URADNI LIST
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA LETO 1950

Ljubljana 1950

STVARNO KAZALO
k številkam 1. (10.1.1960) do 39. (27. XII. 1950)
(Prve številke za besedilom navajajo številko lista, druge pa zaporedno številko predpisov)
Cenik:
ia določitev odškodnine pri odvzetem,
zaplenjenem ali najdenem orožju,
28—166
Cepljenje:
proti tifusu, obvezno, odredba, 13—58
Cestna dela:
vzdrževalni, razglasitev oblastnih podjetij rep. pomena, ukaz, 39—222
Cestni promet:
ustanovitev glavne direkcije, uredba,
22-119
Cvetlični park:
v Sežani, zavarovanje, odločba, 9—45;
v Volčjem potoku, zavarovmje, odločba, 35—201

Administrativno poslovanje:
ustanovitev in pristojnost republiškega
biroja, odločba, 9—40; potrjevanje
obrazcev, navodilo, 27—163
Ajda:
odkup v letu 1950/51, uredba, 32—186;
odkupna »ena, odločba, 34—197
Akademija:
znanosti in umetnosti, Slovenska, v
Lj., potrditev predsednika, ukaz,
17—81; prevzem Instituta z,i elektro.
gospodarstvo, podružnice v Lj., odločba, 29—170
Ameriški kapar:
razglasitev okuženih 6adnih okoliiev v
Č
LRS, objava v št. 29
Cas:
Amortizacijske stopnje:
za striženje ovac, odredba, 17—84
drž industrijskih proizvajalnih podje' Casi:
ti'j, odločb,-«', 10—50
Anketni odbor:
I
prepovedani (lovopust), v ribarstvu,
odredba, 37—207
Ljudske skupščine LRS, za preiskavo
načina in preskrbe v LRS, ustanovi- Člani :
hmieljske komisije, imenovanje, odločtev, odlok, 20—99; za preiskalo odba, 30-174
kupnega sistema v LRS, odlok, 20—
100
konutejn za vodno gospodarstvo, imenovanje, odločba, 39—223
Arhivski evet:
oblastnih volilnih komisij: za goriško
LRS, postavitev, odločba, 23—132
oblast, odločba, 32—1S9, za ljubljanArondacija:
sko oblast, 32—190, za mariborsko
državnih gozdov, pravilnik, 4—20
Oblast, 32—191, za glavno mesto
Avtomobilski promet:
Ljubljani, 32—192
v LRS, prevozna tarifa za potnike in
republiške volilne komisije, imenovaprtljago, 9—43; pravilnik, 9-44; po.
nje, ukaz, 32—183; razrešitev in
višanje tarife, odločba, 21—118
imenovanje, ukaz, 38—209
urbanističnega sveta, imenovanje, odločba, 9—42
B
zdravstvenega sveta, imenovanjp uredBabice:
ba, 9—39
krajevne, služba, spr. uredbe, 22—123 Čuvaji :
Biiro:
lovski, pravilnik, 33—193
republiški, za napredek administrativnega poslovanja, ustanovitev in priD
stojnost, odločba, 9—40; potrjevanje
Dajatve:
obrazcev, navodilo, 27—163
posebne, delavcem na drž. kmeti «kili
Blagovni 'promet:
posestvih LRS, odločba, 1—5, popr. v
ustanovitev sveta, uk.iz, 15—66; imeno
št. 6
vanje predsednika, ukaz, 15—67
Davčna lestvica:
Bolezni:
spremembi odmere dohodnine kmetijsodnega drevja, obvezno zatiranje,
skim gospodarstvom, odločba, 11—53
uredba, 11—51
Davčne sitopnje:
Bolnica:
za odmero dohodnine, odločba. 6—27
Davek :
republiška, za kostno in sklepno tuod dohodkov (dohodnina), spi. in dop.
berkulozo v St. Petru pri Gorici, odločba, 9—•
uredbe, 4—18, epr. in dop. uredbe,
19-93
Bolniki :
od prometa proizvodov pavšaMstov, plarakav; obvezna prijava in kontroli,
čevanje, odredba, 5—25
odredba, 10—48; epr. odredbe 29—
Dola:
169
ce&tn-, vzdrževalna, razglasitev oblastnih podjetij rep. pomena, ukaz, 39—
222
Cene:
Delavci:
odkupne, za "jdo in proso v gospodarkmetijski, na drž. posestvih LRS, poskem letu 1949/50. odločba. 1 3; v
ppane daiatve, odločba. 1—5, popr. v
letu 1950/51, odločba, 34—197
it. 6; dodatek k zagotovljeni preskrodkupne, za fižol, odločba, 34—196
bi, epr. odločbe, 12—56

Delavnice:
obrtne, zakon, 20—102
Delavski sveti:
rok za razpis prvih volitev, odredba,
24—142; izvolitev prvih upravnih
odborov v podjetjih z do 30 delavci,
odredba, 24
143
Delnice:
drž. gospodarskih podjetij lokalnega
pomena, odpis in prenos, odredba,
22-125. 30-173
Delo:
družb?no-kOTistno, izvršitev prisilnega
upravnega ••••••, pravilnik, 10—46
gradbene inšpekcije, pravilnik, 6—29
hme'te'ke komisije, uredbr, 27—161
komisij za oceno vrednosti odvzetega
orožja, navodilo, 28—165
ljudfkih odborov okrajev, mest, ki so
iziočpna iz okraja, in mestnih rajonov, zakon, 39—217
odv°ln,ii!iOv, tarifa o nagradah, epr. pravil •••. 13—57
otro"'-'1-, vrtcev, pravilnik, 31—180
•••," i Jkp uradbene inšpekcije, pravilnik. 6—29
sHnih sodnih tolmačev, spr. uredbe o
nagradah, 26—150
svrta državljanov, zakon, 39—216
zavoda za spomeniSko varstvo LRS,
pravilnik, 19—96
Desini kolektivi:
v pod >! jih z do 6 delavci, prevzem
dol?i"i'':t| !T«pedarjenja. prvo navodilo, 25—145
Dijaški domovi:
višina normiranih mesečnih stroškov za
vztiriev-nje, odločba. 30—175
Dimnik.'reka 6lužba:
ureditev in oprarcfljanje, uredba, 21—116
Direkcija :
odkupnih podjetij ljubljanske oblasti,
ustanovitev, 1—6
za rejo prašičev, odpravi, uredba,
24-141
Divjad:
izvaianje ?akona o lovu, pravilnik, 26—
152, popr. v št. 33
ner.-ščiiona, ki se smp pokonoevati, odločba, 26—157
zaščitena, odločba, 26—156; lovopust,
odločba, 26—158, popr. v št. 33
Dnevnice:
sodnikom porotnikom ljudskih sodišč,
uredba, 19—94
Dobiček :
redni, tržni, udeležba pri izdelkih, odobravanje, navodilo, 2—10
Dodatki :
funkcijski, v prosvetno-znanstveni stroki, navodilo, 26—151
k zagotovljeni nne&krbd delavcev na drž,
kmetijskih posestvih rep. pomena,
0
="T\ rdl'-čb . 12—56
DotuJki:
davek, spr. in dop. uredbe, 19—93

- 4 Dohodnima:
spr. in dap. uredbe, 4—18; kmetijskih
gospodarstev, odmera, odločba, 6—27;
spr. davčne lestvice, odločba, 11—
••; epr. in dop. uredbe, 19—03
Doječe matere:
dodatna preskrba, odločba, 7—32
Domovi:
igro in dela. otroški, mladinski, dijaški,
višina normiranih mesečnih stroškov
za vzdrževanje, odločba, 30—175
igre in dela. ureditev in delo otroških
vrtcev, pravilnik, 31—180
razni, funkcijski dodatki za upravnike,
navodilo, 26—161
Dovoljenje:
za nabavo, posest in nošenje orožja,
odredba, 22—127
Drevesnj paiik:
v Dvoru-Hotemežu pri Radečah, Zidani
most, zavarovanje, odločba, 8—36
v Sežani, zavarovanje, odločba, 9—45
v Volčjem potoku, zavarovanje, odločba, 35—201
Drovije:
sadno, obvezno zatiranje škodljivcev in
bolezni, uredba, 11—51
Brobilnice:
pobiranje žitne merice v 1. 1950/51,
odredba, 32—188
Družbeno koristno delo:
izvršitev prisilnega upravnega ukrepa,
pravilnik, 19-46
Družine:
lovske, izvajanje zakona o lovu, pravil,
nik, 26—152
Državljani:
zakon o svetih in komisijah, 39—216
Državljanska stanja:
na območju LRS, opravljanje službenih
zadev, navodilo, 2—11
Državljanstvo:
LRS, zakon, 20—104
Državna banka:
za kreditiranje kmetijskih zadrug LRS,
prenos terjatev bivših obnovitvenih
zadrug, odredba, 38—212
Državna, družbena gospodarska podjetja,
glej: Podjetja I
Državna kontrola:
LRS, razrešitev in imenovanje predsednika komisije, ukaz, 35—199,
popr. v št. 36

Energija:
električna, znižanje mere za kino porabo pri obveznem sklepanju pogodb, odločba, 36—204
Enote:
lovske (lovišča), pravilnik, 26—152
ribarske, odločba, 37—208

F
Fakultete:
samostojne, obvezna praksa rednih studentov, uredba, 30—172, popr. v št. 32
Farmacevtske raziskave:
ustanovitev zavoda, odločba, 27—165
Finansiranje:
začasno, drž. potreb LRS in ljudskih odborov, uredba, 2—8; v jan.—marcu
1950, odločba, 6—30
Firme:
obrtne, zakon, 20—102
Fizioterapevtska srednja šola:
v Ljubljani, ustanovitev, odločba, 38—
213
Fizkultura:
ukinitev komiteja in ustanovitev komisije, uredba, 31—178
Fižol:
odkupne cene, odločba, 4—19; odkup v
gospodarskem letu 1950/51, uredba,
14—60; okoliši in norme za odkup,
17—85, pppr v št. 18
odkup v L 1951, uredba, 29—168, odkupne cene, odločba, 34—196
Flobertovke:
odvzete, cenik za določitev odškodnine,
28—166
Fond plač:
planiranje, navodilo, 10—49
Funkcijeki dodaitki:
v prcsvetno-znansfcveai stroki, navodilo,
26—151

G

Galerija :
moderna, naloge in ustroj, pravilnik,
19-97
Gamsi:
prepoved lova, odredba, 26—153
Generalna direkcija:
drž. kmetijskih posestev, ustanovitev,
ukaz, 27—159
za elektrogospodarstvo, ustanovitev,
uredba, 16—72
za kemično industrijo, ustanovitev,
E
uredba, 16—75
za kovinsko predelovalno in elektroinEkonomski iehnikumi:
dustrijo, ustanovitev, uredba, 16—76
v Ljubljani, Celju, Mariboru, Novem
za lesno industrijo, ustanovitev, uredmestu, Kranju in Murski Soboti, preba, 16—73
imenovanje v ekonomske srednje šoza prehrambeno industrijo, ustanovitev,
le, odločba, 25—147
uredba, 16—74
Električna energija:
za strojegradnjo, ustanovitev, ukaz, 24—
znižanje mere za letno porabo pri
137
sklepanju pogodb e potrošniki, odza tekstilno im usnjarsko industrijo,
ločba, 36-204
,
ustanovitev, uredba, 16—70
Elektrogospodarstvo LRS:
Generalni direktorji:
ustanovitev ministrstva, ukaz, 2—7
ministri, imenovanje, ukazi, 15—67,
ustanovitev generalne direkcije, ured17—82, 24—138, 27—160
ba, 16-72
Geološka raeiskovanja:
prence uprave Inštituta, podružnice v
ustanovitev uprave, uredba, 22—120
Ljubljani, na Slov, akademijo znano- Glavna direkcija:
sti Ln umetnosti, odločba, 29—170
gradbenih podjetij, ustanovitev, uredElektroindustrija:
ba, 18-88
in kovinslia predelovalna industrija,
grafične industrije, ukinitev uredba.
ustanovitev
generalne
direkcije,
22—124
uredba, 16—76
industrije gradbenega materiala, ustanovitev, spr. uredbe, 18—87
Energetika:
rep. kmetijskih posestev, ustanovitev,
in ekstraktima industrija, ustanovitev
uredba. 20—113: ukinitev, uredba,
sveta, ukaz, 15—66; imenovanje
31-179
predsednika, 15—37

Generalna direkcija:
za cestnj promet .ustanovitev, uredba,
22-119
za elektroindustrijo, ukinitev, uredba,
19—95
za odkup in promet s kmetijskimi pridelki in krmo, ukinitev, uredba, 24—
140
za pospeševanje kmetijstva, ustanovitev,
uredba, 20—112
Glavne direkcije:
ministrstva za gozdarstvo in lesno industrijo, ustanovitev, spr. uredbe, 5—
24
Gospodarjenje:
s podjetji po upravnih odborih, prevzem dolžnosti, prvo navodilo, 25—
145
Gospodarska podjetja, glej; Podjetja I
Gospodarski svet:
vlade LRS, ustanovitev, ukaz, 16—68;
imenovanje predsednika, ukaz, 16—69
Gospodarstva:
državna, kmetijska, oblastnegn in
okrajnega pomena, podjetja rep. pomena, ukaz, 29—167
gozdna, rep. pomena, ureditev, odločba, 1—2; zamenjava zaradi komasacijo, pravilnik, 4—20
hmeljskih pridelovalcev, ugodnosti pri
obveznem odkupu, odločba, 21—117
kmetijska, daivčne stopnje za odmero
dohodnine, odločba,4 6—27; spr. do.včne lestvice, odločb. , 11—53; odkup
ajda in prosa, uredba, 32—186; odkup
fižola, odločba, 17—83; odkup mesa
mršavih prašičev in masti, odločba
18—89; odkup pridelkov v 1951/52,
uredba, 29—168
Gospodarstvo:
narodno, potrditev uredb, ki jih je izdala vlada na podlagi zakona o pooblastilu, odlok, 4—14, 20—101, 39—
214
v lesni industriji, ustanovitev šol za
učence, odločba, 4—22
vodno, ustanovitev uprave, spr. uredbe, 9—37; ustanovitev komiteja, uredba, 16—77; imenovanje Članov komiteja, odločba, 39—223
Goveda :
določitev normativov da odstotka letnega prirastka, odločba. 27—164
Gozdarstvo:
ustanovitev eveta, ukaz, 15—66; imenovanje predsednika, ukaz, 15—67;
spr. eveta, ukaz, 27—159
Gozdna gospodarstva;
rep. pomena, ponovna ureditev, odločba, 1—2
Gozdni park:
v Fazaneriji pri M. Soboti, zavarovanje, odločba, 8—35, popr. v Št. 15
v Volčjem potoku, zavrovanje, odločba,
35-201
Gozdovi:
državni, zamenjava zarad, arondacije,
pravilnik, 4—20
ustanovafav uprave za urejanje, uredba, 22—121
zakon, 20—103
Gradbena inspekcija:
republiška, organizacija in delo, pravilnik, 6—29
Grafična industrija:
ukinitev glavne direkcije, uredba, 22—
124
Gramoz:
produkcija, razglasitev oblastnih ped
jetij za podjetja rop. pomena, ukaz
39-222

-5-

•
Hiše:
v LRS, označba, spr. la. dop. zakona,
20-106
Hrošč:
koloradski, omejitev prometa e krompirjem, odredbn, 23—134, dop. odredbe, 27—162
^
Hmelj:
ugodnosti pridelovalcev pri obveznem
odkupu in preskrbi, odločba, 21—117;
kontrola, kakovosti, uredba, 27—161
imenovanje članov kmeljske komisije,
odločba, 30—174
Hmetjniki:
pooblastilo za izdajanje predpisov o
obnovitvi, uredba, 11—52, popr v
št. 12
Hmeljeka komisija:
za Slovenijo, ustanovitev, uredba. 27—
161; imenovanje članov, odločba. 30—
174
Hramba:
vnetljivih tekočin, odredba, 1—4, 5—26

Imenovanje:
republiške volilne komisije, ukaz, 32—

183
Industrija:
ekstraktivaa in energetična. ustanovitev sveta, ukaz, 15—66
električna in kovinska predelovalna,
ustanovitev generalne direkcije, uredba, 16—76
gradbenega materiala, ustanovitev glavne direkcije, epr. uredbe, 18—87
grafična, ukinitev glavne direkcije,
uredba, 22—124
kemična, ustanovitev generalne direkcije, uredba, 16—75
kovinska predelovalna industrijo in
elektroindustrija, ustanovitev gen.
direkcije, uredba, 16—76
lesna, ustanovitev gen. direkcije, uredba, 16—73; šole za učence v gospodarstvu, ustanovitev, odločba, 4—22
lokala-, ustanovitev komiteja, uredba,
16-79
predelovalna, ustanovitev, sveta, ukaz,
15—66
prehrambena, ustanovitev gen. direkcije, uredba, 16—74
Imena:
tekstilna in uenjareka, ustanovitev gen.
naselij v LRS, spr. in dop. zakona, 20—
direkcije, uredba,, 16—70
108
Industrijski podjetja, glej: Podjetja I
Imenovanje;
članov arhivskega sveta, odločbi, 23— Industrijska kovinarska šola:
v Bistrici—Limbušu, ukinMev, odločba,
132
35—202; v Trbovljah, ustanovitev,
članov hmeljske •••••••, odločba 30—
odločba, 18-91
175
članov komiteja za vodno gospodarstvo, Industrijske rudarske šole:
odločba, 39—223
v Zagorju, Velenju in Kočevju, ustanočlanov oblastnih volilnih komisij, odločvitev, odločba, 18—Gü; v Trbovljah,
be. 32-189,32-190,82-191, 32-192,
Hrastniku in Senovem, ukhi'-v, odčlanov rep. volilne komisije, ukaz, 32—
ločb-, 18—92
183, 38—209
Inspekcija:
članov urbanističnega «veta, odločba, 9—
rep. gradbena, organizacija in delo,
42
pravilnik, 6—29
članov zdravstv. sveta, uredba 9—39
Inšpektorji
:
ministra — generalnega direktorja drž
prosvetni, ljudskih odborov, višina
kmetijskih posestev LRS, 27—160, I
funkcijskih dodatkov, navodilo, 26—
popr. v St. 28
151
minietra — gen. direktorja: •.• elektrogospodarstvo, za kemično "ndu- Institut:
ßtrijo, za kovinsko predelovalno in
za elektrogospodarstvo, podružnica v
elektroindustrijo, za lesno industrijo,
Ljubljani, prenos v uprivo Slov. aka' za rudarstvo, ukaz, 15—67; za tekdemije znanosti in umetnosti, odločstilno in umjareko industrijo, za stroba, 29—170
jegradnjo, ukaz, 24—138
Izdajanje:
ministra — predsednika komiteja za
odločb o uslulbenskih razmerjih, dololokalno industrijo in ministra za drž.
čitev pristojnosti uredba, 26—149
nabive in za drž. posestva, ukaz,
predpisov zaradi obnove hmeljskih na15-67
sadov, uredba, 11—52, popr. v št. 12
ministra za elektrogospodarstvo, za inuredb vlade LRS na podt-gi pooblastidustrijo, za rudarstvo, ukaz, 7—31
la, potrditev, odiok, 4—14, 20—101,
ministra za izvoz in uvoz, ukaz, 20—
39-214
110; za kmetijstvo, ukaz, 17-^-80; za
ljudsko zdravstvo, za •••. skrbstvo, Izdelki:
ml?čni, odkup v 1. 1950, uredba, 5—23,
za znanoet jn kulturo, ukaz, 35—199,
odkup v 1. 1951, uredba, 29—168
popr. v gt. 36
obrtniških zadrug, podjetij, družbenih
oblastnih volilnih komisij, odločbe. 32organizacij, zasebnih obratov, udelež189, 32-190, 32-191, 32
192
ba prj tržnem dobičku, navodilo,
podpredsednika vlade, ukaz, 7-31
2-10
predsednika: komisije držarae kontrole, ukaz, 35—199, popr. v št 36; ko- Izgradnja:
ljudike oblasti, ustanovitev sveta, ukaz,
miteja za komunalne zadeve," odločba,
23—130; imenovanje predsednika,
17—«2; iplantfce komisije, ukaz, 7—31;
ukaz, 23—131
rep. volilne komisije, ukaz, 32—183;
predsednika: gospodarskega sveta, uk.iz, Izpili:
Izobraževalnih in strokovnih šol v tu16-69; sveta za blagovni promet,
jini, priznanje spričeval, pravilnik,
ukaz, 15—67; za blagovni promet in
•6-28
lokalno gospodarstvo, ukaz, 17—R2;
za lovre. pravilnik, 26—152
sveta za energetiko^ in ekstrakt i vno
za lovske čuvaje, pr-vilnik. 33—193
industrijo, za kmetijstvo in gozdarstvo, za lokalno gospodarstvo, za pre- Izpostave:
delovalno industrie, ukaz, 15—67:
za 1-ontrclo sodov v Črnomlja Litiji,
sveta za zakonodaio in izgradnjo
•• Rakeku in v Krškem, ukinitev,
ljudske oblasti, ukaz, 23—131
odredba, 2—9

Izvolitev:
prvih upravnih odborov v dri. in
družbenih gosp. podjetjih z do 30
delavci, odredba, 24—•
Izvoz;
ustanovitev ministrstva, ukaz, 20—110;
imenovanje ministra, ukaz, 20—111

Jagnjeta:
oddaja volne, odredba, 17—84
Javno tožilstvo:
opravljanja prakse odvetniških pripravnikov, navodilo, 12—55

K
Kadri:
medicinski, ustanovitev Fizioterapevt.
ske erednjo šole v LJ., odločba, 38—
213
Kakovost:
hmelja, kontrola, uredba, 27—161;
imenovanje članov komisije, odločba,
30-174
Kandidati:
za Svet narodov, potrditev liete, odločba, 8-34
Kapar:
ameriški, okuženi sadni okoliši, objava
v št. 29
Karabinke:
odvzete, cenik za določitev odSkodnine,
28-166
Kazenski postopek:
upravni stroški, pravilnik, 20—114
Kemična industrija:
ustanovitev generalne direkcije, uredbi, 16-75
Kinematografija:
ukinitev komisije, uredba, 31—176
Kmetijska gospodarstva*,
drž-ivna, oblastnega in okrajnega pomena, podjetja •••. pomena, ukaz, 29—
167
odmera dohodnine, odločba, 6—27; sprememba davčne lestvice, 11—53
Kmetijska posestva:
državna, poeebne dajatve delavcem, odločba, 1—5; dodatek k zagotovljeni
preskrbi delavcev, odločba, 12—56;
rep. in oblastnega pomena, kontrahiranje in prodaja zalenjav* in sidja, odločba, 19—93
obvezna prodaja mesa, mršavih prašičev in ro-sti, odločba, 18—89
okoliši in norme za odkup fižola, odločba, 17-85
republiška, ustanovitev gUvne direkcije, uredba, 20—118, ukinitev, •••-dba,
31-179
Kmetijske zadruge:
delovne, semenski in krmni normativi,
odločb.-, 25—146
prevzem terjatev bivših obnovitvenih
zadrug, odločba, 38—212
Kmetijski delavci:
na drž. posestvih, posebne dajetve,
odločba, 1—5, popr. v št 6; dodatek k zagotovljeni •••••••, odločba,
12-56
Kmetijski pridelki:
ki se kupujejo od pridelovalcev, po določenih drž. cenah, popr. egioche iz
1. 1949 v št. 7
odkup, uredbo, 29—167; organizacij'1
odkupa pridelkov in krme, ustanovitev <•]. direkcije, uredb-, 24—140;
ureditev prometa e prostimi presežki, odredba, 31—181

- 6 Kmetijstvo;
glavna direkcija za pospeševanje, ustanovitev, uredba, 20—112
ustanovitev sveta, ukaz, 15—66; imenovanje predsednika, ukaz, 15—67;
sprememba sveta, ukpz, 27—159
zaščita koristnih živali, odločba, 26—
155
Knjige:
poslovne, v obrti, zakon, 20—102
Kolektivi:
delovni,, v podjetjih z do 6 delavci,
prevzem dolžnosti gospodarjenja, prvo
navodilo, 25—145
Koloradeki hrošč:
omejitev prometa s krompirjem, odredba, 23—134; dop. odredbe, 27—162
Komasacija :
drž. gozdnih gospodarstev, pravilnik,
4—20
Komosija:
državne kontrole, organizacija in pristojnost urada za pritožbe in predloge, uredba, 14—59; razrešitev •
imenovanje predsednika, ukaz, 35—
199, popr. v št. 36
hmeljeka, za Slovenijo, ustanovitev
uredba, 27—161; imenovanje članov,
odločba, 30—174
oblastna, volilna: za goriško oblast, odločba, 32—189, za ljubljansko oblast,
32—190, za mariboreko oblast, 32—
191, za gl. mesto Ljubljana, 32—192
republiška, volilna, potrditev kandidatne liste za Svet narodov, odločba, 8—
34; razgl-sitev rezultatov volitev,
12—54; razrešitev in imenovanje Članov, ukaz, 32—183, 38—209
za fizkulturo, usianovatev. uredla, 31—
178
ta kinematografijo, ukinitev, uredba,
31—176
za kontrolo in kakovost hmelja, ustanovitev, uredba. 27—161; imenovanje
članov, 30-174
•• priznanje spričeval tujih izobraževalnih strokovnih šol in tečajpv, pravilnik, 6—28
Komisije:
drživljanav, zakon, 39—216
za oceno vrednosti odvzetega orožja,
organizacija in delo, navodilo, 28—
165
Komite:
za fizkulturo, ukinitev, uredba, 31—178
za komunalne zadeve, ustanovitev, 16—
78; imenovanje predsednika, odredba, 17—82
za lokalno industrijo, ustanovitev,
uredba, 16—79
ta vodno gospodarstvo, ustanovitev,
uredba, 16—77; imenovanje članov,
odločba, 39—223
Kontrola:
kakovosti hmelja, uredba, 27—161, imenovanje članov komisije, odločba,
30—174
rakavih bolnikov, obvezna, odredba,
10—48; apr. odredbe, 29—169
eodov, ukinitev izpostav, uredba, 2—9
Kopitarji :
med divjadjo, izvajanje zakona o lovu,
pravilnik, 26—152
Kovinarska šola:
industrijska, v Rietrici-Limbušu, ukinitev, odločba, 35—202; v Trbovljah,
ustanovitev, odločb.?, 18—91
Kovinska industrija:
predelovalna in elektroindustrija, ustanm-itev gen. direkcije, uredba, 16—
76

Koze:
omejitev paše, uredba, 14—62
Krajevne babice:
elužbia, »pr. uredbe, 22—123
Kraji :
in mesta, zajeti e popisom zgradb,
odredba, 17—83
Križaki :
v ribolovu, uporaba, odredba, 37—207
Krma:
organizacija odkupa, ustanovitev gl. direkcije za odkup in promet, uredba,
24—140; ugodnosti za pridelovalce
hmelja, odločba, 21—117
Krmni normativi:
za kmetijske delovne zadruge, ocjločba,
25—14è
Krompir:
odkup v I. 1950/51, uredba, 14—61; v
1. 1951/52. uredba, 29—168; omejitev
prometa, odredba, 23—134, dop.
odredbe, 27—162
Kulturni spomenik;
Slovenije, ustroj m delo zavoda za
spominsko varstvo, pravilnik, 19—98
Kurivo:
brezplačno, za učitelje osnovnih šol in
sedemletk, navodilo, 4—21, za vzgojitelje in profesorje v vaseh, epr.
nrPdbp. 22—122

L
Lesna industrija;
LRS, ustanovu. e% •^••••• direkcije,
uredba, 16—73, ustanovitev 'šol za
učence v gospodarstvu, odločba, 4—22
Lesnoindustrijski obrati:
in podjetja, zavarovanje pred požarom,
odredba, 34—198
Lestvica:
davčna, za odmero dohodnine kmetijskim gospodarstvom, odločba, 6—28,
epr. odločbe, 11—53
L Uiti :
orožni, pravilnik, 22—126
Listine:
pravne, tirifa, nagrade za dplo, 13—57
Ljubljanska oblast:
imenovanje članov volilne komisije,
odločba, 32—190
ustanovitev direkcije odkupnih podjetij, odločba, 1—6
Ljudska oblast:
ustanovitev sveta z zakonodajo in izgradnjo, ukaz, 23—130; imenovanje
predsednika, ukaz, 23—131
Ljudska republika Slovenija:
državljanstvo po rojstvu, /,akon, 29—
104
dr/,-vin proračun za 1 1950, zakon, 4—
15
dodntni proračun za I. 1949, zakon, 4—
16
zaključni račun za 1. 1948, zakon, 4—17
finansiranje začasnih potreb, uredba,
2—8; v jan.—marec 1950, odločba,
6-30
način in stanje preskrbe prebivalstva,
anketni odbor za preiskavo, odlok,
20-99
odkupni sistem, anketni odbor za preiskavo, odlok, 20—100
opravljanj? zadev v služb; državljanskih stanj, navodilo, 2—11
razdelitev odprtih voda na ribarske
enote, odločba. 37—208
upravna razdelitev, spr. in dop. zakona,
20—107; razdelitev Maribora na rajone, ukaz, 34—195, popr. v št. 36
začasna ureditev ribarstva, odredba,
37-207

Ljudska skupščina LRS:
potrditev uredb, ki jih je izdala vlada
na podlagi zakona o poobttÊtilu, odlok, 4-14, 20-101. 39-214
Prezidij, epr. zakona, 39—220 (glej popravek v Ur. listu LRS, št. 2/19511)
sklicanje k III. izrednemu zasedanj'u,
ukaz, 1—1
sklicanja k Vil. rednemu zasedanju,
ukaz, 8—36
sklicanje k VIII, rednemu zasedanju,
ukaz, 36—203
ustanovitev; anketnega odbora za preiskavo načina in stanja preskrbe, odlok, 20—99; anketnega odbora za
preiskalo odkupnega sistema v LRS,
odlok, 20-100
volitev poslancev, epr. zakona, 39—218
za.pie.nki sej zasedanj v št. 4, 20, 21
in 39
*
Ljudski odbor.
glavnega mesta Ljubljane, določitev
stavila odbornikov, ••••, 37—206
Ljudski odbori:
volitve, ukaz, 35—200
določitev funkcijskih dodatkov za prosvetne inšpektorje, navodilo, 26—151
Ljubljane in Maribora, in rajonov, volitve odbornikov, ukaz, 35—200
novoizvoljeni, sklicanje k prvemu zasedanju, ukaz, 37—205, popr. v št.
.-19; 3v --10
oblrslm, pieno» pristojnosti podjetij
rep. piMiipna, odločba, 23—133
•••••••, nieel, izločenih vz okraja in
mean i h rajonov, delo, zakon. 39—217
okrajni, razpis volitev odbornikov,
ukaz, 32—182
začasni, mestni, iz okrajev izločeni, sestav-' in sklicanje k prvemu zasedanju, ukaz, 21—115
začasno finansiranje drž. potreb, uredba, 2—8, za jan.—marec 1950, odločba, 6—30
Lokalna industrija:
ustanovitev komiteja, uredba, 16—79
Lokalno gospodarstvo:
ustanovitev sveta, ukaz, 15—66; imenovanje predsednika, ukaz, 15—67
Lov:
pravilnik za izvajanje zakona, 26—152,
popr. v št. 33; sipr. pravilnika, 33—
194
prepovedan, na gamse, odredba, 26—
133, na ribe, odredba, 37—207
Lovopust:
v ribarstvu, odr. 37—207, za zaščiteno
divjad, odločba, 26—158, popr. v
£t. 33
Lovski čuvaji:
pravilnik, 33—193

M
Marže:
•• kmetijske pridelke, ki se kupujejo
po določenih drž. in prostih cenah
(Ur. list LRS, št. 37-235/49), popr. v
št. 7
Mast:
obvezna prodaja v J. 1950, odločba,
18-89
odkup v 1. 1951, uredba, 29—168
Matere:
doječe, dodatna preskrba, odločba, 7—31
Medicinski kadri:
ustanovitev Fizioterapeiviske srednje
šolo v L)., odločba, 38—213
Meje:
med mestom Mariborom in okolico
spremenjene, ukaz, 34—195, popr. ^
St. 36
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Mera:
za letno porabo električne energije, znižana, odločba, 36—204
Mere:
najmanjše pri ribolovu, odredba, 37—
207
Merica:
mlatilnižka, v letu 1950, odredba, 32—
187; žitna, od mlinov v 1. 1950/51,
odreda, 32—188
Meso:
obvezna prodaja v 1. 1950, odločba, 18—
89; odkup v letu 1951, uredbi, 29—168
organizacija odkupa, ukinitev uredbo in
ustanovitev glavne direkcije za odkup in promet, uredba, 24—139
Mesta:
in kraji, ki so zajeti e popisom zgradb,
odredba, 17-83
izločena iz okrajev, sklicanje začasnih
ljudskih odborov k prvemu zasedanju,
ukiz, 32—115; razpis vr'itev odbornikov, ukaz, 32—182; sk,>i-anje novo.
izvoljenih ljudskih odborov k prvemu zasedanju, ukaz, 37—205. poprav,
št. 39; 38—210
izločena iz okrajev, delo ljudekih odborov, •••••, 39—217
službena, določitev pristojnosti za nastavitev, premestitev in odstavitev,
uredba, 26—149
sprememba meje med Mariborom •
okolico, razdelitev na rajone, -ikaz,
34—195. popr. v št, 36
število odbornikov ljudskega odbora v
Ljubljani, določitev, ukaz, 37—206
Ministrstvo:
za državne nabave, razrešitev ministra,
ukaz, 15—67- ukinitev uredbe o organizaciji odkupa živine in mesa,
ustanovitev glavne direkcije za odkup in promet, uredbi, 24—139;
ustanovitev glavne direkcije za odkup
in promet s kmetijskimi pridelki in
krmo, uredba, 24—140
za državna posestva, ustanovitev, ukaz,
15—66; ukinitev, ukaz, 27—169; razrešitev ministra, ukaz, 27—160, popr.
v št. 2£; ustanovitev gladile direkcije rep. kmetijskih posestev, uredba,
20-113
M
elektrogospodarstvo, ustanovitev,
ukaz 2—7; ukinitev, 15—66, razrešitev ministra, ukaz, 15—67; prenos Inštituta, podružnice v Ljubljani na
Slov. akademijo znonosti in umetnosti,
odločba, 29—170
ta gozdarstvo, ustanovitev uprave za
urejanje gozdov, uredba, 22—121
za gozdarstvo in lesno industrijo, ustanovitev glavnih direkcij, «pr. uredbe,
5-24
za gradnje, ustanovitev glavne direkcije ind. gradbenega materiala, ipr.
uredbe, 18—87; ustanovitev glav. direkcije gradbenih podjetij, uredba,
18-88
*a industrijo, ukinitev, ukaz, 16—66;
razrešitev ministra, ukaz, 15—67
za izvoz in uvoz, ustanovitev, 20—110;
imenovanje ministra, ukaz, 20—111
za kmetijstvo, razrešitev in imenovanje ministra, ukaz, 17-80; ustanovitev gl. direkcije za pospeševanje
kmetijstv, uredba, 20—112
za komunalne zadeve, ukinitev, ukaz,
15—6S, razrešitev ministra, ukaz,
15—67; urbanistični evet, imenovanje
članov, odločba, 9—43
zi lesno industrijo, ukinitev, ukaz, 15—
66; razrešitev ministra, ukaz, 15—67

Ministrstvo:
»a ljudsko zdravstvo, razrešitev in imenovanje ministra, ukaz, 35—199, popr.
v St. 36; ustanovitev Fizioterapevske
srednje šole v Lj. odločba, 38—213;
zavoda za farmacevtska raziskavanja,
odločba, 27—165; zdravstvenega sveta,
uredba, 9—38, imenovanje članov,
9-39
za lokalni promet, ustanovitev gl. direkcije za cestni promet, uredba,
22-119
z,i rudarstvo, ustanovitev, ukaz, 2—7;
ukinitev, ukaz, 15—66; razrešitev ministra, 15—67; ukinitev gl. direkcije
ca elektroindustrijo, 19—95
za socialno skrbstvo, razrešitev in imenovanje ministra, ukaz, 35—199, popr.
v št. 36
za znanost in kulturo, razrešitev in
imenovanje ministri, ukaz, 35—199,
popr. v št. 36
Mladineki domovi:
višina normiranih mesečnih stroškov
za vzdrževanje, odločba, 30—175
Mlatev:
v letu 1950, določitev mence, 32—187
Mleko:
in mlečni izdelki, odkup v 1. 1950, uredba, 5—23; odkup v 1. 1951, uredba,
29-168
Mlini:
oblastni, podjetja rep. pomena, ukiz,
25—144; pobirmje žitne merice in
manipulativnih presežkov v 1. 19501951, odredba, 32—188
Moderna galerija:
v Ljubljani, naloge in ustroj, pravilnik,
19-79
Mojstri :
obrtni, zakon, 20—102
Mreže:
ribiške, predpisi o uporabi, odredba,
37-207
Mršavi prašiči:
obvezna prodaja v 1. 1950, 18—89; odkup v 1. 1951, uredba, 29—16S

N

Nadzorstvo:
nad gozdovi, zakon, 20—102
nad premetom z nepremičninami, epr.
in dop. navodila, 14—64
nad stanovanjskimi poslopji, zakon,
20—105
Nagradi:
za delo odvetnikov, spr. pravilnika,
13-57
za delo stalnih sodnih tolmačev, spr.
uredbe, 26—150
•• pokončevanje volkov, odredba, 26—
154
Zupančičeva, ustanovitev, odlok, 25—
148
Narodno gospodarstvo, glej: Gospodarstvo!
v LRS, spr. in dop. zakona, 29—108
Nazivi:
uslužbencev, pristojnost za določitev,
uredba, 26—149
Nelikvidna sredstva:
drž. gospodarskih podjetij lokalnega
pomena, odpis in prenos, odredba,
22—125, popr. v št. 30, spr, in dop.
odredbe, 30—173
Nepremičnine:
nadzorstvo nad prometom, spr. in dop.
navodili, 14—64
Nezaščitena divjad:
odločna, 26—166

Normativi:
semenski in krmni, za kmetijske delovno zadruge, odločba, 25—146
za odkup fižola, odločba, 17—85, pop-.
v št. 18
Nošnja :
orožji, spr. in dop. zakona, 20—109;
izvajanje zakona, pravilnik, 22—126;
orožje, za kateTo se izdajajo dovoljenja, odredba, 22—127

O
Oblast:
ljudsk.i, ustanovitev sveta za zakonodajo
in izgradnjo, ukaz, 23—130; imenovanje predsednika, ukaz, 23—131
Oblastni mlini:
podjetja rep. pomena, ukaz, 25—144
Obnova :
hmeljnikov, izdajanje predpisov, uredba,
11—52, popr. v žt. 12
Obnovitvene zadruge:
bivše, prenos terjatev, odredba, 38—212
Obrati :
obrtni, zakon, 20—102; zasebni, odobravanje povečane stopnje rednega dobička, navodilo, 2—10
Obrazci :
drž. uradov, zavodov in podjetij, potrjevanje, navodilo, 27—163
Obrt:
lesnoindustrijska, zavapovanje pred po.
žarom, odredba, 34—198
Obrtna podjetja, glej Podjetja!
Obrtništvo:
obrtniške zadruge, zakon, 20—102
Obsojenci:
pomilostitev, uknz, 3—13, 39—221
Odbor:
anketni, Ljudske skupščine LRS, za preiskayo načina in stanja preskrbe,
ustanovitev, odlok, 20—99; za preiskavo odkupnega eistema, odločba, 20—'
100
Odbori:
ljudski, glej: Ljudski odbori!
upravni, izvoljeni po delavskih svetih,
prevzem dolžnosti upravljanja podjetij, prvo navodilo, 25—145
Odborniki :
ljudskih odborov, razpis volitev, ukiz,
32—182, popr. v št. 33, 35—200
ljudskega odbora Ljubljane, določitev
števila, ukaz, 37—206
Oddaja:
volne jagnjet, odredba, 17—84
Odkup:
ajde in prosa, uredba, 32—186, odkupna cena, odločba, 34—197
fižola, uredbn, 14—60, določitev okolišev, odločba, 17—85, popr.' v št. 18
hmelja, ugodnosti za pridelovalce, odločba, 21—117
kmetijskih pridelkov in krme, ukinitev
uredbe, 24—140, v 1. 1950/51. uredba
29-169
krompirja, uredba, 14—61
vina, uredba, 32—185
volne, odločba, 14—65
živine in mesa. ukinitev ^rganizvieije,
ustanovitev gl. direkcije, uredba,
24-139
Odkupna podjetja:
Ljubljanske oblasti, ustanovitev direkcije, odločba, 1—6
Odkupni sistem:
v LRS. ustanovitev in naloge anketneg,i
odbors, odlok 20—100
Odmera;
dohodnine, davčne stopnje, odločba,
6—27, spr. lestvice, odločba, 11—53
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Odpis:
nel.Kvidnib eredslev in virov wedßtev
drž. gosp. podjetij, odredba, 22—125,
popr. v št. 30; epr. in dop. odredbe,
30—173
Odprava:
direkcije za rejo prašičev, uredba, 24—
141. Glej tudi: Ukinitev I
Odpravljanje:
prevoza potnikov • prtljage v avtomobilskem prometu, pravilnik, 9—
45; povišanje tarife, odločba, 21—118
Odškodnine:
v lovstvu, pravilnik, 26—152; za odvzeto orožje, cenik, 28—166
Odvetniki:
nagrade (tarife), za delo, epr. pravilnika, 13—57
Odvetniški pripravniki:
opravljanje prakse, navadilo, 12—55
Okoliši:
kmetijskih gospodarstev za obvezno prodajo meea, prašičev in masti, odločba,
18-89
kmetijskih pridelkov v 1. 1951/52, uredba, 29-169
okrajev, z okuženim sadjem, objava v
št. 29
(rajoni) za odkup fižola, odločba, 17—
85, popr. v št. 18
Okraji:
delo ljudskih odborov, zakon. 39—217
določitev normativov živine, odstotek
letnega prirastka, odločba, 27—164
sklicanje novoizvoljenih ljudskih odborov k prvemu zasedanju, ukaz,
37—205, popr. v št. 39; 38—210
Okrajne obrtne zbornice:
zakon, 20—102
Omejitev:
prometa S krompirjem, odredbn, 23—
134, dop. odredbe, 27—162
Opravljanje:
dimnikarske službe, uredba, 21—116
prakso odvetniških pripravnikov, navodilo, 12—55
Organi :
državnih oblasti in uprave, opravljanje
prakse odvetniških pripravnikov, navodilo, 12—55
vlade LBS, prence pristojnosti podjetij
rep. pomena na oblastne ljudske odbore, odločba, 23—183
Organizacija:
in delo komisij za oceno vrednosti orožja, navodilo, 28—165
in delo otroških vrtcev, pravilnik, 31—
180
in pristojnost urada za pritožbe in predloge pri komisiji drž kontrole, uredba, 14—59
odkupa kmetijskih pridelkov in krme,
ukinitev, uredba, 24—140
odkupa živine in meea, ukinitev, uredba, 24—139
rep. gmûbëtae inspekcije, pravilnik,
6-29
Organizacije:
družbene, potrjevanje povečane stopnje
rednega dobička, tržni dobîcek, navodilo, 2—10
obrtne, strokovne, zakon, 20—102
Orožje:
odvzeto, zaplenjeno in najdeno, komisija
za ocenitev vrednosti, na/vodilo, 28—
165; določitev odškodnine, cenik, 28—
166
posest in nošenje, epr. in dop. ••••••,
20—109; izvajanje zakona, pravilnik,
, 22—126; vrste,- za katere se izda dovoljenje, odredba 22—127

Osebje:
ki se mora obvezno cepiti proti tifusu,
odredba, 13—58
v otroških vrtcih, pravilnik, 31—180
zaposlene v ustanovah eoe. skrbstva,
pravica do prehrane, pravilnik, 10—
47
Osrednji sklad, glej: Skladi
Osvobodilna fronta:
potrditev kandidatne liste poslancev za
Svet nnrodov, odločba, 8—34
Ovce:
normativi in odstotek letnega prirastka,
odločba, 25—164
striženje, odredba. 17—84
Otroški vrtci ;
normirani mesečni stroški za vzdrževanje, odločba, 30—175
ureditev in delo, pravilnik, 31—180
Označba:
trgov, ulic in hiš v LRS, spr. in dop.c
zakona, 20—108

Papirji:
vrednostni, drž. gospodarskih podjetij
lok. pomena, odpis in prenos, odredba, 22—125, popr. v št. 30, 6pr. in
dop. odredbe, 30—173
Park:
drevesni, pri Dvoru — Hotemežu, Radeče pri Zid. mostu, zavarovanje, od.
ločba, 8—36
drevesni, cvetlični, pri Sežani, zavarovanje, odločba, 9—45
drevesni, cvetlični in gozdni v Volčjem
potoku, zavarovanje, odločba, 35—201
gozdni, v Fazaneriji pri M. Soboti, zavarovanje, odločba, 8—35, popr. v št.
15
Paša:
koz, omejitev, uredba, 14—62
P-všalisti:
plačevanje davka od prometa proizvodov, odredba, 5—25
Plače:
planiranje fonda, navodilo, 10—49
Podjetja:
drž. gospodarska, lokalnega pomena,
odpis in prenos nelikvidnih sredstev,
odredba, 22—125, popr. v št 30, spr.
in dop. odredbe, 30—173
drž. kmetijska ta zavodi, oblastnega in
okrajnega pomena, razglasitev ea podjetja rep. pomena, ukaz, 29—167
državna, obrtne delavnice, zakon, 20—
102
državna, potrjevanje obrazcev, navodilo,
27-163
državna indue<trijska, lokalnega pomena,
amortizacijske stopnje, razdelitev za
1. 1950, odločba, 10-50
državna in družbena, z do 30 delavci,
določitev roka za izvolitev prvih
upravnih odborov, odredba, 24—143
državna, industrijska proizvajalna lok.
pomena, odstotek, ki ee vplača h
sklada vodstva v osrednji sklad, odločba, 23-135
industrijska in druga, spravljanje vnetljivih tekočin, odredb,!, 1—4
lesnoindustrijska, lav.arovanje pred požarom, odredba, 34—198
mlinska, oblastna, rep. pomena, razglasitev, ukaz, 25—144
oblastna, odkupna, rep. pomena, razfrb«it°v, ukaz, 30—171
OWT-'-I- 7,• rpstna vzdrževalna dela in
prHnk-jjo gramoza, rep, pomen'».,
ukaz, 39—222

Podjetja:
obrtna, epravljanjo in hramba vnetljivih
tekočin, odredba, 5—26
odkupna, v Ljubljanski oblasti, ustanovitev direkcije, odločba, 1—6
odobravanje povečane stopnje rednega
dobička, udeležba prj tržnem dobičku,
navodilo, 2—10
prevzem dolžnosti gospodarjenja po
upravnih odborih, prvo navodilo, 25—
145
rep. pomena, •••••• v pristojnost obi.
ljudskih odborov .odločba, 23—133
>SlovenijVi—sporte rep. pomena, ukaz,
3-12
Pobiranje:
mlatilniško merice v 1. 1950, odredba
32—187
žitne merice in manipulativnih presežkov v pilinih, odredba. 32—188
Pokončevanje:
nezašđitene divjadi, odločba, 26—157
volkov, nagrade, odredba, 26—154
Pomilostitev:
obsojencev, ukaz, 3—13, 39—221
Pomočniki:
obrtniški, zakon, 20—102
Pooblastilo:
vladi LRS za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva, potrditev izdanih uredb, odlok, 4—14,
20-101, 39-214
za izdajanje predpisov o obnovitvi
hmeljnikov, uredba, 11—52, popr. v
št. 12
Popis:
z<?radb v krajih in mestih, odredba,
17-83
Porotniki:
ljudskih sodišč, dnevnico in povračilo
stroškov, uredba, 19—94
Poseet:
in nošenje orožja, epr. in dop. zakona,
20-109, izvajanje zakona, 22-126;
vrste orožja, za katera eo izdaja dovoljenje, odredba, 22—127
Posestva:
drž, gospodarska, oblastnega in okrajnega pomena, podjetja rep. pomena,
ukaz, 29—167
državna, kmetijska, ukinitev ministrstva, ustanovitev gen. direkcije, uknz,
27—159, razrešitev ministra, imenovanje gen. direktorja, ukaz, 27—160,
popr. v Št. 28
državna, kmetijska, rep. pomena, dodatek k zagotovljeni preskrbi delavcev,
spr. odločbe, 12—56
državna, kmetijska, rep. jn oM, pomena, kontrahiranje in prodaja zelenjave
in sadja, odločba, 19—98
državna, kmetijska, posebne dajatve delavcem, odločba, 1—5, popr. v št. 6
kmetijska, obvezen odkup fižola, odločba, 17—83, ajde in prosa, uredba,
32—186, pridelkov v 1. 1951/52, uredba, 29—168
rep. kmetijska, ukinitev gl. direkcije,
uredba, 31—179
Poslanci:
za Svet narodov, potrditev kandidatno
liste OF, odločba, 8—34; izid volitev,
razglas, 12—54
ljudski, spr. zakona o volitvah v Lj.
skupščino LRS, 39—218
Poslopja:
stanovanjska, vzdrževanje, zakon, 20—
105, popr. v št. 21
Poslovanje:
administrativno, potrjevanj« obrazcev,
navodilo, 27—163

9 Prijava:
Predsednik:
Poslovni prostori:
prebivališča in stanovanja, razširitev
planske komisije, imenovanje, ukiz,
v oteti, zakon, 20—102
obveznosti, odredba, 22—128; držav7—31
Postavitev:
ljanov FLRJ v LRS, navodilo, 22—
rep. voliine komisije, ukaz, 32—183
arhivskega sveta, odločba, 23—132,
129
Slovenske akademije znanosti in umetuslužbencev na položaje, službena mePriprave;
nosti, potrditev, ukaz, 17—81
sta, določitev pristojnosti, uredba, 20—
ribiške, prepoved uporabe, odredba,
sveta predelovalne industrije, imenova140
37—207
nje, ukaz, 15—67
Pošiljke:
poštne, tarife za prevoz v avtomobil- Prehrana:
Pripravniki :
skem prometu, 9—44, pravilnik, 0—
osebja v ustanovah eoe. skrbstva, ureodvetniški, opravljanje prakse, navodilo
ditev pravice, pravilnik, 10—47
45, povišanje tarife, odločba, 21—118
12-55
Potniki:
Prehrambena industrija:
Prirodne znamenitosti Slovenije:
prevozn,i tarifa v avtomobilskem proustanovitev gen. direkcije, uredba, 36—
ustroj in delo zavoda za spomeniško
metu, 9—43, glej: Pošiljke!
74
varstvo, pravilnik, 19—96
Potni otroški:
Preiskarra :
Pristojnost:
odvetnikom za sodna opravila, tarifa,
načina in stanja preskrbe ter odkupnebiroja za napredek administrativnega
epr. pravilnito, 13—57
ga sistemi v LRS, ustanovitev anketposlovanja, odločba, 9—40
Potrebe:
nih odborov v Lj skupščini LRS, odglavne direkcije ind. gradbenega mateLRS in ljudskih odborov, začasne drlok, 20—99, 20—100
riala, epr. uTedbe, 18—87
žavne, financiranje, 2—8
Premestitve:
podjetij rep. pomena, prenos na oblastPotrditev ;
uslužbencev,
določitev
pristojnosti,
ne ljudske odbore, odločba, 23—133
kandidatne liste OK za Svet narodov,
uredba, 26—149
uprave za vodno gospodarstvo, epr.
odločba, 8—34
Premoženjsko razmerje:
uredbe, 9—37
predsednika Slov. akademije znanosti
med zakonci, zakon, 20—106
urada za pritožbe in predloge prj kom umetnosti, ukaa, 17—81
Prenehanje:
misiji drž. kontrole, uredba, 14—59
uredb, ki jih je izdala vlada LRS na
službe drž. uslužbencev, obvezna raza izdajanje odločb o uslužbenskih razpodlagi zakona o pooblastilu, odlok,
zlaga, 32—184, popr. v št. 33
merjih, uredba, 26—149
4—14,-20—101, 39—214
Prenos:
Pritožbe:
Potrošniki :
nelikvidnih sredstev in virov sredstev
pristojnost organizacije in urada pri koelektrično energije, znižanje m&rù ze
drž. gosp. podjetij lok. pomena, odmisiji drž. kontrole, uredba, 14—59
letno porabo, odločba, 36—204
redba, 22—125, popr. v št. 30; spr. Priznanje:
Povraîilo:
in dop. odredbe, 30—173
stroškov codmkom porotnikom lj. sospričeval tujih izobraževalnih strokovnih
terjatev bivših obnovitvenih zadrug, oddišč, uredba, 19—94
šol im tečajev, pravilnik, 6—28
redba,
38-212
Požari:
Prodajalno:
zavarovanje lesnoindustrijskih podjetij Pre os nova:
spravljanje in hramba vnetljivih tekovlada LRS, ukaz, 7—31, 35—199, popr.
in obratov, odredba, 34—198
čin, odredba, 5—26
v št. 36
Praksa :
Profesorji :
Odvetniških pripmvnikov, navodilo, 12 Prepoved :
v v^ah, brezplačno, stanovanje in ku.
—55
rKo, •••. uredbe, 22—122
lova na gamee, odredba, 26—153
rednih študentov univerz, visokih šol
lova na ribe, lovopust, odredba, 37—207 Promet:
in samostojnih fakultet, uredba, 30— Presežki:
avtomobilski, tarifa za prevoz, 9—43
172, popr. v št. 32
blagovni, ustanovitev sveta, ukaz, 15—
kmetijskih pridelkov letine 1950, prosti,
Prašiči:
66, imenovanje predsednika, ukaz,
ureditev prometa, odredba, 31—181,
določitev normativov in odstotka letne15-67
manipulativni,
od
žita,
pobiranje
v
mliga prirastka, odločba, 27—164; mršaceelni, ustanovitev gl direkcije, uredba,
nih, v 1. 1950, odredba, 32—188
vi, obvozna prodaja v 1. 1950, odloč22-119
ba, 18—80; "d k up v !. 1951, uredba, Preskrba:
e kmetijskimi pridelki in krmo, usta.
dodatna doječih mater, odločb.-', 7—31
29—168
nevitev gl. direkcije za odkup, uredprebivalstva v LRS, anketni odbor za
odprava direkcije za rejo, uredba, 24—
ba, 24-140
preiekavo,
odlok,
20—99
141
s krompirjem, omejitev zaradi koloradzagotovljena, delavcev na drž. kmetijskega hrošča, odredba, 23—134, dop.
Pravica:
skih posestvih rep. pomen.-', odločba
odredbe, 27—162
do prehrane osebja, zaposlenega v ustao dodatku, 12—56
f prostimi presežki kmetijskih pridelnovah
eoe. skrbstva, pravilnik, 10—
z žitom in krmo, ugodnosti za pride7
kov, ureditev, odredba, 31—181
i
lovalce hmelja, odločba, 21—117
z nepremičninami, nadzorstvo, spr. Ja
učiteljev do brezplačnega stanovanja in
dop. navodila, 14—64
kuriva, navodilo, 4—21; spr. uredbe, Prevoz:
potnikov in prtljage, tarifa, 9—43, praz živino in mesom, ustanovitev gl. di22-122
vilnik, 9—44, povišanje tarife, odločrekcije, uredba, 24—139
Pravni nasveti:
ba, 21-118
Proračun:
tarifa, 13—57
LRS, dodatni, za 1. 1949, zakon» 4—16,
Prevzem:
Prebivališče:
državni, za 1. 1950, zakon, 4—15
dolžnosti goppod/Tjenja s podjetji po
stalno, razširitev obvezno prijave, odupravnih odborih, prvo navodilo, 25— Proso:
redba, 22—128
odkup, odločba, 1—3, uredba, 32—186,
145
državljanov FLRJ v LRS, prijavljanje,
odkupni cena, odločba, 34—197
Prezidi
j:
navodilo, 22—129
Prostori:
Ljudske
skupščino
LRS,
epr.
zakona,
Prebivalstvo:
poslovni, v obrti, zakon, 26—102
39—220 (glej popravek v Ur. listu
LRS, način in stanje preskrbe, odkupProevetno-znanstvena stroka:
LRS, Št. 2/1951!)
ni sistemi, ustanovitev anketnih odvišina funkcijskih dodatkov, navodilo,
borov za preiskavo, odlok, 20—99, Pridelki:
26-151
odkup
ajde
in
prosa,
uredba,
32—156,
20-100
Prtljaga:
odločba,
34—197;
fižola,
uredba,
14Predelovalna industrija:
prevoz po avtomobilih, tarifa, 9—43,
60, določitev okolišev, odločba, 17—
ustanovitev sveta, ukaz, 15—66, imenopravilnik, 9—44, povišanje tarife, od83, popr. v št. 18; hmelja, odločba,
vanje predsednika, ukaz, 15—67
ločba, 21—118
21—117;'krompirja, uredbi, 14—61;
Predpisi:
vina, uredba, 82—185; volne, odločba, Ptiči:
za obnovitev Iimeljnikov, pooblastitev,
izvajanje zakona o lovu, pravilnik, 26—
14-65;
uredba, 11—52
152, lovopust, odločba, 26—158
kmetijski sploh, uredba, 29—168,
prosti presežki teh, odredba, 31—181
Predsednik:
Puške:
loveke in \4>jaške, izdajanje dovoljenj
komiteja za •••••••• zadeve, imeno- Prijava:
za nošenje, odredba, 22—127, odvzete
vanje, odločba, 17—82
in kontrola rakavih bolnikov, obvezna,
in najdene, odškodnina, cenik, 28—
komisije državne kontrole, imenovanje,
odredba, 10—18, epr odredbe, 29—
106
169
ukaz, 35-109, popr. v št. 36

-lofi
Račun:

Republiška gradbena inspekcija:
organizacija in delo, pravilnik, 6—29
Republiška volilna komisijo:
imenovanje oblastnih volilnih komisij,
odločba, 32-189, 32-190, 32-191,
32—192
nazrešitev in imenovanje, ukaz, 32—
183, 38-209
Republiški biro:
za napredek administrativnega poslovanja, ustanovitev in poslovanje, odločba, 9—40
Rezultati:
volitev poslancev v Svet narodov, razglas, 12—54
Ribareke enote:
odločba, 37—208, ureditev lova, odločba,
37-207
Robanov kot:
v Zg. Savinjski dolini, zavarovanje,
odločba, 7—33
Rudarske šole:
industrijske, ustanovitev, odločba, 18—
90, ukinitev, odločba, 18—92
Rudarstvo:
ustanovitev generalne direkcije, uredba, 16-71

zaključni, za 1. 1948, zakon, 4—17
Radiodifuzna služba:
ukinitev uprave, uredba, 31—177
Rajoni:
Ljubljane in Maribora, volitve odbornikov, ukaz, 35—200
Maribora, razdelitev, ukaz, 34—195,
popr. v št. 3»
mestni, delo lj. odborov, zakon, 39—
217
za določitev normativov živine, odločba,
27—164
za odkup fižola in norme, odločba, 17—
85, popr. v št. 18
za odkup kmetijskih pridelkov, uredba,
29-168
za odkup krompirja, uredba, 14—61
za odkup volne, odločba, 14—65
Rakavj bolniki:
obvezna prijava in kontrola, odredba,
10—48, spr. odredbe, 29—169
Raki:
začasna ureditev lova, odredba, 37—
207
Ravnatelji:
raznih šol, funkcijski dodatek, navodilo,
26—151
Razdelitev;
Maribora na rajone, uk,iz, 34—195, Sadje:
ira zelenjava, komtrahiranje in prodaja
popr. v št. 36
na drž. posestvih, odločba, 19—98
odprtih voda na ribarske »note, odokuženo z ameriškim kaparjem, razglaločba, 37—208
sitev okolišev, objava v št. 29
upravna, LRS, epr. in dop zakona, 20— .
Sadno drevje:
107
obvezno zatiranje škodljivcev in bolezRazglasitev :
ni, uredba, 11—51
drž. gosp. podjetij oblastnega in okrajnega pomena za podjetja rep. pome- San Joe.é:
ameriški kapar, razglasitev okuženih
na, ukaz, 29—167
okolišev, objava v št. 29
oblastnih mlinov za podjetja rep. poSaki:
mena, ukaz, 25—144
uporaba pri ribolovu, odredba, 37—
oblastnih odkupnih podjetij rep. pomena, ukaz, 30—171
207
oblastnih podjetij za cestna vzdrževalna Sedemletke:
del^ in produkcijo gramoza za rep.
šole, brezplačno stanovanje in kurivo za
podjetja reto .pomena, ukaz, 39—222
učitelje, navodilo, 4—21
podjetja »Slovenija Sport« za podjetja Semenski normativi:
rep. pomena, ukaz, 3—12
za kmetijske delovne zadruge, določitev
sadnih okolišev, okuženih po kaparju.
višine, odločba, 25—146
objava v št. 29
Seno:
Raziskave:
odkup v 1. 1951/52, odločba, 29—168
farmacevtske, ustanovitev zavoda, odSklad:
ločba, 27—165
osrednji, operativnega upravnega vodgeološke, ustanovitev uprave, uredba,
stva, višina odstotka vplačila pri drž.
22—120
ind. proizvajalnih podjetjih lok. poRazmer p:
mena, odločba, 23—135
premoženjska, med zakonci, ureditev,
zakon, 20—106
Skladišča:
uelužbenska, določitev pristojnosti za
lesa, zavarovanje pred požarom, odredizdajanje odločb, uredba, 26—149
ba, 34-198
Razpis:
Sklepanje:
prvih volitev delavskih svetov, odredba,
pogodb o dobavi električne energije,
24-142
znižanje mere za letno porabo, odvolitev odbornikov lj. odborov, ukaz,
ločba, 36—204
32—182, popr. v št. 83, 85—200
Sklepi:
Razrešitev:
zborov volilcev, zakon, 39—215
članov rep. volilne komisije, ukaz, 38—
Sklicanje:
209
Ljudske skupščino LRS, k III. izredministra za kmetijstvo, ukaz, 17—80
nemu zasedanju, ukaz, 1—1; k VII.
ministra za industrijo, 17—89
rednemu zasedanju, ukaz, 18—86; k
ministrov, ukaz, 7—31, 15—67, 27—160,
VIII. rednemu zasedanju, ukaz, 36—
popr. v fit. 28, 35—199, popr. v št. 36
203
predsednika planske komisije, ukaz,
novoizvoljenih lj. odborov k prvemu za7-31
sedanju, ukaz, 37—205, popr. v št.
rep. volilne komisije, ukaz, 32—183
39, 38-210
Razvid:
začasnih mestnih ljudskih odborov Iz
ftalnega prebivalstva v LRS, navodilo,
okrajev izločenih mest k prvemu za42—129
sedanju, ukaz, 21—115
Reja:
zborov volilcev, zakon, 39—215
prašičev, odprava direkcije, uredba,
Skupščina, glej: Ljudska skupščina!
24-141

Služba:
babiškfl, spr. uredbe, 22—123
dimnikarska, ureditev in opravljanje,
uredba, 21—116
državljanskih stanj, opravljanje zadev,
navodilo, 2—11
drž. uslužbencev, prenehanje, obvezna
razlaga, 32—184, popr. v št. 33
krajevnih babic, spr. uredbe, 22—123
prijavna in odjavna, o prebivališčih državljanov FLRJ v LRS, navodilo, 22—
129
radiodifuzna, ukinitev uprave, uredba,
31-177
Službena mesta:
postavitev, premestitev in odstavitev
drž. uslužbencev, določitev pristojnosti uredba, 26—149
Slovenska akademija znanosti in umetnosti:
v Lj., prevzem Inštituta za elektnško
gospodarstvo, odločba, 29—170; potrditev predsednika, ukaz, 17—81
Sodi:
kontrola, ukinitev izpostav, odredba, 2—
9
Sodišča:
ljudska, dnevnice in povračilo etrošloov
sodnikom porotnikom, uredba, 19—
94
opravljanje prakse odvetniških pripravnikov, navodilo, 12—55
poročila n,a zasedanjih lj. odborov, 7,akon, 39—217
Sodniki:
porotniki lj. sodišč, dnevnice, povrorilo
stroškov, uredba, 19—94
Sodni tolmači:
stalni, spr. uredbe, 26—150
Spomeniki :
kulturni, v Sloveniji, uotroj jn dein zavoda za varstvo, pravilnik, 10 Od
Spričevala:
tujih srednjih izobraževalnih strokovnih
šol in tečajev, priznanje, pravilnik,
6-28
Srednje šole:
ekonomske, preimenovanje v ekonomski tehnikum, odločba, 25—147
Sredstva:
nelikvidna, in virj drž. gosp. podjetij
lok. pomena, odpis in prenos, odločba, 22—125, popr. v št. 30, sipr. odTedbe, 30—173
Stanovanja;
učiteljev, profesorjev in vzgojiteljev na
vasi, brezplačno, navodilo, 4—21, #pr.
uredbe, 22—122
sprememba bivališča, razširitev obvezne prijave, odredba, 22—128, razširitev prijavljanja, navodilo, 22—129
Stanovanjska poslopja:
vzdrževanje, zakon, 20—105, popr. v št
21
Stopnje:
amortizacijske, drž. gosp. podjetij lok.
pomena, razdelitev, odločba, 10—50
Striženje:
ovac, odredba, 17—84
Strojegradnja:
ustanovitev gen. direkcije, ukaz, 24—
137, imenovanje ministra — gen. direktorja, ukaz, 24—138
Stroka:
prosvetao-znanstvena, določanje višine
funkcijskih dodatkov, navodilo, 26—
151
Strokovna usposobljenost:
v obrti, zakon, 20-102

- 11 Stroški:
potni, za odvetnike pri 60dnem opravilu, ••. pravilnika, 13—57
sodnikov porotnikov, povračilo, uredba,
19-94
v upravnem, bazenskem postopku, pravilnik, 20—114
Z!\ vzdrževanje v raznih domovih, odločba, 30—175
Sušilnice:
lesa, zavarovanje pred požarom, odredba, 34—198
Sveti:
arhivski, postavitev, odločba, 23—132
delavski, lvzpis prvih volitev, odredba,
24—142, izvolitev prvih upravnih odborov, odredba, 24—142
državljanov, zakon, 39—216
gospodarski, ustanovitev, ukaz, 16—68,
imenovanje predsednika, utaz, 16—
69
stanovanjski, naloge, zakon, 20—105,
popr. v št. 21
urbanistični, odločba, 9—42
za blagovni promet, ustanovitev, ukaz,
15—66
za energetiko in ekßtraktivno industrijo,
ustanovitev, ukaz, 15—66; ustanovitev
uprave Z.T geološka raeiskovanja,
uredba, 22—120
za kmetijstvo in gozdarstvo, ustanovitev ukaz, 15—66; sprememba, ukaz,
27—159
za lokalno gospodarstvo, ustanovitev,
16-66
zr prpd'olovalruo industrijo, ustanovitev,
15—CG, ukaz
za zakonodajni in izgradnjo ljudske oblasti, ustanovitev, ukaz, 23—130
zdravstveni, ustanovitev, uredba, 9—38,
imenovanje članov, 9—39

Škodljivci:
sadnega drevja, obvezno zatiranje,
uredba, 11—51
Sole:
ekonomske, srednje, preimenovanje iz
ekonomskih tehnikumov, odločb.'',
25-147
fizioterapovtska, srednja, v Lj., ustanovitev, odločba, 38—213
industrijska, kovinarska, v Trbovljah,
ustanovitev, odločba, 18—91
industrijska kovinarska v Bistrici —
Limlbušu, ukinitev, odločba, 35—202
industrijske, rudarske, ustanovitev, odločba, 18—90, ukinitev, odločba, 18—
92
osnovno, brezplačno etamovanje in kurivo za učitelje, vzgojitelje, navodilo,
4—21, spr. uredbe, 22—122
razne, funkcijski dodatek, napodilo, 26—
151
srednje, splošne izobraževalne in strokovne, v tujini, priznanje spričeval,
pravilnik, 6—28
tehnična srednja, v Mariboru, ustanovitev, odločba, 23—136
visoke, obvezna praksa rednih studentov, 30—172, popr. v št. 32
za učence v gospodarstvu v lesni industrijalci stroki, ustanovitev, odločba,
4-22
študenti;
»niverze, visokih šol in samostojnih fakultete, obvezna praksa, uredba, 30—
172, popr. v št. 32

T
Tarifa:
o nagradah za odvetniška dela, epr. pravilnika, 13—57
za prevoz potnikov m prtljago v avtomobilskem prometu, 9—43, povišanje,
odločba, 21-118
Tečaji:
strokovnih.izobraževalnih šal v tujini,
priznanje spričeval, pravilnik, 6—28
Tehnikumi :
ekonomski, glej: Ekonomski tehnikumi!
TebniSka srednja šola:
v Mariboru, ustanovitev, odločba, 23—
136
Tekočine;
vnetljive, spravljanje in hramba, odredba, 1—4, v prodajalnah in obrtih,
odredba, 5—26
Terjatve:
bivših obnovitvenih zadrug, prenos,
odredba, 38—212
drž. gosp. podjetij lok pomena, odredba, 22—125 popr. v št. 30, spr. in
dop. odredbe, 30—173
Tifus:
obvezno cepljenje, odredba 13—58
Tolmači:
sodni, stolni, spr. uredbe, 26—150
Trgi:
v LRS, označba, spr in dop. zakona,
20-108
Tuberkuloza:
kostna in sklepna, ustanovitev rep. bolnišnice v St. Petru pri Gorici, odločba, 9-41

U
Učenci:
v gospodarstvu, V lesni industrij,!, ustanovitev šol, odločb.3, 4—22
Učitelji :
Osnovnih šol in eedemletk, brezplačno
stanovanje in kurivo, navodilo, 4—21
epr, uredbe, 22—122
Ujem:
mlatilniški, v 1. 1950, odredba, 32—187;
žitni, v mlinih, drobilnicah jn robkalnicah, odredba, 32—188
Ukinitev:
gl. direkcije kmetijskih posestev, uredba, 31-179
gl. industrije grafične industrije, uredba, 22—124
glavne direkcije za elektroindustrijo,
uredba, 19—95
industrijske kovinnreke Sojo v BistrisiLimbuSu, odločba, 85—202
industrijskih rudarskih šol, odločba,
18-92
izpostav za kontrolo sodov, uredba, 2—9
komisije za kinematografijo, uredba,
31-176
komitey« za riziculture, uredba, 31—178
ministrstev, raznih, ukaz, 15—66, ukaz,
27-159
uprave za radiodifuzno elužbo, uredba,
31—177
uredbe o organizaciji kmetijskih pridelkov in krme, 24—140, uredbe o organizaciji odkupa živine in mesa, 24—
139
Ulice:
canačba, spr. in dop. zakona, 20—108
Univerza:
obvezna praksa rednih študentov, ured
• ba, 30-172, popr. v št. 32

Uprava;
državna, opravljanje prakse odvetniških
pripravnikov, navodilo, 12—55
gozdov, zakon, 20—103
za evidenco pri planski komisiji LUS;
potrjevanje obrazcev, navodilo, 27—
163
Ea geološka raziskovanja, ustanovitev.
uredba. 22—120
za radiodifuzno službo, ukinitev, uredba,
31-177
za urejanje gozdov, ustanovitev, 22—121
za vodno gospodarstvo, ustanovitev in
pristojnost, epr. uredbe. 0—37
Upravna razdelitev:
LRS, spr. in dop. ••••••, 20 -107
6prememba mestnih mej Maribora,
ukaz, 34—195. popr. v št. 36
Upravniki :
domov in šol, določitev funkcijskih dodatkov, navodilo, 26—151
Upravnokazenski postopek:
Jn strošjd, pravilnik, 20—114
Uradi:
za pritožbe in predloge pri komisiji
državne kontrole, uredba, 14—59; državni potrjevanje obr?.zcev, navodilo, 27-163
Urbanistični svet:
imenovanje članov, odločba, 9—42
Ureditev:
dimnikarske elužbe, uredba, 21—116
gozdnih gospodarstev rep. pomen'» odločba. 1—2
ribarstva v Sloveniji, začasna odredba,
37-207
Urejanje;
gozdov, ustanovitev uprave, uredbn,
22-121
Uslužbenci:
•
državni, prenehanje službe, obvezna
razlaga, 32—184. popr. v Št. 33; pristojnost za izdajo odločb o uslužbenskih razmerjih, uredba, 26—149
Usnjarska industrij|i:
in tekstilna, uetanovitev generalne direkcije, uredba, 16—70
Usposobljenost:
strokovna, za opravljanje obrti, zakon,
20—102
Ustanavljanje: •
obrtnih zadrug, zakon, 20—102
Ustanovitev:
biroja za napredek actmiinistrativnnega
poslovanja. odločbU, 9—40
direkcije odkupnih podjetij ljubljanske
oblasti, odločba, 1—6
fizioterapevtske srednje šole v Lj., odločba, 38-213
generalne direkcije z elektrogospodarstvo, uredba, 16—72; za kemično industrijo, 16—75; za kovinsko predelovalno in elektroindustrijo, IG—76; za
lesno industrijo. 16—73; za prehrambeno industrijo, 16—74; ZA rudarstvo, 16—71; za strojegradnjo, 24—
137; za tekstilno in usnjarsko industrijo, 16—70
glavne direkcije: gradbenih podjetij,
uredba. 18—88; industrije gradbenega materiala, spr. uredbe, 18—87; za
nakup in promet e kmetiijekimj Dridelki in krmo, 24—140; republiških
kmetijskih posestev, 20—113: zq cestni promet, 22—119; za odkup in
premet z živino in mesom. 24—149;
za pospeševanje kmetijstva, 20—112
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Ustanovitev:
gospodarskega sveta, ukaz, 16—68, imenovanje predsednika, 16—69
hmeljeko komisije, uredba, 27—161
industrijeke kovinske iole v Trbovljah,
odločba, 18—91
industrijskih rudarskih šol v Zagorju,
Velenju in Kočevju, odločba. 18—90
komisije za lizkulturo, uredba, 31—
178
komisije za priznanje spričeval izabra,
ževalnih in strokovnih šol in tečaje«,
pravilnik, 6—28
komisij za oceno vrednosti odvzetega
In najdenega orožja, navodila, 28—165
komiteja za komunalne zadeve, uredba,
16-78
komiteja za lokalno industrijo, uredba,
16-79
komiteja za vodno gospodarstvo. uTedba, 16-77
ministrstva za drž. posestva, ukaz. 15—
66
ministrstva za elektrogospodarstvo •
rudarstvo, ukaz, 2—7
ministrstva za izvoz in uvoz, ukaz, 20—
110
rep bolnic« za kostne in sklepno tuberkulozo v St. Petru pri Gorici, odločba. 9—41
s veta: za blagovni promet, ukaz, 15—
66. 15—67; za energetiko in ekstraktivno industrijo, 15—66, 15—67; za
kmetijstvo in gozdarstvo, 15—66, 15—
67; za lokalno gospodarstvo, 15—66,
15—67; za predelovalno industrijo,
15—66, 15—67; za zakonodajo in izgradnjo ijudeke oblasti, 23—130, 23—
131
,
.
Sol za učence v gospodarstvu v lesni
industriji, odločba, 4—22
tehnične srednje šole v Mariboru, odločba, 23—136
«prave za geološka raziskovanja, uredba, 22—120
uprave za urejevanj« gozdov, uredba,
22-121
uprave za vodno gospodarstvo, spr.
uredbe, 9—37
urada za pritožbe in predloge pri komisiji drž. kontrole, uredba, 14—59
zavoda •• farmacevtske raziskave, odločba, 27—165
zdravstvenega sveta, uredba, 9—38, 9—
39
Zupančičeve nagrade, odlok, 25—148
UVOZ;

ustanovitev ministrstva, ukaz, 20—110,
20—111
Vajenci:
obrtni zakon, 20—102
Varstvo, glej: Zavarovanje!
Vino:
določitev količin za domačo porabo, odredba, 38—211; odkup v 1. 1950/51,
uredba, 32—185
Visoke šole:
obvezna praksa študentov, uredba, 30—
172, popr. v št. 32
Vlada LRS:
prenos podjetij rep. pomena na oblastne ljudske odbore, odloöba, 23—133
preosnova, ukaz, 7—31, 35—199, popr.
v št. 36; glej tudi: Imenovanje! Ministrstvo! Razrešitev!
ukinitev komisije za kinematografijo,
uredba, 31—176

Vlada LRS;
ukinitev komiteja za fizkulturo, uredba, 31.-178
ukinitev uprave za radiodifuzno službo,
uredba, 31—177
uprava za vodno gospodartsvo, spr.
uredbe o ustanovitvi in pristojnosti,
9—37
ustanovitev generalnih direkcij, glej:
Generalna direkcija!
ustanovitev komiteja £a komunalne zadeve, uredba, 16—78; komiteja za
lokalno industrijo, 16—79; komiteja
za vodno gospodarstvo, 16—77
ustanovitev svetov, glej: Svetil
Vode;
odprte, v LRS, razdelitev na ribarske
enote, odločba, 37—208
Vodno gospodiretvo;
ustanovitev komiteja, uredba, 16—77;
imenovanje članov, odločba, 39—233
Volilna komiisija, glej: Komisija!
Volitve:
delavskih svetov, rok za razpis, odredba, 24—142; prvih upravnih odborov
podjetij, odredba, 24—163
ljudskih poslancev za Svet narodov,
potrditev kandidatne liste, odločba,
8—34; volilni izidi, razglas, 12—54
ljudskih poslancev za Ljudsko skupščino LRS, spr. z.-kana, 39—21S
odbornikov ljudskih odborov, glej:
Ljudski odbori! Odborniki)
Volivci:
zbori teh, zakon, 39—215
Volkovi:
pokončevanje, nagrade, odločba, 20—
154
Volna :
jagnjet, oddaj,-, odredba, 17—84; odkupni rajoni, odločba, 14—65; odkup
'v 1. 1951, uredba, 29—168
Vrednostni papirji:
odpis in prenos, odredba, 22—125, spr.
odredbe 30-173
Vrtci:
otroški, normativi mesečnih stroškov za
vzdrževanje, odločba, 30—175; otroški, ureditev in delo. pravilnik, 31—
180

Z
Zadruge:
kmetijske, delovne, semenski krmni
normativi, odločba, 25—146; kmetijske obdelovalne, normativi živinskega sklada, odstotek letnega prirastka,
odločba, 278—164
obnovitvene, bivše, prenos terjatev,
- odredba, 38—212
obrtniške, potrjevanje povečane stopnje rednega dobička, udeležba pri
tržnem dobičku, navodilo. 2—10; ustanavljanje, zakon, 20—102
Zakonci :
premoženjsko razmerje, zakon, 20—100
Zakonodaja:
in izgradnja ljudske oblasti, ustanovitev sveta, ukaz, 23—131; imenovanje
predsednika, ukaz, 23—131
Zamenjava:
gozdov zaradi arondacije, pravilnik,
4—20
Zapisniki:
1. in 2. seje III. Izrednega zasedanja
Ljudske skupščine LRS, v št. 4; 1. seje VII. rednega zasedanja, v št. 20;
2. seje VII. rednega zasedanja, v št.
21; 1. seje VIII. rednega zasedanja,
v št. 39
Zasebni obrati, glej: Obrati! Podjetja!

Zasedanje:
Ljudske skupščine LRS, sklicanj© III.
izredno, ukaz, 1—1, VII. redno,ukaz,
18—m, VIII. redno, 36-203
ljudskih odborov, ukaz, 21—115, 37—
205, popr. v št. 39, 38—210
Zaščita:
živali, koristnih za kmetijstvo, odločba, 26—155. Glej tudi: Varstvo!
Zaščitena divjad:
v LRS, odločba, 26—156
Zatiranje: •
škodljivcev in bolezni sadnega drevja,
obvezno, 11—51
Zavarovanje:
drevesnega ••••• Dvor-IIotemež, od.
ločba, 8—36: drevesnega in cvetličnega parka v Sežani, 9—45; drevesnega, cvetličnega in gozdnega parka
v Volčjem potoku, 35—201; gozdnega
parka v Fazaneriji, M. Sobota, 3—35,
popr. v št. 15
lesnoindustrijskih podjetij in obratov
pred požarom, odredba, 34—198
Robanovega kota, odločba, 7—33
Zavod:
za farmacevtske raziskave v Lj., ustanovitev, odločba, 27—165
za varstvo in znanstveno proučevanje
kulturniji spomenikov in prirodnih
znamenitosti
Slovenije,
pravilnik,
19—96
Zavodi:
državni, potrjevanje obrazcev, navodilo, 27—163; obrtne delavnice v njih,
zakon, 20—102
oblačnega in okrajnega pomena, razglasitev za podjetja rep. pomena,
ukaz, 20—107
za predšolsko vzgojo, funkcijski dodatki
upravnikom, navodilo, 26—151
Zbori:
volivcev, zakon, 39—21"
Zbornica:
obrtna, LRS. zakon, 20—102
Zdravstveni svet:
ustanovitev, uredba, 9—38, imenovanje
članov, odločba, 9—39
Zgradbe:
lesnoindustrijske, zavarovanje pred požarom, odredba, 34—198
v krajih in mestih, popis, odredba,
17-83
Zelen j.-va:
in sadje, koutraliiranje in prodaja, odločba. 19—98
Znamenitosti:
Slovenije, ustroj in delo zavoda za spomeniško varstvo, pravilnik, 19—96
Zveri :
lov, izvajanje zakona, 20—152

2ito:
odkup v !. 1951/52, uredba, 29—168
ugodnosti za pridelovalce hmelja, odločba, 21—117
v mlinih, drobilnicah, robkalnicah, pobiranje merice, odredba, 32—188
Živali;
• koristno za kmetijstvo, zaščitene, odločba, 26-155
Živina;
normativi za ljudske odbore, določitev
odstotka letnega prirastka, odbčba,
27-164
ukinitev uredbe o organizaciji n'R-iraa
ustanovitev glavne direkcije za odkup in promet, uredba. 24—139
Zupančičeva nagrada :
ustanovitev, odlok, 25—148
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VIL

Številka 1.

V Ljubljani dne 10. januarja 1950.

VSEBINA
1. Ukaz o sklicanju Ljudsko ekupSčm-• LRS k III. izrednemu za- 4, Odredba o spravljanju in hrambi vnetljivih tekočin v indußc'Q.U'TL Ju.
strijskih in drugih podjetjih.
2. Odločba o pcmovni ureditvi gozdnih gcspodarstev republiške- 5. Odločba o posebnih dajatvah kmetijskim delavcem na državga pomena.
nih kmetijskih posestvih LRS.
•'{. Odločba o odkupni ceni za ajdo in proso v gospodarjem G. Odločba o ustanovitvi' Direkcije odkupnih podjetij ljubljanske
lem 19-19/50.
oblasti.

miFiimiì ••••• ••••• Lig
i.
Na podlagi 1. točke 72. člena ustave LRS izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije

ukaz
o sklicanju Ljudr.lu: «Lupare» Ljudske Republike
Slovenije k •. izrednemu zasedanju na dan
17. januarja 1950
Ljudska skupščina Ljud-ke Republike Slovenije se
skliče k III izrednem zasedanju na dan 17. januarja 1930
U št. 170
Ljubljana dne 10. januarja 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIK" SLOVENIJE
Sekretar:
France Lubej 1. r

Predsednik.
Josip Vidmar 1. r.

2. člen
Gozdno gcspoüarstvo Kočevje se spoji (fuzionira) z
gozdnim gospodarstvom Ribnica. Firma novega podjetja
je: Gozdno gospodarstvo Kočevje.
3. člen
Besedilo 3. člena se nadomesti s temle besedilom:
Podje'ija so ped operativnim upravnim vodstvom ministrstva za gozdarstvo LRS,
4. člen
Besedilo 4. člena se nadomest. s temle besedilom:
Predmet poslovanja gozdnih gospodarstev republiškega
pomena jo predvsem upravljanje, gojenje (pogozdovanje)
in varsto gozdov, odkazovauje ter sklepanje pogodb za
izkoriščanje stoječega lesa z državnimi lesnimi industrijskimi podjetji.
ó. čleii

Besedilo o. člena se nadomesti s temle besedilom:
Gozdna gospodarstva prevzamejo v upravo gozdove in
druga zemljišča z zgradbami, napravami in inventarjem v
območju gozdnih uprav, kakor sledi;
1. Bohinjska Bistrica, Jesenice, Pokljuka — gozdno
OHESBE. •••••. ••••••• • mimm
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE gospodarstvo Bled;
2. Brežice, Kostanjevica, Planina, Sevnica — gozdno
gospodarstvo Brežice;
2.
3. Celje, Gornji grad, Jurklošter, Podčetrtek, Rogatec,
Na podlagi 5. in 21. Člena, v zvezi s 4. členom splošneŠoštanj — gozdno gospodarstvo, Celje;
ga zakona o državnik gospodarskih podjetji in v zve«
4. Jezersko, Tržič, Skofja Loka — gozdno gospodarz 9. členom uredbe o organizaciji gozdarstva ter v izvrševanju ukaza o ustanovitvi ministrstva za gozdarstvo LRS stvo Kranj;
5. Grčarice, Kočevje, Kočevska Reka, Mozelj, Podm ministrstva za lesno industrijo LRS izdaja vlad9 LRS
P'reska,
Velike Lašče — gozdno gospodarstvo Kočevje;
po predlogu ministra Za gozdarstvo LRS
0. Bistra, Kamnik, Litija, Turjak — gozdno gospodarodločbo
stvo Ljubljana;
7. Podvelka, Ptuj, Ruše, Slovenska Bistrica, Sloveno ponovni ureditvi gozdnih gospodarstev republiske
Konjice, Sv. Lovrenc — gozđno gospodarstvo Maškega pomena
ribor;
1. člen
8. Dobrovnik, Dolnja Lendava, Mačkovci, Negova, Ve.
Vladna odločba o novi ureditvi gozdnih gospodarstev lika Nedelja — gozdno gospodarstvo Murska Sobota;
9. Crmošnjice, Črnomelj, Novo mesto, Poljane, Straža
»epuMiskega pomena (Uradni list LRS, št. 7-49/48), spre— gozdno gospodarstvo Novo mesto;
»
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10. Bukovje, Cerknica, Ilirska Bistrica, Khežak, Pialočbe
' '
)>
P
i Po predpisih te •od-'.
, nina, Snežnik, Št. Peter — gozdno gospodarstvo Postojna;

URADNI LIST LRS

Stran 2

11. Cma, Dravograd, Marenberg, Mislinjs, Slovenj
Gradec — gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec;
12. Idrija, Tolmin, Trnovo — gozdno «cspodarstvo
Sv. Lucija ob Soči
6. člen
Finančna • Knjigovodstvena služba po tej odločbi
fie prične s 1. januarjem 1950.
7. člen
Ta odločba velja od dneva objave v *Uradnenv listu
LRS«
St. S—zak 76K
Ljubljana dne 2'6. decembra 1949.
Minister
Za gozdarstvo LRS
Jaka Aviig 1. r.

Predsednik vlade LKS:
Miha Marinke 1. r.

3.

Na podlagi 2. člena uredbe o odkupu ajde In prosa
v gospodarskem letu 1949/50 (Uradni list LRS, St. 194/49)
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za državne nabave LRS
odločbo
o odkupni ceni za ajdr. in proso v gospodarskem
letu 1949/50
1. Pooblaščena odkupna podjetja bodo odkupovala
od prdelovalcev po državnih (vezanih) cenah:
ajdo po 500 din za lOOkg,
proso po 400 din za 100 kg.
Te ceni veljata za zdravo, suho blago zadnje letine,
v trgovini običajne kakovosti franko zbiralnica ali skladišče odkupnega podjetja, po izberi kupca.
2. Ajda sme vsebovati skupno do največ 3 % plevela,
drugih vrst žita, zdrobljenih in kalečih zrn ter največ do
5 % primesi turške ali, zelene ajde. Ce ima več kakor
3 % plevela in kalečih zrn ter več kakor 5 % turške ali
zelene ajde, se cena pri vsakem nadaljnjem 1/2% zmanjša
za 1/2% vrednosti.
Proso mora biti sposobno Za predelavo v kašo. Proso
ima lahko največ do 3% plevela. Pri višjem odstotku
plevela se cena zmanjša pri vsakem nadaljnjem 1/2% za
1/2% vrednosti.
Pri snetljivem prosu je treba odbiti do 6% od določene cene sorazmerno po stopnji snetljivosti.
3 Ta odredba velia od dneva objave v »Uradnem
listu LRS*.
St. S—zak 755
Ljubljana dne 26. decembra 1949.
Minister
xa dr> "•• nabave LRS:
Milan Skerlavaj l r.

Predsednik vede J-.RS:
Miha Marinko i.V.
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4.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena temeljne uredbe o prometu z vnetljivimi tekočinami (Uradni J ist FLRJ,
št. 58—487/48) predpisuje minister za industrijo LRS v
sporazumu z ministrom za notranje zadeve LRS in v soglasju s predsednikom vlade LRS

odredbo
ó spravljanju in hrambi vnetljivih tekocm v industrijskih in drugih podjetjih
1. Splošne določbe
1. Določila te odredbe veljajo za spravljanje in hrambo vnetljivih tekočin v industrijskih in drugih podjetjih
— L izjemo obrtnih podjetij in obrtnih delavnic ter prodajaln na drobno, kolikor gre a. dnevno uporabo in z
izjemo skladišč obrtnih podjetij tri delavnic.
Ta odredba se ne nanaša na laboratoriju, lovarnuke
obrato in tista industrijska in druga podjetja, ki sama
proizvajajo ali se bavilo s prometom z vnetljivimi tekočinami.
Po tej odredbi »u mišljene vnciljive tekočine kot
spravljene, če so v skladišču ali drugem primernem prostoru le prehodno iti če so namenjene za skorajšnjo razpečavo ali potrošnjo, v hrambi pa tiste, ki so vskladiseene za daljšo dobo.
2. Podjetja in ustanove, Id proizvajajo ali na debelo
razpečavajo vnetljive tekočine, morajo izdati prodajalnam
na drobno, pedjetjem in ustanovam, ki uporabljajo vnetljive tekočine, ali ki jih iiir.jo v skladišču, potrdilo, v katerem mora biti navedena stopnja nevarnosti vnetljive
tekočine, to je, pri kateri temperaturi se tekočina vname.
Pri tekočinah l. nevarnostne skupine mora biti razen
tega še označba »zelo vnetljivo«, pri tekočinah II. in III.
nevarnostno skupine pa označba »vnetljivo«.
Ce ni dokazila o teh ia<'!io-!il) kake vnetljive tekočine, velja glede varnostnih ukrepov tekouna za tekočino
I. nevarnostne skupine.
II. Količine vnetljivih tekočin, ki smejo biti
shranjene ali v hrambi
3. Industrijska in druga podjetja, ki po naravi svojega poslovanja uporabljajo vnetljive tekočine, smejo
imeti v svojih obratnih prostorih, delavnicah itd., za dnevno uporabo v odprtem stanju, sledeče količine:
g
a) I. nevarnostne skupine do 5 litrov;
b) II. in III. nevarnostne skupine do 20 litrov;
V zaprtih posodah pa:
a) I. nevarnostne skupine do 20 litrov;
b) II. nevarnostne skupine do 40 litrov;
c) III. nevarnostne skupine do 60 litrov.
Ce. potrebuje podjetje v svojem obratu pri rednem
obratovanju večje količine, določi najvišje količine vnetljivih tekočin za dnevno uporabo v odprtem stanju in v
zaprtih posodah na prošnjo podjetja pristojno poverjeništvo za notranje zadeve okrajnega (mestnega, rajonskega)
ljudskega odbora.
Po končanem delu se morajo vnetljive tekočine spraviti v pločevinaste posode in v prostor, ki je določen za

spravljanje vnetljivih tekočin.
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4. V upravnih prostorih industrijskih in drugih podjetij smejo biti spravljene sledeče količine vnetljivih tekočin:
a) I. nevarnostne skupine do 2 litrov;
b) II. nevarnostne skupine do 4 litrov.
Hramba vnetljivih tekočin v upravnih prostorih' je
prepovedana.
5. V kabini, kjer je kinematografska aparatura, sme
bili spravljenih največ 50 gr acetona.
ill. Posode, natakanje in iztekanje
u. Posode, v katerih so vnetljive tekočine I. in II.
nevarnostne skupine, ne smejo biti iz gorljive tvarine.
Za vnetljive tekočine 1. in II. nevarnostne skupine
se morajo uporabljati sodi iz železne ali jeklene pločevine ter steklene ali glinaste posode.
Steklene ali glinaste posode, ki imajo več kot 2 litra
prostornine, morajo imeti varovalne opaže. Na opažu
mora biti viden in trpežen napis »zelo vnetljivo* za tekocine I. nevarnostne skupine oziroma »vnetljivo« za tekočine II. in III. nevarnostne skupine.
Vnetljive tekočine III. nevarnostne skupine se smejo
spravljati tudi v posode iz gorljive tvarine.
7. Vnetljive tekočine ne smejo biti spravljene v odprtih posodah in tudi ne v takih, ki puščajo.
Cepi, ventili in druge naprave za od j. nanje se muraji, tesno zapirati.
8. Sodi, ki so napolnjeni z vnetljivimi tekočinami,
se morajo natovarjati in biti vskladiščeni tako, da *o čepi
obrnjeni navzgor.
Čepe je treba zapirati in odpirati tako, da se ne krešejo iskre.
9. V sode in tanke se'smejo vnetljive tekočine naiakati ali iz njih iztakati le s črpalkami, ki dobro delujejo.
10. Pri natakanju in iztakanju vnetljivih tekočin je
treba ravnati z največjo pazljivostjo, da se tekočine ne
razlijejo.
Pod sode in čepe je treba: postaviti posode, da se prestreže razlivanje in kapanje tekočine.
Madeži razlitih tekočin se morajo počistiti ali pa pokriti s peskom.
11. Pri vzidanih in stabilnih posodah mora biti na
vidnem mestu označeno ime vnetljive tekočine in nevarnostna ©kupina, v katero spada tekočina.
IV. Prostor (skladišče) za spravljanje zalog
za dnevno uporabo
12. V delavnicah industrijskih in drugih podjetij morajo biti zaloge vnetljivih tekočin za dnevno uporabo
(3. točka te odredbe) spravljene v maeivno zagrajenem
prostoru, ki je varen pred požarom in ima negorljiva tla.
Vse, kar presega dnevno uporabo, mora biti spravljeno v zgradbah ali skladiščih, zgrajenih po določbah
odredbe o gradnji skladišč za hrambo vnetljivih tekočin
(Uradni list FLRJ, Št. 19—175/49).
13. Prostor za spravljanje dnevnih zalog mora biti
v prizemnih zgradbah. Od sosednih zgradb, delavnic ali
stanovanjskih prostorov mora biti ločen in zavarovan
tako, da je izključena nevarnost požara aH eksplozije.
Vnetljive tekočine se ne glede na nevarnostno skupino ne smejo spravljati ali shranjevati skupaj z drugim
materialom.
14. Prazni sodi in druge posode iz negorljive tvarine
vrnejo biti spravljeni v skladišču le, če so tesno zaprti.
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Prazne posode iz gorljive tvaamie, v katerih so bile
lekcwne ili. nevaniuotue skupine, ne ouiejo bin spravìjene v skladišču s polnimi posodami vnetljivih tekočin.
Sodi in druge posode morajo biti spravljeni tako, da
niso izpostavljeni soncu ah vročini, Skladali jih je treoa
tako, da niso drug na drugem in da je med njimi tako
široka odprtina, da je mogoče posamezni sod ali posodo
vselej in Urez ovire potegniti iz vrste.
Prazni sodi se ne smejo premetavati, polni pa ne
trktjati ali spuščati tako, da udarjajo drug ob drugega.
10. V zgradbah in skladiščih, kjer so spravljene ali
ohranjene vnetljive tekočine, morala vladati red in <•siosi. Mastne krpe, odpadki itd. se morajo odstraniti, ali
pa spravljati v pločevinaste posode s pokrovom, ki se
teaim zapira.
Dvorišče skladišča tskiadisče na proslem) mora biti
očiščeno listja, trave in grmovja ter imeti trdna tla, ki
ue vpijajo tekočm.
Spuščanje vnetljivih tekočin in odpadnega materiala,
ki je z •••• prepojen, v kanalizacijo, je prepovedano.
L odpadnim materialom vnetljivih tekočin (usedli,
nami in podobno) je ravnati smiselno enako, kot s tekočinami samimi.
lü. Prostor za spravljanje vnetljivih tekočin (13. točka) mora biti pod ključem. Kdor hrani ključ, ima zlasti
te-le dolžnosti:
a) opozarja uslužbence podjetja in vse, ki imajo v
prostoru kakršen koli opravek, na večjo požarno nevarnost
zaradi vnetljivih tekočin in jim pojasnjuje predpise proti
požaru.
b) nadzoruje, ali se ravnajo tisti, ki imajo v skladišču
opravka, po predpisih za varnost pred požarom;
c) skrbi, da se sproti odpravljajo vse pomanjkljivosti,
ki bi utegnile povzročiti požar;
č) skrbi za gasilno orodje, za sredstva za gašenje in
za naprave, ki služijo za obveščanje o požaru;
d) preprečuje uporabljanje gasilnega orodja in sredstev za gašenje v druge namene;
e) seznanja uslužbence podjetja z načinom gašenj»
vnetljivih tekočin in uporabe gasilnega orodja.
17. Dostop' v prostor za spravljanje in hrambo vnetljivih tekočin je nezaposlenim strogo prepovedan. Opozorilo na to prepoved mora biti pritrjeno na vidnem mestu
pri vhodu.
V. Spravljanje vnetljivih tekočin v upravnih
prostorih podjetij
18. V upravnih prostorih industrijskih in drugih podjetij morajo biti spravljene vnetljive tekočine I. in II. nevarnostne skupino v močnih posodah iz negorljive tvarine.
Posode ne smejo biti v bližini peči in odprtega ognja.
Vnetljive tekočine I. in II. nevarnostne skupine se
no smejo postavljati na stopnicah, v vežah, na hodnikih
in podobno.
VI. Prepoved odprte luči in ojjnjn, ventilacija
19. V prostorih, kjer so spravljene ali vskladlščenf
vnetljive tekočine ter pri natakanju ali iztakanju vnetljivih tekočin na prostem je prepovedano kajenje, zažiganje in nošenje odprtega plamena in gorečih r/redmetov.
V takih prostorih ne smejo biti peči in druge naprave s plamenom in žerjavico. Prepovedano je uporabljati stroje in orodje, ki povzročajo med uporabo iskre.
Prepovedano je prihajati v take prostore s podkovanimi
čevlji ali sicer uporabljati železne predmete tako, da se
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morejo vkresaii iskre. Cigarete in vžigalice se morajo puščati pri vhodu v skladiščni prostor.
Prepoved po prvem in uru geni odstavku mora biti
vid.no izobeîena pri vhodu v lak prostor.
20. Prostori in skladioča, kjer so spravljene vnetljive
tekočine, morajo imeti dob-o ventilacijo za odvajanje
vnetljivih in eksplozivnih hlapov.
Vil. Naprave, crodje in sredstva za gašenje požara
21. V prostorih, kjer so spravljene ali vskiadiščene
•netijive tekočine morajo biti v pripravljenosti potrebni
rečni aparati za gašenje ••/••• • peno ah ogljikovo kislino ter potrebna količina peska hi lopate,
V industrijskih • drugih poJj'etj'h nv.ir,. biti gasilno
orodje spravljeno v omari velikosti 1,0 X 1,5 m. Omara
mora biti nameščena v neposredni bližini tkladišča ter
vsebovati sledeče gasilno orodje: breiauco, dva ročna gasilna aparata za gaiejje vnetljivih tekočin, dve lopati,
kramp, žago, azbestni prt ;n sekiro. Omara mora biti
plombirana. Poleg omare mora biti pripravljen sed z
vodo, zaboj drobnega suhega peska U m3), dve posodi
za prinašanje vode, leseni zabojčki za pesek in požarni
kavelj.
22. Kdor dela v prostorih, kjer so spravljene vnetljive tekočine, ali kjer je promet d tgkimi tekočinami,
mora vedeti, kako se gasijo vnetljive tekočine in kako
je treba ravnati z gasilnimi aparati. Biti mora vešč nuditi
prvo pomoč
V industrijskih in drugih podjetjih mora biti vedno
izobešeno navodilo, kako je treba ravnati v primeri požara.
VITI, •••••^••
23. Poverjeništva za notranje zadeve okrajnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora vodijo nadzorstvo
nad vsemi skladišči vnetljivih tekočin industrijskih in
drugih podjetij, Id uporabljajo v svojem rednem obratu
vnetljive tekočine in ki imajo posebne prostore za spravIjanjè priročnih zalog takih tekočin. Prav tako nadzorujejo,
če se vnetljive tekočine pravilno spravljajo in hranijo.
IX. Kazenske in končne določbe
' 24. Kdor prekrši .predpise to odredbe, se kaznuje z
denarno kaznijo do 20.000 din ali s poboljševalnim delom
do dveh mesecev, kolikor ne gre za dejanja, ki so kazniva
po temeljni uredbi o prometu z vnetljivimi tekočinami
ali za sodno kazniva dejanja.
Za upravni kazenski postopek je pristojno poverjeništvo za notranje zadeve okrajnega (mestnega, rajonskega)
ljudskega odbora po določbah temeljnega zakona o prekrških,
25. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem
listu LRS«.
St. S—zak 754
Ljubljana dne 22. decembra 1949.
Sporazumen semi
Minister
Podredsednik vlade in
za notranje zadeve LRS". minister za industrijo LRS:
Boris Kraigher 1 r.
Marijan Brccclj 1. r.
Strinjam se!
Predsednik vlade LRS:
Miha Darinko 1. r.
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5.
Na podlagiv odločbe ministra za kmetijstvo FLRJ z
dna 14. aprila 1949 (Uradni list FLRJ, št. 36—314/49) izdajam

odločbo
o posebnih dajatvah kmetijskim delavcem na državnih kmetijskih posestvih Ljudske Republike Slovenije
•
I
1. Državna kmetijska posestva po tej odločbi so dr«
žavna kmetijska posestva (gospodarstva) republiškega in
lokalnega pomena ter ekonomijo državnih gospodarskih
podjetij, uradov in ustanov v oomočju Ljudske Republike
Slovenije.
2. Kmetijski delavec po tej odločbi je, kdor: ee • pogodbo zaveže ostati v delovnem razmerju nai «težavnem
kmetijskem posestvu najmanj leto dni zaradi opravljanja
kmetijskih del dn se nagrajai po uredbi jfUra'dn'î list F&RJ,
št. 58—464/48).
II
1. Posestva lahko dajejo delavcem v brezplačno upo*
rabo in obdelavo zemljo za vrtnino po itéjlei razpredelnici::
Število družinskih članov
2 3—4 S—6 % in več
Površina zemljo y m2
800 1400 1800
2000
2. Površine cdkazuje upravnik posestva po posvetu*
s sindikalno organizacijo.
3. Če je delovna pogodba skìenjenai po 1. maju 1949,
se zemlja dodeljuje od 1. novembra 1949 «dalje.
4. Posestvo je dolžno zemljo pripraviti za setev. Vse
drugo delo opravijo delavci sami.
5. Zemlja se ne daje v uporabo:
r) kmetijskim delavcem samcem in družinskim članom kmetijskega delavca, ki so tudi sami v enakem delovnem razmerju na posestvu;
b) delavcem, ki imajo v bližini državnega posestva
lastno zemljo v navedeni površini; tem se dopolnjuje le
manjkajoča površina;
c) če je posestvo po odločbi ministrstva za kmetijstvo
označeno kot vrtnarsko.
Vrtnarska posestva dajejo namesto zemlje vrtnine,
ki se po navadi goje na ohišju in sicer po meri prehrambenih potreb delavčeve družine, toda največ do treh ,
četrtin ocenjenega pridelka s površine, ki bi delavcu "pri:y
padala po 1. odstavku te točke.
6. Ce posestvo ne more dati zemlje za obdelavo ali
vrtnin v celoti ali deloma, lahko to nadomesti z dajatvijo
drugih pridelkov ali denarja v višini vezanih cen in v ob- »
segu ocenjene količine pridelkov.
7. Upravičenec, ki ne sprejme zemlje v obdelavo, nima pravice do nadomestnih dajatev.

III
1. Delavci z družino, stanujoči na državnem posestvu,
smejo tam po meri potreb 6voje družine rediti razen kokoši m rac tudi največ dva prašiča.
2. Delavci, stanujoči na posestvu ali izven tega, ki ne
redijo prašičev in so sklenili delovno pogodbo do 30. VI.
1949, imajo pravico kupiti na posestvu mršave prašiče v
starosti 6—8 mesecev po tejle razpredelnici:
Stevüo družinskih članov
2
3
4
5
6 7 ali več
Število in živa
1112
2
2 /
teža prašičev y kg 30-40 40-50 50-60 3040 40-50 50-60/
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3. Pravice reje in nakupa nimajo osebe iz točke
•-••.
4f Prašiči se plačajo po državnih cenah. Prašiči morajo biti zaščitno cepljeni, zdravi in sposobni za pitanje.
5. Ce posestvo ne more dati mršavih prašičev, je
dopusten nadomestek v pitancih po ključu, ki se določi
sporazumno z ministrom za državne nabave, ali v denarju v višini vezane cene za pripadajočo živo težo. Upravičencu, ki ne uveljavi pravice nakupa mršavih prašičev,
ne pripadajo nadomestki.
6. Na posestvu stanujočim delavcem dai posestvo na
razpolago zgradbo za rejo živali in steljo. Mala popravila
na takih zgradbah trpe koristniki. Pridelani gnoj se sme
uporabljati v mejah potrebe z gnojenje dodeljene zemlje, sicer pripada posestvu.
7. Uprava posesVa izdaja natančnejša navodila za
rejo živali (higiena, prostor za gibanje, varovanje lastne
plemenske reje in podobno).
8. Kmetijski delavci, ki so doslej redili na posestvu
živali, pa po tej točki nimajo več pravice reje, so jih dolžni
odstraniti najdlje do konca leta 1949.

•
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IV
1. Iz naslova d ocra t Ita za rejo živali po točki III da
državno posestvo kmetijskim delavcem koruzo po državnih cenah oziroma nadomestek po tejle razpredelnici:
Število družinskih članov
2
3—4 5—6 7 in več
Se da koruza v zrnu kg
400
700
900
1000
Se da protivrednost v
denarju za naslednjo količino v zrnu v.kg
600
300
100
—
2. Kmet.jskim delavcem-samcem in družinskim članom kmetijskega delavca, ki so tudi sami v enakem delovnem razmerju na posestvu, pripada le denarni nadomestek za vso ali manjkajočo količino v višini državne cene
za zadevno količino.
3. Ce poeestvo ne more dati koruze v celoti ali deloma, pripada upravičencem denarni nadomestek za vso ali
manjkajočo količino v višini državne cene za zadevno količino.
4. Posestvo sme s privolitvijo državnih organov, ki
jim sicer pristoji pravica razpolagati s pridelki, dogovoriti
nadomestitev koruze v zrnu z drugimi pridelki.

3. Ta odločba ne posega v druge osebne predpise, s
katerimi se kmetijskim delavcem odrejajo dajatve v naravi ali denarju.
4. Ministrstvo za kmetijstvo LR Slovenije bo dajalo
pojasnila k tej odločbi.
5. Odločba začne veljati takoj.
St. 578/31
Ljubljana dne 26, oktobra 194S.
Minister za kmetijstvo LRS:
Ing. Jože Levstik 1. r.

0QL0KI •1••• ODBOROV
Na podlagi 10. točke 58. člena splošnega zakona o
ljudskih odborih (Uradni list FLRJ, št. 49-410/49) izdaja
začasni Ljudski odbor ljubljanske oblasti po predlogu
svojega izvršilnega odbora

odločbo
o ustanovitvi Direkcije odkupnih podjetij ljubljanske
oblasti
1. člen
Pri poveriemištvu za državne nabave in odkup Ljudskega odbora ljubljanske oblasti se ustanovi Direkcija
odkupnih podjetij ljubljanske oblasti kot operativni uprav.
vi voditelj gospodarskih podjetij, ki ji bodo podrejene.
2. člen
Poverjenik za državne nabave Ljudskega odbora ljub.
ljanske oblasti odredi sporazumno z izvršilnim odborom
Ljudskega odbora ljubljanske oblasti, katera podjetja iz
pristojnosti tega poverjeništva spadajo pod operativno
upravno vodstvo Direkcije odkupnih podjetij.
3. člen
Direkciji za odkup kmetijskih proizvodov ljubljanske
oblasti načeluje direktor, ki neposredno vodi delo te direkcije ter za njo odgovarja poverjeniku za državne nabave Ljudskega odbora ljubljanske oblasti.
4. člen
Direktor in vodju organizacijskih enot sestavljajo kolegij direkcije.
Kolegij vodi direktor.
Kolegij je posvetovalni organ direktorja, ki ga sklicuje na posvet o vseh važnejših zadevah in načelnih vprašanjih.
Ce se direktor e predlogi Iplegija ne strinja, sme
vsak njegov član obvestiti o tem poverjenika za državne
nabave, vendar to ne zadrži izvršitve direktorjevega naloga.
5. člen
Direkcija vodi knjigovodstvo in administracijo po
načelih, ki veljajo za državna gospodarska podjetja.

1. Pri dajatvah v naravi (zemlja za obdelavo, mršavi
prašiči, koruza) imajo prednost družine z večjim številom
družinskih članov, udarniki in drugi nosilci častnih naslovov ter sploh delavci, ki s svojo delavnostjo pripomorejo
k večjim delovnim uspehom in donosom.
2. Cas oziroma obroke dajatev določi upravnik posestva po posvetu s sindikalno organizacijo, dajatve pa morajo biti v celoti izpolnjene ob poteku časa, za katerega
velja delovna pogodba.
VI
1. Na podlagi delovnih pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo te odločbe, dogovorjene ali izvršene dajatve teh
^rst se upoštevajo v okviru teh predpisov.
6. člen
2. Kolikor v delovnih redih ni ustreznih določb, ima
kmetijski delavec zoper odločbo ali postopek uprave poDirekcija se vzcrržuje iz prispevkov podjetij, ki so
sestva pravico pritožbe na organ, ki je tej upravi nadre- pod njenim operativnim upravnim vodstvom in okrajnih
jen.
[ podjetij. Ključ za plačevanje prispevkov določi poverjenik
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za državne nabave- v« sporazumu, s poverjenikom za finance
,
•
.
.." ;
'. »
'
>
7. člen
Natančnejše določba o organizaciji direkcije,, o pooblastilih direktorja in .drugih vodilnih uslužbencev kakor
ludi predpise o administraciji predpise • • pravilnikom
izvršilni odbor Ljudskega'odbora ljubljanske oblasti r;o
predlogu poverjenika za državne nabave
-. .1 '- • »

! '• "

: 8. člen

';

Stev. 1 — 10. I. 1950

818. Odločba o oprostitvi plačila letnih davščin pri registraciji vozil.
,
. «
819. Odločba o spremembi .odločbe o ceimh in rabatih za
( zdravila in sanitetno blago.
820. Odločba o prenosu pooblastila za izdajanje dovoljenj
' za', raziskovalna in pripravljalna dela in gradbenih
"dovoljenj in pa pooblastila za sestavljanje komisij za
, prevzem zgrajenih železniških investicijskih objektov.
821. Odločba o obveznem vodstvu gradbene knjige.

•Ta odločba velja od.- dneva objave v »Uradnem listu ' : '
St. 109 z dne ;3l. decembra 1949: '
LRS<
j
822. Zakon o plošnem državnem proračunu za leto 1950.
St., S90/2—49
823. Zakon o splošnem državnem zaključnem računu* za ',
Ljubljana dne 24 septembra 1949.
,
leto 1948.
'
"1
Začasni Ljudski cđkćr ljubljanske olslasü
824. Odlok Ljudske skupšuine FLRJ o potrditvi uredb v!jde FLRJ, ki jih je izdala vlada FLRJ od 24. maja
*> )•/•''- Predsednik
Predsednik zasedanja
19,19do 24. decembra Ì949.
-'' izvršilnega odbori
ljudskega odbora
825. Ukaz-.o' pomilostitvi obsojencev.,,
* •' '- Janez' Hribar 1. r.
Ivan Gcvirk l, r.
826. Uredba o začasnem finansiranju ljudskih republik in
ljudskih odborov.
Pregled „Uradnega lista FLKJ\\
827. Uredba o stroških državnih trgovskih podjetij.
828. Uredba'o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustaSt. 107 z dne 24.' decembra 1949:
navljanju delavsko-uslužbenskih restavracij in uprav
SOS.'Üredbu o ustanavljanju • delovanju kulturno pro• za družbeno prehrano.
" '
. . ' (svetnih ustanov.
829. Odredba o planiranju letnega dopusta delavcev, '
•9.' Odločba o elementih, iz katerih* je sestavljena strukuslužbencev in nameščencev,
tura normiranih stroškov za vzdrževanje otrok v 830. Pravilnik o projektiranju, opremi in revizij: projekustanovah za varstvo in vzgojo'otrok in mladine.
tov investicijskih objektov za lohni&no melioracij0
zemljišč, regulacijo vodnih tokov in obrambo preo*/'
St. 108 z dne 28. decern brr. ••poplavami.
810. Ukaz o določitvi okrajnega rudnika v Pregradi, kol. Pr;i\;.h !; o ••::-\1••••• rojstva in smrti, o sprejema•;
okrajnega rudnika >Gubec« v Doinji Stubici in Zlanju izjav poslednje volje in o posionku s premože-'
tarskih rudnikov v Zlataru za podjetja splošnega drnjem oseb, umrlih na ladjah trgovske mornarice
žavnega pomena.
FLRJ.
,
811. Odredba o sklepanju pogodb za leto 1Ü501
832., Pravilnik o ustanavljanju, organizaciji in^delu lekarn.
'
'
812. Pravilnik o dodatku za terensko delo gozdarskih
uslužbencev. , 833. Navodilo za izvajanje pravilnika o pripravniški sluz-.
bi, strokovnih izpitih in tečajih uslužbencev geodetJÌ13. .Pravilnik o dolžnostih in višini dodatka preddelavske stroke.
•
, •.
„,à ,cev v lesni industriji.
834.
Navodilo
o
vplačevanju
posameznih
vrst proračun814. Navodilo o načinu blagajniškega izvajanja proračuna
skih dohodkov po proračunih za leto 1950 na račune
krajevnih ljudskih odborov po kreditnih ustanovah.
pri Narodni banki. FLRJ.
S15. Navodilo o knjigovodstvu pri proračunskih ustano8E5. Odredba o obveznem pošiljanju tiskanih izdaj Biblio• vali in uradih.
grafskemu institutu FLRJ;
. 810. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o krajevni pristojnosti pristaniških kapitanij za izdajanje 836. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika*o
volitvah" in delu delavskih inšpektorjev.
pomorskih -knjižic,
817 Odločba o specialnem dodatki: delavcev, zaposlenih Popravek ukaza o pristojnosti oblastnih ljudskih odborov
glede zadev, določenih v obstoječih zakonih FLRJ.
uri praktičnem pouku učencev v t " '-'h delavnicah.

••{• »Uradu' fe f.Krf« - Doktor in o'ìiìovornì urednik;' dr. Raatko MoEnik;>tiska-Tiakariia »Toneta Tomšiča« ~ vsi v
Ljubljani Ndriti'mtia ftetrtipiim fil), poltetno 120. seLolemo 240 din. —' Pcnamezna Številka; 4 din r.a 16 strani, 8 din za 8'2
strao: 12 dio «i 4S s'/an!. lß din za 64 stran, pò poStj 2.50 din vc5, — Uredništvo In upravniltvü; Ljubljana, Gregorčičeva
ulica St. 23 Telefon: ravnateljstvo in uredništvo 49-40. upravništvo 55-79.
Čekovni raüun 6-90180-0,
/
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

V Ljubljani dne 17. januarja 1Ç50.

Številka 2.

VjSEBIKA
7. Ukaz o uetaywctftvi pnMr&tiva za elektrogospodarstvo LRS 10. Navodilo ,<5 odobravanju ipotecane etopnjo rednega dobička
in mimetrgtva za rudsyrnyo LRS.
in udeležbe: ••• tfžnem d'obi&ttT za izdelke obrtniških za.
3
drug, pôdjpfcj» Službenih"organizacij ter zasebnih obrtnih
' -•£•^
?•£^%?. j^nw^iu potreb Ljudske republike
e m
•o f&^$ 1 IjedaJfilt
odb.oj»v.
*
objrajov on" B^ûîtU'
17
T WM
^ ^- * izpDsky za kontrolo sodov v Črnomlju, 11. Nqviodj^o za opravljanje zadev službe državljanskih stanj
Utiji, na Rakeku in v KrŽkem.
na območju LRS.

PBEZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE LRS
7.

Na podlagi 9, toSSe 72. člena ustave LR Slovenije in
po predloga predsednika vlade LRS izdaja Prezidij Ljudske -skupsSäie LR Slovenije

ukaz
o ustanovitvi ministrstva za elektrogospodarstvo
LRS in ministrstva za rudarstvo LRS
•1. V sestavu vlade LR Slovenije se ustanovita ministrstvo za elektrogospodarstvo in ministrstvo za rudarstvo
kot zvezno-republiški ministrstvi.
2. Vlada LR Slovenije določi, katere zadeve preidejo
v pristojnost tçH dveh ministrstev. /
3. Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz. /
4. Ta ukaz velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
U št. 171
Ljubljana dne 10. januarja 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
^
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sjekje^ar,:
Pre&edniik:
Frane« LubeJ-l. r.
Josip Vidmar1. r.

UREDBE, ODREDBE. SMODILA • ODLOČBE
^ADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
8.

Na podlagii 11. člena temeljnega zakona o proračun«, v
ezi e 1. členom zvjegjne uredbe o začasnem finansiranju
idskih republik in ljudskih odborov (Uradni lištFLRJ,
t. 109-826/49) in po predlogu ministra za finance LRS
odeja vlada LR Slovenije
uredbo
o začasnem Jinanslçanju potreb Ljudske Republike Slovenije in Ijudskib odborov
1. Sten
*
Do sprejema državnega proračuna za leto 1950 se v
»kviru skupnih zneskov dohodkov in izdatkov državnega

proračuna Ljudske Republike Slovenije, M so bili odobreni z zakonom o splošnem državnem proračunu za leto
v
1950:
:
1. opraylja^zacasjap finansjranje republiških potreb po
trimesečnem planu dohodkov in izdatkov in
2. opravjja začasno finansiranje potreb ljudskih odborov po trimesečnih" planih dobodkov in izdatkov.
' 2. člen
Zneski, pobrani in potrošeni na podlagi le uredbe,
so sestavni del dohodkov in izdatkov proračunov dotičnih
organov državne oblasti za leto 1950.
3. člen
Minister za finance je pooblaščen, da odredi vse potrebno za pravilno izvajanje t© uredbe.
4. člen
Ta uredba velja od 1. januarja 1950.
St. S—zak 19
Ljubljana dne 16. januarja 1950.
Minister za finance LRS:
Zoran Polič L r.

.

Predsednik vlade LRS:
Miha Marinko L r.

PaAV!LNIKl,0DREDBE,NAV0DILA,QDL9Č3E
MINfsraSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
9.
Na podlagi 6. člena uredbe o prenosu zadev uprave
za mere in plemenite kovine v pristojnost zvezne načrtne komisije in repubjiških ministrstev za trgovino in
preskrbo (Uradni list FLRJ, št. 46-365747) in v zvezi z
odredbo o delovnem področju, sedežu in krajevni pristojnosti organov za preskuševanje in kontrolo meril in čisti,
ne predmetov iz plemenitih kovin v Ljudski republiki
Sloveniji (Uradni list LRS, št. 42-251/47) izdaja minister
za trgovino in Ereskrbo LRS

odredbo
o ukinitvi izpostav za kontrolo sodov v.Črnomlju,
Litiji, na Rakeku in v Krškem.
1. Ukinejo se izpostave za kontrolo sodov v Črnomlju,
Litiji, na Rakeku in v Krškem.

Stran 8
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2. Ta odredba velja od dneva objave v süradsÄm listu
LRS<
Up. Vili št. 607/1
Ljubljana dne 31. decembra 1949.
Minister
Za trgovino in preskrbo kKS:
Jole Borštnar 1. r.

Štev. 2 — 17. I. 1950

Odobravanje udeležbe pri tržnem dobičku
4, Zaradi pospeševanja proizvodnje za prosto prodajo
in zaradi čim \tf|je moMLizacijn materiala in surovin iz
prostih virov 1<••9 okiajni (m&stoi) ljjidefci editor določi
za izdelke proste prodaje obrtniških zadrug, proizvajalnih
podjetij družbenih organizacij in zasebnih obrtnih obratov in podjetij udeležbo pri trznem dobičku, in sicer:
a) splošno udeležbo pri tržnem dobičku, ki se daje ne
glede na vir materiala in surovin, uporabljenih pri izdelavi izdelka, in
10.
b) posebno udeležbo pri tržnem dobičku, ki se daje
Na podlagi 11. ta 14. točke navodila o prodaji in do- kot nagrada za uporabo materiala in surovin iz prostih viločanju cen za izdelke obrlmžkih zadrug in podjetij druž- rov, m sicer tedaj, če je pri izdelavi izdelka uporabljen
benih organizacij ter 12. točke navodila o prodaji in do- pretežno material iz prostih virov; to ugotavlja p^ri dololočanju cen za izdelke zasebnih obrtnih obratov in pod- čanju cene na podlagi predloženih dokazov urad za cerne.
' jelij (Uradni list FLRJ, št. 54/1949) predpisujem v so6. Stroke in izdelke, ki se upoštevajo Za udeležbo pri
glaeju ž ministrom za trgovino in preskrbo LRS
tržnem dobičku kakor tudi višino udeležbe določa izvršilni odbor okrajnega (mestnega) ljudskega odbora z
odredbo.
o odobravanju povečane stopnje rednega dobička
Udeležba se določa v odstotku cd tržnega dobička, in
in udeležbe pri tržnem dobičku za izdelke obrtniških,
sicer
sme znašati splošna udeležba pri tržnem dobičku
zar rug, podjetij družbenih organizacij ter zasebnih
največ
2%, posebna udeležba pri tržnem dobičku pa najobrtnih obratov in podjetij
več 3fi.
Odobravanje porečane stopnje rednega dobička
Odstotek splošne udeležbe pri trznem dobičku je lah1. Zaradi pospeševanja proizvodnje za prosto prodajo ko različen glede na važnost stroke in izdelke, glede oa
lahko okrajni (mestni) ljudski odbor odobri obrtniškim večje ali manjše povpraševanje po izdelkih kakor tudi
zadrugam in proizvajalnim podjefjem družbenih organi- glede na višino tržnega dobička. Odstotek posebne ude"
zacij povečano stopnjo rednega dobička, in sicer za iz- ležbe pri tržnem dobičku je pa enoten.
Udeležba pri tržnem dobičku (splošna in posebna)
delke proste prodaje tietih strok, ki niso dovolj razvite, da
pripada vsem obrtniškim • zadrugam, proizvajalnim podbi mogle zadovoljiti povpraševanje prebivalstva.
jetjem
organizacij in zasebnim obrtnim obra2. Stroke in izdelke lokalne proizvodnje, ki jih je tom in družbenih
podjetjem, če izdelujejo iodelke proste proŽLaje, za-,
treba upoštevati za povprečno stopnjo rednega dobička,
katere je določena udeležba pri tržnem dobičku. Toda izkakor tudi višino povečanih stopenj rednega dobička, do- vršilni odbor okrajnega (mestnega) ljudskega odbora lahloča izvršilni odbor okrajnega (mestnega) ljudskega od- ko zadrugi ali odjetju odreče udeležbo pri tržnem dobora z odredbo.
bičku, če ugotovi, da je svoje izdelke neupravičeno proZ;i .izdelke proste prodaje, ki se obvezno prodajajo dajalo potrošnikom neposredno mimo državnega trgovpo določenih enotnih cenah, se povečana stopnja ne more skega podjetja, ki je pooblaščeno, da prodaja izdelke proodobriti.
ste prodaje za tisti okraj (mesto)
*
Povečana stopnja rednega, dobička se določa po strokah
7. Znesek splošne in posebne udeležbe pri tržnem
podjetij, po skupinah izdelkov ali pa za posamezne izdel- dobičku izplačuje državno trgovsko podjetje, ki je poke in mora biti različna glede na važnost stroke (skupine oblaščeno, da prodaja izdelke proste predaje, obenem z
izdelkov oziroma posameznih izdelkov) in glede na večje izplačilom fakture za prodaje mu izdelke proste prodaje.
al: manjîe povpraševanje Ne sme pa biti večja od stopCe pa zadruge in podjetja na podlagi dovoljenja pro- /
nje rednega dobička na izdelavne plače, povečane za eno dajajo izdelke proste prodaje neposredno potrošnikom,
četrtino. Zà proizvajalna podjetja, družbenih organizacij, odbijajo od določenega tržnega dobička znesek udeležki uporabljajo zvezno (republiäko) strukturo cene ali pa be, oetanek pa vplačujejo na račun tržnega dobička lokalstrukturo cene državnih industrijskih proizvajalnih pod- nega gospodarstva po predpisih odredbe o obračunu im
jetij lokalnega pomena, povečana stopnja rednega dobjč- naöinr plačevanja tržnega dobička lokalnega gospodarka ne sme biti večja od stopnje rednega dobička, pove- stva (Uradni list FLRJ, Št. 55/1949).
ča"0 za eno četrtino.
8. To navodilo velja od dneva objave v »Uradnem
8, Povečana stopnja rednega dobička pripada vsem obrt- lieta LRS«.
niskim zadrugam to proizvajalnim podjetjem družbenih orSt. 70410/2—49
ganizacij, ki spadajo v etroke, za katere Je določena poveLjubljana dne 24, decembra 1949.
čana stopnja rednega dobička ali pa izdelujejo izdelke proste prodaje, za katere Je todđ določena povprečna etopnja
SoglaSam!
rednega dobička. Toda lavrillni odbor okrajnega (mestiv
nega) ljudskega odbora lahko odreče pravico do povečane za trgovi'1"Minister
in prp=lrrbo LR.St Minister za finance LRS; l
stopnjo rednega-dobička zadrugi ali podjetju, ki ima ne*
Jože Borštnar 1.
Zoran Polič 1, r.
soraamérno visoke stroSke za bdelnvne plače, ali pa Če
ugotovi, da je svoje iadtlkt neupravičeno prodajalo potrošnikom .neposredno mimo driiv»K»tja trgovskega podjetja, ki je finoblaščono, da prodaja todeUfie proste prodaje za tisti okraj (mesto),
/
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a) liOivejiMjfilva za notranje zadeve okrajnih 1
odborov n%d delom matičarjev pri krajevnih (
Na podlagi pooolastila VIII. točke navodil o organih ljudskih odborih;
za vodstvo službe državljanskih stani (Uradni list FLRJ,
b) poverjeništva sa notwnje radove ljubljanskega in
št. 79.638/49) izdajam
manifoorakega oblastnega ljudskega odbora nad delom
navodilo
odseka službe državljanskih stanj pri poverjeništvu za
notranje zadeve celjskega in mariborskega mestnega
ta opravljanje zadev službe državljanskih stanj
ljudskega odbora;
na območju Ljudske republike Slovenije
c) ministestvo za notranje zadeve Ljudske republike
I. Kot služba državljanskih stanj •• mišljene vse za- Slovenije, ned delom odseka službe državljanskih stanj
deve iz zakona o državnih matičnih knjigah, iz pravilnika pri poverjemitvu za notranje zadeve mestnega ljudskega
o ureditvi in vodstvu državnih matičnih knjig, iz zakona odbora glavnega m**ta Ljubljane.
o državljanstvu, iz pravilnik* • izsajanie zakona o drŽavOmenjeni nadtoBstveni organi opraivljajo tudi druge
ijanstvu in iz zakona o oaabntfi imewh.
zadeve službe defcavijanekih stanj, ki spadajo v pristoj• 2
_.. : *^«• službe dseatrfjanskih stanj, ki spadajo v nost višjega ljudekegt odboj«.
pristojnost ljudskih odboiov glaanega mesta Ljubljana,
VI. Bei sklenitvi zakonske zveze sodelujejo v imenu
mesta Maribor in mesta Ceij», s* opravljajo v poverjeni,
ljudskega odbora njegov predsednik ali član, ki ga do»mn za notranje zadave teh ljudskih odborov.
loči ljudski odbor. Le izjemoma, če sta predsednik in ta
te
..
b I-wejiiflMiawIi se ustAnovijp posebne organiza. član ljudakega odbora zadržana ali nista v službi, lahko
••••• enote, v kaiarih se vodijo matične in državljansue v mestih Ljubljana, Maribor in Celje določi mestni ljudski
*4igQ in opravljajo druge zadeve državljanskih stanj odbor pove»jenika za notranje zadeve, de sodeluje pri
cejMttalno aa vsa obmoöje omenjomh meet in ne ločeno po
sklenitvi zakonske zveze.
rajonih aJi ksftjih.
VII. ••#••••*•• za notranje zadeve oblastnih ljudOdloä>eoueluzbenskih razmerjih za matičarje in drusuh
odborov nàdweajo po ävojih referentih službe.državge uslužbence, ki opravljajo zadeve državljanskih stani,
ljanskih
stenj 0f.iMvlj«oje zadev službe državljanskih
izdaja izvršilni odbor zadevnega mestnega ljudskega odstanj na območju oblasti.
'
p r edlo u
M-?° c .
S ministra za notranje zadeve Ljudske reNadzirajo delo okrajnih referentov službe državljanpublike Slovenije ali pa v sporazumu z njim v mejah
sistemizacije, ki jo določi minister za notranje zadeve skih stanj in matičarjev ter skrbijo, da se služba državLjudske republike Slovenije.
ljanskih stanj opravlja iii razvija natančno po predpisih.
HI. Pri krajevnih (mestnih) ljudskih odborih vodijo V ta namen pràejijo konference, tečaje in sestanke z
matične in državljanske knjige in opravljajo druge zade. okrajnimi refeeerik sluibe državljanskih stanj in z mativedrzavljanskih stanj matičarji, ki se jim po potrebi lahko čarji svojoj območja, opravljajo revizije'In kontrole, da-^
jejo navodila in pojaMiita in storijo vse, kar je; potrebno
<•denjo"v pomoč tudi drugi uslužbenci.
za dvig in delo- sluibe državlj*n»kih stanj v, oblasti.
odwjf0 •1••• državljanskih stanj se pri teh ljudskih
VIII. S,plolno vodstvo državljanskih stanj v Ljitdžki
odborih vodijo ločeno od drugih zadev.
republiki Sloveniji spada v pristojnost ministrstva za no••-îniv , * ^ druSi uslužbenci, ki opravljajo službo tranje zadeve Ljudeke republiko Slovenije.
; *.
uraavjjanskih stanj, so uslužbenci tistih krajevnih (mestIX.
Uslužbenci
okrajnih
ljudskih
odborov
;in
mostnih
Dein
• odboi;ov» P« Matejih vodijo matične knjige, ljudskih odborov Ljubljana, Maribor in Celje, ki so do 17.
V( ]ega
•••••• ^ ?m P^roöja opravljajo po navodilih in pod septembra 1949 opravljali zadeve službe državljanskih
oW
^^rafrom poverjenika za notranje zadeve
trajnega ljudskega «tfbora. Samo z njegovim dovolje- stanj, preidejo v poverjen rštvo za notranje zadeve in
opravljajo pri njem to zadeve.
••• se jim smejo dodeliti v delo tudi druge zadeve.
Gß na dan 17. septembra 1949 ni bilo na okraju redTu£^5bL° U9luïbenskih raamerjih za matičarje in ferenta ali določenega uslužbenca za opravljanj *službe
06 •
rav
ori krailS^ ' °-P l»io službo državljanskih stanj državljanskih stanj, morajo okrajni ljudski odbori tudi v
odbor «ÎÏÏn (lnestaih) l•&& obojih, izdaja tevräitoi tejn paimeru dati od svojih uslužbencev na razpolago poÏÏL» • •^ 4«dak«ei odboM po predlo» poverje- veiifnišivu • •••••••• zadeve potrebno število uslužben••• za notranje zadele ••••• %>M^očbL.
cev za opravljanje teh z*der.
X. UsluHbenci krajetnih ljudskih odborov, ki so
en ri * "^Sf•?*"" -^^
IjudsSh
h^i,
TI odboC'rÄ^
V
'
P poverjemštvih, omenjenih pod opjaavljali službo državljanskih stanj do 17. septembra
4 ustMloviio referati sIÄ m
1949, ostanejo v tej službi še nadalje.
••. To navodilo velja od dneva objave v >Uradnem
listu
LRS<.
druge nsMbance, ki opravljajo službo državljSh stanj
St. 176/1—1950
• TTCÏt^ • ••?••** **»« bajnih in oblast••• ljudskih odòosov, ledala ivuMm odfcox oiweinara
Ljubljana dne 7. januarja 1950.
^
Minister
L S
za notranie zadeve LRSt
v rne'e? •a^Ptft,
e ll *
M"^. .* *" P* v sporazumu z njim
za<w„ T * ** * * *'K W J° doloŠ minister za notranje
Boris Kraigher 1. r,
*adeve LjudAe cepuMike ••••(|•.

SijLï^r -

o0 di£'J5?ev'e !?4*ga 4>*«>ratvenega organa po zakonu

državnih matičnih knjigah opravljajo:
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URADNI LIST LRS

Pregled »Uradnega lista FLRJ«
«t. 1 z dne 4. januarja 11)50:
1.'Oaxok o oapovedi pogodbe o prijateljstvu in vzajemui pomoči med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo • Ljudsko republiko Albanijo, sklenjene dne
9. julija 1946.
2. Uredba o prejemkih državnih uslužbencev v kinematografiji.
8. Uredba o delitvi dobička državnih gospodarskih podjetij zveznega in republiškega pomena.
4. Inedba o spremembah temeljne uredbe o prenosu
delov osnovnih sredstev državnih gospodarskih podjetij.
•. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o skladu vodstva podjetja (skladu vodstva) in o osrednjem
ekìudu (osrednjem skladu) državnih rudarskih in industrijskih podjetij zveznega in republiškega pomena.
6. Odločba o rabatih in maržah za proizvode osnovnega
pomena za gospodarstvo, za katere so predpisane enotne cene.
7. Odločba o ustanovitvi in pristojnosti zveznega biroja
za napredek adnainjstrotivnega poslovanja.
8. Navodilo o formiranju doloob o pTistojnoati mestnih
ljudskih odborov.
9. Odredba o izplačilu, imetnikom >Partizauskega spominskega znaka 1941« za stroške letnega dopusta.
10. Odločba o ustanovitvi organov za pripravljalno'delo
pri odlikovanjih.
11. Odločba o S/pr ;etju podpisov o pomožnih sredstvih
za usnje, ki jih je izdala uprava za napredek proizvod. nje Ljudske republike Hrvatske, in o njih uporabi v
vsej Federativni lhideki republiki Jugoslaviji.
1Q. Odločba o povečanju mesečne plače trgovskim učencem y posameznih trgovskih branzah.

Štev. 2 - 17. I. 1950

Peru ratificiral ustavo Svetovne zdravstvene organizacije.
Pristop Finske k protokolu, po katerem so pod mednarodno kontrolo droge, ki niso obseženo s konvencijo
z dne 13. julija 1931 o omejitvi proizvodnje in o ureditvi razdelitve opojnih drog, spremenjene s protokolom, podpisanim v Lake Successu dne H. decembra
1946.
St. 2 z dno 11. januarja 1950:
13. Navodilo za izvajanje pravilnika o pripravniški službi, strokovnih izpitih in tečajih za uslužbence hidrometeorološke stroke.
14. Navodilo za izvajanje pravilnika o pripravniškem stažu, o strokovnih izpitih in o tečajih v gradbeni stroki.
15. Navodilo za izvajanje pravilnika o pripravniški elužbi, strokovnih izpitih in strokovnih tečajih za uslužbence gozdarske stroke.
16. Navodilo o dezinfekciji svinjskih kož, ki so okužene
s prašičjo kugo.
17. Odločba o odstotkih za obračunavanje prispevka v
sklad vodstva državnih trgovskih podjetij.
18. Odločba o odstotkih *za obračunavanje prispevka za
vzgojo kadrov v državnih trgovskih podjetjih.
19- Odločba o odstotkih za obračunavanje prispevka v
Sklad za racionalizacijo poslovanja in povzdigo ravni
kulturnega trgovanja državnih trgovskih podjetij.
20. Odločba o rabatih in maržah za proizvode, za katere
so predpisane enotne cene,
2pL. Odločba o rabatih za. soL
22. Odločba o trgovskih maržah za kmetijske pridelke.
Popravek pravilnika o dolžnostih in višini dodatka preddelavcev v lesni industriji.
Sporočilo o tiskanju obrazcev, danih v natisk do dneva
uveljavitve odločbe o ustanovitvi in pristojnosti' zveznega biroja za napredek administrativnega poslovanja.

)

i

Izdata >Uradni • LRS«. — Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko MošaJUr tiska Tiskarna »Toneta Tomšiča« — vsj v
U/atìiwì. Naročnina: îçtrtletno 60, polletno 12Ç, celoletno 240 din. — Posamezna številka; 4.din, do. 16 Ekrani, 8"din do ••
**rani, 12 din do48etrani; 16din*do 64 strani, po pošti 2.50din več. — Uredništvo in upravnico; Ljubljana, Gregorčičev./
ulica It, 23 — Telefon: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49-90, upravnistvo 65-79. — Cetani račun C-90180-0.

PoStnina pla&m» • motorini

URAD
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik Vil.

Številk» 3.

V Ljubljani dne 20. januarja 1950.

VSBBINA
12. Ukaz o doloöitvi državnega gospodarskega podjetja lokalnega pomena »Slovenija Spori« za podjetje republiškega pomena.
13. Ukaz o pomilostitvi obsojencev.

••••1! LJUDSKE SKUPŠČINE LES
12.
Na podlagi 10. točke 72. člena ustave LR Slovenije izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu vlade LR Slovenije

ukaz

o določitvi državnega gospodarskega podjetja lokalnega pomena za podjetje republiškega pomena
Za podjetje republiškega pomena se določi »Slovenija Spori» s sedežem v Vižmarjih,
Ta ukaz izvrši vlada LR Slovenije.
U St. 172
Ljubljana dne 19. januarja I960.
PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
France Lubej 1. r.

Predsednik:
Josip Vidmar l.r,

13.
Na podlagi 5. točko 72. člena ustave Ljudske republike Slovenije in prvega odstavka 94. člena splošnega
dela kazenskega zakonika izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije po predlogu vlade LR Slovenije

ukaz
o pomilostitvi obsojencev
1. Člen
' Ker so e Bvojün zadržanjem in delom dokazale, da so zadosti pTCvzjojene, se
glavne kazni in izpustijo nasJedinje osebe:
J. Adi««* Petra Niko
39.
20. Cvetko Franca Stane
i. Ama Henrika Albina
40.
21. Cuk Antona Karel
à Anzur Ivana Zdenko
41.
22. Cug Marka Helena
4. Araavtovie Dragica Božidar
42.
23. Cvilak Ivana Ana
o. Anžekovič pranca Janez,
43.
24. Cergolj Ivana Anton
G. Ambrož Franca Alojz
44.
25. Čretnik Martina Martin
7. Bratuša Ivan
45.
26. Cernčec Franca Konrad
8. Bostar Janeza, Leon
46.
27. Dodič Mihaela Viktor
9. Bregar Stanko
47.
28. Dubao Matka Edvard
10. Brejdić Milana Jože
48.
29. Drugovič Ivana Ivan
U. Bolčina Andreja Franc
49.
30. Dobnikar Jakoba Rudolf
12. Bratuša Franca Anton
50.
31. Dominik Helene Ivan
13. Bolîek Gabrijela Gabrijel
51.
32. Dajčman Viktorija
14. Bajramovič Sirifa Veljo
52.
"3.
Dujc
Ivana
Emilija
1
•. Bizjak Josipa Boris
53.
34. Farjan Jakoba Frančiška
!6. Bezjak Franca Jožef
54.
35. Frelih Ivana Matija
'7 Bunderla Alojza Ludvik
55.
36. Filip Andreja Karel
)'8. Blatnik Lucije Metka
56,
37 Gradisa Albina
19. Bondarenko Pavla Pavel
57.
38. Gaberc GaSperja Franc

oprostijo nadaljnjega prestajanja
Glavan Matija Frančiška »
Glavan Janeza Pavla
Goršič Jožeta Jože
Goli Janeza Anton
Glavan Marije Danica
Gmajner Vinka Franc
Gojijjč Jožeta Ivan
Gracelj Mihe Srečko
Garnik Jožefa Katarina
Germovec Jurija Mihael
Grilc Kajetana Marija
Ilrgota Mije Marjan
Hrovat Janeza Anton
Hafner Franca Marjan
Horvat Franca Stefan
Horvat Julija Rudolf
Horvat Stefana Frančiška
Holcer Antona Marija
Hvala Angela Ladislav
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öd. Haj einig Janeza Ludvik
59. Irkič Viktorja Ignac
cu. Jordan Karla Karolina
^
Gl. Jureoič Franca Janez
b'z. Jerančič Antona MJan
an. Jarùekoviè Vida Vid
64. Jenko Josipa Josip
03. Kulis Štipana Ivan
66. Kozeij Janeza Dora
67. Kovačič Obrana Rojka
tìS. Krusnik Jožeta Jože
tiì) Kalčič Ivana Ivan
70. Kožuh Janeza Ivan
71. Krevelj Antona Dominik
Tl. Kovač Antona Alojz
73. Kune Franca Janez
74. Kiemenčič Franca Jože
7ô. Krajcar Andrej
76. Kahne Franca Franc
77. Kmetic Jožeta Konrad
78. Korošec Valentina Gvida
79. Kocuvan Janeza Jožef
80. Kosič Bogomirja Stanko
81 Kolarič Milana Anton
,82. Kajzovs Karla Maks
83. Karlovšek Karla Dominik
84. Kovačič Antona Marija
85. Kotolenko Alojza Elizabeta
86. Kajzler Kristina
87. Kovačič Terezija
88. Kocjan Franca Jože
89. Kanduti Franca Anton
90. Kerec Štefana Ladislav
91. Kuljat Antona Franc
92. Kušar Antona Anten
93 Krušlin Josipa Rudolf
94. Lutar Stefana Helena
95. Lukač Ilija Vekoslav
96. Lukanič Janeza Kristina
97. Luin Slavko
98. Lukač Franca Frano
99. Lejnšček Petra Julija •
100. Markelj Janeza Janko
101. Menard Antona Albin:
102. Meglic Franca Franc
103. Mlakar Janeza Ema
104. Mišigoj Jožeta Jože
105. Miler Marjeta
106. Magdič Jurija Martin
107 Mere Martina Rudolf
108. Mlaikar Jakoba Jakob

Štev. 3 — 20• 19qQ
109. Muhic Andreja Andrej
110. Mihelič Petra Rudolf
111. Merzdovnik Jerneja Valentin
112. Munih Antena Anton
113. Možgon Ivana Jožef
114. Mantinger Antona Franc
115. Manfreda Karla Karel
116. Makuc Ivana Jožef
117. Noner Antona Konrad
118. Navinšek Petra Emil
119. Novak Avgusta Franc
120. Novak Pavla Alojz
121. Naglic Antona Anton
122. Novak Alojza Karel
123. Omerza Franca Rok
124. Orešek Andreja Mihael
125. Obrstan Andreja Ivan
126. Ovčak Janeza Pavel
127. Prevodnik Jurija Jernej
128. Pungerčič Janeza Fîanc
129. Preskar Jožeta Milka
130. Potočar Antona Jože
131. Pavlovič Stjevana Savo
132. Pečirer Štefana Štefan
133. Primožič Jožeta Ivan
134. PlaninŠek Jožefa Antonija
135. Pintarič Martina Alojz
135'. Pleteršek Antona Anton
137. Pec Julija Franc
138. Puklič Simona Rozalija
139 Pivec Jožefa Engelbert
140. Postržin Andreja Antonija
141 Podgornik Mirko
142. Pinterič Matije Franc
143. Podkrajšek Adolfa Ines
144. Peršuh Jakoba Jernej
145. Primožič Janeza Jož©
146. Romih Mihaela Rudolf
147. Romih Antona Franc
148. Rašl Jakoba Franc
149. Roškar Matije Angela
160. Repuc Antona 'Jože
151. RupnJk Ivana Valentin
152. Rupnik Ivana Franc
153. Rupar Matevža Berta
154. Rajk Milana Martin
155. Ručman Jožeta Anton
156. Selič Florjana Jože
157. Smole Franca Stanko
158. Sodeč Janeza Frančiška
159. Saje Jožeta Slavka

2. člen
Ta ukaz velja od dneva objave v »Uradnem lietu LRS«.
U št. 173
Ljubljana dne 19. januarja 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
France Lubej 1. r.

160. Slapnili-Mariina Slavko
;. 161. Spitaler Jerneja Viktor
- 162. Spitaler Jerneja Emil
163. Sveffičič Ivana Jože
164. SkuSek Jože
165. Sekavtič Franca Zinka
166. Sluga Alojza Alojz
167. Stajnko Marka Jože
168. SuMč Štefana Ludvik
169. Sagadin Franca Julijana
170. Strnad Antona Ljudmila
171. Stok Ivana Jože
172. Sever Antona Anton
173. Simončič Viktor
174. Štrukelj Mirka Pavel
175. ŠkrJj Jožeta Franc
176. Škrlj Jakoba Ivan
177. ščab Ivana Julijana
178. šušteršič Antona Janez
179. Tevž Franca Franc
180. Tepina Alojza Alojz
181. Teskač Boštjana Andrej
182. Trček Alojza Pepca
183. Terčič Franca Zofija
184. Tarman Mihe Viktor
185. Tratntfk Ivana Oto
186'. Umek Antona Jože
187. Uhan Jožeta Franc
88. Uran Ivan
189.. Vodnik Janeza Leopold
I SO. Vratana.r Teodorja Vlado
191. Vovk Alojz
192. VindiJ Josipa Josip
i 93. Venta Franca Alojz
194. Voti Mihe Ivan
195. VHčnik Antonije Marija
196. Vaja Franca Marija
197. Vodko Ivana Anton
198. Vrečko Ruperta Erna
199. Žemljic Ladislava Rudolf
200. Zorko Jožeta Anton
201. Zupan Franca Ana
202. Založnik Franca Rudolf
203. Zelenik Alojza Igaae
204. Zupančič Antona Franc
205. Zavbi Antona Drago
206. Zeleznik Franca Rudolf
207. Zurner Janeza Franc
208. Zabkar Alojza Franc
209. Zgec Franca Ivan

Predsednik:
Josip Vidmar l.r.

l'oštnina platana » gotovini

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

Številka 4.

V Ljubljani dne 24. januarja 1950.

RSfîBlKA
14. Odlok Ljudske ekupsčine LRS o potrditvi uredb, <ki jih je
izdala vlada LRS na podlagi zakona o pooblastilu za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva.
15. Zakon o državnem proračunu LRS za leto 1950.
16. Zakon o dodatnem proračunu LRS za leto 1949.
17. Zakon o državnem zaključnem računu LRS za leto 1948.
18, Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o davku od
dohodkov (dohodnini).
19, Odločba o odkupnih cenah za fižol.
20. Pravilnik o zamenjavi državnih gozdov zaradi arondacijo to
komasacije državnih gozdnih gospodarstev ter o pogojih za
dodeljevanje in o načinu uživanja.

21. Navodilo za izvajanj© uredbe o pravici učiteljev osnovnih
dn sedemletnih šol do brezplačnega elanovanja in kuriva.
22. Odločba o ustanovitvi gol za učence v gospodarstvu v lesni
industriji v Mariboru, Celju, Nazarjih, Sevnici, St. Petru
na Krasu in na Bledu.
— Zapieaik 1. sejo III. izrednega zasedanja Ljudske ekupsčine LRS dne 17. januarja 1950.
— Z'apienik 2. seje III. izrednega zasedanja Ljudske skupščine LRS dne 18. januarja 1950.

LVU0SKA SKUPŠČINA LRS

PREzrair LJUDSKE zKtivmm LRS

14.

15.

Odlok
Ljudske skupščine 1RS o potrditvi uredb, ki jin je
izdala Vlada LRS na podlagi zakona o pooblastilu
Vladi LRS za izdajanje uredb na področju narodnega
gospodarstva
Potrjujejo se uredbe, ki jih je izdala Vlada LRS na
podlagi zakona o pooblastilu Vladi LRS za izdajanje
uredb na področju narodnega gospodarstva z dne 23. januarja 1947, in sicer:
?
1. uredba z dne 29. oktobra 1949 o pravica učiteljev
osnovnih in sedemletnih šol do brezplačnega stanovanja
ia kuriva (Uradni list LRS, št. 34-215/49),
2. uredba z dne 22. decembra 1949 o odpisu državnih
terjatev, nastalih po finančnih predpisih, veljavnih do
osvoboditve,
in o izbrisu zastavne pravice zanje (Uradni
li
*t LRS, št. 39-249/49),
3. uredba z dne 22. decembra 1949 o" izbrisu zastav°® pravice za terjatve bivših kreditnih zadrug (Uradni
ust LRS, •. 39-250/49)';
4. uredba z dne 23. decembra 1949 o ukinitvi uredbe
o organizaciji ^kupg mieka, mlečnih izdelkov, jajc, perutnine in divjačine in o ustanovitvi Glavne direkcije za
odkup in promet z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, peramino m divjačino (Uradni1 Ust LRS, št. 39-251/49),
5. uredba z dne 23. decembra 1Q49 o ukinitvi uredbe
o organizaciji odkiipa alkoholnih pijač, sadja in zelenjave
ta p ustanovitvi Glavne direkcije za odkup in promet z
alkoholnimi pijačami, sadjem in zelenjavo (Uradni list
'-RS, št. 39-252/49).
•
St. 124/1-50
Ljubljana dne 18. januarja 1950.
LJUDSKA SKUPŠČINA
i
LJUDSKP REPUBLIKE SLOVENIJE
Tajnik:
Predsednik:
Jožo Jura« 1. r.
Dr. Ferdo Kozak L r.

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije razglaša Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije zakon o
državnem proračunu Ljudske Republike Slovenije za leto
1050, ki ga je sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije
na III. izrednem zasedanju dne 18. januarja 1950 in ki
se glasi:

Zakon
o državnen? proračunu Ljudske republike Slovenije
za leto 1950
1. člei?
Državni •••••••• Ljudske republike Slovenije za l&to
1950 znaša:
dinarjev
Dohodki
.
6.578,800.000
Izdatki.
. . .'...;
6.578,800.000
2. člen
Državni proračun za leto 1950 obsega:
a) republiški proračun:
3.827,000.000
z dohodki v znesku
3.827,000.000
in izdatki v znesku . . i . .
b) proračun Glavnega mesta Ljubljane in proračun
oblasti, in sicer:
Glavnega mesta Ljubljane:
454,132.000
z dohodki v znesku
454,132.000
in izdatki v znesku
Ljubljanske oblasti:
z dohodki v znesku .
in izdatki v znesku .

1.027,714.000
J.O27.714.00O

Mariborske oblasti:
z dohodki v znesku
in izdatki v znesku

864,369.000
864,369.000
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URADNI UST LRS

Štev. 4 — 24. I. I960

dinarjev
Goriške oblasti:
.Z dohodki v z;tesiku
in izdatki v znesku

405,685.000
405,583.000

Skupaj proračun Glavnega mesta Ljubljane in oblasti:
z dohodki v znesku
in izdatki v Znesku

2.751,800.000
2.751,800.000

8. ölen
Prenose kreditov ([virmane) med partijami in pozicijami raznih poglavij v mejah istega dela in razdelka
odobrijo višji odredbodajalci.
Krediti, odobreni za Izplačevanje stalnih in občasnih
osebnih dodatkov, &e ne smejo povečati z virmani.
Pozicije za operativne materialne izdatke ee ne smelo
povečati i virmanom iz pozicij za funkcionalne izdatke.
Z virmanom zmanjšane oziroma povečane partijo io
pozicije se ne smejo znova povečati oziroma zmanjšati.

3. člen
Izdatki v proračunih Glavnega mest« Ljubljane in
oblasti, ki so določeni z državnim proračunom, ee bodo
krili z njihovimi lastnimi dohodki.
Ce lastni dohodki oblasti ue ^doščajo za kritje izdatkov, se primanjkljaj krije z udeležbo pri republiških dohodkih.
Da se uravnotežijo proračuni oblasti in da bi dohodki enakomerno pritekali, odloči vlada Ljudske .republike
Slovenije sporazumno z Izvršilnim odborom glavnega
mesta Ljubljane in izvršilnimi odbori oblastnih ljudskih
odborov, katerih republiških dohodkov bodo deležni ljudski odbori in a kolikšnim odstotkom kakor tudi, katerih
dohodkov bo deležna Ljudska republika Slovenija in s kolikšnim odstotkom.
4. Ölen
Planirani presežek dohodkov v proračunu nižjih organov državne oblasti gre v proračun viSjega organa državne oblasti in s»e uporablja za uravnoteženje proračunov
tistih organov državne oblasti, ki ne morejo svojega proračuna uravnotežiti z lastnimi dohodki.
5. ölen

9. Ölen
Osnutki pravnih predpisov, katerih izvajanje predvi.
deva nove ali večje izdatke, se morajo poslati v poprejšnjo pritrditev ministru za finance.
10. člen
Število službenih mest, kolikor Še ni izdana dokončna
odločba o sistemizaciji, se sme poyecatl samo v soglasju s predsednikom komiteja za zakonodajo in izgradnjo
ljudske oblasti pri vladi LRS in z ministrom za finance
LRS. Nove nastavitve so dopustne samo, če so v proračunu zagotovljena potrebna finančna sredstva v okviru
odobrene sistemizacije.
11. člen
Novi uradi in ustanove se smejo med letom uetaonv.
Ijati, öe so v tekočem tromesečnem planu za izvajanje proračuna zagotovljena finančna eredetva.
12. člen
Minister za finance LRS ima pravico ustaviti izplačilo
osebnih izdatkov, ki ni v skladu z zakonskimi predpisi.
Ce le pristojni minister ne strinja z untavitvijo, odloČi o
tem predsednik vlade LRS.

Državna gospodarska podjetja, izvzemal gradbena,
znižajo v letu 1950 planirano polno lastno ceno za znesek
620,000.000.— dinarjev, državna gradbena podjetja pa za
znesek 75,400.000,— dinarjev.
Republiška planska komisija določi odstotke znižanja
planirane polne lastne cene po gospodarskih panogah,
operativna upravna vodstva pia po podjetjih.
Minister za finance LRS predpise način vplačevanja
aneskov, ki se dobijo z znižanjem polne lastne pene.

Odločbe o uslužbenskih razmerjih šefov računovodstev'
izdajajo pristojni organi v soglasju z ministrom za fi«
nance.
Sef i računovodstev pri odredbodajalci h so za svoje
delo odgovorni ne samo odredbodajalcu, temveč tudi ministru za finance.
^
14. člen

6. člen

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu
Ljudske jepublike Sloveni jet, izvaja pa se od 1. januarja I960.

Celotni plan investicij v znesku 8.549,600.000.—
dinarjev se finansira iz proraöuuekih sredstev z zneskom
2.061,900.000.— dinarjjv in iz lastnih sredstev podjetij
(amortizacije Ju dela dobička) z zneskom 1.487,600.000.—
dinarjev.
7. ölen
•Izdatki državne uprave in sodstva ee ne morejo povečevati iz zneskov, ki so odobreni za finansiranje proavete
in 'judske kulture in za finansiranje socialno zdravstvenega verstva ljudstva.

13. člen

U St. 174
Ljubljana dine 24. januarja 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
sekretar:
France Lubej 1, r.

Predsednik:
Josip Vidmar 1. r.

URADNI LIST LRS

Štev. 4 — 24. I. I960

7. razdelek: Ministrstvo za kmetijstvo
Povrnjene planske in nepredvidene
izgub?

16.
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije razglasa Presidij Ljudske skupščine LR Slovenije zalfon o
dodatnem proračunu Ljudske Republike Slovenije za leto
•9, ki ga je sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije
oa III. izrednem zasedanju dne 18, januarja I960 in ki
se glasi: •

Skupaj 7. razdelek
8. razdelek: Ministrstvo za gozdarstvo
in lesno industrijo
Investicije Za kapitalno izgradnjo •
Povrnjene planske in nepredvidene
izgubp

Zakon

o dodatnem pmračunu Ljudske republike Slovenije
•• leto 1949
I
PREGLED DOHODKOV IN IZDATKOV DODATNEGA
PRORAČUNA Lit SLOVENIJE ZA LETO 1949
Dohodki

din

Izdatki

Skupaj

1,554.167.000

Skupno
dodatni
proračun

1,554.167.000

2
'
^
4

5

6

Investicije za
kapitalno izgradnjo in oetalo finansiranje gospo,
darstva . . 97S.72G.8o« 181,850.000 1.107,576.638
Ostale družbeno koristne in259,086.387
vestieije • • 131,886.387 127,200.000
Prosveta in
ljudska kultura . . . .
—
6,598.000
6,599.000
Socialno
Nravstvena
zabita
. .
. 8,151.000
8,151.000
državna upraVa
in sodstvo
"' —
10,451.000
10.451.000
Proračunska
/
rezerva in
obveznosti .. 104,005.870
8,299.896
Ì12,305.77n
Skupaj

1.211,(519104

342.547.896

1.554,167.000

1. del: Investicije za kapitalno izgradnjo in ostalo
finaiisiranjc gospodarstva
6. razdelek: Ministrstvo- za industrijo '
Investicije za kapitalno izgradnjo .
38,700.000
rovrnjene planske in nepredvidene
iz übe
8
.
•00,S32.'558
•Skupaj 6, razdelek

129,532.558 i

298,322.252
268,522.252

10,438.788
370,225.019
380,663.807

10. razdelek; Ministrstvo za lokalni promet
Povrnjene planske in nepredvidene
izgubp
.
3,900.000
Skbpaj 10. razdelek
12. razdelek: Ministrstvo za gradnje
Investicije za kapitalno Izgradnjo .
Povrnjene planske in nepredvidene
izgub«
Skupaj 12• razdelek
,

3,900 000
25,W'' 000
9:i6'J.VJ2
' 34,283.182

14. razdelek: Ministrstvo za notranje zadeve
Investicije za kapitalno izgradnjo .
13,000.000
Skupaj 14. razdelek

II
PREGLED IZDATKOV DODATNEGA PRORAČUNA
ZA LETO 1949 PO DELIH
Ljudski Skupni dodatni
Del
Izdatki
Republika
odbori
••••••••
.1

Skupaj 8. razdelek

titn

1. Dodatni proPresežek doračun repuhodkov po
blike
republiškem,
proračunu
1.211.619.101
1949 . . . 957,I5>.000
2. Dodatni
Presežki doproračuni
hodkov po
ljudskih
proračunih
/ odborov
ljudskih od342,547.Ki)'.
borov . . 596,980.000

Stran .16

17. razdelek: Ministrstvo za prosveto
10 Investicije za kapitalno izgradnjo .
Skupaj 17. razdelek

13,000.000
3,000.000
3,000.000

29. razdelek: Uprava za radiodifuzno službo
U Povrnjene planske in nepredvidene
7>964.039
izguba
•••••• 29. razdelek

7,964.039

32. razdelek: Ministrstvo za državne nabave
12 Investicij© za kapitalno izgradnjo .
2,500.000
13 Povrnjene planske in nepredvidene
izgube .
.
.
.
. .,.._.
110,907.000
21,648.000
14 Povrnitev lastnih obratnih sredstev

t.
7.
8.
10.
12.
14.
17.
29.
32.

Skupaj 32. razdelek

135,055.000

Skupaj 1. del

' 975,726.838

REKAPITULACIJA IZDATKOV 1. DELA
razdelek: Ministrstvo za industrijo . '
129,532.558
razdelek: Ministrstvo za kmetijstvo . 268.322.252
razdelek: Ministrstvo za gozdarstvo
in lesno industrijo .
.
H80,G63.807
razdelek: Ministrstvo za lokalni pro..
met .
.
/ 3,900.000
razdelek: Ministrstvo za gradnje. .
• ,. -34,289.182
razdelek: Ministrstvo za notranje !••- • • • ' •
deve
/....
13,030.000
razdelek: Ministrstvo za prosveto .
3.O0O.0CO
razdelek: Uprava za radiodifuzno
službo .
.
.
./ .
7,984.0-59
razdo'ek: Ministrstvo za dràvne nabave
.
.. ' .
.
. •
135,05•-.(>00
Skupaj 1. del

975.720.838

URADNI LIST LRS

Stran 16

REKAPITULACIJA IZDATKOV PO DODATNEM
PRORAČUNU ZA LETO 1949

2. del: Ostale družbeno koristile investicije
2. razdelek: Prezidij Ljudske skupščine LRS
IS Ostale družbeno koristne investicije
300.000
Skupaj 2. uizdelek

300.000
i

3. razdelek: Predsedstvo vlade LRS
16 Večje nabavke inventarja •
Skupaj 3. razdelek

1,000.000

6. ra7xlelek: Ministrstvo za industrijo
17 Ostale družbeno koristne investicije
18 Večje nabavke inventarja . . .

2,978.000
1,108.387

1,000.000

Skupaj 6. razdelek

4,086.387

•

7. razdelek: Ministrstvo za kmetijstvo
19 Večje nabavke inventarja • • •
Skupaj 7. razdelek

Stey. 4 - 24. I. 1950

,«
5,500.000
5,500.000

1. del: Investicije za kapitalno izgradnjo in ostalo finansiranje ;,ospodarstva
2. del: Ostale družbeno koristne investicije
6. del: Proračunska rezerva, obveznosti
in dotacije

1,000.000

12. razdelek: Ministrstvo •• gradnje
21 Ostale družbeno 'koristne investicij«

14,289.000

Skupaj 12. razdelek

14,289.000 ;

14. razdelek: Ministrstvo za notranje zadeve
22 Ostale družbeno koristne investicije
' 6,000.000
Skupaj 14. razdelek

•

6,000.000

17. razdelek: Ministrstvo za prosveto
,23 Ostale družbeno koristne investicije
24 Večje nabavke inventarja . . •

4,000.000
10,000.000

Skupaj 17. razdelek

14,000.000

18. razdelek: Ministrstvo Za ljudsko zdravstvo
25 Ostale družbeno koristne investicije •
7,411.000
26' Večje nabavke inventarja . . ..
20,000.000
Skupaj 18. razdelek
23. razdelek: Komite za îizkulturo
27 Ostale družbeno koristne investicije
Skupaj 23. razdelek

27,411.000
7,000.000 '
7,000.000

29. razdelek: Uprava za radiodifuzno službo
28 Ostale družbeno koristne investicij©
26,000.000
29 Večje nabavke inventaria ...
500.000
*'

«

Predsednik:
Josip Vidmar 1. r.

*
17.

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije razglaša Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije zakon o
državnem zaključeni računu Ljudske Republike Slovenije
za leto 1948, k. „;a je sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije na III. izrednem zasedanju dne 18. januarja 1950
in ki se glasi:
• .

Zakon
o državnem zaključnem računu Ljudske republike
Slovenije za leto 1948
l.člen ,
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki znašajo.v proračunskem letu 1948 po državnem proračunu: dinarjev
Dohodki ......... 6.536,843.152.40
Izdatki
5.575,809.062.26
960,033.480.lk

Presežek dohodkov

2. člen
Državni zaključni, račun za leto 1948 obsega dosežene
dohodke in izvršene izdatke po državnem proračunu za
leto 1948, republiški dodatni proračun in dodatne proračune ljudskih odborov, in sicer:
a) po rednem in dodatnem-republiškem proračunu:
dinarjev
Dohodke . . . '. . . . ' . 4.827,092.145.19
Izdatke
• 4.037,648,196.26
Presežek dohodkov ...

•

• ' .

.

104,005.879

Smmi A del

10^006.879

Presežek dohodkov,

26,600.000

6. del Proračunska rezerva, obveznosti in dotacije
37 Obyieanosti iz preteklih Uit

.

104,005.879

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠĆlNE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

b) po rednih in dodatnih proračunih
borov:
1. Mestnega ljudskega odiborar .Celje
DohVdfce ..... • .. .
Izdatke . . . . :.: .. . .

Skupaj .29. razdelek

' 131,886.387

Skupaj republiški dodatni proračun , . '
1.211,619.104
Dodatni proračuni ljudskih od, borov ......
342,547.896
• Skupaj državni dodatni proračun
1.554,167.000
U št. 175
Ljubljana dne 24. januarja 1950.

Sekretar:
France Lubcj l. r.
8. razdelek: Ministrstvo za gozdarstvo in /
lesno industrijo
20 Večje nabavke inventarja • • •
1,000.000 i
Skupaj 8. razdelek

975,726.838

789,443.948.93
ljudskih oddinarjev.
70,810.288.45,
66,469.342.0?
4,340.946.43

URADNI UST LRS

Štev. 4 r-, 2U. 1950

dinarjev
2. Okrajnega ljudskega odbora Celje okolica
Dohodke
Izdatke

.

* 78,458.303.15
,
74,314.894.95

Presežek dohodkov

.....

4,1143.408.20

3. Okrajnega ljudskega odbora Črnomelj
Dohodke .
.
23,098.935.58
Izdatke
22,117.149.44
Presežek dohodkov

981.786.14

4. Okrajnega ljudskega odbora Dravograd
Dohodke
• .
42,550.276.57
Izdatke
39,176.833.64

•

Presežek dohodkov

3,373.442.93

• 5. Okrajnega ljudskega odbora Gorica
Dohodke
90,678.227.40
Izdatke .
:
69,059.471.64
Presežek dohodkov

21,618.755.76

6. Okrajnega ljudskega odbora Grosuplje
Dohodke
29,955.863.05
.Izdatke ..........
26,788.880.13
Presežek dohodkov

1

. #.

.

.

.

3,166.982.92

. \

,

• .

dinarjev
13. Okrajnega ljudskega odbora Krško
Dohodke . •
.
54,371.597.26
Izdatke
52,927.459.43
Presežek dohodkov

1,444.137.83

14. Okrajnega ljudskega odbora Lendava
Dohodke
23,083.87410
Izdatke
19,146.919.79
Presežek dohodkov

3,936.954.37

15. Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
Dohodke
448,298.030.56
Izdatke .
.....
...
.
•
438,950,677.75
Presežek dohodkov

9,345.352.81

16. Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana! okolica
Dohodke
58,740.217.02
Izdatke
46,652.440.41
Presežek dohodkov

12,087.776.61

17. Okrajnega ljudskega odbora Ljutome.*
Dohodke
24,194.707.37
Izdatke .
22,931.517.43
1,263.189.94

Presežek dohodkov
18. Mestnega ljudskega odbora Maribor

7. Okrajnega ljudskega odbora Idrija
Dohodke
• .
. .
Izdatke .....
I
.
.
Presežek dohodkov

SLnl7

28,836.058.78
27,959.693.54

•

Dohodke
Izdatke

•

•

•

176,481.395.61
' 163,335.327.92 .

•

.

i

.

.

'• "

876.365.24

Presežek dohodkov

Dohodke .
Izdatke

Presežek dohodkov

Presežek dohodkov

, -.

.

. • .

3,640.462.49

.

13,146'.067.69

19. Okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica

8. Okrajnega ljudskega odbora Ilirska Bistrica
°hodke
25,511.259.81
Iz
datke
21,870.797.32
D

.

.

.-

.

.

. * .

.
57,179.860.75
49,603.856.98
7,576.003.77

-• •_ •

9. Okrajnega ljudskega odbora Jesenice
Dohodke .
.
55,285.206.78
izdatke ........
46,123.018.83

20. Okrajnega ljudskega odbora Mozirje
Dohodke :
•
.
.
.
.\ .
•
29,971.661.41
Izdatke
25,355.385.91

Pre

Presežek dohodkov

sežek dohodkov

.

.

..

.4

.

9,162.187.95

10. Okrajnega ljudskega odbora Kaimnik
Dohodke '.
.
.
.
.
.
.
.
47,630.747.63
, lzdatke '
45,495.460.01

•

Presežek dohodkov
;,
/

.

.

...

2,135,287.62

11. Okrajnega ljudskega odbora Kočevje
•

...

•
.L
...

.
.

42,659.548.86
38,213.176.60

sežek dohodkov

• '.

.

.

4,446.372.26

2??^
^atke •
'.

* .

•

r&

.

D l2, Okrajnega ljudskega odbora Kranj'"daf^e
88,112.112.37
-: Ke •
••
82,226.855.04
než

ek dohodkov

.> .

.

...

5,885.257.33

4,616.275.50
i.

• 21. Okrajnega ljudskega odbora Murska Sobota
Dohodke ...
.
. • .
.
...
58,417.862.09
Izdatke .
. '. '."„'. '. '. '.
50,854.119.58
Presežek dohodkov

•

•

•

•

7,563.742.51

22. Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto
Dohodke .,.".•
54,905.651.26 Izdatke
47,122.238:14 Presežek dohodkov

7,783.418.12

23. Okrajnega ljudskega odbora Poljčane
51,995.119.81
Dohodke .
50,827.443.92
•
•
Izdatke •
• " •
Presežek dohodkov

1,167.675.89

'

v

Stran IS
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'2.4. Ukiajueya ljudskega odbora Postojna
Dohodke .
Izdatke .
Presežek dohodkov

.

.

.

dinarjev
52,176.843.74
41,706.474.30

. - .

25. Okrajnega Ijudsktga odbora Ptuj
Dohodke
Izdatke

10,469.869.44

59,406,276.47
58,081.894.04

26. Okrajnega ljudskega odbora Radgona .
Dohodke ... . - . . ; .
23,132.735.63
Izdatke
22,858.393.52
Presežek dohodkov

274.342.11

27. Okrajnega ljudskega odbora Sežana
Dohodke ........
37,467.033.31
Izdatke . .
.31,214.347.99
6,252.685.32

Presežek dohodkov

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradaem listu
LRS<.
Ü št. 176
Ljubljana dne 24. januarja 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
France Lubej 1. r.

Predsednic:
Josip Vidmar L r.

Dohodke
Izdatke

39,095.998.68
34,570.847.81

Presežek dohodkov

4,525.150.87

29. Okrajnega ljudskega odbora Trbovljn
Dohodke .
Izdatke .

53,020.258.21
43,420.681.65
.

.

.

. • .

9,773.576.56

30. Okrajnega ljudskega odbora Trebnje
Dohodke . . . ... . .
25,1•••.552.44
Izdatke ." . . . '. . . .
21,117.863.27
Presežek dohodkov

' 4,217.689.17

Skupni dohodki po proračunih ljudskih
odborov
- • 1.950,909.004.21
Skupni izdatki po proračunih » ljudskih
odborov
....... 1.780,319.463.Presežek dohodkov po proračunih ljudskih odborov . . . . • .

UREDBE. OBBEBBE. NAVODILA • ODLOČBE
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
18.
Na podlagi 55. člena uredbe o davku od dohodka z
dne 14. VIII. 1948 (Uradni list FLRJ, št. 71-596/48) v zvezi z uredbo o spremembah in-dopolnitvah uredbe o davku od dohodka z dne 17. XI. 1949 (Uradni list FLRJ, št.
98-754/49) in po predlogu ministra za finance LRS izdaja
vlada LRS

uredbo

28. Okrajnega ljudskega odbora Tolmin

, /

6. člen

1,374.382.43

Presežek dohodkom

Presežek dohodkov

Štev. 4 — 24. I. 1Q50

170^69.541.21

o spremembah in dopolnitvah uredbe o davku
od dohodkov (dohodnini)
1. člen
V 9. členu uredbe o davku od dohodkov (dohodnini)
(Uradni list LRS, št. 7-28/49} <e doda nova, 10, točka,
ki se glasi:
....
>10. dodatki, ki se izplačujejo za delo, zvezano s posebno nevarnostjo za 'življenje' in zdravje<.
2. Člen
Četrti odstavek 11. člena navedene uredba se črta.
3. člen
Na koncu 15. člena navedene uredbe se doda nov odstavek, ki se glasi:
>Predpisi prednjega odstavka tega člena ne veljajo
za tista kmetijska gospodarstva, katerih člani eo zaradi
bolezni, starosti ali mladoletnosti nesposobni za delo, kakor tudi ne za tista gospodarstva, ki nimajo delovne sile
zaradi tega, ker so svoje za delo sposobne člane izgubila
v narodnoosvobodilni vojni, aH zaradi tega, ker ti služijo
vojaški rok v Jugoslovanski armadi.<

4. člen

4. člen
Med prvim in drugim odstavkom 17. člena navedene
uredbe se doda nov odstavek, ki se glasi:
>Denarna vrednost kmetijskih pridelkov se izračuna
po dejanskih cenah, doseženih bodisi pri odkiip-uali pa
pri prodaji po prostih cenah; vrednost kmetijskih pri.
delikov za lastne potrebe gospodarstva se izračuna po nižjih državnih (vezanih) ali po odkupnih cenah.«

Odobrava se državni zaključni račun za leto 1948,
sestavljen po predpisih člena 37. temeljnega zakona o
proračunu in Člena 39. uredbe o izvajanju proračuna.

5. člen
Četrta točka 18. člena navedene uredbe se črta.

3. člen
Odobravajo se izvršeni izdatki po členu 33. uredbe
o izvrševanju proračuna kakor tudi prekoračenje izvršenih izdatkov, krito z lastnimi presežki dohodkov.

5, člen
Državni zaključni račun je sestavni del tega zakona.

6. člen
t
Členi 20—24 navedene uredbe se črtajo.

, .
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7. člen
Tretji odstavek 31. člena navedene uredbe se spirememi in ee glasi:
>Davčnjm zavezancem, ki imajo dohodke tudi od
kmetijstva, se višina takih dohodkov ugotovi tako, kakor
je predpisano za kmetijska gospodarstva.«
8. ölen
39. Člen navedene uredbe se spremeni in se glasi:
v »Davčnim zavezancem, ki imajo dohodke tudi od
kmetijstva, se višina takih dohodkov ugotovi, kakor je
Predpisano za kmetijska gospodarstva.«
9. člen
Za 41. členom navedene uredbe ee doda nov, 41. a
fl«n, ki se glasi:
»Izjemno od določb prednjih členov plačajo davek te
oblike v stalnem znesku: nosači, Žagarji, enažilci obutve
in osebe podobnih poklicev, ki svojega dela ne opravljajo
v
stalnem lokalu.<
10. člen
Prvi in drugi odstavek 59. člena navedene uredbe se
spremenita in ee glasita:
>Zoper vsako prvostopno odločbo, izdano po tej uredbi, se lahko vloži pritožba na višji finančni organ, ki o
n
iej dokončno odloči.
Pritožba so vloži v 15 dneh po sporočilu odločbe oziroma po javni razgrnitvi razporeda.«
11. člen
Na koncu tretjega odstavka 66. člena navedene uredbe se doda: >Pri določanju višine davka, od katere je
odvisna pravica do invalidnine in višina invalidnine po^meznega člana gospodarstva, se ne upošteva davek od
dohodka delavcev, nameščencev in uslužbono^v ki jra pia*
No drugi člani gospodarstva.«
12. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«, uporablja pa se tudi pri odmeri davka £a leto
1949.
St. S—zak 17
Ljubljana dne 18. januarja 1950.
bister za finance LRS:
Zoran Poli? 1. r.

Predsednik vlade LRS:
Miha Marinko 1. r.

19.
, Na podlagi 2. člena uredbe o odkupu fižola v gospo• llf**m letu 1949/60 (Uradni list LRS, št. 31-113/49) iz- 4tr Vlada Ll'u<Jske Republikp Slovenijo na predlog mini* fca državne nabave
odločbo
o odkupnih cenah za fižol
1. Državna (vezana) cena za fižol znaša:
i> ti
,'.0°' L vrste: visoku sorte — Cipro, prepeuca
* ali koks

din
za 100 ktr
974.33
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din
za 100 kg

b) fižol II. vrste: merkantilne nizke sorte —
prepeličar ali koks, ribničan, mandalon in
vse druge enobarvne vrste, razen bele fižolice
"79.47
c) fižol III. vrste: pisani in mešani iižol ter bela
fižolica
584.60
To cene veljajo za 100 kg fižola franko zbirališče ali
skladišče odkupnega podjetja.
2. Kvalitetni pogoji za odkup fižola:
Fižol I. vrste mora bili od zadnjega pridelka, debelo-^
zrnat, zdrav, suh, reietan, brez tujih primesi in brez
zdrobljenih zrn ter izbran po sortah.
Fižol II. in III. vrste mora biti od zadnjega pridelka,
zdrav, suh in rešetan.
Dovoljeno je, da ima fižol 2% tujih primesi (pokvarjenih zrn, peska, kamna, zemlje itd.) in, do 1% zrn drugih vrst.
Ce ima več kakor 2%, toda največ 4% tujih primesi
(pokvarjenih zrn, peska, kamna, zemlje itd.), 6e cena
zmanjša za vsakega V*% tujih primesi za 4t%.
3. Ta odločba velja takoj.
S—zak St. 10
Ljubljana dne 18. januarja I960,
Minister
Predsednik vlade LRS:
za državno nabave LRS:
Miha Marinko L r.
Milan Skerlavaj 1. r.

PKÂVILNIK1.0QBEDBE.NAV0DILA.00L0CBE
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
80.

Na podlagi 8. člena v zvezi z 18. členom zakona.o
ravnanju z razlaščenimi in zaplenjenimi gozdnimi posestvi v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list LRS.
št. 23-138/48) izdajam

pravilnik
o zamenjavi državnih gozdov zaradi arondacije in
komasacije državnih gozdnih gospodarstev ter o
pogojih za dodeljevanje in o načinu uživanja
I. Splošne določbe
1. člen
Arondacija (zaokrožitev) zemljišča je izravnava nenaravnih mej zemljišča s tem, da se vanj celoma ali deloma pritegne tisto tuje sosednje strnjeno zemljišče, ki ga
zemljišče, ki naj se zaokroži, deloma oklepa z dveh ali
več strani.
Pritegnitev oziroma združitev enklav (osredkov), to
je delov, ki jih obdaja zemljišče z vseh strani, v to zemljišča se šteje za arondacijo.
Komasacija zemljišč obstoji v tem, da se posamezni
gozdovi in gozdna zemljišča, ki jih ločijo gozdovi in
gozdna zemljišča tujega lastnika, povežejo s pritegnitvijo
teh tujih gozdov ali gozdnih zemljišč (združitev); komasacija obstoji tudi v tem, da se manjši bolj oddaljeni ločeni
deli parcel pa tudi cele parcele zamenjajo s tujimi sosednjimi zemljišči, ki meje na največji del posameznih'
gozdov in gozdnih zemljišč (zložitcv),
Z dodeljevanjem se razume začasen odstop v uživanje na podlagi pogodbe, sklenjene po tem pravilniku.
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2. člen •
Arondacije in komasacije ter dodeljevanje gozdov in
gozdnih zemljišč po tem pravilniku se praviloma izvršijo
v takem zaporedju, da se najprej ' dovrše arondacija in
komasacije,
3. člen
Arondacije in Komasacije se izvajajo ne glede na
opravno-teritorialne meje.
Ce leži gozdno gospodarstvo v dveh ali več okrajnih
mejah, izvede arondacijo okrajna komisija za arondacijo,
komasacijo in dodeljevanje gozdov (v nadaljnjem besedilu: okrajna komisija) tistega okraja, kjer leži del gozdnega gospodarstva, ki naj se arondira.
Komasacijo izvede okrajna komisija tistega okraja,
kjer leži pretežni del zemljišč, ki naj se komasirajo.
Dodelitev izvede komisija tistega okraja, kjV.- leži
zemljišče, ki naj se dodeli.
II. PosiopcK
4. člen
Okrajne koMEsije obvestijo v raku, ne daljšem od
enega meseca, računajoč od izdaje tega pravilnika, vse
zasebne ali zadružne lastnike gozdov in gozdnih zemljišč,
ki meje na državne gozdove, da lahko vlože/ prošnjo za
morebitno zamenjavo svojega gozda z drugim državnim
gozdom. Hkrati pozovejo državna gozdna gospodarstva,
da prijavijo, kateri nedržavni .gozdovi in gozdna zemlji,
šča bi jim bili potrebni zaradi arondacije in komasacije.
Okrajne komisije pozovejo v istem roku tudi državne
ustanove, zavode in podjetja kakor tudi množične4 organizacije tfmvalidske, otroške, mladinske, sindikalne, te.
lesmovzgojne, kulturne in socialne) ter kmetijske obdelovalne zadruge, da vlože prošnjo za 'dodelitev gozda v uživanje. Prošnje za dodelitev pa morajo vložiti od omenjenih tisti državni organi, množične organizacije in zadruge, ki so jim1 bili gozdovi in gozdna zemljišča doslej začasno že dodeljeni ali ki brez dodelitve upravljajo državne
gozdove in gozdna zemljišča. Od te obveznosti so izvzeta
državna gozdna gospodarstva (10. člen uredbe o organiza.
ciji gozdarstva)', lista kmetijska; gospodarstva, • upravljajo gozdove na podlagi odločbe vlade LRS (6. člen uredbe o organizaciji gozdarstva) in tisti državni organi, ki za
upravljani gozd in gozdno zemljišče imajo pravilno odločbo o evojenï upravljanju.
V prošnjah oziroma prijavah' iz 1. in 2. odstavka morajo biti zanesljivi podaitki, da je, moči iz njih ugotoviti
površino in lego zemljišča, v prošnjah iz 2. odstavka pa
mora biti še s primerno obrazložitvijo utemeljena dejanska potreba.
5. člen
Prošnje oziroma prijave se vïagajo prt okrajni komisiji okraja, kjer leži nepremičnina, kmetijske ob'delovaSne zadruge pa vlagajo prošnje pri ministrstvu za kmetijstvo LRS.
, .. '
6.'Sen
Nedržavne gozdove, predložene oziroma ponujene
» «amenjavo, ocenijo strokovni cenilci v navzočnosti prizadetega lastnika in okrajnega gozdarja, če tega ni
pa drugega državnega strokovnega gozdarskega organa
Pri cenitvi je treba upoštevati navodila, ki jih predpiše
ministrstvo za gozdarstvo.
V cenilnem zapisniku, ki ga podpišeta cenilec in organ iz prednjega odstavka ter prizadeta stranka, je treba
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navesti kraj, čas in predmet poslovanja, vrsto drevja, opis
gozda (lesno zalogo — količino stoječega lesa, lego), dalje
pa tudi vrednost zemljišča in lesne zaloge.
Proti cenitvi sme lastnik v 15 dneh vložiti pritožbo
na republiško boi<isijo. Pritožba se vloži pri okrajni komisiji
7. Sen
Če je v prošnji iz ..prvega odstavka 4. člena tudi
predlog, kateri državni gozd ali gozdno zemljišče želi
prosilec v zamenjavo, predloži okrajna komisija Jo pro
šnjo v predlog tistemu državnemu organu (gozdnemu go>
spodarstvu), ki ta gozd upravlja. Ce pa v prošnji pred
loga ni, jo dostavi okrajna komisija tistemu gozdne
mu gospodarstvu, kateremu bi bila ponujena nepremični
na v prid, s pozivom, da se izrazi k prošnji in označi tisti
državni gozd, ki bi ga bilo moči ponuditi prosilcu v zamenjavo. Okrajna komisija pošlje zbrano gradivo republiški
komisiji v odločitev po 11. členu zakona.
Okrajne komisije izvedejo cenitev za zamenjavo določenih državnih gozdov, na isti način kakor cenitve nedržavnih zemljišč.
1. Arondacije in komasacije
8. člen
Zamenjava zaTadi arondacije ali komasacije se izvrši
z menjalno pogodbo, ki jo sklene okrajna komisija z lastnikom in jo potrdi republiška komisija.
Menjalna pogodba mora obsegati zlasti tele podatke:
1. ' označbo pogodbenih strank (okrajna komisija in
sedež, ime in priimek ter bivališče nedržavnega lastnika) ;
2. označbo zemljišč, ki se zamenjajo (paro.' številka,
vlož. številka,. katastrska občina, .površina, po potrebi
kratek opis zemljišč) ;
a.
3. ugotovljeno ceno obeh zemljišč;
4. izrecno dovoljenje obeh strank,, da se sme v zemljiški knjigi vknjižiti prenos lastnine glede zamenjanih
nepremičnin;
"
*
' 5. določbo, da rešuje spore iz pogodbe državna arbitraža.
Podpis nedržavnega lastnika na pogodbi mora biti
sodno overjen.
Potrjeno pogodbo dostavi okrajna komisija brez odloga pristojnemu sodišču zaradi izvedbe v zemljiški knjigi, prepis pta tudi prizadetemu državnemu gozdnemu gospodarstvu.
9. člen
/
Gozdovi oziroma gozdna zemljišča, ki se zamenjajo,
si morajo biti po vrednosti enaka. Morebitne razlike smejo znašati 'do 10% vrednosti celotnega strnjenega zemljišča, vendar praviloma le v prid državnemu zemljišču.
Razliko doplača prizadeto državno gozdno gospodarstvo.
Ob večjih. razlikah se zamenjajo samo deli zemljišč.
j

10. člen
Praviloma se zamenjajo cele parcele. Kadar pa obsegajo državna zemljišča, ki jih določi republiška komisija^ le dele parcel, in pa v primerih iz 2, odstavka 9. člena se zamenjajo tudi posamezni deli parcel. Ob takih zamenjavah je treba novo mejo v naravi označiti in to označitev v pogodbi tako natančno ugotoviti, da so pomote
izključene.
Zamenjave delov parcel je treba predlagati v katastrsko uredite- v 6 nesecih od dneva sklenitve me-,
njalne pogodbe.
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2. Dodelitve

11. člen
Po poročilu otofajne komisije o zaključitvi arondacij
ln
komasacij določi republiška komisija, kdaj se sme v
posameznem okraju pričeti z dodeljevanjem (2. člen).
12. člen
0 prošnji za dodelitev v uživanje je treba zaslišati
Prizadeto državno gozdno gospodarstvo in okrajni ljudski
Woor. Hkrati j© treba ugotoviti utemeljenost prošnje,
praviloma zlasti z vidika, ali je prosilec državna ustanova,
zavod ali podjetje, zadruga ali množična organizacija.
Pr
«3nost se presoja po dejanskih potrebah interesentov.
_ Prošnja za dodelitev se šteje za posebno utemeljeno,
Ce
je prosilec neposredno vključen v proizvodnjo, če je
Prosilec objekt doslej začasno, toda uspešno upravljal ali
?.^zeauiišče, ki naj se dodeli neposredno meji na *em'•••, ki jih prosilec že upravlja.

17. člen
Koristnik sme v dodeljenem gozdu, če je narodni
park, izvrševati potrebna čiščenja in redčenja 1er v njem
nabirati postranske .gozdne proizvede, Izvzemši smolo,
vendar z dovoljenjem organa, ki mu je poverjeno nadzorstvo nad narodnimi parki.
V gozdu, dodeljenem v uživanje, sme koristnik v
okviru zakonitih pTedpisov, upoštevajoč zlasti načelo
trajnosti donosa, izkoriščati glavne in postranske gozdne
proizvode.
V primerih iz, gornjega odstavka sme koristnik v
okviru pogodbe tudi postavljati lesene zgradbe za svojo
uporabo, zidane pa le s posebnim privoljenjem po obstoječih predpisih.
Koristniku se lahko odvzame dodeljeno zemljišče tudi pTed potekom zakupne dobe, če ga očividno ne potrebuje, če koristnika ni več, zlasti pa, če ne izpolnjuje svojih pogobenih obveznosti.

13. člen
Gozdovi in gozdna zemljišča se dodeljujejo državnim
or
ganom praviloma z upoštevanjem takih potreb, ki izvilo iz njihove glavne gospodarske dejavnosti (predmeta
Poslovanja). ,
, Za namene ekonomij pTi državnih ustanovah, zavodih
J
n podjetjih ni dodeljevanja.
Varovalni jjozdovi in gozdovi, za katere teče postopek
za razglasitev za varovalne gozdove, se ne dodeljujejo,
judi se ne dodeljujejo kvalitetni hrastovi gozdovi in gozdovi, ki nimajo pogojev za kritje prosilčevih potreb.
14. člen
Kmetijskim' obdelovalnim zadrugam se po predlogu
nostra za kmetijstvo LRS lahko dodelijo v bližini ležeči
gozdovi y izkoriščanje, Če zadružni in gozdovi zadružnikov no krijejo planskih potreb radruge oziroma' njenih
planov. Pri takem dodeljevanju se zlasti upošteva zadtrugi
JWrebna količina drv, količina potrebnega gradbenega in
tehničnega lesa kakor tudi količina in vrsta stelje.
15. člen
Po izvedenem postopku posije okrajna komisija pros•* hkrati s svojim poročilom in predlogom republiški
"^nteiji, ki iada odločbo, komu in kateri del gozda ali
P^ega zemljišča se da, v uživanje, za koliko čaa in s
l^-snirni pogoji. Odločba se izđai tuđi, če •• prosilcu
Prošnja zavrne.
.
|
,. ^e se z odločbo prošnji za dodelitev vobče n© ugodi
1
%^^<•••• mora kiti v odločbi tuđi utemeljitev.
•
Odločbe ee pošljejo prosilcu; okrajni' Komisiji in prieternu gozdnemu gospodarstvu kot upravnemu organu,
• prosilec zadruga, se poSlje odločba tudi ministrstvu
28
kmetijstvo.
tožba ' odločbi j© dovoljena v 15 dneh po prejemu prina vlado LRS. Vloži ee pri •••••• komisiji;
16. člen
••<•• •
Nalova
£ otiločbe 0 dodelitvi (15. Člen)' sklene ustaV! |
pod] et e aIi or anizac
il mkZav0d
\
' J
£
iia & 4- ftena tega praa
s pristojnim organom uprave pogodbo. toi
%i 8 Ç8<^Bi morajo • poete® po i., 2., 3. in 6.
in
iaan--^1? J.eSa Pravilnika, poleg tega pa še^podrobna
v
alčevju ^^'a o obsegu uživanja, času trajanja, o uži^tomv zveznostih kakor tudi v morebitni zaifownini
\
^* «Jškodiiini.
'
• '

4

18. člen
Zakupnina czrroma odškodnina za posekani les s©
plačuje redoma vselej, kadar obsega uživanje dodeljenega
gozda tudi izkoriščanje lesa (sečnjo), najsi so uživalci iz
državnega ali nedržavnega sektorja.
Kadar sme koristnik uživati tudi les, se mu tak lee
všteva v njegove planske potrebe.
19. člen
Ako organ, ki upravlja uižrvni gozd ali gozdno zemljišče le na podlagi začasne dodelitve ali vobče brez kakršne koli pravne podlage, v treh mesecih ne vioži
prošnje za dodelitev p©-2. odstavku 4. Sena tega pravilnika ali se njegovi prošnji za dodelitev ne ustreže, ee
zadevno zemljišče dodeli drugemu prosilcu ali pa vrne
pristojnemu gozdnemu gospodarstvu v neposredno dejaneleo razpolaganje.
'
•
20. člen
'
• ^
Te. pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
St. S/p 364/3
LjuWjama dne 25. decembra 1949.

,

,

Minister za gozdarstvo LRS!
Jaka AvšiB h r.

21.

Na podlagi 71 člena uredbe o pravici učiteljev osnovnih in sedemletnih' gol do brezplačnega Btanovanja in fcu- ;
riva (Uraidna list' LRS, št. 34-215/49)" ••••••••

navodilo
za izvajanje uredbe o pravici učiteljev osnovnih in
. sedemletnih šol do brezplačnega stanovanja
in kuriva
I. Brezplaïno stanovanje
1. Učitelji osnovnih in sedemletnih! Sol. vjvaBeS, ki
imajo stanovanje v "državniri zgradbah, prenehajo e pla-

če«vanjeirrtta$ernnine *$•!.- ••••• 1•9. ^•• ••\\
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po torn dnevu plačali najemnino, jim jo krajevni ljudski na število družinskih članov, drugi zakonec pa tako koy
odboi povrne.
ličino, kot je določeno za samske učitelje.
2, Za učitelje, ki imajo stanovanje v nedržavnih
zgradbah, pridno plačevati krajevni ljudski odbori na* III. Brezplačno stanovanje in kurivo za upravitelje osnovjernnino s 1. novembrom 1949, in sicer neposredno lastni- nih sedemletnih šol, ki stanujejo v šolskem poslopju in
ku zgradbe oziroma, če je učitelj podnajemnik, najemni- opravljajo obenem delo 'hišnega upravitelja in varuha
ku. Ce je učitelj po tem dnevu že plačal najemnino, mu jo
kraijevni ljudski clbor povrne.
Gornje določbe veljajo srrflseino tudi za upravitelje
8. Ako učitelj ne sprejme ponujenega primernega osnovnih in sedemletnih šol v vaseh, za upravitelje drustanovanja v državni zgradbi, mu krajevni ljudski odbor gih osnovnih in sedemletnih šol pa takrat, Če stanujejo
ni dolžan plačevati najemnine za stanovanje, najeto v v šolskem poslopju in opravljajo obenem delo hišnega
nedržavni zgradbi.
upravitelja in varuha (5, člen uredbe).
Prav tako krajevni ljudski odbor nI dolžan plačevati
najemnine za stanovanje učitelja, ki iz neopravičenih razIV. Končne določbe
logov noče stanovati v službenem kraju. V spornili primerih odloča o utemeljenosti učiteljevega ugovora okrajTo navodilo velja od dneva objave v »Uradnem listu
ni Izvršilni odbor (6. člen uredbe) potem, ko dobi mnenje LRS<, uporablja pa se za nazaj od 1. novembra 1949
okrajne sindikalne organizacije prosvetnih delavcev. Pri dalje.
tem je treba upoštevati, da je v interesu pravilnega šolSt. 1-322/1
skega in ljudskoprosvetnega dela, da stanuje učitelj v
službenem kraju.
Ljubljana dne 14. Januarja 1950.
4. Stanovanje za učitelja mora biti tako, da je primerno za prosvetnega delavca, to je tako,* da lahko učitelj
Minister za frosveto LRS:
nemoteno prebiva, počiva in se pripravlja za svoje šolsko
Ivan Regent 1. r.
in izvenšolsko delo. Za samskega učitelja mora obsegati
samostojno sobo e primernimi pritiklinami, to je s shrambo, straniščem, drvarnico itd. Za poročene učitelje pa se
ravna obseg stanovanja po številu družinskih članov, pri
22,
čemer je treba upoštevati, da potrebuje učitelj za študij
in pripravo za pouk ter izvenšolsko delo primeren ločen
Na podlagi 3- in 4. člena uredbe o izgraditvi strokovprostor. V spornih vprašanjih o primernosti stanovanja
nih
delavskih
kadrov in o upravah za strokovne delavodloča okrajni izvršilni odbor (6, člen uredbe).
ske kadre izdaja minister, za delo LRS po predlogu mi5. Vse te pravice pripadajo v istem obsegu tudi uči- nistra 'ta lesno industrijo LRS
teljicam, poročenim z neučiteljem. Ako sta mož in žena
učitelja v istem kraju, gredo te pravice le enemu. Ako
odločbo
sta mož in žena učitelja v različnih krajih, imata, če sta
/
V v gospodarstvu v lesni
brez otrok, te pravice oba enako kot samci; če imata /.o ustanovitvi šol za učence
otroke, pa ima tisti, pri katerem so otroci, tiste pravice, .industriji v Mariboru, Celju, Nazarjih, Sevnici,
ki. so določene za poročene učitelje, drugi zakonec pa
St. Petru aa Krasu in .na Bledu
tiste, ki so določene za samce.
II. Brezplačno kurivo
1. V 3. ditónu uredbe določene količine kuriva za učitelje pripravijo krajevni ljudski odbori ob začetku šolskega leta ter ga dostavijo učiteljem, ki stanujejo na območju krajevnega ljudskega odbora na dom, drugim pa
ga dajo na razpolago na sedežu krajevnega ljudskega odbora.
, 2. Za šolsko leto 1949/50 morajo krajevni ljudski odbori dati učiteljem sorazmerno količino kuriva za čas od
1. novembra 1949"do začetka prihodnjega šolskega leta.
S. Med šolskim letom nastavljenim in premeščenim učiteljem morajo krajevni ljudski odbori d«ti sorazmerno
količino kuriva, za čas od nastopa službe oziroma premestitve do konca šolskega leta, kolikor m" premeščeni učitelj že v kraju prejšnjega službovanja prejel kuriva,
4. Ce je učiteljica poročena z neučiteljem, ji pripada
kurivo v tisti količini kot samcu. Ce sta mož in žena
učitelja v istem kraju, ima pravico do brezplačnega kuriva samo eden (3. člen-uredbe). Ce sta .mož in žena učitelja v različnih krajih, dobita, če sta brez otrok, v?ak
tako količino kuriva, kot je določeno za samce, Se 'mattf
otroke, pa dobi tisti zakonec, pri katerem so otrni,-,,tako
količino kurivaj kot je določeno za poročene učitelje glede

Ustanove se-.
a) šola za učence r gospodarstvu — lestioizdelovalne
grupe pri Lesnoindustrijskem podjetju Celje s sedežem
v Celju;
b) Šola za učence v gospodarstvu — lesnotransportne grupe pri Lesnoindustrijskem podjetju Bled s sedežem
na Bledu;
j
c) šola za učence v gospodarstvu — žagarske grupe
pri Lesnoindustrijskem podjetju Maribor s sedežem v
Mariboru;
d) šola za učence v gospodarstvu — zabojarsko-sodarske grupe pri Lesnoindustrijskem podjetju Nazarje s se.
dežem v Nazarjih;
e) Sola za učence v gospodarstvu — furnirske' grupe
pri Lesnoindustrijskem podjetju St. Peter na Krasu ft
sndežem v St. Petru na Krasu;
f) šola za učence v gospodarstvu — lesno-kemične
grupe pri državnem gospodarskem podjetju >Jugotanin«
Sevnica s sedežem * Sevnici.

Namen šol za učerrce v gospodarstvu v lesni industriji
je,.da učence teoretično in praktično usposobijo za k/alillcirane delavce v določeni grupi lesnoindustrijske .stroke.
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Sole za učence v gospodarstvu iz 1. točke se vzdržujejo iz sredstev Glavne direkcije za gozdno in Žagarsko
proizvodnjo oziroma Glavne direkcije za lesnopredelovalno
industrijo, odvisno od tega, katera od njih je operativni
upravni voditelj podjetja, pri katerem je ustanovljena
šola.
V šole za učence v gospodarstvu pri lesni industriji
Se sprejemajo telesno in duševno zdravi učenci, ki eo
najmanj 14 in največ 17 let stori ter so dokončali osnovno
šola
6
Vse Žole za •••••• v gospodarstvu pri lesni industrìji imajo internat za učence. Učenci eo v internatu popolnoma oskrbovani.

•

Pouk na šolah za učence v gospodarstvu v lesni industriji je teoretičen in praktičen ter traja 2 leti. Teoretični pouk traja vsako leto 5 mesecev, praktični pa ravno
talko 5 mesecev. Po uspeSno opravljenem zaključnem izpitu dobi učenec naziv kvalificiranega delavca ustrezajoče
stroke.
7
Sole za učence v gospodarstvu vodijo upravitelji, ki
jih imenuje minister za lesno industrijo LRS.
8
Natančnejše določbe o ureditvi in delu šol za učence
v gospodarstvu v lesni industriji predpiše minister za
lesno Industrijo LRS v sporazumu z ministrom za delo
LRS.
9
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem lista
LRS*.
Št, S/p 4971/1
Ljubljana dne 10. januarja 1930.
Minister
za lesno industrijo LRS:
Tona Pajfar 1. r.

Ministor
za delo LRS:
Martin Greif 1. r.

ZAPISNIK
L seje III. izrednega zasedanja Ljudske skupSčine
LRS dne 17. januarja 1950
Predsedoval: dr. Ferdo Kozak, predsednik.
Tajnik: Mira Tomalč.
Predsednik prične 1. sejo III. Izrednega zasedanja
Wudske skupščine LRS ob 10. uri 80 minut ter prečita
ukaz Prezidija Ljudske skupščine LRS U 8t. 170 z dne
*0. januarja 1950 o sklicanju Ljudske skupščine k III. iz""ednemii zasedanju na dan 17. Januarja 1950.
Pred prehodom na dnevni red objavi predsednik, da
lo Ljudska sfcupftHna prejela tele predloge:
1. minister za finance LRS Je v imenu vlade dostavil
Ljudski skuoSČtnl LRS v razpravo In »kle-panje tele za«
konske predloge:
predlog državnega proračuna Liudske republike Slovenije za leto 1930 s predlogom zakona o državnem
proračunu Ljudske republike Slovenije za leto 1000;
predlog dodatnega proračuna Ljudske republike Slo.
venije za leto 1949;
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predlog zakuuu o državnem zaključnem računu Ljudsko republiko Slovenije za leto ••,
Vsi ti zagonski predlogi so bili dostavljeni odboru
za gospodarski načrt I« Murna*. Odbor je o ••••••••
predlogih sklepal, jib v celoti »prejel ter dostavil Ljudski
skupščin.! LRS svoja y ročila. Vei ti ••••••! predlogi so
bifc a poročili razmnoženi • razdeljeni ljudskim poslancem.
2. Prezjdij Ljudske skupščino LRS Je dostavil Ljudski skupščini LRS v potrditev ukaz o ustanovitvi ministrstvu za elektrogospodarstvo in ministrstva za rudarstvo LRS;
3. Vlada LRS je dostavila Liudski skupščini LRS v
potrditev uredbe, ki jih je izdala vlada LRS na podlagi
zakona o pooblastilu vlade LRS za izdajanje uredb na
področju narodnega gospodarstva.
Vei navedeni predlogi pridejo na dnevnj red, če bo
tako sklenila skupščina.
Skupščina odobri na predlog predsednika dopust
temle ljudskim poslancem: Edu Zorku, Slavku Kovačiču,
Tonetu Zupančiču, Vinku Knolu, Jožetu Lampretu, Francu Tavčarju, Francu Leskošku, Edvardu Kardelju, Borisu
Kidriču, Kadu Pehačku, Zdenki Kidričevi, Bogdanu Osolniku, Lojzetu Ribiču, Mari Bester, Vinku Sumradi in
Maksu Krmelju,
Nato preide skupščina na dnevni red, to Je na določitev dnevnega reda.
Glede na v uvodu objavljene predloge predlaga predsednik skupščine tale dnevni red:
1. razprava in sklepanje o predlogu državnega proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1950
e predlogom zakona o državnem proračunu Ljudske republike Slov-niJo za leto 1ÖÖU;
2. razprava in sklepanje o predlogu dodatnega pro»
računa Ljudske republike Slovenije za leto 1949;
3. razprava in sklepanje o predlogu zakona o državnem zaključnem računu Ljudske republike Slove,
nije za leto 1948;
4. potrditev ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS
U Št. 171 z dno Ì0, januarja 1930 o ustanovitve
ministrstva za elektrogospodarstvo LRS in ministrstva za rudarstvo LRS;
5. potrditev uredb, ki jih Je Izdala vlada LRS na
podlagi zakona o pooblastilu vlade LRS za izdajanje uredb-na področju narodnegu gospodarstva.
Skupščina sprejme predloženi dnevni red soglasno,
nakar preide predsednik na prvo točko dnevnega reda,
na razpravo in sklepanje o predlogu državnega proračuna
Ljudske republike Slovenije za leto 1950 s predlogom
zakona o državnem proračunu Ljudske republiko Slovenije za leto 1•). Obenem objavi, da se bo razprava vr?tla
v emislu 86. in 40, člena poslovnika, a glasovanj« v «mislu 88. in 47. člena poslovnika.
Po poročilu poročevalca odbora za gospodarski nafrt
in finance Albina Dujca. je poda] ekspoze predsednik
vlade LRS. Sledil J« ekepoze ministra za finance LRS
Zoranu Poliča. Nato Je predsednik odredil IB minutni
odmor.
Po odmoru se seja nadaljuje. Ekspoze je podal predsednik planske komlsMe Sergej Kraigher. Po navedenem
ekspozeju je prekinil predsednik sejo ob 14. uri ter objavil, da se bo seja nadaljevala ob 16. uri.
V nadaljevanju SP!P SO nndpM ekspozeje Se: minister
za znatiflsl in kulturo dr Jože Potrč, minister •• lesno
industrijo Tone Fnifar. minister za kmetijstvo Ing, Jože
Levstik in minister za delo Marian Graif.
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Po ekspozejih sta govorila v razpravi še ljudska poslanica Danilo Petrinja in Anton Ingolič. Vsi govorniki
so izjavili, da bodo glasovali za državni proračun Ljudske
republiko Slovenije za leto 1950.
Nato predlaga predsednik, da se današnja seja zaključi, kar je skupščina soglasno odobrila. Hkrati objavi,
da bo prihodnja naslednjega dne, to je Ì8. januarja 1950
ob 10. uri z nadaljevanjem dnevnega reda.
Seja je bila zaključena ob 19. uri 45. minut.
St. 122/2—50
Ljubljana dne 17. januarja 1950.
LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE BEPUBLIKE SLOVENIJE
Za tajnika:
Predsednik:
Jože Jura« L t.
Dr. Ferdo Kozak 1. r.
ZAPISNIK
2. seje III. izrednega zasedanja Ljudske skupštine
LRS dne 18. januarja 1950
Predsedoval: dr. Ferdo Kozak, predsednik.
.Tajnik: Jože Jurač.
Predsednik prične 2. sejo III. izrednega zasedanja
©b 10. uri 30 minut ter določi za tajnika Jožeta Jurača.
Prečita se zapisnik 1. seje, ki ga skupščina odobri, nakar
ee zapisnik podpiše. Na pTedlog predsednika odobri skupščina dopust temle ljudskim poslancem: Rudiju Kodriču, Olgi Vrabičevi, Niku Belopavloviču, Karlu Levičniku, Miri Tomšičevi, Jožetu Brileju, dr. Božiidarju Lavridu, Mirki Mozetičevi in Janku Sekimiku.
Nato preiide predsednik na dnevni red, to je na nadaljevanje razprave in sklepanje o predlogu državnega
proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1050 s
predlogom zakona o državnem proračunu Ljudske republike Slovenije za leto 1950.
V raspravi so govorili ljudski poslanci: Janez Hribar,
Franc Simonič, Matija MaiteSifcš, Tone DolinSek, dr. Bogdan
Brecelj, MiloS Ledinek, Anton Melik — vsi >za«.
Ob 14. liri prekine predsednik sejo in objavi, da se
bo nadaljevala ob 16. uri.
V nadaljevanju razprave so govorili: Janko Rudolf,
Božidar Jakac in Heliodor Gruden — vsi >za«.
Ko je bila lista govornikov izčrpana, pozove predsednik tajnika, da izvrši glasovanje. Glasovanje se je
vršio poimensko. Po končanem poimenskem glasovanju
objavi predsednik, da je glasovalo 116 ljudskih poslancev
in da so glasovali vsi >za<. S tem je bil predlog državnega
proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1950 s
predlogom zakona o državnem proračunu Ljudske republike Slovenije za leto 1950 soglasno sprejet in ga bo skupščina dostavila Preaidiju Ljudske skup^rm LRS, da ga
razglasi.
Predsednik preide na drugo točko <i. ;avnega reda,
na razpravo in sklepanje o predlogu dodatnega proracuna Ljudske republike Slovenije za leto 1949. Po poročilu
poročevalca odbora za gospođarsiki načrt in finance Ivana
Ocvirka, je dal ekspoze minteter za finance LRS Zoran
Polič.
Ker se nihče več ne priglasi k besedi, zaključi predsednik razpravo o predlogu dodatnega proračuna Ljudske
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republike Slovenije za leto 1949 in preide na glasovanje.
Skupščina je soglasno sprejela predlog dodatnega proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1949, ki bo
dostavljen Prezidiju Ljudske skupščine LRS zaradi razglasitve.
Prav talco je skupščina soglasno sprejela predlog zakona o državnem zaključnem računu Ljudske republike
Slovenije za leto 1948. Poročevalec odbora za gospodarski
načrt in finance je bil Alojz Lešnik. Tudi ta zakon bo dostavljen Prezidiju Ljudske skupščine LRS zaradi razglasitve.
V četrti točki dnevnega reda je skupščina soglasno
potrdila ukaz Prezidija Ljudske skupščine LSR U št. 171
z dne 10. januarja 1950 o ustanovitvi «ministrstva za elektrogospodarstvo LRS m ministrstva za rudarstvo LRS.
Pri zadnji točki dnevnega reda je skupščina soglasno potrdila uredbe, lei jih je izdala vlada LRS na podlagi
zakona o pooblastilu vlade LRS za izdajanje uredb na
področju narodnega gospodarstva. Ljudska skupščina bo
izdala ustrezajoči odlok.
Ker je bil s tem dnevni red izčrpan, predlaga predsednik skupščini, da pooblasti predsednika in tajnika,
da podpišeta zapisnik današnje seje. Skupščina predlog
sprejme. Nato zaključi predsednik 2. sejo III. izrednega
zasedanja • s tem tudi III. izredno zasedanje Ljudske
skupščine LRS.
St. 122/6—50
Ljubljana dne 18. januarja 1950.
LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
_ Tajnik:
Predsednik:
Jože Jura« 1. r.
Dr. Fcrdo Kozak Lr,

Pregled »Uradnega lista FLRJ«
St. 32 z dne 18. januarja 1950:
24. Ukaz o sklicanju Ljudske skupščine Feredativne ljudske republike Jugoslavije k izrednemu zasedanju.
26. Ukaz o določitvi kinematografskega tehnikuma v Za.
grebu za ustanovo splošnega državnega pomena.
26. Pravilnik o kreditiranem prevozu pri Jugoslovanskih
državnih železnicah.
27. Navodilo o plačilu stroškov disciplinskega postopki
in o uporabi izterjanih' disciplinskih denarnih kazni,
28!. Odredba o določanju akontacij dohodnine in o planiranju pobiranja akontacij.
29. Odredba o zdravstvenem varstvu oseb, ki uživajo državno podporo namesto pokojnine.
30. Odločba o načinu nabave artiklov široke potrošnje.
31. Odločba o delih v matični panogi ekploataćije električnih in strojnih naprav, za katera ni obvezna določitev
delovnih norm.
32. Odločba o uporabi navodila o&odstvu evidence o delovni sili, o delovnih nalogih nn o izplačilnih seznamih v gradbeništvu.
33. Odločba o dodatnem natisku začasnih poštnih frati.
kovnih znamk v »•••••••••• barvah.
Siam ratificiral svetovno poštno konvencijo.
Popravek splošnega zakona o ljudskih odborih.
Popravek uredbe o prejemkih državnih uslužbencev v
kinematografiji.

Izdaja >Uradni Ust LRS«. —' Direktor in odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik, tisk« Tiskarna »TOTHI* Tomšiča« — vsi v
LfabHami. Naročnina- četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 dm. — Posamezna Številka: 4 din do IG strani, 8 din do 3?
strani, 12 dun do 48 strani; 16din do 64 etrani, po pošti 2.50din več. — Uredništvo in upravmištvo; Ljubljana, Gregorčičev*
nuca it.' 23 — Telefon: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49.90, upravniïtvo 55-79. — Čekovni račun 6-90180-0.
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Števih.. 5.

V Ljubljani dne 31. januarja 1950.

Letnik VII.

Vj SIS BIN •
23. Uredba o podaljšanju veljavnosti uredbe o odkupu mleka 25. Odredba o plačevanju davka od prometa proizvodov pavSalistov.
in mlečnih izdelkov ir letu 194§ za leto 1950.
24. Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi glavnih direk- 26. Odredba o spravljanju jn hrambi vnetljivih tekočin v prodajalnah, ob'rmiß podjetjih itd.
cij ministrerà'za gozdarstvo in lesno industrijo LRS.

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
23.

Na mdlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS
aa področju narodnega gospodarstva izdaja vlada LRS po
predlogu ministra za državne nabave LRS,

uredbo
o podaljšanju veljavnosti uredbe o odkupu mleka
In mlečnih izdelkov v letu 1949 za leto 1950
1. člen
Da se zagotovi redna preskrba delovnega ljudstva z
mlekom in. mlečnimi izdelki v letu 1930, se veljavnost
Uredbe o odkupu mleka in mlečnih izdelkov v letu 1949
(ÜTaäni list LRS, št. 1'4—76/49) podaljša za leto 1950.
2. člen *
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS<.
St. S—zak. 25
Ljubljana dne 25. januarja 1950.
Minister
2a državne nabave LRS:
Milan Škerlavaj l.r.

Predsednik vlade LRS:
Miha Marinko Lr.

24.

Na podlagi 2. odstavka 78. člena ustave LRS izdaja
vlada LRS po predlogu ministra za lesno industrijo LRS
l
n ministra za gozdarstvo LRS

uredbo

1. Glavna direkcija za lesno proizvodnjo,
2. Glavna direkcija za lesno predelovalno industrijo,
S. Glavna direkcija za promet z lesom.«
2. Sen
2. člen navedene uredbe se spremeni tako, da se
•glasi:
»Glavna direkcija za lesno proizvodnjo je operativni
upravni voditelj republiških lesnoindustrijskih podjetij
in republiških gozdarskih avtopodjetij, hkrati pa povezuje
delo teh podjetij 'in organizira celotno kamionsko prevozno službo v resoru ministrstva za lesno i industrijo.
Glavna direkcija za lesno predelovalno industrijo ja
operativni •••••!'voditelj republiških podjetij za mehanično in kemijsko pTedelavo lesa.
Glavna direkcija za promet z lesom je operativni
upravni voditelj republiških podjetij za promet z lesom;
razen tega a) komercialno vodi izvrševanje plana odkupa in plana razdelitve, organizira po republiških in
lokalnih podjetjih ter zadrugah odkup vseh presežkov ob
sodelovanju državnih organov ter skrbi v skladu z distribucijskim planom za pravilno in pravočasno razdelitev
gozdnih proizvodov, lesnih sortimeđtov ter izdelkov kemijske lesne predelovalne industrije za notranji trg in
izvoz; b) spravlja v sklad delo in poslovanje podrejenih
podjetij z delom.in poslovanjem lokalne in zadružne odkupne m<reže.<
3. člen
V naslovu navedene uredbe ter v 3., 4., 5. in 7. členu
se besede »ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo
LRS< oziroma »minister za gozdarstvo in lesno industrijo
LRS< zamenjajo z besedami »ministrstvo za. lesno industrijo« oziroma »minister za lesno industrijoc.
4. člen
Ta uredba velja od 1. januarja I960.
St. S—zak 30
Ljubljana dne 30. januarja 1950.

•

0

spremembi uredbe o ustanovitvi glavnih direkcij
Minister
ministrstva za gozdarstvo ln lesno industrijo LRS ' za lesno industrijo LRS:
1. člen
Tone Fajfar Lr.
1. člen uredbe o ustanovitvi glavnih direkcij mioistrMinister
T^a ^ g<Mxiarstv!o in lesno industrijo LRS (uradni list
za gozdarstvo LRS:
Kb, št# 6—23^49) se spremeni tako, da se glasi.:
Jaka Avšič L r.
*Pri mimstrst-u za lesno industrijo LRS se kot ope01
upravni voditelji republiških podjetij iz resora
t -i*
ega imnifeitrstva ustanovijo tele glavne direkcije:

Predsednik vlade LRS:
Miha Marinko L r>
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MINISTRSTEV UÜDSKü riEPüBLiKb oLûV£•Jib
25.
Na podlagi pooblastila 11. člena uredbe o davku od
prometa proizvodov (Uradni Ust FLRJ, it. -/4—1G7/47 in
65'—476/47) izdajam tole

odredbo
o plačevanju davka od prometa proizvodov
pavšalistov
1. Davčni zavezanci iz 11. člena uredbe o davku od
proineta proizvodov (pavëalisti), Id po veljavnih predpisih niso dolžni voditi poslovnih knjig, ki pa poklicno
opravljajo promet, zavezan plačilu davka od prometa proizvodov in storitev, morajo plačevati davek po višini
prometa, kakor ga ugotovijo davčne komisije, pristojne
za odmero davka od dohodkov (dohodnine).
Ti zavezanci morajo hkrati z davčno prijavo za odmero
dohodnine predložiti tudi prijavo o prometu, ki so ga
imeli v minulem davčnem letu; Ta davek plačajo v rokih,
ki so zanje predpisani v uredbi o davku od dohodkov
(dohodnini). Do odmere davka se plača akontacija, ki
se praviloma določi po zadnjem davčnem predpisu.
*
2. Z dnem, ko prične veljati ta odredba, prenehata
veljati odredba o plačevanju davka od prometa proizvodov pavšalistov (Uradni list LRS, St. 27—161/47) in navodilo za plačevanje davka od prometa proizvodov pav.
šalistov (Uradni list LRS, St. 80—176/47). Zato Odpade
dolžnost vlaganja mesečnih prijav,
S. Ta odredba velja od 1, januarja 1950 dalje.
Ljubljana dne 23. decembra 1949.
St. 331 69/1020-1949
Minister za finance LRS:
Zoran Polič l.r.
26,
Na podlagi prvega odstavka 20. člena temeljne uredbe
ô prometu z vnetljivimi tekočinami (Uradni list FLRJ,
It. 58—467/48) predpisuje minister •• notranjo zadeve
LRS v soglasju s predsednikom vlade LRS

odredbo
o spravljanju in hrambi vnetljivih tekočin
I. Splošne določbe
1. Določbe te odredbe veljajo za spravljanje In hrambo vnetljivih tekočin v prodajalnah na drobno, v obrtnih
podjetjih in delavnicah za dnevno uporabo, v skladiščih
obrtnih delavnic in podjetij, v zasebnih stanovanjih in za
hrambo in promet vnetljivih tekočin v premičnih črpalkah, ki se uporabljajo za preskrbo avtomobilskega prometa.
2. Po tej odredbi so mišljene tekočine kot spravljene,
če so v skladišču ali drugem primernem prostoru le prehodno in če so namenjene za skorajšnjo uporabo, v
hrambi pa tiste, ki so vskladiščene za daljšo dobo.
II. Količine vnetljivih tekočin, ki smejo biti
spravljene ali v hrambi
. 3. V prodajalnah na drobno smejo biti spravljene
tele količine vnetljivih tekočin:
a) I. nevarnostne skupine, in sicer acetona, etra, žveplovega ogljika, vsakega do 260 gramov, navadnega ben-
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cina do 200 litrov, drugih vnetljivih tekočin te skupine
pa do 2 litra ;
b) H. nevarnostne skupme do 200 litrov;
o) •. nevarnostne skupine pa do vsake vrste po en
sod (200 litrov).
Za posebne prodajalne za nàftine derivate (n. pr. v
poslovalnicah Jugopetrola) določi pristojno poverjeništvo
za notranje zadeve okrajnega (mestnega, rajonskega)
ljudskega odbora na posebno prošnjo količine vnetljivih
tekočin, ki jih smejo imeti take prodajalne za dnevno
uporabo.
4. Obrtna podjetja in obrtne delavnice, ki pio naravi
svojega poslovanja uporabljajo vnetljive tekočine, smejo
imeti v svojih obratnih prostorih, delavnicah itd. za dnevno uporabo v odprtem stanju tele količine:
a) I. nevarnostne skupine do 6 litrov;
b) II. in III. nevarnostne skupine do 20 litrov.
5. Po končanem delu se morajo vnetljive tekočine
odnesti v prostor, ki Je določen za spravljanje teh tekočin
in morajo biti spravljene po določbah III. poglavja te
odredbe. '
y
6- V skladiščih obrtnih podjetij in delavnic smejo
biti spravljene ali v hrambi v zaprtem stanju tele količine
vnetljivih tekočin:
a) I. nevarnostne «kupine do 20 litrov;
b) II. nevarnostne skupine do 40 litrov;
c) III. nevarnostne skupine do 60 litrov.
7. Ce potrebuje podjetje pri rednem obratovanju večje
količine, kot so navedene v 4. in 6. točki te odredbe,
določi najvišje količine vnetljivih tekočin za dnevno uporabo v odprtem stanju in v zaprtih posodah na skladišču
na prošnjo podJ3tja pristojno poverjcnKtvo za notranje
zadeve okrajnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora.
8. V zasebnih stanovanjih smejo biti spravljene tele
količine vnetljivih tekočin:
a) I. nevarnostne skupine do 2 litra, razen acetona,
etra in žveplovega ogljika, od katerih sme biti spravljenih največ do 250 gramov;
b) II. nevarnostne skupine do 20 litrov;
c) III. nevarnostne slrapitie do 50 litrov.
9. Največje količine goriva, ki ga lahko Imajo v zalogi premične črpalke za oskrbo avtomobilskega prometa,
določi pristojno poverjeništvo za notranje zadeve okrajnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora obenem
ko izda dovoljenje po 25. točki te odredbo.
III. Posode, natakanje, iztakanjo
10. Posode, v katerih so vnetljive tekočine I. in II.
nevarnostne skupine, ne smejo biti iz gorljive tvarine.
Za vnetljive tekočine I. in II. nevarnostne skupine
se morajo uporabljati sodi iz železne ali jeklene pločevino
ter steklene ali glinaste posodeSteklene ali glinaste posode, ki imajo več kot dva
litra prostornine, morajo imeti varovalne opaže. Na opažu
mora biti viden in trpežen napis »Zelo vnotljivo< za vnetljive tekočine I. nevarnostno skupine oziroma »Vnetljivo«
za tekočine II. in III. nevarnostne skupine.
Vnetljive tekočine III. nevarnostne skupine se smejo
spravljati tudi v posode iz gorljive tvarine.
il. Vnetljivo tekočine ne smejo biti spravljene v odprtih posodah in tudi ne v takih, ki puščajo.
Čepi, ventili in druge naprave za odpiranje se morajo tesno «pirati.

Štev. • — 31. I. 1•0

URADNI LIST LRS

lß. Sodi, ki so napolnjeni z vnetljivimi tekočinami,
se morajo natovarjati in biti vskladiščeni tako, da so čepi
obrnjeni navzgor,
Čepe je treba zapirati in odpirati tako, da s© ne,krešejo iskre,
13. V sode in tanke se smejo vnetljive tekočine nata.
kati ali iztakatl iz njih le s črpalkami, ki dobro delujejo.
14. Pri natakanju In iztakanju vnetljivih tekočin je
treba ravnati z največjo pazljivostjo, da se tekočine ne
razlivajo.
Bod sode in čepe je treba postaviti posode, da/ ee prestreže tekočina, ki se razlije ali kaplje.
Madeži razlitih tekočin se morajo očistiti ali pa pokriti s peskom.
15. Pri vzidanih in drugih stabilnih posodah mora
biti na vidnem -mestu označeno ime vnetljive tekočine
In nevarnostne skupine, v katero spada tekočina.
IV. Prostor (skladišče) za spravljanje zalog
za dnevno uporabo
16. V prodajalnah na drobno, v obrtnih podjetjih in
obrtnih delavnicah mora biti zaloga vnetljivih tekočin
za dnevno uporabo (3. in 4. točka te odredbe) spravljena
v masivno zgrajenem prostoru, ki je varen pred požarom
in ima' negorljiva tla,
17. Prostor za spravljanje dnevnih zalog mora biti
v prizemni zgradbi. Od obratnih prostorov, delavnic, stanovanjskih prostorov ali sosednih prostorov oziroma
zgradb mora biti ločen in. zavarovan tako, da J© izključena
nevarnost, ki bi grozila zaradi požara ali eksplozije.
18. Vse, kar presega dnevno porabo, mora biti spravljeno v zgradbi (skladišču), zgrajeni po določbah odredbe
o graditvi skladišč za hrambo vnetljivih tekočin (Uradni
Ust FLRJ št. 10-175/49).
19. Vnetljiv© tekočin© se ne glede na nevarnostno
skupino ne smejo spravljati ali shranjevati v kleteh ali
v skladiščih skupaj z drugim materialom.
20. Prazni sodi in druge posode iz negorljive tvarine smejo biti spravljeni v skladišču le, če so tesno zaprti.
Prazne posode iz gorljive tvarine, v katerih so bile
tekočine III- nevarnostne akupine, ne smejo biti spravljene v skladišču obenem s polnimi posodami vnetljivih
tekočin.
Sodi in druge posode morajo biti spravljeni tako,
da niso izpostavljeni soncu ali vročini. Skladati jih je
^eba tako, da niso drug na drugem in da Jo med njimi
tako široka odprtina, da je mogoče posamezni sod ali
Posodo vselej in brez ovire potegniti iz vrste.
Prazni sodi se ne smejo premetavati, polni pa ne trkIjati ali spuščati tako, da bi udarjali drug ob drugega.
21. V zgradbi (skladišču), kjer so spravljene ali
shranjene vnetljive tekočine, morata vladati red in čistost. Mastne krpe, odpadki Itd. se morajo odstraniti ali
Pa spravljati v pločevinaste posode s pokrovom, ki se
tesno zapira.
Dvorišče »kladižča mora biti očiščeno listja, trave
m grmovja ter imeti trdna tla, ki ne vpijajo tekočin.
_ Spuščanje vnetljivih tekočin in odpadnega materiala,
kl
Je z njimi napojen, v kanalizacijo, j© prepovedano.
_ Z odpadnim materialom vnetljivih tekočin (usedlina•
0 je ravnati smiselno enako kot s tekočinami eamimi.
>.»•2, Prostor za spravljanje vnetljivih tekočin (skia-:
til
lmom bltl Vod ključem, Kdor hrani ključ, ima zlasti
lel
e dolžnottt»
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a) opozarja uslužbence podjetja na večjo požarno nevarnost zaradi vnetljivih tekočin in Jim pojasnjuje proti,
požarne predpise i
b) nadzira, ali se ravnajo tisti, ki imajo opravka Ti
skladišču po predpisih za varnost pred požarom;
c) skrbi, da se sproti odpravljajo vse pomanjkljivosti,
ki bi utegnile povzročiti požar;
ó) skrbi za gasilno orodje, • sredstva za gašenje in
za naprave, Iti služijo za obveščanje o požaru;
d) preprečuje uporabljanje gasilnega orodja in sredstev ia gašenje v druge namene;
e)-seznanja uslužbence podjetja z načinom gafienjai
vnetljivih tekočin in uporabe gasilnega orodja.
23. Dostop v prostor za spravljanje in hrambo vnetljivih tekočin je nezaposlenim prepovedan. Opozorilo mora
biti obešeno na vidnem mestu pred vhodom.
V. Spravljanje vnetljivih tekočin v zasebnih stanovanjih
24. V zasebnih stanovanjih morajo biti spravljene
vnetljive tekočine I. in II. nevarnostno skupine v moč.
nih posodah iz negorljive tvarine,
f Posode ne ••••• biti v bližini peči, štedilnikov in
odprtega ognja.
Vnetljive tekočine I, in II. nevarnostne skupine se
ne smejo postavljati na stopnicah, v vežah, v hodnikih itd.
Odgovorne osebe morajo skrbeti, da ne pridejo vnetljive tekočine v roke otrokom.
VI. Premične črpalke za oskrbo avtomobilskega prometa
25. Premične Črpalke za oskrbo avtomobilskega prometa se smejo uporabljati na takih točkah, kjer to ne ovira
prometa. Prostor, kjer se sme uporabljati premična črpalka, določi poverjeništvo za notranje zadeve okrajnega
(mestnega, rajonskega) ljudskega odbora.
Črpalka in zaloge goriva morajo biti spravljene v posebnem prostoru, ki ustreza pogojem 15. točke te odredbe.
26. V bližini orpalne postaje premične črpalke se ne
smejo odlagati posode za gorivo ali mazivo, lahko vnetljivi predmeti, odpadki itd.
Na takem kraju se ne smejo muditi ljudje, ki nimajo
opravka. Ustavljati se smejo le motorna vozila, ki črpajo
gorivo oziroma mazivo, druga vozila se tukaj ne •••••
ustavljati.
Krpe za brisanje razlitih tekočin ali za čiščenje črpalne naprave se morajo po vsakokratni uporabi spraviti v
pločevinasto posodo s pokrovom, ki se tesno zapira. Posoda se mora hraniti na posebnem mestu.
27. Pri polnjenju tanka motorja se mora motor ustaviti.
Motorna vozila ki čakajo na polnjenje, morajo biti v
primerni razdalji drug od drugega, da je mogoč ob nevarnosti takojšen odvoz.
Motorji ustavljenih vozil morajo delovati le z najmanjšim plinom.
28. Kdor je zaposlen pri premični^ črpalki, je odgovoren za požarno varnost zaupane naprave. Ukreniti mora
vse potrebno, da ee preprečijo nepravilnosti pri natakanju in "iztakanju goriva in da ee prepreči požar ali
eksplozija.
VII. Prepoved odprte luči in ognja, ventilacija
29- V prostoru, kjer so- spravljene ali vskladiščene
vnetljive tekočine ter pri natakanju aH iztakanju vnetljivih tekočin na prostemjo prepovedano kajenje, zažiganje
in nošenje odprtega plamena in gorečih predmetov,
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V takih prostorih ne smejo biti peči in druge kurilne
naprave s plamenom in žerjavico. Prepovedano je uporabljat; stroje in orodje, ki povzročajo med uporabo iskre.
Prepovedano je prihajati v take prostore s podkovanimi
čevlji ali sicer uporabljati železne predmete tako, da se
lahko ukrešejo iskre.
Cigarete in vžigalice (vžigalniki) se morajo puščati
pred vhodom v skladiščni prostor.
. Prepoved po prednjih odstavkih mora biti vidno izobešena pri vhodu v tak prostor.
30. Prostor (skladišče), kjer so spravljene vnetljive
tekočine, mora imeti dobro ventilacijo za odvajanje vnetljivih in eksplozivnih hlapov.
VIII. Naprave, orodje in sredstva za gašenje požara
31. V prostorih, kjer so spravljene ali vskladiščene
vnetljive tekočine, morajo biti v pripravljenosti potrebni
ročni aparati za gašenje požara s peno in z ogljikovo
kislino ter potrebna količina peska in lopate.
V večjih obrtnih podjetjih in delavnicah mora biti
gasilno orodje spravljeno v omari velikosti 1.5 X 1*5 m*.
Omara mora biti v neposredni bližini skladišča ter mora
biti v njej tole gasilno orodje: bretanca, dva ročna gasilna aparata za gašenje vnetljivih tekočin, drve lopati,
kramp, žaga, azbestni prt in sekira.
Omara mora biti plombirana. Poleg ••••• mora, biti
sod z vodo, zaboj drobnega suhega peska (1 m3), dve posodi za prenašanje vode, leseni zabojčki za posipavanje
peska in požarni kavelj.
32. Kdor dela v prostoru, kjer so stavljene vnetljive
tekočine ali kjer je promet s temi tekočinami, mora vedeti, kako se gasijo vnetljive tekočine in kako je treba
ravnati z gasilnimi aparati. Biti mora vešč nuditi prvo
pomoč.
IX. Nadzorstvo
33. Poverjeništva za notranje zadeve okrajnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora imajo v razvidu prodajalne na drobno, obrtna podjetja in obrtne delavnice,
•ki uporabljajo v svojem obratu vnetljive tekočine in premične črpalke, ki se uporabljajo za oskrbo avtomobilskega pTometa.
Organi za notranje zadeve nadzirajo v prejšnjem odstavku navedene naprave, kako se izvajajo požarni varnostni ukrepi, predpisani s to odredbo.
Zgradbe oziroma skladišča, kjer eo spravljene aiH
shranjene vnetljive tekočine, se morajo pregledati na dve
leti enkrat, po potrebi pa tudi večkrat.
X. Kazenske določbe
34. Z denarno kaznijo cd 10.000 din ali s poboljševalnim delom do dveh mesecev se kaznuje, kolikor nydejanje sodno kaznivo ali upravno kazni'\ . :>o temeljni
uredbi o prometu z vnetljivimi tekočinami:
a) kdor ima v nasprotju z določbami te odTedbe
spravljene ali shranjene v skladišču večje količine vnetljivih tekočin, kakor pa je dovoljeno,
. b) kdor nima dovoljenja za spravljanje in hrambo
večjih količin, pa bi ga-moral po določbah te odredbe
imeti.
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c) kdor spravlja ali hrani vnetljivo tekočine v posodah, ki ne ustrezajo določbam "te odredbe, in na način,
ki nasprotuje tej odredbi,
č) kdor nepravilno vodi prostor (skladišče) za spravljanje in hrambo vnetljivih tekočin,
d) kdor nepravilno spravlja ali hrani premično črpalko za oskrbo avtomobilskega prometa,
e) kdor nepravilno ravna z odprto lučjo ali ognjem
v bližini vnetljivih tekočin ali v prostoru, kjer so spravljene vnetljive tekočine,
i) kdor nima v pripravljenosti gasilnega orodja in
sredstev za gašenje požara,
g) kdor se ne ravna po ukrepih, predpisanih za var.
nost pred požarom.
35. Upravni kazenski postopek o prekrških iz prednje točke vodi na prvi stopnji poverjeništvo za notranje
zadeve okrajnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora po predpisih temeljnega zakona o prekrških.
XI. Končna določba
36. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem
listu LRS«.
St. S-zak 800
Ljubljana dne 24. decembra 1949.
Strinjam se!
Minister
Predsednik vlade LRS:
za notranje zadeve LRS:
Miha Marinko l.r.
Boris Kraigher 1. r.

/ Pregled »Uradnega lista FLRJ«
St 4 z dne 21. januarja 1950:
34. Uredba o ustalitvi delovne sile in o vskladitvi planov
delovne sile s planom plačilnega fonda in planom zagotovljene preskrbe.
35. Uredba o potrjevanju zaključnih računov zadrug in
okrajnih zvez kmetijskih zadrug.
36. Odredba o rokih za sestavo, pregled in potrditev zaključnih računov zadrug in okrajnih zvez za leto 1949.
37. Ukaz o razrešitvi dolžnosti ministra — predsednika
komiteja za vodno gospodarstvo pri vladi FLRJ.
St. 5 z dno 25. januarja 1950:
38. Odlok Ljudske skupščine FLRJ' o razglasitvi zakona o
spremembi števila prebivalcev, na katero se po 53.
členu ustave FLRJ voli po en poslanec Zveznega sveta Ljudske skupščine FLRJ. •
39. Odlok o razpustitvi Ljudske skupščine FLRJ prvega
zasedanja.
40. Uredba o tehničnih standardih..
41. Uredba o ukinitvi generalnih direkcij za premog za
Ljudske republike Srbijo, .Hrvatsko, Slovenijo ter
Bosno in Hercegovino.
42. Uredba o spremembah' in dopolnitvah uredbe o delavskih tehnikumjih.
43. Sprememba splošnega navodila o šolah za splošno
izobrazbo.
44. Pravilnik o službeni obleki v pomorstvu.
45. Pravilnik o natečajih na področju gradbenega projek-,
tiranja.

Izdaja >Uradni list LRS«. — Direktor- iu odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik, tiska Tiskarna >Toneta TomSicat — vsi v
Ljubljani. Naročnina: četrtletno f>0,*polletno 120, celoletno 240din. — Posamezna Številka: 4din do 16 etrami,
8'din do SV
etrani, 12ri ii 'l<> 48 strani; 16 din do 64 strani, po pošti 2.50 din več. — Uredništvo in upravralStvo; Ljubljana,:Gregorčičeva
ulica št. 23 — Telefon: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49-90, upravništvo 55-79. — četeorai račun 6-90180-0.

Poštnina plačana iT gotovini

URADNI LIST
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka 6.

V Ljubljani, dne 7". lebruarja 1950.

Letnik VII.

VSEBINA
27. Odločba o davčnih 6topajah za odmero dohodnino kmetij- 29. Pravilnik o organizaciji in, delu republiške gradbene inspekcije.
skim gospodarstvom.
28. Pravilnik o priznanju spričeval inozemskih srednjih aplos- 30. Odločba o začasnem finanairanju državnih potreb LRS in
•• izobraževalnih, etrckovnih Sol in te&jev ter strokovnih
ljudskih odborov v razdobju januar—marec 1950.
izpitov, opravljenih v inozemstvu, in o ustanovitvi komisije — Popravek odločbe o posebnih dajatvah kmetijskim delavcem na državnih kmetijskih posestvih LRS.
za priznanje talcih spričeval.
lestvici je določena meja, do katere uporaba tuje delovne
UREDBE. ODREDBE, NAVODILA • ODLOČBE sile
nima za posledico povečanja dohodnine.
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Ko se določa povečanje dohodnine, je treba upošte27.

Na podlagi 65. člena uredbe o davku od dohodka z
dne 17. februarja 1949 (Uradni list LRS, št. 7-28/49) in
na podlagi I. in VI. točke odločbe vlade FLRJ o davčnih stopnjah dohodnine z dne 10. I. 1950 (Ur. list FLRJ,
št. 7-61/50) izdaja vlada Ljudske republike Slovenije po
predlogu ministra za finance LRS

odločbo
o davčnih stopnjah za odmero dohodnine kmetijskim gospodarstvom
,
1. Za odmero dohodnine kmetijskim gospodarstvom
se predpisuje davčna lestvica, ki je sestavni del te odločbe.
2, Dohodek, ki ne presega 400 dinarjev, se ne obdavči.
. 3. Za davčno osnovo nad 400.000 dinarjev določi stopnjo olxtaycitvo Izvršilni odbor OBLO za vsak primer posebej v skladu z obstoječo pogrešijo lestvice.
4, Kmetijskim gospodarstvom, ki uporabljajo najeto
delovno suo, se poveča dohodnina za 5, 10 ali 1•°/•, v
Navzgor
zaokrožena
osnova

600
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
"8.600
9.000

vati število najete delovne sile, trajanje njene zaposlitve
in zlasti odnos kmetijskega gospodarstva do ukrepov, izdanih za pospeševanje kmetijstva in za zagotovitev preskrbe prebivalstva.
Dohodnina se ne poveča kmetijskim gospodarstvom,
ki uporabljajo najeto delovno silo samo razmeroma kratek
čas za taka sezonska dela, pri katerih se običajno uporablja najeta delovna sila. .Dohodnina se tudi ne poveča
takim kmetijskim gospodarstvom, ki zaradi starosti, inladoletnosti, bolezni, onemoglosti ali drugačne delovne nesposobnosti svojih družinskih članov nimajo dovolj lastne
delovne sile ali zato, ker so njihovi družinski člani zaradi
udeležbo v NOB ali zaradi okupatorjevega ••••••• postali
nesposobni za delo, ali zaradi tega, ker njihovi družinski
Člani služijo vojaški rok ali so na vajah v JA.
5. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS«.
St. S-zak 34
Ljubljana, dne 6. februarja 1950.
Minister za finance LRS:
Predsednik vlade LRS:
Zoran Polic" I. r.
Miha Marinko L r
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41.64
41.86
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42.30
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42.74
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43.18
43.40
43.62
43.84
44.06
44.28
44.50
44.70
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45.10
45.30
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46.10
46.30
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46.88
47.07
47.26
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48.02
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48.40
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48.97
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49.35
49.54
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50.11
50.30
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65.815
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68.947
69.729
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72.100
72.899
73.703
74.511
75.323
76.140
76.961
77.787
78.617
79.451
80.290
81.133
81.981
82.833
83.689
84.550
85.377
86.208
87.043
87.882
88.725
89.572
90.423
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92.137
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94.697
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96.410
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99.432
100.330
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102.125
103.045
103.958
104.876
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106.722
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108.584
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112.356
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115.228
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74.987
75.842
76.702
77.566
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80.189
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91.116
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93.005
93.915
94.829
95.747
96.670
97.597
98.529
99.465
100.406
101.351
102.300
103.232
104.167
105.107
106.051
106.988
107*952
108.909
109,870
110.835
111.804
112.777
113.754
114.737
115.722
116.712
117,707
118.705
119.709
120.715
121.720
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67.737
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69.552
70.412
71.278
72.150
73.026
73.907
74.795
75.687,
76.584
77.•
78.395
79.289
80.188
81.092
82.001
82.915
83.834
84.758
85.688
86.621!
87.561!
88.505
89.455
90.409
91.369
92.333
93.303
94.278
95.258
96.242
97.232.
98.183
99.139
100.099
101,064
102.034
103.008
103.986
104.970.
105*958
106.950
107.Ô24
iO&ÇÔl'
109.885.
110.871
111.85-1
112.859
113.859.
114.864.
115.S73.
116,886.
117.904
118.925
119.952
120.982.
122,017,
12&05^
124.101125.150,
126.202
107.Ž59
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50.47
50.64
50.81
50.98
51.15
51.32
51.49
51.66
51.83
52.00
52.17
52.34
52.51
52.68
52.85
53.02
53.19
53.36
53.53
53.70
53.87
54.04
54.21
54.38
54.55
54.72
54.89
55.06
55.23
55.40
55.54
55.68
55.82
55.96
56.10
56.24
56.18
56.52
56.66
16.80
56.93
57.06
57.19
57.32
57.45
57.58
57.71
57.84
57.97
58.10
58.23
58.36
58.49
58.62
58.75
58.88
59.01
59.14
59.27
59.40
59.52
59.64
59.76
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111.539
112.421
113.306
114.195
115.087
115.983
116.882
117.785
118.691
119.600
120.513
121.429
122.348
123.271
124.197
125.127
126.060
126.997
127.937
128.880
129.827
130.777
131.730
132.687
133.647
134.611
135.578
136.549
137.523
138.500
139.405
140.313
141.225
142.138
143.055
143.974
14 i 897
14." 821
146.749
147.680
148.587
149.497
150.410
151.325
152.243
153.163
154.086
155.011
155.939
156.870
157.803
158.739
159.678
160.619
161.563
162.509
163.458
164.409
165.363
166.320
167.251
168.185
169.121

• Vi
117.116
118.042
118.971
119.905
120.841'
121.782
122.726
123.674
124.625
125.580
126.539
127.500
128.465
129.434
130.407
131.383
132.363
133.347
134.334
135.324
136.318
137.316
138.316
139.325
' 140.329
441.341
142.357
143.376
144.404
145.425
146.375
147.329
,148.286
149.245
150.208
151.173
152.142
153.112
154.086
155.064
156.016
156.972
157.930
158.891
159.855
160.821
161.790
162.761
163.736
164.713
165.693
166.676
167.662
168.650
169.641
170.634
171.631
172.629
173.631
174.636
175.613
176.594
177.677

Davek povečan
10 »/o

122:693
123.063
124.637
125.614
126.596
127.581
128.570
129.564
130.560
131.560
132.564
133.572
134.583
135.598
136.617
137.640
138.666
139.697
140.731
141.768
142.810
143.855
144.903
145.956
147.012
148.072
149.136
150.204
151.281
152.350
153.345
154.344
155.347
156.352
157.360
158.371
159.387
160.403
161.424
162.448
163.446
164.447
165.451
166.457
167.467
168.479
169.495
170.512
171.533
172.557
173.583
174.613
175.646
176.681
177.719
178.760
179.804
180.850
181.899
182.952
183.976
185.003
186.033

za
16 •/»

•

128.270
129.284
130.302
131.324
132.360
133.3S0
134.414
135.463
136.495
137.540
138.590
139.643
140.700
141.762
142.826
143.896
144.969
146.047
147.127
148.212
149.301
150.393
151.490
152.590
153.694
154.803
155.915
157.031
158157
159.275
160 316
161.360
162 409
163 Ì59
164 513
16?.570
166 631
167.694
168.761
169.832
170.875
171.921
172.971
174.024
175.079
176.137
177.199
178.263
179.330
180.400
181.473
182.550
188.630
184.712
185.797
186.885
1S7.977
189.070
190.167
191.268
192.339
193. «3
194.489

.
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&tev. 6 - 7. II. 1950
Navzgor
zaokrožena
osuova

284.000
285.000
286.000
287.000
288.000
289.000
290.000
291.000
202.000
293.000
294.000
295.000
296.000
297.000
298.000
299.000
300.000
301.000
302.000
303.000
304.000
305.000
306.000
307.000
308.000
309.000
310.000
311.000
312.000
313.000
314.000
315.000
316.000
31..000
318.000
319.000
320.000
321.000
322.000
323.000
324.000
325.000
326.000
327.000
328.000
329.000
330.000
331.000
332.000
333.000
834.000
335.000
336.000
837.000
338.000
339.000
340.000
341.000
342.000
343.000
344.000
345.000
346.000
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DOHODNINA
Diav o k

••
59.88
60.60.12
60.24
60.36
60.48
60.60
60.72
60.84
60.96
61.08
61.20
61.32
61.44
61.56
61.68
61.80
61.91
62.02
62.13
62.24
62.35
62.46
62.57
62.68*
62.79
62.90
63.63.10
63.20
.63.30
63.40
63.50
63.60
63.70
63.80
63.90
64.64.10
64.20
64.29
64.38
64.47
64.56
64.65
64.74
64.83
64.93
65.03
65.13
65.23
65.33
65.43
65.53
65.63
65.73
65.83
65.92
66.01
66.10
66.19
66.28
66.37

Darek

170.059
171.000
171.943
172.889
173.837
174.787
175.740
176.695
177.653
178.613
179.575
180.540
181.507
182.477
183.449
184.423
185.400
186.349
187.300
•188.254
• 189.210
190.168
191.128
192.090
193.054
194.021
194.990
195.930
196.872
197.816
198.762
199.710
200.660
201.612
202.566
203.522
204.480
205.440
206.402
207.366
208.300
209.235
210.172
211.111
212.052
212.995
213.939
214.918
215.899
216.883
217.868
218.855
219.845
220.836
221.829
222:825
223.822
224.787
225.754
226.723
227.693
228.666
229.640

5%
178.562
179.550
180.540
181.533
182.529
183.526
184.527
185.530
186.535
187.544
188.554
189.567
190.582
191.601
192.621
193.644
194.670
195.666
196.665
197.667
198.671
199.676
200.684
201.695
202.707
203.722
204.740
205.727
206.716
207.707
208.700
209.698
210.693
211.692
212.694
213.698
214.704
215.712
216.722
217.734
218.715
219,697
220.680
221.666
222.655
223.645
224.636
225.664
226.694
227.726
228.761
. 229.798
230.836
231.878
232.920
233.965
235.013
236.026
237.042
238.059
239.077
240.099
241.122

,

1

p OTočan
10 Vo

za

15 »/S

187.065
188.100

189.137
190.178
191.221
192.220
193.314
194.365
195.417
196.474
197.533
198.594
199.658
200.725
201.794
202.865
203.940
204.984
206.030
' 207.079
208.131
209.185
210.241
211.299
212.359
213.423
214.489
215.523
216.559
217.598
218.638
219.681
220.726
221.773
222.823
223.874
224.928
225.984
227.042'
228.103
229.130
230.158
231.189
232.222
233.257
234.294
235.333
236.410
237.489
238.570
239.655
240.740
241.828
242.919
244.012
245.106
246.205
247.266
248.329
249.395
250.462
251533
252.604

»

195.568
196.847
197.734
193.822
1Ö9.U13
200.005
202.101
203.199
204.300
205.405
206.511
207.621
208.783
209.849
210.966
212.086
213.210
214.301
215.395
216.492
217.592
218.693
219.797
220.904
222.012
223.124
224.239
225.320
226.403
227.488
228.576
229.667
230.759
231.854
232.951
234.050
235.152
236.256
237.362
238.471
239.545
240.620
241.698
242.778
243.860
244.944
246.030
247.156
248.284
249.414
250.548
251.683
252.821
253.96t
255.103
256.248
257.395
258.505
259.617
260.731
261.847
262.966
264.086
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Navzgor
zaokrožena
osnova

347.000
348.000
349.000
350.000
351.000
352.000
353.000
354.000
355.000
356.000
357.000
358.000
359.000
360.000
361.000
362.000
363.000
364.000
365.000
366.000
367.000
368.000
369.000
370.000
371.000
372.000
373.000
374.000
375.000
376.000
377.000
378.000
379.000
380.000
381.000
382.000
383.000
384.000
385.000
386.000
387.000
388.000
389.000
390.000
ß91.000
392.000
393.000
394.00Q
395.000
396.000
397.000
šDS-.OOO
399.000
'400.O00

°/o

66.46
66.55
66.64
66.73
66.82
66.91
67.—
67.09
67.18
67.27
67.36
67.45
67.54
67.62
67.70
67.78
67.86
67.94
68.02
68.10
68.18
68.26
68.34
68.42
68.50
68.58
68.66
68.74
68.82
68.90
68.98
69.06
69.14
69.22
69.30
69.38
69.45
69.52
„69.59
69.66
69.73
69.80
69.87
69.94 ..
70.01
70.08
70,15
70.22
70.29
7056
70.43
70:50,
70.57
70.64

Davek

230.616
231.594
232.573
233.555
234.538
235.523
236.510
237.498
238.489
239.481
240.475
241.471
242.468
243.432
244.397
245.363
246.332
247.301
248.273
249.246
250.220
251.197
252.174
253.154
254.135
255.117
256.102
257.087
258.075
259.064
260.054
261.047
262 340
263.036
264.033
265.031
265.993
266.957
267.921
268.887
269.855
270.824
271.794
272.766
273.739
274.713
275.689
276.666
477.645
'78.625
279.607
280.590
281.574
282.560

Štev. 6 — 7. II. lffiO

DOHODNIN A
Davek povečan
5%
10?/ò

242.147
243.174
244.201
245.233
246.265
247.299
248.335
249.373
250.413
251.455
252.499
253.544
254.591
255.604
256.617
257.631
258.647
259.666
260.686
261.708
262.731
26G.756
, 264.783
265.812
266.842
267.873
268.906
269.941
270.979
272.017
273.057
274.098
275.142
276.188
277.234
278.282
, 279.292
;
280.305
281.317
282.331
283.348
284.365
285.384
286.404
287.426
288.448
289.473
290.499
291.527
292.556
293.587
294.619
295.653
296.688

253.677
254.753
255.830
256.910
257.992
259.075
260.161
261.248
262.338
263.429
264.522
265.618
266.715
267.775
268.837
269.899
270.964
272.031
273.100
274.171
275.242
276.315
277.391
278.469
279.548
280.629
281.717
282.796
283.882
284.970
286.059
287.150
288.244
289.339
290.436
291.534
292.592
293.653
294.713
295.775
296.840
297.906
298.973
300.042
301.113
302.184
303.258
304.332
305.409
306.487
307.568
308.64P
309.731
310.816

• «i
l&i/ì

£65.208
266.333
267.459
268.588
269.719
270.851
271.986
273.123
274.262
275.403
276.546
277.692
278.838
279.947
281.056
282.167
283.280
284.396
285.514
286.63S
287.753
288.875
290.000
291.127
292.255
293.384
294.516
295.650
296.786
297.923
299.062
300.203
301.346
302.491
303.638
304.785
305.892
307.000
308.109
309.220
310.333
311.447
312.563
313.681
314.799
315.920
317.042
318.166
319.292
320.419
321.548
322.678
323.810
324.944
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28.

Napodlagi I. int X. itočke.najvpdila o ustanovitvi in delu
komisije za priznanje spričeval inozemskih srednjih splošnih izobraževalnih in strokovnih šol ter strokovnih izpitov,
opravljenih v inozemstvu (Uradni list Ï1LRJ, št. 49-387/47)
izdajam v sporazumu z ministrom za industrijo, trgovino
in preskrbo, gradnje, kmetijstvo, gozdarstvo, lesno industrijo, ljudsko zdravstvo LES, predsednikom komiteja za
turizem in gostinstvo in predsednikom komiteja za fizkulturo pri VLRS

pravilnik
o priznanju spričeval inozemskih srednjih splošnih
izobraževalnih, strokovnih šol in tečajev ter strokovnih izpitov, opravljenih v inozemstvu, jn o ustanovitvi komisije za prjznanje takih spričeval
1. člen
Pri ministrstvu za prosveto LRS se ustanovi stalna komisija za priznanje spričeval inozemskih srednjih splošno
izobraževalnih in strokovnih šol ter tečajev in strokovnih
izpitov, opravljenih v inozemstvu.
Komisija odloča tudi o priznanju tistih spričeval.takih
šol, tečajev in izpitov, ki so bila priznana med'okupacijo.
2. člen
Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki imajo namestnike.
Komisiji predseduje:
a) če gre za priznanje spričeval inozemskih srednjih
splošnih izobraževalnih šol ali učiteljišč — načelnik oddelka za šolstvo v ministrstvu za prosveto. Druga dva člana
sta: eden referentov oddelka za šolstvo v ministrstvu za
Prosveto, drugi pa direktor popolne gimnazije ali učiteljišča oziroma njegov namestnik;
b) če gre za spričevalo inozemskih srednjih strokovnih
«ol oziroma tečajev predseduje direktor ustrezne strokovno šole ali njegov namestnik ali drug strokovnjak iz zadevne stroke.
Oba člana in oba namestnika komisije pod a) imenuje
minister za prosveto, člane komisije pod b) tudi minister
za prosveto po predlogih resornih ministrov n7'roma predsednikov komitejev in komisij.
3. ölen
• Prošnja za priznanje spričeval oziroma izpita se vloži
•i ministrstvu za prosveto LRS.
Prošnji je treba priložiti tele listine:
1. izkaznico o državljanstvu, če prosilec ni državni
uslužbenec;
2. izvirnik ali uradno overjen prepis spričevala o kon
^ni šoli, razredu ali izpitu in njegov overjeni prevod;
3. potrdilo v volivni pravici, če je prosilec dovršil
!8. leto.
Iz listine pod 2. mora biti razvidno, kdaj je učener
obiskoval šole in katere, katerih predmetov se je učil,
^šne izpite je delal in katere izpite je opravil.
Komisija lahko zahteva, da pečat in podpis na izvir'"ku overi naše diplomatsko konzularno predstavništvo v
državi, v kateri je bilo izdano spričevalo.
4. člen
Po vloženi prošnji skliče predsednik komisijo, in si"r v primeri iz 2. člena točke b) po pristojnem resoren ministrstvu oziroma komiteju.

Stran 37

6. člen
Na podlagi predloženih listin odloči komisija ali se
spričevalo prizna ali ne po načelnih navodilih in po skupnem merilu, ki ga določi ministrstvo za znanost in kulturo
FLRJ.
Ce v posameznem primeru predložene listine ne bi
zadostovale,za izdajo odločbe, sme komisija odložiti izdajo
odločbe, dokler naše diplomatsko konzularno predstavništvo ne pošlje potrebnih podatkov.
6. člen
Ce se predložijo novi dokazi, se zavrnjena prošnja
lahko ponovno vi "ài.
7. člen
Ce učni načrt, po katerem je prosilec končal šolo oziroma napravil strokovni izpit, ne ustreza popolnoma načrtu naše ustrezajoče splošno izobraževalne ali strokovne
šole oziroma strokovnega izpita, sme komisija predpisati
dopolnilne izpite iz posameznih predmetov ali pa predpisati, da se izpiti iz teh predmetov še enkrat opravijo.
0 tem komisija izda posebno odločbo. Da se praktično
preizkusi strokovno znanje, lahko komisija tudi predpise
prosilcu, da opravi poizkusno plačano prakso do enega
meseca.
8. člen
Odločba komisije, da se spričevalo prizna, mora biti
soglasna.
Ce glasuje za priznanje le večina članov komisije,
predloži komisija pTedmet z navedbo dejanskega stanja in
obrazloženega posebneži mnenja v potrditev ministrstvu
za prosveto LRS ozi roua pristojnemu resornemu ministrstvu ali komiteju
Ce je večina za odklonitev prošnje, je priznanje spričevala odklonjeno.
Za odločbo iz 7. Člena zadostuje večina glasov.
9. člen
Odločba o priznanju ali nepriznanju spričevala se vpiše
na zadnji strani izvirnega spričevala oziroma uradno overjenega prepisa spričevala.
10. člen
Vsako odločbo podpišeta predsednik in tajnik komisije.
)
11. člen
Zoper odklonilno odločbo komisije kakor tudi zoper
odločbo iz 7. člena se sme prosilec pritožiti na ministrstvo
za prosveto LRS v 15 dneh od dneva prejema odločbe. Preden o pritožbi odloči, povpraša ministrstvo za prosveto
resorno ministrstvo, komite oziroma komisijo za mnenje.
12. člen
Tajniško in pisarniško delo pri komisiji opravlja tajnik, ki vodi zapisnik o sejah komisije.
Tajnika določi predsednik komisije med osebjem oddelka za šolstvo.
13. člen
Vse odločbe komisije v zvezi s priznanjem ali nep'riznanjem spričeval se vpišejo v posebno knjigo (register),
ki jo vodi tajnik.
Ta knjiga ima tele razpredelke:
1. zaporedna številka, 2. priimek in ime prosilca, 3.
rojstni podatki, 4. poklic, 5. zaposlitev, 6. bivališče, 7. navedba spričevala iz inozemstva, (datum, kraj izdaje, stro-
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ka), 8. sklep komisije, 9. imena članov komisije m njihovi
podpisi.
14. člen
Arhiv komisije hrani ministrstvo za presveto LRS.
Komisija uporablja pečat ministrstva za prosveto LRS,
napiše pa pod pečat: »Stalna komisija za priznanje spričeval inozemskih srednjih splošno izobraževalnih, strokovnih
Sol in tečajev ter strokovnih izpitov, opravljenih v inozemstvu«.
15. člen
Ta pravilnik dobi veljavo z dnem objave v »Uradnem
listu LRS<.
St. 1-6228/15
Ljubljana, dne 9. decembra 1949.
Minister za pTosveto LRS:
Ivan Regent 1. r
Strinjamo se!
Minister
Minister za industrijo LRS: za trgovino in preskrbo LRS:
Dr. Maxijan Brecelj 1. r.
Jože Borštnar 1. r.
Minister za gradnje LRS:
Ivan Maček 1. r.

Minister za kmetijstvo LRS:
Ing. Jože Levstik 1. r.

Minister za gozdarstvo LRS:
Jaka Aviič 1. r.

Minister
za lesno industrijo LRS:
Tone Fajfar 1. r.

Minister
Predsednik komiteja za
z& ljudsko, zdravstvo LRS: turizem in gostinstvo pri VLRS:
Dr. Marjan Ahčin 1. r.
Ing. Viktor Turnšek 1. r.
Predsednik komiteja za iizkulturo pri VLRS:
Dr. Danilo Dougan 1. r.

29.
Na podlagi 18. člena uredbe o gradbeni inšpekciji
(Uradni list FLRJ, št. 46/1948) v zvezi s 24. členom pravilnika o organizaciji in delu zvezne gradbene inšpekcije
(Uradni list FLRJ, št. 92/1949) izdajam

pravilnik
o organizaciji in delu republiške gradbene
inšpekcije
1. Član
Republiška gradbena inšpekcija je stalen organ ministrstva za gradnje LRS.
2. člen
Republiško gradbeno inšpekcijo sestavljajo glavni republiški inšpektor in potrebno število republiških inšpektorjev.
Glavnega republiškega gradbenega inšpektorja in republiške gradbene inšpektorje določi minister za gradnje
LRS izmed strokovnjakov gradbene stroke.
Glavni republiški gradbeni inšpektor in republiški
gradbeni inšpektorji opravljajo svoje delo v mejah določb
uredbe o gradbeni inšpekciji in tega pravilnika.
3. člen
Delo republiške gradbene inšpekcije vodi glavni republiški gradbeni inšpektor, kadar pa je zadržan, ga nado-
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mešča republiški gradbeni inšf.'eiktor, ki ga dok« minister za gradnje LRS.
4. člen
Poleg gradbene inšpekcije je dolžnost glavnega republiškega gradbenega inšpektorja:
1. da izvaja navodila in smernice zvezne gradbene
inšpekcije;
2. da izdaja zaradi pravilnega funkcioniranja republiške gradbene inšpekcije potrebne odredbe in navodila republiškim gradbenim inšpektorjem, jim pomaga pri delu
ter kontrolira njihovo delo;
3. da kontrolira, kako republiški in Lokalni gradbeni
inšpektorji uporabljajo predpise o gradbeni inšpekciji;
4. da poroča ministrstvu za gradnje LRS o delu republiške gradbene inšpekcije, o opravljenih inšpekcijah in o
stanju, ki je bilo ugotovljeno ob gradbeni inšpekciji;
5. da daje ministru za gradnje LRS predloge za spremembo obstoječih in izdajo novih predpisov o gradbeni
inšpekciji;
6. da predlaga povečanje ali zmanjšanje števila republiških gradbenih inšpektorjev in uslužbencev republiške
gradbene inšpekcije;
7. da ukrene vse drugo, kar je potrebno za enotno in
pravilno funkcioniranje gradbene inšpekcije.
6. člen
Poleg gradbene inšpekcijo jo dolžnost republiških
gradbeni h i nšpektorj ev :
1. da kontrolirajo, kako lokalni gradbeni inšpektorji
uporabljajo predpise o gradbeni inšpekciji;
2. da izvršujejo odredbe glavnega republiškega gradbenega inšpektorja in delajo po njegovih navodilih in da
mu poročajo o svojem delu, o opravljenih inšpekcijah in
o stanju, ki ga je ugotovilo ob gradbeni inšpekciji;
3. da dajejo glavnemu republiškemu gradbenemu inšpektorju predloge za spremembo obstoječih in izdajo no
vih predpisov o gradbeni inšpekciji;
4. da predlagajo ukrepe za enotno in pravilno funkcioniranje gradbene inšpekcije.
6. člen
Glede na pomen in tehnično kompliciranost objekta
opravljajo gradbene inšpekcije:
a) posamezni gradbeni inšpekrorji,
b) skupine gradbenih inšp-UtoT;p-/ aH p*
c) inšpekcijske komisije.
7. člen
Zaradi neoviranega opravljanja zadev gradbene inšpekcije izdaja republiški glavni gradbeni inšpektor repu
bliskim gradbenim inšpektorjem pooblastila za opTavljanje gradbene inšpekcije.
8. člen
Skupine gradbenih inšpektorjev eestavljajo po dva do
trije republiški gradbeni inšpektorji. Po potrebi se lahko
odredijo v skupino gradbenih inšpektorjev tudi gradbeni
inšpektorji nižjih gradbenih inšpekcij.
Clane skupine gradbenih 'nSpektnrJev določi s svojo
odločbo glavni republiški gì ad beni inšpektor.
Skupino gradbenih inšpektorjev vodi republiški grad
beni inšpektor, ki ga določi glavni republiški gradben'
inšpektor.
9. člen
Inšpekcijske komisije so lahko sestavljene \z repu
bliskih gradbenih inšpektorjev ali pa kombinirane iz re-

Štev. • —! V. H. 1Ö50
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5. vpisati svoja opažanja, navodila, odredbe, odločba,
p<ubliških gradbeaih inšpektovjev, gradbenih inšpektorjev i
nižjih gradbenih inšpekcij in gradbenih strokovnjakov iz in zahteve v knjigo gradbene inšpekcije.
drugih uradov, podjetij ali ustanov.
13. člen
Ciane inšpekcijskih komisij določi s- svojo odločbo
minister za gradnje LRS po predlogu glavnega republiškeVsako gradbišče oziroma objekt mora imeti knjigo
ga gradbenega inšpektorja.
gradbene inšpekcije, v katero vpišejo gradbeni inšpektorji
inšpekcijsko komisijo vodi praviloma republiški grad- takoj po opravljeni inšpekciji svoja opažanja, pripombe,
beni inšpektor, ki ga določi minister za gradnje LRS.
navodila, odredbe, odločbe in zahteve s kratko obrazložitvijo. Za večje tehnične probleme, ki zahtevajo globljo
10. člen
proučitev, se opažanja lahko vpišejo v knjigo gradbene
Skupina gradbenih inšpektorjev in inšpekcijska ko- inšpekcije tudi pozneje.
Ce se glede odločitve ne doseže med gradebnimi inmisija sklepata z večino glasov. Ce se z glasovanjem ne
špektorji
popolno soglasje, se vpišejo v knjigo gradbene
doseže večina, odloči o stvari glavni republiški gradbeni
inšpekcije takoj samo tista vprašanja, glede katerih je bilo
inšpektor.
Posebna mnenja članov skupine gradbenih inšpektor- soglasje doseženo, medtem ko se vpišejo druga vprašanja
jev oziroma članov inšpekcijske komisije se pošljejo glav- šele tedaj, ko o njih odloči glavni republiški gradbeni innemu republiškemu gradbenemu inšpektorju in se ne vpi- špektor (10. člen tega pravilnika).
sujejo v knjigo gradbene inšpekcije.
14. člen
11. člen
Opažanja,
pripombe,
navodila,
odredbe in odločbe moi
rajo
biti
napisane
v
treh,
zahteve
pa v štirih izvodih. En
Pri pregledu gradbenih objektov je treba posvetiti
pozornost okoliščinam, ki so pogoj za izvršitev in kakovost izvod ostane v knjigi gradbene inšpekcije, drugi pa se
pošljejo glavnemu republiškemu inšpektorju.
gradbenih del, zlasti pa temu:
Glavni republiški gradbeni inšpektor pregleda opa1. ali je idejni oziroma glavni projekt potrdila prižanja, pripombe, navodila, odredbe, odločbe oziroma zahstojna komisija za revizijo projektov;
2. ali idejni oziroma glavni objekt ustreza terenskim teve republiških gradbenih inšpektorjev in pošlje nato en
pogojem po svoji tehnični zamisli in gradivu, iz katerega izvod operativnemu upravnemu vodiielju gradbenega podjetja, čo pa gre za zahtevo, pošlje en izvod tudi pristojnese objekt gradi;
mu državnemu organu (zadnji odstavek 10. člena uredbe
3. ali je bil teren preizkušen in kako so bili temelji o gradbeni inšpekciji).
prilagojeni terenu;
15. člen
4. ali ee gradbena in obrtna dela izvršujejo po potrjeCe ee glavni republiški gradbeni inšpektor strinja z
nem idejnem oziroma glavnem projektu, po obstoječih
znanstvenih tehničnih delovnih metodah, po delovnih me- republiškim gradbenim inšpektorjem, da je treba gradbetodah, ki temeljijo na izkušnjah, po tehničnih predpisih no podjötje kaznovati za storjeni ••••••••, poda pristojnemu organu (14. člen uredbe o gradbeni inšpekciji) predin določenih normah.
. 5. ali kakovost gradbenega materiala ustreza kakovo- log za kaznovanje.
16. člen
sti, ki je predpisana z idejnim oziroma glavnim projektom,
iû ali je bila kakovost preizkušena in ugotovljena po priCe opravi pregled gradbišča ali oDjekta zveznega poznanih metodah za preizkušanje gradbenega materiala;
mena na svojem območju ali pa po nalogu glavnega zvezne6. ali količina, prevoz, priprava, preizkušanje in vgra- ga gradbenega inšpektorja republiški, okrajni oziroma
jevanje gradbenega materiala ustrezajo priznanim znan- mestni gradbeni inšpektor, pošlje en izvod svojih opažanj,
pripomb, navodil, odredbe, odločbo ali zahteve glavnemu
stvenim tehničnim metodam in dognanim skušnjam;
7. ali ee mehanizacija, s katero razpolaga podjetje, iz- zveznemu gradbenemu inšpektorju.
Ce opravi pregled gradbišča ali objekta republiškega
korišča tako, da se da z njo doseči najboljša kakovost dela;
8. ali omogočajo materialni \a organizacijski pogoji za pomena na svojem območju ali pa po nalogu glavnega republiškega gradbenega inšpektorja oblastni, okrajni oziizvrševanje del dobro kakovost dela.
roma mestni gradbeni inšpektor, pošlje en izvod svojih'
opažanj,
pripomb, navodil, odredbe, odločbe ali zahteve
12. člen •
glavnemu republiškemu gradbenemu inšpektorju.
Republiški gradbeni inšpektorji, skupine gradbenih
^pektorjev in inšpekcijske komisije morajo:
17. člen
1. o svojih opažanjih pri opravljanju inšpekcije ustno
Republiški qradbeni inšpektorji imajo pravico, ob vsa:n
pismeno obvestiti vodstvo gradbišča ali objekta;
kem času pregledati vse gradbišče, vse objekte, stroje,
2. dati vodstvu gradbišča ali objekta potrebna navodila orodje in material. Od vodstva gradbišča imajo pravico
'n odredbe o nadaljnjem izvrševanju del na objektu (prvi zahtevati vsa potrebna obvestila o namenu njihove inšpek°dstavek 10. člena uredbe o gradbeni inšpekciji);
cije ter zahtevati na vpogled vse knjige in listine, iz kate. 3. če naletijo na nekakovostno delo in'odstopke od rih se lahko seznanijo s stanjem .-a gradbišču.
•dejnega oziroma glavnega projekta, od tehničnih predpiZaradi čimboljše kontrole nad izvršenimi deli lahko
sov, norm ali pogodbenih delovnih pogojev, opozoriti izvr- republiški inšrektorji zahtevajo potrebne podatke od vsaševalce dol. kako je treba kakovost dela zboljšati;
ke osebe na gradbišču oziroma objektu, ki jih lahko da.
4. izdajati zaradi uresnicenia nalog gradbene in
18. člen
Rekcije odredbe in določbe ter podajati pristojnim držav
m
Zoper odredbo ali odločbo (11. člen uredbe o gradbeni
'. organom zahteve po 10. členu uredbe o gradbeni ininšpekciji) glavnega oblastnega gradbenega inšpektorja
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ali oblastnega inšpektorja gue pritožba na Eepuihliško
gradbeno inšpekcijo preko oblastne gradbene inšpekcije.
Zfcper odredbo ali odločbo glavnega republiškega gradbenega inšpektorja ali republiškega gradbenega inšpektorja gre pritožba na zvezno gradbeno inšpekcijo •••••
republiške gradbene inšpekcija
Pritožbi se priloži overjen prepis odredbe ali odločbe
republiškega oziroma oblastnega gradbenega inšpektorja.
19. člen
Ce republiška gradbena inšpekcija ni pristojna, da odloči o pritožbi, jo pošlje s svojimi pripombami pristojnemu
organu (drugi, tretji in četrti odstavek 11. člena uredbe o
gradbeni inšpekciji).
20. člen
Ce je republiška gradbena inšpekcija pristojna, da odloči o pritožbi, jo zavrne, če je prepozna, neutemeljena ali
če jo je podala neupravičena oseba.
Ce je pritožba •utemeljena, ji republiška gradbena inšpekcija ugodi in izpodbijano odločbo razveljavi. V takem
primeru lahko republiška gradbena inšpektija sama reši
etvar s svojo odločbo ali pa razveljavi prvostopno odločbo in
vrne zadevo s pripombami oblastni gradbeni inšpekciji, da
ta izda novo odločbo.
21. člen
Odločba republiške gradbene" inšpekcije o pritožbi je
dokončna.
22. člen
Republiška gradbena inšpekcija mora bodisi neposredno ali pa po oblastni, okrajni oziroma mestni gradbeni
inšpekciji poskrbeti, da se dokončna odločba vpiše v knjigo gradbene inšpekcije in da se gradbeno podjetje vseskozi po njej ravna.
Izvršitev dokončne odločbe lahko republiška gradbena inšpekcija opravi tudi po drugih pristojnih organih.
23. člen
Minister za gradnje LRS določi potrebno število uslužbencev ministrstva za gradnje LRS za opravljanje administrativno-manipulativne službe republiške gradbene inšpekcije.
24. člen
Predpisi tega pravilnika veljajo smiselno tudi za delo
gradbenih inšpekcij pri oblastnih, okrajnih in mestnih
ljudskih odborih.
26. člen
Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS«.
St. P 1468/49
Ljubljana, dne 5. januarja 1950.
Podpredsclnik vlade LRS
in minister za gradnje:
Ivan Maček 1. r.

30.

Na podlagi 3. člena uredbe o začasnem iinansiranju
potreb Ljudske republike Slovenije in ljudskih odborov
(uradni list LRS, št. 2/1950) izdajam tole

odločbo
o začasnem iinansiranju državnih potreb LRS in
ljudskih odborov v razdobju januar—marec 1950
1. Do sprejetja tromesečnega plana dohodkov in izdatkov po predlogu državnega proračuna LRS za dobo
•••••«—marec 1950 se finansirajo republiški resori in
področni ljudski odbori na podlagi potrjenih mesečnih
blagajniških planov.
1
2. Zneski, vplačani in izplačani na podlagi te odločbe, so sestavni del dohodkov in izdatkov tromesečnega
plana dotičnega organa državne oblasti za dobo januar—
marec 1950.
St. 131—2^1950
Ljubljana, dne 31. decembra 1949.
Minister za finance LRS:
Zoran Polič 1. r.

Popravek
V odločbi o posebnih dajatvah kmetijskim delavcem
na državnih kmetijskih posestvih Ljudske republike Slovenije (Uradni list LRS, št 1-5/50) se 2. točka pod IV pravilno glasi:
»2. Kmetijskim delavcem — samcem in tistim družinskim članom kmetijskega delavca, ki so tudi sami v enakem delovnem razmerju na državnem kmetijskem posestvu, se da samo protivrednost v denarju za 1000 kg koruze
po državnih cenah.<
Ministrstvo za kmetijstvo LRS
•

Pregled »Uradnega lista FLRJ«
St. 5 z dne 25. januarja 1950:
46. Navodilo o uvedbi enotnega delovnika za splošno administracijo.
47. Navodilo za izvajanje praivilnika o pripravniškem
stažu, strokovnih izpitih in teoajih za zvezne uslužbence v bibliotekarsko-arhivski stroki.
48- Navodilo za izvajanje pravilnika o pripravniški službi, strokovnih izpitih in tečajih v muzejsko-konservatorski stroki.
49. Navodilo za izvajanje pravilnika o pripravniškem stožu, strokovnih izpitih in tečajih za zvezne uslužbence
prosvetno-znanstvene stroke.
50. Navodio za določanje elementov, iz katerih je sestavljena struktura normiranih stroškov za prehrano v
šolskih kuhinjah.
51. Odredba o izpolnitvi pogodb, sklenjenih med kmečkimi obdelovalnimi zadrugami in državo glede oddaje
tržnih presežkov v letu 1949.

Izdaja >Uradni liât LES«. — Direktor ia odgoyanH uredWk: dr. Raetko Močnik, tiska Tiskarna »Toneta Tomšičac — vsi v
Ljubljani. Naročnina: Četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna številka: 4 din do 16 strani, 8 din do 82
strani, 12 din do 48 etraui; 10d4a do 64 strani, po pošti 2.50 din ve& — UredniStvo in upravnäStvq; Ljubljana, GregorSčOTa
»Ica žt. 23 —. Telefon: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49.90, upravništvo 65-79. — Ceikoivni račun 601-90180-0.
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

Številka 7.

V Ljubljani, dne 14. februarja 1950.
KS E B IN A

31. Ukaz o preosmoyi vlade LBS.
32. Odločba o dodatni preskrbi' doječih mater.
33. Odločba o zavarovanju Robanovega kota v Zgornji Savinjski
dolini.

31.
Nai osnovi 7. točke 72. člena ustave LR Slovenijo in.
po predlogu predsednika vlade LR Slovenije izdaja Preadi] Ljudske skupščine LR Slovenije

ukaz
o preosnovi vlado LR Sloventje
I. Razrešijo so:
1. dolžnosti predsednika Planske komisije LR Slovenije Sergej K r a j g h e r,
2. dolžnosti ministra za industrijo LR Slovenije
dr. Marijan B r e e e 1 j,
3. dolžnosti ministra v vladi LR Slovenije Janez
Hribar,
4. dolžnosti ministra v vladi LR Slovenije — predsednika Komiteja za zunanjo trgovino LR Slovenije Viktor
Repič.
II. Imenujejo so.:
1. za podpredsednika vlade LR Slovenije Sergej
Kraigher, do sedaj predsednik Planske komisije LR
Slovenije,
2. za predsednika Planske komisije LR Slovenijo
Janko Smole, do sedaj načelnik v Zvezni planski komisiji,
3. za ministra za industrijo LR Slovenije, Stane Ka vSiö, podpredsednik Prezidija Ljudske skupščine LR* Slovenije,
4. za ministra za rudarstvo LR Slovenije Filane
Popit, do sedaj generalni sekretar vlade LR Slovenije, '
5. za ministra za elektrogospodarstvo LR Slovenije
tog. Miloš Brejih, do sedaj direktor Uprtav© za pospeševanje proizvodnje v Zvezni planski komisiji.
U št. 177
Ljubljana, dne 9. februarja 1050.

Sekretar:
France. Lubej L r.
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pò''4'ulbcénihrtìrzaTiii.H '(vezanih)"
prostih cenah, ter o'maSnù formiranja:'prodajnih cen za to
blago.
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Predsednik:
Josip Vidmar l.r.

32.

Na podlagi odločbe ministra za trgovino in preskrbo
FLRJ o dodatni preskrbi novorojenčkov, nosečnic in porodnic (Uradni list FLRJ, št. 7—G5/5Ô) izdajam v soglasju z ministrom za ljudsko zdravstvo LRS in po mnenju
sveta za varstvo matere in otroka pri PV. LRS
odločbo
o dodatni preskrbi doječih mater
1. Doječe matere, ki so sprejete v redno zagotovljene
preskrbo; imajo za Čas G mesecev po otrokovem rojstsu
pravico prejemati tele vrsto in količine predmetov^'
1/2 litra mleka dnevno .
G00 g surovega' masla mesečno3000 g svežega mesa mesečno
Ì5 kom. jajc mesečno
300 g sira mesečoo.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo LRS ••••• namesto naštetih predmetov predpiše druge predmete, ki po
svojih sestavinab in količinah ustrezajo hranljivosti in
količini zgoraj navedenih predmetov.
2. Te predmete prejemajo doječe matere mesečno na
posebne dodatne potrošniške nakaznice MD za živila.
3. Dodatne potrošniške nakaznice MD izdajajo doječim materam krajevni oziroma rajonski ljudski odbori
takoj oij otrokovem rojstvu ob predložitvi potrdila o rojstvu otroka, za nadaljnje mesece pa proti vsakokratnemu
potrdilu o 'dojenju otroka.
Potrdilo Q dojenju otroka izdaja pristojni zdravnik
ali medicinska sestra i? zdravniške posvetovalnice.
Natančnejša navodila o izdajanju teh potrdil predpiše minister za ljudsko zdravstvo LRS.
4. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS«, uporabljala pa se bo od 1. marca dalje,
St. Op •. 41/33
,
,
Ljubljana, dne 7. februarja 1950
Strinjam se!
Minister
za ljudsko zdravstvo LRS:
Dr. Marjan Ahtin 1. r.

Minister
za trgovino in preskrbo LRS:
, Jože Boršfnar l.r,

URADNI LIST LRS
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Na podlagi 9. člena zakona o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski republiki
Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23-187/48) izdajam po predlogu Zavoda za varstvo in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije v
sporazumu z ministrom za gozdarstvo in lesno industrijo
LRS
odločbo
O zavarovanju Robanovega kota v Zgornji Savinjski
dolini
1. Robanov kot v Zgornji Savinjski dolini se zaradi izredne lepote, ki jo je tu ustvarila narava, in s tem v zvezi
•zaradi turističnega pomena po navedenem zakonu zavaruje kot prirodna znamenitost.
2. Zavarovano območje Robanovega kota omejuje črta,
ki teče z vrha približno 50 m nad Savinjo na Pečovnikovem posestvu na severu preko grebena Sušna (1104 m) —•
Rožni vrh (1475 m) - GroliČka (2086 m) - Ojstrica
(2349m) — na jugu preko grebena Ojstrica — Veliki vrh
(2111 m), na vzhodu pa preko Moličke grede (Polške gore)
na Vežo (1910 m) ter preko podaljška tega grebena na
sever do Izhodiščne točke.
8. V Robanovem kotu se prepovedujejo sleherne gradbe. Izjema velja samo za tiste gradbe 1• naprave, ki so v
neposredni zvezi s kmotijskim gospodarstvom. V teh primerih je gradba dovoljena samo s privolitvijo Zavoda za
varstvo in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov
in prirodnih znamenitosti- Slovenije. Prepoveduje se tudi
postavljanje reklamnih desk in drugih napisov, ki bi kakili prvotno lice Robanovega kota.
, . 4. Varstvo Robanovega* kota se glede na prednje predpise izroča krajevnemu ljudskemu odboru Solčava, ki
naj domače prebivalstvo seznani s predpisi te odločbe.
Pri varstvu sodeluje Planinsko in alpinistično društvo
v Celju.
5. Prekršitve te odločbe se kaznujejo po 18. Členu
splošnega zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih redkosti z dne 4. oktobra 1946 (Uradni list FLRJ,
St. 81-576/46).
6. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS<.
St. 309/3—49
Ljubljana, dne 5. decembra 1949.
Strinjam se!
Minister
za gozdarstvo in lesno
Minister
industrijo LRS:
za znanost in kulturo LRS:
Tone Fajfar 1. r.
Dr. Joïe Potrč 1. r.

Popravek
Ministrstvo za trgovino in preskrbo LRS je pri prir
merjanju z izvirnikom ugotovilo, da so v besedilo odločbe
o maržah za kmetijske pridelke, ki se kupujejo od pridelovaicfits no določenih državnih (vezanih) in prostih

»te?. T - •. M. 1660

cenah, ter o načinu formiranja prodajnih cen za to blago,
ki je bik objavljena v Uradnem listu LRS, št. 87-236/49,
zašle spodaj navedene napake:
1, Na strani 262 v I.V. točki v zadnjem odstavku se
mora na mesto »blago iz 1. točke« glasiti pravilno »blago
iz I. točke«.
V istem odstavku se mora v drugi vrsti na mesto »v
odredbi o maržah izgub pri blagu« glasiti pravilno »v
odre Ibi o izgubah pri blague.
2. V VI. točki se mora v četrti vrsti na mesto »dejansko plačane stroške« pravilno glasiti »dejansko plačane
odvisne stroške«.
St. 3178/1
Ljubljana, dne 24. decembra 1949.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo LRS

Prepad »Uradnega lista FLRJ«
St. 5 z dne 25. januarja 1950:
52. Odločba o dovolitvi ustanovitve in delovanja Zveze
društev bibliotekarjev FLRJ.
58. Odločba o začasni nomenklaturi materiala za gradbena podjetja.
Raztegnitev veljavnosti protokola, po katerem so pod
mednarodno kontrolo droge, ki niso obsežene s konvencijo z dne 13. julija 1931 o omejitvi pToizvodnje
in o ureditvi razdelitve opojnih drog, spremenjeno s
protokolom, podpisanim v Lake Succeeu dne 11. decembra 1949, na ozemlju Vietmana.
Popravek odredbe o ureditvi prometa med kmečkimi obdelovalnimi zadrugami. •
št. 6 z dne 26. januarja 1050:
64. Zakon o volitvah ljudskih poslancev za ljudsko skupščino Federativne ljudske republike Jugoslavije
(Zvezni evet in Svet narodov).
55. Ukaz o razpisu volitev za ljudske poslance Zveznega
sveta in Sveta narodov Ljudske skupščine Federativne ljudske republike Jugoslavije.
St. 7 z dne 1. februarja 1950:
56. Ukaz o imenovanju zvezne volivrie komisije.
56. Uredba o lukah.
57. Uredba o materialni odgovornosti uslužbencev v resoru ministrstva za promet FLRJ.
58. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o voznih olajšavah vojažkih vojnih invalidov in drugih
oseb, ki uživajo invalidsko zaščito.
59. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o prenosu državnih gospodarskih podjetij iz pristojnosti enega v pristojnost drugega državnega organa. .
60. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o davku
na dohodek (dohodnini).
91. Odločba o davčnih stopnjah dohodnine.
62. Pravilnik o organizaciji in delu komisije za delovne
norme v elektrogospodarstvu.
63. Pravilnik o premijah za prihranke pri gorivu in mazivu na plovnih objektih v eksploataciji notranje
plovbe.

Izdaja >Uradni Ust LRS«. - Direktor lu ixiuovorn! urednik: dr. Rastko Močnik, tieka Tiflkarna >Tometa Tomšiča« — vei v
Ljubljani. Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 din do 16 strani, 8 din do 82
strani, 12din do48etrami; 16 din do 64 strani, pò poŠK 2.50 din več. — Uredniâtvo k npravnifltvo; LJubljana, Gregorčičeva
Bika it, 23 — Telefon: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49-90,, upravniStvo S5-70. — Côkoroi račun 601-90180-0.
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

V Ljubljani, dne 25. februarja 1950.

Številk;. 8.

VSEBINA
34. Odločba o potrditvi kandidatno lifite Osvobodilno fronte slo- 35. Odloöba o zavarovanju gozdnega parka v Fozaneriji pri
Murski Soboti.
'
venskega naroda za volitve ljudskih poslancev Sveta na36.
Odlo6ba
o
zavarovanju
drevesnega
parka
Dvor.Hotemež pri
rodov Ljudsko skupščine FLRJ.
Radečah pri Zidanem mostu.

VOLIVM KOMISIJA LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
34.

Odločba
Volivna komisija Ljudske republike Slovenije je na podlagi 35. člena zakona o volitvah ljudskih poslancev za
Ljudsko skupščino FLRJ (Zvezni svet in Svet narodov)
potrdila
kandidatno listo za volitve ljudskih poslancev Sveta narodov Ljudske fakupečine FLRJ za Ljudsko republiko
Slovenijo, ki jo je predložila OSVOBODILNA FRONTA SLOVENSKEGA NARODA e temi
kandidati:
1. kandidat:

namestnik:

2. kandidat:

namestnik:

3. kandidat:

namestnik:

4. kandidat:

»aoieatoik:

Kardelj (Edvard) Edvard, sekretar Politbiroja CK KPJ, podpredsednik
zvezne vlade in minister za zunanje zadeve FLRJ, Beograd,
Kozak (Josip) dr. Ferdo, književnik, predsednik Ljudske skupščine LRS,
član Izvršnega odbora OF, Ljubljana,

5. kandidat:

namestnik:

Vidmar (Josip) Josip, književnik,
predsednik Prezidija Ljudske skupščine
LRS in predsednik Izvršnega odbora OF
Slovenije, Ljubljana,
Kraigher (Alojz) dr. Alojz, književnik in profesor •. c. medicinske
fakultete, Ljubljana,

6. kandidat:

Rus (Ivan) Josip, podpredsednik
Prezidija Ljudske skupščine FLRJ in
podpredsednik Izvršnega odbora OF
Slovenije, Beograd,

7. kandidat:

namestnik:

namestnik:

PrimožiS (Ludvik) Franc, organizacijski sekretar Izvršnega odbora OF
Slovenije, Ljubljana,
Bevk (Ivan) France, književnik,
podpredsednik Prezidija Ljudske skupščine LRS, član Izvršnega odbora OF
Slovenije, Ljubljana,
Dolgan (Franc) Er vin, delavec,
organizacijski sekretar Oblastnega komiteja KPS za goriško oblast, Postojna,

8. kandidat:

namestnik:

Kocbek (Valentin) Edvard, podpredsednik Prezidija Ljudske skupščine
LRS in podpredsednik Izvršnega odbora
OF Slovenije, Ljubljana,
K r m o 1 j (Blaž) M a k s , kmet, clan CK
KPS, predsednik Republiške zveze kmetijskih zadrug Slovenije, Ljubljana,
Ambrožič (Josip) Lado, generalmajor JA, pomočnik ministra za promet
FLRJ, Beograd,
Maček (Franc) Polde, član Izvršnega odbora Mestnega ljudskega odbora in
član biroja Mestnega komiteja KPS,
Ljubljana,
Bebler (Boltezar) dr. Aleš, stalni
delegat FLRJ v Varnostnem svetu pri
OZN, član CK KPS, New York,
M1 o k u š (Franc) Franc, kmet-zadružnik, predsednik kmečke delovne
zadruge in krajevnega ljudskega odbora, Cezsoča,
D o 1 i n š c k (Franc) Tone, član CK
KPS, pomočnik ministra za elektrogospodarstvo, Ljubljana,
P o g a £• a r (Malo) Jakob, delavec, šef
livarne v Titovih zavodih Litostroj, podpredsednik - IO OF'• mesta Ljubljane,'
Ljubljana,

Strna 44
9. kandidat:

Bjamestndk:

10. kandidat:
namestnik:

11. kandidat:
namestnik:

•. kandidat:
namestnik:

18. kandidat:
namestnik:

14. kandidat:
namestnik:

16. kandidat:

namestnik:

16. kandidat:
namestnik:

Ï7. kandidat:

URADNI LIST LRS
Hočevar (Jože) Janez, študent, sekretar Centralnega komiteja Ljudske
mladine Slovenije, Ljubljana,
N e d o g (Rudolf) Alenka, študent,
organizacijski sekretar Centralnega komiteja Ljudske mladine Slovenije, Ljubljana,
J a k a c (Anton) Božidar, akademski
elikar, prorektor Akademije upodabljajočih umetnikov, Ljubljana,
Erese (Franc) Franc - Čoban,
podpolkovnik JA, predsednik Glavnega
odbora vojaških vojnih invalidov za
Slovenijo, Ljubljana,
Jakopič (Andrej) Albert, član CK
KPS, član IO OF Slovenije, Ljubljana,
Brun (Stefan) Viktor, delavec, organizacijski sekretar Okrajnega komiteja
KPS, Jesenice,
J e r a s (Ivan) Josip, predsednik
Glavnega odbora Rdečega križa Slovenije, član GO OF Slovenije, Ljubljana,
Prešeren (Franc) Cilka, delavka,
član org. instruktoreke uprave CK KP
Slovenije, Ljubljana,
Kavčič (Ignac) Stane, član Politbiroja OK KPS, minister za industrijo LRS,
Ljubljana,
Krese (Franc) Leopold, podpredsednik Oblastnega ljudskega odbora in
član biroja Oblastnega komiteja KPS za
Ljubljansko oblast, Ljubljana,
Krivic (Edmund) Vlado, član Politbiroja CK KPS, predsednik Komisije
državne kontrole LRS, Ljubljana,
Marentič (Janko) ing. Vera, agronom, član Kmečke komisije pri CK KPS,
Ljubljana,
Kotnik (Dominik) Beno, kmet,
predsednik Kmečke komisije pri Okrajnem komiteju KPS, Slovenj Gradec,
Razgoriek (Florjan) A v g u s t, kovinarski delavec, Kotlje, okraj Slovenj
Gradec, član org. instruktorske uprave
pri OK KP Slovenije, Ljubljana,
Lamp ret (Jože) Jože, predsednik
Verske komisije pri Predsedstvu vlade
LRS in član GO OF Slovenije, Ljubljana,
H e g 1 e T (Jože) J o S e, rudar, predsednik Rudniškega sindikalnega sveta, Raša — Istra,
Lube j (Anton)'Franc, sekretar Prezàdij'a Ljudske ekupäöhie LRS, član Iz*
vršnega odbora OF Slovenije, Ljubljana,
Vrabi« (Ferdo) Olga, kandidat CK
KPS, član Glavnega odbora OF Slovenije in org. inetruktoreke uprave CK
BPJ, fieogracL.

18. kandidat:

niamestmdik:

19. kandidat:
namestnik:
20. kandidat:
namestnik:

21. kandidat:
namestnik:

29. kandidat:
namestnik:

23. kandidat:

namestnik:

24. kandidat:

namestnik:

Stev. 8 — 26. II. 1950
L u n a č e k (Aleksander) dr. P a v o 1,
redni profesor medicinske fakultete in
predstojnik' ginekološke klinike, Ljubljana,
*
,
0 s o I n i k (Franc) Bogdan, pomočnik ministra za znanost in kulturo FLRJ,
kandidat OK KPS in član Glavnega odbora OF Slovenije, Éeograd,
Maček (Jože) Ivan, član Politbiroja
CK KPS, podpredsednik vlade in minister za gradnje LRS, Ljubljana,
G r i č a r (Jože) Jožo, organizacijski
sekretar Oblastnega komiteja za Mariborsko oblast, Maribor,
P e ha ček (Rudolf) Rado, generalmajor JA, član Glavnega odbora OF Slovenije, Beograd,
Voljč (Franc) Ignac, delavec, predsednik Okrajnega ljudskega odbora in
sekretar Okrajnega komiteja KPS, Jesenice,
P o 1 a k (Franc) Bojan, polkovnik JA
in član Glavnega odbora OF Slovenije,
Zagreb,
Molek (Frano) Jože, delavec, Slan
CK KPS, predsednik Okrajnega ljudskega odbora in sekretar Okrajnega komiteja, Kranj,
R a k e I (Janez) Franc, zidar '
pri Gradisu v Titovih zavodih
Ljubljana,
Ožbolt (Franc) Alojz, gozdni delavec, sekretar partijskega komiteja Gozdnega gospodarstva, Kočevje,
Rau ta r (Ivan) Marija, tekstilna
delavka, načelnik oddelka pri Glavnem
odboru Zveze sindikatov Slovenije, Ljubljana,
Sumrada (Janez) Vinko, organizacijski sekretar Oblastnega komiteja za
Ljubljansko oblast, Ljubljana,
S ve tek (Andrej) Franc, podpred«.
sednik Glavnega odbora Zveze sindikatov Slovenije in član Izvršnega odbora
OF Slovenije, Ljubljana,
Trpin (Anton) Alojz, mizar, sekretar Mestnega komiteja KPS in predsednik MLO, Celje,

26. kandidat:

S en t jure (Franc) Lidija, organi»
zaoijski sekretar CK KPS, Ljubljana,
namestnik: Svetina (Ivan) Ivo, član CK KPS,
. sekretar sia personalno službo pri Predsedstvu vlade LRS, Ljubljana,

26. kandidat:
namestnik:

Sugterïi? (Anton) Tone, član CK
KPS, minister za lokaM promet LRS.
Ljubljana,
Marolt (Ivam) Ivan, ključavničarski
delavec, poslovodja delavnice v progovni ••$ Ljubljana-Šiška, Ljubljana,

Štev. 8 — 26. II. I960
27. kandidat:
namestnik:

28. kandidat:

namestnik:

URADNI LIST LRS

T a v «5 a r (Ivan) dr. I g o r, redni profesor medicinske fafcultete in predstojnik
klinike za interne bolezni, Ljubljana,
Lapajne (Zivko) ing. Sonja, gradbeni inženir, poverjenik za gradnje
Oblastnega ljudskega odbora in. član
Oblastnega komiteja KPS, Maribor,
Ulaga (Silvester) Franc, kmet-sadružnik, pTedsednik kmečke delovne zadruge Arja vas, član Okrajnega komiteja
KPS Celje okolica, Celje,
J e si h (Valentin) Valentin, kmetzadružndik, ••••••••••• kmečke delovne zadruge, Šmairje-Saip,

29. kandidat:

namestnik:

30. kandidat:

namestnik:
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Vilfan (Josip) đr. Jože, pomočnik
ministra za zunanje zadeve FLRJ in član
CK KPS, Beograd,
G or j an (Ivan) Jordan, podpredsednik Oblastnega ljudskega odbora za
Goriško oblast, Postojna,
Z i h c r 1 (Franc) B o r i s, član CK KPS,
direktor Instituta za družbene vede v
Beogradu,
Bore (Franc) M a vri ci j, delavec,
tajnik Glavnega odbora Zveze sindikatov Slovenije, Ljubljana.

Ta kandidatna lista je prva po vrstnem redu.
Potrjena je bila dne 19. februarja I960 ob 11. uri.
Ljubljana, dne 19. februarja 1950.
VOLIVNA KOMISIJA LJUDSKE REPUBLIKE
Tajnik:
Boris Kocijančič 1. r.
Ciani in namestniki:
Dr. Gorazd Kuiej 1. r.
Dr. Davorin Gros 1. r
Matej Dolničar L r.
Leo Kovačič 1. r.

MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Na podlagi'3. •••• zakona o varafcvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski republiki
Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23—167/48), izdajam po
predlogu Zavoda za varstvo im znanstveno proučevanje
kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije
odločbo
o zavarovanju gozdnega parka v Fazaneriji
pri Murski Soboti
1. Gozdni park v Fazaneriji pri Murski Soboti se zakadi mešanega sestoja starih hrastov, brestov in gabrov,
bi pomenijo za prekmursko pokrajino posebno naravno
'lepoto, zavaruje kot prirodna znamenitost.
2. Zavarovani gozdni park v Fazaneriji obsega tele
Parcelne številke k. o. Murska Sobota:
1779/3 v obsegu
5.7181 h»
1747/2 v obsegu
2.1118 ha
^ severnovzhodni del parcele
št 17.801 v obsegu ca 2.8O0O ha
vsega približno
10.68 ha
3. V zavarovanem gozdnem parku Je brez dovoljena Zavoda za varstvo in znanstveno proučevanje kulturah spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije prepovedano vsako izkoriščanje lesa in drugih gozdnih sadov.
4. Varstvo gozdnega parka v Fazaneriji Izročam mestnemu ljudskemu odboru Murska Sobota, ki naj domače
Prebivalstvo seznani e predipM te odločbe.

SLOVENIJE
Predsednik:
Dr. Teodor Tominšck 1. r.
Srečko Dimcc 1. r.
Nika Arko 1. r.
Dr. Jože Globcvnik i. r.

5. Kršilci te odločbe bodo kaznovani po določbah
18. člena splošnega zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih redkosti z dne 4. oktobra 1046 (Uradni
Ust FLRJ, št. 81-576/46).
6. Ta odločba velja od dneva objava v >Uradnem
listu LRS«.
St. IV 4414/3-49
Ljubljana, dne 15. decembra 1949.
Minister
za znanost in kulture LRS:
Dr. Jožo Potrč 1. r. »
36.

Na podlagi 3. člena zakona o_varstvu kulturnih "spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski republjki
Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23—137/48) izdajam po
predlogu Zavoda za varstvo in znanstveno proučevanje
kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije
odločbo
o zavarovanju drevesnega parka Dvor—Hotemež pri
Radečah pri Zidanem mostu
1. Drevesni park pred poslopjem Dvor—Hotemež se
zaradi različnih vrst domačega in eksotičnega drevja, ki
je prirodoslovno in lepotno posebno pomembno, po navedenem zakonu zavaruje kot prirodna znamenitost.
2. Zavarovani park leži na zemljiški parceli St. 573
in na delu parcele Št. 572 k. o. Radeče ter obsega okrog
3 ha,

URADNI LIST LRS
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3. V zavarovanem payku se prepoveduje sekanje dreves in grmov kakor tudi obrezovanje in lomljenje vej ali
kakršno koli poškodovanje nasadov. Prav tako se prepove*tyje paša v parku in posedanje ali poleganje po travi.
Nove zgradbe v parku ali v njegovi neposredni bližini se smejo postavljati le s privoljenjem Zavoda za varstvo dn znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in
prirodnih znamenitosti Slovenije.,
4. Varstvo parka izročam krajevnemu ljudskemu odboru Radeče pri Zidanem mostu, ki naj domače prebivalstvo seznani s predpisi te odločbe. Pri varstvu sodeluje uprava Zasavskih premogovnikov v Trbovljah, ki
upravlja park kot del svoje ekonomije Hotemež.
5. Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu
splošnega zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih redkosti z dne 4. oktobra 1946 (Uradni list FLRJ,
št. 81—576/46).
0. Ta odločba velja od dneva objave >v Uradnem
listu LRS«.
St. IV 309/4—49
Ljubljana, dne 1•. decembra 1949.
Minister
za znanost in kulturo LRS:
Dr. Jože Potrč 1. r.

Pregled »Uradnega lista FLRJ«
St. 7 z dne 1. februarja 1050:
64. Navodilo za izvajanje pravilnika o pripravniški službi,
strokovnih izpitih in strokovnih tečajih v finančni
stroki.
65. Odločba o dodatni preskrbi novorojenčkov, nosečnic
in porodnic.
66. Odločba o zmanjšanju delovnega časa delavcem —
slušateljem delavskih 't^hnikumov.
67. Odločba o začasnih tehničnih predpisih za izdelavo
projektov železniških mostov in propustov.
68.'Tretje navodilo za izvajanje uredbe o potnih in selitvenih stroških državnih uslužbencev.
St. 8 z dne 2. februarja 1950:
69. Ukaz o imenovanju volivnib komisij ljudskih republik
in avtonomnih enot za volitve ljudskih poslancev
Ljudske skupščine Federativne ljudske republike Jugoslavije, razpisane za 26. marec 1950.
70 Ukaz o razdelitvi ozemlja Federativne ljudske republike Jugoslavije na volivne okraje • • •'''Ive ljudskih
poslancev v Zvezni svet Ljudske sir
:e FLRJ pri
volitvah, razpisanih za 26. marec 1950.
St. 9 z dne 6. februarja 1950:
71 Odločba o imenovanju okrajnih volivnih komisij za
' volitve ljudskih poslancev Ljudske skupščine Federativne ljudske republike Jugoslavije, razpisane za
26. marec 1950.

Štev. 8 — 25. II. 195C

St. 10 z dne 8. februarja 1950:
72. Zakon o socialnem zavarovanju delavcev in uslužbencev in njihovih družin.
73. Obvezna razlaga W. člena zakona o volitvah ljudskih
poslancev v Ljudsko skupščino FLRJ (Zvezni svet
in Svet narodov).
74. Ukaz o ukinitvi ministrstva za elektrogospodarstvo
in ministrstva za rudarstvo in ustanovitvi komiteja
za eletkrogospodarstvo, komiteja za premog, komiteja za nekovine vlade FLRJ, Generalne direkcije
za metalurgijo in Generalne direkcijo za nafto.
75. Ukaz o ustanovitvi Sveta za energetiko in ekstraktivno industrijo vlade FLRJ..
76. Ukaz o razrešitvi ministra za rudarstvo in ministra
za elektrogospodarstvo in o imenovanju novih ministrov vlade FLRJ.
77. Odločba o povečanju plač delavcev, uslužbencev in
nameščencev.
78. Pravilnik o hišnem redu v poboljševalnih domovih
za obsojene mladoletnike.
79. Pravimllî o hipnem redu v varstvenem domu za obsojene porodnice.
80. Splošno navodilo o hišnem redu v kazenskih poboljvalnih ustanovah.
81. Navodilo it. 1 za uporabo zakona o volitvah ljudskih
poslancev v Ljudsko skupščino FLRJ (Zvezni svet in
Svet narodov).
82. Navodilo št. 2 za uporabo zakona o volitvah ljudskih
poslancev v Ljudsko skupščino FLRJ (Zvezni svet
in Svet narodov).
83. Navodilo št. 3 za uporabo 60. člena zakona o volitvah
ljudskih poslancev v Ljudsko skupščino FLRJ (Zvezni svet in Svet naTodov).
84. Navodilo o obračunavanju in plačevanju razlili, nastalih zaradi ukinitve davka od dohodka delavcev,
nameščencev in uslužbencev in prispevka, za socialno
zavarovanje.
85. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o
vplačevanju posameznih vrst proračunskih dohodkov
iz proračunov za leto 1950 na račune pri Narodni
banki FLRJJ.
86. Navodilo za izvajanje pravilnika o pripravniški službi, strokovnih" izpitih* in tečajih v planerski stroki
87. Navodilo za izvajanje pravilnika o pripravniški službi, strokovnih izpitih in tečajih v planerski stroki,
tijjske stroke.
88. Navodilo za izvajanje zdravstvenega varstva osebja
predstavništev Federativne ljudske republike Jugoslavije v tujini.
89. OdreÖba o predmetih* in programu strokovnega izpita
za pripravnike, ki opTavljajo pripravniško službo pri
organih pravosodja in pravosodne uprave.
90. Odločba o izvajanju gradenj v lastni režiji ministrstva za pošto FLRJ.
91. Odločba o tehničnih predpisih za fundiranje drogov
električne napeljave.
92. Tabele novih obračunskih po_stavk in plač delavcev,
nameščencev in gospodarskih' jičencev.
93. Tabele s preračunanimi dosedanjimi plačami in dodatki uslužbencev.

Izdaja »[Tradnt iiel LRS«. — Direktor fn odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik, tieka Tiskarna >Tor.eta fbmšica« _ vej v
Ljubljani. Naročnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna številka; 4 din do 10 strani. 8 din do 32
•trani, 12 din <io 48 strani; lOdin do 64 etratti, po polti 2.50din več. — Uredništvo in upravniStvo; Ljubljana, Gregorčičeva
uMca št. 23 — Telefon: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49.90, upravniStvo 55-79. — Čekovni račun 601-90180.0.
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URADNI LIST
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

Številka 9.

V Ljubljani, dne 7. marca 1950.

VSEBINA
37. Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi •• prietojnoeti 42. OdloSba o imenovanju članov urbanističnega sveta pri miniuprave za vodno gospodarstvo pri PVLKS.
strstvu za komunalne zadeve LRS.
Uredba o ustanovitvi zdravstvenega sveta pri ministrstvu 43. Tarifa za prevoz potnikov in prtljage v avtomobilskem
"za ljudsko zdravstvo LRS.
prometu na območju LRS.
39. OdloSba o imenovanju članov zdravstvenega eveta peri m&"^""aistrstvu za ljudsko zdravstvo LRS.
44. Pravilnik, za opravljanje prevoza potnikov in prtljage v jav.
40. Odto£ba o ustanovitvi in pristojnosti republiškega biroja za
nem avtomobilskem prometu na območju LRS.
napredek administrativnega poslovanja.
41. OdloSba o ustanovitvi republiške bolnico za kostno in sklep- 45. Odločba o zavarovanju drevesnega in cvetličnega parka v
Sežani.
—- no tuberkulozo.

UREDBE. ODREDBE. MVODILA • ODLOČBE
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. äen
Predsednik zdravstvenega sveta jo minister za ljudsko zdravstvo LRS.

37.

3. člen
dane zdravstvenega sveta imenuje po predlogu ministra za ljudsko zdravstvo predsednik vlade LRS.

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastitvi vlade LRS
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva
izdaja vlada LRS
uredbo
o spremembi uredbo o ustanovitvi in pristojnosti
uprave za vodno gospodarstvo pri predsedstvu
vlade LRS
1. Sen
12. točka 2. člena in 8. člen uredbe o ustanovitvi
in pristojnosti uprave za vodno gospodarstvo pri predsedstvu vlade LRS se črtata.
2. eleu
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem Metu
LRS<.
St. •.
Ljubljana, dne 22. februarja 1950.
Za predsednika vlade LRS
Podpredsednik vlade LRS:
podpredsednik:
Sergej Kraigher 1. r.
Ivan Maček 1. r.

38.

Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS in
Po predlogu ministra za ljudsko zdravstvo LRS izdaja
v
lada LRS

uredbo
ü

ustanovitvi zdravstvenega sveta pri ministrstvu za
ljudsko zdravstvo LRS
1. člen

Zaradi smotrnejšega in uspešnejšega izvrševanja naj°g na področju zdravstvene politike v Ljudski Republiki
loveniji se ustanovi pri ministrstvu za ljudsko zdravstvo
Nravstveni svet.

4. člen
Poslovnik o delu zdravstvenega sveta predpiše minister za ljudsko zdravstvo LRS.
5. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem lista
LRS<.
St. S-zak. 114/SO
Ljubljana, dne 6. marca 1950.
Minister,
zia ljudsko zdravstvo LRS:
Dr. Marjan Ahčin 1. r.

Predsednik vlade LRS:
Miha Marinko L r.

Odločba
Na podlagi 3. člena uredbe o ustanovitvi zdravstvenega sveta pri ministrstvu za ljudsko zdravstvo LRS in po
predlogu ministra za ljudsko zdravstvo LRS
• so imenovani
za člane zdravstvenega sveta pri ministrstvu za ljudsko zdravstvo LRS:
prof. dr. Lavrič Božidar, dekan medicinske fakultete,
prof. dr. Brecelj Bogdan, prodekan medicinske fakultete,
prof. dr. Tavčar Igor, predstojnik interne klinike,
prof. dr. Lunaček Pavel, predstojnik ginekološkoporodniške klinike,
prof. dr. Rant Jože, predstojnik stomatološke klinike,
prof. dr. Jese Leopold, predstojnik očesne klinike,'
•prof. dr. Kanoni {Fanez, ravnatelj bolnice za živčne
in duševne bolezni,
, prof. dr. Milčinski Janez, predstojnik soduomedicdni skega instituta.
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doc. dr. Jakša Jože, predstojnik dermatološke klinike,
dr. Furlau Tomaž, direktor zveznega instituta za pljučno tuberkulozo, Gola.k,
dr. Avčin Marij, višji asistent pediatrične klinike,
dr. Ravnikar Tone, Šef zdravnik državnega zavoda za
socialno zavarovanje,
mr. ph. Karba Dušan, predsednik farmacevtskega
društva v Ljubljani.
St. S—zak. 113/50
Ljubljana, dne 6. marca 1950.
"Predsednik vlade LRS:
Miha Marinko 1, r.

$te& 9^7. 1•. WO

Na podlagi splošnih navodil o organizaciji zaščite m
ljudskega zdravja (Uradni list FLRJ, številka
t) izdaja vlada LRS po predlogu ministra za ljudsko zdravstvo LRS
odločbo
o ustanovitvi republiške bolnice za kostno in sklepno
tuberkulozo
Ustanovi se bolnica za kostno in sklepno tuberkulozo
v St. Petru pri Gorici, ki je bolnica reoubliskeea Domena.

40.

2

Na podlagi 4. točke odločbe vlade FLRJ o ustanovitvi
in pristojnosti zveznega biroja za napredek administrativnega poslovanja (Uradni list FLRJ, št. l-7/öO) izdaja
vlada LRS po predlogu predsednika komiteja vlade LRS
za zaikonodajo in izgradnjo ljudske oblasti.

Bolnica ima poleg splošnih nalog, ki so določene za
bolnico,- še tele naloge:
a) da zdravi in zatira kostno in sklepno tuberkulozo
po načelih sodobne medicine ob uporabi najnovejših
diagnostičnih in terapevtskih metod in sredstev;
b) da znanstveno raziskuje kostno in sklepno tuberkulozo na podlagi pridobitev sodobne znanosti;
c) da daje strokovno in metodološko pomoč drugim
bolnicam in ustanovam ambulantno-polikliiiičnega tipa pri
zdravljenju in zatiranju kostne in sklepne tuberkuloze;
č) da skrbi za strokovno izpopolnjevanje specialnega
medicinskega kadra za zdravljenje in zatiranje'kostne
in sklepne tuberkuloze.
Minister za ljudsko zdravstvo LRS lahko določi bolnici
še drage splošne in posebne naloge.

odločbo
o ustanovitvi in pristojnosti republiškega biroja za
napredek administrativnega poslovanja
1. Pri komiteju vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo
ljudske oblasti se ustanovi republiški biro za napredek
ajdministrativnega poslovanja kot organ za vprašanja organizacije in ureditve administrativnega poslovanja v državnih uradih, ustanovah in podjetjih.
2. V pristojnost republiškega biroja za napredek administrativnega poslovanja spada zlasti:
a) proučevanje sistema administrativnega poslovanja
in diajanje predlogov za njegovo ureditev v posameznih
panogah državne uprave oziroma v posameznih panogah
gospodarske delavnosti;
b) delo v zvezi z unifikacijo obrazcev, ki se uporabljajo v administrativnem poslovanju, in
c) dajanje navodil za administrativno poslovanje.
3. Za natisk kakršnih koli obrazcev v administrativnem poslovanju, ki se tiskajo za republiške urade, ustanove alitpodjetja, je potrebno poprejšnje dovoljenje republiškega biroja za napredek administrativnega poslovanja.
4. Pri vseh ljudskih odborih se bavijo z zadevami napredka administrativnega poslovanja tajniki ljudskih odborov.
5. Od dneva objave te odločbe je prepovedano tiskanje kakršnih kola obrazcev za republiške urade, ustanove
in podjetja brez poprejšnjega dovoljenja republiškega
biroja za napredek administrativnega poslovanja, tiskanje
obrazcev za ljudske odbore, njihove ustanove in podjetja
pa brez dovoljenja tajnika izvršilnega odbora ljudskega
odbora, razen tistih obrazcev, ki se kot obrazci splošnega
pomena z dovoljenjem zveznega biroja za napredek administrativnega poslovanja uporabljajo v vsej Federativni
ljudski republiki Jugoslaviji.
6. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
Št S—zak. 42
Ljubljana, dne 1. marca» 1950.
Predsednik
Komiteja vlade LRS
Ea zakonodajo in izgradnjo
. •
ljudske oblasti:
Predsednik vlade LRS:
Marijan Brecelj L p,
Miha Marinko L r.

3

Bolnico vodi upravnik, ki ima lahko pomočnika.
Upravnik mora biti zdravnik specialist.
Upravniku bolnice pomaga pri delu bolnični svet, v
katerem so praviloma pomočnik upravnika in vodje posameznih oddelkov. Upravnik bolnice lahko pokliče v bolnični svet tudi druge osobe.
Upravnika bolnice in njegovega pomočnika imenuje
minister za ljudsko zdravstvo LRS v sporazumu s predsednikom vlade LRS.
4

Bolnica ima svoj predračun dohodkov in izdatkov v
sestavu predračuna dohodkov in izdatkov ministrstva za
ljudsko zdravstvo LRS.
Upravnik bolnice je odredbodajalec za izvajanje pTedračuna.
5
Glede notranje ureditve in dela se ravna bolnica po
predpisih, ki veljajo za bolnice.
6

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
St. S—zak 36
Ljubljana, dne 22. februarja 1950.
Minister
za ljudsko zdravstvo LRS:
Dr. Marjan Ahön 1. r.

Za predsednika vlade LRS
podpredsednik:
Ivan Maček 1. r.

Štev, 9 - 7. •. 1950
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PREVOZ POTNIKOV

Odločba
o imenovanju Manor urbanističnega sveta pri
ministrstvu za komunalne zadeve LBS

1. Tarifa za medkrajevni promet znai»;
RaadAlJa po
Cest po tariti
km
din
1-3 ra i'J •• tsi ta i.j ra (a
16,20.—
4-6 ta ta ta ta ta i.i m ta
26.7- 9 fl tli tO M !•! t*I M t>I

Na podlagi drugega odstavka 7. člena temeljne uredbo o generalnem urbanističnem planu (Uradni iiet FLRJ,
80.10-ia ta ta ta ta ra ta bi ta
st. 78—625/49) m po predlogu ministra za komunalne
85.-.
13-15
ta I.J t-J t>J bi M M U
zadeve LBS
40.16-20 ta ta ta ta ra ta t» tu
imenujem
50.21-26 ta ta ta ta ta ta ta ta
v urbanistični svet pri ministrstvu za komunala» zadeve
60,26-30 ta M ta ta ta ta ta ta
LRS tovari&e:
70.—.
81-40 ta ta ta ta ta ta ta ta
predsednik: Goršič Milko, minister za komunalne
86.41—60 ta ta ta ta ta ta ta ta
zadeve LRS,
51-60 ta ta ra ta ta ta ta ta 105.—
člani: Popit Fran«, generalni sekretar predsedstva
61-70 ta ta ta ta ta ta ra ta 120.vlade LRS,
71-80 ra ta ta ta ta ta ta ta 185.ing. Brnčič Hrvoj, načelnik oddelka za industrijo
81-90 ra ta ra ta ta ta ra ta 166.planske komisije LRS,
91-100 r.i i.i r-i ra ta ra («i r-i 170.ing. Roje Lojze, pomočnik ministra za gradnje LRS,
Preko 100 km se zaračuna za veakih nadaljnjih zadeing. Teptna -Marijan, pomočnik ministra za gradnje tih 25 km 40 din.
LRS,
2. Tarifa za krajevne prevoae, to je za prevoze v meZorko Peter, pomočnik ministra za notranje zastu oziroma kraju in za prevoze med mestom oziroma
deve LRS,
Stante Peter, generalmajor, načelnik štaba IV. armije, industrijskim in rudarskim centrom in okoliškimi kraji
dr. Potočnik Mina, pomočnik ministra za komunalne do največ 10 km oddaljenosti znaža ldin za kilometer.
Začeti kilometer se šteje za poln kilometer. Najmanjša
zadeve LRS,
Bratko Ivan, pomočnik ministra za znanost in kul- cena za prevoz na teh progah je 2 din. Cena se zaokrožuje na polne dinarje.
turo LRS,
Katere avtobusne proge so kratjevne, določi ministring. Turnšek Viktor, predsednik komiteja za turistvo za lokalni promet.
zem Ln gostinstvo LRS,
ing. Kolar Janko, pomočnik ministra za industrijo
3. Tarifa za posebne vožnje, to je za ekupinske vožLRS,
"nje za poučne, kulturne, propagandne in druge namene
ing. Cotar Rado, pomočnik ministra za lokalni pro- Izven voznega reda, se zaračuna tako:
met LRS,
za krajevne posebne vožnje, to je za vožnje v mestu
Lepiu Danijel, direktor Glavne direkcije za eksplo- oziroma kraju iT do največ 10 km preko meje mesta oziatacijo železnic.
roma kraja se plača tarifa od ure (urna tarifa), če prevozi
St. S-zak. 27
avtobus povprečno največ 5 km ha uro oziroma največ
50 km na dan; če prevozi avtobus več, se plača kilomeLjubljana, dne 5. februarja 1950,
trska tarifa po 2. točki te tarife.
Minister
Za predsednika vlade LRS
Za medkrajevne posebne vožnje, to je za vožnje nad
za komunalne zadeve LRS:
podpredsednik:
10 km preko meje mesta oziroma kraja, se plača urna
Milko Goršič 1. r.
Ivan Maček 1. r.
tarifa, če prevozi avtobus povprečno največ 8 km na uro
oziroma 80 km na dan; če prevozi avtobus več, se plača
kilometrska tarifa po 1. točki te tarife.
Število povprečno na uro prevoženih kilometrov se
izračuna
tako, da ee število prevoženih kilometrov deli s
P3M!LMia0DREDBE,NAV0DILA,0DL0EBE
številom za vožnjo porabljenih oziroma zamujenih ur.
MINISTRSTEV UUÜSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Urna tarifa znaša za krajevne posebne vožnje po 12
dinarjev, za medkrajevne posebne vožnje pa po 20 din
iS.
od sedeža in ure. Urna tarifa se računa za največ 10 ur
Na' podlagi 12. člena' uredbe o elementih cene, do- na dan.
Prva začeta ura so šteje za polno uro, vsaka nadaljnja
bičku, razdelitvi dobička, skladu vodstva ln o tarifah v
eksploataciji avtomobilskega prometa (Uradni list FLRJ, začeta polovična ura pa za polno polovično uro.
št. 45-344/48) izdajam v sporazumu s predsednikom vlaČe avtobus ni polno zaseden, se zaračunajo vsi sede LRS
deži v avtobusu, če je potnikov več kot sedežev, pa se
zaračuna tako kilometrska kot urna tarifa po številu pottarifo
nikov in prevoženih kilometrov oziroma po času.
z
a prevoz potnikov in prtljage v avtomobilskem prometu na območju Ljudske Republike Slovenije
POPUSTI
Za prevoz potnikov in prtljage s cestnimi motornimi
4. Otroci do dopolnjenega Četrtega teta se vozijo brezvozili na vseh progah Ljudske Republike Slovenije, ki so plačno, če ee zanje ne zahteva posebno mesto.
namenjene javnemu prometu, se določajo vozne cene po
Otroci do dopolnjenega desetega leta plačajo polovičkJte tarifi:
no voznino.
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Potniki z mesečnimi (tedenskimi) vozovnicami imajo
80% popusta od medkrajevne tarife in 50% od tarife za
krajevne prevoze. Mesečna karta se računa aa 26 dni za
eno vožnjo na dan v odhodni in eno v povratni smeri.
Zaradi izrabe priložnostne vožnje smejo potjetja dovoljevati 50% popust od tarifne cene za prevoze v avtobusih, ki se odpremljajo v delavnice na popravilo, če so
za to sposobni, ali ki se vračajo iz popravila, zamenjujejo
ali dostavljajo na progo.
Minaatratvo za lokami promet določa, za katere posebne vožnje ob dela prostih dneh sme podjetje dovoliti
50 % popust od redne prevozne cene.
Vozne cere z dovoljenim popustom se zaokrožujejo
na cele dinarje.
Ministrstvo za lokalni promet ali prometni organ
oblastnih poverjeni!tev za lokalni promet izdajata brezplačne vozovnice za uradna potovanja svojih uslužbencev
in uslužbencev podrejenih enot. Uslužbenci, ki se izkažejo s tako vozovnico in potnim nalogom za uradno ptftovanje, imajo brezplačen prevoz.
Za zgoraj navedene popuste podjetja ne dobe povračila.
PREVOZ PRTLJAGE
•. Ročna prtljaga se prevaža brezplačno,
Prtljažnina za drugo prtljago znaša 25% od tigte vozne cene, ki jo plača posamezni potnik po tej tariii. Prtljažnina se pri medkrajevnih prevozih zaokrožuje na 5 din
navzgor, pri krajevnih prevozih pa na cel dinar. Komadi
nad 30 kg se ne sprejemajo za prevoz, prtljažnina se računa za vsak komad posebej.
Za prevoz mleka,.ki. je namenjen neposredno potrošniku, menzam in gostinskim podjetjem, se računa 1 din
za vsak prepeljani liter za vso progo. Za prevoz mleka v
zbiralnice, K mleka ne prodajajo, temveč ga samo zbirajo za odkupna podjetja, se računa 0.50 din za vsak prepeljani liter. Prazne posode se na povratku prevažajo brezplačno.
PREVOZ POSTNIH POŠILJK
6. Za prevoz poštnin pošiljk na vsej progi ne glede
na število postaj in komadov velja tale tarifa:
a) prevoz pisemskih pošiljk in paketov: do skupne
teže 10 kg je brezplačen, od 10—30 kg bruto 0.25 din za
lkm; od 30—100kg,bruto 0.60din za lkm; nad 100kg
bruto 1 din za 1 km;
b) prevoz časopisov do skupne teže 20 kg je brezplačen, nad 20 kg se plača za vsak kilogram bruto 056 din.
Poštni spremljevalec se vozi brezplačno.
OSTALE PRISTOJBINE
7. Za poškodbe in poneanaženje vozila plača potnik
dejanske stroške popravila aH čiščenja, vendar najmanj
50 din.
Pomik, ki se vozi brez voznega listka, plača dvojno
voznino od vstopa postaje do kraja, kjer je zasačen, oziroma od odhodne postaje avtobusa, če ee vstopna postaja
ne da ugotoviti, najmanj pa 90 din.
Potnik, ki vstopi na postaji, kjer je büetaamica, mora
kupiti vozovnico v biletaxnäci, sicer plača pristojbino za
manipulacijo 30 din.
Ce potnik napačno navede otrokovo starost, plača
poleg pjiavilne voznine se doplačilo 50 din.

iter,. • *-* Si, •« 105P
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8. Ta tarifa dobi obvezno moč z dnem objave v >Ura&.
nem listu LRSf. Z u^ßljaviljßadem te tarife prenehajo veljata vse določbe, ki ji msprotujejo.
S—aak 32
Ljubljana, dne 22. februarja 1950.
Soglašajnl
Za pjœdsednika vlade LRS:
Minister
podpredsednik:
za lokalni promet LRS:
Ivan Maček 1. r.
Anton Sušteršič 1. r.
44.

Na podlagi 12. člena uredbe o elementih cene, dobičku, razdelitvi dobička, skladu vodstva in o tarifah v
eksploataciji avtomobilskega prometa (Uradni list FLRJ.
št. 45-344/48) predpisujem
pravilnik
za odpravljanje prevoza potnikov in prtljage v javnem
avtomobilskem prometu na območju LR Slovenije
1. Sen
Pre-vo* potnikov in prtljage s cestnimi motornimi
vozili na vseh progah LR Slovenije, ki so namenjene javnemu prometu, je šteti za prevozno storitev, za katero
veljajo predpisi tarife za prevoz potnikov in prtljage v
avtomobilskem prometu na območju LRS in tega pravilnika.
S. člen
Tarifa velja tako za državna avtobusna podjetja, kot
za vsa druga avtopodjetja, ki z dovoljenjem ministrstva za lokalni promet opravljajo javni promet. Vozna cena za prevoze potnikov s tovornimi avtomobil se zaračuna
po tarifi.
3. Sen
Potnik mora imeti za potovanje veljavni vozni listek,
ki ga mora hraniti ves čas vožnje in ga. na zahtevo pokazati kontrolnemu organu.
Vozovnica, ki se ne glasi na ime, se laàko odstopi
drugemu potniku samo pred nastopom potovanja. Ce je
izdana na ime, je neprenosljiva.
4. člen
Redoi prevoz pomikov se opravlja po voznem redu.
Vsaka avtobusna proga, vozni redi in njegove spremembe, morajo biti potrjeni od ministrstva za lokalni promet
LRS. Vozni redi in njegove spremembe se objavljajo z
oglasi v vozilih in na postajah.
Dovoljene so tudi vožnje izven voznega reda {posebne
vožnje). Posebne vožnje dovoljuje ministrstvo za lokalni
promet LRS, ki za to lahko pooblasti svoje podrejene organe.
5. člen
Z motornimi vozili, ki so določena za javni promet,
se ne smejo voziti osebe z epidemično boleznijo, ušive in
pijane osebe. Ce se take osebe zasledijo med vožnjo, jih
sme prevoznik izključiti od nadaljnjega prevoza. Otroci
izpod 6 let smejo vstopati in se voziti samo v spremstvu
odraslih oseb.
0. člen
Nesoglasja glede prevoza, nastala med potniki, rešuje
sprevodnik oziroma, če spievodnika ni, vozač. Potniki se
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morajo pokoravati njegova» odredlham. Zumar postopek
»BirfâTOdmiîga oziroma vozu&a se potnik, lahko puto® na
upravo podjetja. Sp/jevodnik dotoca patnikom sedeže^ pri
čemer moia upoStesati starejše ljudi, bokrike, noseće žene
ia žene z dojenčki.
Okna in vrata srne oclpixati samo psometno osebje,
_ V vsakem avtobus» se moxaia določiti po dva sedeža
za invalide in za noseće žene. Reaemcaoii sedeži morajo
bitj vidno osnaženi. Ce takih, ZA kaiace so sedeži rezerviram, ni v avtobusu, smete rezervirana mesto zasesti drug^i
ßptniki, morajo Jih pa izpraantf) ce vstopi kak upravičenec, za katerega je prostor, rezervùiran,
7. Sen
Brž ko je dano znamenje za odhod, ne sme nihče več
^topiti. Ce 2•• potnik, ki je vožnjo zamudil, potorati e
Poznejšim vozilom, moča voaovnàcso predložiti pmtojnemu
uslužbencu v potrditev.
Potnik lahko odpove vožnjo vsaj pet minut pred odhodom vozila. V tem prameni povrne stranki voanino bil&tarnica. Povrnitev voznine, plačane sprevednflrH, sme
znamka zahtevati le od uprave podjetja.
8. člen
Ce je potnik moral prekositi vožnjo iz vmuih razlogov, ki jih ni povzročil sam (bolezen, višja sila, prometni
razlogi), se mu povrne razlika med plačano vozno ceno in
ceno za prevoženo pot, sicer se mu pa voanima ne povrne.
Prekinitev potrdi sprevodnik na vozoem listku. Za vrnitev voznim» vloži potnik lahko prošnjo na upravo podaja v dveh mesecih; priložiti mora potrjeno vozov9. Sen
Ce se je tarifa nepravilno uporabila, aid napaûno iz<a
ßUnala vozna cena, se mana ugotovljena razlika vrnili
%k doplačati. Razlike do 5 din ee ne vračajo, niti ne dolgujejo.
Zahtevki do povračila se v obeh primerih lahko uveljavljajo v enem letu po izvršeni vožnji.
••. Sien
Zà Škodo, nastalo zaradi zakasnitve pei odhodu in
Pf&odu, zaradi izostanka vozik, zaradi prekinitve vožnje,
^radi prometnih ovir, podjetje ue odgovarja.
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48STnl45) m podlagi potrjene vozne objave: clami ažtje
rodbine so žena in otìaooi mlajši od 18 lei, ki nimajo lastnih dohodkov; otjoci članov sindikata in prijpadnjkov
••, starejši od 4 Zet in mlajši od 10 let imajo 90% popust
cd čedne vozaine.
Imenovani imajo popust na leto samo enkrat v odhodni in povratni smeri na vseh medkrajevnih progah
ne glede na to, •• •• vezane na železniško progo ali ne;
č) pripadniki Jugoslovanske armade in osebe v njeni
službi po odredbi o krediîiiani ugodnosini vožnji oseb v
službi Jugoslovansko armade (Uradni list FLRJ, št 87—
621/46) na podlagi batinanih čekov;
d) organi Uprave državne varnosti, kadar potujejo
na podlagi belih kpediitixaiuh priznanic.
B. Popust v višini 75«/o od redne cene za neomejeno
število voženj imajo nosilci sKaradjordjeve zvezde z meči« na podlagi legitimacije (odločba ministrstva za promet FLRJ, št. 4785/497).
C Popust v viâmi 50% od redne voznine imajo tuberkulozni bolniki, kadar potujejo zaradi pneumotoraksa.
Pri odhodu kupijo redno vozovnico, ki pa velja tudi za
povraiek, če se bolnik izkaže s potrdilom zdravstvene
ustanove, da je potoval zasadi pneumotoraksa (odločba
ministipstva za promet PLRJ, št 2289/49).
C. Pravico do brezplačnega pTevoza na medkrajevnih
in krajevnih progah v državni eksploataciji imajo:
a) narodni junaki po 2. točki III. poglavja statuta reda narodnega junaka (Uradni list PLRJ, št 71-502/46) za
neomejeno število voženj na podlagi legitimacije;
b) vojaški vojni invalidi po 24. členu zakona o vojaških vojnih invalidai, kadar potujejo zato, da pridobe ali
uporabljajo pravice iz lega zakona, na podkvi legitimacije in poziva ali napotila pristojne vojaške oblasti;
c) spremljevalci vojaških vojnih invalidov I stopnje,
ki potujejo skupno z invalidom, ki ima po prednji točki
pravico do brezplačnega prevoza;
č) ljudski poslanca za neomejeno število voženj po 42.
členu poslovnika Zveznega sveta Ljudske skupščine FLRJ|
(Uradni list PLRJ. št. 85-567/47), po 43 Senu poslovnika
Sveta narodov Ljudske skupšoine PLRJ, (Uradni list
FLRJ, št. 85-577/47) in po 46. Sami poslovnika Ljudske
slsuf>äoiue LSS (Uvednj list LRS. št. 16-80/70) na podtogi
poslanske letrrrfcnaeaje;
d) organi narodne milice po 62 členu zakona o narodni milici (Uradni list FLRJ, št. 101-716/46) na podlagi
službenega naloga to predpisane vozovnice, kadar potujejo skùbeno:
e) nosilci sKaredjordjeve zvezde z meä«, kadar fib
državne ustanove ali lekarne v državni služb* pošljefe na
7/dravljenje na podlagi zdravniškega napotfla in leeWmaoije.
12. Bm
V medkrajevnem prometu imajo potniki z daJjeo relacijo praviloma prednost pred drugimi Ce pa |e namembna postaja dosegljiva tudi z vlakom, je take potnike odklanjati v korist potnikov za medpotne postate, ki
so navezani le na avtobusno zvezo.

11. člen
Po veljavnih zakonskih predpisu in odobritvah vla5e PLRJ dovoljeni popusti, ki se podjetjem povrnejo, znašlo v smislu odredbe vlade PLRJ, Goepodepskega sveta,
" 544 z dne 80. III. 1949 po novi tarili:
A. Popust v višini 80°/o od medkrajevne tarile na av"^ttsih v državni eksploataciji imajo:
a) invalidi po 2. členu zakona o vojaških vojnih in.
v
aüdih (uradni list PLRJ, št. 44-295/40) na podlagi inva^J&ke
izkaznice, po kateri imajo pravico do znižane voz••1
• trikrat letno;
b) nosilci partizanske značke 1941, za neomejeno Ste13. člen
1r° voženj, po 5. členu zakona o partizanskem spomin***u
znaku
(Uradni
Ust
PLRJ,
št.
43-209/46)
na
podlagi
Ministrstvo
za
lokalni
promet LRS določa po predlole
®itiinaoije;
gu operativnega upravnega voditelja, koliko mewcnib
. o) sindikalno organizirani delavci in .uslužbenca' ter kart se lahko izda, kakor tudi pogoje za izdajo teb kart
P^Padniki Jugoslovanske armade, kakor tudi ciani nji. za posamezne proge, kadar bi bil redni promet drupih
^e °žje rodbtoe, kadar potujejo na letni odmor, po potnikov s tem ogrožen. Mesečine karte se izdajajo praviV*re<flii 0 n^odmiogtijj aanov enotnih sindikatov Ju#osIa-- loma samo v zaiSetfeu mp©e«a; upravtfpooi do ••••••
•-v «asu izrabe letnega dopusta (uradni list PLRJ, it. i karte, ki se prijavijo med meseeem, dobe 'edenske karte
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Mesečue in tedenske karte so neprenosljive. Kdor
zlorabi mesečno karto, se mu odvzame; obenem izgubi
tudi pravico do mesečne oziroma tedenske vozovnico za
dobo treh mesecev. Z neupravičenim uporabnikom mesečne kàrte se postopa kot s potnikom brez vozne karte.
Ce upravičenec zaradi prekinitve prometa mesečne
karte ne more izrabiti, mu pripada povračilo za neizrabljene vožnje, če traja prekinitev dalj kot G dni. Za prekinitve do Šestih dni se voznina ne vrača. Ce upravičenec
mesečne karte ni izkoristil, mu načelno ne pripada povračilo, vendar sme podjetje v utemeljenih primerih
voznino povrniti.
14, člen
Kot ročna prtljaga se Šteje le tista, ki jo potnik potrebuje med vožnjo ter jo lahko drži v naročju ali spravi
v prtljažniku, tako da nikogar ne ovira.
16. člen
Od prevoza so izključeni tile predmeti: lahko vnetljivi, razstrelni (eksplozivni), jedki, in predmeti, ki širijo
smrad, žive živali in predmeti, ki spadajo pod obvezni
poštni prevoz. Ce prevozno podjetje upravičeno sumi, da
so med prtljago taki predmeti, sme od potnika zahtevati,
da prtljago odpre. Ce ta pozivu ne ugodi, so sme prtljaga
izločiti od prevoza. Ce se taki predmeti predajo pod neresnično označbo, se tistemu, ki je predmet oddal za prevoz, ali prevzemniku, predpiše plačilo dvakratne prtljažnine od predajne do namembne postaje, vendar najmanj
30 din. Poleg tega odgovarja za škodo, če je zaradi tega
nastala.
Izjemoma in če to dopušča prostor, se smejo s potniškimi vozili prevažati tudi lovski psi z nagobčniki in v
spremstvu potnika. Za psa se plača redna voznina po tarifi za prevoz potnikov,
16. člen
Potnik eme predati za prevoz le toliko prtljage, kolikor jo dopušča razpoložljivi prostor in dopustna obremenitev' avtobusa, in kot spremljano prtljago le tisto prtljago, ki se prepelje z istim vozilom, s katerim potuje sam.
Posamezni komadi morajo biti označeni z imenom pottrika. Taka prtljaga se na zahtevo lahko potniku izda tudi
pred njeno namembno postajo, vendar se v tem primeru
prtljažmna zaračuna do mesta, kamor potuje potnik.
Razlika v prtljažnimi za manj prevoženo pot se ne vrača.
17. Sen
Za prevoz se lahko sprejmejo tudi nespremljane poSfljke prtljage in lahko pokvarljiv živež, toda le za take
namembne postaje, ki ležijo ob avtobusni progi.
" 18. člen
Prtljaga mora biti dobro in-varno paketirana. Na
vsakem kosu nespremljane prtljage mora biti naslov
upravičenca za prevzem in pošiljajelja. Nepravilno ali pomanjkljivo paketirana prtljaga sé sme prevzeti le tedaj,
če potnik pomanjkljivosti pismeno potrdi v potnem poročilu. S takim potrdilom prevzame potnik odgovornost
za škodo, ki bi nastala zaradi napačnega paketiranja. Ce
se prevzame prtljaga brez prigovora, velja, da je bila pravilno paketirana.
Pri prevozu mleka podjetje ne jamči za škodo, če se
mleko razlije ali steklenica razbije.
19. člen
Prtljaga se izroči na namembni postaji tistemu, ki
ttroSi prtljažni«). Sprevodnik ni dolžan prepričati se,
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ali je imetnik prtljažnioe upravičen do prevzema. Ce •
potnik ne more predložiti prtljažnioe, ee mu sme prtljaga
izročiti le tedaj, čo nedvomno dokaže, da ima pravico
do prevzema. Prevzem mora pomik s podpisom potrditi
v potnem poročilu
20. člen
N ©spremljano prtljago mora na namembni postaji
prevzeti naslovnik. S spremljano prtljago, ki je potnik
iz katerega koli razloga ni prevzel, in z nespremljano
prtljago, ki je ni mogoče izročiti prejemniku, niti vrniti
pošiljatelju, je ravnati po pravilniku o ravnanju z najdenim-; predmeti v javni avtoprometni službi, ki ga je izdal
komite za avtomobilski promet pri vladi FLRJ Dod številko 6676 z dne 9. XI. 1948.
21. člen
Ce se potniku ali prejemniku prtljaga iz katerega
koli razloga ne more izročiti, mora sprevodnik to potrditi na hrbtni strani prtljažnice, ki jo pusti potniku zaradi reklamacije. Isto velja za delne izgube ali poškodbe
prtljage. Stranka ima pravico, da za svoje trditve navede
priče, ki jih sprevodnik obenem z drugimi njenimi trditvami vpiše v poročilo, ki ga o tem sestavi.
22. člen
Ta pravilnik vetja od dneva objave v »Uradnem listu
LRSi.
St. V 1879/18-49
Ljubljana, dne 22. februarja I960.
Minister
za lokalni promet LRS:
Anton Sušteraič 1. r.
45.
Na podlagi 3. člena zakona o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Ljudske republike
Slovenije (Uradni lfst LRS, št. 23-137/48) izdajam po predlogu Zavoda za varstvo in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije v
sporazumu z ministrom za kmetijstvo LRS, z ministrom
za komunalne zadeve LRS in z ministrom za gozdarstvo
LRS
odločbo
o zavarovanju drevesnega in cvetlifinega parka v
Sežani
1. Drevosni in cvetlični park v Sežani, ki leži ob glavni
cesti Sežana—Ljubljana pri poslopju h. št. 66, se zaradi
dendroloških posebnosti, ki so na ozemlju Slovenije redke,
zaradi visoke starosti eksotičnih dreves, zaradi estetskih
in turističnih razlogov zavaruje kot prirodna znamenitost.
2. Zavarovano področje parka zajema zemljiško parcelo št. 1. k. o. Sežana in obsega približno 1 ha.
3. V zavarovanem parku je prepovedano vsakršno
sekanje, obrezovanje, lomljenje ali kakrènokolî poškodovanje drevja. Prav tako je prepovedano posedanje in poleganje po parku, kakor tudi odmetavanje odpadkov.
4. Posamezna drevesa se zaradi pregostega sestoja
smejo sekati le z dovoljenjem Zavoda za varstvo in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih
znamenitost] Slovenije v sporazumu z Gozdarskim institutom Slovenije.
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••••^• se smejo, noje zgradbe postavljati 1« z dovjo••& öi po navodilin Zavoda za wrstvo in znanstveno
proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti. Slovenije.
6. Po poprejšnjem sporazumu z Zavodom za varstvo
In znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije sme Gozdarski institut Slovenije v parku urediti malo gozdno drevesnico za gojenje
tujih drevesnih vrst in nabirati eeme eksotičnih dreves.
6. Varstvo parka se glede na prednje predpise izroča
mestnemu ljudskemu odboru Sežana, ki naj domaČe prebivalstvo seznani s predpisi te odločbe. Mestni ljudski
odbor Sežana naj ob izvajanju varstva poskrbi, da se park
»gradi še na mesrtu, kjer je bil prireaan po novi železniški progi.
7. Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu splošnega zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih
redkosti z^dne 4. oktobra 1946 (Uradni list FLRJ, šte••• 81—576/46).
8. Ta odločba velja od dneva objav© v »Uradnem
listu LES«.
Št. 467/2—50
4
Ljubljana, dne 16, februarja I960.
Minister
za znanost in kulturo LRS:
Minister
Dr. Jožo Potre 1. r.
*a komunalne zadeve LRS:
Milko Gorgiß 1. r.
Minister za kmetijstvo LRS:
Ing. Jože Levstik L r.
Minister za gozdarstvo LRS:
Jaka Avgič 1. r.

Pregled »Uradnega lista FLRJ«
št. 11 z dno 15. februarja 1950:
94. Zakon o uvedbi zastav© mornarice in ladjevja notranje plovbe FLRJ.
95. Zakon o poštni, telegrafski in telefonski tarifi
&6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državnih uslužbencih.
97. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških sodiščih.
98. Zakon o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o prekrških.
99. Odlok Ljudske skupščine ^LRJ o potrditvi uredb
^
vlade FLRJ, izdanih v času med VIII. rednim In V.
izrednim zasedanjem Ljudske ekupäöine FLRJ.
100. Uredba o materialni odgovornosti vojaških oseb in
civilnih oseb v službi v jugoslovanski armadi.
101. Uredba o ustanovitvi generalne direkcije aa metalurgijo.
10
2. Uredba o ustanovitvi generalne direkcijo za proizvodnjo in predelavo nafte.
l
93. Uredba o ukinitvi generalnih direkcij za ljudske
. ••••••• Srbijo, Hrvatsko, Slovenijo, Makedonijo
tßr Bosno in Hercegovino in glavne direkcije za Crno
104 ^0'

°^ Odločba o obliki iznajditeljekega sjpričevaia.

Stran OB

105. Navodilo k 1. členu uredbe o izplačevanju •••••••kov delavcev, nameščencev in ••••••••^/• BO
poklicani na odslužitev rednega vojaškega roka.
106. Navodilo za izvajanje uredbe o ustanovitvi delovne
sile in o vakladitvi planov delovne sile • planom plačilnega fonda in planom zagotovljene preskrbe.
107. Navodilo o načinu, kako potrošniki dokazujejo evojo
pravico do zagotovljene preskrbe.
108. Navodilo za izvajanje pravilnika o pripravniški službi, strokovnih izpitih in tečajih za uslužbence veterinarske stroke.
109. Odločba o obliki racionaiiaatorskega spričevala.
110. Odločba o obliki diplome o tehničnem iziboljSanju —
novatorsfcvu.
1A1. Odločba o plačah kmetijskih učencev Ba državnih
kmetijskih posestvih.
HS. Odločba o uvedbi plačilnih razredov za kmetijsk»
učence na državnih kmetijekih posestvih.
113. Odredba o postopku pri določanju mesta za objekte
kapitalne graditve in družbenega standarda (oije
lokacije).
Mehika ratificdmaila svetovne postno konvencijo.
Raztegnitev veljavnosti protokola, po katerem eo pod
mednarodno kontrolo droge, ki nieo obsežene s konvencijo z dne 13. julija 1981 o omejitvi proizvodnje
in o ureditvi in razdelitvi opojnih drog, spremenjeno
s protokolom, podpisanim v Lake Luocessu dne 11.
decembra 1940, na francoska prekomorska ozemlja.
Francija odpovedala konvencijo o filokseri.
St. 12 % dne 18. februarja I960
114.
116.
116.
117.

118.
119.
120.
lei.
122.
123.
104.
123.

Splošni zakon o morskem ribolovu.
Splošni zakon o državnih arhivih,
Obvezna razlaga 17. člena* zakona o državni arbitraži.
Odločba o podaljšanju veljavnosti predpisov iz gospodarskega leta 1948/49 o nižjih enotnih prodajnih
cenah na debelo za žito, moko, zdrob, rž, Ječmen in
oves za gospodarsko leto 1949/60 .
Navodilo o obračunavanju in vplačevanju razlike pri
rabatih, ki nastanejo pri proizvajalnih podjetjih in
trgovskih podjetjih na debelo.
Navodilo o delu in preskrbi Mekih kuhinj.
Odredba o likvidaciji neporavnanih obveznoaM iz *
leta 1949.
Odredba o ureditvi prometa z zelenjavo in sadjem.
Odločba o prevzemu zadev Državnega zavoda sa socialno zavarovanje po organih resora socialnega skrbstva.
Odločba o odkupnih maržah za industrijske rastline,
ki se kupujejo od proizvajalcev po določenih diržavnih (vezanih) cenah.
Odločba o prodajnih cenah za vino in žganje letine
1949 in prejšnjih let.
Popravek nekaterih napak v tiskanem besedilu ukaza o razdelitvi ozemlja Federativne ljudske republike
Jugoslavije na volivne okraje za volitve poslancev
za Zvezni svet Ljudske skupščine FLRJ pri volitvah
razpisanih za 26. marec I960 (Uradni Mst FLRJ St. 8.
z dne 2, februarja i960).
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126. Odločba o spremembi odločbe o imenovanju okrajnih
volivnih komisij za volitve ljudskih poslancev za
Ljudsko skupščino FLRJ.
127. Popravek odločbe zvezne volivne komisije o imenovanju okrajnih volivnih komisij za volitve ljudskih
poslancev Ljudske skupščine FLRJ, razpisane za 26.
marec 1950 (št. 12 z dne 5. februarja 1950 — Uradni
list FLRJ št. 9/50).
Popravek uredbe o potrjevanju zaključnih računov zadrug
in okrajnih zvez kmetijskih zadrug.
St. 13 i dne 22. februarja 1950:
128. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o davku od prometa proizvodov.
129. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o razvrstitvi metalurških del.
130. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o razvrstitvi del
v kovinarski panogi.
131. Pravilnik o ustanovitvi, sestavi in delu posebnih,
stalnih in višjih zdravniških komisij in višjih komisij specialistov.
132. Navodilo o regresu državnih proizvajalnih podjetij
lokalnega pomena za razlike pri cenah proizvodov,
namenjenih za prosto prodajo, ki jih ta podjetja
prodajo po nižjih enotnih cenah.
133. Odločba o razglasitvi predpisov o kakovosti nekaterih kemičnih izdelkov, ki jih je izdala uprava za pospeševanje proizvodnje Ljudske republike Hrvatske,
za zvezne predpise.
134. Odločba o razdelitvi amortizacije na splošni državni
amortizacijski sklad in amortizacijski sklad industrijskih in rudarskih podjetij za leto 1950.
186. Odločba o prodaji pšenice, rži in maščob (svinjske
masti, sončničnega in olivnega olja) po vezanih cenah
sad najvišji znesek proti posebnim bonom za nakup
industrijskega blaga.
136., Odločba o'kmetijskih pridelkih, ki se bodo kupovali
po, vezanih cenah. '
137. Odločba o začasnih normah delovnega učinka pTi
projektiranju gradbenih objektov, napeljav in drugih
' del, ki.so vezana na projektiranje.
Ratifikacija Francije in pristop Peruja h konvenciji p svetovni meteorološki organizaciji.
, Popravek obvezne razlage 17. člena zakona o državni arbitraži.
Popravek navodila o obračunavanju in vplačevanju razlik,
nastaUh zaradi odprave dohodnine delavcev, nameščencev
in uslužbencev in prispevka za socialno zavarovanje.
Popravek navodila o spremembah in dopolnitvah navodila o vplačevanju posameznih vrst proračunskih
dohodkov po proračunih za leto 1930 na račune pri
Narodni banki FLRJ.
Popravek tabele novih obračunskih postavk in plač delavcev, nameščencev in gospodarskih učencev.
Odločba o nižji enotni ceni v prodaji na drobno za prečiščeno semensko konopljo letine 1949, pripravljeno
za setev.

138.

139140141.
142.

143.
144.
145.

146.
147.
148.
149-
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Št 11 z dn« 25. februarja I960;
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških vojnih invalidih z dne 25. maja 1946, spremenjenega in dopolnjenega z zakonom o spremembah s
in dopolnitvah zakona o vojaških vojnih invalidih z
dne 2. decembra 1947.
.
\
Zakon o vojaških vojnih invalidih.
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
zdravstveni stroki,
Uredba o določanju temeljnih plač za nazive zdravstvene stroke.
Odločba o odložitvi začetka uporabe posameznih
predpisov zakona o socialnem zavarovanju delavcev
in uslužbencev in njihovih družin, zato da se pripravi
njihovo izvajanje.
Pravilnik o spremembah pravilnika o zvišanju temeljne plače po letih službe za uslužbence zdravstvene stroke.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o registraciji državnih gospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, št. 66'/46).
Navodilo o spremembi navodila o postopku pri izdajanju in plačevanju faktur (računov) za dostavljeno
sol in petrolej okrajnim poslovnim zvezam oziroma
kmečkim nabavljahüm in prodajnim zadrugam.
Odredba o razvrstitvi nazivov zdravstvene stroke v
vrste.
Odredba o izpolnitvi plana gradbenih objektov v
1. 1950.
Navodilo za postopek razlastitvenih komisij pri ocenjevanju in določanju odškodnine za razlaščeno premoženje.
Razglas zvezne volivne komisije o potrditvi kandidatnih list za volitve ljudskih poslancev v Svet narodov Ljudske skupščine FLRJ na dan 26. marca
1950.

Št. 15 z dne 1. marca 1950.
150. Ukaz o spremembi ukaza o imenovanju volivnih komisij ljudskih republik in avtonomnih enot za volitve
ljudskih poslancev Ljudske skupščine Federativne
ljudske republike Jugoslavije, razpisane za 26. marec 1950.
151- Pravilnik o dodatku za terensko delo uslužbencev,
ki so zaposleni v kmetijstvu.
102. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o
dodatku za terensko delo uslužbencev v elektrogospodarstvu (Uradni list FLRJ, št. 45/49).
153- Navodilo o načinu, kako se preračunavajo plače hišnikov,
164. Navodilo za določanje rokov za sklepanje učnih pogodb in za vpis učencev v šole za gospodarske učence in v industrijske, Sole.
155. Razglas zvezne volivne komisije o'potrditvi kandidatur za volitve ljudskih poslancev Zveznega sveta
Ljudske skupščine Federativne ljudske republike
Jugoslavije na dan 26. marca 1950.
156. Odločba o spremembi odločbe o imenovanju okrajnih volivnih komisij za volitve ljudskih poslancev
v Ljudsko skupščino FLRJ.
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VSEBINA
46. .Praviimiik o iavTšitvd prisilnoga upravnega •••••• dcuSbenega koristnega dela.
W. Pravilnik o ureditvi pravice do prehrane za os&bje, zapoeleao v ustanovah socialnega skrbstva.
48. Odredba o otevezni prijavi in kontroli rakavih bolnikov.
49. Navodilo o planiranju fonda plač.

60. Odločb» o oxtxxrtizaeigaJkìii stopnjaji drž. •••&•••$•• •?
irnjaüntöi podjetij lokalnega pomeika äa o rajs^IW •••••tiaacije med eptoäai drž. am^rìfcaerjcki séetad ài üunoriüie.
ffijöki ekiad jpodjettj za leto 29SO.
— Popravak ••••• o laaglaeiM o^qpejiiih in krajeviA ćtoE.
ralbov ra podjetja oblastnega ••••&•.

••••••••••,8••001••1.0•••
MINiSTRSTEV UODSKE REPUBLIK b' SLOVEN•

5. Sen

46.
Na podlagi 6. in 9. čl°.na zakona o prekrških zoper
Javni red in mir (Ur. Ust LRS, St. 16/49) predpisujem

pravilnik

Ministrstvo za notranje zadeve doloèï za vsako delovno ekupdno notranji red v delovni skmpémà ita ukrepe
za prevzgajanje.
;
6. Oen
'
Ta pravilailr velja od dneva objave v >Uradnem listu
LR&c.
Minder za notranje zadeve LRS»
Boris Kraigher L r.

o izvršitvi prisilnega upravnega ukrepa družbenega
koristnega dele
4T.

1. člen
Prisilni upravni ukrep družbenega koristnega dela
izvajajo po 6. členu zakona o prekrških zoper javai red
'n tnir organi ministrstva za notranje zadeve.
2. Sen
Prisilni upravni ukrep družbenega koristnega dela
•se izvršuje po delovnih grupah v delovnih skupinah, ki
'h po f/otrebj ustanovi ministrstvo za notranje zadeva
Družbeno koristno delo se lahko izvršuje posamezno
na ••••"'.. •" -^iločBo mìtfìstrsfCà ža nö-fr.mje 5•••?•,
3. člen
Tiste, zoper katere je hü izdan prisilni upravna ukrep
°ružbenega koristnega dela, pošilja v določene delovne
skupine poverjenik za notranje zadeve ljudskega odbora,
''! jo odredil ta ukrep.

Na podlagi okvirnih navoda! komiteja za sooi&kia
skrtsfro pri vladi FLRJ, št. 5168 z dne 8. VI. 1949,' St,
7246' z dne 30. VIII. 1940 in odločbe ministra za trgovino
in preskrbo PLKJ, U. 15810 z dne 19. VIII. 1949 •••••••
pravilnik
o nrodirri pravice do prehrane •• osebje, zaposleno
v ustanovah socialnega skrbstva
1» Sen
V ustanovah socialnega skrbstva — v mladinskih domovih vseh vrst, ki jih vodijo organi socialnega skrbstva,
v domovih za stare in onemogle, invalidskih domovih,
domovih za duševno defektne, domovih z slepe in v bazah za repatrïiacijo — imajo pravico do prehrane uslužbenci, nameščenci in delavci teh ustanov,

2. Sen
,
V ustanovah socialnega skrbstva se lahko hranijo toj
di
ebani
ožje družine, osebja, navedenega v 1. Senu, samo
4. člen
ce nimajo pogojev, da si pripravljajo hrano doma, ali ••
•
Kdor je bil poslan na družbeno koristno delo, se lau- nimajo možnosti, da bi se hranili v kakšni delavsko°š> pogojno odpusti, če dokaže a svojim delom )o vede- uslu2ben*lci restavraciji, in ob nadaljnjem pogoju, da žinjem, da je družbeno koristno delo natij vplivalo vzgojno. vijo v skupnem gospodinjstvu s tistim, ki je aaipodea v
Odločbo o prenehanja izvrševanja tega ukrepa izda ustanovi, in jih ta vzdržuje v pretežni meri.
ûnuistrstvo za notranje zadeve po predlogu uprave deZa èlane ožje družine se štejejo:
,{•?
•• skupine.

/

Ministrstvo za notranje zadeve lahko z odločbo pogoj°£ odpusti tako osebo tudi pred potekom polovice tega
uk,
'ftpa, <5e misli, da eo za to podani potrebni pogoji. "'

a) žena io mož,
b) otroci do 14. leta starosti, •• se Šolajo, do 28. leta,
S) starai oziroma stari starai
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Odločbo o pravici do prehrane izda za člane ožje
družin© V vsakem posameznem primera upravnik ueranove sporazumno t upravnim odborom sindikalne podružnice te ustanove. Pred izdajo se mora odločba poslati
nadzornemu organu v potrditev.
3. ölen
Delavci, usužbenci in nameščenci socialne ustanove
plačujejo za hrano polno režijsko ceno hrane. Za polno
režijsko ceno je treba dati nabavno ceno hrane, ki jo
ustanova porabi v onem mesecu, deljeno s številom oskrbovancev in drugih oseb, ki se hranijo v ustanovi. Porabljena hrana se ugotovi na podlagi materialnih knjig.
Pri izračunavanju polne režijske cene hrane s© upošteva
tudi vrednost porabljenih živil, ki niso bila plačama (darovi, donos lastne ekonomije in drugo); vrednost teh timi
ee zaračuna po maksimalnih cenah.
Kuharica se hrani v ustanovi brezplačno. Dežurno
osebje trna v času nočnega dežurstva pravico do enega
brezplačnega obroka hrane.

•&•. tß Hgl. Hl Ì96Q
6. člen

Hrama za osebje in člane njihovih družin se zahteva
od ljudskega odbora ločeno od hrane za oskrbovance. Pri
tej priliki ee zanje zahteva tudi milo v tolikšni količini,
kolikor ee ga v tistem mesecu daje na živilske nakaznice,
do katerih bi imeli pravico, če se ne bi hranili v ustanovi; v seznamu je treba navesti vrsto dela oziroma poklic,
ki ga opravljajo v ustanovi
7. Člen
Ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati vse
dosedanje določbe o pravici do prehrane uslužbencev v
ustanovah socialnega skrbstva.
8. Čim
$a pravilnik začne veljati takoj.
St 164/8
Ljubljana, dne 8. marca I960.
Ministe*
za socialno skrbstvo:
Dr. Anton Kržišnik L r.

Družinski člani osebja, ki se hranijo v ustanovi, plačujejo, za hrano polno režijsko ceno in 10°/o pribitek za
režijske stroške. Za otroke do 14. leta starosti lahko upravnik socialne ustanove glede starosti otrok in glede na šte[vJlo družinskih članov z dovoljenjem nadzornega organa
oeno za hrano zniža.
4. člen
Hrana se plačuje mesečno vnaprej in sicer tako, da
st odtegne redno vsak mesec ob izplačilu mesečnih prejemkov uslužbencev. Nastala radika v režijski ceni se
poračuna naslednji mesec.
Hranarina se odvaja redno mesečno v proračun dohodkov kot dohodek hraaarine.
B. Člen
Hrana za osebje in njihove odrasle družinske člane,
ki »e hranijo v ustanovi, ee nabavlja po tablici S-4 (odločba o preskrbi socialnih ustanov in domov oddiha z živili
zvezne zagotovljene preskrbe, (Uradni list FLRJ, št. 4336'4/49), in odločbe o načinu prehrane osebja, zaposlenega
v zdravstvenih ustanovah, dečjih jaslih in socialnih ustanovah (uradni list FLRJ, Št. 74-604/49), za njihove otroke
pa po ustrezajoči tablici S za otroke. Tisti, ki se hranijo
v ustanovi, nimajo pravice do živilskih nakaznic, izvzemši tiste, ki se hranijo eamo takrat, kadar opravljajo dežurno službo.
Uprava ustanove je dolžna vsak mesec preskrbeti od
ljudskega odbora potrdilo, da te osebe za tekoči mesec
niso prejele živilskih nakaznic.
Hrana se pripravlja za oskrbovance, za osebje in
družinske člane skupno, kjer ni možnosti, da bi se pri
prehrani upoštevale različne tablice. Uprava ustanove
mora v tem primeru poskrbeti, dia bodo oskrbovanci prejemali hrano in količino kalorij, ki jih predpisujejo tablice. Osebje ni upravičeno do dodatkov, ki eo določeni
za priboljSek oskrbovancem.
Odnašanje hrane izven ustanove ni dopustno. Le v
Jzjinimih primerih (bolezen itd.) lahko to dovoli upravnik ustanove.
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Na podlagi 19. točke 44. člena, 82. in 86. člena ustave
LRS in v eopasjtu s predsednikom vlade LRS predpisujem
odredbo
o obvezni prijavi in kontroli rakavih bolnikov

Zaradi uspešne borbe proti raku morajo vee zdravstvene ustanove obvezno priglasiti onkološkemu zavodu
pri medicinski fakulteti v Ljubljani:
1. vsakega bolnika z rakom, in sicor:
a) ko pride prvič na zdravljenje,
b ko pride na kontrolo ali dodatno zdravljenje, pa še
ni bil priglašen,
c) ko zaradi inkurabilnosti ni bil sprejet v zdravljenje ter
8) primere, pri katerih se šele pri obdukciji ugotovi,
da je bolnik imel raka, četudi ee je zdravil ali umrl za
drugo boleznijo.
Priglasiti se morajo tudi vsi sumljivi primeri.
2. razvoj bolezni že priglašenega bolnika z rakom,
zlasti pa:
a) če pride na ponovno ali dodatno zdravljenje,
b) Če nastopijo v njegovi bolezni kake spremembe
(razvoj tumorja, pojav recidiva, metastaz, kaheksije itd.),
o) če bolnik umre v zdravstveni ustanovi ali če ustanova kakor lcolil izve za njegovo smrt,
č) vsako leto vsaj enkrat, če tudi niso v bolezni nastale nobene spremembe,
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d) če je zdravstvena ustanova kakor koli izgubila
•• z bolnikom in evidenco nad njim.
Prijavo pod 2; č) točko mora podati zdravstvena ustauova, ki je bolnika nazadnje zdravila.
Ministrstvo za. ljudsko zdravstvo bo predpisalo obrafceo za prijavo rakavih bolnikov.

če BO sami plačala nezmožni oziroma kolikor teh stroškov,
ni dolžan povrniti po veljavnih predpisih kak drog organ.
Vili
Onkološki zavod mora analizirati zbrane podatke
obolenj, izvajati zaključke ter predlagati ministrstvu za
ljudsko zdravstvo potrebne ukrepe za borbo proti raku.

II
Priglasiti je treba vse maligne neoplazme: karcinom,
sarkom, malig. melanom, hematoblastoae (melig. limfogranulom, leukemije, ensoteliom, miolom, poliglobubulis
rubra vera i. dr.), vse možganske tumorje in vse neoplazme, kjer obstoji sum na malignost.
Ill
Prijave se morajo pošiljati onkološkemu zavodu najpozneje v 8 dneh po odpustu iz zdravljenja aH po obdukkriji.
Za natančno izpolnitev prijav in za pravočasnost prijave jo odgovoren predvsem zdravnik, ki je bolnika zdravil aH obducirai
IV
Vsaka zdravstvena ustanova mora voditi knjigo prijav rakastih obolenj in na vsaki predloženi prijavi zapisati številko, pod katero je rakavi bolnik vpisan v to
knjigo.

Onkološki zavod vodi za vso Ljudsko Republika Slovenijo centralno evidenco priglašenih, ugotovljenih in
sumljivih primerov rakavih obolenj po kartotečnem sistemu.
O gibanju rakastih obolenj obvešča onkološki zavod '
tromesečno ministrstvo za ljudsko zdravstvo do 5 v mesecu za preteklo tromesečje. V poročilu je treba posebej
izkazati število smrtnih primerov zaradi raka oziroma
7-a rakom obolelih oseb.

IX
Z denarno kaznijo do 5000 dih ali s kaznijo do 10 dni
poboljševalnega dela se kaznuje:
1. zdravnik zdravstvene ustanove, ki ne izpolni ali
ne izpolni pravočasno prijave o bolniku z rakom ali ki
ne izpolni prijave o razvoju njegove bolezni v primerih
iz I, točke te odredbe;
2. mrliški preglednik, ki ne poroča ali ne poroča pravočasno o smrti rakave osebe (VI. took»).

Za postopek o prekrških in za izrekanje kazni so pristojni izvršilni odbori okrajnih (mestnih, rajonskih) ljudskih odborov oziroma komisije za kaznovanje prekrškov
pri teh odborih po predpisih temeljnega zakona o pie*
krških.
XI
Ta odredba velja od 1. januarja 1950 dalje.
St. S—zak. 105
Ljubljana, dne 11, marca 1950.
Soglašam 1
Predsednik vlade LRS:
Miha Marinko l r.

Minister
za ljudsko zdravstvo LRS:
Dr. Ahcin Marjan L r,

49.

VI

Navodilo

Mrliški pregledniki morajo v treh dneh po smrti obvestiti onkološki zavod o vsakem primeru smrti zaradi
raba.
S temi podatki dopolnjuje onkološki zavod svojo evidenco rakavih bolnikov in evidenco za rakom umrlih
oseb, ko se je poprej prepričal, da bolnika ni priglasila
*e zdravstvena ustanova.

o planiranju fonda plav

VII
Zaradi nadzorstva nad uspehom zdravljenja in razsoja bolezni mora državna iistanova, ki je poslednja zdravila bolnika, biti v stalnem stilni z bolnikom, ga klicati
"a kontrolne preglede in zahtevati od njega poročila o
Rf
anju in razvoju bolezni.
Bolniki so dolžni odzvati se tem pozivom.
Prevozne stroške rakavih bolnikov, ki jih je zdravstvena ustanova poklicala na kontrolni zdravniški pregled, povrne krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbor,

Zaradi pravilnega izvajanja kontrole nad izvrševanjem fonda plač po uredbi vlade FLR J o ustalitvi delovne
sile in o vskladitvi plana delovne sile s planom fonda
plač in planom zagotovljene preskrbe (Uradni list FLRJ,
5t. 4—1950) in navodila o izvrševanju te uredbe (Uradni
list FLRJ, št. 11—1950) predpisujem v skladu z odredbo
ministra za finance FLRJ o sestavljanju tromesečnih planov fonda plač in o uporabi predpisov o kontroli in evidenci izvršitve plana fonda plač tole:
1. Od 1. aprila oziroma 1. maja 1950 bodo izplačevala kreditna podjetja gotovino za plače delavcev in nameščencev samo tistim državnim gospodarskim podjetjem
republiškega in lokalnega pomena (oblastnim, okrajnim
in krajevnim), za katera bodo v predpisanih rokih prejela pravilno sestavljene in potrjene letne in tromesečne
plane fonda plač.
Tromesečni plani fonda plač morajo biti razčlenjeni
po posameznih mesecih ter morajo biti v skladu s trome-
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sečnimi gospodarskimi plani in potrjenimi plani delovne sile podjetja, kar mora operativni upravni voditelj potrditi na samem planu.
2. Skupna izplačila gotovine za plače delavcev in nameščencev po planu fonda plač ne smejo presegati v enem
letu (tromesečju) kvote fonda plač po letnem (trimesečnem) osnovnem planu, ki je določena s potrjenim finančnim planom.

obrazcu F—43a. .V kojonp podatki na plače« vpišejo vse
dodatke, ki jih izplačujejo namešč&čem po predpisih'
pravilnika o posebnih dodatkih državnih uslužbencev.

Da bo mogoče kontrolirati, ali so tromesečni plani
fonda plač v skladu z letnimi osnovnimi plani, morajo
podjetja letni osnovni plan fonda piaf, ki ga izkažejo v
letnih finančnih planih v skupnem ZJ.> ^ku, razčleniti na
podlagi dinamičnega gospodarskega plana na posamezna
Četrtletja,
3. Vsa gospodarska podjetja prikazujejo plan fonda
P'laö na ustreznih obrazcih, ki so predpisani za posamezne
vrste delavnosti, po navodilih za planiranje cen in sestavo finančnih planov za leto 1950 (obrazec F—13) tako,
da prikažejo v letnih planih zneske plač za posamezna
tromesečja oziroma v tromesečnih planih za posamezne
mesece v podaljšku obrazca.
Podjetja morajo izkazati na obrazcih osebne izdatke
vseh vrst (mezde, plače, honorarje itd.), razvrščene v
ustrezne rubrike obrazca F—13. V drugem razdelku je
treba izkazati fond plač za vsako poslovno delavnost podjetja posebej (n. pr. delavsko-uslužbenska restavracija
magazin, ekonomija, gradbena dela v lastni režiji itd.).
Ce pa ima podjetje za katero od teh delavnosti poseben
bančni račun in predlaga za to delavnost poseben gotovinski plan, mora sestaviti in predložiti zn tako delavnost tudi poseben plan fonda plač, čeprav je v finančnem
piami prikazan fond plač na istem obrazcu kot glavna
delavnost podjetja.

7. Uradom in ustanovam izplačujejo tanke sredstva
za plače uslužbencev na podlagi potrjenih blagajniških
planov. Za sestavljanje in predlaganje blagajniških planov
veljajo dosedanji predpisi. Blagajniški plan mora biti
sestavljen v okviru kvot delovne eile, ki jih sporoči višjim
odredbodajalcem za republiški proračun oziroma izvršilnim odborom oblastnih in okrajnih ljudskih odborov za
oblastne, okrajno in krajevne proračune ministrstvo za
finance LRS.

Honorarje v III. razdelku prikaže podjetje v zneskih,
ki so planirani po posameznih predračunih (dom igre in
dela, otroške jasli itd.), nagrade in premije pa planira
po izkušnjah glede na predvidene potrebe.

6. Po sprednjih navodilih morajo sestavljati plan
fonda plač tudi gospodarske enote uradov in ustanov ' (delavsko-uslužbenske restavracije, preskrbovalnice, ekonomije, domovi oddiha). Plane fonda plač teh enot potrjuje
ustanova ozitoma urad, ki mu enota ipripađai

Za gospodarsko delavnost ustanovo ali urada, lei so
financira iz proračunskih investicijskih kreditov (n. pr.
melioracije hudournikov, pogozdovanja, gradbena dela
ustanove v lastni režiji itd.), sestavlja piano fonda plač
ustanova oziroma urad, ki ima potrjene investicijsko kredite. To plane mora dostavljati ustanova ali urad na isti
način, kot je navedeno za podjetja.
8. Plan fonda plač za drugo tromesečje 1950 morajo
dostaviti:
a) operativni upravni voditelji republiških podjetij,
razen gradbenih podjetij, najkasneje do 81. marca 1950;
b) operativni upravni voditelji gradbenih podjetij republiškega pomena in vseh podjetij lokalnega pomena
najkasneje do 30. aprila 1950.
St. 16016/3—1950
Ljubljana, dne 18. marca 1950.
Minister za 1 mance LRS:
Zoran Polič 1. r.

Vsa izplačila mora podjetje prikazati ua obrazcu
F—13 v kosmatih (bruto) zneskih, kot jih je izplačevalo
po prejšnjih predpisih, vključno tisti del prispevka za socialno zavarovanje, ki ga je plačalo podjetje samo.
Podjetja republiškega pomena izkažejo na obrazcih
F—13 posebej osnovne in dodatne plače, medtem ko izkažejo podjetja lokalnega pomena obe vrsti plač v skupnem znesku.
4. Letne in tromesečne plane fonda plač podjetij potrjujejo njihovi operativni upravi voditelji, ki morajo
skrbeti, da so plani pravilno sestavljeni. Potrjene plane
pošlje operativni upravni voditelj v predpisanih rokih
pristojnemu kreditnemu podjetju, planski komisiji okraja,
v katerem je sedež podjetja, in podjetju samemu. Razen
tega sestavi operativni upravni voditelj zbiralni plan
fosaa plač vseh svojih podjetij po vrstah delavnosti (industrija, trgovina itd.) ter ga predloži hkrati z individualnimi plani podjetij v istih rokih po pristojni poti ministrstvu za finance LRS (za republiška podjetja) oziroma
pristojnemu poverjenistvu za finance (za lokalna podjetja).
5. Hkrati s plani podjetij pošiljajo operativni upravni
roditelji, ki se vzdržujejo iz prispevka podjetij (ditekcije,
ufisrave), navedenim organom tudi svoje plane fonda plač.
Direkcije sestavljajo svoj plan fonda plač na podlagi sistemiziranegà števila nameščencev, prikazujejo pa ga na

50.
Na podlagi 6. člena uredbe o elementih lastne cene,
o akumulaciji, skladu vodstva in o osrednjem skladu državnih industrijskih proizvajalnih podjetjih lokalnega pomena (Uradni list FLEJ, št. 106/48) in v sporazumu s
plansko komisijo LRS in ministrstvom za komunalno
zadeve T,RS izdajam

odločbo
o amortizacijskih stopsjah državHih industrijskih
proizvajalnih podjetij lokalnega pomena in o razdelitvi amortizacije med splošni državni amortizacijski
sklad in amortizacijski sklad podjetij za leto 1950
1. Amortizacijsko stopnje na _ individualne planske
proizvajalno stroškb podjetij in razdelitev amortizacijskih
zneskov na splošni državni amortizacijski sklad in na
amortizacijski skla/i podjetij za leto 1950 so tele:

.8x£"&
v

Gospodarske stroke

Stem»
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Štev. 1<) — 21. III. 1<96Q

Razdelitev amortizacijskih
zneskov
SploJnl drž.
amortizacijski
ikltd '(o

Amortizacijski
sklad podjetij
«k

8. Ta odločba volja od 1. januarja I960.

Proizvodnja in predelava premoga
a) premogovniki
b) plinarne

2. Minister za finance LRS lahko na obrazložen predlog operativnega administrativnega voditelja predipäSe posameznemu podjetju izjemoma tudi individualno stopajo
amortizacije.
St. 241-472—1960

5
Ô

Industrija nekovin
a) pridobivani© nekovin
(kremen brez predelave)
3
b) pridobivanje nekovin s
predelavo in predelava 8
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'5
80

70

Ljubljana, dne 10. marca I960.
Za predsednika
planske komisije LRS:
Sergej Kraigher L r4

40

Minister
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za komunalne zadeve LRS:
Milko Gorš» L r.
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Minister za finance LRS:
Zoran Poli{ 1. r.

Kovinska industrija

a) livarne
lave)

(brez

prede»
4

b) kovinska industrija,
splošna (tudi kombinirana z livarno)
8
c) predana mehanika, kovinska galanterija in
zlatarna
8
Elektroindustrij»
5
kemična industrija
a) izdelovanje suhih barv 3
b) draga kamiona industrija
4
Industrija gradbenega materiala
a) opekarno in apnenice
4
b) druga industrija gradbenega materiala
5

G0

40

75

23

4
5

70
76

30"
26

industrija papirja

6

80

20

Industrija usnja in čevljev
a) usnjamo
b) čevlja rne in galanterija
usnja
Zivils!^ industrija
a) mlini in tovarne testenin
b) industrija kisa, sadnih
sokov in alkoholnih pijač
c) pivovarne, klavnice, tovarne kvasa
d) druga živilska industriia

popravek
ukaza o razglasitvi okrajnih in krajevnih državnih
mlinov za podjetja oblastnega pomena
78. točka — Krajevni mlin Vrbovo (Gorica) se mora
pravilno glasiti:
»Krajevni mlin Vrtovin (Gorica).<
K U •. 169

Ccsna industrija
a) žage
b) dr-'a lesna industrija

Tekstilna industrija
a) pletilstvo
3
b) pTedilnica, tkalnica, Izdelovanje kloimčevine
6
o) konfekcija. dežnikarne,
predelava žimo, vrvarne
1

V besedilo ukaza št 169 z dne 24. decembra 1949, objavljenega v 39. številki Uradnega lista LRS z dne 27. decembra 1949 je zašla spodaj navedena napaka, zato daj©
Prezid i j Ljudske skupščin© LR SWenije po predlogu
vlade LR Slovenije
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Iz Prozidija Ljudske skupščine LR Slovenije
z dne 20, maroa I960.

Pregled »Uradnega lista FLRJ«
St. 15 z dne 1. marca 1950:
150. Uk«y. o spremembi ukaza o imenovanju volivnih komisij ljudskih republik in avtonomnih enot za volitve
ljudskih poslancev Ljudske «kupščine Federativne
ljudsko republike Jugoslavije, razpisane za'26. marec 1950.
151. Pravilnik o dodatku za terensko delo uslužbencev,
zaposlenih v kmetijstvu.
152. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o
dodatku za terensko delo uslužbencev v elektrogospodarstvu (Uradni list FLRJ St. 45/49). 153. Navodilo o načinu proračunavanje plač hišnikov.
154. Navodilo o rokih za sklepanje učnih pogodb in za
vpis učencev v Sole za gospodarske učence in v industrijske šole.
155. Objave zvezne volivne komisije o potrditvi kandidatur za volitve ljudskih poslancev Zveznega sveta
Ljudske skupščine Federativne ljudske republike
Jugoslavije na dan 20. marca 1950.
156. Odločba o spremembi odločbe o imenovanju okrajnih volivnih komisij za volitve ljudskih poslancev za
Ljudsko skupščino FLRJ.
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Btev. 10 —21. III. 1950

St. 16 z dno 4. marca 1C50:

St. 19 z dne 15. marca 1930.

157. Zakon o mamilih
158. Pravilnik o orgamzacjji, sestavi in ileiu •••.-•• «i
delovne norme v gospodarstvu lokalnega pomena.

171. Obvezna razlaga o odpravi zakonov in predpisov, ki
sy v nasprotju z zakonom o socialnem zavarovanju
delavcev in uslužbencev in njihovih družin z dno
21, januarja 1950.
172. Odredba o sklepanju pogodb za električno energijo
za [I., III. in IV. kvartal 1950.
173. Pravilnik o strokah in poklicih.
174. Pravilnik o pogojih in načinu sklepanja pogodb o
dobavi in prevzemu električne energije.
175. Navodilo o honorarni službi.
176. Odločba o določitvi elementov kakovoäti za rastlinska krojila in njihove nadomestke.
177 Odločba o začasnih tehničnih predpisih za obdelavo
idejnega projekta za visoke gradnje faz Bs in Bi.
Odločba o nižji enotni ceni v prodaji na drobno za elitno
seme sladkorne pese domačega izvora.

159. Navodilo za uporabo tablic preračunanih dosedanjih
plač in dodatkov uslužbencev (Uradni list tLRJ,
št. 10-50).
Popravek pravilnika o hišnem redu v varstvenem domu
za obsojene porodnice.
Št. 17 z dne 8. marca 1930:
160. Odredba o prepovedi sečnje in uporabe taninskega
lesa za kurjavo.
161. Odločba o ~{.otrdlFvi spoVazüma o letalskem prometu
med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in
' Združenimi ameriškimi državami.
162. Navodilo k 25. členu o vojaških sodiščih.
163. Odredba o vzpostavitvi obveznega obalnega in luškega pilotiranja.
164. Odredba o sestavnih delih projektnega elaborata za
gradnje manjšega obsega in pomena na obstoječih
železniških progah. ,.
165. Odločba o dodatkih in premijah k odkupnim cenam
za pitane in mesnate prašiče v letu 1950.
168. Popravek nekaterih napak v tiskanem besedilu ukaza o razdelitvi ozemlja Federativne ljudske republike Jugoslavije na volivne okraje za volitve Ij. poslancev za Zvezni svet Ljudske skupščine FLRJ pri
volitvah, razpisanih za 26, marec 1950 (Uradni list
FLRJ, šL 8 z dne 2. februarja 1950).
Popravek tarife davka na promet proizvodov.
Popravek navodila o obračunavanju in vplačevanju razlik
pri rabatih, ki nastanejo pri proizvajalnih podjetjih
in trgovskih podjetjih na debelo.
St. 18 z dno 11. marca 1950:
L67. Začasno navodilo o sestavljanju in reviziji projektne naloge-za izdelavo idejnih in glavnih projektov
za gradbeni del železniških investicijskih objektov.
168 Odredba o postopku pri projektiranju in gradnji industrijskih tirov in pri gradnji na železniškem območju po investitorjih izven resora ministrstva za
železnice FLRJ.
169 Odločba o prevzemu vojnih in delovnih invalidov in
njihovih družinskih 'članov v zagotovljeno preskrbo
in o dodatni preskrbi .vojaških vojnih invalidov z industrijskimi nakaznicami za izredne potrebe (VP).
1170. Odločba o .spremembi in dopolnitvi temeljnih razredov kontov (kontnih planov) državnih gospodarskih
podjetij.
Popravek navodila za izvajanje uredbe o ustanovitvi delovne sile e planom plačilnega fonda in planom zagotovi j •• e preskrbe
(

Popravek cenovnika odkupnih in državnih (vezanih) oe&
za kmetijske pridelke in nižjih enotnih prodajnih cen
za industrijske izdelke, veljavnih za vso Federativno
ljudsko republiko Jugoslavijo.
9t. 20 z dno 18. marca I960:
178. Ukaz o ratifikaciji konvencije o privilegijih m imunitetah Združenih narodov, potrjene od generalne
skupščine Združenh narodov z resolucijo z dne 13.
februarja 1946.
179. Uredba o izdajanju obveznic v odškodnino za razlaščeno premoženje.
180. Uredba o kontroli piosadke na plovilih v notranji
plovbi.
181. Odredba o določitvi odškodnine lastnikom živine,
prevoznih in drugih sredstev, ki se vzamejo za
oborožene sile Federativne ljudsko republiko Jugoslavije.
182. Odločba o prenehanju Državnega zavoda za socialno
zavarovanje in o novih organih socialnega zavarovanja.
183. Odločba o likvidaciji sodišč socialnega zavarovanja
in vrhovnega sodišča socialnega zavarovanja FLRJ.
184. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o pogojih za kontrahiranje industrijskih rastlin letine
1950.
185. Odločba o zaračunavanju cen za proizvode iz izventržnih blagovnih skladov, kadar so kupci državna
gospodarska podjetja in ustanove.
1R6. Odločba o določitvi elementov kakovosti za usnje m
obutev.
187. Potrditev namestnika kandidlata za volivni okraj
studeniški.
Konvencija o svetovni meteorološki organizaciji začela
veljati.
Popravek pravilnika o organizaciji, sestavu in delu komisij za delovne norme v gospodarstvu lokalnega
pomena.
Popravek uredbe o ustanovitvi in prenehanju delovr 'razmerij.

Izdaja »Uradni d6l.(l RSt.
OtreUtOi iD odgovorni uredtfk' dr Rastko Močnik, tiakn Tlskat-ua »Toneta Tom5l£a< ~ vf »
•Ljubljani -Nrirrtfinina:
črtrtletnn 60, pollano 120, cploletno M0 din. - Posamezna Številka: 4 din do 16 «tran! 8 dip • i?
!
strani, 12d D <io 48 strani: 16đin do 64 etroni, po pošti 2.50 din več..— Uredništvo fa, upravniStvo; Ljubljana, Greenriu- va
ulica 5t 23 — Telefon: ravnateljstvo 4940, uredništvo 49-00, upravniWvo 65-79. — Čekovni račun 601-90180-0.
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

V Ljubljani, dne 28. marca 1950.

Številka 11.

VSEBINA
81. uredba o obveznem zatiranju škodljivcev in bolezni sod- 53. Odločba o spremembi davane les•oe za odmero dobodkdas
nega drevja.
kmetijskim gospodarstvom.
82. Uredba o pooblastitvi za Izdajanje predpisov zaradi obnove
hmeljnikov.

UßEöBE. ODBEBBE. MV0DILÄ IN ODLOČBE
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
51.
Na podlagi 1. ćlena zakona o poobastilu vladi LRS
*a izdajanje uredb na področju narodn&ga gospodarstva
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za kmetijstvo LRS
uredbo
o obveznem zatiranju škodljivcev in bolezni sadnega
drevja
1. člen
Zaradi zatiranja škodljivcev in bolezni sadnega drevj* morajo voditelji državnih, zadružnih in družbenih gospodarstev (posestev, ekonomij) in imetniki (lastniki,
uživalci, zakupniki) oziroma upravitelji zasebnih kmetijskih in nekmetijskih gospodarstev, ki imajo kakršen koli
nasad sadnega drevja |v sadovnjakih, na vrtovih, njivah,
travnikih, nasipih, ozarah, ob cestah itd.), vsako leto
ifcvržiti tele zatiralne ukrepe:
1, izkopati ali posekati in iz nasada odstraniti morajo
Vsa sadna drevesa, ki so suha ali na pol suha, nadalje.
drevesa, y so močno rakava ali napadena od zalubnikov,
črtnih zavrtaôev, navadnih kapiurjev (ne od ameriških katarjev) ali krvavih uši v takem obsegu, da ni mogoče
drugače uspeâno zatreti i&h bolezni in škodljivcev; prav
te&o morajo odstraniti iz nasada vse suhe, na pol suhe in
umirajoče ter od zalubnikov alj vražjega grmičja (metlas
*ega izrastka) napadene veje in štrclje;
2. ostrgati morajo na pogrnjene rjuhe, vrečevino,
papir ali podobno z debla in z vseh starejših vej sadnega
drevja mah, lišaje, staro skorjo in drevesne gobe in oda r
* aniti z dreves suhe gnile plodove (mumije) ter vse odPedke takoj na mestu sežgati;
8. ostrgati in umočiti morajo vso jajčno zalego gobarja, ostrgati oziroma px>rezati in uničiti vea druga gosenič06
gnezda in legla drugih Škodljivcev, ki so pozimi na
*®i*h sadnega drevja, grmovja in na živih mejah, ter od8tta
niti s sadnega drevja vse grmiče bele omele Glrna);
.4. odstraniti morajo s starikavih sadnih dreves pre^^^ôrno visoke vrhove, na katerih se predpisani zatiralci-ukrepi ne morejo več jzvrä'ti aH pa bi bilo njih iz^a&Je ae^aroo za delavca.

2. člen
V okoliših, ki so okuženi z ameriškim kaparjem, morajo v 1. členu te uredbe navedene osebe poleg zetiraJaSi
ukrepov iz 1. člena izvršiti še tele ukrepe:
1. izkopati ali posekati in iz nasada odstraniti morajo
vsa sadna drevesa, ki so tako močno napadena od aHöeriškega kaparja, da so neozdravljiva, manj napadena drevesa pa pomladiti;
2. izkopati ali posekati in na mestu sežgati morajo
v bližini sadnega drevja se nahajajoče grmovje gloga in
črnega trna in drugo grmovje, kjer se lahko raammožuje
ameriški kapar; to morajo storiti tudi taki posestniki, ki
sami nimajo sadnega drevja; katero grmovje je treba na
ta način odstraniti, določi komisija iz 3. člena te uredbe;
3. debla in debelejše veje dreves, izkopanih, posekanih, pomlajenih ali očiščenih po določbah 1. in tega
člena, morajo močno opaliti, preden jih odstranijo iz nasada, vse drago vejevje pa morajo na mestu sežgati;
4. potem ko so opravljena dela iz 1, člena in iz l.}
2. in 3. točke tega člena, morajo opraviti zimsko škropljenje vseh sadnih dreves s predpisanimi zatiralnimi sredstvi vsaj enkrat, in sicer v roku, ki ga določi izvršilni odbor krajevnega ljudskega odbora.
3. člen
Izvršilni odbori krajevnih (mestnih, rajonskih) ljudskih odborov sestavljajo posebne komisije 3 članov, ki
morajo vsako leto najpozneje do 1. novembra določiti drevesa, ki jih je treba po 1. in 2. členu te uredbe odstraniti iz nasada oziroma pomladiti, ter grmovje, ki ga j«
treba po 2. točki 2. člena odstraniti.
4. člen
V 1. členu predpisani zatiralni ukrepi morajo biti
izvršeni vsako leto najpozneje do 81. marca. V krajih, •
so okuženi z ameriškim kaparjem, pa morajo biti v 1. in
2, členu te uredbe predpisani zatiralmi ukrepi izvršeni v
roku, ki ga določi krajevna ljudski odbor.
5. Sen
Ce posestnik zatiralnih ukrepov, ki so predpisani po
2. členu te uredbe, v predpisanem roku ne opravi, mora
izvršilni odbor krajevnega ljudskega odbora poskrbeti,
da se ti ukrepi izvršijo na lastnikove stroške .
6. člen
V 3. členu navedene komisije pregledajo vsako leto
najpozneje do 10. aprila vse nasade sadnega drevja na

Stran 62

ÜRADM LIST LES

svojem območju in ugotovijo gospodarstva, ki niso izvr§üa po tej uredbi predpisanih zatìralnih ukrepov. Izvršilni odbori krajevnih ljudskih odborov prijavijo pristojnemu izvršilnemu odboru okrajnega ljudskega odbora
tiste, ki niso izvršili po tej uredbi predpisanih zaitiralnih
ukrepov.
7. člen
Kdor ima motorno ali prevozno sadno škropilnico, jo
mora vsako leto najpozneje do 15. oktobra spraviti v brezhibno stanje. Sadne škropilnice morajo biti ves čas zimske škropilne sezone do največje mere Izkoriščene. V
ostalem veljajo predpisi uredbe o mobilizaciji motornih
i© prevoznih sadnih škropilnic (Uradni list LRS, št. 12—
61/47).
8. člen
Vsi izvršilni odbori okrajnih (mestnih, rajonskih)
ljudskih odborov morajo po strokovnjaku vsako leto najpozneje do 15. oktobra pregledati vse nasade sadnega
drevja na.svojem območju, da se ugotovi stopnja okužbe
z ameriškim kaparjem. Ugotovitve pregleda sporočijo izvršilni odbori okrajnih (mestnih, rajonskih) ljudskih odborov pristojnim izvršilnim odborom oblastnih ljudskih
odborov, ki nato predlagajo ministrstvu za kmetijstvo,
katere kraje oziroma ••••• je treba razglasiti za okužene z amerMcim kaparjem.
%
9. člen
Če dejanje ni sodno kaznivo, se kaznuje:
1. z denaimo kaznijo do 5.000 dinarjev ali s poboljševalnim delom do dveh mesecev, kdor namenoma ali
brez opravičenega razloga ne izvrši v določenem roku
ukrepov, predpisanih v 1. členu te uredbe, ali ne spravi
motornih in prevoznih škropilnic v brezhibno stanje (7.
člen te uredbe);
2. z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali s poboljševalnim delom do treh mesecev, kdor namenoma ali brez
opravičenega razloga ne izvrši v določenem roku zatiralniüh ukrepov, predpisanih v 2. členu te uredbe;
3. z denarno kaznijo do 2000 dinarjev član komisije
iz 3. člena, ki ne opravi ali ki malomarno opravlja dolžnosti iz 3. in 6. člena, odgovorni član oziroma uslužbenec
ljudskega odbora, afeo ne izpolni dolžnosti po 5., 6, ali 8.
•••• te uredbe, ter strokovnjak, ki ne izpolni ali malomarno izpolni dolžnost po 8. členu te uredbe.
Za upravnokazenski postopek in za odločanje na prvi
stopnji je pristojen izvršilni odbor okrajnega ljudskega
odbora.
10. člen
Minister za kmetijstvo izdaja navodila za izvajanje te
uredbe.
11. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
S tem dnem preneha veljati odredba minietra ••
kmetijstvo o obveznem zatiranju škodljivcev in bolezni
sadnega drevja (Uradni Ifet LRS, št. 4—15/46).
St. S-sak 183
Ljubljana, 'din© 28. marca I960.
•••5'"• 7,a kmetijstvo LRS:
log. Jože Levstik l. r

Predsednik vi "«V LRS:
Miha Marinko L r.

S*ev. -M — 88, • Wk

5fi.
Da se zagotovi pridelovanje hmelja, kakor to določa
petletni plan, izdaja vlada Ljudske Republike Slovenije
na podlagi točke c) 30. člena zakona o petletnem planu
za razvoj narodnega gospodarstva Ljudsko ••••••
Slovenije in po predlogu ministra za kmetijstvo LRS
uredbo
o pooblastitvi za izdajanje predpisov, zaradi obnove
hmeljnikov
1. člen
Minister za državne nabave je*pooblaščen, da v sklapaše o obvezni obnovi hmeljnikov v okrajih Celje okolica,
Dravograd (Slovenj Gradec) in Šoštanj ter delno v okrajih Maribor okolica in Poljčane.
2. člen
Minister za kmetijstvo je {.ooblaščen, da v zvezi z obnovo hmeljnikov izda predpise o obvezni prodaji himeijskih sadik in o preskrbi pridelovalcev hmelja s hmeIjevkami.
'
3. člen
Minister za državne nabave je pooblaščen, da v skladu z zveznimi predpisi izda v sporazumu z ministrom za
kmetijstvo potrebne predpise o znižanju obvezne oddaje
poljskih pridelkov tistim pridelovalcem hmelja, ki imajo
svojo orno zemljo pretežno pod hmeljem.
4. člen
Minister za trgovino in preskrbo je pooblaščen, da v
sporazumu z ministrom za kmetijstvo in z ministrom za
državne nabave v skladu z «veznimi predpisi izda predpise o preskrbi z žitom in krmo tistih pridelovalcev hmelja, lei žita • krme sami ne pridelajo dosti za lastne potrebe in da zagotovi v ta namen potrebne fonde žita in
krme.
5. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
St S—zak 132

Ljubljana, dne 22. marca 1950.
Minister za kmetijstvo LRS:
Predsednik vlade LRS:
Ing. Jože Levstik 1. r.
Miha Marinko 1. r.

53.
v

Na podlagi 65. člena uredbe o damkiu od dohodka z
dne 17. februarja 1949 (Uradni list LRS, št. 7-28/49) in
na podlagi I. in VI. točke odločbe vlade FLRJ o davčnih
stopinjah dohodnine z dne 10. I. 1950 (Uradni list FLRJ,
št. 7-61—50) izdaja vlada Ljudske Republike Slovenije po
predlogu ministra za finance LRS
odločbo
o spremembi davčne lestvice za odmero dohodnine
kmetijskim gospodarstvom
1. V davčni leatvici, ki je sestavni del odločbe vlade
LRS z dne 6. februarja 1950, št. S—zak 34 o davčnih
stopnjah za odmero dohodnine kmetijskim gospodarstvom
(Uradni list LRS, št. 6-27—50), se je vrinila računska pomota. Ker zaradi tega davčna lestvica ni v skladu z
loSbo zvezne vtede o davčnih stopnjah dohodnine '

Štev. • — ss. iff. m.

•'•••1 LIST LRS

se za da^jËjne osnove do zneska
i.OQÒ d#Qjpj$e(V đbja$§ena &•••& 1•••• zamenja z novo davčno lestvico, ki je sestavni del te odločbe, medtem
ko ostane davčna lestvica za davčne osnov© nad zneskom
leO.OOO dtoarjev v veljavi, kot j© Ma dbjavtjemia,
2. Ta odLoSba velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«, uporablja pa se za nazaj.
St. S—••• 184
Ljubljana, dne 28. marca I960.
Minister za finance LRS:
Predsednik vlade LRS:
Zoran Polic L r.
Miha Marinko 1. r.
Navzgor
zaokrožena
osnova
500
1.000
1.500
2.000
2,500
3.OO0
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
14.600
16.000
15.500
16.000
16.500
17.000
17.500
18.000
18.500
19.000
19.500
20.000
20.500
21.000

°/o

Davek

3—
3.02
3.04
3.06
3.08
3.10
3.13
3.16
3.19
3.22
3.25
3.28
3.31
3.34
3.37
3.40
3.43
3.46
3.49
3.52
3.55
3.58
3.61
3.64
3.70
3.76
3.82
3.88
3.94
4.—
4.06
4.12
4.18
4.24
4.30
4.36
4.42
4.48
4.54
4.60
4.67
4.74

15
30
46
61
77
93
109
126
144
101
179
197
215
234
253
272
292
••
332
352
373
394
415
437
462
516
543
571
600
629
659
690
721
753
785
818
851
885
920
957
995

Davek povečan za
5%
10%

15%

Navzgor
zaokrožena
osnova
21.500
22.000
22.500
23.000
23.500
24.000
24.500
25.000
26.500
26.000
26.500
27.000
27.500
28.000
28.500
29.000
29.500
30.000
30.500
31.000
31.500
32.000
32.500
33.000
33.500
34.000
34.500
35.000
35500
36.000
30.500
37.000
37.500
38.000
38.500
39.000
39.500
40.000
40.500
41.000
41.500
42.000
42.500
43.000
43.500
44.000
44.500
45.000
45.500
46.000
46.500
47.000
47.500
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°/o

Davek

Davek povečan za
10%
•••

4.81
4.88
4.95
5.02
5.09
5.16
5.23
5.30
5.37
5.44
5.51
5.58

1.034
1.074
1.114
1.155
1.196
1.238
1.281
1.325
1.369
1.414
1.460
1.507
1.554
1.602
1.650
1.699
1.749
•1.800
1.851
1.903
L966
2.010
2.064
2.119
2.174
2.230
2.287
2.345
2.403
2.462
2.522
2.583
2.644
2.706
2.768
2.831
2.895
2.960
3.029
8.100
3471
3.242
3.315
3.388
3.463
8.538
3.613
3.6^0
3.767
3.845
3.925
4.004
4.085

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

5J65

5.72
5.79
5.86
5.93
6.6.07
6.14
6.21
0.28
6.35
6.42
6.49
6.56
6.63
6.70
6.77
6.84
6.91
6.98
7.05
7.12
7.19
7.26
7.33
7.40
7.48
7.66
7.64
7.72
7.80
7.88
7.96
8.04 ,
8.12
8.20
8.28
8.36
8.44
8.62
8.60

4

—
—

1.890
1.945
1.998
2.054
2.110
2.167
2.225
2.283
2.341
2.401
. 2.462
2.523
2.585
2.648
2.712
2.776
2.841
2.906
2.973
3.040
3.108
3.180
3.255
3.329
3.404
3.481
3.557
3.636
3.715
3.794
3.874
3.955
4.037
4.121
4.204
4.289

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—'
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—

4.059
4.144
4.229
4.317
4.404
4493

16%
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Kavzgor
zaokrožena
cenava
-18.000
48.ÔUO
49.000
49.5ÌJ0
50.000
51.000
52.000
53.000
54.000
55.0U0
• 58.000
57.000
58.000
39.000
60.000
61.000
62.000
63.000
64.000
65.000
66.000
67.000
68.000
69.000
70.000
71.000
72.000
73.000
74.000
75.000
76.000
77.000
78.0
79.000
80.000
81.000
82.000
83.000
84.000
85.000
86.000
87.000
88.000
89.000
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°/•

Davek

8.68
8.76
8.84
8.92

4.166
4.249
4.332
4.415
4.500
4.697
4.898
5.104
5.314
5.527
5.746
5.968
6.194
6.425
6.660
6.911
7.167
7.428
7.693
7.962
8.237
8.516
8.799
9.087
9.380
9.698
10.022
10.351
10.686
11.025
11.370
11.719
12.074
12.435
12.800
13.171
13.546
13.927
14.314
14.705
15.102
15.503
15.910
16.322

9.—
9.21
9.42
9.63
9.84
10.03
10.26
10.47
10.68
10.89
11.10
11.33
11.58
11.79
12.02
12.25
12.48
12.71
12.94
13.17
13.40
13.66
13.92
14.18
14.44
14.70
14.96
15.22
15.48
15.74
16.16.26
16.52
16.78
17.04
17.30
17.56
17.82
18.08

1854

Davek
5%
4.374
4.461
4.548
4,636
4.725
4.932
5.143
5.359
5.580
5.803
6.033
6.268
6.504
6.746
7.060
7.256
7.525
7.799
8.077
8.360
8.649
8.942
9.239
9.541
9.849
10.183
10.523
10-868
11.220
11.576
11.938
12.304
12.678
13-.057
13.440
13.829
14.223
14.623
15.030
15.440
15,857
16.278
16.705
17.149

povečan za
10%
15%
—
4.583
—
4.674
—
4.765
—
4.856
5.175
4.950
5.167
5.399
5.633
5.388
5.614
5.870
5.845
6.111
6.356
6.080
6.320
6.608
6.565
6.863
6.813
7.123
7.389
7.067
7.326
7.R59
7.947
7.602
8.242
7.884
8.542
8.171
8.846
8.482
8.758
9.156
9.472
9.061
9.367
9.793
9.678
10.119
9.996
10.450
10.787
10.318
11.153
10.668
11.024
11.525
11.904
11.386
12.289
11.755
12.127
12.679
13.075
12.507
13.477
12.891
13.281
13.885
14.300
13.678
14.080
14.720
15.147
14.488
14.901
15.578
15.S20
10.016
15.745
16.461
16.176
16.911
17.367
16.612
17.053
17.828
17.501
18.296
18.770
17.954

Navzgor
zaokrožena
•••••
90.000
91.000
92.000
93.000
94.000
95.000
99.000
97.000
98.000
99.000
100.000
101.000
102.000
103.000
104.000
105.OÜ0
106.000
107.000
108.000
109.000
110.000
Ul.OOO
112.000
113.W0
114.000
115.000
116.000
117.000
118.000
119.000
120.000
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Davek

18.60
18.89
19.18
19.47
19.76
20.05
20.34
20.63
20.92
21.21
21.50
21.80
22.10
22.40
22.70
23.—
23.30
23.60
23.90
24.20
24.50
24.75
25.25.25
,25.50
25.75
2628.25
26.50
26.75
27.-

16.740
17.190
17.645
18.107
18.574
19.047
19.526
20.011
20.502
20.998
21.500
22.018
22.542
23.072
23.608
24.150
24.698
25.252
25-812
26.378
26.950
27.472
28.000
28.532
29.070
29.613
30.160
30.713
31.270
31.832
32.400

Davek
5%
17.577
18.050
18.527
19.012
19.503
19.099
20.502
21.011
21.527
22.048
22.575
23.119
23.669
24.226
24.788
25.357
25.963
26514
27.102
27.697
28.297
28.846
29.400
29.959
30.523
31.093
31.668
32.249
32.833
33.424
34.020

povečan za
10%
15%
19.261
18.414
19.788
18.909
19.409
20.292
20.823
19.018
21.360
20.431
21.904
20.952
22.455
21.479
23.013
22.012
23.577
22.552
24.148
23.098
24.725
23.650
25.321
24.220
25.923
24.796
26.533
25.379
25.969
27.149
28.565
27.773
27.168
28.403
27.777
29.040
28.393
29.684
30.335
29.038
30.992
29.645
30.219
31.593
32.200
30.800
31.385
32.812
31.977
33.430
32.574
34.055
33.176
34.684
33.784
35.320
35.961
34.397
36.607
35.015
35.640
37.260

Pregled »Uradnega lista FLRJ«
St. 21. z dne 22. marea I960
188. Odredba o rokih za sklepanje pogodb za II., III. in
TtT 1
L — 1 4 •••
IV.
kvartal
I960.
189. Odredba o sestavljanju tromeseönih planov fonda
plač in o uporabi predpisov o kontroli im evidenci
izvrševanja plana fonda plaž.
19C. Objava Zvezne volivne komisije o kandidaturi ••
namestnika za ljudskega poslanca Zveznega sveta
Ljudske skupščin« FLRJ za volivni okraj Bačka Palanko.
i

Izdaja >Uradnl ;»t URS«. — Direktor lo odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik, tteka Tiekarna >Toneta lomšlća« ~ vai v
LJubljani. Naf.r-nma. četrtletno GO, polletno 120, celoletno 240 dia ~ Posamezna številka: 4 din do 16 etrani, 8 din do 92
strani, 12 din <io 48 strani; 16db do 64 strani, po pošti 2.50 din ve& — Uredništvo ta upravndÄvo; LJubljana, ••••••••••»
ulica St. 23 — Telefon; ravnateljstvo 49-40, uredništvo 40-80, upravniMvo •79, — Čekovni račun 601-601604).

s

Poštnina plačana • gotovini

ADNI LIST

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
V Ljubljani, dne 11. aprila I960.

Letnik VII.

Številka 12.

•SB B IN A
54. Razglas volivme komisiie LES o ugotovitvi končnih rezul- 56. Odločba o spremembi odüoSjbe o dodatku k zagotovljeni
tatov ea volitve Ijudskin poslancev Sveta narodov Ljudske
preskrbi delavcev na državnih kmetijskih posestvih republiškega pomena.
akupščine FLRJ, ki so bile na dan 28. marca I960.
••. Navodilo aa opravljanje prakse odvetniških pdpraivoîkov — Popravek
pri sodišču, javnem tožilstvu in drugih organih drijavne
oblasti in državno uprave.

VDIIVNA KOMISIJA LR SLOVENIJE
54.
Razglas
Volivne komisije LRS o ugotovitvi končnih rezultatov
za volitve ljudskih poslancev Sveta narodov Ljudske
skupščine FLRJ, ki so bile na dan 26. marca 1950.
Republiška voüvna komisija je na podlagi volivnih
spisov v smislu 71., 72., 73. in ostalih členov zakona o volitvah ugotovila gledo volitev ljudskih poslancev za Svet
narodov Ljudske skupščine FLRJ tele končne rezultate:
Za kandidatno listo Osvobodilne fronte slovenskega
ttaroda, katere nosilec je Edvard Kardelj, ki je bila vložena kot edina kandidatna lista, je bilo oddanih 778.619
glasov, za skrinjico brez liste pa 61.842 glasov, tako da je
skupno glasovalo 840.461 volivcev. Za kandidatno listo
Osvobodilne fronte slovenskega naroda j« bilo oddi&nnh
92.64%, za skrinjico brez liste pa 7.80%.
Volitve so potekle na vseh voliščih Ljudske republike
Slovenije v popolnem redu ter ni bilo niti glede volivnega
Postopka samega niti glede volivnih rezultatov uradoma
ugotovljenih riikakih nepravilnosti, prav tako pa tudi ni
"ila vložena nobena pritožba.
Na podlagi volivnih rezultatov ugotavlja Vclivna kopija Ljudske republike Slovenije, da so bili izvoljeni
^ Ljudske poslance Sveta narodov Ljudske sk'upšŠine
"LltJ v Ljudski republiki Sloveniji in njihove namestöike:
*• ljudski poslanec: Kardelj (Edvard) Edvard, sekretar polJlbiroja CK KPJ, podpredsednik zvezne
v
lade in minister za zunanje zadeve FLRJ, Beograd,
njegov namestnik: Kozak (Josip) dr. Ferdo, književnik, predsednik Ljudske skupščine LRS, Sap Izvršnega odbora OF, Ljubljana,
*> ..
• ljudski posianec: Vidmar (Josip) Josip, književnik,
Predsednik Prezidija Ljudske skupščine LRS in predsednik Izvršnega odbora OF Slovenije, Ljuhljame,
njegov namestnik: Kraigher (Alojz) dr. Alojz,
književnik m profesor h. c medicinske fakultete,
Ljubljana,

3. ljudsiki poslanec: Rus (Ivan) Josip, podpredsednik
Prezidija Ljudske skupščine FLRJ in podpredsednik
Izviršnega odlboxa OF Slovenije, Beograd,
njegov namestnik: Primožič (Ludvik) Franc
orgrnjozacijski sekretar Izvršnega odbora OF Slovenije, Ljubljana,
4. ljudski poslanec: Bevk (Ivan) France, književnik,
podpredsednik Prezidija Ljudske skupščine LRS, čka
Izvršnega odbora OF Slovenije, Ljubljana,
njegov namestnik: Dolgan (Franc) Ervjn, delavec,
org. sekretar Oblastnega komiteja KPS za Gorižko
oblast, Postojna,
5. ljudski poslanec: Kocbek (Valentin) Edvard, podpredsednik Prezidija Ljudske skupščine LRS in podpredsednik Izvirenega odbora OF Slovenije, Ljubljana,
njegov namestnik: K r m e 1 j (Blaž) Maks, kmet, član
CK KPS, predsednik Republiške zveze kmetijskih zadrug Slovenije, Ljubljana,
6. ljudski poslanec: A m b r o ž i • (Josip) Lado, generalanajor JA, pomočnik ministra za promet FLRJ,
Beograd,
njegov namestnik: Maček (Franc) Polde, član Izvršnega odbora Mestnega ljudskega odbora in član biroja mestnega komiteja KPS, Ljubljana,
7. ljudski poslanec: Bebler (Bcltezar) dr. Aleš, stalni
delegat FLRJ v Varnostnem svetu pri OZN, cum CK
KPS, New York,
njegov namestnik: M lek u ž (Franc) Franc, kmet
zadružnik, predsednik kmečke delavne zadruge in
krajevnega ljudskega odbora, Cezsoča,
8. ljudski poslanec: Dolinšek (Franc) Tone,, član
CK KPS, pomočnik ministra za elektrogospodarstvo,
Ljubljana,
njegov namestnik: P o g a č a r (Mato) Jakob, delavec,
šef livarne v Titovih zavodih Litostroj, podpredsednik
IO OF mesta Ljubljana, Ljubljana,
9. ljudski poslanec: Hočevar (Joie) Janez, študent,
sekretar Centralnega komiteja Ljudske mladine Slovenije, Ljubljana,
njegov nam/estmÀk: Ne do g (Rudolf) Alenka, študent, organizacijski sekretar Centralnega» keimiteja
Ljudske mladine Slovenije, Ljubljana,

Steep

•••• *>W ERS

IO, ljudski poslanec: Jakac (Attorn) Božidar, akademäfei slikar, prorektor Akademije upodabljajočih umetnosti, Ljubljana,
njegov namestnik: Krese (Frano) Franc-Coba»,
podpolkovnik JA, predsednik glavnega odbora Vojaških vojnih invalidov za Slovenijo^ Ljubljana,
3ä. ljudski poslanec: Jakopič (Andrej) Albert, äan
CK KPS, član 10 OF Slovenije, Ljubljana,
njegov namestnik: Brun (Stefan) Viktor, delavec,
organizacijski sekretar Okrajnega komiteja KPS, Jesenice,
S£. ljudski poslanec: Jeras (Ivan) Josip, predsednik
Glavnega odbora Rdečega križa Slovenije, član 10 OF
SJovienije, Ljubljana,
njegov namestnik: Prešeren (Franc), Cilka, delavka, član org. instruktorske uprave CK KPS, LjubIjana,
&Ì- ljudski poslanec: Kavčič (Ignac) Stane, član Politbiroja CK KPS, minister za industrijo LRS, Ljubljana,
njegov namestnik: Krese (Franc) Leopold, podpredsednik Oblastnega ljudskega odbora in dan biroja
Oblastnega komiteja KPS za Ljubljansko oblast, Ljubljana,
JÖ, Hudskj nogjanec: Krivic (Edmund) Vlado, čLam Poijtbiroja CK KPS, predsednik Komisije državne kontrole LRS, Ljubljana,
njegov namestnik: Marentič (Janko) ing. Vera,
agronom, član Kmečke komisije pri CK KPS, Ljub-

Štev. 10 i-. •». I'V. ÌNSC-

20. liudski
še: Rejtyaöek (Rudolf) Rado, general•
•••••• JA,
Gla
"
~ ""
' - ~Beo;a odbora
ÓF
Slovenije,
grad,
njegov •••••••: Voljč (Franc) Ignac, delavec,
preroednTk UHajnega ljudskega odbora in sekretar
Okrajnega komiteja KPS, Jesenice,
21. ljudski poslanec: P o lak (Franc) Bojan, polkovnik
JA in član Glavnega odbora OF Slovenije, Zagreb,
njegov namestnik: Molek (Franc) Jože, delavec, član
OK KPS, predsednik Okrajnega ljudskega odbora in
sekretar Okrajnega komiteja, Kranj,
22. ljudski poslanec: R a k e f (Janez) Franc, zidar, udarnik pri Gradlisu v Titovih zavodih Litostroj, Ljubljana,
njegov namestnik: O ž bo It (Franc) Alojz, gozdni delavec, sekretar partijskega komiteja Gozdnega gospodarstva, Kočevje,
28. ljudski poslanec Rautar (Ivan) Marija, tekstilna
delavka, načelnik oddelka pri Glavnem odboru Zveze
sindikatov, Ljubljana,
njegov namestnik: S um rad a (Janez) Vinko org.
sekretar Oblastnega komiteja za Ljubljansko oblast,
Ljubljana,
24. ljudski poslanec: S v e t e k (Andrej) Franc, podpredsednik Glavnega odbora Zveze sindikatov Slovenije in član IO OF Slovenije, Ljubljana,
njegov namestnik: Trpin (Anton) Alojz, mizar, sekretar Mestnega komiteja KPS in predsednik MLO,
Celje,

t$. Ifudski poslanec: Kotnik (Dominik) Beno, kmet,
nredsednik Kmečke komisije pri Okrajnem komiteju
1•$, Slovenj Gjadec,
njegov namestnik: Razgoršek (Florijan) Avgust,
«j^najrski dekivec, član org. instruktorske uprave pri
CK KPS, Ljubljana,

25. ljudski poslanec: S e n t j u r o (Franc) Lidija, org,
sekretar CK KPS, Ljubljana,
njegov namestnik: Svetina (Ivan) Ivo, član OK
KPS, sekretar za personalno službo pri predsedstvu
vlade LRS, Ljubljana,

16, ljudski poslanec: L a m p r e t (Jože) Jože, predsednik Verske komisije pri predsedstvu vlade LRS in
mm 00 OF Slovenije, Ljubljana,
njegov namestnik: H e gl er (Jože) Jože, rudar,
predsednik Rudniškega sindikalnega sveta, Rasa,

26. ljudski poslanec: Sušteršič (Anton)'Tone, član
CK KPS, minister za lokalni promet LRS, Ljubljana,
njegov namestnik: Marolt (Ivan) Ivan, ključavničarski delavec, poslovodja delavnice v progovni sekciji
Ljubljana-Siška, Ljubljana,

Vf. ljudski poajanec: Lube j (Anton) Franc, sekretar
Prezidija Ljudske skupščine LRS, član Izvršnega ododibora QF Slovenije, LJubljana,
oiegov namestnik: V rabič (Ferdo) Olga, kandidat
(• KPS, član Glavnega odbora OF Slovenije in org.
instruktorske uprave CK KP J, Beograd,

27. ljudski poslanec: Tavčar (Ivan) dr. Igor, redni profesor medicinske fakultete in predstojnik klinike za
interne bolezni, Ljubljana,
njegov namestnik: Lapajne (Zivko) ing. Sonja,
gradbeni inženir, poverjenik za gradnje Oblastnega
ljudskega odbora in član Oblastnega komiteja KPS.
Maribor,

•••,

18. ljudski poslanec: L una ček (Aleksander) dr. Pavel redni profesor medicinske fakultete in predstojöik ginekološke Mdnlke, Ljubljana,
n|egoy namestnik: Oso In i k (Franc) Bogdan, pomočnik ministra za znanost in kulturo FLRJ, kandidat
CK KPS in Stan Glavnega odlbora OF Slovenije,
Beograd,
19. ljudski poslanec: Maček (Jože) Ivan, član Politbiro• CK KPS, BMtoredsednik vlade in minister za gradijo •5, Lfudm,
njegov namestnik: G r i č a r ^Jože) Jože, org. sekretao* Oblastnega komleja za Mariborsko oblast, Ma-

28. ljudski poslanec: U la ga (Silvester) Franc, kmet
zadružnik, predsednik kmečke delavne zadruge Arja
vas, član Okrajnega komiteja KPS Celje okolica, Celje,
njegov namestnik: J e s i h (Valentin) Valentin, kmet
zadružnik, podpredsednik kmečke delavne zadruge,
Smarje-Sap,
29. ljudski poslanec: Vilfan (Josip) dr. Jože, pomočnik
minfetra za zunanje zadeve FLRJ in član CK KPS,
njegov namestnik: G o r j a n (Ivan) Jordan, podpredsednik Oblastnega ljudskega odbora za Goriško oblast,

••>• um i/RS
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80. ljudski poslanec: Zi h e ri (Erano) Boras, član OK
KPS, direktor Instituta za družbene vede v Beogradu,
Beograd,
njegov namestnik: Bo~rc (Frane) Mavricij, deiavec,
tajnik Glavnega odbora Zveze sindikatov Slovenije,
Ljubljana.
Ljubljana, dne 31. marca 1950.
V0L1VNA KOMISIJA LJUDSKE REPUBLIKE
SLOVENIJE
Tajnik:
Predsednik:
Boris Kocijančič 1. r.
Dr. Teodor Tominšek 1. r.

mmEZ, OMEDBE. NAVODILA IN ODLOČBE
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Na podlagi 77. člena zakona o odvetništvu z dne
12. decembra 194Ô (Uradni list FLRJ, št, 102-716/46) h,
daja vlada Ljudske Republike Slovenije po predlogu ministra za pravosodje LRS tole

navodilo
za opravljanje prakse odvetniških pripravnikov pri
sodišču, javnem tožilstvu in drugih organih državne
oblasti in državne uprave
I
Pripravniško prakso pri sodišču, javnem tožilstvu in
drugih organih državne oblasti in državne uprave ?o
4. členu zakona o odvetništvu mora odvetniški pripravnik
porazdeliti in opraviti tako, da dobi potrebno izurjenost
v vseh glavnih panogah pravne službe.
II
Prošnjo za opravljanje prakse predloži odvetniški pripravnik odvetniški zbornici, pri kateri je vipisan. V prošnji
mora navesti, pri katerih državnih organih in v katerih
organizacijskih enotah želi opravljati prakso im v katerem
času.
•
Odvetniška zbornica ugotovi, ali odvetniški pripravnik
izpolnjuje pogoje za opravljanje prakse, in presodi, ali
bo praksa pri državnih organih oziroma v organizacijskih
enotah, ki si jih je izbral pripravnik, ustrezala svojemu
namenu.
Ce pripravnik s prakso po svojem načrtu po mnenju
odvetniške zbornice ne bo pridobil potrebne izurjenosti
v vseh glavnih panogah pravne službe, odredi odvetniška
zbornica, pri katerih državnih organih in organizacijskih
enotah naj odvetniški pripravnik opravi prakso.
IV
Prošnjo pošlje odvetniška zbornica organu, prd katerem naj pripravnik prične ali nadaljuje že začeto
prakso.
V odločbi, s katero se odvetniškemu pripravniku dovoli opravljanje prakse, se obenem navede tudi organizacijska enota, ^ri kateri bo pripravnik v praksi. Odločba
s
e pošlje pripravniku po pristojni odvetniški zbornici.
Če odvetniški pripravnik v enem mesecu po prejemu
odioöbe ne nastopi prakse, se šteje, da je prošnjo
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V času, ko opravlja prakso, ima odvetniški pripravnik pravice in dolžnosti državnega uslužbenca (svojstvo
državnega uslužbenca).
V Času prakse ima odvetniški pripravnik pravico,do
prejemkov pripravnika za nižjega pravnega referenta.
••••••••• izplačuje organ, pri katerem je pripravnik v
praksi.
Cas pripravniške prakse se šteje odvetniškemu pripravniku kot čas, prebit v državni sužbi.
VI
Starešina organizacijske enote, pri kateri opravlja
odvetniški pripravnik prakso, mora obvestiti odvetniško
zbornico o končani praski, o pokazanem uspehu in o
prizadevanju med prakso in izdati odvetniškemu pripravniku potrdilo o opravljeni praksi.
VII
Minister za pravosodje izda po potrebi natančnejše
predpise za izvajanje tega navodila.
VIII
To navodilo velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS«.
St. S—zak 146
Ljubljana, dne 7. aprala 1950.
Minister za pravosodje LRS:
Predsednik vlade LRS:
Dr. Heli Modio 1. r.
Miha Marinko L r.

PHAV!LMiaODHEDB£.MVODILA,ODLGĆBE
MINISTRSTEV UÏJDSKF REPUBLIK? SLOVENIJE
56.
Na 'podlagi 19. člena uredbe o plačah delavcev na
državnih in zadružnih kmetijskih posestvih (Uradni list
FLRJ, št. 58-464/48) izdajata minister za delo LRS in
minister za kmetijstvo LRS
odločbo
o spremembi odločbe o dodatku k zagotovljeni preskrbi delavcev na državnih kmetijskih posestvih
republiškega pomena.
Odločba o dodatku k zagotovljeni preskrbi delavcev
na državnih kmetijskih posestvih republiškega pomena z
dne 16. II. 1949 (Uradni list LRS, št 11-64/49) ee spremeni tako-le:
1. Dodatek v mesu in maščobi se odpravi.
2. Z mlekom, proizvedenim na državnem kmetijskem
posestvu, se smejo oskrbovati po državnih oenah:
a) uslužbenci in kmetijski delavci, ki so sklenili pogodbe o delovnem razmerju najmanj za eno leto, in sicer
v količini l/i do y21 mleka dnevno na posameznika;
b) družinski člani teh uslužbencev in delavcev v
okviru zagotovljene preskrbe.
Na državnih kmetijskih posestvih, kjer se mleko ne
proizvaja, se oskrba z mlekom ravna po splošnih predpisih.
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
St. 1-206/46
Ljubljana, dne 10. marca I960.
MfaMer za kmetijstvo LRS:
Minister za delo LRS:
Ing. Jože Levstik 1. r.
Martin öreil L r.

•ÜRSDM LIST LRS

Popravek
Fri primerjanju z izvirnikom se le ugotovilo, «La je v
besedilu uredbe o pooblastitvi za izdajanje predpisov
zaradi obnove hmeljnikov (Uradni list LRS, št. 11—52/50
z dne 28. marea 1350) v 1. členu tehnično pomotama
vstavljena prva vrsta iz tretjega člena ter se 1. člen
uredbe pravilno glasi:
1. člen
Minister za kmetijstvo je pooblaščen, da izdaja predpise o obvezni obnovi hmeljnikov v okrajih Gelje okolica,
Dravograd (Slovenj Gradec) in Šoštanj ter delno v okrajih Maribor okolica In Poljčaae.
Uredništvo

Pregled »Uradnega lista FLRJ«
St. 22 z dne 26. marca I960:
Uredba o odkupu volne v letu 1950.
Uredîka o financiranju socialnega zavarovanja.
Uredba o plačah gostinskih delavcev in učencev.
Uredba o razporejanju kadrov knjigovodstva in finančne revizije.
195. Prvo navodilo k posameznim predpisom zakona o socialnem zavarovanju delavcev in uslužbencev in njihovih družin.
196. Odločba o izplačevanju pokojnin v zvezi z odpravo
prispevka za socialno zavarovanje in dohodnine.
197. Odločba o prenehanju veljavnosti prodajnih cen za
žganje, ki so predpisane z odločbo o prodajnih cenah
za vino in žganje letine 1949 in prejšnjih let.
Popravek pravilnika o pogojih in načinu sklepanja pogodb o dobavi in prevzemu električne energije.

191.
192.
193.
194.

Stev.Jg —ïï.rv*. 1950

Pristop CeafeoelovaÄe k protokolu, po katerem so pod
mednarodno kontrolo dioge, M niso obsežene s konvencijo z dne 13. julija 19ftt o omejitvi proizvodnje in
o ureditvi raadeltve opojnih drog, spremenjeno s
protokoloJiL podpisanim v Lake Sucoessu dne 11. decembra 1946.
Madžarska podpisala protokol, s katerim se spreminja
mednarodna konvencija o zatiranju trgovine z dekleti in otroci z dne 30. septembra 1921 in konvencija
o zatiranju trgovine z ženami z dne 11. oktobra 1933
ter protokol, s keierim se spreminja mednarodna
konîewije o zatiranj« prometa in trgovine z nemoralnimi publikacijami z dne 12. septembra 1923.
Jemen podpisal protokol, po katerem so pod mednarodno
kontrolo droge, ki niso obsežene s konvencijo z due
13. julija 1981 o omejitvi proieivodn}e ino ttreddtvi razdelitve opojnih drog, spremenjeno s protokolom,
podpisanim v Lake Suooeasu dne 11. decembra 1946.
RasstegraLtev veljavnosti protokola, po katerem so pod mednarodno kontrolo droge, ki niso obsežene s konvencijo z doe 13. juuja 1931 o omejitvi proizvodnje in o
ureditvi razdelitve opojnih drog, spremenjeno s •••tokolom, podpisanim v Lake Suooeasu dne 11. decembra 1943 na ozemlje Laosa.
Popravek odredbe o postopku ptr-i projektiranju in gradnji
industrijskih tirov in pri gradnji na železniškem obmosju po investitorjih izven resora ministrstva za železnice FLRJ.
Popravek zakona o ureditvi ljudskih sodišč.
Popravek zakona o kaznivih dejanjih zoper splošno ljudsko premoženje tej- premoženje zadružnih in drugih
družbenih organizacij.
Popravek odredbe o sestavnih delih projektnega elaborata
za gradnje manjšega obsega in pomena na obstoječih železniških progah.

St. 28. z dae 29. marca 1960:
198. Ukaz o ratifikacija protokola o odškodovanju tonskega
premoženja in premoženjskih interesov v Jugoslaviji.
199. Navodilo za izvajanje uredbe o financiranju social.
nega zavarovanja.
200. Odločba o minimalnih količinah blaga, ki se dobavljajo neposredno iz proiavajalmh podjetij ministrstva
za težko industrijo FLRJ.
201. Odločba o razglasitvi >predpisa o kakovosti molke
težke komfekcje — I del«, ki ga je izdala uprava za
pospeševanje proizvodnje ljudske republike Hrvatske, za zvezni predpis.
202. Odločba o razglasitvi predpisa o kakovosti moške
lahke konfekcije, M ga je izdate zvezna uprava za
pospeševanje prodavodnje ljudske republike Hrvatske, •• zvezni predpis.
203. Odločba o izvrševanju gradenj generalne direkcije
sa metalurgijo vlade FLRJ v lastni režiji,
Prfetop Bolivije k ustavi svetovne zdravstvene organizacije.

S.t 24 z «me 1. aprila 1950.
204. Ukaz o raMikacâji evropske konvencije v radiodifuziji in kopenhaSkega plana razdelitve valovnih dolžin
med radiodifuznimi postajami evropske radiodifuzne
cone, dodanega evropski konvenciji za radiodifuzno službo — Kopenhagen 15. septembra 1948.
205. Ukaz o ratifikaciji konvencije za ravnanje z vojnimi
ujetniki, konvencije za zboljšanje položaja ranjencev
in bolnikov kopenskih vojaških sil, konvencije za
zboljšanje položaja ranjencev, bolnikov in brodolommkov pomorskih oboroženih sil in konvencije za varstvo civilnih oseb med vojsko, sklenjenih v Ženevi
dne 12. avgusta 1949.
209. Navodilo o registrski službi pri okrajnih ljudskih odborih.
207. Odločba o izročitvi v promet prHožnostaih poštnih
•••••••• znamk ob proslavi 1. maja 1950.
Popravek navodila o honorarni službi.

>•••• • U&*. — Direktor % odgovorni oredtofc: dr. Rastko Močnik, tkka Tiskarna >Toceta I'omäica« — vsi v
$••&•••: cetrQetno •, polletno 120. celotetoo 240 din. — Posamezna Številka: 4 din do 16 strani, 8 din do 82
••• do 4• strani; 16% <•> 64 etrant, im poŠti •<•• več. — Uredništvo in upravndStvo; Ljubljana, Gregorčičeva
49-90, upravnlStvo BjS-TO, — Čekovni račun 601-S0180-0.
• TeWon; ••••••••• 49-40, ojednötvo
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

V Ljubljani, dne 18. aprila 1950.

Številka 18.

VSEBINA
57. Pravilnik o eprememibd pravilnika o nagradnu za delo odvetnikov <e tarilo).
58. Odredba o obveznem cepljenju predi tiiuflu.

PMmMKI,0MEDB£,HAV0DILA.0DL0ĆBE
MINISTRSTEV UÜDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
57.
Na podlagi 18. člena zakona o odvetništvu z dne 12.
decembra 1946 (Uradni list FLRJ, št. 102—716/46) predpisujem tale
pravilnik
o spremembi pravilnika o nagradah za dela
odvetnikov i dne 5. junija 1947 (Uraani list LIlS,
št. 24—147 47)
1. Sen
17. ci.,!, pravilnika se spremeni tako, da se novo
'-•sedilo glasi:
Ce zastopa odvetnik v postopku vež strak, se nagrada
2a zastopanje druge in vsake nadaljnje stranke zviša za
10 %, vendar največ za 2ó°/o.
Za kazenski postopek je posebna določba v tarifi.
2. člen
Tarifa, objavljena s pravüntkom z dne 5. junija 1947
(Uradni list LRS, št..24—147/47), se razveljavi.
3. člen
Predpiše se nova tarifa, ki je sestavni del tega •••^ünika.
4. Člen
Ta pravilnili dobi veljavo z dném objave v >Uradnem
üstu LRS<. •
St. 32/00—8

V Ljubljani," dne 11. aprila 1950.
Minister za pravosodje LRS:
i .
Dr. Hcli Moflie 1. r.
TARIFA
za odvetniške nagrade
I. PRAVNI NASVETI
Tar. št. 1
,
Zä dajanje pravnih nasvetov:
din
• a) pismenih . ..." • • • 100—300,
t>) ustnih . . - . ' '- ',.'.'»
50 J,
Opomba:
v 1; Ce je bilo dajanje pismenega nasveta zvezano, z obsez
nim proučevanjem zadeve, posebnim trudom in veliko
^^udo casa, se nagrada lahko povečaj vendar največ do.
V ;2. Odvetniku pripada ta nagrada"takrat,, kadar se daJcn
ie pravne pomoči omeji le na dajanje pravnega nasveta.'

II. LISTINE;
Tar. št. 2
Za sestavo naslednjih listin:
din
a) za enostranska pravna opravila .
100
b) za pogodbe in poravnave ter izjavo
poslednje volje pri vrednosti predmeta:
do 1.000 din
„ 100
nad 1.000 do 6.000 din
. . . 100— 250
nad 5.000 do 25.000 din
. . . 200— 400
nad 25.000 do 100.000 din
. . . 300- 700
nad 100.000 din . . . ' . . . 600—1000
c) za pooblastilo in odpoved pooblastila
50 ' *
Opomba:
Odvetniku ne pripada posebna nagrada za sestavo
stroškovnika in tudi ne za sestavo pooblastila, s katerim
ga stranka pooblašča za zastopanje v postopku, ali za odpoved pooblastila, ki jo poda med postopkom.
m. ZASTOPANJE IN ZAGOVARJANJE PRED SODISCEM V KAZENSKIH ZADEVAH
Tar. št. 8
Za sestavo vlog:
din
a) za kazenske ovadbe, predloge in zasebne tožbe
100
b) za vse druge vloge v kazenskem postopku .' . .
50
Tar. št. 4
Za zastopanje in zagovarjanje;
a) za zastopanje oškodovanca in zasebnega, tožilca v celotnem postopku - 100— 300
b) za zagovarjanje v celotnem postopku
na prvi stopnji:
1. pred okrajnim sodiščem
... 150— 500
2. pred okrožnim sodiščem ... 250— 700
3. predjVThovnim sodiščem ... 400—1000
c) za zagovarjanje v postopku na drogi
stopnji:.,., .
••, pred..okrožnim sodiščem . . - « 250— 700
2. pred vrhovnim sodiščem
. . . 400—1000
!.Opomba: •
» «-l; V zamotanih zadevah, v katerih je bilo zagovarjanje zvezano s posebnim trudom, sme sodišče po predlogu
-odvetnika nagrado tudi zvišati, vendar največ za 100 °/e.
2/Ce zagovarja oziroma zastopa ^odvetnik dve> osebi,
tira pripada za vsako o^ebo 75% nagrade, če pa zagovarja
oziroma zastopa tri ali več oseb, za vsako osebo 60*/o nagrade.
8. Ce je trajala obravnava nepretrgoma več kakor en
dan, p-riwida odvetniku kot nagrada za zagovarjanje za
vsak nadaljnji dan še 300 do 500 din.
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4. Fo tej tar. številki odmeri sodišče nagradio tudi
odvetniku, ki j© bil določen za zagovornika po uradni
dolžnosti.
5. Ce je bil zaradi odstopa upravičene osebe od obtožbe, predloga au tožbe postopek ustavljen pred obravnavo, na zadetku obravnave ali če je obravnava po uradni dolžnosti takoj preložena, pripada odvetniku kot na*
***** 10° *»•
Ta,, št. 5
Za sestavo pritožb:
din
a) zoper sodbe:
1. okrajnih sodišč
100— 4O0
2. okrožnih sodišč
150— 600
b) zoper sklepe okrajnih in okrožnih sodiSč
100— 200
o) za odgovor na pritožbo zoper sodbo • 100— 200
•••. št 6
Za sestavo predlogov zaradi vložitve zahteve za varstvo zakonitosti ali za obnovo postopka
150— 600
•••. St. 7
Za sestavo proženj:
din
a) za odložitev izvršitve kazni, za izbris
obsodbe in za pogojni odpust .
. 100
b) za pomilostitev in za izredno omilitev
kazni
150
SV. ZASTOPANJE V PRAVDAH PRED SODIŠČEM IN
ARBITRAŽNIM SVETOM
Tar. št. 8
Za sestavo tožb:
dihi
a) za razvezo ali za razveljavitev zakonske zveze ali za ugotovitev obstoja
ali neobstoja zakonske zveze .
• 300
za priznanje ali izpodbijanje zakonskega rojstva ali za' priznanje nezakonskega očetovstva
.... 200
zaradi motenja posesti .... 200
b) za druge tožbe pri vrednosti preddo 1.000 din
60— 100
nad 1.000 do , 2.000 dm
. . .
50— 150
nad 2.000 do 3.000 din
. . . 100— 200
nad 3.000 do 5.000 din . . • 100- 250
nad 5.000 do 10.000 din
. . . 150- 300
nad 10.000 do 25.000 din . • • 200— 350
nad 25.000 do 50.000 din
. . . 250— 600
nad 50.000 do 100.000 din
• • . 300— 800
nad 100.000 din
500—1000
Opomba:
1. Za menične, mandatne in čekovne1 tožbe, za tožbe
Iz delovnih razmerij, za tožbe zaradi ptefivraraé (alimentacije), za tožbe zaradi plačila najemnine »in zakupnine
pripada odvetniku polovica nagrade določene za tožbe
pod b). vendar ta nagrada ne more biti manjša kakor 50
dinarjev.
-s
2. Ce se v tožbi za razvezo zakonske zveze zahteva
tudi odločba o tem, komu naj se zaupajo otroci, se.za to
zahtevo ne odmeri posebna nagrada; če pa se zahteva preživnina, pripada odvetniku za ta zahtevek še oolovića- hagrede pod b) te tar. številke.
TaT
Za tele vloge:
- *•9
,
•[
a) za odgovore nu tožbo
enaka nagrada kot za tožbe po tar. št. 8, vendar pripada odvetniku za ugovor zoper plačilni nalog nagrada po
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b) za predloge za zavarovanje dokazov
50°/o nagrade po tar. št. 8, vendar ta nagrada ne more biti manjša kakor 50 din;
c) za druge vloge
25°/o nagrade, določene za tožbe pod tar. št. 8, vendar
ta nagrada ne more biti manjša !;akor 30 din.
Tar. št. 10
Za vsak narok se plača
enaka nagrada kot za tožbo pod tar. št. 8.
1. Za preložene naroke, na katerih ni •••• do obravnavanja, pripada odvetniku 2•°/• nagrade, določene v tej
tar. številki, vendar najmanj 30 din.
2. Za naroke, na katerih je prišlo takoj do pripoznave
tožbenega zahtevka, do odpovedi tožbenemu zahtevku, do
umika tožbe ali do poravnave, pripada odvetniku 50°/o
nagrade, določene v tej tar. številki, vendar najmanj 50
dinarjev.
Tar. št. 11
Za sestavo pritožb zoper sodbe, predlogov za vložitev
zahteve za varstvo zakonitosti in zahtevka za obnovo postopka
enaka nagrada kakor za tožbo pod tar. št. 8.
Za sestavo pritožb zoper sklepe in za sestavo odgovora na pritožbo zoper sodbo
polovica nagrade, določene za tožbo v tai. it. 8, vendar najmanj 50 din.
Tar. št. 12
V zamotanih zadevah, v katerih je bilo cdvetnikovo
delo v primerih, navedenih v tar. št. 8—11, zvezano e posebnim trudom, sme sodišče po predlogu odvetnika odmeriti tudi večjo nagrado, kakor jo določajo tar. št. 8—11,
vendar tako povišana nagrada ne sme presegati ustrezne,
po tarifi pripadajoče nagrade za več kot 100%.
V. ZASTOPANJE V NEPRAVDNEM POSTOPKU
din
Tar. št. 13
50— 160
a) Za sestavo vlog
Tar. št. 14
a) Za naroke v zapuščinskem postopku,
če je vrednost dednega deleža oziroma deleža, ki ga zase zahteva zastopana stranka:
50- 260
do 5.000 din .
160- 300
nad 5.000 do 10.000 din
200- 350
nad 10.000 do 26.000 din
250-- 600
nad 25.000 do 50.000 din
nad 50.000 do 100.000 din
300- 8O0
500- 1000
nad 100.000 din . . •
b) za narok v drugih zadevah nepravdnega postopka, na katerem so se
obravnavali nasprotni predlogi strank
ali so se izvajali dokazi
100- 200
50-• 100
c) za vsak drug narok
....
Opomba:
Za preložene naroke, na katerih ni prišlo do obravnavanja, pripada odvetniku 25°/o nagrade po tej tar. številki, vendar ne more biti manjša kakor 30 din.
Tar. št. 16
Za sestavo pritožb in predlogov zaradi vložitve zahtevi'
za varstvo zakonitosti:
a) v zapuščinskem postopku
enaka nagrada kakor za narok po tar.
št. 13 a);
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b) v dragih zadevah nepravdnega podin
stopka
100—300
VI. ZASTOPANJE V IZVRŠILNEM POSTOPKU
Tar. št. 16
Za sestavo tehle vlog:
a) za dovolitev izvršbe in m predloge zaradi izdaje
začasnih odredb
50°/o nagrade, določene za tožbo v tar, št. 8;
b) za druge vloge
25 °/o nagrade, določene za tožbo v tar. št 8, vendar
ne more biti manjša kakor 30 dim.
Opomba:
Nagrada za predlog za izdajo začasnih odredb pripada
odvetniku tudi, če je bil predlog podan med pravdo, če
pa je bil podan v tožbi, ne pripada odvetniku za predlog
posebna nagrada.
Tar. St. 17
Za vsak narok:
a) na katerem so se obravnavali nasprotni p r odlogi
strank aH so se izvajali dokazi
enaka nagrada kakor za tožbo pod tar. št. 8;
b) za vse druge naroke
50°/o nagrade, določene za tožbo pod tar. št. 8, vendar
ne more biti manjša kakor 50 din.
Opomba:
Za preložene naroke, na katerih ni prišlo do obravnavanja, pripada odvetniku 25°/o nagrade, določene za
tožbo pod tar. št. 8, vendar ne more biti manjša kakor 30
dinarjev.
Tar. št. 18
Za sestavo pritožb in predlogov za vložitev zahteve
•» varstvo zakonitosti
enaka nagrada kakor za tožbe po tar. Št. 8.
VII. ZA ZASTOPANJE V STEČAJNEM POSTOPKU
Tar. Št. 19
Za sestavo tehlo vlog:
a) za predloge upnikov in dolžnika, da se uvede stečaj,
enaka nagrada kakor za tožbo pod tar. št. 8 b);
b) za vse druge vloge
25°/o do 50°/o nagrade, določene za tožbo pod tar.
it. 8 b).
Opomba:
Za določitev vrednosti zahtevka v stečajnem postopku je odločilna vrednost terjatve, ki se v postopku uveljavlja.
Tar. št. 20
Za vsak narok
enaka nagrada kakor za tožbo pod tar. št. 8b).
Opomba:,
Za preložene naroke, na katerih ni prišlo do obrav
lutvanja, pripada odvetniku 25% te nagrade.
' Tar. Št. 21
Za sestavo pritožb in predlogov za vložitev zahteve za
varstvo zakonitosti
nagrada, določena za tožbo po tar. št. 8 b).
VIII. ZASTOPANJE V ZEMLJIŠKOKNJIŽNEM
POSTOPKU
Tar. St. 22
Za tele vloge:
a) za vloge, na podlagi katerih st> odloči o zemljiškoknjižnem vpisu, pri vrednosti pravice
din
do 25.000 din
100
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nad 25.000 do 50.000 din
200
nad 50.000 do 100.0ÜO din
300
nad 100.000 din
. 400
b) za vse druge vloge
50 % nagrade, določene pod a).
Opomba:
Ce se z eno vlogo prosi za več zemljiškoknjižnih vpisov na podlagi iste listine, pripada odvetniku samo ena
nagrada, ki se določi po najvišji vrednosti pravice, ki je
predmet vpisa.
Tar. št. 23
Za sestavo pritožb in predlogov za vložitev zahteve za
varstvo zakonitosti
enaka nagrada kakor za vloge pod tar. št. 22 a).
IX. ZA ZASTOPANJE PRED ORGANI DRŽAVNE
OBLASTI IN PRED ORGANI DRŽAVNE UPRAVE
Tar. št. 24
Za sestavo vlog:
din
a) na podlagi katerih se uvede upravni
postopek
100—200
b) za vse druge vloge
50—100
Tar. št. 25.
Za zastopanje v posvojitvenem postopku
od začetka do konične odločbe . • 160
Tar. št. 26
a) Za vsak narok, na katerem so se
obravnavali nasprotni predlogi strank
"-*
ali so se izvajali dokazi .... 100—200
b) za vsak drug narok
50—100
Opomba:
Za preloženi narok, na katerem hi prišlo do obravnavanja, pripada odvetniku 50°/o nagrade iz te tar. stevuke.
Tar. št. 27
Za ugovore, pritožbe, predloge za vložitev
zahteve za varstvo zakonitosti in predloge za obnovo postopka
.
.
.

100—300

X. SKUPNE DOLOČBE
' Tar. št. 28
Za pregled spisov pripada odvetniku nagrada
50—100
Opomba:
1. Ta nagrada pripada odvetniku samo tedaj, kadar
je bilo zaradi dajanja pravne pomoči potrebno pregledati
spise.
2. Nagrada iz té tar. Številke pripada odvetniku ne
glede na vrsto in vrednost predmeta in ne glede na to,
ali je delo opravljeno pred sodiščem ali pTed organom
državne oblasti ali pred organom državne upTave.
Tar. št. 29
din
Za pregled zemljiških knjig . .
.
50—100
Opomba:
Ta nagrada pripada odvetniku samo tedaj, kadar je
pregled zemljiške knjige potreben zaradi dajanja pravne
pomoči.
Tar. št 30
a) Za prepise prilog k tožbi in drugih vlog za <iin
vsak prepisani list
20
b) za sestavo, izdelavo in odpravek opomina,
obvestila o naroku In podobno ...
30
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Tar. st. 31
Potni stroški
Pri opravilih zunaj-sedeža odvetniške pisarne pripada
odvetniku, če je kraj opravila oddaljen več kakor 3 km
od meje kraja, kjer je sedež odvetniške pisarne, poleg nagrade za opravilo še:
1. povračilo stroškov za uporabo javnega prevoznega
sredstva (železnice, ladje, avtobusa), ki se da uporabiti
kot najcenejša in najkrajša prometna zveza cd sedeža odvetniške pisarne do kraja opravila in nazaj;
2. dnevnica v znesku 400 din.
Opomba:
1. Na podlagi ocene vsakega posameznega piimera in
predloženih dokazov se sme odvetniku povečati znesek
dnevnice do 30%.
2. Če potuje odvetnik z železnico ali z ladjo, mu pripada za potovanje z železnico povračilo za plačano vozovnico 2. razreda, za potovanje z ladjo pa povračilo za plačano vozovnico 1. razreda.
3. Kadar se za potovanje ne more uporabiti javno
prevozno sredstvo, pripada odvetniku povračilo za prevoz
v znesku 5 din od kilometra. Začeti kilometer se računa
za cel kilometer. Ce je dala stranka odvetniku prevozno
sredstvo, nima odvetnik pravice do kilometrine.
4. Ce je odvetnik na potovanju manj kakor 6 ur, mu
pripada pol dnevnice, za več kakor 6 ur pa cela dnevnica.
5. Ce opravi odvetnik na enem potovanju več opravil
in za več strank, se potni stroški porazdelijo sorazmerno
med vse stranke.
58.
Na podlagi 19. člena splošnega zakona o preprečevanju in zatiranju nalezljivih bolezni (Uradni ust FLRJ,
št. 37-277/48) izdajam
odredbo
o obveznem cepljenju proti tiînsu
I.
Da se prepreči epidemiéno Širjenje tifusa, se morajo
obvezno cepiti proti tifusu vsako leto vse osebe, ki so zaposlene na območju Ljudske republike Slovenije:
1. v obratih živilske industrije in družbene prehrane
in ki pridejo kakor koli v dotiko z živili;
2. v zdravstvenih ustanovah na oddelkih za nalezljive
bolezni, pri transportu bolnikov z nalezljivimi boleznimi,
pri delu v patološko-amatomskih inštitutih, inštitutih za
sodno medicino in prosekturo, bakterioloških inštitutih in
laboratorijih, pri dezinfekciji, in sploh vsi tisti, M so zaradi svojega poklica posebno v nevarnosti, da se nalezejo
te bolezni;
3. pri vodovodu, kanalizaciji, čiščenju mest in naselij,
odstranjevanju smeti, v javnih kopališčih in pralnicah;
4. pri prometu (prometno osebje, ki pogosto potuje
in dela pri železnici, tramvaju, pošti, avtobusih).,
•
Obvezno se morajo cepiti vsako leto vse osebe od dopolnjenega 12. leta do dopolnjenega 65. leta starosti, ki
stanujejo v kolektivnih bivališčih (internatih, prosvetnih

in socialnih ustanovah, delavskih naseljih, barakah, državnih ekonomijah in podobno), kolikor nimajo urejenih higienskih sanitarnih naprav. Odločbo o tem izda okrajna
sanitarna inspekcija.
•
Ce se pojavi tifus v epidemični obliki oziroma v krajih, kjer obstoji endemični tifus, odredi republiška sanitarna inspekcija po epidemioloških indikacijah cepljenje
proti tifusu tudi vseh tistih oseb od dopolnjenega 12. leta
do dopolnjenega 65. leta starosti, ki prebivajo na ogroženem ozemlju.
Ce obstoji posebna epidemiološka indikacija, lahko
odredi republiška sanitarna inspekcija po predlogu epidemiološkega zavoda tudi cepljenje otrok izpod 12 let.
IV
Cepljenje se opravi od aprila do junija vsako leto.
V primeru epidemij se lahko opravi cepljenje v vsakem letnem času.
V
Cepljenje organizira in vodi za svoje območje poverjeništvo.za ljudsko zdravstvo okrajnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora.
V ta namen ukrene vse, kar je potrebno za uspešno
izvedbo cepljenja, zlasti pa mora:
1. sestaviti seznam oseb, ki se morajo cepiti;
2. izdelati operativni plan za cepljenje za območje
okraja oziroma mesta (rajona);
3. oskrbeti pravočasno potrebni material za cepljenje;
4. najmanj en mesec pred začetkom cepljenja izvesti
v tesnem sodelovanju z družbenimi organizacijami propagando za cepljenje;
5. predložiti oblastnemu ljudskemu odboru, poverjeništvu za ljudsko zdravstvo, poročilo o opravljenem oep-,
ljenju.
VI
Cepljenje bodo opravila zdravniki zdravstvenih ustanov, ki so na obmoÔju okraja (mesta, rajona), in drugi
zdravniki, ki jih določi pristojni okrajni (mestni, rajonski) ljudski odbor.
Cepljenje nadzoruje sanitarna inspekcija,
VII
Okrajni (mestni,, rajonski) ljudski odbori so dolžni
dati v primeru potrebe na razpolago prometna sredstva,
da. bi bilo cepljenje pravočasno opravljeno,
i

VIII
Kršilce te odredbe kaznujejo po določbah splošnega
zakona o preprečevanju in zatiranju nalezljivih bolezni
okrajni (mestni, rajonski)" izvršilna ljudski odbori.
IX
Ta odredba velja od dneVa objave v ^-Uradnem listu
LRS«.
St. 987/2
Ljubljana, dne 30, marca I960.
Minister za ljudsko zdravstvo LRS:
Dr» Marjan Alicin ]. r.

Izdaja »uradni list LRSc. — Direktor ir odgovorni urednik: dr. Rastkp Močnik, tieka Tiskarna »Toneta Tomšiča« ~ ' vsj v
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59.
JNa podlagi drugega odstavka 12. člena zakona o državni kontroli izdaja vlada LRS po predlogu predfietfetfka
komisije državne kontrole LR Slovenije

uredbo
o organizaciji in pristojnosti urada za prfttöte m
predlogo pri državni komisiji državno kontrole LAS
1. člen
Urad za pritožbe in predloge je organ komisije drevne kontrole LR Slovenije.
Delo urada za pritožbe in predloge vodi nçpo&redno
^močnik predsednika komisije državne kontrole LRS.
2. člen
Vsak državljan ima pravico, vlagati pritožbe pri ura^• za pritožbe in predloge, če opazi nepravilnost in nezakonitost pri delu državnih, uslužbencev in organov državne uprave, državnih in zadružnih ustanov in podjetij
ter družbenih organizacij.
Državljani imajo pAvfcco, podajati uradu ZA pritožbe
jo predloge svoje p/redìoge- za odjavo pojnaojkljivo^tii, za
boljšo organizacijo poslovanja, za zboljšanje delovnih metyd in podobno.

3. člen
Urad za p/itožbe in predloge pri komisiji državne
otrple LRS ima zlasti tele naloge:
•) preverja pritožbe državljanov glede dela državnih
Mtizpahcey in organov državne uprave, državnih tu zanaio ustanov, in podjetij ter drugih organizacij, ki so
•. kontrolo države, če se državljani pritožujejo, da so ti
0r
gani s s?oj'm delom okrnili njihove osebne pTavice;
b) preverja pritožbe državljanov, v katerih opozarjajo
^ nepravilnosti in nezakonitosti, pojave birokratizma,
^9Wbe, potrato, slabo organizacijo in podobno pri delu
državnih uslužbencev in orgafiov državne uprave, usta{^ Podjetij ter zadružnih in drugih organizacij, ki so pod
K
°otrolo države;
v c) intervenira v vseh pjçimèrih, kjer ugotovi, da je
vrnjena zakonita pravica državljanov, in zahteva odpra0
nezakonitosti in nepravilnosti, ugotovljenih pri delu
r
ganov državne uprave, državnih' in zadružnih ustanov in
ujetij, družbenih organizacij in uradnih oseb;
_., č) kontrolira delo tistih organov vlade LRS in ljud>,il
fl odborov, ki rešujejo pritožbe in prošnje državljanov;

d) kontrolira odnos uslužbencev do državljanov;
.
e) sprejema piedjoge državljanov, ki jih podajajo äU
radi odprave nepravilnosti in pomanjkljivosti in za tbolg«
sanje dela državnih in zadružnih organov ter organov
družbenih organizacij in presoja utemeljenost takih predlogov;
f) daje pritožilcem oziroma predlagateljem nasvete
in navodila.

4. Sen
Urad • pritožbe in predloge pri komisiji dsžavne
kontrole LRS opravlja naloge iz 3. člena te uredbe v razmerju do organov vlade LRS in ljudskih odborov ter zadružaih in družbenih' organizacij na območju LRS v svoji
pristojnosti, v razmerju do zveznjh uradov, ustanov in(
podjetij pa po pooblastilu komisije državne kontrole FLRJ.
5. člen
Pritožbe in predlogi se smejo podajati pismeno ali
ustno.
Na zahtevo pritožitelja oziroma predlagatelja se njegovo ime varuje kot uradna tajnost.
Vse vloge, •••1••• uradu za pritožbe in predlog© pri
komisiji državne kontrole LRS, so takse proste.
6. člen
Urad za pritožbe in predloge pri komisiji državne
kontrole LRS ima:
1. potrebno število kontrolorjev za preverjanje upravičenosti pritožb in utemeljenosti predlogov;
2. potrebno število kontrolorjev za kontrolo nad delom organov vlade LRS in ljudskih odborov, ki rešujejo
pritožbe in prošnje državljanov;
<
3. sekretariat.
7. člen
Kontrolorji uresničujejo naloge iz 8. -člena te uredbe,
pri čemer smejo v okviru danega pooblastila uporabiti
pravice iz 5. člena zakona o državni kontroli.
Sekretariat vodi administracijo in evidenco o prejetih
pritožbah in predlogih, evidenco o storjenih ukrepih, statistiko, sprejema pismene in ustne pritožbe in predloge
državljanov ter jim daje nasvete in navodila za doseg»
njihovih pravic.
8. člen
Pritožbe se praviloma preverijo na samem kraju pri
tistem organu, ustanovi, podjetju oziroma organizacij1
zoper katero je pritožba vložena.
Urad za pritožbe in predloge pri komisiji .državne
kontrole LRS lahko posamene zadeve, ki jfh rešuje, pošlje zaradi preveritve določenih okolnosti oblastni ••
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okrajni (mestni, rajonski) kontrolni komisiji. Posamezne
zadeve ali skupine zadev (stanovanjske zadeve, zadeve
preskrbe in odkupa, davčne zadeve in podobno) pa lahko
tudi odstopi tem kontrolnim komisijam v samostojno rešitev, če se zadeve tičejo dela lokalnih organov državne
uprave ali zadružnih organov ali organov družbenih organizacij.
Ce misli državljan, katerega predlog ali pritožba je
bila po prednjem odstavku odstopljena kontrolni komisiji
ljudskega odbora v samostojno rešitev, da rešitev kontrolne komisije ljudskega odbora ni pravilna, se lahko
ponovno pritoži na urad za pritožbe in predloge pri komfeiji državne kontrole LRS; pri tem mora navesti, pri
kaieri kontrolni komisiji in kdaj se je že pritožil. O taki
gr&tožbi odloči urad za pritožbe in predloge pri komisiji
otržavne kontrole-LRS.
Urad za pritožbe in predloge pri komisiji državne
kontrole sme zahtevati, da se mu odstopi v rešitev vsaka
zadeva, ki jo rešuje katera koli izmed kontrolnih komisij ljudskih odborov.
9. Sen
Zaradi preizkušnje upravičenosti pritožb in utemeljenosti predlogov lahko urad za pritožbe in predloge pri komisiji državne kontrole LRS zahteva mnenje strokovnjakov, posameznih voditeljev in državnih uslužbencev, kakor tudi predstavnikov in članov družbenih organizacij.
10. člen
Ce urad za pritožbe m predloge pri komisiji državne
kontrole LRS ugotovi, da ima pritožitelj pravico do rednih
pravnih sredstev (tožbe, pritožbe, ugovora), pošlje pritožbo pristojnemu organu, hkrati pa lahko ukrene že
sem, kar je sicer potrebno za izdajo pravilne odločbe.
11. člen
O storjenih ukrepih in njihovem rezultatu o&restl
urad za pritožbe in predloge pri komisiji državne kontrole LRS pritožitelja oziroma predlagatelja, razen če misli,
da tako obvestilo ni potrebno.
Kadar pa urad za pritožbe in predloge zadevo odstopi v rešitev kakemu drugemu organu, mora vedno o tem
obvestiti pritožitelja oziroma predlagatelja e potrebnim
pojasnilom o razlogu odstopa.
12. ffleu
Proti nepravilnemu postopku in proti nezakonitim
ukrepom uslužbencev urada za pritožbe in predloge pri
komisiji državne kontrole LRS imajo državljani pravico
opozorila oziroma ugovora na predsednika komisije državne kontrole LRS.
13. dien
Ta uredba velja od dneva objave v>Uradnem Ustu
LBS<.
fit. S—zak. 181
Ljubljana, dne 24. aprila 1950.
Predsednik
JMBueije državne kontrole
LRS:
Dr. Mado Krivic L r.

Predsednik vlade LRS:
Miha Marinko 1. r,
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60.
Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva
izdaja vlada LR Slovenije po predlogu ministra za državne nabave LR Slovenije

uredbo
o odkupa fižola v gospodarskem letu 1950/51
1. člen
Da se zagotovi preskrba prebivalstva s fižolom bo
država v gospodarskem letu 1950/51 odkupovala od kmetijskih gospodarstev, kmečkih obdelovalnih zadrug in zadružnih ekonomij fižol po določbah te uredbe.
2. člen
Fižol se bo odkupoval po določenih državnih (vezanih) cenah. Zavezanci prejmejo v mejah veljavnih predpisov poleg kupnine za prodani fižol tudi bone za nakup
industrijskih izdelkov.
3. člen
S presežki fižola, ki ostanejo zavezancem po spolnitvi
obvezne prodaje, lahko zavezanci prosto razpolagajo.
4. člen
Kmetijska gospodarstva, ki imajo manj kot 1 ha obdelovalne zemlje, so oproščena obvezne prodaje fižola.
Za, obdelovalno površino se štejejo njive, vrtovi, sadovnjaki, vinogradi in travniki in tudi tista zemljišča, ki
so bila prej njive, pa jih lastnik iz spekulativnih ali drugih neopravičenih razlogov ne obdeluje več.
5. člen
Minister za državne nabave izda plan odkupa fižola
in ga razčleni na posamezne okraje.
Izvršilni odbori okrajnih ljudskih odborov razčlem«|o
plan odkupa fižola na območju krajevnih ljudskih* <Aborov.
6. člen
Koliko in kakšne vrste fižola bo moralo posamezkio
kmetijsko gospodarstvo prodati državi, določi izvršilni
odbor krajevnega ljudskega odbora in izda gospodarstvu
o tem odločbo v okviru prejetega plana in na podfegi natančnejših predpisov, ki jih bo izdal minister za državne
nabave.
Pri določitvi količine obvezne prodaje po •••••••••
odstavku je treba upoštevati strukturo kmetijskega gospodarstva, obveznosti, ki jih ima gospodarstvo glede oddaje industrijskih rastlin, vina, hmelja in podobno, površino orne zemlje, število in način prehrane družinskih
članov, in vse drugo, kar utegne vplivati na višino obvezne prodaje.
7. člen
Zoper odločbo krajevnega ljudskega odbora o obvezni prodaji fižola se kmetijsko gospodarstvo lahko pritoži
v 8 dneh. Pritožbo vloži pri izvršilnem odboru krajevnega
ljrdskega odbora, ki jo mora v 3 dneh s svojim poročilom
predložiti izvršilnemu odboru okrajnega ljudskega odbora. Ta mora odločiti o pritožbi v nadaljnjih 8 dneh in poslati svojo odločbo po izvršilnem odboru krajevnega ljudskega odbora pritožiteliu in odkupnemu podjetju.
8. člen
Količina fižola,, • jo morajo obvezno prodati državi
kmečke obdelovalne zadruge in zadružne ekonomije, Je
določena v gospodarskem planu zadruge oziroma zadružne ekonoma
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9. člen
Kolikor prekršitvo io uredbe in ma podlagi te uredbe
izdanih predpisov niso sodno kazniva dejanja, se kaznuje
z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev ali s poboljševalnim
delom do treh mesecev:
1. Mor namenoma ali brez utemeljenega razloga ne
izpolni obvezno oddaje fižola v določeni količini, vrsti, kakovosti in roku;
2. kdor da nepravilne podatke, ki vplivajo na določitev obvezne oddaje.
Poleg kazni iz prvega odstavka, s© lahko izreče tudi
odvzem tisto količine fižola, glede katere je, bil storjen
Prekršek!
Za upravnokazenski postopek in za odločanje na prvi stopnji je pristojen izvršilni odbor okrajnega (mestnega,
rajonskega) ljudskega odbora.
10. člen
Kolikor prekršitve te uredbe in na podlagi te uredbo izdanih predpisov niso sodno kazniva dejanja, se kazuje z denarno kaznijo do 5000 dinarjev uradna oseba:
1. ki zaradi nemarnega ali nepravilnega poslovanja
Q
e ukrene kar je potrebno, da se predpis obvezne oddaje
'zvrši pravilno in pravočasno;
2. ki ne pošlje poročil pravočasno ali pošlje netočna
Poročila;
3. ki ne vodi predpisane evidence;
i. ki razpolaga • odkupljenimi ••••••• fižola v nasprotju z obstoječimi predpisi in z izdanimi dispozicijami;
5. ki prevzame od pridelovalca fižol neustrezne ka•, ki ne sprejme pritožbe ali je ne pošlje izvršilnemu
odboru okrajnega IjùdsBèga odbora ali je no pošlje V
pPedpieanem roku.
Za upravno-kazenski postopek in za odločanje na
T Pv
* i stopnji je pristojen minister za državne nabave.
11. člen
Minister-•• državne nabavo izda predpise o evidenci
Rajanja planai odkupa fižola in po potrebi drage predPieo za izvajanje te uredbe.
12. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LR&.
St. S—zak 183
Ljubljana, dne 24. aprila 1050.
Minister
*a državne nabave LRS:
Predsednik vlade LRSi
Milan Skcrlavaj I. r.
Miha Marinko 1. r.
61.
Na podlagi 1. čTena zakona o pooblastilu vladi LRS
f3 izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva
wdaja
vlada LR Slovenije po predlogu ministra za državne
nabave

uredbo
a odkupu krompirja v gospodarskem leta 1950/51
I. Temeljne določbe
1
1. člen
• ^a se zagotovijo potrebe prehrane, krme in industriel krompirjem, bo država v gospodarskem letu 1950/51
kupovala krompir po določbah te uredbe.

Stirali
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2. Čim
Državi morajo prodali krompir kmetipka gospodar«
stva, kmečke obdelovalne zadruge in zadružne ekonomijo.
Zemlja, ki je dana v zakup ali v zakup naepol, so pri določanju obvezne oddaje upošteva pri lastniku zemlje.
3. ölen
Krompir se bo odkupoval po določenih državnih (ve*
zanih) cenah. Zavezanci prejmejo poleg kupnine tudi
bone za nakup industrijskih izdelkov po veljavnih predpisiiu
4. Člen
Pridelovalci laöfto s presežki krompirja, ki jim ostane po izpolnjeni obvezni oddaji, prosto razpolagajo.
IL Planiranje odkupe
5. člen
Vlada LRS izda v okviru splošnega državnega gospodarskega plana plan odkupa krompirja za Ljudsko republiko Slovenijo in ga razčleni na posamezne okraje.
Izvršilni odbori okrajnih ljudskih odborov raaSteniijo
po sporazumnem predlogu poverjenika za državne nabave, poverjenika za kmetijstvo in predsednika planske tó*
misije okrajnega ljudskega odbora okrajni plan odkuba
krompirja na območja krajevnih ljudskih odborov.
III. Določanje obveznosti
6. člen
favrSilmî odbor krajevnega ljudskega odbore predpiSe
v mojah plana odkupa krompiTja vsakemu pridelovalca
koliko in kakšne vrste krompirja bo moral prodati državi
v gospodarskem letu 1960/51 in izdati o tem dbSoÖÖb.
7. člen
Koliko krompirja bo moral posamezni pridelovalec
prodati državi se določi glede na velikostno skupino, y
katero spada gospodarsstvo, glede na poljedelski ra|oa,
v katerem leži gospodanstvo, glede na obdelo
šino, ki je po planu zasejana z industrijskimi ras
ter glede na dolečene norme oddaje krompirja na 1
obdelovalne površine, in sicer:
• L poljedelskem rajonu
Norma za 1 ha •••••••••
Velikostna skupina po obdepovršin©
lovaini površini
od
do
300%
1- 2 ha
180
2-3 ha
190
3— 5 ha
1300 Kg
5-8 ha
270
370
8—10 ha
1800%
480
10—15 ha
2400 k|
560
3000 kg
nad 15 ha
V IL poljedelskem rajonu
60
350 kg
2— 3 ha
120
600 kg
3— 5 ha
180
5-8 ha
900 kg
260
8—10 ha
1400 kg
350
10—16 ha
1900 kg
nad 15 ha
450
2400 kg
V III. n""f derskem rajonu
200%
2- S ha
400%
3— 5 ha
40
600%
6-8 ha
60
800 kg
8—10 ha
80
10-15 ha
1100 kg
110
1400 leg
nad 15 ha
190

z%
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Po normah se ne ugotavlja obvezna oddaja za kmetijska gospodarstva s površino do 1 ha obdelovalne zemlje'v I. rajonu in za kmetijska gospodarstva do 2 ha obdelovalne zemlje za II. in III. rajon. Ta gospodarstva se
obremenjujejo izjemoma individualno po gospodarski
zmogljivosti.
Pri določitvi količine za obvezno oddajo kakor tudi
piä oddajah po drugem odstavku tega člena je treba še
posebej upoštevati strukturo kmetijskega gospodarstva,
obveznosti, ki jih ima gospodarstvo glede oddaje industrijskih rastlin, vina, hmelja in podobno, površine orne
zemlje, število in način prehrane družinskih članov, število, vrsto in način krmljenja živine ter vse drugo, kar
utegne vplivati na višino obvezne oddaje.
Natančnejša navodila glede obremenjevanja gospodarstev in nekmetovalcev po prednjem odstavku bo izdal
minister za državne nabave LES.
8. Člen
Glede na splošno donosnost zemlje se razdeli Ljudska republika Slovenija na tn poljedelske rajone:
V I. rajon spadajo okraji: Murska Sobota, Lendava,
Radgona, Ljutomer, Maribor mesto, Celje mesto in Ljubljana mesto ter žitorodni oziroma nižinski predeli okrajev: Ptuj, Maribor okolica, Celje okolica, Šoštanj, Poljčane,
Trbovlje, Krško, Novo mesto, Trebnje, Grosuplje Ljubl$ama okolica, Kranj, Kamnik, Jesenice in Dravograd.
V II. rajon spadajo: višinski predeli okrajev: Ptuj,
Maribor okolica, Celje okolica, Šoštanj, Poljčane, Trbovlje,
Krško, Novo mesto, Trebnje, Grosuplje, Ljubljana okolica,
Kiaaij, Kamnik, Jesenice in Dravograd ter nižinski predeli okrajev: Kočevje, Črnomelj, Gorica, Ilirska Bistrica,
Sežana in Postojna.
V III. rajon spadajo: višinski predeli okrajev Kočevje, Črnomelj, G<r;ca, Ilirska Bistrica, Sežana in Postojna ter okraja Tolmin in Idrija.
Če ne spada ves okraj v isti rajon, opravi organizacijo izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora in jo
predloži v potrditev ministru za države nabave. Po potrditvi jo Tâzgîasi v prizadetih krajih na krajevno običajni
način.
Izvršilni odbor okrajnega liudskega odbora s potrditvijo ministra za državne nabave lahko uvrsti območja posameznih krajevnih ljudskih odborov v nižji •••••.
9. čleD
Za obdelovalno površino se štejejo njive, vrtovi, sadovnjaki, vinogradi in travniki. Za tako površino se štejejo tudi tista zem'jišča, ki so oîla prej njive, ki pa jih
lastnik iz spekulativnih ali drugih neopravičenih razlogov
ne obdeiufe več.
'
10. člen
Ce je bil pridelek krompirja v kakem kraju uničen
'aradi nezgode (suše, povodnji in podobno), lahko minister z? državne nabave LRS po ocenitvi pridelka po izkopal krompirja po predlogu izvršilnega odbora okrajnega
ljudskega odbora zniža obvezno oddajo krompirja za tak
kraj.
11. člen
Posameznim pridelovalcem predpisano količino obvezne oddeje vpiše izvršilni odbor krajevnega ljudskega
odbora v posebne sezname in jih objavi na krajevno običajni način. Hkrati izda vsakemu' pridelovalcu odloctìo, v
kateri,mora biti določena količina obvezne oddaje in vrsta
krompirja.

Stefr U gg. £5, iy. I960

• količino obvezne oddaje se vračuna tudi ves zgodnji •••••••^•, M ga p&àèlovakëc prodaja odkupnemu podjetju po dölööenih cenah.
Natančnejše predpise o kakovosti krompirja, ki ga
morajo pridelovaM oddatì, izda minister za državne nabave LKS.
12. člen
Poverjeniki za državne nabave izvršilnih odborov
okrajnih ljudskih odborov določijo v sporazumu z odkupnimi podjetji, koliko krompirja morajo pridelovalci z območja posameznih krajevnih ljudskih odborov oddati jeseni in koliko spomladi. Na podlagi tega določijo izvršilni
odbori krajevnih ljudskih odborov posameznim pridelovalcem rok oddaje.
Krompir, za katerega je določena oddaja v spomladanskem roku, morajo hraniti pridelovalci preko zime in se
jim za to prizna ustrezni naravni kalo in povračilo stroškov.
'
Odločbe po prvem odstavku tega člena morajo izvršilni odbori krajevnih ljudskih odborov izdati v rokih, ki
jih predpiše za posamezna območja minister za državne
nabave LRS in o tem obvestiti odkupna podjetja.
13. člen
Proti odločbi o obvezni oddaji se pridelovalec lahko
pritoži v osmih dneh na izvršilni odbor okrajnega ljud,skega odbora, če misli, da nima toliko obdelovalno površine, kolikor mu je bila vzeta za podlago pri predpisu
oddaje, ali da je predpis obvezne oddaje previsok.
Pritožba se vloži pri izvršilnem odboru krajevnega
ljudskega odbora, ki jo mora predložiti v treh dneh s svojim poročilom izvršilnemu odboru okrajnega ljudskega odbora. Ta mora odločiti v nadaljnjih 8 dneh ter svojo odločbo poslati izvršilnemu odboru krajevnega ljudskega
odbora in pritcžitelju ter obvestiti o tem odkupno podjetje.
IV. Evidenca o izvajanju plana odkupa krompirja
14. Men
Na podlagi poročila-poverjenika za državne nabave,
poverjenika za kmetijstvo in predsednika planske komisije presodi izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora
po pregledu seznamov obvezne oddaje, ki jih je prejel od
krajevnih ljudskih odborov, ali se je pri predpisovanju
obvezne oddaje postopalo po določbah te uredbe in poroča
ministrstvu za državne nabave.
Minister za državne nabave in predsednik planske
komisije LRS ocenita nato poročila izvršilnih odborov
okrajnih ljudskih edUorov in ukreneta ••• je potrebno, če
ugotovita ocìvtóne nepravilnosti.
Izvršilni odbor krajevnega ljudskega odbora vodi v
sporazumu s kmetijskimi organi v času od saditve do izkopa krompirja evidenco o dejansko posajenih površinah
krompirja v svojem območju, o stanju posajenega krompirja ter drugih, okoliščinah, ki so važne za izpolnitev
piana proizvodnje in odkupa krompirja.
V. Obveznosti kmečkih obdelovalnih zadrug in
zadružnih ekonomij
16. člen •-'
Koliko krompirja morajo oddati kmečke obdelovalne zadrage in zadružne ekonomije, se določi v gospoda''
skam ••• zadruge oziroma zadružne ekonomije.
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VI. Kazenske določbo
16. člen
Kolikor prekršitve te uredbe niso sodno» kazniva dejanja, se kaznuje z denarno kaznijo do 90.000 dinarjev ali
s poboljševalnim delom do treh mesecev: ,
a) kdor brez utemeljenega razloga ali namenoma ne
zadosti obvezni oddaji po količini, roku, vrsti in kakovosti;
b) kdor da netočno podatke, ki vplivajo na določitev
obvezne oddaje;
c) kdor prikriva krompir.
Poleg kazni iz prvega odstavka 6© lahko izreče odvzem tiste količine krompirja, glede katere je storjen
prekršek.
Za upravnokazenski postopek in za odločanje na prvi
stopnji je pristojen izvršilni odbor okrajnega (mestnega,
rajonskega) ljudskega odbora.
17. člen
Kolikor prekršitve te uredbe niso sodno kazniva defanja, se kaznuje z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev
uractna oseba:
a) ki zaradi nemarnega in nepravilnega poslovanja
ne ukrene potrebnega, da se predpis obvezne oddaje izvrši
pravilno in pravočasno;
b) ki ne ••••• poročili pravočasno aid pošlje nepravilna pomÉa;.
c) ki ne vodi predpisane evidence o predpisu obvezne oddaje krompirja ter o odkupljenih in oddanih koH&'nah krompirja;
o) Ki razpolaga z odkupljenimi količinami krompirja
v; nasprotju z obstoječimi predpisi in izdanimi diepozi•)] ki ipcezame od pridelovalca krompir neustrezne kakovosti;
e>) ki ing epjregae pritožbe ali je ne pošlje izvršilnemu
odboru ok^nega'tmesikiega, rajonskega) ljudskega odbora ali je ne pošlje v predpisanem roku.
Za uprayino kazenski postopek in za odločanje na prvi
stopnji je pristojen mimster "za arSavme naibave.
VII. Končne doioSbe
18. člen
Natančnejše predpise za izvajanje te uredbe izd* po
potrebi minister za dTŽavne nabave LRS. ' "
19! člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
St. S—zak 182
Ljubljana, dne 24. aprila 1950.
Minister
-" •—
za državne nabave LRS:
Predsednik via:if l-RS:
Milan Skcrlavaj 1. r.
Miha Marinko 1. r.

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva
in v zvezi s tretjim odstavkom 12. člena splošnega zakona
o gozdovih izdaja'vlada LRS po predlogu ministra za gozdarstvo LRS

uredbo
o omejitvi paše koz
1. člen
Da se zavarujejo gozdovi pred škodo po kozah, se
prepoveduje paša koz v gozdovih in na gozdnih zemljiščih.
Na drugih zemljiščih se smejo pasti koze samo, če so
zavarovane tako, da drevju in mladju ne morejo prizadeti škode.
2. člen
Kdor pase koze v nasprotju z določbo 1. člena te
uredbe, se kaznuje z denarno kaznijo do 15Ö0 dinarjev
ali s kaznijo poboljševalnega dela do 30 dni in s kaznijo
odvzema koze.
Za upravni kazenski postopek in za odločanje na
prvi stopnji je pristojen izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora.
3. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
St. S—zak 178

Ljubljana dne 20. aprila 1950.
Minister za gozdarstvo LRS:
Jaka Avši« 1. r.

Predsednik vlade LRS»
Miha Marinko 1. r.

63.

Na podlagi 7&. člena ustave LRS izdaja vlada LRS
po predlogu ministra za socialno skrsbtvo LRS
odločbo
o ustanovitvi in delu Sveta za invalidske zadeve pri
ministrstvu za socialno skrbstvo LRS
1. Pri ministrstvu za socialno skrbstvo LRS •• ustanovi Svet za invalidske zadeve.
2. Svet za invalidske zadeve je posvetovalni organ
ministra za socialno skrbstvo. Njegova naloga Je, da proučuje probleme v zvezi z zaščito vojaških vojnih invalidov in drugih oseb, zaščitenih z zakonom o vojaških
vojnih invalidih, da predlaga konkretne ukrepe za reševanje teh zadev in da vskladi delovanje državnih organov z delovanjem množičnih organizacij na tem področju.
3. Natančnejše predpise o organizaciji in delu Sveta
za invalidske zadeve bo predpisal minister za socialno
skrbstvo LRS v sporazumu s predsednikom vlade LRS.
4. Ta odločba velja tako].
St. S—zak. 143.
Ljubljana, dne 5. aprila 1950.
Minister
za socialno skrbstvo LRS:
Predsednik vlade LRS:
Dr. Anton Kržišnik 1. r.
Miha Marinko 1. r.
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MINISTRSTEV UUDSKE BEWJBUKE SLOVENIJE
Na podlagi 9. člena uredbe o nadzorstvu nad prometom z nepremičninami (Uradni list FLRJ, št. 24—163/48)
predpisuje minister za pravosodje LRS v sporazumu z
ministrstvom za komunalne zadeve LES in ministrstvom
za kmetijstvo LRS
navodilo
o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje
uredbe o nadzorstvu nad prometom z nepremičninami (Uradni list LKS. št.,51—273/4S)

To navodilo dobi veljavo z dnem objav© v >Uradnem
listu LRS«.
Ljubifasna, dne IB. ajxrüa ffîû.
Strinjam se!
Minister
za komunalne zadeve LBS vEmister za pravosodje LRS:
Milko GorSč h r.
Dr. Heli Modic 1. r.
M*D&ter
za kmetijstvo LRS:
Ing. Joie Levstik L r.

I
V II. točki se crrugi odstavek spremeni in se glasi:
>Privolitev je potrebna, kadar gre za prenos lastninske pravice ali za obremenitev, pa čeprav na podlagi
dedovanja, če je prišlo do dedovanja zaradi tega, ker se
je eden ali več dedičev odreklo dediščini v korist
določenega dediča ali v korist določenih dedičev/ V
takem primeru mora sodišče uradoma zahtevati privolitev od pristojnega izvršilnega odbora okrajnega oziroma- mestnega ljudskega odbora, z izdajo sklepa o dedovanju pa do rešitve te zahteve počakati. Ce pristojni izvršilni odbor ne da privolitve, sporoči sodišče to dedičem,
ki so se dediščini odrekli v korist,določenega dediča, in
zahteva od njih izjavo, ali sprejmejo dediščine ali pa
se ji sploh odrečejo. Če taki dediči vztrajajo pri svoji
prejšnji izjavi, opravi sodišče zapuščinsko obravnavo, kakor da take izjave sploh ni bilo.«
V tretjem odstavku te točke se mora v tretji vrsti
glasiti: >ce je eden od udeležencev državni urad.. .<
F

II
V VIII. točki se izpustijo točke 2, 3 in 4.
Dosedanja 5. točka postane 2., dosedanja 6. točka
postane 3., dosedanja 7. točka postane 4., dosedanja 8. točka postane •.
V tej točki se doda nov odstavek: '
>Predlogu morajo prosilci priložiti tudi pismeno sestavljeno in podpisano pogodbo, na katero da za privolitev pristojni organ v primeru privolitve klavzwJo, da
je privolitev dana.«
!

IH
V IX. točki se v zadnjem stavku drugega odstavka
,za besedama »posameznih podatkih« postavi pika. ostalo
pa črta.
IV
V X. točki se na koncu za besedo >VIII. tocka< tastavi pika in črta >(1—6)<.

•?< • K •5, i& 58•0

68.

Na podlagi 4. in 6. člena uredbe o odkupu volne v
letu 1950 (Uradni list FLRJ, št. 22—•/••) izdaja minister za državne nabave LRS v sporazumu z ministrom
za kmetijstvo LRS
odločbo
o določitvi odkupnih rajonov za odkup volne
1. Ljudska republika Slovenija ee razdeli na tri
rajone, in sicer:
I. rajon, okoliš jeaereko-aoioavske ovce težjega tipa •
izvenpasemsko področje, obsega okraje: Celje mesto,
Celje okolica, Kamnik, Kranj; Krško, Lendava, Ljubljana mesto, Ljubljana okolica, Ljutomer, Maribor
mesto, Maribor okohoa, Murska Sobota, Poljčane, Ptuj,
Radgona, Sloveni Gradec, Šoštanj in Trbovlje.
II. rajon, okoliš jeaereko-aoioavske ovce, lažjega tipa,
obsega okraje: Grosuplje, Jesenice, Kočevje, Novo mesto in Trebnje.
•. rajon, okoliš kraške domače •••••••• (uskoška in
bovška ovca), obsege okraje: Gorica, Črnomelj, Idrija,
Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana in Tolmin.
2. Obvezna oddaja volne ee v posameznih rajonih določa takole:
" '
y prvem rajonu od 600 do 1.100 gramov letno
v drugem rajona od 600 do 900 gramov letno
v tretjem rajonu od 400 do 700 gramov letno cd vsa*
ke ovce, ki jo redi gospodarstvo.
Ljubljana, dne lä. apsöa 1950.
Minister
za kmetijstvo LRS:
Ing, Jože Levstik L r.

Minister
za državne nabave LRS:
Milan Skerlavaj 1. r.

Izdaja »Uradni list LRS<. - Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko MoSnik, tiska Tiskarna >Ton*ta Tomšiča« — vsi v
Ljubljani. Naroûnina: četrtletno 60, polletno 120, celoletno 240 din. — Posamezna Številka: 4 dim do 16 etranl, 8 din do 3?
strani, 12 din do 48 strani; 16 din "do 64 etranl, po posti 2.50din več. — UređniStvo in upravniätvo; Ljubljana, Gregorčičev?
ulica St. 23 —• Teleloa: ravnateljstvo 49-40, uredništvo 49-90, upravniStvo •5-79. — Čekovni ••••• 601-90180-0.
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik Vil.

Številka 15.

V Ljubljani, dne 3. •••• 1950.

VSEBINA
za blagovni promet, eveta za kmetijstvo in gozdarstvo ia
66. Ukaz o ukinitvi ininiötiotov za industrijo, za lesno indueveta za lokalno gospodarstvo vlade LRS.
etrijo, za elektrogospodarstvo, za rudarstvo in za komunalne
za'deve vlade LRS, o ustanovitvi ministrstva za državnd p(w- 07. Ukaz o razrešitvi in imenovanju ministrov vlade LRS.
— Popravek odločbe o zavarovanju gozdnega parka v Fazaneetva vlade LRS in o ustanovitvi eve ta za
piedelovalno indu
riji v Murala Soboti.
strigo, sveta za energetiko in eketrakti|VDo industrijo, avola

•••! LJÜQSHE SKUPiiČIHE LES
6G.
Na podlagi 9. točko 72. člena ustave LRS in po predlogu predsednika vlade LRS izdaja Prezidi j Ljudske skupščine LRS
ukaz
o ukinitvi ministrstev za industrijo, za lesno industrijo,
za elektrogospodarstvo, za rudarstvo in za komunalne
zadeve vlade LKS, o ustanovitvi ministrstva za državna posestva vlade LRS in o ustanovitvi sveta za
predelovalno industrijo, sveta za energetiko in ekstraktivno industrijo, sveta za blagovni promet, sveta
za kmetijstvo in gozdarstvo in sveta za lokalno gospodarstvo vlade LRS
I
Ukinejo se ministrstva za industrijo, za lesno industrijo, za elektrogospodarstvo, za rudarstvo in za komunalne zadeve vlado LRS.
II
Ustanovi se ministrstvo za državna posestva vlade
LRS za vrhovno vodstvo državnih kmetijskih posestev
ter ekonomij državnih uradov, ustanov in podjetij in ekonomij ljudskih odborov.
III
Ustanovi se svet vlade LRS -za predelovalno industrijo kot organ vlade LRS za splošno vodstvo in za ko°rdifiacijo dela v zadevah tekstilne in usnjarske indu^rije, kovinske predelovalne in elektroindustrije, kemičQ
« industrije in lesne industrije.
Svet sestavljajo predsednik sveta, ki je clan vlade
L
RS, ter člani: generalni direktor za tekstilno in usnjarsko industrijo, generalni direktor za kovinsko predeloa
luo. in elektroindustrijo, generalni direktor za kemično
dustrijo in generalni direktor za lesno industrijo.
IV
Ustanovi se svet vlade LRS za energetiko in ekstrak'vno industrijo kot organ vlade LRS za splošno vodstvo
la
za koordinacijo dela v zadevah rudarstva, elektrogo«
^Podarstva in vodnega gospodarstva.
• Svet sestavljajo predsednik < sveta, ki je član vlade
;."S, in člani: generalni direktor za rudarstvo, generalni
lektor za elektrogospodarstvo in predsednik komiteja
'* vodno gospodarstvo.

Ustanovi se svet vlade LRS za blagovni promet kot
organ vlade LRS za splošno vodstvo in koordinacijo dela
v zadevah trgovine in preskrbe, državnih nabav in odkupa, turizma in gostinstva in prehranbene industrije.
Svet sestavljajo predsednik sveta, ki je član vlade
LRS, in člani: minister za trgovino in preskrbo vlade
LRS, minister za državne nabave vlade LRS, predsednik
komiteja za turizem in gostinstvo vlade LRS in generalni
direktor za prehranbeno industrijo,
VI
Ustanovi se svet vlade LRS za kmetijstvo in gozdarstvo kot organ vlade LRS za splošno vodstvo in koordinacijo dela v zadevah kmetijstva, gozdarstva ter v zadevah,
državnih posestev.
Svet predstavljajo predsednik sveta, ki je član vlade
LRS, in člani: minister za kmetijstvo, minister za gozdarstvo in minister za državna posestva.
VII
Ustanovi se svet vlade LRS za lokalno gospodarstvo
kot organ vlade LRS za splošno vodstvo in koordinacijo
dela v zadevah lokalne industrije, komunalnega gospodarstva, lokalnega prometa in lokalnega turizma in gostinstva.
Svet sestavljajo predsednik svota, ki je član vlade
LRS, in člani: minister za lokalni promet LRS in predsodnik komiteja za lokalno industrijo, predsednik komiteja za komunalne zadeve in predsednik komiteja za
turizem in gostinstvo.
. VIII
Generalni direktorji in predsedniki komitejev, ki ••
člani svetov za predelovalno industrijo, za energetiko m
ekstraktivno industrijo, za blagovni promet, za kmetijstvo
in gozdarstvo, ter za lokalno gospodarstvo, so lahko člani
vlade LRS.
'

Ix

•

'

<•

Vlada LRS izvrši ta ukaz.'
Ta ukaz velja od dneva objave v >Uràdnem lieta
LKS<.
"
' ' ' • '
- • - '•••
U št. 181
Ljubljana, dne 28. aprila 1950.
PREZIDU LJUDSKE. SKUPŠČINE ~
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE " 7i
Sekretar:
Predsednik:
France Lùb'cj'L r.
'
ïwàj> Vidmar L r.

URADNI LIST LRS

Stran 80
67.

Na podlagi 7, točke 7fe člena ustave LRS v zvezi z
ukazom Prezidija Ljudske skupščine LRS, U it. 181 z
dine 28. aprila 1950 in po predlogu predsednika vlade
LRS izdaja Prezidij Ljudske skupščine LRS

ukaz
b raarešitri in imenovanju ministrov vlade LRS
I
Razrešijo se:
minister za Industrijo vlade LRS,
minister za komunalne zadeve vlade LRS,
minister za lesno industrijo vlade LRS,
minister za rudarstvo vlade LRS,
minister za elektrogospodarstvo vlade LRS,
minister za državne nabave vlade LRS.
II

ßtev, 15 - 8, V, i&ÓO

za ministra za državna posestva vlade LRS MIlan
Skerlavaj, do sedaj minister za državne nabave
vlade LRS;
za ministra za državne nabave vlade LRS L e op old
Krese, do sedaj podpredsednik Ljudskega odbora za
Ljubljansko oblast.
IV
Predsednik vlade LRS izvrši ta ukaz.

Ta ukaz velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS<.
U ét.182
Ljubljana, dne 28. aprila 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Franco Lubej !

Predsednik:
Josip Vidmar 1. r.

Imenujejo se
za predsednika sveta Vlade LRS za predelovalno industrijo Stane Kavčič, do sedaj minister za industrijo LRS,
,
za predsednika sveta vlade LRS za blagovni promet
Viktor Avbeljjdo sedaj predsednik Ljudskega odbora za Mariborsko oblast,
za predsednika sveta vlade LRS za kmetijstvo iu
gozdarstvo Janez Hribar, do sedaj predsednik
Ljudskega odbora za Ljubljansko oblast,
za predsednika sveta vlade LRS za lokalno gospodarstvo Tone Fa j far, do sedaj minister za lesno
industrijo LRS,
za predsednika sveta vlade LRS za energetiko la
ekstraktivno industrijo Milko G o r š i č, do sedaj minister za komunalne zadeve LRS

V odločbi o zavarovanju gozdnega parka v Fazaneriji pri Murski Soboti (Uradni list LRS, št. 8-35/50) se
popravi pismena pomota glede parcelnih označb z odločbo zavarovanih zemljišč v 2. točki odločbe tako, da se
2. točka te odločbe pravilno glasi, da obsega zavarovani
gozdni park v Fazaneriji zemljiške parcele št. 1779/3.
1774/2 in 1780/1.
St. 843/5—50
Ljubljana, dne 17, aprila 1950.
Iz ministrstva za znanost in kulturo LRS

III
Imenujejo se:
za ministra vlade LRS — generalnega direktorja za
rudarstvo Franc.Popit, do sedaj minister za rudarstvo vlade LRS; za ministra vlade LRS — generalnega
direktorja za elektrogospodarstvo ing. Miloš Brelih.
do sedaj minister za elektrogospodarstvo vlade LRS;
za ministra vlade LRS — predsednika komiteja za
lokalno industrijo Tomo Brejc, do sedaj član Centralne uprave Zveze sindikatov Jugoslavije;
za ministra vlade LRS —• generalnega direktorja za
kovinsko predelovalno In elektroindustrijo Tone Doli ••••, do" sedaj pomočnik ministra za elektrogospodarstvo vlade LRS; za ministra vlade LRS - generalnega
direktorja za kemično industrijo ing. Pavlo Zaucar,
do sedaj poslanik FLRJ v Haagu; za ministra vlade LRS
— generalnega direktorja za lesno industrijo Ignac
VolČ,. do sedaj predsednik Okrajnega ljudskega odbora
Jesenice; za ministra vlade LRS — generalnega direktor j? za tekstilno in usnjarsko Industrijo RudoH Jan.
h u b a , do sedaj opolnomočeni minister vlad«» FT •?•;

St. 25 z dne 5. aprila 1950:
208. Ukaz o priznanju ugodnosti imetnikom reda Belega
orla z meči.
209. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o zbiranju in razdeljevanju starega železa.
210. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o gradbeni stroki.
211. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriminalistični etroki.
212. Odredba o prenosu podjetij splošnega državnega pomena iz pristojnosti organov vlade FLRJ v pristojnost
organov vlad ljudskih republik.
213. Odredba o določitvi temeljnih plač za nove nazive
v gradbeni stroki.
214. Odredba o določitvi temeljnih plač za nove nazive
in o spremembah temeljnih plač za sedanje nazive v
kriminalistični stroki.
215. Pravilnik o državnih mojstrskih delavnicah za upedabljajočo umetnost in o svetu mojstrov upodabljajo
če umetnosti.
21«. Odredba o razvrstitvi nazivov iz gradbene stroke.
217. Odredba o razvrstitvi nazivov kriminalistično stroke.

Popravek
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LJUDSKE REPUBLIKE 'SLOVENIJE
Številka 16.

V Ljubljani, dne 9. maja 1950.

Lçtnik Vif.

VSEBINA
68. Ukaz o ustanovitvi Gospodarskega sveta, vlade LRS.
69. Ukaz o imenovanju predsednika Gospodarskega evota vlade LRS.
70. Uredba o ustanovitvi Generalne direkcije za tekstilno in
usnjarsko industrijo.
71. Uredba o ustanovitvi Generalne direkcije za rudarstvo.
72. Uredba o ustanovitvi Generalne direkcij« za elektrogospodarstvo.
73. Uredba o ustanowtvi Generalne direkcije za lesno industrijo.
74. Uredba o ustanovitvi Generalne direkcije za prehrambeno
industrijo.

••••••

UITOSKE

SKUPščINE

•

68.
Na osnovi 9. toute 72. člena ustave LB Slovenije in
po predlogu predsednika vlade LR Slovenije izdaja Prezidi] Ljudske skupščine LR Slovenije
ukaz
o ustanovitvi Gospodarskega sveta vlade
Ljudske republiko Slovenije
I. Ustanovi so Gospodarski svet vlade Ljudske republike Slovenije kot njen organ z koordinacijo poslov
gospodarskih resorov vlade Ljudske republike Slovenije.
Gospodarski svet sestavljajo: predsednik, ki vodi
svet, in člani: predsednik Sveta za predelovalno industrijo vlade LR Slovenije, predsednik Sveta za blagovni
promet vlade LR Slovenije, predsednik Sveta za kmetijstvo in gozdarstvo vlade LR Slovenije, predsednik Sveta
za energetiko in ekstraktivno industrijo vlade LR Slovenije, predsednik Sveta za lokalno gospodarstvo vlade LR
Slovenije, predsednik Planske komisije LR Slovenije,
Minister za finance, minister za 'gradnje in minister za
delo vlade LR Slovenije.
Sirai plenum Gospodarskega sveta LR Slovenije pa
sestavljajo poleg predsednika Gospodarskega sveta, predsednika Planske komisijo in predsednikov evetov vlade
LR Slovenije še vsi člani teh svetov in vsi ministri vlade
LR Slovenije, lii vodijo gospodarske resore.
II. Vlada LR Slovenije določi, v katerih zadevah razpravlja in sklepa Gospodarski svet v svojem ožjem sestavu in v katerih širši plenum Gospodarskega sveta.
III. Vlada ••* Slovenije izvrši ta ukaz.
IV. Ta ukaz velja takoj.
Ü št. 183
Ljubljana, dne 5. maja 1030.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
UUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
«ßuice Lubcj Lr.

Predsednik:
Josip Vidmar i, r.

75. Uxodba o ustaaefitnrt Generalne direkcije za kemično industrijo.
76. Uredba o ustanovitvi Generalne direkcije kovinske predelovalne industrije • elektromduptrije.
77. Uredba o ustanovitvi Komiteja vlade LRS za vodno gospodarstvo.
78. Uredba o ustaa&viJtva Komiteja vlade LRS za komunalne
zadeve.
79. Uredoa o ustanovitvi Komiteja vtode LRS za lokalno industrijo.

69.
Na osnovi 7. točke 72. člena ustave LR Slovenije in
po predlogu predsednika vlade LI? Slovenije izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije

ukaz
o imenovanju predsednika Gospodarskega sveta vlade
LR Slovenije
I. Za predsednika Gospodarskega sveta vlade LR
Slovenije se Imenuje Sergej Kraigher, podpredsednik vlade LR Slovenije.
II. Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz.
III. Ta ukaz velja takoj.
U št. 184
Ljubljana, dne 6. maja ISSO.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Predsednik:
France Lubej 1. r.
Josip Vidmar L rt

mmm. ••••. ••••&• • •••••
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
70.

Na podlagi 78. Člana ustave LRS v zvezi z ukoaom
Prezidija Ljudske skupščine LRS. U št. 181 z dne
28., aprila 1950 {Uradni list LRS, št. 15—60/50), izdaja
vlada LRS po predlogu predsednika Komiteja vlade LRS
za zakonodajo • izgradnjo ljudske oblasti
uredbo
o ustanovitvi Generalne direkcije za tekstilno in
usnjarsko industrijo
1. flen
Ustanovi se Generalna direkcija za tekstilno in usnjarsko industrijo kot organ vlade LRS za vodstvo zadev e
področja^ tekstilne industrije, usnjarske industrije in industrije gume.

•

Stran 82
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URADNI LJST LRS

Generalna direkcija Je operativni upravni voditelj
podjetij republiškega pomena za proizvodnjo in predelavo
tekstila, usnja in gume.
2. ćlen
Generalni direkciji načeluje generalni direktor, ki
•odi vse njene zadeve na podlagi zakonov, predpisov in
•mernic vlade, Gospodarskega sveta vlade LRS in Sveta
vlade LRS za predelovalno industrijo
8. člen
Predpise o organizaciji in -poslovanju generalne direRvije izda generalni direktor v soglasju e predsednikom
Sveta vlade LRS za predelovalno industrijo in e predsednikom Komiteja vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo
ljudske oblasti.
4. člen
Generalna direkcija se finansira na podlagi finančnega plana iz prispevkov podjetij, ki jih vodi.
5. člen
Prenos sedanjih podjetij v pristojnost Generalne dii«kcije za tekstilno in usnjarsko industrijo ee opravi po
uredbi o prenosu državnih gospodarskih podjetij iz pristojnosti enega v pristojnost drugega državnega organa
(Uradni list FLRJ, št. 110-823/47), ne upoštevaje določbe
njenega 2. člena.
6. člen
Z uveljavitvijo te uredbe se ukinejo Glavna direkcija za tekstilno industrijo in Glavna direkcija za usnjarsko industrijo, ki sta bili ustanovljeni z uredbe vlade
LRS o ustanovitvi glavnih direkcij ministrstva za industrijo in rudarstvo LRS (Uradni list LRS, št. 12—60/47).
Njene pravice in pristojnosti prevzame Generalna direkcija za tekstilno #Ti usnjarsko industrijo.
7. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS<
St. S—zak 198
Ljubljana, dne 5. maja 1950.
Predsednik Komiteja vlnde LRS
za zakonodajo in izgradnjo
ljudske oblastiPredsednik vlade LRS:
Marijan Brecelj 1. r.
Miha Marinko 1. r.

ameniiç vlade, Gospodarskega sveta vlade LRS in Sveta
viae» LR8 za energetiko.
3. člen
Predpise o organizaciji in poslovanju generalne direkcije izda generalni direktor v soglasju e predsednikom
Sveta vlade LRS za energetiko in predsednikom Komiteja
vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti.
4. člen
Generalna direkcija se finansira na podlagi finančnega plana iz prispevkov podjetij, ki jih vodi,
6. člen
Ta uredba velja od dneva objav© v >Uradnem listu
LRS«.
St. S—zak 199
Ljubljana, dne 5. maja 1950.
Predsednik Komiteja vlade LRS
za zakonodajo in izgradnjo
ljudske oblasti:
Predsednik vlade LUS:
Marijan Brecelj 1. r.
Miha Marinko i. r.
72.

Na podlagi 78. člena ustave LRS v /.vezi i. ukazom
Prezidija Ljudske skupščine LRS. U št. 181 / dne
28. aprila 1950 (Uradni list LRS, št. 15—66/50), izdaja
vlada LRS po predlogu predsednika Komiteja vlade LRS
za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti
uredbo
o ustanovitvi Generalne direkcije za elektrogospodarstvo
i. člen

Ustanovi se Generalna direkcija za elektrogospodarstvo kot organ vlade za vodstvo zadev s področja elektrogospodarstva.
Generalna direkcija je operativni upravni voditelj
podjetij republiškega pomena za elektrogospodarstvo.
Generalna direkcija prevzame vse zadeve prejšnjega
ministrstva za elektrogospodarstvo.
2. člen
Generalni direkciji naceluje generalni direktor, ki
vodi vse njene zadeve na podlagi zakonov, predpisov in
\
smernic
vlade, Gospodarskega sveta vlade LRS in Sveta
71.
vlade LRS za energetiko.
Na podlagi 78. Člena ustave LRS v zvezi z ukazom
5 člen
Prezidi ja Ljudske skupščine LRS, U 5t. 181 z dne
Predpise
o
organizaciji
in poslovanju generalne di28. aprila 1950 (Uradni list LRS, št. lo—6Q/50), izdaja
rekcije
izda
generalni
direktor
v soglasju s predsednikom
vlada LRS po predlogu predsednika Komiteja vlade LRS
Sveta
vlade
LRS
za
energetiko
in
predsednikom Komiteja
za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti
vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti.
uredbo
4. člen
o ustanovitvi Generalne direkcije za rudarstvo
Generalna direkcija se finansira na podlagi finančnega plana iz prispevkov podjetij, ki jih vodi.
1. člen
6. člen
Ustanovi se Generalna direkcija za rudarstvo kot
organ vlade LRS za vodstvo zadev s področja rudarstva.
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
(ioneralna direkcija je operativni upravni voditelj LRS«.
rudaokib podjetij republiškega pomena.
St. S—zak 200
Generalna direkcija za rudarstvo prevzame vse zaLjubljana, dne 5. maja I960.
deve prejšnjega ministrstva za rudarstvo.
Predsednik Komiteja vlade LRS
2. člen
za zakonodajo in izgradnjo
ljudske oblasti:
Predsednik vlade LRS'
Generalni direkciji načeluje generalni director, •
Marijan
Brecelj
L
r.
Miha Marinko L r.
rodi vse njene zadeve na podlagi zakonov, predpisov to
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Na podlagi 78. člena ustave LES v zvezi z ukazom
Prezidüa Ljudske skupïcine LRS, U št. 181 z dne
28. aprüa 1950 (uradni list LRS, et. 15—66/50), izdaja
vlada LRS po predlogu predsednika Komiteja vlade LRS
za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti

Na podlagi 78. člena ustave LRS v zvezi z ukazom
Prezid i ja Ljudske skupščine LRS, U št. 181 i dne
2S. aprila 1950 (Uradni list LRS, št. 15—66/50), udaja
vlada LRS po predlogu predsednika Komiteja vlade LRS
za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti

uredbo

uredbo
o ustanovitvi Generalne direkcije za prehrambeno
industrijo

o ustanovitvi Generalne direkcije za lesno industrijo
1. člen
Ustanovi se Generalna direkcija za lesno industrijo
kot organ vlade LRS za vodstvo zadev s področja proizvodnje in predelave lesa,
Generalna direkcija je operativni upravni voditelj
podjetij republiškega pomena za proizvodnjo in predelavo lesa in promet z lesom.
Generalna direkcija za leano industrijo prevzame
vse zadeve prejšnjega ministrstva za le*no indu»trljow

1. člen
Ustanovi se Generalna direkcija za prehrambeno
industrijo kot organ vlade LRS za vodstvo zadev prehrambene industrije.
Generalna direkcija je operutivni upravni voditelj
podjetij republiškega pomena za prehrambeno industrija

2. ölen
Generalni direkciji načeluje generalni direktor, ki
vodi vse njene zadeve na podlagi zakonov, predpisov in
smernic vlade, Gospodarskega sveta vlade LRS in Sveta
vlade LRS za predelovalno industrijo.

2. člen
Generalni direkciji načeluje generalni direktor, ki
vodi vse njene zadeve na podlagi zakonov, pred: :-u> m
smernic vlade, Gospodarskega sveta vlade LRS in Sveta
vlade LRS za blagovni promet.

3. Člen
Predpise o organizaciji in poslovanju generalne direkcije izda generalni direktor v soglasju e predsednikom
Sveta vlade LRS za predelovalno industrijo in s predsednikom Komiteja vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo
Jjudske oblasti.
4; člen
Generalna direkcija se linansira na podlagi financnega plana iz prispevkov podjetij, ki Jih vodi.

3. člen
Predpise o organizaciji in poslovanju generalne direkcije izda generalni direktor v soglasju s predsedinkoui
Sveta vlade LRS za blagovni promet in s predsednikom
Komiteja vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske
oblasti.
4. člen
Generalna direkcija se linansira na podlagi finančnega plana iz prispevkov podjetij, ki jih vodi.

6. člen
•••••• sedanjih podjetij v pristojnost Generalne direkcije za lesno industrijo se opravi po uredbi o •••••••
državnih gospodarskih podjetij iz pristojnosti enega v
pristojnost drugega državnega organa (Uradni list FLRJ,
?t. 110-r823/47), ••^ upoštevaje določbe njenega 2. člena.
6. čleu
Z uveljavitvijo te uredbe se ukinejo Glavna direkcija za lesno industrijo, Glavna direkcija za lesno prede'ovalno industrijo in Glavna direkcija za promet z lesom,
ki so bile ustanovljene z uredbo vlade LRS o ustanovitvi
Slavnih direkcij ministrstva za gozdarstvo in lesno indu
strijo (Uradni list LRS, št. 6—23/49) v zvezi z uredbi
vl
ade LRS o spremembi uredbe o ustanovitvi glavnih
lekcij ministrstva za gozdarstvo in lesno industriji'
'*S (Uradni list LRS, št. •—24/50). Njih pravice in pri•••• prevzame Generalna direkcija za lesno industrijo.
7. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
" k.
St. S—zak 201
Ljubljana, dne 5. maja 1950.
'redaednik Komiteja vlade LRS
za zakonodajo in izgradnjo
ljudske oblasti:
Predsednik vlade LRS:
Marijan Brecelj L r.
Miha Marinko L r.

5. člen
•••••• sedapjih podjetij v pristojnost Generalne direkcije za prehrambeno industrijo se opravi po uredbi o
prenosu državnih gospodarskih podjetij iz pristojnosti
enega v pristojnost dragega državnega organa (Uradni
list FLRJ, št, 110-4-823/47) ne upoštevaje določbe njeDega
2. člena.
6. člen
Z uveljavitvijo te uredbe se ukine Glavna direkcija
živilske industrije LRS, ki je bila ustanovljena zjuredbo
vlade LRS O ustanovitvi direkcij ministrstva za industrijo
m rudarstvo LRS (Uradni list LRS, št. 12—60/47). Njene
pravice in pristojnosti prevzame Generalna direkcija za
[»rehrambeno industrijo.
7. člen
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS«.
St. S—zak 202
Ljubljana, dne 5. maja 1950.
Predsednik Komiteja vlade LRS
za zakonodajo in izgradnjo
•' ljudske oblasti:
Predsednik vladr I.RS:
Marijan Brecelj Lr.
Miha Marinko 1. r.
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Na podlagi 78. člena ustave LRS v zvezi z ukazom
Preživlja Ljudske skupščine LRS. U It. 181 z dne
28. .:;..[ ila 1950 (Uradna list LRS, it. 15—66/50), izdaja
vlada LRS po predlogu predsednika Komiteja vlade LRS
za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti

Na podlagi 78. člena ustave LRS v zvezi z ukazom
Prezidija Ljudske skupščine LRS, U št. 181 z dne
28. aprila 1950 (Uradni list LRS, št. lô—CÇ/SO), izdaja
vlada LRS po predlogu predsednika Komiteja vlade LRS
za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti

uredbe
o ustanovitvi Generalne direkcije za kemično
industrijo

uredbo

1. člen
Ustanovi se Generalna direkcija za kemično industri;
orga
' LRS za vod-'v:» "*
kemične,
steklin.-Li>, keramične iri papirne indu- •'•a.
Generalna direkcija je operativni upravni voditelj
republiški1!
. -'ij kem*'v
dustrije.
2. člen
Generalni direkciji načeluje generalni direktor, ki
vodi vse njene zadeve na podlagi zakonov, predpisov in
smerni r vlade. Gospodarskega sveta vlade LRS in Sveta
vlade LRS za predelovalno industrijo.
3. člen
Preapise o organizaciji m poslovanju generalne direkcije izda generalni direktor v soglasju s predsednikom
Sveta vlade LRS za predelovalno industrijo in s predsednikom Komiteja vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti.
4. člen
Generalna direkcija se finansira na podlagi finančnega plana iz prispevkov podjetij, ki jih vodi.
6. člen
Prenos sedanjih podjetij v pristojnost Generalne di.
rekcije za kemično industrijo ee opravi po uredbi o prenosu državnih gospodarskih podjetij iz pristojnosti enega
v pristojnost drugega državnega organa (Uradni list FLRJ,
št. 110—823/47), ne upoštevaje določbe njenega 2. člena.
6. člen
Z uveljavitvijo te uredbe' se ukine Glavna direkcija
kemične industrije LRS, ki je bila ustanovljena z uredbo
vlade LRS o ustanovitvi glavnih.direkcij ministrstva za
industrijo in rudarstvo LRS (Uradni,lisi, št. 12—60/47).
Njene pravice in pristojnosti prevzame Generalna direkcija za kemično industrijo.
7. člen
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS<.
St. S—zak 203
Ljubljana, dne 5. maja 1930.
Predsednik Komiteja vlade LRS
za zakonodajo in izgradnjo
ljudske oblasti:
. Predsednik vlade LRS:
Maiijau Brecelj 1. r.
.' Miha Marinko L.r.

o ustanovitvi Generalne direkcije kovinske predelovalne industrije in elektroindustrije
1. Sen
Ustanovi ee Generalna direkcija kovinske predelovalne industrije in elektroindustrije kot organ vlade LRS
za vodstvo zadev s področja kovinsko predelovalne industrije, elektroindustrije in radijske industrije.
Generalna direkcija je operativni upravni voditelj
ptijetij republiškega pomena za proizvodnjo kovinskih,
elektrotehničnih in radijskih izdelkov.
2. člen
Generalni direkciji načeluje generalni direktor, ki
vodi vse njene zadeva na podlagi zakonov, predpisov in
smernic vlade, Gospodarskega sveta vlade LRS in Sveta
vlade LRS za predelovalno industrijo
3. člen
Predpise o organizaciji m poslovanju generalne direkcije izda generalni direktor v soglasju e predsednikom
Sveta vlade LRS za predelovalno industrijo in s predsednikom Komiteja vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo
ljudske oblasti.
4. člen
Generalna direkcija se finansira na podlagi finančnega plana iz prispevkov podjetij, ki jih vodi,
5. člen
Prenos sedanjih podjetij v pristojnost Generalne direkcije kovinske predelovalne industrije in elektroindustrije se opravi po uredbi û prenosu državnih gospodarskih podjetij iz pristojnosti enega v pristojnost drugega
državnega organa (Uradni list FLR J, št. 110—823/47), ne
upoštevaje določbe njenega 2. člena.
6. člen
Z uveljavitvijo te uredbe se ukine Glavna direkcija
kovinske industrije, ki je bila ustanovljena z uredbo
vlade LRS o ustanovitvi glavnih direkcij ministrstva za
rudarstvo LRS (Uradni, list LRS,. št. 12-60/47). Njene
pravice in pristojnosti prevzame Generalna direkcija kovinske predelovalne industrije in. elektroindustrije.
7. člen
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS«.
St. S—zak 2Q4
Ljubljana, dne 6. maja 1950.
Predsednik Komiteja vlade LRS
za zakonodajo in izgradnjo
, ljudske oblasti:
Predsednik .ude LRS:
Marijan Brecelj L r.
Miha Marinko 1. r.
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Na podlagi 78. člena ustave LRS v zvezi z ukazom
Prezidija Ljudske akupščino LRS, U št. 181 z dne
28. aprila 1950 (Uradni list LRS, št. 15—66/50), izdaja
vlada LRS po predlogu predsednika Komiteja vlade LRS
za zakonodajo In Iz'jnwX > ' '4'• oblasti

Na podlagi 78. člena ustave LRS v zvezi z ukazom
Prezidija Ljudske skupščine LRS, U St. 161 z dne
28. aprila 1950 (Uradni list LRS, št. 1•-•••50), izdaja
vlada LRS po predlogu predsednika Komiteja vlade LRS
za zakonodajo in Izgradnjo ljudske oblasti

uredbo

uredbo

o ustanovitvi Komiteja vlado LRS za
vodno gospodurstvo

o ustanovitvi Komiteja vlade LRS za komunalne zadere

1. člen
Za sploSno vodstvo, za koordinacijo zadev In za tzva
jauje 'ii.log ua področju vodnega gospodarstva ee ustanovi Komite vlade LRS za vodno gospodarstvo.
2. ölen
Komite za vodno gospodarstvo prevzame vse naloge
dosedanje Uprave za vodno gospodarstvo pri predsedstvu
vlade LRS.
3. člen
Komite sestavljajo pTedsednik in potrebno število
članov.
Predsednika in člane komiteja imenuje vlada LRS po
predlogu predsednika Sveta vlade LRS za energetiko in'
ekstraktivno industrijo.
4. ölen
Predsednik komiteja vodi delo komiteja in skrbi za
izvajanje njegovih sklepov. Predsednik sklicuje seje komiteja in jim predseduje.
5. člen
Za opravljanje svojega dela ima komite potrebno
število strokovnega in drugega osebja.
6. •1••
Komite vlade LRS za vodno gosptjdaratvo ima samostojen predračun dohodkov in izdatkov v okviru proračuna Ljudske republike Slovenije.
Predsednik komiteja je odredbodajaleo za izvajanje
predračuna.
7. člen
Vlada LRS predpiše organizacijo komiteja v sporazumu s Svetom vlado LRS za energetiko in ekstraktivno
industrijo8. člen
Ukine ee Uprava za vodno gospodarstvo pri predsedstvu vlade LRS, ki je bila ustanovljena z uredbo vlade
LRS z dno 18. julija 1949, Uradni list LRS, št. 22-180/49.
9. den
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRSc.
St. S-zak 205
Ljubljana, dne 6. maja 1950.
Predsednik Komiteja vlade LRS
za zakonodaje in izgradnjo
ljudske oblasti:
Predsednik vlade LRS:
Marijan Brecelj 1. r.
Miha Marinko l.r.

1. den
Za splošno vodstvo, za koordinacijo zadev 1• zaradi
pospeševanja komunalne dejavnosti v Ljudski republiki
Sloveniji se ustanovi Komite vlade LRS za komunalne
zadeve.
2. člen
Komite vlade LRS za komunalne zadeve prevzame
vse zadeve s področja komunalne dejavnosti, ki jih je do
sedaj opravljalo Ministrstvo za komunalne zadeve LRS.
3. člen
Komite sestavljajo pTedsednik in potrebno število
članov.
Predsednika in člane komiteja imenuje vlada LRS po
predlogu predsednika Sveta vlade LRS za lokalno gospodarstvo.
4. člen
Predsednik komiteja vodi delo komiteja in skrbi za
izvajanje njegovih sklepov. Predsednik sklicuje seje komiteja in jim predseduje.
5. Člen
Za opravljanje svojega dela ima komite potrebno
število strokovnega in drugega osebja.
6. člen
Komite vlade LRS za komunalne zadeve ima samostojen predračun dohodkov in izdatkov v okviru republiškega proračuna.
Predsednik komiteja je odredbodajaleo za izvajanje
predračuna.
7. eleo
Vlada LRS predpiše organizacijo -Komiteja za komunalne zadeve v sporazumu s Svetom vlade LRS za
lokalno gospodarstvo.
». člen
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS<.
St. S—zak 206
Ljubljana, dne 5. maja 1950.
Predsednik Komiteja vlade LRS
za zakonodajo in izgradnjo
ljudske oblasti:
Predsednik vlade LRSJ
Marijan Brecelj Lr.
Mina Marinko L r.
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Pregled »Uradnega lista FLRJ«

Na podlagi 78. Siena ustave LRS v zvezi z ukazom
Št. 26 z dne 8. aprila ••!
Prezidija Ljudske skupščine LRS, U št. 181 z dne
.28. aprila •0 (Uradni list LRS, št. 1•—66/50), izdaja | 218. Ukaz o sklicanju Ljudske stupitine FLRJ.
vlada LRS po predlogu predsednika Kqmiteja V'.'H!« T/RS ! 219. Pravilnik o poviških temeljne plače po službenih
i
letih, o položajnih dodalkih m o honorarjih za uslužza zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti
bence prosvetno-zuanstveae stroke.
220.
Navodilo o razvrstitvi potrošnikov v potrošniške kauredbo
tegorije zveze zagotovljene preskrbe.
o ustanovitvi Komiteja vlade LRS za lokalno
221. Odredba o načinu filatelistične izmenjave poštnih
industrijo
znamk s tujino.
222. Poročilo zvezne volivne konusije o rezultatih volitev
1. člen
ljudskih poslancev za Svet narodov Ljudske skupščine
Za splošno vodstvo, za koordinacijo zadev in zaradi
FLRJ na dan 26. marca 1950.
pospeševanja lokalne industrije v Ljudski republiki Slo- 223 Poročilo zvezne volivne komisije o rezultatih vxuitev
venji se ustanovi Komite vlade LRS za lokalno industrijo.
ljudskih poslancev za Zvezni svet Ljudske skupščine
FLRJ.
2. člen
Poljska ratificirala Svetovno poštno konvencijo.
Komite za lokalno industrijo prevzame vse naloge s Popravek pravilnika v strokah in poklicih.
področja lokalne industrije, ki jih je do sedaj opravljalo Popravek zakona o socialnem zavarovanju delavcev in
Ministrstvo za komunalne zadeve LRS.
uslužbencev in njihovih družin.
3. člen
Komite sestavljajo predsednik in potrebno število
članov, J
-Predsednika in člane komiteja imenuje vlada LRS po
predlogu predsednika Sveta vlade LRS za lokalno gospodarstvo.
4. člen
Predsednik komiteja vodi delo komiteja in skrbi za
rzvajanje njegovih sklepov. Predsednik sklicuje seje komiteja in jim" predseduje.

Št. 27 z dne 12. aprila 1950:

224. Ukaz o ukinitvi ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za gozdarstvo, ministrstva za lahko industrijo,
ministrstva za «radnje, ministrstva za trgovino in
preskrbo in ministrstva za državne nabave vlade
FLRJ in o ustanovitvi sveta za kmetijstvo in gozdarstvo, sveta za predelovalno industrijo, sveta za gradbeništvo in gradbeno industrijo, sveta za blagovni
promet in sveta za promet in zveze vlade FLRJ.
225. Ukaz o razrešitvi in imenovanju ministrov vlade
FLRJ.
ô člen
226. Uredba o spremembi uredbe o ustanavljanju in delovanju kulturno-prcsvetnih ustanov.
Za opravljanje svojega dela ima komite potrebno
227. Uredba o etroki civilnega letalskega prometa.
§tt?vilo strokovnega in drugega osebja.
228. Uredba o invalidskih prejemkih.
229. Uredba o trgovini po vezanih cenah.
6. člen
Komite vlade LRS za lokalno industrijo ima samo- 230. Uredba o pospeševanju zadružne živinoreje.
stojen predračun dohodkov iv izdatkov v okviru repu- 231. Uredba o zvezni upravi za geološka raziskovanja.
232. Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi in delu
bliškega proračuna LRS.
;
zveznega statističnega urada in statističnih uradov
Predsednik komiteja je odredbodajalec za izvajanje
v ljudskih republikah.
predračuna.
»
233.
Uredba o dopolnitvi uredbe o znanstvenih področjih,
7. člen
iz katerih se daje stopnja doktorja znanosti,
Vlada LRS predpiše organizacijo Komiteja vlade LRS 234. Odredba o določitvi temeljnih plač za nove nazive in
za lokalno industrijo v sporazumu s Svetom vlade LRS
\o spremembah temeljnih plač za sedanje nazive v
za lokalno gospodarstvo.
stroki civilnega letalskega prometa.
235.
Navodilo o strukturi cene za storitve v zdravstvenih
5. člen
ustanovah.
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 236. Odredba o razvrstitvi nazivov stroke civilnega letalLRS«
skega prometa.
St. S—zak 207
237. Odredba o likvidaciji sodišč socialnega zavarovanja
in vrhovnega sodišča socialnega zavarovanja FLRJ.
Ljubljana, dne 5. maja 1950,
238. Odredba o obveznem označevanju letnice dovršitve
Predsednik Komiteja vlade LRS
na gradnjah za kapitalno graditev in na gradnjah za
za zakonodajo in izgradnjo
družbeni standard.
ljudske oblasti:
Predsednik vlade LRS: 239. Plan drugega žrebanja obveznic ljudskega posojila
Miha Marinko 1. r.
za amortizacijo in dobitke.
Marijan Breceij 1. r.
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SU. Ukaz o razrešitvi in imenovanju ministra •• kmetijstvo LRS.
81. Ukaz o potrditvi predsednika Slovenske akademije znanosti
in umetnosti.
82. Odločba o imenovanju generalnega direktorja prehrambena
industrije LRS ta o imenovanju predsednika Komiteja za
•komunalne zadeve LRS.

83. Odredbe o mestih in krajih, ki so zajeti e popisom zgradb»
84. Odredba o •••• striženja ovac1 in o oddaji volne jagnjet.
85. Odlosba o določitvi okolišev in normah za od k LI u r žula.
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80.

VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

Na 03novi 7. točke 72. člena ustave LR Slovenije in po
predlogu predsednika vlade LR Slovenije izdaja Prezidij
Ljudske skupščine LR Slovenije

82.

ukaz
o razrešit^ in imenovanja ministra za kmetijstvo
I. Razreši se ing. Jože Levstik dolžnosti ministra
za kmetijstvo vlade LR Slovenije.
II. Za ministra za kmetijstvo vlade LR Slovenije se
imenuje Franc Simonič, do sedaj podpredsednik
Oblastnega ljudskega odbora Mariborske oblasti.
•. Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz.
IV. Ukaz velja takoj.
Ü št. 185
Lj-tfbljana, dne 10. maja 1950.

Odločba
Na podlagi ukaza Prezddija Ljudske skupščine LRS
z dne 28. aprila 1950, U št. 181, in v zvezi z uredbo o ustanovitvi Komiteja vlade LRS za komunalne zadeve in z
uredbo vlade LRS o ustanovitvi Generalne direkcije prehrambene industrije z dne 5. V. 1950
imenuje
vlada LRS po predlogu predsednika Sveta za blagovni
promet in predsednika Sveta za lokalno gospodarstvo:

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Predsednik:
France Irtibej JL r.
Josip Vidmar L r.

1. za generalnega direktorja prehrambene industrije
LRS Sum rado Vinka, do sedaj organizacijskega sekretarja Oblastnega komiteja KPS za Ljubljansko oblast;

81.

2. za predsednika Komiteja za komunalne zadeve LRS
ing. T e pi no Marijana, do sedaj pomočnika minietra za
gradnje LRS.

Na podlagi 4. točke 72. Ciena ustave LR Slovenije in
IS. člena zakona o Slovenski akademiji znanosti in umeto©9ti izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije

St. S—147
Ljubljana, dne 10. maja 1950.

ukaz
o potrditvi predsednika Slovenske akademije
znanosti in umetnosti
Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije potrjuje
'^volitev akademika Frana Ramovša za predsednika
1<* eflslJe akademije znanosti in umetnosti za dobo treh
®s ki je bila izvršena na skupščini Slovenske akademije
^aosti in umetnosti dne 19. maja I960.
Ü §t. 186
Ljubljana, dne 23. maja 1950.
PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
***»<* Lubej U,

Predsednik:
Josip Vidmar Lr,

Predsednik vlade LRS:
Predsednik
Sveta za blagovni promet:
Viktor Avbelj L r.
Predsednik
Sveta za lokalno gospodarstvo:
1<tm Fajfar L r.

Miha Marinko 1. r..
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Tolmm:
Trbovlje:

83,

Trebnje:

Odredba
o mestih in krajih, ki so zajeti s popisom zgradb

Štev. 17 — 23. V. 1950
Tolmin;
Hrastnik, Loke—Kisovec, Radeče, Zagorje—Sv. Urh, Zidani most;
Krmelj, Trebnje.

2. Ta odredba velja od dneva objave.
St. S—139/2—50
Ljubljana, dne 17. maja 1950.

Na podlagi drugega odstavka 1. točke odredbe vlade
FLRJ o popisu zgradb, zgradb v gradnji, stanovanj in
poslovnih prostorov (Uradni list FLRJ, at- 78—627/49) in
po predlogu ministra za komunalne zadeve LRS
odrejam
1. Na ozemlju Ljudske republike Slovenije bodo poleg že popisanih mesi zajete •» pop worn zçrudb, zgradb v
gradnji, stanovanj io poslovnih prostorov, ki se opravi po
skrajšanem postopku, že tale mesta in kraji:
Griže, Laško, Liboje, Store, 2alec;
Celje okolica:
Črnomelj;
Črnomelj:
Ajdovščina, Solkan, St- Peter pri GoGorica;
rici;
Grosuplje;
Grosuplje:
Idrija,- Spodnja Idrija;
Idrija:
Ilirska
Bistrica;
Ilirska Bistrica:
Bled,. Bohinjska Bistrica, Kranjsku
Jesenice:
gora, Kropa, Lesce, Mojstrana—Dovje,
Radovljica, Žirovnica;
Domžale, Jarše. Kamnik, Mengeš, Vir;
Kamnik:
Kočevje, Ribnica, 2eljne;
Kočevje:
Skofja Loka, Trata—kolodvor, Tržič,
Kranj:
2e!ezniki, Ziri;
Brežice, Krško, Senovo, Sevnica, ViKrško:
dem ob Savi;
Lendava, PeUisovci—Orešje;
Lendava:
Ljubljana okolica: Liüja—Gradec, Medvode—Goricane,
V rhnika;
Ljutomer;
Ljutomer:
Rače.
Ruše—Smolnik, Selnica—Fala;
Maribor okolica:
Murska Sobota;
Murska Sobota:
Novo mesto;
Novo mesto:
Poljčane, Rogaška Slatina, Slovenska
Poljčane:
Bistrica, Slovenske Konjice, Sv. Križ;
Postojna, Postojna okolica, St. Peter
Postojna:
•• Krasu;
Ptuj r Strniščem;
Ptuj:
~Radgona;
|
Radgona:
Sežana;
Sežana:
Crna,
Dravograd, Guätanj, Mežica,
Slovenj Gradec:
Slovenj Gradec, Žerjav;
Drnžmirje, Mozirje, Nazarje, Pesje,
Šoštanj:

Šoštanj, .Yeleojej

Po pooblastilu
predsednika vlade LRS:
generalni sekretar
Primožu' France 1. r.
84.

Na podlagi 12 čTena uredbe o odkupu volne v letu
19ÔC /. dne 22. marca 19SU (Uradni list FLRJ, št. 22-191/SU)
izdajam v soglasju s predsednikom LRS
odredbo
o času striìienja ovac in oddaji volne jagnjet
V Ljudski republiki Sloveniji ^e smejo striči ovce
največ dvakrat na leto. Jagnjeta se strižejo, ko so stara
najmanj 7 mesecev. Za striženje se določijo meseci april
in maj ter september in oktober.

Od vsakega jagnjeta so kmetijska gospodarstva in
drugi posestniki ovac (nekmetje) dolžni obvezno prodati
tretjino tiste količine volne, ki jim bo po 7. členu v uvodu
navedene uredbe določena za obvezno oddajo od vsake
odrasle ovce.
Določba 1. odstavka velja tudi za člane kmečkih obdelovalnih zadrug, ki so po izpolnitvi obveznosti glede oddaje živine ob vstopu v zadrugo povečali število ovac na
svojih ohišnicah, vendar samo glede jagnjet od povečanega
števila ovac.
Kmetijska gospodarstva državnega in zadružnega
sektorja oddajo volno jagnjet po določbi 8. oziroma 9. člena
v uvodu navedene uredbe.

Z denarno kaznijo do 3000 din ali s kaznijo poboljševalnega dela do dveh mesecev se kaznuje, kdor striže
manj ko 7 mesecev stara jagnjeta ali kdor striže ovce oziroma jagnjeta izven časa, določenega v 1. točki te odredbe

Ta odTedba velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS«.
St. S—zak 211
Ljubljana, dne 12. maja 19S0.
Soglašam!
Predsednik vlade LRS:
Miha Marinko 1. r.

Minister
za kmetijstvo LRS:
Franc Simonie L r.

Štev. 17 —123. V. 1950
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Pregled »Uradnega tista FLRJ«

Na podlagi 6. in 11. člena uredbe o odkupu fižola v
gospodarskem letu 1950/51 (Uradni liât LRS, št. 1-•/50)
izdaja minister za državne nabave LRS

St. 28 z dne 15. aprila 1950:
240.

odločbo
o določitvi okolišev in normah za odkup fižola

241.

1. Ljudska republika Slovenija se glede na gojitev
Iižola in na donosnost zemlje razdeli na tri okoliše, in
sicer:
1- okoliš, ki obsega okraje Krško, Lendava, Ljutomer,
Maribor okolica, Murska Sobota, PoljČame in Radgona;
II. okoliš, ki obsega okraje Celje okolica, Črnomelj,
Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Kranj, Ljubljana okolica, Novo mesto, Trbovlje in Trebnje;
III. okoliš, ki obsega okraje oziroma mesta: Dravograd, Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Jesenice, Postojna,
Sežana, Šoštanj, Celje mesto, Maribor mesto in glavno mesto Ljubljana.
2. Obvezna prodaja fižola se določa v posameznih okoliših glede na velikostno skupino gospodarstva po obdelovalni zemlji takole:

242.

V I. okolišu:
Velikostna skupina .po
obdelovalni površini
od 1 do 2 ha
»i 2 ,, 3 „
t. 3 „ 5 „,
» ' >» 8 „
„ 8 „ 10 „
„ 10 „ 16 „
nad
16 „
V II,
od 1
», 3
» 5
„ 8
„ 10
nad

Norma na 1 ha
- obdelovalne površine
od
do
7 kg
3
10 „
6
20 „
Ô
27 „
12
S5 „
17
42 „
23
55 „

okoliSu:
do 3 ha
,, 5 „
>» 8 „
„ 10 „
„ 16 „
16 „

• •. okoliSu:
od 1 do 5 ha
*. 5 » 8 „
<> 8 , „ 10 „
„ 10 „ 16 „
nad
15 „

2
5
8
11
14

7
12
18
23
26
36

kg
„
„
„
„
„

243.

244.

245.
246.

Ukaz o določitvi nekaterih podjetij republiškega pomena za poujetja splošnega državnega pomena.
Uredba o dostopu, plovbi in muditvi tujih vojnih ladij v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah
Federativne ljudske republike Jugoslavije.
Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi instituta
za lahko kovine.
Odločba o najmanjših zneskih, ki se morajo izplačevati uživalcem osebne pokojnine, invalidnine zaradi
nesreče pri delu in družinske pokojnine.
Navodilo o strukturi cene za zdraviliške storitve državnih naravnih zdravilišč.
Odredba o cepljenju proti tuberkulozi.
Odločba o ustanovitvi zveze odvetniških zbornic v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji.
St. 29 z dne 19. aprila 1950:

247. Uredba o prosti prodaji • cenah blaga široke potrošnje.
248. Uredba o reviziji in likvidaciji skladov, upravnih
depozitov, pologov, kavcij in denarnih sredstev bivših društev.
249. Pravilnik o načinu določanja norm porabe materiala v gradbeništvu po tehnični in izkustveni metodi.
250. Navodilo o formiranju in določanju cen, po katerih
bodo proizvajalna podjetja zveznega in republiškega
pomena prodajala proizvode široke potrošnje v prosti
prodaji.
251. Navodilo o formiranju in določanju cen na drobno
za blago široke potrošnje v prosti prodaji.
252. Navodilo o prometu z izdelki široke potrošnje za
prosto prodajo.
253. Odločba o prosti prodaji blaga široke potrošnje, ki
se prodaja po določenih enotnih cenah.
Popravek navodila o postopku razlastitvenih komisij pri
ocenjevanju in določanju odìkodnine za razlaščeno
premoženje.
St. 30 z dne 22. aprila 1950:

2
3
4
5,

7
H
16
18
22

kg
„
„
„
„

Gospodarstva,— ki imajo manj kot 1 ha obdelovalne
Površine, so oproščena prodaje fižola.
Pri določitvi količine obvezne prodaje je razen pogojev, navedenih v 2. odstavku 6. člena uredbe o odkupu fi«»la v gospodarskem letu 1950/51, treba upoštevati predvsem tudi, ali goji gospodarstvo fižol kot čisto ali vmesno
kulturo.
Ta odločba velja od dneve objave v >Uradnem listu
S/P št. 495/6
Ljubljana, dne 4. maja 1950.
Ministet
ta državne nabave LRS:
Milan SkerlavaJ 1, r.

254. Uredba o redu in varuoïti na železnicah.
255. Uredba o strukturi cene in skladu vodstva železniškega prevoza.
256. Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi glavne
direkcije pomorskih tehničnih podjetij.
257. Uredba o dopolnitvi uredbe o likvidaciji razmerij,
nastalih z zaplembo premoženja.
258. Odredba o rokih za sestavitev, pregled in potrditev
zaključnih računov državnih gospodarskih podjetij
zveznega in republiškega pomena.
259. Odločba o povečanju števila industrijskih izdelkov,
ki spadajo v zvezno zagotovljeno preskrbo in o načinu kupovanja teh izdelkov na nabavne ali denarne bone.
260. Odredba o načinu plačevanja reparacijskega in restitucijskega blaga investicijskega značaja 'ter transportnih in drugih stroškov, ki se nanašajo na to
blago, v letu 1950.
Popravek uredbe o pospeševanju zadružne živinoreje.
Odločba o enotnih proizvajalčevih cenah za sortirane ia
etivirane tvhe čeSplJe.

Stem SO
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Dopolnitev cenika odkupnih in državnih (vezanih) prodajnih cen za kmetijske preizvode in nižjih enotnih
prodajnih cen za industrijske proizvode, veljavnih za
vso Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo.
Št. 31 z dne 26. aprila 1950:
261 Pravilnik o vrstah in obiiki rudarskih tnakov in o
pogojih za njih nošenje.
262. Udredba o izvajanju socialnega zavarovanja članov
predstavniških in njim odgovornim organom, izvoljenih oseb, ki opravljajo stalne dolžnosti v drržbenih
organizacijah, študentov in učencev strokovnih io]
in tečajev na obvezni praksi in obveznem praktičnem delu in študentov, ki so bil) prej v delovnem
razmerju.
26? Odločba o podaljšanju veljavnosti posameznih dosedanjih predpisov o socialnem zavarovanju.
2S4. Odločba o uporabi predpiso- o klasifikacij) rib po
vrstah in predpisov o manipulaciji in načinu transporta rib za trgovino in promet.
Izstop Bolgarije iz mednarodnega instituta za mraz.
Pristop Izraela k bernski konvenciji za zaščito književnih
in umetniških del.
Popravek zakona o vojaških vojnih invalidih.
Popravek splošnega zakona o morskem ribolovu
9t. 32 z dne 29. aprila 1950:
265. Ukaz o sestavitvi /lade Federativne ljudske republike Jugoslavije.
266. Pravilnik o premijskih dodaiklh uslužbencev, zaposlenih v podjetjih resora elektrogospodarstva.
267. Odločba o določitvi obračunskega faktorja za izračunavanje premijskih dodatkov uslužbencev, zaposlenih v podjetjih resora elektrogospodarstva.
Popravek pravilnika o povjških temeljne plače po službenih letih, o položajnih dodatkih in o honorarjih za
uslužbence prosvetno-znanstvene stroke.
St. S3 z dne 3. maja 1950:
268. Odlok, o imenovanju Prezidija Ljudske skupščine
Federativne ljudske republike Jugoslavije.
269 Ukaz o razglasitvi odloka Ljudske skupščine FLRJ
o podelitvi reda 3>Junaka socialističnega dela« predsedniku vlade FLRJ, ministru za narodno obrambo,
maršalu Jugoslavije Josipu Brozu-Titu.
270. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o
vplačevanju in uporabi lastnih denarnih sredstev za
fmansiranje investicij.
271. Navodilo o obračunavanju in načinu vplačevanja
tržnega dobička in razlik pri cenah surovin in materiala, namenjen lokalni proizvodnji za prosto
prodajo.

$ev. 17 — 28. V. •)

272. Navodilo o evidencah za izvajanje socialnega zavarovania.
273 Odločba o amortizacijskih stopnjah za gradbena podjetja zveznega, republiškega in lokalnega pomena.
274. Odločba o odobritvi ustanovitve in delovanja zveze
društev matematikov in fizikov FLRJ.
Ratifikacija Filipinov in pristop Ekvadorja k mednarodni
konvenciji o tovornih linijah.
Popravek pravilnika o strokah in poklicih.
St. 34 z dne 10. maja 1950;
275. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o obveznem odkupu živine in prašičev v letu I960.
276. Navodilo o ustanavljanju kmetijskih posestev in farm
okrajnih in mestnih ljudskih odborov in o razdeljevanju kmetijskih pridelkov s teh posestev.
277. Pravilnik o plačevanju gostinskih delavcev, kadar
opravljajo delo nižje oziroma višje skupine od skupine svojega rednega dela.
278. Pravilnik o načinu obračunavanja spremenljivega
dela plače gostinskih, delavcev glede Da doseženi
promet gostinskih storitev, izražen v dsJooenih denarnih kazalnikih.
279. Pravilnik o dolžnostih ju višati, dodatka goptìnakega.
preddelavca.
280. Pravilnik o razvrstitvi gostinskih del.
281. Odločba o višini in načinu določanja prispevka trgovskih podjetij v sklad vodstva in v sklad za racionalizacijo iz razlik pri cenah, fei jih trgovsfka podjetja dosegajo pri nadrobni prodaji proizvodov v
prosti prodaji.
Popravek odredbe o prenosu podjetij splošnega državnega pomena iz pristojnosti organov vlade FLRÏ v pri.
stojnost organov vlad ljudskih republic.
St. 35. z dne 13. maj» 1950:
282. Poslovnik Ljudske skupščine FLRJ za »kupne seje
Zveznega sveta in Sveta narodov.
283. Navodilo k pravilniku o odpisovanju cestnih motornih vozil.
284. Odredba o nakupih državnih gospodarskih podjetij,
uradov, ustanov, zadrug in dinžbeaih organizacij od
zasebnikov.
285. Odločba o višini in načinu vplačevanja prispevka v
sklad vodstva in za prosto razpolago dTŽavnšh proizvajalnih podjetij zveznega, republiškega in pokrajinskega pomena in podjetij Avtonomne kosovskbmetohijske oblasti iz doseženega tržnega dobička.
Jugoslavija ratificirala konvencijo o ravnanju t vojnimi
ujetniki, konvencijo za zboljžanje položaja ranjencev
in bolnikov kopenskih vojaških sil, konvencijo z»
zboljšanje položaja ranjencev, bolnikov in brodolomnikov pomorskih oboroženih sil in konvencijo zà
, varstvo civilnih oseb med vojno.
Popravek navodila o razvratittvi potrošnikov v potroSnüke
kategorije zvezne zagotovljene pTesfobe.
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VIL

V Ljubljani, dne 6. junija 1950.
?, a B B i

86> Ukaz o sklicanju Ljuctoke stenpSHae LBS k Vil. rednemu
zasedanju.
87. Uredba o ustanovitvi Glavne direkcije industrije gradbenega
materiala LRS.
88. Uredba o ueUffiovitvj Glavne direkcije gradbenih podjetij
LRS.
89. Odločba o okoliSih in normah Za ddofenje obveza© pro.
daje mesa, mršavih prašičev iti masti v letu 1950.

PRHEZIDIf LJUDSKE SKUPŠČINE LBS .
86.

Na podlagi 1. točke 72- Ciena ustave LR Slovenije
izdaja Prežidij Ljudske skupščine LR Slovenije
ukaz
o sklicanju Ljudske skupščine Ljudske republike
Slovenije k VII. rednemu zasedanju na dan
13. junija 1950
Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije se
sklice k VII. rednemu zasedanju na dan 13. junija 1950.
ü ät. las
Ljubljana, dne 3. junija 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Predsednik:
France Lubej 1. r.
Josip Vidmar !• r.

Številka 18.

K A

90. Qätöba o ustanovitvi iaäustrrjöÄi rudasrektìa Sol v Ze^oifa,
Velenju in •••••••.
91. Odločba o ustanovitvi industrijske kovinarske iole v
TV&omffafc.
92. Odločba o ukinitvi industrijskih rudarskih 5ol v Trbovljah,
Hrastniku in Senovem pri Rajhenburgu.
— Popravek.
2. člen
Glavna direkcija je operativni upravni voditelj
državnih gospodarskih podjetij republiškega pomena, ki
se bavijo s proizvodnjo gradbenega materiala.
3. ölen
Glavna direkcija ima pristojnost, ki je predpisana za
operativne upravne voditelje državnih gospodarskih podjetij.
4. eleo
Glavno direkcijo vodi pomočnik ministra za gradnje,
ki je hkrati glavni direktor. Za njeno poslovanje je oA»
govoren ministru za gradnje.
<>

5. člen
Glavna direkcije se ünaneka na podlagi tmančnega
plana iz prispevkov podjetij, ki jih vodi.
6. eaen

••••• m ûBLOûBE
'LADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

••••. QDBEDBS.

87.

Na podlagi 78. člena ustave LRS v zvezi z uredbo
v
iade LRS ob prehodu Glavne direkcije industrije gradbenega materiala LRS v pristojnost Ministrstva za gradn
Je LRS (Uradni Ust LRS, it. 29-254/48) izdaja vlada LRS
P° predlogu ministra za gradnje LRS
uredbo

0

spremembi uredbe o ustanovitvi glavnih dirckeij Minijjfrstva za industrijo in rudarstvo LRS, kolikor zadeva
klavno direkcijo industrije gradbenega materiala LRS
Uradni Hst LRS st. 12-60/47),
** se v prečiščenem besedilu glasi takole:

Uredba
0

ustanovitvi Glavne direkcije industrije gradbenega
materiala LRS
1. aen
Pri ministrstvu za gradnje se ustanovi Glavna diu
rel£
cija industrije gradbenega materiala LRS. '

Glavna direkcija ima kolegij, ki ga sestavljajo glavni
direktor in načelniki oddelkov. Kolegij sklicuje glavni
direktor v vseh važnejših zadevah in vprašanjih.
Ce se obravnavajo v kolegiji* važna strokovna vprašanja, lahko sodelujejo pri posvetu tudi strokovnjaki
glavne direkcije in drugI strokovnjaki. V takem primera
."' kole''; !!'< i; v •strokovni svet kot posvetovalni organ
glavnega direktorja.

7. člen
Predpise o organizaciji in poslovanju glavne direkcije izda minister za gradnje.
8. Sen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem ü»tu
LRS<.
St. S—zak 222

Ljubljana, dne 5. junija 1950.
Podpredsednik vlade
in minister za gradnje LRS:
Ivan Mafek l r.

Predseumk '.Ude LRS:
Miha Manate k r.

URADNI LIST LRS

Stran 92

Na podlagi 78. olem ustave LRS izdaja vlada LRS po
predlogu ministra za gradnje LRS

uredbo
o ustanovitvi Glavne direkcije gradbenih podjetij LRS
1. člen
Pri ministrstvu za gradnje se ustanovi Glavna direkcija gradbenih podjetij LRS.
2. člen
Glavna direkcija je operativni upravno voditelj
državnih gradbenih podjetij republiškega pomena.
3. člen
Glavna direkcija ima pristojnost, ki je predpisana za
operativne upravne voditelje državnih gospodarskih podjetij.
4. Sen
Glavno direkcijo vodi pomočnik ministra za gradnje,
ki je hkrati glavni direktor. Za njeno poslovanje je odgovoren ministru za gradnje.
5. člen
Glavna direkcija se finansira na podlagi finančnega
piana iz prispevkov podjetij, ki jih vodi.
6. člen
Glavna direkcija ima kolegij, ki ga sestavljajo glavni
direktor in načelniki oddelkov. Kolegij sklicuje glavni
direktor v vseh važnejših zadevah in vprašanjih.
Ce se obravnavajo v kolegiju važna strokovna vprašanja, lahko sodelujejo pri posvetu tudi strokovnjaki
gäavne direkcije in dragi strokovnjaki. V takem primeru
e ko>.;;i razT !: v strokovni svet kot posvetovalni organ
glavnega direktorja.
7. člen
Predpise o organizaciji in poslovanju glavne direkcije izda minister za gradnje.
8. člen
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS<.
St. S—zak 22S
Ljubljana, dne 6. junija 1950.
Podpredsednik vlade
in minister za gradnje LRS:
Predsednik vlade LRS-.
Ivan Maček 1. r.
Miha Marinko 1. r.
89.
Na podlagi 5"., 6., 7. in 8. Sena uredbe o odkupu živine in masti v letu 1950 (Uradni list FLRJ, sit. 34-275/00)
izdaja vlada Ljudske republike Slovenije zaradi zavarovanja enotnih načel pri prehrani prebivalstva po predlogu ministra za državne nabave LRS in ministra za
kmetijstvo LRS
odločbo
o okoliših in normah za določanje obvezne prodaje
mesa, mršavih prašičev in masti v letu 1950
1
Upoatevajoč različne pogoje in stopnjo razvitosti živino;. •:• in }.va-: čjercje se ozemlje Ljudske republike Slovenije razdeli y tele okoliše:

Štev. 18 — 6. VI. 1930

a) Za proilajo mesa in mršavih prašičev:
I. okoliš: okraji Ljtttomer, Murska Sobota, Radgona,
Lendava (del) ter nižinski predeli okrajev
Kranj, Krško, Ljubljana okolica, Maribor
okolica in Ptuj.
II. okoliš: okraji Celje mesto, Celje okolica, Grosuplje, Jesenice, Kamnik, Ljubljana mesto,
MariboT mesto, Novo mesto, Šoštanj, Trbovlje, Trebnje, Poljčane, Slovenj Gradec, Postojna, Lendava (del) ter višinski predeli
okrajev Kranj, Krško, Ljubljana okolica,
Maribor okolica in Ptuj.
'<. ••••: okraji Črnomelj, Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje, Sežana, Tolmin.
b.
(jrodajo masti:
<<koliš: celotno obmoSje okrajev Celje mesto, Lendava, Maribor mesto, Murslta Sobota,
nižinski predel» okrajev Celje o!:olica (del),
Kamnik (del), Kranj (del), Krško, Ljubljana okolica (del), Ljutomer, Maribor okolica (del), Poljčane, Ptuj (del), Radgona.
II okoliš: celotno območje glavnega mesta Ljubljane,
nižinski predeli okrajev Celje okolica
(del), Gorica, Grosupije, Kamnik (del),
Kranj (del), Ljubljana okolica (del), Ma. ribor okolica (del), Novo mesto, Postojna,
Ptuj (del). Slovenj Gradec, Sošta::i, Trbovlje. Trebnje,
višinski predeli okrajev Krško" (dol), Ljutomer, Poljčane (del), Radgona.
III. okoliš: eclotno območje« okrajev Črnomelj, Idrija,
Ilirska Bistrica, Jesenice, Kočevje, Sežana,
Tolmin,
višjnski predeli okrajev Celje ckolica, Gorica, Grosuplje, Kamnik, Kranj, Krško
(del). Ljubljana ckolica, Maribor okolica,
Novo mesto, Poljčane (del), Postojna, Ptuj,
Slovenj Gradec, Šoštanj, Trbovlje, Trebnje.
V okrajih, ki ne spadajo v celoti v en okoli', razporedijo izvršilni odbori okrajnih (mestnih) ljudskih odborov območja krajevnih ljudskih odborov v celoti ali po
posameznih delih v posamezne okoliše po prednjem odstavku.
2
Obvezna oddaja mesa (živine) in mršavih prašičev
se predpiše na eno kmetijsko gospodarstvo p<> spodaj določenih normah glede na velikostno skupino gospodarstva, ki se določa po površini obdelovalne zpmlje in pašnikov, in sicer:
Velikostni skupina gospodarstva
pa povrlinl obdelovalne zemlje
in pašnikov

do 3 ha
3- 5
5— 8 .,
8—10 t ,
10—15 *»
oad '15
•i

do 3 ha
3- 5 ?i
5- 8 5>
8-10 î>
10-16 »>
nad 15 »

Predpl» v k Ilo g ram I h
Meso
Živa tela
do
od
do

od

I. okoliš
20—100
45-200
80—300
150-37*
200-47*
275—700
II. okoliš
15-90
40—175
75—260
130—350
170—430
225-050

40—200
90-400
160-600
300—750
400—950
5Ó0-1400
30—180
80—350
150—520
260—70C
340—860
450—1800

Štev. 18 - 6. VI. 1900

URADNI EIST LRS

•. otòlìE
do 3 ha
10-75
20—160
30-125
G0-2S0
8-6 „
6-8 „
70-200
140—400
8-10 „
80—250
ìeo-soo
10—16 „
100-826
200-•••
nad 15 „
190-47S
380—950
V odločbi krajevnega ljudskega •••••• mora biti določena teža mesa in živa teža, ki jo mora kmetijsko gospodarstvo oddati. Ce se predpiše oddaja mesa v mršavih
pTošiSh, mora bitj v odločbi določeno število In povprečna ter skupna živa teža mršavih prašičev, ki jih mora
kmetijsko gospodarstvo prodati.
S pogodbo, ki jo sklene na podlagi odločbe krajevnega ljudskega odbora kmetijsko gospodarstvo z odkupnim
podjetjem, se določi vrsta, kategorija; kvaliteta in slrupna
živa Itòa žival:, ki jih kmetijsko gospodarstvo proda za
izpolnitev predpisane oddaje mesa. Ta pogodbeno določena živa teža je glede na klavnost živali lahko višja ab
nižja kot je določena z odločbo krajevnega ljudskega od
bora, v vsakem primeru pa mora ustrezati predpisani
količini mesa za oddajo.
3
Obvezna prodaja masti se določi po spodaj določenih
normah pa eno kmetijsko uospixiarstvo trledr na velikostno skupino gospodarstva, ki <P določa po površini ob' delovalne zemlje, in sicer:
Velikostna skupin»
gospodarstva po
obdelovalni površini

3
3- 5
5- 8
8-10
10-16
nad 15

ha
„
„
„
„
„

8

Natančnejša navodila za izvajanje te odloöbe izda
minister za državne nabave LRS,
St. S—zak 226
Ljubljana, dne 0. junija 1950.
Minister
za državne nabave LRS:
Predsednik vlade LRS:
Leopold Krese lr.
Miha Marinko 1. r.
Minister m kmetijstvo LRS:
Franc Simonič L r. '

••••1•••••0••,$••0••.•.(•1.0•••
MINISTRSTEV UÜDSKI- REPUBLIKE SLOVENIJE
90.
Minister — generalni direktor Generalne direkcije
za rudarstvo izdaja v sporazumu z ministrom za prosveto .LRS
odločbo
o ustanovitvi industrijskih rudarskih šol v Zagorju,
Velenju in Kočovjv
Za vzgojo in izobrazbo osnovnih strokovnih kadrov
v rudarstvu se ustanove industrijske rudarske šole s sedežem v Zagorju, Velenju in Kočevju.

Predpis v k i 1 o p r a m ih
v lil okolišu
v 1. okoliiu
v II. okoliiu
od
<!o
od do
od do

5- 16
10— 45
20— 80
35—120
45—145
60-163

5- 10
8- 35
15- 65
25- 80
35-100
50-120

5
5-15
6-20
10-35
20-50
25—60

Pri določanju visine obvezne prodaje mesa (živine)
n mršavih prašičev ter višine obvezne prodaje masti je
treba upoštevati dasti tele okoliščine:
a) dejansko število živine oziroma prašičev, ki jih
•••. posamezno kmetijsko gospodarstvo;
b) izkoriščanje državne m zadružne paše;
c) gospodarsko moč družine;
d) pogoje za gojitev in rejo živine oziroma prašičev
na gospodarstvu;
e) ali je živinoreja edini, glavni ali postranski vir
dohodkov;
f) potrebe gospodarstva po delovni, molzni ali plemenski živini;
g) število članov gospodarstva in njihovo delovno
moč.
5
Obvezne prodaje mesa, mršavih praSičev in masti
s*4 oproščeni tisti, ki nimajo lastne ali v zakup vzete
zemlje in ki ne morejo rediti več živine in prašičev kot
Potrebujejo za lastne potrebe.
Minister za državno nabave lahko po predlogu izvrv.
šilnega odbora okrajnega (mestnep) ljudskega odbora
prosti obvezne prodaje masti oziroma mesa (ïfvinp) povezne skupine gospodarjev v prrvl olili, kjer so slabši
P°g'oji za.rejo prašičev oziroma živine.

Stran 96

Industrijske rudarske Sofe so šole internatnega trpa.
Pouk v industrijskih šolali traja tri leta.
Industrijske rudarske sole se vzdržujejo iz predra
čuny Generalne direkcije za rudarstvo LRS.
V industijske rudarske šole se sprejemajo telesno
in duševno zdravi učenci, ki so najmanj 15 in največ
17 let stan in ki imajo dovršeno osnovno šoloAbsolventi industrijskih rudarskih šo] si pridobe
izobrazbo rudarskih kvalificiranih delavcev.

J

Za praktični pouk imajo industrijske rudarske šole
za zunanja dela svoje učne delavnice, za jamska dela pa
samostojna učna delovišča.

6

:
j
!
j

Industrijske rudrske šole vodijo upravniki, ki jih
imenuje minister — generalni direktor Generalne direkcije za rudarstvo.
7
Predpise o ustroju in delu industrijskih rudarskih
šol, učne načrte in programe ter natancnejsV pogoje za
••^•••• učencev v industrijske šole izda minister — generalni direktor Generalne direkcije za rudarstvo v •-••razumu z ministrom za proaveio LRS.
8

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
St. 802/6

Ljubljana, dne 22. maja 1950.
Minister — «s-.
.rektor
Minister '
za prosveto LRS:
Generalne direkcije ... rudarstvo*
Ivan Regent L r.
Franc Popit l r

Stran 94

URADNJ LIST LBS

91.
Minister — generalni direktor Generalne direkcije
za rudarstvo izdaja v sporazumu z ministrom za prosveto LRS
odločbo
o ustanovitvi industrijske kovinarske šole
v Trbovljah
1
Ustanovi se industrijska kovinarska lola v Trbovljah.
2
Industrijska kovinarska šola je šola interaatskega
üpa.
8
Namen industrijske kovinarske šole je, da učence teoretično in praktično usposobi za kvalificirana delavce v
kovinski stroki.
4
Industrijska kovinarska šola se vzdržuje iz predračuna Generalne direkcije za rudarstvo LRS.
5
Industrijska kovinarska šola sprejema telesno in duševno zdrave učence, ki so najmanj 14 in največ 17 let
stari in ki imajo najmanj 6 razredov osnovne šole.
6
Pouk n* šoli je teoretičen in praktičen ter traja tri
leta.
Industrijsko kovinarsko šolo vodi upravnik, ki ga
imenuje minister — generalni direktor Generalne direkcije za rudarstvo.
8
Predpise o ustroju in delu industrijske kovinarske
šole ter natančnejše pogoje za sprejem učencev v industrijsko kovinarsko šolo izda minister — generalni direktor Generalne direkcije za rudarstvo9
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
St. 302/7

Ljubljana, dne 22. maja 1950,
Minister
Minister — generalni direktor
za prosveto LRS:
Generalne direkcije za rudarstvo:
Ivan Regent 1. r.
Franc Popit 1- r
92.
Minister — generalni direktor Generalne direkcije
za rudarstvo izdaja v sporazumu z ministrom za prosveto LRS
odločbo
o ukinitvi industrijskih rudarskih loi v Trbovljah,
Hrastniku in Senovem pri Rajhenburgu
1
S šolskim letom 1950/51 se na ozemlju Ljudske republike Slovenije ukinjajo industrijske rudarske šole v Trbovlj'ili, Hrastniku in.Senovem pri Rajhenburgu.

Stey. 18 — 6. VI. 1950

Imenovane tri šole se tikinejo postopoma, in sicer
tako, da se ukine v šolskem letu 1949/50 prvi razred, v
šolskem letu 1930/51 drugi razred in v šolskem letu
1951/62 zadnji, t. j. tretji razred teh treh šolS

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS<.
St. 302/8

Ljubljana, dne 22. maja 1950.
Minister
Minister — generalni direktor
za proäveto LRS:
Generalne direkcije za rudarstvo:
Ivan Regent 1. r.
Franc Popit 1- r

Popravek
V odločbi o določitvi okolišev in normah za odkup
fižola (Uradni list LRS, št. 17—85/50) je Bil pri naštevanju
pomotoma izpuščen okraj Ptuj tn se točka I. odločbe v
celoti pravilno glasi:
>I. okoliš obsega okraje Krško, Lendava, Ljutomer,
Maribor okolica, Murska Sobota, Poljčane, Ptuj jn Radgona.c
Uredništvo

Pregled »Uradnega lista FLRJ« .
St. 36 z dne 17. maja 1950:
286. Spremembe in dopolnitve poslovnika Zveznega sveta
Ljudske skupščine FLRJ z dne. 26. aprila 1948.
287. Spremembe • dopolnitve poslovnika Sveta narodov
Ljudske skupščine FLRJ • dne 26. aprila 1918,
288. Poslovnik Zveznega sveta Ljudske skupščine FLRJ
z dne 26. aprila 1498 s spremembami in dopolnitvami z dne 26. aprila 1950 — prečiščeno besedilo.
289. Poslovnik Sveta narodov Ljudske skupščine FLRJ ;
dne 26. aprila 1948 s spremembami m dopoln.tvanr
z dne 26. aprila 1950 — prečiščeno besedilo.
290. Pravilnik o dodatku za terensko delo uslužbencev v
resoru ministrstva za težko industrijo FLRJ.
291. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah splošnega
pravilnika o higienskih in tehničnih varnostnih ukrepih pri delu.
292. Pravilnik o spremembi pravilnika o zatiranju melitokokoze (malteške bruceloze) \.v\ ovcah in kozah.
293. Navodilo o načinu, obračunavanja in vplačevanja
planskega znižanja polne lastne cene v gradbeništvu
za leto 1950.
294. Navodilo o spreinebah in dopolnitvah navodila za
izvajanje uredbe o financiranju socialnega zavarovanja.
295. Odločba o nagrajevanju za prizadevanje pri zbiranju
hranilnih vlog.
296. Odločba o nakupu rib po vezanih cenah.
297. Odločba o izročitvi v promet priložnostnih poštnih
letalskih ••••• ob letalskem zletu v letu 1950.
298. Odločba o izročitvi v promet priložnostne znamke ob
»Otroškem tednu 1950<.
Irska in Brazilija ratificirali konvencijo o Svetovni meteorološki organizaciji.

Izda!, il uJai liei LKS*. - p'r-utor m odfovouil ureduik: dr. Raetko Mo&oik, tiska Tiskarna >Tooeta T«oi«a< -«iT
LiubLni. Naročnin.«: »tao •> ara. -- j\s«n.-*ua étevilka: 4 Hr, do 16 sirani, 8 din do 32 strani, 12 din do 48 rtranL16 dta
dO ••
64 strani, ,p
po posu 2.50 dto več. Uredništvo in upraralftvo: Ljubljana. GregorSKteMjuh 23. - Telefon: ravnateljstvo 4940.

^

uredništvo 49.60, upravništvo 55-79. Cek. »&• e01-W18(M>.

Poštnina platan* • getvriai
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENUE
Letnik VII.

Številka 19

V LJubljani, dne 13. junija 1950.

?SEB1H
93. Uredba o spremembah in dopatottveh uredbe o davku od _-'9!ft.- Pravilnik o uetroju ia dalu Zavode xa varstvo ia znan.
*' erveao proučevanje, 'kulturnih spomenikov 'in ••••••••
dohodkov (dohodnimi). ,
znamenitosti Slovenije.
'" ;
94. Uredba o dnevnicah in povračilu etroàkov sodnffeom porotPravilnik' o nalogah in ustroju Modera« galerije. ' ~
Odločba o kOtBtrûhireaju in predaji. zeisajaVe. ia.,sedje
nikom ljudskih sodišč.
drZavaih . kmetijskih po&estev republiškega in cttlašt&ega
9•. Uredba o ukinitvi Glavne direkcije ZR «lektraœduetrijo LB6.
pomene.
"'"' '
...

'

0B&ĐBE. ••••••. MÄVOBILÄ • ODLOČBE
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
m.
Na podlagi 55. člena uredbe o davku od dohodkov
(Uradni list FLRJ, St. 71-596/46) v zves4 z uredbo vlade
FLRJ o spremembah in dopolnitvah uredbe o davku od
dohodkov (uradni list FLRJ, št. 7-60/50) in po predlogubistra za finance LRS izdaja vlada LRS

uredbo
o spremembah in dopolnitvah uredbe o davku
od dohodkov (dohodnini)

.

,. .

ito i

5.-čl*n
11. tctika 18. člena s« spremeni ki glasi:
>>
>1. dohodki iz delovnega razmerja jn Jdohodkl, od katerih se davek odteguje ob izplačilu (42. člen), v odstotku
od prometa (43. člen) ali ' v stalnem znesku (41 a Stem) ;<
6. člen
. t*.Tretji odstavek 53. člena se spremeni in glasi/. "'• •'
>Od dohodkov, ki jih zadruge deUjo Senom-po njihovem delu au po deležu, sé plača davek v petih:di»eb
po izplačilu dohodkov*
7

'^ . •-

«..-V*

55. či«n *e spremeni in gHđ*1» '
-l '
>Oi davka, fci ni plačan v določenem rok*, se za«Äi1. člen
! najo 6% letne obresti Izjemoma se ne zaračunajo obresti
zaradi prepoznega vplačaa dohodnine v primerih, v ka.
1. člen uredbe o davku od dohodkov (dohodnini) terih se ta odteguje ob izplačilu. V takem primeru Ise na
(Uradni list LRS, št- 7-28/49) se spremeni in s« glasi:
mesto obresti lahko izreče kazen zaradi davčnega pre.
>V Ljudski republiki Sloveniji so uvedene- naslednje krška.*
8. člen oblike dohodnine:
66. člen se spremeni in glasi:
;;,," '
1. dohodnina kmetijskih gospodarstev,
>Ce
je
pridobitev,
ali
iaguba
kake
.pravice.odvisna,
od
2. dohodnina zadrug in zadružnikov,
višine davML se upošteva samo dohodnina.
3. dohodnina obrtniških gospodarstev,
'•
Ce je davek odmerjen gospodarstvu kot celoti, se jTi4. dohodnina od drugih poklicev in premoženja^
dobitev ali kguba kake pravice posameznega člana gospodarstva, ki je odvisna od višine davka, ugotovi na ta način, da se davek gospodarstva delj s številom članov. .Na
2. člen
ta način dobljeni znesek predstavlja davek, ki odpade na
Tretji odstavek 2. člena se spremeni in glasi:.
posameznega Člana. V davek goapcÄarstva,spada tako da»Dohodki jz delovnega razmerja in dohodki, od kate- vek, ki je odmerjen samemu gospodarstvu, kakor tudi
ro se davek plačuje z.odtegnitvijo.ob.izplačilu, v odstot- davek, ki ga plačajo posamezni .njegovi članj.
ku od prometa ali v' stalnem znesku, ée ne priätevajo doVišina pokojninskih prejemkov in vištoa davka od
mkom iz drugih virov.«
dediščine in daril( se izjemno od določb prednjega odstavka dolo* po davku, ki "bi ga od svojin ceehnüi-dohodkov
plačal äan gospodarstva, ki je upravičen do pokojnine,
3. člen
oziroma po i davku, ki bi ga od svojih osebnih dohodkov
. V razdelku >III- Posebne iOdIočbe< se.pred 7. členom
clé
placai član gospodarstva, ki je dedič oziroma ©bda/roname- vanec.
* podnaslov: >1. Davek-od dohodkov delavcev, •
Dr!SCev in uslužbencev«, FrJ iROdnaslovih davčnih oblik
Ker se od dohodkov iz delovnega razmerja dohodnina
3>-7„1•.•-••., 30. in 37. členom pa se namesto .ätevük 2., ne plačuje, se za ugotovitev-pravice, ki je odvisna od vi..•> 4. in 5.*pristavijo številke' 1.* 2j 8.' in i
šine davka vzame .4.7°/o od teh dohodkov/- ,„ • , -,.?
. ; Kadar se določi višina invalidnine; za , posameznega
:
;
',' "' "'' '
• 4. čJpn • • - •"''->'"•
člana go^odar*rVa,;se ne upo|tevajo;dohodki.. iz- delovne^oi 7. do 14. se črtajo.
ga razmerja drugih članov tega gospodarstva-t
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. 9. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS<.
Št S—aak2B8
Ljubljana, dne 8. junija 1950.
Minister za finance LRS:
Predsednik vlade LRS:
Zoran Fofcč IT.
*
••• Marinko 1. T.

94.
Na podlagi 8. odstavka 19. člena zakona o ureditvi
lfudakin sodišč (Uradni list FLRJ, g. 51-349/46) izdaja
vlada LRS po predlogu ministra za pravosodje LBS ured-1
"be o spremembi in dopolnitvi uredbe o dnevnicah in po^vraičtlu stroškov sodnikom porotnikom ljudskih sodišč
(Uradni list LRS, št. 2-4/47), tako da 6e njeno prečiščeno
besedilo glasi:

Uredba

Pievozni stroški se •••••••• v višini dejanskih izdatkov ea potovanje z brzim ali osebnim vlakom II. razreda, z ladjo I. razreda, avtobusom in dragim javnim prometnim sredstvom.
Višina prevoznih stroškov se ugotovi na podlagi voznega' listìsa ali na drug primeren način.
6. člen
• Ce -ni javnega prometnega sredstva ali če se javno
prometno sredstvo iz opravičenih razlogov ni moglo uporabiti, imajo sodniki porotniki pTavico do kilometrine.
• Kilometrina znaša 5 dinarjev za vsak začeti kilometer. Kilometrina pripada le, če je oddaljenost večja kakor
tri kilometre od meje kraja, v katerem sodnik porotnik
prebiva, do meje kraja, kjer naj opravlja sodniško •••2bo oziroma od kraja prebivališča do železniške ali avtobusne postaje ali do pristanišča.
Kilometrina se izračuna na podlagi uradnih podatkov
ali potrdila krajevnega ali okrajnega ljudskega odbora, ki
je pristojen po kraju, kjer prebiva sodnik porotnik.

o dnevnicah in povračilu stroškov sodnikom
porotnikom ljudskih sodišč
b) stroški za prehrano in prenočišče
L Dnevnica
7. člen
1. člen
Stroški za prehrano in prenočišče obsegajo dejanske
Sodniki porotniki, ki zaradi opravljanja sodniške
•in potrebne izdatke za hrano in prenočišče v ••••, ko
elužbe izgubijo zaslužek,.imajo pravico, do dnevnice.
.Pravico do dnevnice imajo tudi pripadniki svobodnih .sodnik porotnik prebiva zunaj kraja prebivališča.
^•••••••. in .obrtniki, ki .opravljajo obrt brez najete delovne
Sodniku porotniku pripada povračilo stroškov za presile in jim je zaslužek iz obrta glavni vir za preživljanje, hrano in prenočišče le, če je bilo zaradi opravljanja sodter Slani obrtniäkih zadrug in članj kmetijskih zadrug, če niške službe potrebno, da se mudi na potovanju oziroma
izgubijo zaslužek od svojega dela v zadrugi.
zunaj kraja prebivališča več kakor šest ur.
Pripadnikom svobodnih" poktìcey in obrtnikom določi
daçvnico sodišče po prostem preudarku v višini od 120 do
8. člen
900 dinarjev.
Višina stroškov za prehrano in prenočišče se določi
, ,
v .
2. člen
na
podlagi
poročila, ki ga sodišče od časa do časa preskrbi
Dnevnica delavcev in nameščencev ustreza višini čiste
od
pristojnega
krajevnega (mestnega) ljudskega cdbora o
dnine oziroma dnevne plače, ki jo zaradi opravljanja sodsrednjih
cenah
za prehrano in prenočišče v tistem kraju.
niške službe dejansko izgubijo, dnevnica članov obrtniških in kmetijskih zadrug pa višini zaslužba za en delovni dan.
III. Skupne določbe
Višino čiste dnine oziroma dnevne plače ugotovi sodi9. člen
Ré na podlagi potrdila podjetja, zadruge alj družbene organizacije, pri kateri sodnik porotnik dela.
Sodnik porotnik mora po opravljeni sodniški službi,
najpozneje pa v tridesetih dneh, predložiti sodišču račun
3. člen
za dnevnice in stroške s potrebnimi dokazili. Na računu
Dnevnica pripada vsem sodnikom porotnikom iz 1. potrdi predsednik senata, v katerem je sodnik porotnik
Hena te uredbe za čas opravljanja službe, tistim pa, ki sodeloval, koliko časa je bil sodnik porotnik zaposlen
niso na sedežu sodišča, tudi za čas prihoda k sodišču in
povratka v kraj prebivališča.
10. člen
•. Povračilo stroSkov
Sklep'o dnevnicah in povračilu stroškov izda predsednik
sodišča.
4. člen
Zoper sklep se sme sodnik porotnik pritožiti na miniVsi sodniki porotniki imajo pravico na povračilo strostrstvo
za pravosodje v 8 dneh po priobčitvi sklepa. Pri8k*" ki so-jih imeli zaradi opravljanja sodniške službe.
S stroški po tej uredbi se razumejo potni stroški to tožbo izroči sodišču, pri katerem je opravljal sodniško
službo, ali jo da tu na zapisnik.
etroški za prehrano in prenočišče.
a) potni stroški
6. ölen
Potni stroški obsegajo stroške prevoza za prihod in
•povratek od kraja prebivalßca sodnika porotnika do kraja, kjer je sedež sodišča aH kjer opravlja sodniško službo.

11. 8len
Izplačilo "dnevnic in povračilo stroškov sodnikom porotnikom se opravlja po splošnih predpisih o denarneoi
poslovanju na breme proračuna Ministrstva za pravosodje
LRS.
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Ministrstvo za p/avosp4ie(.'3E^-gmö «• rpi^lgđU obračunov soddŠ2, ki se tičejo izplaoBa dàévnie öl stftólàv sod.
nikom porotnikom, razveljaviti ali spremeniti vsak ••••
predsednika sodišča, če ugotovi, de odmera ni bila pravilna. Obenem sme odrediti, da se povrne to, kar je eodoik porotnik na škodo državo preveč prejel.
12. ölen
Listine in potrdila, ki se na njihovi podlagi določata
višina dnevnic© in stroškov, so kolka proste.
IV. Končne določbo
13. člen
Minister za pravosodje LRS je pooblaščen, da po potrebi daje navodila za izvajanje te uredbe.
14. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnein listu
LRSV
St. S—/.uk 2^0
Ljubljana, dne 8. junija 19ÖÜ.
Minister
za pravosodje LRS:
Dr. Heli Modic- I. r.

Predsednik vlade LRS:
Miha Marinko 1. r.

95.
Nn podlagi 2. odstavila 78. člena ustave LRS i vda j a
v
'ada LRS po predlogu ministro w industrijo LRS

uredbo
" ukinitvi (xläviie direkcij«» za elektroindustrijo LRS
J. Čltli

Glavna dirpkfija za elektroindustrijo LRS, ki je
la ustanovljena pri M.tiisirstvu za industrijo in rudar",,vo LRS z uredbo vlade LRS z dne 3. avgusta 1948
'Uradni list LRS, št. 34—182/48), se ukine in preneha s
•
'<•• poslovanjem po stanju na dan 1. aprila 1950.
lji

2. člen
Posli in naloge ukinjene glavue direkcije kot operaupravnega voditelja elektroindustrijah podjetij
Publj?kega pomena preidejo na Glavno direkcijo kov,
nske industrije LRS pri Ministrstvi za industrijo LRS.
l
vncga
re

3. člen
._ Ta uredba velja od dneva objave v >Uradaem listu
'•KS«.

St. S-zak—231
Ljubljana, dne 8. junija 1950.
Pr

edsednik Sveta vlade L'RS
^ Predelovalno industrijo: Prndsodnik vlade LRS:
Stane Kavčič 1. r.
Miha Marinko 1. r.
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PHft¥lliNIKUMlBEĐB£,NAVODILA,ODLOCBE
MINISTRSTEV UÎIDSKE REPUBLIKE. SLOVENIJE
Na podlagi 19. člena zakona o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v LRS (Uradni list
LRS, št. 28-187/48) predpisujem
pravilnik
o ustroju in delu Zavoda za varstvo in znanstveno
proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih
znamenitosti Slovenije (Zavoda za spomeniško
varstvo LRS)
1. člen
Zavod za varstvo in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije, usta-,
novljen z uredbo ministrstva za prosveto o ustanovitvi in
ustroju Zavoda za varstvo in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije
(Uradni list LRS, st. 37-268/45) lahko uporablja skrajšano
ime; Zavod «t »pomenjgko varstvo LR Slovenije.
2. člen
Zavod za spomeniško varstvo LRS je znanstvena ustanova, pod vodstvom Ministrstva za znanost in kulturo
LRS; njegova naloga je skrb za varstvo in znanstveno raziskovanje kulturnih spomenikov jn prirodnih znamenitosti
in za napredek vede o varstvu spomenikov.
3. člen
Naloge iz 2. člena opravlja Zavod za spomeniško Taravo LRS tako:
1. organizira, izvaja in nadzoruje varstvo posameznih,
spomenikov in, skupin spomenikov in ne glede na to. kje
in v čigavi posesti ali lasti so; organizira, zvuja in nadzoruje varstvo zgodovinsko, zemljepisno, etnografsko Hü
drugače pomembnih mest in naselij ter pokrajinskih predelov in prirodnih znamenito3ti;
•,- >
2. predlaga ministrstvu za znanost in kulturo-LRS, za
katere spomenike in prirodne znamenitosti naj izda odločbo o njihovem zavarovanju po 3. členu zakona o var.
stvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v
Ljudski republiki Sloveniji;
3. če je nujno potrebno, da se zavaruje predmet spomeniškega varstva še pred izdajo ministrove odločbe o
varstvu, lahko začasno prepove lastniku oziroma posestniku razpolaganje s takim predmetom; če se odločbo v
enem mesecu ne izda, prepoved ugasne;
4. določa po 11. Slenu zakona o varstvu kulturnih spomenikov In prirodnih znamenitosti v^LRS Sporazumno s
prizadeto strenko pripadajočo odškodnino;
5. proučuje spomeniško problematiko:
6. izdaja dovoljenja za znanstvena raziskovanja in-izkopavanja ter nadzoruje ta dela;
7. dovoljuje gradnje in spremembe v obliki terena
v primerili 3. odstavka S. člena zakona o varstvu 'kulturnih
"pomenikov in prirodnih znamenitosti v LRS in dajp v
zvezi s tem strokovna navodila;
8. izdaja po 5. in 6. členu zakona o varstvu kulturnih Bpomeaikov ki prirodnih znamenitosti v LRS dovè-'
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Ijpoja za ra&kopavanje, prçgmeisaaiiie, predelovanje, restav.
rireaje, dozidavanje, ••••1•••, çà&fâjiitev aü zastavitev
ter dovoljenja za prenos v druge ljudske repubiäce FLRJ;
9. daje dovoljenja za stii kovao posnemanje spomenikov (fotografiranje, fflmanje, merjenje, risanje, odlivanje itd,);
10. vodi po 4. členu zakona o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v LES osrednji razvid
spomenikov, ki so razglašeni za zavarovane, t. j. popisuje spomenike, sestavlja osrednji katalog in kartoteko,
zbira in urejuje fotografske negative in slike, kopije,
risbe, načrte spomenikov in podobno;
11. strokovno pripravlja vse' potrebno in daje navodila za popravilo, ohranjevanje in obnavljanje poškodovanih, zanemarjenih ali kakorkoli ogroženih spomenikov;
12. uveljavlja svojv \- •' • ikup;:c pravico po drugem
odstavku 6. člena zakona o varstvu kulturnih spomenikov
in prirodnih znamenitosti v LRS in ima v zvezi s tem
pravico, pregledovati zaloge trgovin z umetninami, starinami in podobno;
13. upravlja sam ali pa določi ustanovo, ki naj upravlja kulturne spomenike oziroma prirodne znamenitosti, ki
se po 13. členu zakona o varstvu kulturnih spomenikov
in prirodnih znamenitosti v LRS razlastijo v korist države;
14. propagira in popularizira varstvo kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski republiki
Sloveniji;
1•. daje pristojnim sodiščem predloge za odvzem zavarovanega spomenika po drugem odstavku 17. èlena in
za določitev odškodnine po prvem odstavku 17. člena zakona o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v LRS4. člen
Zavod za spomeniško varstvo LRS ima svoj predraračuri dohodkov in izdatkov v okviru predračuna Ministrstva za znanost in kulturo LRS.
5. člen
Zavod za spomeniško varstvo LRS ima naslednje oddelke in odseke:
1. tejniStro:
1. pravni odsek;
2. pisarna;
II. konservatorski oddelek:
1. odsek za kulturnozgodovinske spomenike;
2. odsek za arhitekturo in urbanizem;
8. odsek za varstvo prirode;
III. restatratorsko-tehnicni oddelek:
1. restavratorsko-preparatorski laboratorij;
2. kartografski laboratorij.
6. Sen
Zavodu načeluje ravjiatelj. Ravnatelju pomagajo: arhi.
te&t-poiiKK'nik, prav/Ji refueuf,, naf<ïiniM <*ldeikoy, in,
stwkoynOj upravno te; tehnično osebje,

Štev- 19 — 13. VI. 1930
7. člen

Arhitekta-pomcčnika •• načelnike oddelkov imenuje
minister za znanost in kulturo LRS na predlog ravnatelja
Zavoda za spomeniško varstvo LRS iz vrst arhitektov oziroma konservatorjev.
Arhitekt-pomočnik pomaga ravnatelju pri izvajanju
spomeniškega varstva zlasti na področju arhitekture in
urbanizma in ga v odsotnosti nadomešča.
Pravni referent vodi tajništvo.
8. člen .
Minister za znanost in kulturo LRS imenuje po potrebi na ravnateljev predlog spomeniške svetovalce izmed
ravnateljev ali kustosov Narodnega, Etnografskega m
Prirodopisnega muzeja, Muzeja narodne osvoboditve,
Osrednjega državnega arhiva Slovenije, Narodne in univerzitetne knjižnice ter Narodne in Moderne galerije in
tudi izmed javnih kulturnih delavcev. Naloga spomeniških
svetovalcev je, da na svojem področju sodelujejo pri izvajanju spomeniškega varstva, da prj spomeniško varstvenih problemih pomagajo Zavodu za spomeniško varstvo
z nasveti, da vodijo razvid o stanju kulturnih spomenikov
svojega področja, da opozarjajo zavod na morebitne spomeniskovar3tvene pomanjkljivosti in da predlagajo Zavodu ustrezne ukrepe za zavarovanje kulturnih spomenikov. — Služba spomeniških svetovalcev je častna; Zavod
za spomeniško varstvo pa lahko v sporazumu z ministrom
za- znanost in kulturo LRS spomeniške svetovalce za vestno in uspešno izvajanje nalog nagradi.
9. člen
Naloge oddeükov Zavoda za spomeniško varstvo so:
I. tajništvo: opravlja pravno-tehnične nadeve zavoda;
II. konservatorski oddelek: opravlja spomeniško varstvo, zlasti zadeve iz 1., 2., 3., 5., 6-, 7., 8., 9., 10., 12.,
13. in 14. točke 3. člena tega pravilnika;
III. restavratorski oddelek: opravlja restavratorska
dela po določbah 1., 6., 7., 11. točke 3. člena tega pravilnika.
Restavratorski oddelek vzgaja in usposablja strokovne kadre. 0 svojem delu objavlja oddelek v znanstvenih
in strokovnih publikacijah razprave o temeljih restavratorske tehnike in poročila o rezultatih svojega dela.
10. člen
Zaradi uspešnejšega izvajanja varstva spomenikov
lahko Zavod za spomeniško vaTStvo z dovoljenjem ministra za znanost in kulturo LRS ustanavlja podružnice.
11. člen
Zaradi učinkovitejšega izvajanja spomeniškega varstva na terenu bo Zavod za spomeniško varstvo LRS sporazumno z Ministrstvom za znanost in kulturo LRS imenoval za vsak okraj vsaj po enega zaupnika — dopisnika
zavoda iz vrst krajevnih strokovnjakov ala poznavalcev
starin, zgodovine, spomenikov NOB, umetnosti, etnografije in prirode.
12. člen
Zaupniki —. dopisniki predstavljajo na' terenu Zayod
za spomeniško varstvo LRS, sodelujejo s krajevnim'"
.oblastmi in množičnimi organizacijami v zadevah' spomeniškega varstva, poročajo zavodu oziroma njegovim P0"
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diražoioam o stanju spomenikov, o najdbah •. odkritjih
ter preprečujejo poškodovanje kulturnih 6pomenlkov.
Natančnejša navodila zaupnikom — dopisnikom za
opravljanje njihovih nalog bo izdal Zavod za spomeniško
varstvo LRS.
13. člen
Služba spomeniških zaupnikov - dopisnikov je častm.
Za posebno marljivo delo in za izpolnitev izrednih
aalog jih Zavod z*, spomeniško varstvo lahko nagradi. Zavod povrne zaupnikom — dopisnikom stroške, ki so büi
potrebni v zvezi z izvajanjem njihovih nalog.
14. Sen
Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS«.
St. 674/2—50
Ljubljano, dne 29. maja 1950.
Mimsier
za znanost in kulturo .LRS:
Dr. Jože Potrč 1. r.
97.
Na podlagi 5. člena uredbe o Moderni galeriji (Uradni
list LRS, št. 1-5/48) predpisujem tale
pravilnik
a nalogah in ustroju Moderne galeriji1. člen
Modema galerija je državna znanstvena ustanova za
upodabljajočo umetnost pod vodstvom Ministrstva •• 7.n&
zob{ • kulturo LRS.
2. člen
Naloga Moderne galerije je:
a) da seznanja delovno ljudstvo z deli sodobne upoddhljajoče umetnosti,
b) da skrbi za napredno usmerjanje sodobne upodab
Ijajoče umetnosti.
3 člen
* Nalogo, bi je navedena pod točko a) 2. člena, izpoln
juje Moderna galerija s tem:
*
1- da zbira in hrani dela sodobne upodabljajoče umetnosti, ki so bila ustvarjena od impresionistov dalje:
2. da uredi 'n. zbranega gradiva stalno umetniško razstavo (galerijo), dostopno vsemu ljudstvu, pri tem bo v
Prvj vrsti ustvarila stalno zbirko del impresionistov, v
kateri naj bodo zastopani najznačilnejši .avtorji z deli
najvišje umetniške vrednosti;
3 da organizira razstave del upodabljajoče umetno*
S
Ü Ljudske republike Slovenije in drugih ljudskih repu
blik Federativne ljudske republike Jugoslavije ter daje
Pobudo za take razstave;
4. da v manjšem obsegu uredi stalno razstavo' (galebjo) najpomembnejših sodobnih umetniških del iz drugih
čudakih republik FLRJ;
5. da prireja periodične razstave, inozemskih del sodobno upodabljajoče umetnosti;
0- da daje svoje prostore na razpolago za razstavo
domačim in tujim, umetniškim društvom in upodabljajocim umetnikom;
.«
.
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7. da zbira gradivo o sodobni upodabljajoči umetnosti
in umetnikih od impresionistov dalje ter da to gradivo
znanstveno obdeluje;
8. da vzdržuje 6tike z drugimi ustreznimi ustanovami FLRJ, z Zvezo upodabljajočih umetnikov FLRJ 1er z
domačimi in tujimi umetniškimi društvi.
4. člen
Nalogo, navedeno v točki b) 2. člena tega pravilnika
izpolnjuje Moderna galerija s tem:
1. da organizira ob razstavah in drugih priložnostih
skupno z Društvom slovenskih upodabljajočih umetnikov
oziroma z Zvezo upodabljajočih umetnikov FLRJ ali pa
samostojno javno diskusijo o načelni problematiki sodobne upodabljajoče umetnosti;
2. da v tisku vodi diskusijo in objavlja razprave o
načelni problematiki sodobne upodabljajoče umetnosti;
3. da zaradi razčisčenja načelne TToblematike prirej«
temu primerne razstave;
4. da pri naprednem usmerjanju upodabljajoče umetnosti nudi podporo umetniškim društvom in umetnikom;
•. da organizira redna predavanja o umetnostnih
vprašanjih in da ustanovi knjižnico ter čitalnico domaČe
in tuje umetnostne literature.
5. člen
Moderni galeriji iiačeluje in jo predstavlja ravnatelj,
ki :ma lahko pomočnika. Ravnatelju pomaga eden ali več
kustosov. Ravnatelja, pomočnika ravnatelja, kustose ter
potrebno tehnično in upravno osebje imenuje minister za
znanost in kulturo LRS.
6. člen
Moderna galerija je pri svojem delu vezana na smernice Galerijskega sveta pri Ministrstvu za znanost in kotura LRS.
7. členModerna galerija ima fotografski oddelek, ki izdeluje
fotografske negative in posnetke za potrebe in po naročilu Moderne galerije, Narodne galerije, Zavoda za spomeniško varstvo, Akademije za upodabljajočo umetnost,
Sole za umetno obrt, muzejev in Osrednjega diiavuega
arhiva Slovenije.
8. člen
Moderna galerija zbira fotografske negative In posnetke del upodabljajoče umetnosti, ureja fototeko ter
znanstveno obdeluje fotografski material.
9. člen
1. V prostorih Moderne galerije se smejo prirejati samo razstave del upodabljajoče umetnosti, ki so p°
svoji kakovosti na primerni višini.
2. Umetnostne razstave v Moderni galeriji kitko prirejajo:
a) Moderna galerija,
b) domača in tuja društva upodabljajočih umetnikov
ter posamezni upodabljajoči umetnik oratoine «kupine
umetnikov;
c) druge ustrezne ustanove Ljudske republike Slovenije in drusih ljudskih republik FLRJ,
3. Kdor namerava razstavljati v prostorih Modeme
galerije, mora svojo prireditev priglasiti najmanj eo »e»
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sec pred, otvoritvijo razstave. Razstave se razporejajo po
vrstnem redu priglasitve. Prednost imajo razstave, ki jih
prireja Modema galerija, in periodične razstave.
4. Vsak razstavljavec ima praviloma pet dni pred
otvoritvijo in tri dni po zaključku razstave čas, da razstavo uredi oziroma pospravi. Moderna galerija ta čas lahko
podaljša. Za razstavne predmete, ki so v prostorih Mo.
derne galerijo poprej ali pozneje, Moderna galerija ne odgovarja; sme pa zahtevati ležarino ali jih oddati v hrambo
drugam na razstavljavcev račun.
5. Vse delo, ki je v zvezi z razstavo, vodi in opravi
razstavljavec v sporazumu z Moderno galerifo. Za razstavne prostore, ki jih uporablja razstavljavec neposredno ali
posredno, mora plačati uporabi ustrezajoče pristojbin« za
prostor, razsvetljavo, kurjavo in čiščenje. Vsako poškodbo
mora razstavljavec povrniti po dnevnih cenah. Razstavljavec sme uporabjjati tiste razstavne prostore, ki so z razstavo v neposredni zvezi.
6. Vsa za razstavo namenjena umetniška dela mora
razstavljavec pravočasno in popolnoma opremljeno poslati
Moderni galeriji, da ta lahko presodi ali kvalitetno ustrezajo. Če misli Moderna galerija, da poslana umetniška
dela v celoti ali po večini za razstavo ne ustrezajo, odloči
Galerijski svet, ali se dovoli prireditev razstave. Če se iz
tega razloga otvoritev razstave zakasni, ne odgovarja Moderna galerija za škodo.
7. V prostorih Moderne galerije je lahko ob istem
času več razstav.
10. člen
Ta4pravrlmik velja od dneva objave v VUradnem listu
LRSĆ " "
St. 689/2—50
Ljubljana, dne 29. maja 1950.
Minister
•vza znanost in kulturo LRS:
Dr. Jože Potrč 1. r.
98.
. Na podlagi 3. točke odredbe o ureditvi prometa z zelenjavo in sadjem (Uradni list FLRJ, št. 12-121/50) izdaja
Ministrstvo ^za državne nabäVe LRS, Ministrstvo za trgovino in preskrbo LRS in Ministrstvo za kmetijstvo LRS
naslednjo '

odločbo
î
Državna kmetijska posestva republiškega in oblastnega pomena kontrahirajo in prodajajo zelenjavo in sadje
predvsem izvoznim podjetjem za delno kritje zveznih in
republiških kontingentov za izvoz jn odkupno — distribucijskim podjetjem mest in industrijskih središč za potrebe
mest in" industrijskih' središč]
Pòv. št. 3/57 ' '
Ljubljana, dne 11. aprila 1950.

Minister
Minister
za državne nabave LRS:
za kmetijstvo LRS:
Milan Skerlavaj 1. r> Ing. Jože, Levstik L r.
• ••'>*
• •• • '
• -Minister . . ' »
za trgovino in preskrbo LRS:
" ' Jož« BorStnar 1. r.

Ffcegled »Uradnega lista FLRJ«
St 37 z Oae 34. maja 1850:
299. Odlok o ustanovitvi anketnega odbora Ljudske skupščine FLRJ za preiskavo sistema in stanja preskrbe
v Federa%ra[ ljudski republiki Jugoslaviji,
300. Odlok o izvolitvi in nategah anketnega odbora za
preiskavo odkupnega sistema v Federativni ljudski
republiki Jugoslaviji
301. Ukaz o ratifikaciji dodatnega protokola I in H k trgo.
vinskemu sporaaumu med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Republiko Argentino.
302. Pravilnik o spremembah pravilnika o notranjih (hišnih) telefonskih napeljavah v novih zgradbah.
303. Odredba o blokiranju akreditivov uradov in ustanov,
ki ne uresničijo svojih dohodkov.
St. 88 z dne 31. maja 1950:
304. Ukaz o pristojnosti in sestavu gospodarskega sveta
vlado FLRJ.
305. Ukaz o ukinitvi ministrstva za znanost in kulturo
vlade FLRJ in o ustanovitvi sveta za znanost in kulturo vlade FLRJ.
306. Ukaz o ukinitvi komiteja za zakonodajo in izgradnjo
ljudske oblasti vlade FLRJ in o ustanovitvi sveta za
zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti vlade FLRJ.
307. Ukaz o sestavi zvezne planske komisije.
308. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o osebnih. izkaznicah (legitimacijah).
309. Uredba o dodeljevanju traktorjev, kmetijskih strojev in orodja kmečkim obdelovalnim zadrugam in o
skladu za mehanizacijo in investicijsko graditev zadružnega kmetijstva.
S10. Uredba o 'tkinitvi generalnih in glavnih direkcij in
uprav v pristojnost organov vlade FLRJ.
911. Uredba o organizaciji evidence o osnovnih sredstvih
kmetijske proizvodnje, o ' sestavi in o odkupu pri
krajevnih ljudskih' odborih.
312. Odločba o prenosu instituta za oce^cjtraiijo in ribarstvo v Splitu, instituta za ribarsko biologijo v Rovinju in oceanografske postaje v Dubrovniku v pristojnost akademskega sveta.
313. Odločba o prenosu zveznega • znanstveno-raziskoval- •
nega instituta za jadranske kulture v Kaštelu Lukšiću v. pristojnost vlade Ljudske repubKke Hrvatske
314- Odločba o prenosu kinematografskih tehnikumev v
Beogradu in Zagrebu v pristojnost vlad ljudskih republik Srbije jn Hrvatske.
315- Odločba o spremembah • dopolnitvah poštne, telegrafske in telefonske pristojbinske tarife,
3Ì6. Pravilnik o veljavnosti pravilnika o premijskih do
datkih uslužbencev industrijskih podjetij zveznega
pomena, zaposlenih v proizvodnji, za uslužbence, zaposlene'v proizvodnji industrijskih podjetij ministrstva zanarodno obrambo.
317. Odredbe o soglasju predsednika vlade FLRJ k odločbam o uslužbenskih razmerjih zveznih državnih
uslužbencev.
318. Navodilo o regresu v lokalnem gospodarstvu.
319.. Splošno tnavodilo., o višini avtorskih honorarjev za
objavo književnih! umetniških in znanstvenih del-

la}a*>Uradni Uet t.RS«. ~ Direktor ta odgovora! uredaifc: dr. Rastko Močnik, tiska Tiskarna >Toneta ••••••* — vsi v
ibljani. Naroînina.-iletno 240:din. —. Jfrearaeziia Številka;4 4din do 16 «tirani. 8 din do 82 strani. 12 dîn do 48 strani, 16 din
64 strani, po pošti 2.50 dio' veî.'TJredntetv« in upravni?» ^ Ljublana OresorSceva ul. 23. — Telefon: ravnateljstvo; 49-40,
uredništvo 49.90, upravnistv« 55-79. Cele. račun 601-90180-0.
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik Vii.

Številka 20.

V Ljubljani, dne 21. junija 1950.

VSEBINA
W. Odlok o ustanovitvi anketnega odbora Ljudske skupščine 103. Zciken o spremembah in dopolnitvah zakona o imenih
naselij in o označbi trgov, ulic in his.
LRS za preiekavo načina in stanja preskrba v LRS.
100. Odlok o ustanovitvi • ualogah anketnega odbora za pre- 109. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakeaa o posesti m
•akavo odkupnega sistema v LRS.
nošenju orožja.
101. Odlok o potrditvi uredb, ki jih je izdala vlada LRS na 11U. Ukaz o ustanovitvi mm.stretva za izvci in uvoz.
podlagi zakona o pooblastilu za izdajanje uredb na pod111. Ukaz o imenovanju ministra za izvoz in uvoz.
ročju narodnega gospodarstva.
113. Uredba o ustanovitvi Glavne direkcije za pospeševanje
1U2. Zakon o obrtništvu.
kmetijstva.
103. Zakon o gozdovih.
113. Uredba o ustanovitvi Glavne direkcije republiških kme104. Zakon o državljanstvu Ljudske republike Slovenije.
tijskih poseetev LRS.
}0a. Zakon o vzdrževanju stan ovan jekih poslopij.
114. Pravilnik o stroških v upravnem kazenskem postopku.
10o. Zakon o premoženjskih razmerjih med zakonci.
— ZLpisn.l: i. seje VII_ rednega zasedanja Ljudake skupščina
!«<• Zakc-n o spremembah in dopoin Ivah zakona o upMv;ni
LRS dne 13. VI. 1950.
razdelitvi LRS.
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99.

Odlok
sudske skupščine LRS o ustanovitvi anketnega odbora Ljudske skupščine LRS za preiskavo načina in
stanja preskrbe v Ljudski republiki Sloveniji
Na podlagi predloga predsednikov obeh domov Ljud6«© skupščine FLRJ, ki sta ga dala po odloku o ustaaoyjrtvi anketnega odbora Ljudske -kupnine FLRJ /a prestavo sistema in stanja preskrbe v Federativni ljudski
^publiki Jugoslaviji, it 565 z dne 18. apr.Ia 1950 • na
P°dlagi Q3, in 65, eiena ustave LRS ter 8. člena poslovna je Ljudska skupščina LRS ne 2. seji VII. rednega
«sedanja sprejela odlok, ki se glaci:
>Da bi se izboljšal način in stanje preskrbe delovj . !)^ v Ljudski republiki Sloveniji, odloča Ljudska
**i'Pscina LRS, da se ustanovi anketni odbor za vpraša preskrbe. Naloga anketnega odbora je, da pren
aèin in stanje zagotovljene preskrbe in preskrbe
v^
sJ*°nomiiah mestnih in okrajnih ljudskih odborov, podjetjih m zavodov, v delavsko-uslužben&kih restavracijah in
ûzah, v bolnišnicah, zavetiščih, otroških jasïïh, dovin
,.if
igre in dela in šolskih kuhinj in preskrbe s pro••
», trgom.
p ^dbor mora način in stanje preskrbe preiskati neskih
^' državnih zavodih in uradih, pri gospodarv
&6 . odstvib, •* delavsko uslužbenskih restavracijah m
~fb> v trgovinah, na ekonomijah in v gospodinjstvih,
dov i
uporablja poročila državnih uradov in zavoje^ V, družbenih organizacij, posebno pa sindikatov,
i_ tudi poročila posameznih državljanov.
j^or ima 7 članov.
bora f1?*.1^3 odbora sodelujejo pri delu anketnega odstani» ' ske «skupščine FLRJ za preiskavo sistema in
Odbreskrbe v *•terih •&\• ,auko ustanovi potrebno Število komdaij, kaIskovati °^a ^°' ot>delovati posamezna vprašanja ali pre^ûtn.enf _Ae Ha d°ločenem ozemlju v okviru nalog
•4» odbora.

V komisijah lahko sodelujejo tudi osebe, ki niso
ljudski poslanci, vendar pa mora komisiji načelovati član
anketnega odbora.
Državni uradi, zavodi in podjetja morajo dati anketnemu odboru na razpolago potrebne strokovnjake za àslo
v komisijah ves čas, dokler anketni odbor misli, da so
mu potrebni.
Anketni odbor povabi k sodelovanju sindikalne in
druge družbene organizacije. Vsi stroški anketnega odbora gredo v breme Ljudske skupščine LRS.
Anketni odbor predloži po končanem del» Ljudski
skupščini LRS poročilo o uspehu svojega dela in priprav; zbrano dokumentacijo za objavo.«
St. 793/1— SO
Ljubljana, dne 14. junija 1950.
LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tajnik:
Predsednik:
Miloš Ledinek L r.
Dr. Ferdo Kozak 1. r,
100.

Odlok Ljudske skupščine LRS o ustanovitvi ia nalogah
anketnega odbora za preiskavo odkupnega sistema
v Ljudski republiki Sloveniji
Na podlagi predloga predsednikov obeh domov Ljudske skupščine FLRJ, ki sta ga dala po odloku o ustanovitvi anketnega odbora Ljudske skupščine FLRJ za preiskavo sistema in stanja preskrbe v Federativni ljudski
republiki Jugoslaviji, št. 566 z dne 18. aprila 1950 in na
podlagj 63. in 65- člena ustave LRS ter 8. člena poslovnika je Ljudska skupščina LRS na 2. seji VII. rednega
zasedanja sprejela odlok, ki se glasi:
»Da bi, se pripomoglo k pravilni izmenjavi blaga
med vasjo in mestom, zboljšanju preskrbe delovnih ljudi
in k napredku kmetijstva, izvoli Ljudska skupščina LRS
anketni pdbor za preiskavo odkupnega načina v Ljudski
republik: Sloveniji z nalogo, da analizira dosedanji odkupni •••• in njegovo izvajanje v praksi in poda Ljud-
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&kj skupščina poročilo ter potrebno dokumentacijo za
objavo.
Odbor ima 7 članov.
Da bj izpolnil dano nalogo, mora anketni odbor preiskati:
1. vse dosedanje predpise o odkupu kmetijskih pridelkov,
2. deilovanje dosedanjega odkupnega načina, zlasti
kako se odkup izvaja, kakšne kršitve veljavnih predpisov se pri tem pojavljajo, kakšni ukrepi so biLi storjeni pri neizpolnitvah obveznosti ali kršitvah predpisov,
kakšen vpliv ima dosedanji odkupni •••• na kmetijsko
produkcijo, na socialistično preobrazbo vasi in na odtekanje delovne sile iz vasi v mesto, kakšni so odnošaji
med organi ljudske oblasti in državnih odkupnih podjetij in državnih odkupnih podjetij in proizvajalci,
kakšna je vloga kmetijskih zadrug pri odkupu in kolokšni
so stroški odkupnega aparata.
Anketni odbor uporablja poročila in drugo dokumentacijo državnih uradov in zavodov, državnih podjetij Ln
zadrug Ln pa poročila družbenih organizacij ter posameznih državljanov.
Odbor lahko ustanovi potrebno število komisij, katerih naloga bo obdelovati posamezna vprašanja ali preiskovati stanje na določenem ozemlju v okviru nalog
anketnega odbora.
V komisijah lahko sodelujejo tudi osebe, ki niso
ljudski poslanci, vendar pa mora komisiji načelovati
San anketnega odbora.
Državni uradi, zavodi in podjetja morajo dati anketnemu odboru na razpolago potrebne strokovnjake za delo
v komisijah ves čas, dokler anketni odbor misli, da so
mu potreba!
Vsi stroSki anketnega odbora gredo v breme Ljudske skupščine LRS.«
Št. 798/2—50
Ljubljana, dne 14. junija 1950.
LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tajnik:
i'redsednik:
Miloš Ledinek 1. r.
Dr. Ferdo Kozak L r.
101.
Odlok
Ljudske skupščine LRS o potrditvi uredb, ki jih je
kdala vlada LRS na podlagi zakona o pooblastilu
vladi LRS za izdajanje uredb na področju narodnega
gospodarstva
,
Potrjujejo se uredbe, ki jih je izdala vlada LRS na
podlagi zakona o pooblastilu vladi LRS za izdajanje uredb
na področju narodnega gospodarstva z dne 23. januarja
1947, in sicer:
t. uredba z dne 25. januarja 1950 o podaljšanju veljavnosti uredbe o odkupu mleka in mlečnih izdelkov v
leir 1949 •• ieto 1950 (Uradnj Hat LRS, št. 5—23/50);
2. uredba • dne 22. februarja 1950 o spremembi
uredbe o ustanovitvi ln pristojnosti Uprave za vodno gospodarstvo pri predsedstvu vlade LRS (Uradni list LRS,
št. 9—37/50);
3. uredba z dne 22. marca 1950 o obveznem zatiranju
Škodljivcev in bolezni sadnega drevja (Uradni list LRS,
št. 1 i—50/50);
4. uredba z di» 24. aprila 1950 o odkupu fižola v
gospodarskem letu 1950/51 (Uradni list LRS, št. 14-60/50);
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5. uredba z dne 24, aprala 1050 o odkupu krompirja
v gospodarskem letu 1950/51 (Uradni list LRS, št. 14—
61/50);
6. uredba z dne 20. aprila 1950 o omejitvi paše koz
(Uradni list LRS, št. 14-62/50).
St. 798/3—50
Ljubljana, dne 14. junija 1950.
LJUDSKA SKUPŠČINA
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tajnik:
Predsednik:
Mira Tomšič 1. r.
Dr. Ferdo Kozak 1. r.
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102.

Ukaz
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije
razglaša Prezid;] Ljudske skupščine LR Slovenije zakon
o obrtništvu, ki »a je sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije na VII. rednem zasedanju dne 13. junija 1950 in
bi se tjlflsi:

Zakon
o obrtništvu
1. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. Temeljne določbe
1. člen
Da bi se zaradi vsestranskega zadovoljevanja ljudskih
potreb in dviga življenjskega standarda prebivalstva v
ioiaalistični graditvj države obrt pravilno razvijala in
pospeševala, organizira in podpira država obrtništvo ter
skrbi za usposabljanje obrtniškega naraščaja in za to,
da se ohranita in razvijata strokovno obrtniško znanje
in spretnost, ki sta odvisna od osebnih izkušenj in stro-1
kovnih sposobnosti obrtnikov.
2. člen
Država skrbi za razvoj obrtništva v Ljudski republiki
Sloveniji z gospodarskim planom Ljudske republike Slovenije in z gospodarskimi plani ljudskih odborov.
Komite vlade LRS za lokalno industrijo ima splošno
vodstvo in nadzorstvo nad obrtništvom.
Okrajni ljudski odbori skrbijo neposredno, da se izvajajo ukrepi za razvoj in napTedek obrtništva in imajo
neposredno nadzorstvo nad opravljanjem obrti.
Za zadeve, ki so s tem zakonom dane v pristojnost
okrajnim ljudskim odborom, so v mestih, ki so izločena
iz okraja, pristojni mestni ljudski odbori3. člen
Obrt opravljajo:
1. državni obrtni obrati in obrtne delavnice;
2. obrtniške zadruge;
3. obrtne delavnice družbenih in zadružnih organih'
cij in
4. zasebni obrtniki.
4. člen
Katere gospodarske delavnosti se štejejo za obrt, določajo posebni predpisi.
5. člen
Vlada LRS predpiše, za katere gospodarske delavn0'
sti, ki so podobne obrtom, se uporabljajo določbe •£3
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zakona in au kakiea načia ee take delavnosti lahko
opravljajo. Zu take gospodarske delavnosti ne Veljajo določbe tega zakona o strokovni usposobljenosti.
6. člen
Predpisi tega zakona ee ne nanašajo na domačo obrt.
Natančnejše določbe o tem, katere gospodarsko delavnosti se štejejo za domačo obrt in ob kakšnih pogojih se
domerà obrì lahko opravlja, predpiše vlada LRS z uredbo.
. II. Strokovna usposobljenost in drugi pogoji za
opravljanje obrti
1. Skupne določbe
7. člen
Obilno delo sme opra\)jali samo Usti, ki ima pu ••kotla določeno strokovno usposobljenost, in sicer obrtni
I-omočrnki, obrtni mojstri In državni obrtni mojstri.
Strokovna usposobljenost za opravljanje obrtnega dela
s
e pridobi z, učenjem v obrtnem obratu ali delavnici oziroma v strokovni šoli in se dokaže praviloma s spričeva'om o opravljenem izpitu za obrtnega pomočnika oziroma
• obrtnega mojstra ali s spričevalom o opravljenem končnem izpitu na strokovni šoli, ki dajo po posebnih predpisih kvalifikacijo obrtnega pomočnika ali obrtnega mojstra.
Izjemoma predsednik Komiteja za lokalno industrijo
ia
uko posameznikom ali za posamezne obrti spregleda dokaz n.-posobljenosti po prednjem odstavku ali dovoli olajšave.
8. člen
Obrtni učenec lahko dela --trokovrii izpit za obrtnega
P" ni evi uka po treh letih učenja, kolikor za posamezne
°brtne stroke ni določena krajša ali daljša učna doba. če
•Ie •'. i sj-eliom dokončal strokovno šolo za obrtne učence.
Obrtni pomočnik lahko dela izpit za obrtnega mojstra,
ce
je bil po opravljenem izpitu za obrtnega pomočnika ali
Po uspešno končani strokovni šoli, ki daje kvalifikacijo
obrtnega pomočnika, zaposlen štiri leta v obrti, kolikor s
Posebnimi predpisj za posamezne obrtne stroke ni predicai, krajši ali daljši čas zaposlitve kot obrtui pomočnik.
9. člen
Kot čas. ki je potreben za pripustitev k izpitu za obrt|lega pomočnika oziroma za obrtnega mojstra se šteje lah.
'•o ti:di Ja.*, ki ga je kdo prebil kot vajenec ••••••
k
ot kvalificirani delavec v industriji iste nil sorodne
stroke, če je bilo na prejšnjem učnem oziroma dednem mestu preskrbljeno za strokovno učenje, ki je f.ore
bnc za opravljanje fega izpita.
Opravljeni oziroma priznani izpit za obrtnega pomočnika oziroma obrtnega mojstra v eni obrtni stroki se lah'^prizna pri prehodu v sorodno obrtno stroko, če dajeta
a
4" in vr^ta zaposlitve v prejšnji stroki zagotovilo, da
toa tisti, ki želj prestopiti v sorodno stroko, potrebno
•"Po^obljenost tudi za opravljanje obrti v sorodni stroki,
p vštet ju casa oziroma o priznanju izpita po tem členu
«loči izpitna komisija oziroma organ, ki presoja, ali ima
P.r°3ilec pogoje za pripustitev k izpitu oziroma za opravmie obrti. Od takega prosilca se lahko zahtevo, dn opra1 p
amo dopolnilni izpit iz posameznih predmetov.
ater
-»»k
e obrtne stroke veljajo za sorodne, določijo po8eb
ni Predpisi.
10. člen
oort
čas, ki je potrebe:) za pripustitev k izpitu za
rtnega pomočnika oziroma za obrtnega mojstra, se ob
a°Jih prednjega člena lahko šteje čas, ki ga je prosilec

prebil v obrtnem obratu ali v obrtnj dolavaici v tujini. O
vStetju časa odloči pristojna tepitna komisija.
O prodajah ux pri/Jiunje spričevala o polnočni »•••
ali mojstrskem izpitu, ki ga je kdo napravil v Uiju.i, iu o
proJnjak za priznanje spričeval tujih etrokovaib -o! jdloča predsednik Komiteja za lokalno industrijo po prošli
pre»oji.
11. člen
ObrtniSki izpiti po tem zakonu so javni In se oprav«
ljajo pred pomočniško oziroma itmjsti>ko izpitno kom <'•).
Clan izpitne komisije ne more bili tisti, pri kaietrfiti
se je kandidat učil ali je bil pri njem zaposlen, ju ludi ne
tisti, o katerega nepristranosti se lahko dvomi glede na
njegovo sorodstveno razmerje uli glede na njegova druga
osebna razmerja do kandidata.
0 pripustitvi k pomočniškemu oziroma mojsirskemu
izpitu odloči pristojna izpitu* komisija. Zoper odklonilno
odločbo je dovoljena pritožba v osmih dneh po prejerim
odločbe. 0 pritožbi odloči poverjenik za lokalno industrijo
in obrt pri okrajnem ljudskem odboru oziroma predsednik
Komitejp za lokalno industrijo glede na to, ali je postavil
izpitno komisijo izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora ali predsednik komiteja.
2. Obrtni vaj enei
12. člen
Obrtni vajenec Je, kdor je na podlagi pismene uöoe
pogodbe zaposlen v obrtnem obratu oziroma obrtni dela v.
niči zato, da s praktičnim delom jn s strokovnim ioianjem
pridobi potrebno znanje, da bo lahko opravljal obrtao
delo v določeni obrtni stroki.
13- člen
Obrtni obrati in delavnice so praviloma dolini imeti
obrtne vajence. Vodja oziirorua lastnik obrtnoga obrata ali
delavnice mora skrbeti za obrtniški rjarašr.i: m ,-.[«sti
za strokovno vzgojo obrtnih vajencev. Skrbeli moni, da
obrtni vajenci redno obiskujejo strokovno šolo za obrlue
'vajence.
Predsednik Komiteja za lokalno industrijo določi, koliko obrtnih vajencev smejo oziroma morajo imeti obrtni
obrati in delavnice, kateri obrtni obrati jn delavnice niso
dolžni imeti vajencev in kateri jih ne »mejo imeti.
14. člen
Za obrtne vajence veljajo določbe zakona o učencih v
gospodarstvu, kolikor ta zakon ali drugi zakoniti predpisi ne določajo drugače.
15. člen
Obrtnemu vajencu, ki je končal strokovno solo, kj daje kvalifikacijo obrtnega pomoćnika, ni treba delati izpita
za obrtnega pomočnika.
16. člen
Izpit za obrtnega pomočnika dela obrtni vajenec pred
pomočniško izpitno komisijo, v katere okolišu se je kandidat učil.
Prošnjo za pripustitev, k pomočniškemu izpitu poda
lahko obrtni vajenec ali njegov zakoniti zastopnik sit podjetje, pri katerem se je učil.
17. člen
Za območje vsakega okrajnega ljudskega odbora se
postavi ena pomočniška izpitna komisija za pouiuvuiškt- iz.
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pite vseh obrtnih strok. Izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora imenuje po predlogu okrajne obrtne zbornice »a
dew enega leta predsednika, enega ali več namestnikov
predsednika in potrebno število članov izpitne komisije.
Za člane komisije se imenujejo obrtni mojstri iz posameznih obrtnih strok.
Za vsak posamezni pomočniški izpit sestavi predsednik komisije iz imenovanih oseb tričlansko izpitno komisijo. Komisiji predseduje sam ali eden njegovih namestnikov, ki ga določi. Dva člana izbere iz ustrezne obrtne
stroke.
Ce se v kakšnem okraju zaradi pomanjkanja obrtnih
mojstrov ne more postaviti pomočniška izpitna komisija,
lahko predsednik Komiteja za lokalno industrijo po predlogu poverjenikov za industrijo in obrt prizadetih okrajnih ljudskih odborov in po zaslišanju okrajnih obrtnih
zbornic prizadetih okrajev oostavj skupno pomočniško
izpitno komisijo za več okrajev ali za okraj in za mesto,
ki je izločeno iz okraja, ali pa določi, da bodo obrtni vajenci iz okraja, kjer ni pomočniške izpitne komisije, delali pomočniški izpit pred pomočniško komisijo drugega
okraja.
Ce se zaradi pomanjkanja izpraševalcev ali jz drugih
razlogov v kakšnem okraju ne more sestaviti izpitna komisija za opravljanje izpita iz določene obrtne stroke, določi
po predlogu poverjenika za industrijo in obrt okrajnega
ljudskega odbora predsednik Komiteja za lokalno industrijo, pri kateri drugi izpitni komisiji bodo delali pomočniški izpit kandidati iz takega okraja. Zoper to odločbo
ni pritožbeNadzorstvo nad delom pomočniške izpitne komisije
opravlja poverjenik za lokalno industrijo in obrt okrajnega ljudskega odbora, .pri katerem je izpitna'komisija
postavljena.
18. člen
Kdor je imenovan za člana izpitne komisije, te dolž
nosti ne more odkloniti brez utemeljenega razloga.
Ce član izpitne komisije svojo dolžnost zanemarja, ga
pristojni poverjenik okrajnega ljudskega odbora po predlogu predsednika izpitne komisije kaznuje z denarno kaznijo do 1000 dinarjev.
19. člen
Pri pomočniškem izpitu mora kandidat dokazati, daje
pridobil potrebno teoretično in praktično znanje za opravljanje dela v določeni obrtni stroki kot obrtni pomočnik.
Ce kandidat z uspehom opravi izpit, ga izpitna komisija prizna za obrtnega pomočnika in mu izda o tem
spričevalo.
Komisija odloča z večino glasov.
Ce vajenec ne napravi izpita, mu komisija določi rok,
• katerem lahko izpit ponovi in mu o tem izda pismeno
odločbo. Ta rok ue sme biti krajši od šestih mesecev in ne
daljši od enega leta. Izpit se lahko ponavlja samo dvakrat.
Zoper odločbo komisije, izdano po prednjem odstavku, je v 8 dneh po prejemu dovoljena pritožba, o kateri
odloči pristojni poverjenik okrajnega ljudskega odbora,
pri katerem je pomočniška izpitna komisija.
Ce se pritožbi ugodi, sestavi predsednik komisije novo
komisijo z drugim predsednikom in z drugimi člani, kot
je bila sestavljena prva komisija, in določi rok za izpit
tako, da se dela izpit najpozneje v enem •••••• po tem,
ko prejme izpitna komfeija odločbo poverjenika. Zoper
odločbo nove izpitne komisije ni pritožbe.
Kandidat, ki ponavlja izpit po četrtem odstavku tega
člena, mora prošnji za pripustitev k izpitu priložiti po-
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trdilo, da je bil v roku, ki mu je bil določen, zaposlen v
obrtni stroki, iz katere ponavlja izpit.
20. člen
Pisarniško delo opravlja za pomočniško izpitno komisijo okrajna obrtna zbornica na sedežu komisije. Vsi stroški, zvezani s poslovanjem komisije, gredo v breme obrtne zbornice.
21. člen
Natančnejše določbe o pomočniških izpitih, zlasti o
sestavi in delu pomočniških izpitnih komisij, o izpitnem
programu, o izpitnih rokih, o načinu vlaganja proienj za
pripustitev k izpitu, o nagradah članov izpitne komisije
in podobno predpiše Komite za lokalno industrijo* s pravilnikom.
3. Obrtni pomočniki
22. člen
Obrtni pomočnik je kvalificiran obrtni delavec, ki te
napravil pomočniški izpit oziroma z uspehom končal str.)kovno šolo, ki daje kvalifikacijo obrtnega pomočnika • jo
tako sposoben, da samostojno opravlja obrtno delo oziroma
vedi določena opravila v obrtnem obratu ali delavnici ali v
oddelku industrijske delavnice.

I
i
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23. člen
Obrtni pomočnik lahko postane obrtni mojster, če
aapravi izpit za obrtnega mojstra ali če z uspehom konča
strokovno šolo, ki daje kvalifikacijo obrtnega mojstra.

!

!
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i
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24. člen
Izpit za obrtnega mojstra dela obrtni pomočnik pred
•mojstrsko izpitno komisijo, v katere okolišu je zaposlen.
Predsednik Komiteja za lokalno industrijo postavi za
določene okoliše, ki obsegajo lahko območje enega ali več
okrajev, po eno mojstrsko izpitno komisijo za mojstrske
izpite iz vseh obrtnih strok. Po predlogu republiške obrtne zbornice imenuje za dobo enega leta predsednika, enega ali več namestnikov in potrebno število članov mojstrske izpitne komisije. Za člane se imenujejo iz posameznih obrtnih strok obrtni mojstri, ki se odlikujejo po strokovnem znanju in strokovnih, sposobnostih ter strokovnjaki z ustrezno visokošolsko ali višjo strokovno izobrazboZa vsak posamezni mojstrski izpit sestavi predsednik
komisije iz imenovanih oseb praviloma tričlansko komisijo. Komisiji predseduje sam ali eden njegovih namestcdkov, ki ga določi. Kot dlana določi v komisijo dva stro*
kovnjaka ustrezne obrtne stroke. En član komisije mora
imeti visokošolsko ali višjo strokovno izobrazbo.
Predsednik Komiteja za lokalno industrijo lahko določi, da sestavljajo mojstrsko izpitno komisijo za izpit i«
posameznih obrtnih strok po štirje člani.
Nadzorstvo nad delom mojstrske izpitne komisije
opravlja Komite za lokalno industrijo.
25. člen
Kdor je imenovan za člana mojstrske izpitno komisij6»
te dolžnosti ne more odkloniti brez utemeljenega razlogaCe član izpitne komisije svojo dolžnost zanemarja, ga
predsednik Komiteja za lokalno industrijo po predlogu
predsednika izpitne komisije kaznuje z denarno kaznij0
do 1.000 dinarjev.
2& člen
Prošnjo za pripustitev k mojstrskemu izpitu vloži kao*
didat pri mojstrski izpitni komisiji, y katere območju 3e
zaposlen.

&,.
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1. da je državljan FLR-J;
2. da je opravilno sposoben;
3- da--mu s 6odbo ni prepovedano opravljati določeno
obrt in
4. da;coi4izgubil s sodno sodbo državljanskih pravic razen roditeljskih pravic.
diede drugih pogojev, ki jih mora imeti, obrtni mojster, da.lahko postane vodja državnega obrtnega obrata tli
delavnice, se uporabljajo predpisi temeljnega zakona o
državnih gospodarskih podjetjih.

Ce za opravljanje mojstrskega izpita iz posamezne
obrtno stroke zaradi pomanjkanja izpraševalcev ali iz
drugih razlogov izjemoma ni mogoče sestaviti izpitne konùsije, določi predsednik Komiteja za lokalno industrijo
Po predlogu predsednika krajevno-pristojne mojstrske izpitne komisije drugo mojsteko izpitno komisijo, pred
katero bo kandidat delal izpit- Zoper to odlóSbo ni pritožbe.
/
27. den
Pri mojstrskem izpitu mora kandidat pokazati da
teoretično in praktično popolnoma obvlada svojo efroko in
da je sposoben samostojno voditi obrtni obrat.
Će kandidat z uspehom opravi izpit, ga komisija prizna za obrtnega mojstra določene obrtne stroke in mu
0
tem izda mojstrsko spričevalo.
Komisija odloča z večino glasov. Če je komisija sestavljena iz, Štirih članov (četrti odstavek 24. Člena tega zakona), odloči pri enakosti glasov glas predsednika komisije.
Ce kandidat ne napravi izpita, mu določi komisija
r
ok, v katerem lahko ponovi mojstrski izpit, in mu izd3
o tem pismeno odločbo. Rok za ponavljanje mojstrskega
izpita ne sme biti krajši od šestih mesecev in ne daljši
°d dveh let. Mojstrski izpit se sme ponavljati samo dvakrat.
Zoper odločbo komisije po prednjem odstavku je v
8
dneh po prejemu odločbe dovoljena pritožba, o kateri
od'Io?i predsednik Komiteja za lokalno industrijoCe se pritožbi ugodi, sestavi predsednik komisije
novo izpitno komisijo z drugim predsednikom in z druRimi r-ïani, kot je bila sestavljena prva komisija, in določi
r
°k za izpit tako, da se dela izpit najpozneje v enem
mesecu po tem, ko prejme izpitna komisija odločbo predsednika komiteja. Zoper odločbo nove izpitne komisije
n
i pritožbe.
Kandidat, ki se po preteku roka, ki mu ga je določila
upitna komisija za ponavljanje izpita, priglasi k izpitu,
mora priložiti dokaz, da je bil v tem časti znr- -'-n v stroki» iz katere ponavlja izpit
28. člen
Pisarniško delo za mojstrsko.izpitno •••:- ;u opravka okrajna (mestna) obrtna zbornica v mestu, kjer je mojstrska izpitna komisija. Vse stroške, zvezane z delom mojstrske izpitne komisije, plača okrajna (mestna) obrtna
zbornica. Njej pripadajo izpitne pristojbine, ki se določijo
s
Pravilnikom.
20- člen
Natančnejše določbe o mojstrskih izpitih, zlasti o ses a
* vi in delu mojstrskih izpitnih komisij, o izpitnem proßramu, o izpitnih rokih, o načinu vlaganja prošenj za pripustitev k izpitu, o nagradah članov izpitne komisije, o
pitnih pristojbinah in podobno predpiše Komite za lokalnr>
industrijo s pravilnikom.
4. Obrtni moJstTï

III- Firma
32. člen
Vsak obrtni obrat oziroma delavnica mora imeti firmo, to je ime, s katerim se podpisuje in pod katerim
posluje.
Obrtna firma obsega označbo, ki kaže na obrtno stroko ali na poslovni pTedmet, ima pa lahko še druge označbe
kot sestavni del firme.
V firmi državnega obrtnega obrata, ki ga vodi državni
obrtni mojster, sto lahko tudi njegovo ime in priimek«
Firma obrtnih delavnic državnih uradov, zavodov in
podjetij ter družbenih in zadružnih organizacij obsega tudi
označbo ustanovitelja.
V firmi obrtniških zadrug mora biti tudi označba >za.
druga«.
Firma zasebnega obrtnika obsega tudi1 ime •, priimek
tistega, na katerega ime se glasi obrtno dovoljenje.
Firma je lahko tudi skrajšana; v tem primeru velja
tudi skrajšana označba firme kot popolno ime. Zasebni
obrtniki ne smejo imeti skrajšane firme.
Firma mora biti v slovenskem jeziku- V krajih, kjsr
živi narodna manjšina, ki predstavlja najmanj eno tretjino
vseh prebivalcev kraja, je firma lahko dvojezična; v slovenskem jeziku in v jeziku narodne manjšine.

•
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30- člen
Obrtu, mojster je, kdor si pridobi kvalifikacijo -za sa**j°stojno vodstvo obrtnega obrata oziroma za vodstvo |
ftnih opravil v industrijski delavnici.
j
I
31. člen
j
ar P^rtni mojster lahko postane vodja obrtnega obrata •
1
delavnice, če ima tele splošne pogoje:
1

33- Člen
Vsaka nova firma obrtnega obrata oziroma delavnice
se mora razločevati od firm drugih obrtnih obratov ia
delavnic iste vrste ter od firm drugih državnih, zadružnih
in zasebnih gospodarskih podjetij oziroma obratov iste
vrste, ki so že vpisani ali pravilno pTiglašeni za vpis v
območju okrajnega oziroma mestnega ljudskega odbora.
FJrma obrtnega obrata oziroma delavnice uživa varstva na območju okrajnega (mestnega) ljudskega odbora,
kjer je vpisana.
34. Člen
Vsak obrtni obrat oziroma delavnica mora na zunanji strani glavnega vhoda v poslovni pro-'>• im^'i napis
z besedilom firme.
IV. Registracija
35. člen
Vsak obrtni obrat oziroma delavnica mora biti vpisana v registru, ki ga vodi poverjeništvo za finance okrajnega ljudskega odbora zâ svoje območje< •
Državni obrtni obrati in delavnice se vpišejo v register državnih" gospodarskih podjetij po predpisih, ki veljajo za registracijo državnih gospodarskih podjetij.
Obrtniške zadruge se vpišejo v zadružni register.
Obrtne delavnice družbenih in zadružnih oiganizacij,
razen obrtnih" obratov oziToma delavnic obrtniških za.
drug, se vpišejo v register obrtnih delavnic družbenih in
zadružnih organizacij.
Zasebni obrtni obrati in delavnice morajo biti vpisani v registru zasebnih obrtnih obratov.
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36. člen
Ustanovitev obrtniške zadruge in vse poznejše spjemembe se vpišejo v zadružni register na podlagi priglasitve, ki jo mora podati upravni odbor zadruge.
Obrtniška zadruga ume začeti z delom šele. ko je vpisana v zadružnem registru. Poprej pravno ne obstoji.
Natančnejše določbe o zadružnem registra za obrtniške zadruge predpise vlada LRS z uredbo.
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VI. poslovno knjige
41. člen
Obrtni obrati in delavnice obrtniških zadrug in drugih zadružnih organizacij ter družbenih organizacij in zasebni obrtniki morajo voditi poslovne knjige, ki ustrezajo
naravi njihovega poslovanja, po predpisih, ki jih izda
predsednik Komiteja za lokalno industrijo v sporazumu •
ministrom za finance.
Navedeni obrati morajo na zahtevo pristojnih drža\ nih
organov v mejah posebnih predpisov dajati podatke, ki BO
potrebni za razvid in kontrolo njihovega poslovanja,

37. člen
V register obrtnih delavnic družbenih in zadružnih
organizacij in v register zasebnih obrtnih obratov se vpiII. DEL
' sejo obrtne delavnice družbenih in zadružnih organizacij4
in zasebni obrtni obrati in delavnice uradoma, poznejše
POSEBNE DOLOČBE ZA POSAMEZNE VRSTE
spremembe pa po priglasitvi ustanovitelja oziroma lastOBRTNIH OBRATOV IN DELAVNIC
nika.
I, Državni obrtni obrati in delavnim
Državni organ, ki izida obrtno dovoljenje družbeni
ali zadružni organizaciji ali zasebnemu obrtniku, mora
4*2. člen
dostavili overjen prepis obrtnega dovoljenja pristojnemu
Državni
obrtni
obrati
se ustanovijo in delajo po predpoverjeništvu za finance okrajnega ljudskega odbora, ki
pisih
temeljnega
zakona
o
državnih gospodarskih podjetvpiëe obrtni obrat oziroma delavnico v obrtni register.
jih,
kolikor
ta
zakon
ne
določa
drugače.
•
Obrtno dovoljenje, opremljeno s potrdilom, da je obrat
oziroma delavnica vpisana v obrtnem registru, se dostavi
i3. člen
stranki sele po vpisu v obrtni register.
Državni obrtni obrat neposredno vodi jn upravlja poObrtni obrati oziroma delavnico, navedem v prvem slovodja, ki ga postavi operativni upravni voditelj obrat;:.
odstavku tega člena, ne smejo začeti z delom, dokler niso
Poslovodja mora biti obrtni mojster, ki ima vse pogoje
vpisani v ustreznem registru.
po 31. členu tega zakona.
Natančnejše določbe o obrtnem registru predpise mi44 člen
nister za finance v sporazumu s predsednikom Komiteja
Državni
obrtni
obrat
ima lahko /več delavnic. Posaza lokalno industrijo.
mezne delavnice .lahko vodijo obrtni" pomočniki, ki so *e
86. dien
izkazali s svojim delom.
Odločbo o tem, da se odpre delavnica, izda operativni
Minister za finance predpiše v sporazumu s predsednikom Komiteja ta lokalno industrijo, kateri re-gistrski upravni voditelj državnega obrtnega obratavpisi se morajo objaviti in na kakšen način.
•. Državni obrtni obrati pod vodstvom državnih
obrtnih mojstrov
V. Poslovni prostor
45. člen
39. «len I
Državni obrtni mojster je obrtni mojster, ki se vidno
Vsak obrtni obrat in obrtna delavnica niora praviloma odlikuje z veliko strokovno sposobnostjo, izkazano izimeti ?voJ poslovni prostor, to je prostor, v katerem se kušenostjo pri opravljanju obrti in z visoko kakovostjo
obrt opravlja in ki mora biti določen z obrtnim dovoljenjem svojega dela in ki mu država zaradi tega podeli naslov
oziroma z dovoljenjem za ustanovitev obrtne delavnice. državni obrtni mojster in zaupa v upravo državni obrtni
Poslovni prostor mora ustrezati veljavnim gradbenim, obrat.
Zasebnemu obrtnemu mojstru, ki ima zasebni obrtni
tehničnim, varnostnim, zdravstvenim in drugim predpiobrat in izpolnjuje pogoje po prednjem odstavku, se lahko
som.
Zunaj poslovnega prostora ali zunaj eedeža obrtnega podGli naslov državni obrtni mojster le, če je pripravljen
obrat« (w,irr»ma zadruge se sme opravljati obrtno delo sa- oddati državi svoj obrtni obrat.
mo takrat, kadar ^j po svojj naravi tako delo ne more
Državni obrtni mojster ee ne sme ukvarjati z zasebopravljati v obrtnem prostora ali če to naročnik izrecno nim opravljanjem obrti in tudi ne sme imeti zasebnega
zahteva..
i obrtnega obrata.
40> člen
i
Vlada LRS predpiše z uredbo, v katerìfi obrlnili ••*
PreeeKtev obrtnega obrata (delavnice) v območju ! kah ee lahko podeli naslov državni obrtni mojster.
istega krajevnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbo46- člen
ra e mora prig'asiti v 15 dneh pristojnemu poverjeništvu
za finance, da vpiše preselitev v ustrezni register. 0 priObrtni mojster poda prošnjo za pridobitev naslova d1"'
glasitvi izda poverjeništvo potrdilo.
žami obrtni mojster pri izvršilnem odboru okrajnega IjwdZa preselitev obrtnega obrata (delavnice) v območje skega odbora, v katerega območju je zaposlen oziroma iw3
drugega krajevnega (mestnega, rajonskega) ljudskega od- obrat. Izvršilni odbor pošlje prošnjo Komiteju za lokaln0
bora je potrebno dovoljenje organa, ki je pristojen za iz- industrijo s svojim mnenjemObrtni mojster mora priložiti prošnji izjavo izvršildajo obrtnega dovoljenja oziroma dovoljenja za ustanovitev
obnniške zadruge; kjer ni potrebno obrtno dovoljenje, je nega odbora okrajnega oziroma mestnega ljudskega odbo-e
za preselitev državnega obrtnega obrata potrebno dovo- ra, od katerega naj bi prevzel obrtni obrat, da mu ga I
pripravljen oddati v upravo. Ce naj bi prevzel prosile"
ljenje operativnega upravnega vodstva.
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obrtni obrat ljudskega odbora kraia oziroma mesta, ki
spada k okraju, mora priložiti izjavo izvršilnega odbora
tega ljudskega odbora.
Zasebni obrtni mojster, ki ima obrtni obrat, mora
priložiti prošnji tudi izjavo izvršilnega odbora okrajflega oziroma mestnega ljudskega odbora, v katerega območju ima obrat, da je pripravljen njegov obrat prevzeli
1•
ûa se je s prosilcem o pogojih prevzema sporazumel.
47. člen
Prošnjo za podelitev naslova državni obrtni mojster
preskusj komisija treh do sedmih članov, ki jo za vsak
posamezni primer imenuje predsednik Komiteja za lokala
o industrijo. Za člane komisije imenuje priznane teh•,
&1• strokovnjake oziroma obrtne mojstre.
48. člen
Predsednik komiteja na predlog komisije ni vezan.
Predsednik komiteja lahko zahteva od komisije, da dopolni poizvedbe, iah ko pa tudi postavi drugo komisijo.
Predsednik Komiteja za lokalno industrijo izda odločt*0, s katero prizna prosilca za državnega obrtnega mojstra, ali odločbo, s katero prošnjo zavrne. Zoper odločbo
Predsednika komiteja ni pritožbe.
Obrtnemu mojstru, ki mu je t odločbo priznan naslov
državni obrtni mojster, se izda diploma državnega obrtnega mojstra.
49. člen
Predsednik Komiteja za lokalno industrijo lahko razP1&e nateôaj za pridobitev naslova državni obrtni mojster. ,
!
50. ölen
Zasebni obrtni mojster, ki postane državni obrtni
m
°.ister, dobi za oddani obrat cenilno vrednost obrata, ki
se
mu izplačuje v mesečnih obrokih.
Vrednost obrata, ki ga obrtni mojster odda državi,
oc
eni tričlanska komisija, v katero imenuje dva člana poverjenik za lokalno industrijo in obrt prj okrajnem ljudskem odboru, tretjega člana pa obrtni mojster.
Ce se državni obrtni mojster odpove plačilu za oddani obrat, mu lahko predsednik Komiteja za lokalno industrijo v sporazumu z ministrom za socialno skrbstvo
*°t delovno dobo za določitev pokojnine prizna na njegovo
zahtevo leta, ki jih je prebil v obrti kot pomočnik in kot
Mojster, če dela v državni službi najmanj pet let. Ce tak
državni obrtni mojster umre, preden dopolnj službena
le
|ta, ki so po veljavnih predpisih potrebna, da pridobi
n p
5 Rova rodbina pravico do rodbinske pokojnine, se njegovi rodbini prizna kot podlaga za pridobitev pravice do
Rodbinske pokojnine tisto najmanjše elevilo let, ki je po^bno, da se po veljavnih predpisih lahko pridobi pra^ca do rodbinske pokojnine.
0 pogojih oddaje obrata in o izplačilu cenilne vredno11
obrata sklene obrtni mojster z državo pogodbo51..člen
državni obrtni mojster eklene pogodbo z izvršilnim
°^borom tistega ljudskega odbora, katerega obrtni obrat
vodil, s pogodbo se določijo pogoji, s katerimj pridobi
z
vni obrtni mojster državni obrtni obrat v upravo, in
p
°8°ji, ob katerih se pogodba lahko odpove alj razdere.
_ . ^a odločanje o sporih, izvirajočih iz te pogodbe je
Mns
tojno redno sodišče.
,
l' 'VMSP rHofshr- o «klepanju pogodb po fpm *1•••
inJH) n!;- *'cnu teEa zakona Dredpiše Komite za lokalno
'«dustrijo.
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52. člen
Državni obrtni mojster opravlja obrt in vodi delo
državnega obrtnega obrata osebno.
Ime državnega obrtnega mojstra je lahko v firmi *
obrata, ki ga vodi.
Državni obrtni mojster je državni uslužbenec; zanj
veljajo predpisi o državnih uslužbencih, kolikor ta zakon
ne določa drugače.
53. a©n
Državni obrtni mojster prejema za svoje delo stalno
mesečno plačo v višini, ki je določena s pogodbo. S pogodbo se določi tudi odstotek, s katerim je državni obrtni
mojster udeležen pri dobičku obrata. Poleg tega lahko
dobi državni obrtni mojster tudi posebne nagrade za
uspeh pri vodstvu obrata.
54. člen
Državni obrtni mojster '~ia vse pravice poslovodje
državnega obrtnega obrata.
Državni obrtni mojster sprejema naročila, sklepa pogodbe in podpisuje fimo.
Za obveznosti, ki izvirajo iz teh pogodb, odgovarja
država s premoženjem, ki ga je dala v upravo državnemu
obrtnemu mojstru. Država ima pravico, zahtevati povračilo
od državnega obrtnega mojstra, če je nastala Skoda po
njegovi krivdi.
55. člen
Državni obrtni mojster skrbi za vzgojo in strokovno
izpopolnitev obrtnih vajencev, pomočnikov in mojstrov,
zaposlenih v obratu, ki ga vodi. Zlasti mora skrbeti, da
pTenese nanje svojo spretnost in izkušenost pri opravljanju obrtnega dela.
5S. člen
Državnemu obrtnemu mojstru se odvzame ta naslov:
1. če ne izpolnjuje več pogojev iz 31. člena tega zakona;
2. če je obsojen na kazen odvzema prostosti ali odvzema prostosti s prisilnim delom, daljšo od dveh let;
3. če po lastni krivdi ne pokaže uspeha pri 6trokovai
vzgoji tistih, ki delajo v obratu, zlasti pa pri obrtnih vajencih;
4- če izdelki oziroma storitve obrata po njegovi krivdi ne dosegajo potrebne kakovosti.
Odločbo o odvzemu naslova državni obrtni mojster izda predsednik Komiteja za lokalno industrijo po predlogu
izvršilnega odbora ljudskega odbora, ki je sklenil z državnim obrtnim mojstrom pogodbo. Državni obrtni mojster se
lahko zoper to odločbo pritoži na vlado LRS v 30 dneh
po prejemu odločbe.
Predlog za odvzem naslova državni obrtni mojster
po 3. in 4. točki tega člena preskusi najprej komisija treh
do sedmih članov, ki jo imenuje predsednik Komiteja za
lokalno industrijo. Za člane komisije imenuje priznane
tehnične strokovnjake oziroma obrtne mojstre. Komieija
da predsedniku komiteja obrazložen predlog, na katerega
pa predsednik komiteja ni vezan.
57. Člen
Državni mojster, ki se mu odvzame ta naslov, izgubi vse pravice iz pogodbe :n vse druge pravice, ki jih ima
državni obrtni mojster po določbah tega zakona.
Vendar izguba naslova državni obrtni mojster ne
vpliva na dolžnost države, da izplača obrtnemu mojstru ocenjeno vrednost obrata, kolikor 1a > ni plačana. Ocenjena1
vrednost obrata se izplača obrtnemu mojstru tudi tedaj, Se
je oddal obrat državi e pogojem, da ae mu aanweto pto*
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čilla ocenjene vrednosti obrata priznajo kot delovna doba
za dosego poke:n;ne leta, ki jih je prebil kot zasebni
obrtni pomočnik m obrtni mojster, razen če je medtem
že izpolnil pogoj za pridobitev pokojnine po 50. členu tega
zakona. V takem primeru obdrži pravico do pokojnine.
III. Obrtne delavnice državnih podjetij, zavodov
in uradov
58. člen
Državna podjetja, zavodi in uradi smejo zaradi
uspešnejšega izpolnjevanja svojih nalog ustanavljati:
a) obrtne delavnice, ki delajo ramo za ustanovitelja
m ne za druge (zaprte delavnice); za take deiavnice &e
štejejo delavnice, ki delajo samo to, s čimer neposredno
podpirajo ali pospešujejo delo ustanovitelja;
b) obrtne delavnice, ki delajo za ustanovitelja in tudi
za druge aH samo za druge (odprte delavnice).
Za ustanovitev m delo zaprtih obrtnih delavnic državnih podjetij, zavodov in uradov posebno dovoljenje ni
potrebno in se zanje ne uporabljajo določbe tega zakona.
59. člen
Za odprte obrtne delavnice državnih podjetij, zavodov
in uradov se uporabljajo določbe temeljnega zakona o državnih gospodarskih prijetjih, kolikor ta zakon ne določa drugače.
Dovoljenje za delo odprtih obrtnih delavnic državnih
podjetij, zavodov in uradov splošnega državnega pomena
in republiškega pomena da predsednik Komiteja za lokalno industrijo, dovoljenje, za delo odprtih obrtnih delavnic
državnih podjetij, zavodov in uradov lokalnega pomena
pa izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora Prj izdaji
dovoljenja za delo je treba upoštevati, ali je taka delavnica potrebna glede na že obstoječe obrtne delavnice in glede na število oseb kateri . je taka delavnica namenjena.
Dovoljenje za delo se izda na prošnjo, ki jo mora dTžavno podjetje, zavod ozjroma urad v vsakem primeru podati pri izvršilnem odboru okrajnega IjudMtejja odbora. V
prošnji je treba navest firmo deiavnice, nedež in poslovni prostor delavnice, podatke o osnovnih in obratnih sredstvih in podatke o poslovodju. Prošnje podjetij, zavodov
in uradov splošnega državnega in republiškega pomena
pošlje izvršilni odbor s svojim mnenjem Komiteju za lokalno industrijo.
60- člen
Obrtne delavnice državnih podjetij, zavodov in uradov vodi in upravlja neposredno poslovodja, ki <;a postavi
operativni upravni voditelj delavnice- Poslovodja odprte
delavnice mora biti obrtm mojster, ki ima vse pogoje po
31. členu tega zakona61. člen
Za delo odprtih obrtnih delavnic državnih podjetij,
zavodov in uradov veljajo smiselno ustrezno določbe temeljnega zakona o državnih gospodarskih podjetjih, koliko- ta zakon ne določa drugače.
IV. Obrtniške zadruge
1. Obrtniške proizvajalne in storitvene zadruge
a) Ustanovitev, naloge in članstvo
62 člen
Obrtni mojstri in pomočniki se lahko združujejo v
obrtniške zadruge, če tako združevanje pospešuje napredek
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obrti. Obrtniške zadruge se lahko pečajo z izdelavo ali s
predelavo ali s storitvami ali z enim in drugim.
Ustanovitev zadruge, k; se peča z delem več obrtnih
strok, je mpžna le, če gre za sorodne stroke ali za tako
stroke, ki se glede na naravo dala zadruge med seboj dopolnjujejo.
Za ustanovitev zadruge je potrebno najmanj sedem
obrtnih mojstrov m pomočnikov, vendar mora biti vsaj
eden od njih obrtni mojster.
Če obsega delo zadruge več dopolnjujočih se strok, je
za ustanovitev zadruge potrebno, da je za vsako dopolnjujočo obrtno stroko vsaj po en obrtni mojster.
Ustanovitev obrtniške zadruge z manjšim številom
članov se dovoli lahko le izjemoma glede na -posebne
krajevne razmere.
63. člen
Ustanavljanje obrtniških zadrug in članstvo v njih j©
prostovoljno.
Obrtni mojstri in pomočniki, ki nameravajo ustanoviti
zadrugo (ustanovitelji), morajo predložiti Komiteju za lokalno industrijo v potrditev načrt zadružnih pravil. Ta
predlog mora podpisati po prednjem členu predpisano
število obrtnih mojstrov in pomočnikov. Ustanovitelji zadruge «o lahko samo polnopravni državljani FLR.I. Obenem s pcirditviio načrta pravil da predsednik Komiteja
za lokalno industrijo dovoljenje za ustanovitev zadruge.
Načrt zadružnih pravil se ne potrdi, če ni v skladu z zakonom ali če posebne okoliščine kažejo na to, da se zadruga ne ustanavlja z namenom, da bi izpolnjevala naloce. ki so dane obrtniškim zadrugam s tem zakonom.
Zoper odločbo predsednika Komiteja za lokalno industrijo, s katero se zavrne potrditev pravil in ustanovitev
zadruge, se ustanovitelji lahko v 15 dneh pritožijo na
vlado LRS.
Zadruga mora predložit; Komiteju za lokalno industrijo v potrditev tudi poznejše syr^embe in dopolnitve pravil, ki jih sprejme zadružni zbor.
Predsednik Komiteja za lokalno induftr.jo lahko prenese pravico za potrditev pravil in za dovolitev ustanovitve obrtniških zadrug določenih strok na 'zvršilne odbore okrajnih ljudskih odborov.
64. člen
Ce je načrt pravil potrjen in dano dovoljenje za ustanovitev zadruge, skličejo ustanovitelji ustanovni• zadružni
zbor, ki sprejme zadružna pravila in izvoli upravni ifl
nadzorni odbor.
Upravn, odbor mora predicati registracijo zadruge.
Zoper odločbo, s katero se reT«traciia znd!\.fe odkloni,
je dovoljeaa pritožba v 15 dneh po prejemu odločbe na
ministra za finance.
65- člen
Delovno področje obrtniške proizvajalne oz.roma storitveno zadruge je zlasti:
izdelava ali predelava predmetov določene vrste oziroma opravljanje storitev s skupnim delom, z zadružnimi proizvajalnimi sredstvi in z uporabo nqprednejsin
delovnih metod;
skrb za stalno zboljševanje kakovosti svojih izdelkom
in storitev;
ustanavljanje in gradnja dch.wür, pror: ^ 1•, zgradb
in naprav za lastne potrebe ter za krepitev in napredek
obrti;
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To premoženje uporablja zadruga po njegovem namerni, ne sme ga pa dati komu drugemu v uporabo.
Ce uporablja zadruga to premoženje v nasprotju s
prednjim odstavkom, ji ga državni organ, ki ji ga je dal
v uporabo, lahko odvzame.
74. člen
Izdelki in dohodki, ki jih doseže zadruga z uporabo
zadružnega premoženja in z uporabo državnega premoženja, ki 'je dano zadrugi v uporabo, so zadružna lastnina.
Ti duhodki se uperabijo za poveCanje zadružne lastnine, za pospeševanje zadružnega dela, za povečanje in
zboi.isevanje proizvodnje, za plačilo dela zadružnikov, za
plačevanje zadružnih obveznosti in za izpolnjevanje drugih nalog zadruge.
Obrtniške zadruge izločijo del svojih dohodkov v temeljni sklad zadruge kakor tudi v druge sklade, ki se
določijo z zadružnimi pravili.

prodaja lastnih izdelkov;
strokovno usposabljanje, vzgoja in izpopolnjevanj©
obrtn.fr vajencev in zadružnikov;
skrb za zboljšanje splošnih življenjskih razmer svojih članov ter za kulturno-prcsvetiio in politično vzgojo
zadružnikov •• vajencev.
66. člen
Obrtniške zadruge so pravne osebe.
Obrtniške zadruge odgovarjajo za svoje obveznosti s
svojim premoženjem.
Ce premoženje obrtnuke zadruge ne zadostuje za poplačilo njenih obveznosti, jamčijo vsi zadružniki solidarno
za te obveznosti v mejah, ki jih določijo zadružna pravila.
67. člen
Članstvo v obrtniški zadrugi preneha z izstopom, z
izključitvijo ali s smrtjo.
S prenehanjem članstva prenehajo vse članske pravice.
b) D e 1 o z a d • u g e

75. člen
Obrtniška zadruga ne sme strojev, orodja in drugih
proizvajalnih sredstev, ki so last zadruge, prenesti v last •
zasebnikov; prav tako jim jih tudi ne sme dajatj v uporabo. Okrajni ljudski odbor Janko v utemeljenih primerih
doveli izjeme.
Pravna opravila, ki so sklenjena v nasprotju z do-.
ločbo prednjega odstavka, so nična.

68. člen
S tem, da je dovoljena ustanovitev zadruge, je zadrugi
dano dovoljenje za delo v mejah potrjenih zadružnih
pravu brez posebnega obrtnega dovoljenja. Vendar sme
zaželi zadruga z delom šele z dnem registracije.
69. člen
Obrtniške proizvajalne in storitvene zadruge praviloma lahko uporabljajo samo delovno silo svojih zadružnikov.
Izjemoma lahko uporabljajo obrtniške pro.zvajalne
ta storitvene zadruge delovno silo nezadružnikov za pisarniško delo- Z dovoljenjem poverjenika za lokalno industrijo in obrt pri okrajnem ljudskem odboru uporabljajo
lahko delovno silo nezadružnikov v posebnih upoštevanja
vrednih primerih tudi za pomožna nestrokovna dela; v
dovoljenju mora biti določeno, koliko največ pomožnih
nekvalificiranih delavcev sme taka zadruga zaposliti in za
kakšne vrste dela.
Za zaposlovanje vajencev v obrtniški proizvajalni oziroma storitveni zadrugi veljajo predpisi o vajencih.
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76. člen
Na premoženju obrtniške zadruge ne more nihče s
priposestvovanjem pridobiti lastnine in drugih stvarnih
pravic.
Na premoženju obrtniške zadruge se ne more ustanoviti zastavna pravUa.
77. člen
Za svoje delo v zadrugi so zadružniki plačani v denarju po učinku in kakovosti svojega dela.
Zadruga sme dajati posebne nagrade zadružnikom za
posebno pridnost, za zboljšanje izdelkov, za prihranjeni
material in za druge uspehe pri delu.
1

ò) Organi zadruge

78. člen
Obrtniško zadrugo vodijo njeni člani neposredno na
70. člen
j zadružnem zboru in po drugih organih zadruge, kj jih
izvolijo zadružniki.
Obrtniške zadruge delajo na podlagi plana, ki ga saOrgani obrtniške zadruge so: zbor, upravni odbor in
•• sestavijo. Svoj plan vskladijo s planom ljudskih odbo•••
nadzorni odbor.
' upoštevaje potrebe splošnega državnega plana.
79. člen
c) Zadružno premoženje
Zadružni zbor je najvišji organ zadruge. Sestavljajo
ga vsi člani zadruge.
71. člen
Zadružni zbor skliče upravni odbor. Ce zahteva nadPri vstopu v zadrugo plača vsak zadružnik denarno
vlogo v višini, ki se določi z zadružnimi pravili. Denarne zorni odbor ali najmanj tretjina zadružnikov sklicanje
zbora z navedbo dnevnega reda, ga mora upravni odbor
y
loge so zadružna last in se ob prenehanju članstva ne
sklicati
najpozneje v 14 dneh.
vračajo.
Ce upravni odbor v predpisanem roku zadružnega
72. člen
zbora ne skliče, ga skliče nadzorni odbor. Ce ga tudi ta ne
Člani zadruge vložijo pri vstopu v zadrugo proizva- skliče, ga skliče lahko vsak zadružnik.
jalna sredstva, ki postanejo last zadruge.
Ce se redni zbor ne opravi v dveh mesecih potem,
Zadružna pravila določijo, katera proizvajalna sred- ko bi moral biti, ga skliče poverjenik za lokalno industva vlože zadružniki v zadrugo, ob kakšnih pogojih jih strijo in obrt. Poverjenik lahko skliče tudi izredni zbor, če
*f\kdo jih oceni in v kakšnem roku izplača zadruga je to potrebno.
zadružnikom njihovo vrednost.
80. člen
73. člen
Vsak član zadruge ima pravico, da se zadružnega zbo, Splošno ljudsko premoženje se lahko s pogodbo da ra udeleži osebno in da na zbora odloča. Vsak član ima
"rtaiškim zadrugam v uporabo.
pravico le do enega glasu.
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Vsak zadružnik, razen tistih zadružnikov, ki so obsojeni na izgubo državljanskih pravic, razen roditeljske
pravice, ima pravico voliti in biti voljen v upravni oziroma nadzorni odbor.
81. člen
upravni odbor vodi vse deio zadruge in odloča na
seji z večino glasov vseh svojih članov. Za svoje delo je
odgovoren zadružnemu zboru.
Predsednik upravnega odbora je predsednik zadruge in
osebno vodi njeno delo. Predsednik predstavlja in zastopa
zadrugo in zanjo podpisuj"
82. člen
Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje vse delo zadruge, zlasti delo upravnega odbora. Nadzorovati mora zlasti, kako se izpolnjuje plan, pregledati mora letni končni račun zadruge in o tem poročati zboru.
Člani upravnega odbora ne smejo biti obenem tudi
člani nadzornega odbora.
Člani upravnega in nadzornega odbora ne smejo biti
med seboj v ožjem sorodstvu aH svaštvud) Prenehanje zadruge in likvidacija
83. člen
Obrtniška zadruga preneha, če to sklene zadružni
Bbor.
Predsednik Konuteja za lokalno industrijo lahko izda
odločbo o prenehanju obrtniške zadruge, če je njeno delo v
nasprotju z njenimi nalogami, če je njeno delo namenjeno prikrivanju kapitalističnega ali špekulantskega delovanja ali če ostane število zadružnikov več kot eno lete
pod najnižjim številom, določenim za ustanovitev zadruge. Zoper to odločbo se v 15 dneh po prejemu zadruga
lahiko pritoži na vlado LRS.
84. člen
Ce preneha zadruga po prednjem členu, se opravi
njena likvidacija, ki jo izvedejo likvidatorji.
Ce preneha zadruga po sklepu zbora, izvoli zbor izmed zadružnikov najmanj tri likvidatorje- Ce preneha
zadruga po odločbi predsednika Komiteja za lokalno industrijo, imenuje predsednik komiteja enega ali več likvi.
datorjev izmed zadružnikov alj nezadružnikov
Likvidatorji odgovarjajo za svoje delo zadružnemu
zboru, če je zadruga prenehala na podlagi sklepa zadružnega zbora, oziroma predsedniku Komiteja za lokalno
industrijo, če je prenehala zadruga na podlagi njegove
odločbe.
Z izvolitvijo oziroma imenovanjem likvidatorjev pre.
neha dolžnost upravnega odbora, dolžnost nadzornega
odbora pa traja do konca likvidacije.
85. člen
Likvidatorji morajo 7 15 dneh po izvolitvi oziroma
imenovanju priglasiti izvršilnemu odboru okrajnega ljudskega odbora prenehanje zadruge in imenovanje likvidatorjev zaradi vpisa v zadružni register. V 16 dneh po
vpisu v zadružni register morajo pozvati upnike, naj pi-iglasijo svoje terjatve v treh mesecih. Ta rok se šteje od
dneva objave tega poziva v Uradnem listu LRS. Znane
upnike morajo pozvati tudi neposredno. Pred potekom
roka za nH javo likvidatorji ne smejo pričeti plačevati obveznost- iti deliti zadružno premoženje če upnik ne origlasi svoje terjatve Y tem roku, paide za plačilo njegove
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terjave v požtev samo tisto zadružno premoženje, ki ob
priglasitvi Še obstoji.
86. člen
Likvidatorji popišejo in ocenijo zadružno premoženje,
napravijo začetno likvidacijsko bilanco, ki jo predlože
zboru zadružnikov v potrditev, dokončajo tekoče zadeve
zadruge, vnovčijo zadružno premoženje, izterjajo terjatve
in izplačajo oziroma izpolnijo obveznosti zadruge. Terjatve, ki ob prenehanju zadruge niso dospele v plačilo,
se z uvedbo likvidacije spremene v dospele terjatve.
Po končani likvidaciji sestavijo likvidatorji zaključni
likvidacijski račun in skličejo zbor, ki sklepa o poročilu
likvidatorjev, o zaključnem likvidacijskem računu in o
razrešnici likvidatorjem in nadzornemu odboru- Likvidatorje zadruge, ki je prenehala po drugem odstavku 83.
člena tega zakona, razreši predsednik komiteja za lokalno
industrijo po predložitvi zapisnika zbora zadružnikov.
Likvidatorji imajo pravice in dolžnosti upravnega
odbora. Firmo zadruge podpisujejo z dostavkom >v likvi*dacijk.
87- člen
Ce se iz premoženja zadruge ne morejo poravnati
njene obveznosti v celoti, uveljavijo likvidatorji jamstvo
zadružnikov. V ta namen morajo napraviti proračun prispevkov iz naslova jamstva in ga predložiti zboru, da ga
potrdi.
Med likvidacijo se proti zadrugi ne more dovoliti oziroma nadaljevati izvršba, razen za obveznosti, ki nastanejo v zvezi z likvidacijskim postopkom.
Ce se pokaže, da tudi z uveljavitvijo jamstva ne bo
mogoče poravnati obvez zadruge, predlagajo likvidatorji
uvedbo stečaja.
88. člen "
Premoženje, ki preostane po končani likvidaciji zadruge, prevzame okrajna oziroma mestna obrtna zbornicaZbornica izroči to premoženje novi obrtniški zadrug'
iste vrste, če se v enem letu po končani likvidaciji zadruge, ki je prenehala, ustanovi v istem okolišu nova zadruga. Po tem roku uporabi zbornica to premoženje sa
podpiranje obrtnega zadružništva sploh.
Poslovne knjige likvidirane zadruge hrani okrajna
oziroma mestna obrtna zbornica- •
e)

Združevanje in cepitev zadrug

89. člen
Dvoje ali več zadrug lahko sklene, da se združijo v
eno zadrugo. 0 združitvi sklepajo zbori zadružnikov tisti»
zadrug, ki se združijo. Sklep o združitvi se predloži pri'
stojnemu državnemu organu (63. člen tega zakona), d3
ga potrdi.
Ce pristojni državni organ potrdi sklepe zborov °
združitvi, skličejo upravni odbori zadrug, ki se združij0skupni zbór zadružnikov teh zadrug. Ta zbor sprejme
pravila nove zadnige in izvoli njene organe.
Potrditev pravil nove zadruge in njena registracija s6
opravita po določbah tega zakona.
Pravice in obveznosti združenih zadrug, med kater6
se štejejo tudi njihove planske naloge, preidejo na nov"
zadrugo.
90. člen
Zadruga lahko sklene na svojem zboru, da se ra?
cepi na dve ali več zadrug.
Pravice in obveznosti zadruge, ki preneha zaradi r'
pitve, med katere se Štejejo tudi njene planske nalog'
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preidejo «a zadruge, na katere se razcepi, in sicer v tistem razmerju, ki ga določi zbor zadruge.
-Hilep zbora o cepitvi zadruge se predloži pristojueniu
državnemu organu (03. člen tega zakona), da ga potrdi.
<-'e ga potrdi, skličejo zadružniki, ki želijo ustanoviti nove
zadruge, /-bore teh zadrug- Ti zbori sprejmejo pravila zadrug in izvolijo njihove organe. Potrditev pravil novih
zadrug in registracija teh zadrug se opravita po določbah
tega zakona.
91. člen
Kna obrtniška zadruga K* lahko pridruži drugi. 0
tem sklepata zbora obeli zadrug in predložita Svoj sklep
Pristojnemu državnemu organu (63. Cleti tega zakona),
da j;a pol rdi.
Pravire in obveznosti zadruge, ki preneha zaradi pridru/itvr», med katere fe štejejo tudi njene planske naloge,
preidejo ua zadrugo, kateri se je druga zadruga pridružila.
Z i-t im i pogoji lahko dovoli zbor določenemu številu
'-di4i/iii!:ov, da se ločijo od zadruge zato, da bi se pridružili drugi zadrugi.

a) obrtne delavnice, ki delajo samo za ustanovitelja
in"ne tudi za druge (zaprte delavnice); za take delavnice
se Štejejo delavnice, ki delajo omo to, i čimer neposredno
podpirajo ali pospešujejo delo lMlanovjtelja;
b) obrtne delavnice, ki delajo za ustanovitelja m tudi
za druge ali samo za druge (odprte delavnice).
Družbena oziroma /.adru/na organizacija, k: prosi i:i
dovoljenje za delo odprte delavnice, mora navesti tirino
in sedež delavnice, podatke o njenih osnovnih in obratnih
sredstvih in podatke o poslovodju.

f) Druge določbe
02. člen
Natančnejše določbe o pridobitvi in prenehanju članova, o pravicah ;n dolžnostih zadružnikov, o sredstvih
''•«drii'je. o sestavi in delu organov zadruge, o organizaciji
dela in nagrajevanju v zadrugi, o skladih zadruge in o
'"«ličnem poslovanju zadruge predpišejo zadružna
Pravila.
93. člen
Komite za lokalno industrijo predpis natančnejše
dok;ht! o lkvidacijj obrtniških zadrug, o uporabi preo^talega premoženja likvidirane zadruge, o postopku, '*e
Sfl
po končani likvidaciji odkrije novo premoženje likvidir
*ine ziidruge. in o postopku pri združevanju in cepljenju
zadrug.

100. člen
-" Zasebni obrtni obrat vodi osebno in opravlja v njem
obrt obrtni mojster, ki je obrat ustanovil.
V zasebnem obrtnem obratu so praviloma lahko zapo
sleni olii tin pomočniki IU mojstri. Kolibo pomočnikov in
mojstrov sme biti največ zaposlenih v obratu zasebnega
obrtnika, lahko predpiše Komite za lokalno industrijo.
Vlada LRS lahko po predlogu predsednika Komiteja
za lokalno industrijo predpiše, da se v zasebnih obrtnih
obratih določenih strok ne sme uporabljati tuja delovna
sila.
.skupen obrtni obrat imata lahko največ po dva obrtna mojstra, ki imata vsak svoje obrtno dovoljenje.

2. Obrtniške nabavne in prodajne zadruge
94. člen
Zasi lini obrtniki se lahko združujejo v obrtniške nabavne in prodajne zadruge.
Ciani teh zadrug so lahko tudi proizvajalne in storitvene obrtniške zadruge.
Obrtniške nabavne m prodajne zadruge lahko uporabljajo delovno silo nezadružnikov le za nabavno-prodajna opravila in za pisarniško delo95. člen
Delovno področje obrtniške nabavne iu prodajne zadruv-e je /.la«ti:
Preski bovanje zadružnikov s proi/.vajulnimi sredstvi
>n
z drugim materialom;
prodaja obrtnih izdelkov svojih Članov;
ustanavljanje prodajaln in drugih obratov za skupne
Potrebe zadružnikov zaradi krepitve obrti;
strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zadružnite
°v in vajencev.
96. člen
Za obrtniške nabavne m prodajne zadruge veljajo
Miselno določbe tega zakona o obrtniških zadrugah.
• Obrtne delavnice družbenih in zadružnih organizacij

Zasebna obrt se sme opravljati samo ua podlagi obrtnega dovoljenja.
Obrtno dovoljeujc izda jzvri.lm odbor okrajnega ljudskega odbora, na katerega območju se obrtni olirai ustanovi.
Vlada LRS lahko odredi, da izdaja obrtna dovoljenja
za določene obrtne stroke predsednik Komiteja za lokali»
industrijo. 102. člen
Obrtni mojster, ki želi ustanoviti zasebui obrtni
obrat, vloži prošnjo pri poverjeniStvu za lokalno industrijo
in obrt pristojnega okrajnega ljudskega odbora. V proînji mora navesti svoje ime in priimek ter rojstne podatke,
vrsto obrata, firmo in sedež obrata ter mora priložiti dokazila o svoji strokovni usposobljenosti za obrtiiegu moisira in o tem, da izpolnjuje vse pogoje po 81. členu ti-••
zakona.
Dovoljenje za opravljanje zasebne obrti se jzda, če
ima prosilec vse pogoje, predpisane s tem zakonom, in če
je obrtni obrat, ki ga prosilec želi ustanoviti, potreben.
Zoper odločbo, s katero se prošnja za obrtno dovolil
nje zavrne, Je v 16 dneh po prejemu odlo'be dovnP na
pritožba na Komite za lokalno industrijo. •? ie izdal ^•••.
bo predsednik Komiteja za lokalno industrijo, pa rui vlado
LRS. Pritožba se vloži pri organu, ki je izdal odločbo.

97. člen
usn ?ružbeue in zadružne organizacije lahko zaradi
s
Pe5hejžega izpolnjevanja svojih nalog ustanavljajo:

103. Člen
Obrtno dovoljenje se izda samo ta eno obrtno -t'»ko.
Za opravljanje veC sorodnih obrtnih strok v enem obratu

98. člen
Družbene in zadružne organizacije *o operativni
upravni voditelji delavnic, ki jih ustanovijo.
99. člen
Za obrtne delavnice družbenih in zadružuih organizacij veljajo smiselno tiste določbe lega zakona, k -?
nanašajo na obrtue delavnice državnih uradov, zavodov
in podjetij.
VI. Zasebni obrtni obrati

101. člen.
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se sme izdati dovoljenje samo, če se te stroke po svoji
naravi ali krajevnih potrebah oziroma običajih opravljajo
skupno.
Obrtno dovoljenje za zasebni obrtni obrat obsega tudi
firmo obrata in določitev poslovnega prostora.
104. člen
Obrtno dovoljenje se ne more prenesti na drugega.
Zasebni obrtni obrat vedi lahko samo tisti, na čigar
ime se glasi obrtno dovoljenje.
Poverjenik za lokalno industrijo in obrt okrajnega
ljudskega odbora lahko dovoli za določen čas, da vodi
zasebni obrtni obrat poslovodja, če ga lastnik zaradi bolezni, vojaške službe, prestajanja kazni ali iz drugih opravičenih razlogov ne more voditi osebno. Poslovodja je
lahko samo obrtni mojster, ki izpolnjuje vse pogoje, predpisane po 31. členu tega zakona.
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Zoper odločbo o odvzemu dovoljenja se lastnik obrata
lahko pritoži v 15 dneh po prejemu odločbe na Komite
za lokalno industrijo oziroma na vlado LRS. Pritožba ima
odložilno meč109. člen
Lastnik zasebnega obrtnega obrata sme odglasiti svojo obrt pri državnem organu, ki je izdal obrtno dovoljenje.
Odglasitev velja, ko jo v prednjem odstavku navedeni državni organ potrdi.
Odglasitev obrata se ne potrdi, če je ikodljiva za
splolne gospodarske koristi.
Zoper odločbo, s katero se ne potrdi odglasitev, se
lastnik obrata lahko pritoži na višji državni organ v 15
dneh po prejemu odločbe.

110. člen
Vsako prenehanje zasebnega obrtnega obrata ugotovi
105. člen
pristojni državni organ z odločbo, s katero se določi tudi
Zasebni obrtnik sme z dovoljenjem izvršilnega odbora dan prenehanja obrata.
okrajnega ljudskega odbora, v katerega območju je obrtni
Zasebni obrtnik, ki preneha opravljati obrt, mora
obrat, za določen čas, toda za največ eno leto. začasno vrniti obrtno dovoljenje državnemu organu, Id mu ga je
ustaviti svoj obrat. To dovoljenje se lahko podaljša.
izdal.
Začasna ustavitev zasebnega obrtnega obrata se do111. člen
voli, če iz opravičenih razlogov lastnik ne more voditi
Vdova oziroma mladoletni otroci umrlega lastnika
svojega obrata osebno, pa ni mogoče, da bi v njegovi zasebnega obrtnega obrata lahko nadaljujejo obrt če eno
odsotnosti vodil obrat poslovodja.
leto po njegovi smrti. Po preteku tega časa preneha veNadaljevanje obrata se mora vnaprej priglasiti držav- ljati izdano dovoljenje.
nemu organu, ki je dovolil začasno ustavitev.
Tak obrtni obrat se lahko vodi samo po poslovodju,
Ustavitev in nadaljevanje se vpišeta po uradni dolž- ki mora biti obrtni mojster in mora imeti vse pogoje, donosti v register zasebnih obrtnih obratov.
ločene v 31. členu tega zakona. Nadaljevanje obrti po
vdovi oziroma mladoletnih otrocih, se mora priglasiti v
106. člen
j enem mesecu po lastnikovi smrti državnemu organu, ki
• Pravica, opravljati zasebno obrt, preneha:
je izdal dovoljenje, in se po uradni dolžnosti vpiše v
1. po zakonu,
register.
2. Če se odvzame obrtno dovoljenje,
V opravičenih primerih lahko državni organ, ki jo
3. če lastnik odglasi obrt in državni organ, ki je izdal
izdal obrtno dovoljenje, njegovo veljavnost podaljša še za
dovoljenje, odglasitev potrdi, in
šest mesecev. Če je vdova nesposobna za delo in skrbi
4. če lastnik obrata umrje.
za mladoletne otroke ali če tč nimajo več matere in nimajo drugih sredstev za preživljanje, jim lahko državni
107. člen
organ, ki je izdal obrtno dovoljenje, podaljša pravico,
. Pravica, opravljati zasebno obrt, preneha po sakonu opravljati obrt, dokler traja ta pogoj,
y tehle primerih:
112. člen
1. če lastnik obrata izgubi državljanstvo FLRJ,
2. če je obsojen na izgubo državljanskih pravio, raTuj državljan sme opravljati zasebno obrt na podzen roditeljskih pravic;
lagi dovoljenja, ki ga izda predsednik Kom'teja za lo3. če izgubi opravilno sposobnost,
kalno industrijo v sporazumu z ministrom za notranjo
4. če se mu s kazensko sodbo prepove opravljati do- zadeve.
ločeno obrt,
Sicer pa veljajo za obrtne obrate tujih državljanov
5. če je obsojen na kazen odvzema prostosti ali od- določbe tega zakonavzema prostosti s prisilnim delom, daljšo od dveh let.
Posebne določbe za opravljanje obrtnega dela brez
.108. Člen
stalnega poslovnega sedeža
Obrtno dovoljenje lahko odvzame državni organ, ki
118. Člen
ga i e izdal (101. člen tega zakona), v tehle primerih:
Brez
stalnega
poslovnega
sedeža se lahko opravlja
!. če lastnik obrata, ki nima dovoljenja za ustavitev
obrata, iz neopravičenih razlogov več kot tri mesece ne obrtno delo (potujoči obrtniki) samo v takih obrtnih strokah, ki se opravljajo na tak način po svoji naravi ali po
opravlja obrti;
dosedanjih
običajih". Katere so te stroke, določi Komite za
1, če je bil lastnik obrata v zvezi z opravljanjem
lokalno
industrijo.
sv* >> obrti zaradi špekulacije ali podobnih dejanj obsojen
Kdor opravlja obrtno delo brez stalnega sedeža, n0
n<t t- i/.nivo dejanje ali če je bil ponovno kaznovan za presme uporabljati tuje delovno sile in tudi ne sme zapoki >>k po tem zakonu;
3. te je lastnik obrtnega obrata drugič kaznovan, Eer je slovati vajencev.
114. člen
dopustil, da je nekdo, ki ni imel obrtnega dovoljenja, zloBrez stalnega poslovnega sedeža se lahko opravlja
rabil njegovo obrtno dovoljenje za opravljanje obrti
J obrtno delo le na podlagi posebnega dovoljenja, ki ga #*
(3. točka 132. Člena tega zakona).
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eno Leto izda poverjenik za industrijo in obrt pri okrajnem ljudskem odboru, na katerega obœoqu pros52«c prebiva. Poverjenik' lahko to dovó]|èn|o podalje od leta do
leta.
dovoljenje za opravljanje obrtnega dela brez 6taJnega
sedeža se lahko izda samo osebam, M so takega dela
zmožne, če jo za tak način obrtnega dela podana kVajevna
gospodarska potreba.
Dovoljenje po prednjem odstavku velja za območje
okrajnega ljudskega odbora, v katerem je bilo izdanoIzven tega območja se opravlja na podlagi takega dovoljenja obrtno delo lahko samo, če da dovoljenje za to še
poverjenik za lokalno industrijo in obrt pri drugem okrajnem ljudskem odboru; to dovoljenje se vpiše v izdanem
(prvotnom) dovoljenju.
Dovoljenje po p<rvem odstavku" se lab&o omeji na posamezne kraje ali okoliše okraja.
Dovoljenja po prvem odstavku tega člena se ne vpišejo v register zasebnih obrtnih obratov, temveč v seznam
Potujočih obrtnikov, ki ga vodi poverjenišvvo za lokalno
industrijo in obrt pri okrajnem ljudskem odboru.
Tujemu državljanu se dovoljenj© po tem členu ne sme
izdati.
115. ölen
Dovoljenje za opravljanje obrtnega dela brez stalnega sedeža lahko vsak čas z odločbo odvzame poverjenik, ki ga je izdal, čo je imetnik takega dovoljenja .kaznovan zaradi prekrška po tem zakonu ali zaradi hujšega
kaznivega dejanja.
116. člen
Komite za lokalno industrijo izda natančnejše predpise o načinu in obsegu opravljanja obrti brez stalnega
sedeža.
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niške nabavne in prodajne zadruge na območju enega
okraja, so včlanjeni praviloma v eno okrajno obrtno zbornicoKjer je mesto izločeno iz okraja, se ustanovi skupna okrajna obrtna zbornica za mesto, izločeno iz okraja,
in za okbìiski okraj.
Predsednik Komiteja za lokalno industrijo pa lahko
določi, da se za dva ali več okrajev ustanovi skupna
okrajna obrtna zbornica in kje bo njen sedež. ••!. i '"di,
v katerih velikih mestih se ustanovi posebna nv^-tna
obrtna zbornica. Za mestne obrtne zbornice veljajo določbe tega zakona o okrajnih obrtnih zbornicah.
110. člen
Okrajne obrtno zbornice so pravne osebe.
Okrajno obrtno zbornico predstavlja in zastopa predsednik upravnega odbora.
Okrajna obrtna zbornica ima svoj statut, ki ga sprej«
j me skupščina zbornice.
Statut okrajne obrtne zbornice potrdi izvršilni odbor
okrajnega ljudskega odbora. Statut skupne obrtne zborj nice za več okrajev ali za okraj in mesto potrdi predsed| nik Komiteja za lokalno industrijo.
j

120. člen
Okrajna obrtna zbornica predstavlja obrtništvo okraja in ima zlasti tele naloge: skrbi za napTödek obrtništva, za zboljšanje izdelkov, za zboljšanje metode dela
in za preskrbo svojih članov s proizvajalnimi sredstvi in
z materialom; podpira strokovno, kulturno in idejno politično vzgojo oziroma izpopolnjevanje obrtniških kadrov;
daje pTedloge oziroma mnenja o cenah obrtniških izdelkov
in storitev, o kreditni sposobnosti svojih članov, o krajevai
potrebi za izdajo obrtnih dovoljenj, o odvzemu obrtnega,
dovoljenja in o važnejših gospodarskih in strokovnih proPosebne določbo za opravljanje obrti kot postranskega
blemih obrtništva za 6voj okoliš; sodeluje z okrajnim
poklica v kmetijstvu
ljudskim
odborom pri sestavi plana obrtnega dela v
117. člen
okraju; predlaga strokovnjake za oddajo izvedeniškibDoločbo tega zakona ne veljajo za tiste, ki opravljajo mnenj in za člane pomočniških izpitnih komisij; opravlja
P,o krajevnih običajih poleg kmetijst^ kakšno obrtno pisarniško delo za pomočniško izpitno komisijo; zbira, obdelo kot postranski poKlic sami ali s Člani svoje družine deluje in analizira statistične podatke o stanju obrtništva
na svojem domu.
in priobčuje svoje izsledke državnim organom in obrtni
Za opravljanje takega obrtnega dela ni potrebno obrt- zbornici LRS; vodi razvid obrtniških obratov (delavnic)
no dovoljenje. Kdor so peča s takim obrtnim delom, mora in kadrov; skrbi za socialno pomoč evojim članom in njito naznaniti krajevnemu (mestnemu, rajonskemu) ljud- hovim svojcem.
skemu odboru, v katerega območju prebiva- Krajevni
121. člen
ljudski odbor sporoči to poverjeniku za loKalno industrijo
Organi
okrajno
obrtne
zbornice so skupščina, upravto obrt pri okrajnem ljudskem odboru, ki vodi poseben
ni
in
nadzorni
odbor.
razvid takih kmečkih obrtnikov.
j
122. člen
Taki kmečki obrtniki ne smejo zaposlovati tuje dei
Skupščina
je
najviljj
organ okrajne obrtne zbornice.
lovne sile in vajencev. •
Skliče
jo
upravni
odbor.
Skupščina
je redna ali izredna.
Izvršilni odbor krajevnega ljudskega odbora lahko iz
Redna skupščina mora biti vsaj enkrat na leto.
tehtnih razlogov z odločbo prepove opravljanje obrtnega
Če zahteva nadzorni odbor, izvršilni odbor okrajnedela po tem členu. Zoper tako odločbo je v 15 dneh po
ga
ljudskega
odbora ali najmanj tretjina članov skupščino
trojemu dovoljenja dopustna pritožba na izvršilni odbor
sklicanje izredne skupščine z navedbo dnevnega reda, jo
trajnega ljudskega odbora.
mora sklicati upravni odbor najpozneje v 15 dneh.
Za obrtne delavnico kmetijskih zadnjr <-o1'i^ določbe
Ce upravni odbor skupščine ne skliče v predpisanem
7
° - tio •. olona tega zakona: •'.'.-.
roku, jo skliče nadzorni odbor- Ce je tudi ta ne skliče; jô
skliče lahko izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora.
ni. DEI;
Prvo skupščino okrajne obrtne' zbornice skliče izvrSTROKOVNE OBRTNE 0RGANTZAĆ1.TE
šilni odbor okrajnega ljudskega odbora1. Okrajno obrtno zbornice
. , 123. Člen
118. člen
Sk\ipšomo ok'rajne obrtne zbornice sestavljajo:
v
a) zastopniki državnih obrtnih obratov in delavnic,
si državni, zadružni in zasebni obrtni obraii, obrt0
delavnico družbenih in zadružnih organizacij ter obrt- ki jih izmed njihovih poslovodij'imenuje izvršilni odbor
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obrajuega oziroma mestnega ljudskega odbora, upoštevaje
l-.ii iem sieviio iti široke kraievmh obrtnih obratov;
b) zastopniki obrtniških zadrug, ki jib določijo pred.
tedniki tad rug na skupnom seätanku;
c) zastopniki obrtnih delavnic družbenih in zadružnih orgaaizacij, Iti jih določijo te organizacije;
•) zastopniki zasebnih obrtnikov, ki jih izberejo zasebni obrtniki na \olivnem sestarku.
Predsednik Komiteja za lokalno industrijo določi
skupno število članov skupščine vsake okrajne obrtne
zbornice in število zastopnikov posameznih vrst obrtnih
obratov.
Vsak elan skupisčine ima en glas.
•. ölen
Skupščina zbornice je pristojna ta tele zadeve.
1. izdaja in spreminja statut in poslovnik zbornice:
2. voli izmed svojih članov upravni in nadzorni odbor ter zastopuike za Obrtno zbornico Ljudske republiko
Slovenije in jih razrešuje;
3. »klepa o poročilih upravnega in nadzornega odbora»
4- daje u pravu e mu. odboru smernice za njegovo dolo;
5. sprejema proračun in potrjuje letni zaključni račun "zbornice;
6. določa prispevke članov zbornice;
7. določa najvišji znesek, do katerega sme zbornica
najerti posojilo:
8. dovoljuje odsvojitev, zamenjavo, nakup in obremenitev zbornicu'h nepremičnin:
9. odloča o vprašanjih, ki jih predložita skupščini v
odločitev upravni in nadzorni odbor;
'-' 10. odloča o drugih stvareh, ki so dane v pristojnost
ebupščini s statutom126. člen
Natančnejše določbe o sestavi in delu skupščine ter
upravnega «n nadzornega odbora ter o sredstvih in finančnem poslovanju oknejne obrtne zbornice se predpišejo
* statutom in poslovnikom zbornice.
126. «en
Delo okrajne obrtne zbornice nadzoruje izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora. Zastopnik izvršilnega
odbora okrajnega ljudskega odbora ima pravico, udeleževati se skupki» in sej upravnega i" nadzornega odbora
zbomirf s posvetovalnim glasom.
Če je delo upravnega ali nadzornega odbora v nasprotji; / zakonom, statutom, poslovnikom ali s sklepi
skupščine, lahko izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora zadržj izvršitev sklepov upravnega oziroma nadzornega odbora, lahko pa tudi celotnemu odboru začasno
prepove opravljati njegovo dolžnost. Ce prepove odboru
opravljati dolžnost, mora izvršilni odbor z isto odločbo
«klicati izredno skupščino zbornice in določiti dan skupščine najpozneje za trideseti dan po izdaji odločbe. Do
izvolitve novega odbora opravlja naloge odbora delegat,
ki ga doloS izvršilni odbor.
2. Obrtna zbornica Ljudske republike Slovenije
127. olep
Ustanovi se Obrtna zbornica Ljudske* republike Steven p * «pd*>2em v Ljubljani.
'»ina zbornica.LRS je pravna oseba- Predstavlja jo
zastopa jo predsednik upravnega odbora,.
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V Obrtni zbornici LRS so včlanjene vse okrajne obrtne zbornice na območju Ljudske republike Slovenije.
Obrtna zbornica LRS ima statut o svoji organizaciji
in delu. Statut izda skupl&ua zbornice, potrdi "a pa
predsednik Komiteja za lokalno industrijo.
128. člen
Obrtna zbornica Ljudske republike Slovenije predstavlja obrtništvo Ljudske republike Slovenije in ima
zlasti tele naloge: sodeluje z državnimi organi pri
pospeševanju obrti, pri pravilnem izvajanju državne
obrtne politike ter pri strokovnem, kulturnem in idejnopolitičnem dviganju obrtniških kadrov; organizacijsko
utrjuje okrajne in mestne obrtne zbornice in jim pomaga
pri preskrbovanju obrtnih obratov s proizvajalnimi 6redstvi
in z materialom; sodeluje pri sestavljanju plana obrtnega
dela v republiki; predlaga člane za mojstrske izpitne komisije; vodi razvid o obrtništvu v Ljudski republiki Sloveniji; zbira, obdeluje in anaüzira statistične podatke o
stanju obrtništva in svoje izsledke priobčuje Komiteju za
lokalno industrijo.
129. ölen
Organi Obrtne zbornice Ljudske republiko Slovenije
so skupščina, upravili in nadzorni odbor.
Skupščino Obrtne zbornice LRS sestavljajo izvoljeni
zastopniki okrajnih in mestnih obrtnih zbornic. Skupno
Število zastopnikov in razmerje, po katerem volijo svoje
zastopnike ••••••••• okrajne m mestne obrtne zbornice,
določi predsednik Komiteja za lokalno industrijo.
V ostalem veljajo za Obrtno zbornico LBS sminino
določbe o okrajnih obrtnih zbornicah.
130. člen
Obrboa zbornica LRS je pod neposrednim nadzorstvom prcdsèdn'ika Komiteja za lokalno industrijo, ki ima
ob smiselni uporabi drugega odstavka 126. člena tega
zakona pravico, zadržati nepravilne in nezakonite sklepe
organov Obrtne zbornice LRS in začasno prepovedati
opravljanje dolžnosti upravnemu au nadzornemu odboru.
3. Uslužbenci obrtnih zbornic
_ 131. člen
Pisarniško in strokovno delo pri obrtnih zbornicah
opravljajo uslužbenci zbornic, ki imajo položaj uslužbencev družbenih organizacij.
IV. DEL
Kazenske določbe
132. člen
Z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev ah s poboljseval"'
nim delom do dveh mesecev se kaznuje za prekršek:
1. kdor brez pravice vodi obrtni obrat •••••• brez
.pravice opravlja obrt;
2. kdor ••••••• delo, M ne Spada v obrtno, stroko, &
katero je ustanovljen' oBrtnd obrat ali delavnica;
3. lastnik obrtnega obrata, ki dogusti, da nekdo, &*
nima stöftttega dovoljenja, zlorabi njegovo obrtno dovoljenje' za' opravljanj«, obrti;
4. kdoi) iwe« opravičenega Tazloga ustavi delo oziroma
lift poetavi poslovodje;
b, kdor brez op/avicenega rasloga noče zaposlita obrt'
nega vajenca;
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6. Mor izdeluje slabe izdelke ali slabo opravlja storitve;
7. kdor trati material, ki mu je dod-eljen;
8. kdor ne daje pravih podatkov o stanju in dedu
obrata oziroma delavnice, ki jo vodi.
Kdor je ponovno kaznovan zaradi prekrška iz 1- točke
tega člena, se lahko poleg določene kazni kaznuje tudi
z odvzemom orodja, priprav in surovin, s katerimi je brez
pravice opravljal obrt
133. člen
Z denarno kaznijo <Io 2.000 dinarjev se kaznuje za
prekrïek, kolikor ni s posebnimi predpisi določena strožja kazen:
1. kdor zaposli pomožno osebje brez predpisanih listin;
2. kdor se ne ravna po določbah 34. člena tega zakona
o napisu obrtnih obratov in delavnic;
3. kdor ne priglasi spremembe sedeža obrata ali druge nastale spremembe, ki bi jo mora] po določbah tega
zakona priglasiti;
4. kdor ne vodi predpisanih poslovnih knjig ali jih
vodi neredno ali nepravilno.
V. DEL
Prehodno in končne določbo
184. člen
Pravice, pridobljene po prej veljavnih predpisih, ostalo v veljavi, kol'ikor niso v nasprotju s predpisi tega
zakona.
135. člen
Kdor je do uveljavitve tega zakona napravil izpit za
obrtnega mojstra ali je pridobil strokovno uspsobljenost,
ki je bila po prejšnjih predpisih enaka temu izpitu, ali
kdor je pred uveljavitvijo tega zakona najmanj tri leta
opravljal obrt na podlagi dovoljenja, izdanega po prej veljavnih predpisih, ima pogoje za obrtnega mojstra m za
opravljanje obrti tudi po določbah tega zakona.
136. člen
Kdòr je na dan 9. julija 1949 opravljal zasebno obrt
ä nima pogojev, ki so po tem zakonu potrebni za opravljanje take obrti, mora v roku, ki ga določi predsednik
komiteja za lokalno industrijo ali likvidirati svoj obrat,
a
ü v tem roku pridobiti pogoje, ki so predpisani s tem zaWiom.
Predsednik Komiteja za lokalno industrijo lahko pos
ani(>7.nim obrtnikom tudi spregleda nekatere pogoje-

138. člen
Obstoječi obrtni obrati in delavnice se morajo priglasiti pristojnim organom za registracijo v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona- Svojo delo morajo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona prilagoditi določbam tega
zakona.
Obstoječi obrtni obrati in delavnice, ki se ne priglasijo za registracijo v roku, določenem v prednjem odstav.
üu, morajo prenehati z delom.
139. člen
Iniciativni odbor za zaaružništvo Slovenije v Ljubljani, Obrtniška zveza za Slovenijo v Ljubljani in okrajua
(mestna) združenja obrtnikov nadaljujejo svoje delo do
ustanovitve obrtnih zbornic, ki so določene E tem zako-,
nom, nato pa preidejo v likvidacijo.
V tridesetih dneh potem, ko začne ta zakon veljati,
imenujejo izvršilni odbori okrajnih (mestnih) ljudskih
odborov likvidatorje okrajnih oziroma mestnih združenj
obrtnikov svojih območij, predsednik Komiteja za lokalno
industrijo pa likvidatorje za Iniciativni odbor za zadružništvo Slovenije in za Obrtniško zvezo v Ljubljani.
Likvidatorji prično z likvidacijo takoj, ko se konstituirajo okrajne obrtne zbornice oziroma Obrtna zbornica
Ljudske republike Slovenije.
Likvidacija se opravi ob smiselni uporabi določb 84.
do 87. člena tega zakona.
Preostalo premoženje likvidiranih okrajnih oziroma
mestnih združeni obrtnikov se izročj okrajnim obrtnim
zbornicam njihovih okolišev, preostalo, premoženje likvidiranega Iniciativnega odbora za zadružništvo Slovenije
in likvidirane Obrtniške zveze za Slovenijo v Ljubljani pa
Obrtni zbornici Ljudske republike Slovenije, da ga uporabijo za podpiranje in pospeševanje obrtnega zadružništva.
140. člen
Predsednik Komiteja za lokalno industrijo je pooblaščen, da razen predpisov, za katere je pooblaščen po posebnih določbah tega zakona, izdaja po potrebi tudi drugo
predpise za izvajanje tega zakona, kolikor ni za te e tem
zakonom pooblaščena vlada LRS.
141. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v uradnem listu LRS«.
U št. 192
Ljubljana, dne 20. junija 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPt'T11 IKK SLOVENIJE
Sekretar:
Predsednik:
France Lubej Lr.
Josip Vidmar Lr«

137. člen
Vdove oziroma mladoletni otroci umrlega lastnika za'ebnesa obrtnega obrata smejo na podlagi dovoljenja, iz<la
nfcga p0 prej veljavnih predpisih, opravljati obrt še
j^io leto po uveljavitvi tega zakona. Obrat vodi poslovodja,
1
•••• biti obrtnj mojster in ima vse pogoje, določene v
'..*• členu lega zakona. Po preteku tega roka preneha velati izdano dovoljenje. V opravičenih primerih lahko
,ïzavji; organ, kj je pristojen za izdajo obrtnega dovo'enJa, dovoli opravljati tako obrt še za šest mesecev. Ce
"vdova nesposobna za delo, pa skrbi za mladoletna
'"fce ali če ti nimajo več matere in nimajo drugih -••
zà preživljanje, se jim îahko pravica, opravljat; obrt,
'•••, dokler ti pogoji trajajo.

103.

Ukaz
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije
razglaša Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije zakon
o gozdovih, ki ga je sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije na VII. rednem zasedanju dne 13. junija 1950 ifl
ki se glasi:
Zakon
o gozdovih
Da se zagotovi trajna produkcija gozdnih proizvodov
in da se zadosti nalogam, ki jih imajo gozdovi v zver!
z varovanjem gozdnega in kmetijskega gospjodaretça,
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tehničnih in prometnih naprav, ljudskega zdravstva in I
8. člen
prirode ter na pjdrccju narodne obrambe, izdaja Ljudska 1
Označba kulture pri zadružnih in zasebnih zemljiščih,
skupščina Ljudske republike Slovenije
ki so v zemljiških knjigah in katastrskih operatih označena kot gozdovi, se sme spremeniti samo na podlagi
Zakon
pravnomočne odločbe gozdarskega organa pri pristojnem
o gozdovih
okrajnem (mestnem) izvršilnem odboru.
I. Splošne določbe
Ce zemljiškoknjižno sodišče ali katastrski organ ugotovi, da je bilo zadružno ali zasebno zemljišče, ki je po
1. elea
Vsi gozdovi v Ljudski republiki Sloveniji so ne glede njegovih uradn-h podatkih označeno kot gozd, spremenjeno v drugo vrsto kulture, mora to naznaniti organu, nana lastnika namenjeni splošnim koristim ljudske skupnovedenemu v prvem odstavku tega člena.
sti in so pod posebno skrbjo in nadzorstvom države.
9. člen
2. člen
Za gozdove veljajo po tem zakonu tudi:
1. zemljišča, ki niso trajno prikladna za drugo vrsto
kulture kot za gojitev gozda;
2. zemljišča, ki po svoji legi, oblikovitosti, fizikalnih
in kemijskih lastnostih ter po klimatičnih razmerah najbolj ustrezajo narodnemu gospodarstvu in drugim splošnim koristim, če imajo gozdno kulturo.
O sporih, ali je šteti določeno zemljišče za gozdno
zemljišče po tem zakonu, odloča minister za gozdarstvo v
sporazumu z ministrom za kmetijstvo.
S. člen
Zboljšanje in razvoj gozdarstva ter gozdnega in lesnega gospodarstva ureja državni gospodarski plan Ljudske
republike Slovenije v okviru splošnega državnega gospodarskega plana v skladu z nalogami in s proizvodno
zmogljivostjo gozdov. V ta namen se izdelajo gozdni gospodarski načrti.
4. člen
Organi, pristojni za gozdarstvo, gozdna gospodarstva '
ter drugi organi in podjetja upravljajo gozdove po gozdnih
gospodarskih načrtih, v okviru splošnega državnega go
spodarskega plana za zboljšanje m pospeševanje gozdarstva in lesnega gospodarstva.
5. člen
Zaradi smotrnega gospodarjenja z zadružnimi in zasebnimi gozdovi nadzoruje država gojitev in izkoriščanje
teh gozdov.
6. Člen
Gozdni predeli s posebnimi naravnimi lepotami in
gozdovi zgodovinskega ali znanstvenega pomena se lahko
z zakonom Ljudske republike Slovenije razglasijo za narodne parke.
Narodni parki se upravljajo po posebnih predpisih.
II- Varstvo in gojitev gozdov
7. člen
Gozd se smp krčiti in spremeniti v drugo vrsto kulture samo z dovoljenjem pristojnega državnega organa, in
Sicer zaradi potreb splošnega gospodarskega napredka,
zaradr' trajnega boljšega gospodarjenja, zaradi potreb
državne varnosti in državne obrambe ali zaradi utemeljenih gospodarskih potreb lastnika.
Krčitev ali spremembo gozda v drugo kulturo dovoli
miafter za gozdarstvo v sporazumu z ministrom za kmetijstvo in e Komitejem za vodno gospodarstvo.
Zr krčenje gozdov in opustitev gozdne kulture za potrebe državne varnosti in državne obrambe, zlasti v državnem /»'"•mejnem pa=n nadalje za krčenje gozdov :TI opustitev p
i e kulture oh vodah, ki se uporabljajo za plovbo,
veljajo zvezni predpisi.

;
j
j
i

Pustošenje gozda je prepovedano. Za pustošenje gozda
se šteje vsako dejanje, s katerim se -«labi rodovitnost
gozdnega zemljišča ali zmanjšuje gozdni prirastek ali
ogroža trajnost gozdne proizvodnje, obstoj ali gojitev
gozda.
10. člen
Ce se na gozdnem drevju pojavi škodljivi mrčes ali
nalezljiva boieaen, i^ura pristojni državni gozdarski organ
pa tudi posestnik gozda takoj ukreniti vse potrebno, da se
nalezijiva bolezen ah škodi].vi mrčes zatre oziroma prepreči širjenje.
Posestniki gozdov morajo takoj priglasiti pristojnemu
gozdarskemu organu okrajnega (mestnega) izvršilnega
odbora, Če opazijo škodljivi mrčes ali nalezljivo bolezen
v svojem gozdu ali na svojem gozdnem drevju izven
gozda.
Pristojni gozdarski organ organizira in nudi pomoč
posestnikom gozdov, ki z lastnimi sredstvi ne morejo zatretj ali preprečiti nalezljivih bolezni ali škodljivega mr•esa.
Ce se pojavi škodljivi mrčes ali nalezljiva bolezen v
večjem obsegu, lahko vlada LRS odredi, da morajo vsi
prebivalci v ogroženem okolišu, ki eo za to sposobni, sodelovati pri akciji za zatiranje škodljivega mrčesa oziroma
nalezljive bolezni.
11. člen
Paša in žirjenje v lastnih in služnostnih gozdovih sta
praviloma dovoljena.
V gozdovih, ki so pod upravo republiških organov,
dovoli, kolikor ne gre za žo pridobljene pravice, pašo in
žirjenje minister za gozdarstvo, v gozdovih, ki so pod
upravo ljudskih odborov, pa poverjenik za gozdarstvo
okrajnega (mestnega) ljudskega) odbora.
Na zemljišča, ki so določena za pogozdovanje ali pomiajanje, v gozdne nasade in v m'Lade gozdove se živina
ne sme spuščati.
Kjer je nevarnost, da bi se s pašo alj zirjenjem delala
pomladku ali gojitvi gozda škoda, pristojni gozdarski
organ pašo oziroma žirjenje lahko prepove.
Paša koz v gozdu je prepovedana.
12. člen
Planine iznad gozdne vegetacije in planinski pašniki
se ne smejo razširjati v škodo gozda. Izjeme sme dovoliti
vlada LRS, če je to v korist narodnega gospodarstva.
13. člen
Pridobivanje stelje v gozdovih z grabljenjem. « košnjo ali s kleščenjem se sme izvaj-ït. le na način, ki ne
ogroža j/ooizvodaie sposobnosti gozdov.
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14. člen
Zaradi varstva gospodarskih, zdravstvenih in drugih
splošnih koristi ali koristi posameznikov se smejo določeni
gozdovi razglasiti za stalne ali začasne varovalne gozdove15. člen
Za varovalne gozdove se smejo razglasiti:
1- gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja
ali krušenja, gozdovi na strmih obronkih aH bregovih
voda, gozdov:, ki varujejo vodnogospodarske in energetskotchnične naprave pred zaprodenjem, gozdovi na zemljiščih, ki so izpostavljeni vetru, ter gozdovi na kraških tleh:
2. gozdovi, ki v hudourniških in padavinskih območjih
energetsko važnih vodotokov zadržujejo naglo odtekanje
vode in s tem varujejo izvirke in zemljišča poplav in plazov ter enakomernost vodnega pretoka;
3. varovani gozdnj pasovi proti vetru, pesku in vodi;
4. gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije:
5. gozdovi, ki se uporabljajo v zdravstvene namene in
6. gozdovi, ki so pomembni za obrambo države.
Gozdovi, ki so bili do uveljavitve tega zakona razglašeni za varovalne, ostanejo še nadalje varovalni.
16. člen
Gozdove, navedene v 1. do 5- točki 16. člena tega zakona razglasi za stalne ali začasne varovalne gozdove minister za gozdarstvo v sporazumu s predsednikom vlade
LRS. Za razglašanje v 6. točki 15- člena navedenih gozdov
za varovalne gozdove, veljajo zvezni predpisi.
17. člen
Krčenje in sečnja na golo v varovalnih gozdovih sta
prepovedana.
18. člen
Sečnja gozdov je dopustna samo na tak način, da ni
v škodo umnemu pomlajanju in gojitvi gozda.
Načeloma sta dovoljenj prebiraln:: sečnja tn oplodna
sečnja. Sečnja na golo je dovoljena i? na majhnih površinah, ki omogočajo naravno pomlajunje.
19. Sen
Sečnja drevja in pTedelovanje lesa v gozdovih se mora
opravljati na način in v času, ki je v skladu z načeli racionalnega izkoriščanja gozdov in s posebnim ozirom na
pomlajanje m varstvo gozdov. Natančnejše predpise o dovolitvi sečnje ter o načinu in času izkoriščanja gozdov
izda minister za gozdarstvo.
V državnih gozdovih, v gozdovih na krasu in v varovalnih gozdovih, v zadružnih in zasebnih gozdovih pa,
kolikor ne gre za lastne potrebe zadružnega oziroma zasebnega kmečkega gospodarstva, se drevje ne sme podirat:, dokler se ne odkažejo drevesa z žigom sečnje, če
n
aj se poseka gozd do golega, pa ne, dokler se za sečnjo
določeni deli ne zaznamujejo.
°

20. člen
Minister za gozdarstvo lahko določi, da se smejo določene redke ali zredčene vrste dreves sekati samo z
njegovim dovoljenjem.
21 člen
v
prvih dveh mesecih od začetka vegetacije se goz^l ne smejo redčiti in čistiti22. člen
Gozdni f.Toizvodi se smejo spravljati iz gozda in
ovijati samo tako, da se ne dela gozdu škoda.
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Lastnik zemljišča mora dovoliti spravljanje gozdnih
proizvodov čez svoje zemljišče, če to ni mogoče opraviti na
drug način ali v drugi smeri ali če bi drog način ali druga smer bila nesorazmerno dražja. Ce se stranki ne sporazumeta, odloči o dovolitvi zasilne poti gozdarski organ
okrajnega (mestnega) izvršilnega odbora. Lastnik zemljišča ima pravico do povračila škode, ki pn tem, nasuine.
O sporih za odskcdn.no odloča sodišče.
23. člen
Zaradi čim umnejšega izkoriščanja proizvajalne sile
zemljišča se morajo predvsem pogozditi goljave, kru»H.e
m drage golicave ter zemljišča, ki po svoji legi, ablikovitocti, fizikalnih in kenijskih lastnostih ter po khir.atičnih
razmerah uaj'oo:j ustrezajo narodnemu gospodarevu in
drugim splošnim Koristim, če imajo gozdno kulturo.
24. člen
Posestnik gozdnega zemljišča je dolžan pogozditi goljave, na katerih je bil nekdaj gozd, in vsa v 2. členu tega
zakona navedena zeœiji>ca, m sicer v reku, ki ga v okv.ru
splošnega državnega gu.-podarstva plana določi gozdarski
organ okrajnega (mestnega) izvršenega odbora.
Poseke, ki =o na? laie po 1. januarju 1947, je treba
pogozditi, kolikor n:sc naravno pomlajene, in Sicer najdalje v treh letih po opravljeni sečnji, če je ta rok že potekel, pa najdalje do k^nca leta 1952.
Če posestnik v določenem roku zemljišč po določbah
tega člena ue pognzd;, napravi to gozdarski organ okrajuega (mestnega; izvršilnega odbora na njegove stroške.
25. člen
Država podpira popotovanje zadružnih in zasebnih
zemljišč, navedenih v 23. in 24. členu tega zakona, *er
zboljševanje zadnùnib i, zasebnih gozdov na način in ob
jx>gojih, k jih predpiše vlada LRS z uredbo.
26. člen
Gozdovi, ki so zaradi čezmerne sečnje, kleščenja. objedanja brstja ali pase spremenjeni v grmišča, in gozdovi,
ki so zanemarjeni in v rasti zaostali, se morajo obnoviti
oziroma zboljšati.
III. Uprava gozdov in nadzorstvo nad njimi
27. člen
Minister za gozdarstvo vodi in nadzoruje vse gozdaTsko organe na območju Ljudske republike Slovenije, vodi
gozdna gospodarstva republiškega pomena ter Jaje ljudskim odborom navodila za upravljanje gozdov in gozdnih
gospodarstev, ki so pod njihovo upravo28. člen
Livdski odbori upravljajo guidove, ki so pod njihovo
upravo in lesne industrijske naprave lokalnega pomena,
praviloma po gozdnih'goij.ddarstvih, skrbijo za pogozdovanje, za gojitev m varstvo gozdov in za melioracijo gozdnih ztmljišč: skrbijo za pr*-*krbo ljudstva z gozdnimi proizvodi; urejajo pašo in žirjenje; skrbijo, da se v gozdovih
ne dela Skoda m da se nepravilno in protipravno ne izkoriščajo; neposredno nadzorujejo zadružne in tiste zasebne
gozdove, ki niso pod posebnim državnim nadzorstvom.
29 člen
Gozdove v lokalni upravi, ki izjemoma niso v sestavu
gozdnega gospodarstva, ••^••••• kot \••<--«Nie gospodarske enote ljudski odbori po svojem organu za gozdarstvo
neposredno.
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30. člen
Temeljni organ za upravo državnih gozdov je gozdno
gospodarstvo.
Gozdno gospodarstvo je državno gospodarsko podjetje, ki se ustanovi po predpisih splošnega zakona o državnih gospodarskih podjetjih.
Gozdna gospodarstva so republiškega ali lokalnega pomena.
31. člen
Naloge gozdnega gospodarstva so predvsem obnova,
gojitev in varstvo gozdov, urejanje in izkoriščanje gozdov
in nadzor nad izkoriščanjem gozdov, če jih ne izkorišča
samo, melioracija gozdnih zemljišč, graditev in sodelovanje pri obnovi in graditvi gozdnih prometnih sredstev.

1. kdor pustoši gozd ali gozdni nasad ali seka do
golega v varovalnih gozdovih;
2. kdor brez dovoljenja krči gozd ali beli drevje, zato
da bi spremenil gozdno zemljišče v drugo vrsto kulture;
3. kdor protipravno poseka v gozdu eno ali več dreves
v vrednosti nad 1000 dinarjev ali sj protipravno prilasti
podrta drevesa, obdelan ali izdelan les v vrednosti nad
1000 dinarjev ne glede na to, ali je na kraju obdelave ali
na skladišču v gozdu;
4. kdor poškoduje ali uničuje gozdno drevesnico.
5. kdor brez posebnega dovoljenja seka gozdna drevesa, katerih sečnja je po posebnih predpisih prepovedana.
Ce so posledice kaznivega dejanja posebno hude, se
kaznuje storilec z odvzemom prostosti do petih let.

32. člen
Izkoriščanje zadružnih in zasebnih gozdov je pod
nadzorstvom okrajnega (mestnega) izvršilnega odbora.

39. člen

33. člen
Zadružni gozdovi in varovalni gozdovi zasebnikov so
pod posebnim državnim nadzorstvom.
Kot posebno državno nadzorstvo je mišljeno nadzorovanje del, ki so v zvezi z obnovo, gojitvijo, ohranitvijo, varstvom in izkoriščanjem gozdov ter s pogozdovanjem in
melioracijo gozdnih zemljišč.
Posebno državno nadzorstvo izvaja pristojni okrajni
(mestni) izvršilni odbor.
Stroške državnega strokovnega nadzorstva nosi država, kolikor se ne dajo poravnati iz rednih dohodkov gozda.
34. člen
Zaradi udeležbe ljudskih množic pri upravi, povzdigi, gojitvi, varstvu in izkoriščanju gozdov se ustanovijo
pri krajevnih in okrajnih (mestnih) ljudskih odborih gozdarski sveti.
V gozdarski svet pridejo predstavniki gozdnih gospodarstev, lesnoindustrijskih podjetij, zadrug, sindikatov in
drugih množičnih organizacij in tudi posamezni državljaniGozdarski sveti delajo pod vodstvom izvršilnega odbora.
35. Člen
Za potrebe znanosti in pouka sme minister za gozdarstvo določene državne gozdove ter objekte in naprave
na njih izročiti gozdarskemu oddelku agronomske in gozdarske fakultete in drugim gozdarskim šolam in zavodom v uporabo ali v sporazumu s predsednikom vlade dati
v upravo.
36. člen
Za čuvanje gozdov skrbi gozdn.\ ljudska milica.
Za opravljanje nateg pomožne tehnične gozdne službe
skrbijo logarji po posebnih predpisih.
37. člen
Zaradi pravilnega in racionalnega gospodarjenja z
gozdovi se lahko izvrši an-dacija in komasacija gozdov
in gozdnih zemljišč, in sicer praviloma v obliki zamenjav?
Natančnejše določbe o arontaciji in komasaciji gozdnih zemljišč predpiše vlada LRS z uredbo.

Prekršek stori in se kaznuje s poboljševalnim delom
do dveh mesecev in z denarno kaznijo do 3000 dinarjev
ali z eno od teh dveh kazni:
1. kdor no pogozdi v določenem roku;
2. kdor ne ukrene, kar je predpisano za zatiranje in
preprečitev nevarnosti po škodljivem mrčesu ali nalezljivih boleznih na gozdnem drevju;
3. kdor protipravno poseka v gozdu eno ali več dreves
v vrednosti ne nad 1000 dinarjev ali si protitpravno prilasti podrta drevesa, obdelan ali izdelan les v vrednosti
ne nad 1000 dinarjev ne glede na to, ali je na kraju obdelave ali na skladišču v gozdu;
4. kdor poškoduje gozdne poti, objekte in naprave ter
druge priprave, -ki so v zvezi z njimi;
5. kdor poškoduje ali uniči mejna ali gozdnogospodarska znamenja;
6. kdor se ne ravna po predpisih gozdnega gospodarskega načrta;
7. kdor seka na golo brez poprejšnjega dovoljenja, če
je tako dovoljenje predpisano.
40. člen
Prekršek 6tori in se kaznuje s poboljševalnim delom
do tridesetih dni ali z denarno kaznijo do 1500 dinarjev:
1. kdor goni na pašo ali na žirjen je v nasprotju z določbami tega zakona ali z drugimi predpisi pristojnih državnih organov;
2. kdor poškoduje stoječe drevo z zasekovanjrm, presekovanjem, žaganjem, naTezovanjem, trganjem tkanjem
iveri, vrtanjem, kleŠoenjem, sekanjem vrhov ali na drug
način;
3. kdor v nedovoljenem času seka, predpl^ir* les v
gozdu alj ga spravlja iz gozda.
41. člen
0 kaznivih dejanjih iz 38. člena tega •••••• sodi
b
okrajno sodišče.
Za postopek in odločanje o prekrških iz 30, in 40
člena tega zakona na prvi stopnji je pristojen izvršilni od
bor okrajnega oziroma mestnega ljudskega odbora
V. Prehodne in končne določbe?

42. člen
Dokler ne bodo izdelani gozdni gospodarski načrti, se
38. člen
' izkoriščajo državni gozdovi in gozdovi pod posebnih
Kaznivo dejanje stori in se kaznuje z odvzemom pro- ''ržavniro nadzorstvom na podlagi letnih planov za sečn.i-,
stosti do tr.eh let:
| in pogozdovanje.
IV. Kazenske doloèbe
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43. člen
Minister za gozdarstvo je pooblaščen da izda>
1. predpise o napravi in potrjevanju gozdnih gospodarskih načrtov (4. člen);
'-'• predpise o postopku za izdajanje dovoljenj aa krčitev gozdov ali za spremembo gozdne kulturo v drugo kulturo (7. člen);
3. predpise o ukrepih za zatiranje in preprečevanje
škodljivega mrčesa in nalezljivih bolezni na gozdnem
drevju (10. člen);
4. predpise o pasi in žirjenju v gozdovih (11. člen);
5. predpise o pridobivanju stelje v gozdovih (13.
člen) :
6. predpise o načinu sečnje ter načinu in času i7kordščanja gozdov (J8. in 19. eie»):
7. predpise o spravljanju lesa iz gozda, o splavljanju lesa in o zasilnih gozdnih potih (22. člen);
8. predpise o obnovi in zboljšanju zanemarjenih in v
rasti zaostalih gozdov (26. člen):
(\ po potrebi druge natančnejše predpise za izvajanje tega zakona, kolikor za to ni pooblaščena vlada LRS.
44. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v >Urad- •
nem listu LRS«.
U št. 193
Ljubljana, dne 20. junija 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPSC1XE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
,
Sekretar:
Predsednik:
France Lubej 1. r.
Josip Vidmar L r.
104.

Ukaz
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije '
razglaša Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije zakon
o državljanstvu Ljudske republiko Slovenije, ki ga i e
sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije na VII. rednem
zasedanju dne 13. junija 1950 in ki •• glasa:
'
|
Zakon
o državljanstvu Ljudske republike Slovenijo
SPLOŠNE DOLOČBE
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PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA
1. Pridobitev državljanstva po rodu

4. člen
Otrok, katerega oba roditelja sta državljana Ljudske
republike Slovenije, pridobi z rojstvom državljanstvo
Ljudske republike Slovenije.
Ako je eden staršev državljan Ljudske republike
Slovenije, drugi pa lui državljan, je otrok državljan Ljudske republike Slovenije, če po določbah zakona o državljanstvu Federativne ljudske republike Jugoslavije pridobi državljanstvo Federativne Jiudske republike Jugoslavije.
6. člen
Otrok staršev, katerih eden jp državljan Ljudske republike Slovenije, drugi pa državljan kake d nice ljudske
republike Federativne ljudske republike .»'uaoslavij?, i?
državljan Ljudske republike Slovenijo, er se <*ri\ o tem
sporazumejo.
Ce se taki starši glede otrokovega remiSPkega drž.4vljanstva ne sporazumejo, postane otrok dr/-,vi;:ir. Undske republike Slovenije, če imajo -tarši • rasu njegovepa
rojstva skupno stalno prebivališče v Ljtid'k- republiki
Sloveniji.
Ce se taki starši glede otrokovega republiškesa
državljanstva ne sporazumejo in v času njegovega rojstva nimajo skupnega stalnega prebivalca nHi v Ljudski
republiki Sloveniji niti v tisti ljudski republik, Fednrativne ljudske republike Jugoslavije, katere državljan je
drugi roditelj, postane otrok državljan Ljudske republike
Slovenije, če je rojen v Ljudski republiki Sloveniji.
Ce taki starši živijo skupaj in otrok ne pridobi republiškega državljanstva po nobenem izmed njih na podlagi prednjih treh odstavkov, {.ostane državljan Ljudske
republike Slovenije, če je njegov oče državljan Ljudske
republike Slovenije.
Ce taki starši živijo ločeno in se glede otrokovega
republiškega državljanstva ne sporazumejo, postane otrok
državljan Ljudske republike Slovenije, če je državljan
Ljudske republike Slovenijo tisti roditelj, s katerim živi
otrok v skupnosti.
2. Državljanstvo po rojstvu na ozemlju Lju<1«ke republike
Slovenijp

7. člen
1. člen
Za državljana Ljudske republike Slovenije velja po
Državljan Ljudske republiko Slovenije je lahko samo rojstvu na ozemlju Ljudske republike Slovenije otrok. '<i
tisti, ki je hkrati državljan Federativno ljudske republike ie rojen ali najden na ozemlju republik" ;• »ta oba ' ;eJugoslavije.
. gova roditelja nepoznana, če se ra» stur;, ne mrolovc do
2. člen
J dovršenega 14. leta njegove starosti.
To velja tuđi za otroka, ki ie rojen na ozemlju LjudDržavljani drugih ljudskih republik Federativne ljud- j
sko republike Jugoslavije so lahko Kastni državljani ske republike Slovenije,, pa sta mu oba roditelja brez
Ljudsko republiko Slovenije.
državljanstva ali neznanega državljanstva.
3. člen
Državljani drugih ljudskih republik Federativne
ljudske republike Jugoslavije uživajo na ozemlju Ljudske republike Slovenije iste pravice kakor državljani
sudska republike Slovenije, kolikor ni ivzvrševanje
kake pravice s posebnim zakonitim predpisom izrecno
v
ezano na državujanstvo Ljudske republike Slovenijo,

3. Sprejem v državljanstvo Ljudske republike Slovenije
a) Sprejem tujih državljanov
8. Člen
Taf ärfevljae, &* izpolnjuje pogoje za sprejem v državljanstvo Federativne ljudske republike Jugoslavije )•>
zakonu o dTŽavaianstvu Federativne ljudske republike Ju-
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čo samo eden od staršev pridobi državljanstvo Ljudske republike Slovenije, pridobijo otroci izpod 18 let to
državljanstvo, če to sporazumno odredita oba roditelja.
V vseh primerih is prednjih dveh odstavkov je pri
9. ćlen
i otrocih, starejših od 14 let, potrebna tudi njiho\'a priProšnje tujih državljanov za sprejem v državljanstvo volitev.
Ljudske republike Slovenije rešuje minister za notranje
16. člen
zadeve.
Na prošnjo posvojitelja, ki je državljan Ljudsko repuProt; odločbi ministra za notranje zadeve se v 15 blike Slovenije, se posvojeni otroci izpod 18 let, ki so
dneh po prejemu odločbe lahko vloži pritožba na vlado državljani drugih ljudskih republik Federativno ljudske
LRS.
republike Jugoslavije, sprejmejo v državljanstvo Ljudsko
10. člen
republike Slovenije ne glede na pogoje iz prvega odstavka
Tuj državljan, ki pridobi državljanstvo Federativne 13, člena tega zakona, če so otioci starejši od 14 let, je za
ljudske republike Jugoslavije s pnrojenjem po izredni sprejem v državljanstvo potrebna tudi njihova privolitev.
poti (11. člen zakona o državljanstvu Federativne ljudske
17. člen
republike Jugoslavije), pridobi Mirati državljanstvo Ljudske republike Slovenije, če ima v nji stalno prebivališče;
Določbe 13. člena veljajo tudi za državljana Federače nima staLnega prebivališča v Federativni ljudski repu- tivno ljudske repubKke Jugoslavije, ki nima državljanbliki Jugoslaviji, pa tedaj, če je rojen v Ljudski republiki stva nobene ljudske republiko Federativne ljudske repuSloveniji.
blike Jugoslavije in želi pridobiti državljanstvo Ljudske
11. člen
republike Slovenije.
Otroci izpod IS let' pridobijo državljanstvo svojih
18. člen
staršev, će oba reditelja pridobita državljanstvo Ljudske
0 tem, ali se v državljanstvo Ljudsko republdke Slorepublike Slovenije.
venije sprejme državljan druge ljudsko republiko FedeČe samo eden od staršev pridooi državljanstvo Ljud- rativne ljudske republike Jugoslavije, odloča minister za
ske republike Slovenije, pridobijo te- državljanstvo tudi notranje zadeve. Proti njegovi odločbi se v lô dneh po
njegovi otroci, mlajši od '8 let, če to izrecno zaprosi in prejemu lahko vloži pritožba na vlado LRS.
•• žive otroci skupno z njim v Federativni ljudski repu19. člen
bUM Jugoslaviji. Če so otroci dopolnili 14 let, je potrebna
tudi njihova privolitev.
0 sprejemu državljana druge ljudske republiko Federativne ljudske republike Jugoslavije v državljanstvo
12. člen
Tuj državljan, sprejet v državljanstvo Ljudsko repu- : Ljudske republike Slovenije se mora obvestiti ljudska
bliko Slovenije, pridobi to državljanstvo z istim dnem j republika, katere državljan je bil dotlej.
kakor državljanstvo Federativne ljudske republiko Jugo20. člen
slavije.
Dokler ima državljan Ljudske republike Slovenije
b) Sprejem državljanov drugih ljudskih i državljanstvo Federativne ljudske republike Jugoslavije,
republik Federativne ljudske republike j se ne more izbrisati iz državljanstva Ljudsko republike
Jugoslavije
• Slovenije, dokler ne pridobi državljanstva druce ljudske
republike.
13. člen
Državljan druge ljudske republike Federativne ljudIZGUBA DRŽAVLJANSTVA
ske republike Jugoslavije se mora na prošnjo sprejeti v
21. člen
državljanstvo Ljudsko republike Slovenije, če izpolnjuje
Državljanstvo Ljudske republike Slovenijo se izgubi
tele pogoje:
s pridobitvijo državljanstva drugo ljudske Tepublilko Fede1 da |e dopolnil 18 let,
rativne ljudske republike Jugoslavije.
2. da ni izgubil državljanskih pravic in da so ne vodi
Državljan Ljudske republike Slovenije, ki iz kakršneproti njemu postopek zaradi kaznivega dejanja, ki ima
ga
koli
razloga izgubi državljanstvo Federativne ljudsko
lahko za posledico izgubo teh pravic,
republike
Jugoslavije, izgubi hkrati tudi državlianstvo
3. da je do vložitve prošnje najmanj leto dni nepreLjudske republike Slovenijo.
trgoma prebival na ozemlju Ljudske republike Slovenije

gosiavije, se na prošnjo ialiko sprejme v državljanstvo
Ljudske republike Slovenije, če se hkrati sprejme tudi v
državlianstvo Federativne ljudske republike Jugoslavije.

M.nister za notranje zadevo lahko tudi ne glede na te
pogoje izda odločbo o sprejemu v državljanstvo.
14. člen
Državljan druge ljudsko republiko Federativno ljudske republike Jugoslavije, ki sklene zakonsko zvezo z
državljanom Ljudske republike Slovenije moškega ali
ženskega spola m zaprosj za sprejem v državljanstvo Ljudske republike Slovenije, se sprejme v državljanstvo ne
glede na pogoje iz prvega odstavka 13. člena tega zakona.
Ì5. člen
Ce pridobita oba roditelja državljanstvo Ejuđske republike Slovenije po 13. členu tega zakona ali če ga
pridobi le eden od njiju, drugi ga-je pa že imel, pridobe
to državljanstvo hkrati tudi njuni otroci izpod 18 let.

ČASTNO DRŽAVLJANSTVO
22. člen
Prezidij Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije lahko podeli častno državljanstvo državljanom drugih
ljudskih republik Federativne ljudske republike Jugoslavije za njihove posebne zasluge, ki jih' imajo za Ljudsko
republiko Slovenijo.
Častni državljani imajo vse pravice, ki pripadajo državljanom Ljudske republike Slovenije.
RAZVÌD KRZ'AVJiJANSTVA.
23. Elen
Vsak državljan Ljudske republike Slovenijo mora &•
vpisan v knjigo državljanov Ljudske republike Slovenije-

&•\ 20 — 21. .VI, ISröO

•£•• BIST LRS

24. člen
Sprejem tujih državljanov .v državljanstvo Ljudsko
republike Slovenije kakor tudi izguba državljanstva, Federativne ljudske republike Jugoslavijo se mora objaviti
v Uradnem listu LRŠ.
PREHODNE IN KOSCNE DOLOČBE
25. člen
D i zavijam Ljudske republiko Slovenije so postal1 z
dnem üS. avgusta 1945 vsi državljani Federativne ljudske
republike Jugoslavije, ki so bili dne 6. aprili 1841 pâslojn
i v kako občino na ozemlju Ljudske republike Slovenije,
če niso pred 30. junijem 1948 pedali pred izvršilnim odborom okrajnega (mestnega^ rajonskega) jjudske?a odbora, na katerega območju so imeli svoje stalno ali začasno
prebivališče, izjave, da hočejo biti državljani kake druge
ljudske republike Federativne ljudske republike Jugoslavije.
Enako so postali državljani Ljudske Tepublike Slovenije ti3ti državljani Federativne ljudske republike Jugoslavije, ki bi bili morali postati državljani kake druge
ljudske republike Federativne ljudske republike Jugoslavije, pa so pred 30. junijem 1948 pri izvršilnem odboru
okrajnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora, na
katerega območju so imeli svoje stalno ali začasno prebivališče, podali izjavo, da žele biti državljani Ljudske republike Slovenije.
Državljani Federativne ljudske republike Jugoslavije,
&i dno 28. avgusta 1945 niso imeli svojega prebivališča na
ozemlju Federativne ljudske republike Jugoslavije, so postali z dnem 28. avgusta 1945 državljani Ljudske republike Slovenije, če so bili pred 6. aprilom 1941 nazadnje
Pristojni v kako občino na ozemlju Ljudske republike
Slovenije.
26. člen
Državljan Federativne ljudske republike Jugoslavije,
ki ni že vpisan v knjigo državljanov kake druge ljudske
republike Federativno ljudske republike Jugoslavije, ne
glede na pogoje in postopek iz 13. člena tega zakona lahko
postane državljan Ljudske republike Slovenije, če v pol
leta po uveljavitvi tega zakona pred izvršilnim odborom
okrajnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora, na
k^erega območju ima svoje stalno ali začasno prebivališče, poda izjavo, da želi biti državljan Ljudske republike
Slovenije. Ce taka oseba na ozemlju Ljudsko republike
Slovenije nima niti stalnega niti začasnega prebivališča,
se vpiše v knjigo državljanov v kraju svojega zadnjega
prebivališča na ozemlju Ljudske republike Slovenije oziroma v kraju, ki ga odredi sam v svoji izjavi.
Z izjavo roditelja, dano po prednjem odstavku, postane
Jo državljani Ljudske republike Slovenije tudi njegovi
otroci, če je tudi drugi roditelj državljan Ljudske republike Slovenije ali je dal na to svojo privolitev. Ce so
°,troci starejši od 14 let, je potrebna tudi njihova privolitev.
27. Čl3u

Državljani Ljudsko republike Slovenije so tudi vse
"ige osebe, ki so po določbah zakona o državljanstvu
'ederativne ljudske republike Jugoslavije aïi zakona o
..^vljanstvu oseb na ozemlju, priključenem Federativni
nriif^ repuWiki Jugoslaviji po mirovni pogodbi z Italijo.
Pndobilfv ali bedo pridobile državljanstvo Federativne
repilWl ke
lik'^
' Jugoslavije, če so ali bodo pri tej pri
Kl
Rjavile, da žele biti državljani Ljudske republike Slo-
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venije ali če po predpisih Federativne ljudske republike
Jugoslavije pridobe hkrati državljanstvo Ljudske republike Slovenije.
28. člen
Ta zakon velja cd dneva objave v >*Uradnem listu
LRSc.
U š;t. 194
Ljubljana, dne 20. junija 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE liri URLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Predsednik:
Franco Lube j l.r.
Josip Vidmar Lr.
105.

Ukaz
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije
razglaša F'rezidij Ljudsice skupščine LR Slovenije zakon
o vzdrževanju stanovanjskih poslopij, ki ga je cprejela
Ljudska skupščina LR Slovenije na VIL rednem zasedanju dna 13. junija 1950 in ki se glasi:

Zakon
o vzdrževanju stanovanjskih poslopij
Splošne določbe
1. člen
Določbe tega zakona se uporabljajo za stanovanjska
poslopja v mestih, ki ne spadajo k okraju, v krajih, v
katerih je sedež okrajnega ljudskega odbora, in v tistih
mestnih, industrijskih, upravno-gospodarskih, prometnih,
turističnih, zdraviliških in kopaliških naseljih, ki jih določi Komiie vlado LRS za komunalne zadeve^ za stano,
vanjska poslopja v drugih krajih pa samo, če so oddajajo
v najem .
2. člen t
Za stanovanjska poslopja po tem zakonu se štejejo
poslopja, ki so v celoti ali deloma namenjena za stanovanja ali za poslovne prostore (pisarne, lokali in podobno) ali se v ta namen uporabljajo. Za stanovanjska poslopja po tem zakonu se ne štejejo čisto gospodarska poslopja (tovarniška in kmetijska poslopja, skladišča in podobno).
3. člen
Lastniki in uživalci stanovanjskih poslopij ter državni
organi, ki upravljajo državna stanovanjska poslopja, kakor tudi najemniki in drugi uživalci stanovanjskih ali
poslovnih prostorov morajo vzdrževati stanovanjska poslopja oziroma stanovanjske ali poslovne prostore • vsemi nr.pravami in instalacijami v rabnem stanju in jib
uporabljati tako, da-se čimbolj obvaruje stanovanjski fond.
4. člen
Kdor poškoduje stanovanjsko poslopje oziroma stanovanjske ali poslovne prostore ali zanemarja svoje ubveznosti glede vzdrževanja in pravilnega uporabljanja
stanovanjskega poslopja oziroma njegovih prostorov, naprav'in instalacij, odgovarja za povzročeno škodo, v primerih, določenih v tem zakonu ali drugih predpisih, pa
tudi kazensko.
'
5. člen
Določbe tega zakona, k, vHjajo za lastnike, veljajo
tudi za uživalce stanovanjskih pv,;',r,\ ij. h kr.tonm jo šteti
tudi zadružne in druge množične organizacije, ki so jim
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prepuščena v izkoriščanje stanovanjska poslopja iz sploš.
neçja ljudskega pTemoženja.
Določbe, ki veljajo za najemnike, se uporabljajo ludi
za podnajemnike stanovanjskih in poslovnih prostonov in
za vse tiste, ki niso niti lastniki niti najemniki ali podnajemniki, pa iz kakega drugega pravnega naslova uporabljajo stanovanjske aH poslovne prostore.
6. člen
Bar velja po tem zakonu za krajevne in okrajne
ljudske odbore ter izvršilne odbore in pristojne organe
teh ljuidskih odborov, velja tudi za ljudske odbore ter izvršilne odbore in pristojne organe ljudskih odborov, ki so
po stopnji enaki krajevnim ali okrajnim ljudskim odborom.
Upravljanje stanovanjskih poslopij
7. člen

Državni organ, ki mu je izročena uprava državnega
stanovanjskega poslopja, imenuje upravitelja stanovanjskega poslopja, ki opravlja zadeve redne uprave in je
neposredno odgovoren za redno vzdrževanje in pravilno
uporabljanje stanovanjskega poslopja, njegovih prostorov,
naprav in instalacij.
Upravitelj se glede na obseg uprave imenuje lahko
za eno ali več stanovanjskih poslopij.
Ce je uprava državnega stanovanjskega poslopja izročena skupno več državnim organom, imenujejo upravitelja ti sporazumno.
8. člen
Državni organi, ki upravljajo državna stanovanjska
poslopja, morajo v svojih predračunih oziroma finančni!)
planih podrobno izkazati posebej dohodke jn posebei izdatke stanovanjskega poslopja, ki jim je dano v upravljanje.
9 člen
Zadružna ali družbena organizacija, ki ima lastno
stanovanjsko poslopje alj ji je dano v uporabo državno
stanovanjsko poslopje, mora imenovati upravitelja poslopja, ki v mejah dane«a mu pooblastila opTavlja zadeve
redne uprave. Imenovanje upravitelja mora priglasiti pristojnemu organu krnjpvnpffa ljudskega odbora.
1<>. «en

Za redno v/.dr/.pvaii.ie in pravilno uporabljanje stanovanjskih utopij, ki so lastnina zasebnih fizičnih ali
pravnih o-eb. so odgovorni lastnik! oziroma njihovi zakoniti zastopniki.
11. člen
Upravitelj državnega stanovanjskega poslopja mora
zlasti:
1. skrbeti za vzdrževanje •••1•••• in pravočasno izvrSite\ tel,.'i;'-ih popravil,
2 pripravljati in predlagati plane večjih popravil in
finančne plane za poslopja, ki jih upravlja;
3. skrbeti, da se za vsako poslopje vodita inventar
in fvideuca vseh potrebnih in izvršenih popravil, in dalje,
da ob izselitvah najemniki in drugi stanovalci pustijo inventar na mestu v brezhibnem stanju;
4. skrbeti, da se poslopje obvaruje okvar in poškodb,,
ter «ava t ovati poslopje proti požaru;
n. sklepati najemne pogodbe in paziti, da najemniki
in dragi stanovalci redno izpolnjujejo svoje obveznosti in
pravilno uporabljajo najete prostore;

6. skrbeti za redno plačevanje davkov in javnih dajatev;
7. sklepati in razdirati delovne pogodbe s hišniki ia
nadzorovati njihovo delo;
8. redno dajati račun o svojem delu in opravljati vsa
druga dela, poverjena mu v- zvezi z upravljanjem poslopja.
Zadružne in družbene organizacije so odgovorne za
lo, da njihovi upravitelji (9. člen tega zakona) izpolnju- jejo naloge iz prednjega odstavka.
12. člen
Zaradi vzdrževanja poslopij, njihovih prostorov, naprav in instalacij, zaradi vzdrževanja reda in snage, zaradi požarne varnosti itd. morajo državni organi ter zadružne in družbene organizacije oziroma njihovi upravitelji v večjih stanovanjskih poslopjih, ki so jim izročena
v upravo ali uporabo ali so njihova last, po potrebi na
zahtevo pristojnega organa krajevnega ljudskega odbora
nastaviti hišnike.
En hišnik je lahko nastavljen tudi m več zgradb, ki
ležijo neposredno druga poleg druge.
Hišniku pripada kot del plače prosto «tanovauje v
poslopju, ki ga oskrbuje. Pravica do stanovanja pa imasne«
če je zaradi zanemarjanja svojih dolžnosti odpu-čen ali
če sicer preneha opravljati delo hišnika.
Komite vlade LRS za komunalne y.adeve s pravilnikom natančneje določi delovno področje- in dolžno*ti Iii"nika ter izda navodila o tem, za kak?na poslopja pristojni
organi krajevnih ljudskih odborov predpišejo nastavitev
hišnika.
13. člen
Ljudski odbori, ki upravljajo večje število stanovanjskih poslopij, lahko ustanovijo uprave in lokalna podjetja
za upravljanje in vzdrževanje teh poslopij. Te uprave ali
ta podjetja imenujejo potrebno Štev lo upraviteljev, ki so
za svoje delo odgovorni neposredno upravniku o7ironia
direktorju.
14. člen
Ljudski odbori iz prednjega člena morajo ustanoviti
lokalna gospodarska podjetja za izvrševanje popravil na
stanovanjskih poslopjih ter njihovih napravah in instalacijah tako za poslopja, ki so splošno ljudsko premoženje,
kakor tudi za poslopja, ki so last zadružnih in družbenih
organizacij ter zasebnih fizičnih in pravnih oseb.
Vzdrževanje stanovanjskih poslopij
15. člen
Lastniki, državni organi, ki upravljajo poslopja, in
upravitelji stanovanjskih poslopij morajo stanovanjska
poslopja ter stanovanjske in poslovne prostore v njih z
vsemi instalacijami in napravami izročiti najemnikom in
jih vzdrževati v rabnem stanju ter ne glede na to, ali so
ođdani v najem ali ne, skrbeti v njih za snago in higieno.
Brez dovoljenja pristojnega organa krajevnega ljudskega odbora ne smejo odsvojiti ali demontirati tehničnih
in sanitarnih naprav in instalacij.
Ï0. člen
Ce lastnik ali državni organ, ki upravlja poslopje,
na najemnikovo zahtevo ne oskrbi pravočasno potrebnih
manjših popravil, ki gredo v njegovo breme, lahko najemnik z dovoljenjem pristojnega organa krajevnega ljudskega
odbora oskrbi popravila na njegove stroške ter ootrebne
izdatke odbije od najemnine.
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17. člen
Ce najemniki ne morejo uporabljati najetih prostorov
ali grozi poslopju ali prostorom, napravam ali instalacijam škoda, ker lastnik ne oskrbi potrebnin popravil,
čeprav bi mu bilo to mogoče, kakor tudi če lastnik dosledno zanemarja popravila in vzdrževanje poslopja, lahko pristojni organ okrajnega ljudskega odbora odredi prisilno upravo prizadetega poslopja in postavi prisilnega
upravitelja, kj oskrbi popravila na lastnikov račun.
Prisilna uprava preneha, ko so izvršena popravila
in plačani stroški popravil.
18. člen
Najemniki morajo stanovanjske in poslovne prostore
m k njim spadajoče naprave in instalacije uporabljati v
skladu z njihovim namenom in zahtevami snage in higiene ter jih, kolikor je v njihovi moči, zavarovati pred
poškodbami. Na svoje strolke morajo oskrbeti vsa popravila, ki postanejo potrebna kakor koli po njihovi krivdi
ali malomarnosti, in vsa popravila, ki postanejo potrebna
v času, ki je krajši od časa normalne obrabe. Odgovorni
so za vsako škodo, ki nastane po njihovi krivdi ali malomarnosti.
19. člen
Ce postane potrebno tako popravilo, ki ga mora oskrbeti lastnik, mora najemnik to brez odloga naznaniti
lastniku oziroma upravitelju poslopja ali od teh določeni
osebi.
Ce v primernem roku lastnik oziroma upravitelj popravila ne izvrši, mora najemnik to naznaniti pristojnemu
organu krajevnega ljudskega odbora.
Najemnik, ki se ne ravna po prednjih predpisih, odgovarja za škodo, ki nastane zaradi tega.
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Pristojni organ okrajnega ljudskega odbora lahko
izda odločbo, da mora lastnik poškodovanega ali lastnik
začetega, a nedograjenega stanovanjskega poslopja v mestu ali kraju iz 1. člena tega zakona izvršiti na poškodovanem poslopju potrebna popravila oziroma dokončati
nedograjeno stanovanjsko poslopjeCe lastnik v odrejenem roku ne prične s popravili
ali z deli za dograditev poslopja, čeprav mu je to mogoče,
ali če pri izvrševanju del ne kaže potrebne podjetnosti,
lahko pristojni organ okrajnega ljudskega odbora odloči,
da se poslopje popravi ali dogradi na lastnikov račun.
V ta namen odredi prisilno upravo poslopja in imenuje
prisilnega upravitelja, ki opravi na lastnikov ••>•• po;
trebna dela.
Prisilna uprava preneha, ko so končana vsa potrebna dela in plačani stroški za ta delaCe vrednost del. potrebnih za popravilo ali dograditev, presega vrednost poslopja in zemljišča, na katerem
poslopje stoji, se s pogoji in po postopku temeljnega zakona o razlastitvi poslopje lahko razlasti.
25. člen
Dolžnost, izvršiti popravila, je v vseh primerih odložena, dokler traja nepremagljiva ovira.
0 tem, ali obstoji nepremagljiva ovira, odloča pristojni organ krajevnega ljudskega odbora.
26. člen
Ce je glede na starost, glede na regulacijski načrt
ali iz drugih razlogov računati s porušenjem stanovanjskega poslopja, odloči poverjeništvo za gradnje okrajnega
ljudskega odbora, da ga ni treba več vzdrževati.
Ce se tako poslopje začasno še dalje uporablja za
stanovanjske ali poslovne namene, odloči pristojni organ
krajevnega ljudskega odbora, katera najnujnejša popravila ee morajo oskrbeti za ta čas.

20. člen
Najemnik mora ob izselitvi vrniti stanovanjske ali
poslovne prostore v rabnem stanju in čiste.
Ce GO prostori ob izselitvi po najemnikovi krivdi ali
nemarnosti ali zaradi nepravilne uporabe zanemarjeni,
27. člen
zamazani ali poškodovani, mora najemnik prostore očistiti in spraviti v rabno stanje, če to ni mogoče, pa poCe lastnik, državni organ, ki poslopje upravlja, upravrniti škodo.
! vitelj ali hišnik izve, da se s stanovanjskim poslopjem.
21. člen
s stanovanjskimi ali poslovnimi prostori ali z njihovimi
napravami in instalacijami ravna tako, da lahko nastane
Dvoje ali več najemnikov, ki uporabljajo eno stano
večja škoda, in te škodp ne morejo preprečiti sami, movanje ali en poslovni prostor, mora skupno skrbeti za
rajo o tem brez odloga obvestiti pristojni organ krajevizpolnjevanje dolžnosti iz prednjih treh členov.
Ce nastane škoda in se ne more ugotoviti, kdo je nega ljudskega odbora, ki rr.ora ukreniti potrebno, da
'kode kriv, odgovarjajo za škodo nerazdelno vsi, ki upo- -<e škoda prepreči.
28. aen
rabljajo stanovanje ali poslovni prostor.
Pristojni organ krajevnega ljudskega odbora vsako
22. člen
leto pravočasno ugotovi, kakšna popravila stanovanjskih
Popravila, ki jih je dolžan oskrbeti najemnik, lahko poslopij so potrebna na njegovem območju- Na podlagi teh
'- dovoljenjem pristojnega organa krajevnega ljudekega
ugotovitev da krajevnj ljudski odbor vsa potrebna poodbora oskrbi lastnik na najemnikove stroške.
pravila državnih, zadružnih, družbenih in zasebnih stanovanjskih poslopij svojega območja v svoj plan ter za23. člen
gotovi potreben material in delovno silo.
Spore, ki nastanejo glede dolžnosti vzdrževanja ali
Hišni sveti
Popravljanja stanovnajekega poslopja ter njegovih prodorov, naprav in inetaladj, rešuje pristojni organ okraj
29. člen
'Sa ljudskega odbora, na katerega ozemlju leži poslopje
Pristojne organe ljudskih odborov, lastnike, oriavne
Odločba pristojnega organa okrajnega ljudskega od
a
>rgane za upravljanje poslopij. pTistojne organe zadružse lahko izpodbija •« tožbo pri sodiščui nib in družbenih organizacij m upravitelje «taiiovi-j^kih
S tožbo se lahko izpodbija tudi samo izrek o vis'
l-.ov za popravila, če nai po odločbi znašajo strošk i poslopij podpirajo pri upravljanju in vzdrževanju slanoJ vanjskih poslopij hišni sveti.
^ kot 2.500 dinarjev.
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Hišni sveti se ustanovijo v večjih stanovanjskih poslopjih Volijo jih iz svoje srede za dobo enega leta vsi
statnvaici stanovanjskih poslopij, k, so dopolnili 18 let.
Podrobne naloge, sestav in poslovanje hišnih svetov
predpiše s pravilnikom Komite vlade LRS za komunalne
zadeve.
Nadzorstvo
30- člen
Uporabljanje m vzdrževanje tako državnih kakor
vseh drugih stanovanjski n poslopij nadzorujejo na svojih
območjih krajevni ljudski odbori po svojih pristojnih organih.
Pri ljudskih odborih okrajev, mest, ki ne spadajo k
okrajem, in rajonov se lahko ustanove stanovanjske inepekcije31 člen
Pri poverjeništvih mestn_hin rajonskih ljudskih odborov, pristojnih za stanovanjske zadeve, in pri izvršilnih odborih krajevnih ljudskih odborov krajev iz 1. člena tega
zakona se kot posvetovalni organi ustanove stanovanjski
sveti. V te svete pridejo strokovnjaki iz gradbene stroke
in druge osebe, ki jih imenuje izvršilni odbor.
Stanovanjski svet daje mnenja in predlaga ukrepe
za cimboljšo ohranitev, vzdrževanje in izgraditev stanovanjskega fonda in zlasti sodeluje prj izdelavi plana za
večja popravila in plana za graditev novih stanovanjskih
32. člen
Pri nadzorovanju se morajo organi iz 30. člena opirati na sodelovanje hišnih svetov ter množičnih in družbenih organizacij. Ob njihovem sodelovanju morajo opraviti vsako leto splošen pregled vseh stanovanjskih pošlo
pij. Fn tem pregledu morajo ugotoviti, v kakšnem stanju
so in kakšnih popravil so potrebna stanovanjska poslopja
in stanovanjski in poslovni prostori, naprave in instalacije v njih.
Pristojni organi ljudskih odborov
33. člen
Kolikor ta zakon sam ne določa drugače, odloča o
vseh zadevah s področja trga zakona na prvi stopnji poverjenik za komunalne zadeve (poverjenik za stanovanja)
pristojnega ljudskega odbora, a pri krajevnih ljudskih
odborih, kj nimajo poverjenistev, predsednik ali tajnik
kakor to odredi izvršilni odbor.
Kazenske določbe
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3S. člen
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje:
1. lastnik oziroma upravitelj stanovanjskega poslopja,
a če ima poslopje hišnika, hišnik, ki ne naznani pravočasno pristojnemu organu krajevnega ljudskega odbora
potrebnega popravila, pa zato, ker se popravilo ne izvrši, nastane na stanovanjskem poslopju znatna škoda;
2. najemnik ali drug stanovalec, ki s svojo nepazljivostjo ali nemarnostjo pri vzdrževanju alj uporabljanju
stanovanjskih ali poslovnih prostorov povzroči na stanovanjskih ali poslovnih prostorih ali njihovih napravah in
instalacijah znatnejšo škodo;
3. kdor brez dovoljenja pristojnega organa stanovanjske ali poslovne prostore izpremeni tako, da se zmanjša
njihov obseg alj njihova uporabnost;
4. najemnik ali drug stanovalec, ki uporablja posamezne stanovanjske ali poslovne prostore ali njihove
naprave in instalacije v nasprotju z njihovim namenom
tako, da s tem nastane škoda;
5. najemnik ali drug stanovalec, ki ne obvesti lastnika oziroma upravitelja stanovanjskega poslopja pravočasno o potrebi večjega popravila v svojih prostorih ali
na poslopju, pa zato, ker se popravilo ne izvrši, nastane
znatna škoda;
6. kdor ovira izvrševanje popravil po predpisih tega
zakona.
36- člen
Z denarno kaznijo do 2.000 dinarjev se kaznuje lastnik oziroma upravitelj stanovanjskega •••1••••, a če
ima poslopje hišnika, hišnik, ki v odrejenem roku ne
naznani krajevnemu ljudskemu odboru nepravilnega
uporabljanja stanovanjskih ali poslovnih prostorov ali njihovih naprav in instalacij po 27. členu tega zakona.
Končne določbe
37. člen
Komite vlade LRS za komunalne zadeve izda natančnejše predpise in navodila za izvajanje tega zakona.
38. člen
Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS«.
U št. 195
Ljubljana, dne 20. junija 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
• LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Predsednik:
France Lubej 1. r.
Josip Vidmar 1. r.

34. člen
Kolikor dejanje ni sodno kaznivo, se kaznuje z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev alj s poboljševalnim delom do dveh mesecev ali z odvzemom prostosti do dveh
mesecev;
1. kdor namerno poškoduje stanovanjsko poslopje,
posane/ne stanovanjske ali poslovne prostore, naprave,
instalacije ali druge predmete, ki so potrebni za uporabljanje poslopja in prostorov v njem;
2. kdor v nasprotju z določbo 15- člena tega zakona
demontira vzkîane naprave ali instalacije ali jih odsvoji
ali jih drugače odstrani ali napravi za neuporabne;
3. kdor kljub opozorilom trajno zanemarja vzdrževanje stanovanjskega poslopja ali stanovanjskih in poslovnih prostorov ali trajno uporablja stanovanjske ali
poslovne prostore ali naprave in instalacije v nasprotju z
njihovim namenom tako, da nastane ali grozi večja škoda.

106.

Ukaz
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije
razglaša Frezidij Ljudske skupščine LR Slovenije zakon
o premoženjskih razmerjih med zakonci, ki ga je sprejela
Ljudska skupščina LR Slovenije na VII. rednem zasedanju dne 13. junija 1950 in ki se glasi:

Zakon
o premoženjskih razmerjih med zakonci
I. Splošna določba
1. Sen
Z določbami tega zakona se v smislu 14. člena in drugega odstavka S£. Sena osnovnega zakona o zakonski
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zvezi dopolnjujejo določbe o premoženjskih razmerjih med
zakonci, obsežene v osnovnem zakonu o zakonski zvezi.
U. Predpisi o skupnem premoženju, pridobljenem z delom
v zakonskj, zvezi
2. člen
S skupnim premoženjem, pridobljenim z delom v zakonski zvezi (10. ölen osnovnega zakona o zakonski zvezi),
gospodarita in z njim razpolagata zakonca skupno in sporazumno.
Lahko pa zakonca dogovorita, da le eden izmed njiju gospodari s tem premoženjem ali njega delom ali da
z njim gospodari ter z njim tudi razpolaga, upoštevaje
koristi drugega zakonca. Tak dogovor lahko skleneta tudi
le za posamezna opravila gospodarstva in razpolaganja.
Od takega dogovora vsak zakonec lahko vsak čas odstopi, ne sme pa tega storiti ob neugodnem času.
3. člen
Če ni dogovorjeno drugače, lahko zakonec, ki mu je
poverjeno gospodarstvo, v okviru rednega gospodarstva
tudi razpolaga s skupnim premoženjem ali njega delom,
poverjenim mu v gospodarstvo.
Ce o gospodarstvu s skupnim premoženjem med zakoncema ni sporazuma m noben zakonec ne zahteva delitve, lahko «odišoe na predlog le enega zakonca odredi
to, kar je potrebno za redno gospodarstvo s tem premoženjem.
4. člen
S svojim nedoločenim deležem na skupnem premoženju zakonec ne more razpolagati s pravnimi opravili med
živimi, zlasti ne more tega deleža odsvojiti ali obremeniti.
5. člen
Pravice na nepremičninah, ki spadajo v premoženje,
pridobljeno z delom v zakonski zvezi, se vpišejo v zemljiško knjigo na ime obeh zakoncev kot njuno skupno
premoženje po nedoločenih deležih.
6. člen
delitvi skupnega premoženja se izroče zakoncu na
njegovo zahtevo poleg njegovega deleža predmeti, name
njeni iziiijučno njegovi osebni rabi, kolikor vrednost teh
predmetov • prevelika glede na vrednost celotnega skupnega premoženja.
Na zahtevo se zakoncu ob delitvi na račun njegovega
deleža dodele iz skupnega premoženja predvsem tišti
predmeti, ki so namenjeni izvrševanju njegovega poklica
a
Ü ki jih pu njihovi naravi more raoil- le on sam.
Vsakemu /.akimcu se pri delitvi vračuna v njegov
delež vse, kar dolguje v skupno premoženje.
OD

7. člen
Skupno premoženje lahko zakonca razdelita tudi na
ta naciti, da določita sama višino deležev ali pa zaprosita
sodišče, da to stori, ter tako postaneta solastnika po določnih deležih.
8. člen
Za obveznosti, ki jih prevzame en zakonec za tekoče
Potrubc /„akuuskp >kupnosti, in za obveznosti, ki po splosQ1
h predpisih obremenjujejo oba zakonca, odgovarjata oba
zakonca nerazdelno tako s skupnim kakor tudi s svojim
"osebnim premoženjem.
'» -ivoje o«.">hnp obveznosti odgi mrja l'^k '.••••••
8
svojim posebnim premoženjem in s svojim deležem na
kupnem premoženju.
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Zaradi plačila obveznosti iz prednjega odstav ka »majo
upniki pravico, da na podlagi pravnome cue sodbe zahtevajo delitev skupnega premoženja.
9. člen
Vsak zakonec lahko zahteva od drugega zakonca povračilo tega, kar se je ob poravnavi skupnega dol^a iz njegovega posebnega premoženja ali iz njegovega oe»e..a ua
skupnem premoženju plačalo več, kakor znaša del doiga,
ki odpade nanj.
10. člen
Ce je v izvršbi proti enemu zakoncu pravnomočno
odrejena prodaja njegovega deleža na skupnem premoženju, ima drugi zakonec pred vsemi drugimi kupci pravico,
da kupi to deiež za ceno, ki se določi po predpisih o
zvršbi.
III. Oblika pogodb o premoženjskih razmerjih med zakonci
11. člen
KoLkor ne gre z* običajna darila, ki niso v nesorazmerju L darova«.ev:»»i premoženjskim stanjem, za darila
predmetov, ki so uainenjeni osebni rabi, in za dogovore
iz 2. člena tega zakonu, je za veljavnost pogodb, ki jih o
medsebojnih premoženjskih razmerjih skleneta zakonca
glede na zakonsko zve^o an med zakonsko zvezo, potrebno,
da su sklenjene pred M.ri'ičem.
Isto velja za veljavnost pogodb, ki jih sklene kdo
drug z enim ali "bema zakoncema glede premoženja, ki
ga glede na zakonsko zvezo izroči v Last ali uživanje enemu ah obema zakonrema.
IV. premoženjska razmerja v zakonikih zvezah, sklenjenih pred uveljavitvijo osnovnega zakona o zakonski zvezi
12. člen
Določbe 9 do 12, člena osnovnega zakona o zakonski
zvezi in določbe tega ziikuna se uporabljajo tudi za premoženjska razmerja med zakonci iz zakonskih zvez, sklenjen'h pred i>. majem ,946, kake; tudi za premoženja,
padcu"- ena pied tem unevom z delom v zakonski zvezi,
kolikor je zakonska z.veza na dan 9. maja 1946 še obstajala.
13. člen
Pogodbe o medsebojnih premoženjskih razmerjih, ki
so jih pred 9. majem 1946 po prejšnjih predpisih veljavno
sklenili zakonci med seboj ali s kom drugim, ostanejo v
veljavi, kolikor ne nasprotujejo določbam osnovnega zakona o zakoniki zvez; in lega zakona.
Glede ; ugod'- <•» premoženjski skupnosti m o doti,
ki so bile sklenjene pred 9. majem 1946, veljajo posebej
določbe naslednjih členov
14 flen
Ce sta zakonca pred 9 majem 1946 dogovorila splošno ali delno skupnost premoženja med živimi in pride
do delitve skupnega premoženja, se »o premoženje deli
po pogodbi. Vendar mora vsak zakonec dobiti najmanj
toliko, kolikor bi znašal njegov delež na skupnem premoženju, pridobljenem z delom v zakonski zvezi, če bi ne
bilo pogodbe o skupnosti premoženja.
Ce se pa /aknn>ka zveza razveže po krivdi le enega
zakonca ali razveljavi in je ob «klenitvi zakonske zveze
vedel za razlog neveljavnosti le en zakonec, lahko drugi
zakonec me3to dplitve zahteva, da se mu vrne to, kar i©
•>rinp=Pt v skn;'n<st. preipož^nie pr"'~b,'f»,,o i 'ielom v
zakonski zvezi. ">a se deli po 10. in 67. členu osnovnega
zakona o zakonski zvezi.
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16. člen
Ce sta zakonca pred 9. majem 1946 dogovorila splošno ali delno skupnost premoženja za primer smrti, ee
skupno premoženje deli samo ob smrti, in sicer, če ni
dogovorjeno drugače, na dva enaka dela. Vendar mora
na vsakega zakonca cdpasti najmanj toliko, kolikor bi znašal njegov delež na skupnem premoženju, pridobljenem z
delom v zakonski zvezi, če bi ne bilo pogodbe o skupnosti premoženja.
C se pa zakonska zveza razveže ali razveljavi, pogodba o skupnosti premoženja za primer smrti izgubi veljavo; če pa se zakonska zveza razveže po krivdi le enega zakonca ali razveljavi in je ob sklenitvi zakonske zveze vedel za razlog neveljavnosti le en zakonec, so drugemu zakoncu pridržane pravice iz pogodbe.
Ï6. člen
Premoženje, ki ga je pred 9. majem 1946 dobil mož
od žene, njenib staršev ali koga drugega kot doto, je ženino posebno premoženje.
Če je žena ostala lastnica tega premoženja, lahko kadar koli zahteva, da ji mož »o premoženje izroči v gospodarstvo in uživanje. Pokier tega ne zahteva, se domneva,
da je pooblastila moža, da gospodari 6 tem premoženjem.
Če je to premoženje postalo last moža, ga mora mož
vrniti ženi v naravi, če je to mogoče, drugače pa mora
plačati vrednost tega premoženja, in sicer ko žena to zahteva, najkasneje pa ob prenehanju zakonske zveze.
Če se je to premoženje v celoti ali deloma uporabilo
za potrebe rodbinske skupnosti, ker za potrebe rodbinske
skupnosti dohodki zakoncev niso zadostovali, ali če bi bil
mož na škodo žene očitno obogaten, določi sodišče znesek,
ki ga mora mož vrniti ženi, upoštevajoč pri tem premoženjske in vse druge razmere obeh zakoncev.
17. čleD
Če premoženje, namenjeno za doto, možu še ni bilo
izročeno, mož ne more zahtevati, da se mu izroči. Če so
doto obljubili starši ali kdo drug, lahko žena od njih zahteva, da premoženje, namenjeno za doto, izroče njej kot
njeno posebno premoženje.
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Ukaz
Na podlagi 4. točike 72. Člena ustave LR Slovenije
razglaša Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije, ki ga je sprejela Ljudska skupščina LR Slovenijo na VII. rednem zasedanju
dne 13. junija 1950.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije z dne 25. oktobra 1949 se spremeni in dopolni, tako da se glasi:

Zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni
razdelitvi Ljudske republike Slovenije
1. člen
Okraj Dravograd se preimenuje v okraj Slovenj
Gradec.
Okraj Mozirje se preimenuje v okraj Šoštanj.
Iz okraja Jesenice se izloči mesto Jesenice kot samostojen okraj, ostali del okraja Jesenice pa se preimenuje
v okraj Radovljica.
Iz okraja Kranj se izloči mesto Kranj kot samostojen
okraj, ostali del okraja Kranj pa se preimenuje v okraj
Kranj okolica.
2. člen
Okraj Jesenice mesto obsega tele katastrske obratne
in naselja:
Blejska Dobrava (del) : Blejska Dobrava (del Koćna), Podkočna,
Hrušica:
Hrušica,
Javornik:
Jesenice (del), Javorovi rovt,
Jesenice (del),
Jesenice:
Koroška Bela:
Jesenice (del),
Sv. Križ,
PlaninaPlavškj rovt:
Plavšk. rovt,
Potoki:
Potoki,

3. člen
,
Okraj Kranj mesto obsega tele kataetr.-ko oh'me in
V. Prehodne in končne določbe
I naselja:
I
18. člen
Čirčiče:
Oirčiče,
Huje,
Ta zakon se ne uporablja za primere, ki so ob njegovi Huje:
Klanec:
Klanec,
uveljavitvi že pravnomočno razsojeni.
Kranj:
Gorenja Sava, Kranj, Zlato polje,
Gorenje, Primskovo,
Primskovo:
19. člen
Rupa:
Rupa,
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu Stražišce (del):
Kalvarija, Labore, Strazile (del),
LRS<.
Smarjetna gora,
U št. 196
Struževo.
Struževo:
Ljubljana, dqe 20. junija 1950.
4. ölen
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENTJE
4. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije • dne
ccVrntar.
Pfvispdnik:
25. oktobra 1949 (Uradni list LRS, št- 33 206/49) se spre
Josip Vidmar L t
Franu Lubej ur.
memi in dopolni taiko, da se 3. b) člen in 3. c) člen glasita:
3.b) člen
Ljubljanska oblast 6 sedežem v Ljubljani obsega območja:

Stov. 20

VI. 1950

•••-••«*

URADNI LIST LRS

1. okrajev Celje okolica, Črnomelj, Grosuplje, Kamill'.:, Kočevje, Kranj okolica, Krško, Ljubljana okolica,
Novo mesto, Radovljica, Šoštanj. Trbovlje in Trebnje;
2. mest Celje, Jesenice in Kranj.

Stran 127
7. člen

Mariborska oblast s sedežem v Mariboru obsega območja:
i. okrajev Lendava, Ljutomer, Maribor okolica, Murs
ka Sobota. Poljčane, Ptuj, Radgona in Slovenj Gradec,
2. mesta Maribor. •

7. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije z dne
25. oktobra 1949 (Uradni list LRS, št. ;W-206/49) se dopolni tako, da se glasi:
Prezidij Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije je pooblaščen, da na predlog vlade Ljudske republike Slovenije lahko z ukazom spremeni meje med kraji in
okraji, ustanovi no-o Vr^-.r m n?-.p;ia ali združi obstoječe kraje in naselja 1er da izda precišc-eno besedilo zakona o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije.

5. ölen

8. ölen

5. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
e upravni razdeMvi Lhidskc republike Slovenije z. dne
25. oktobra 1949 (Uradni list LRS, št 33—206/49) se spre01
eni iu dopolni tako, da se 4. člen zakona o upravni raz.
delitvi Ljudske republike Slovenije glasi:
Okraji Ljudske republike Slovenije so:

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem i istu
LRS«.
U št 197
Ljubljana, dne 20. junija 1950.

3.C) Sen

1.
2.
S4.
5.
. 6.
7.
H.
0.
30.
11.
12.
IH.

Celje oblica (? ï-ode/.em v Celju).
Črnomelj,
Gorica,
Grosuplje,
Idrija,
[lirska Bistrica,
Kamnik,
Kočevje,
Kranj okolica (s sedežem v Kraijju)
Krško,
Lendava (s sedežem v Dolnji Lendavi),
Ljubljana okolica (s sedežem v Ljublj-mH
Ljutomer,

1-• Marbor «kolica (> »cde.i-i" - '^

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1.
2.
S,
4.

Murska Sobota.
Novo merlo,
Poljčane,
Postojna,
Ptuj.
Radgona,
Radovljica,
Sežana,
Slovenj Gradec,
Šoštanj,
Tolmin.
Trbovlje,
Trebnje,
Mesta, izločena "
Celje,
Jesenice,
Kranj,
Maribor.

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKI" SLOVENIJE
Sekretar:
France Lubej 1. r.

Predsednik:
Jo>ip Vidmar L r.

108.

Ukaz
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije
razglaša Prezidcj Ljudske skupščine LR Slovenije zakon
o spremembah in dopolnitvah r,akona o imenih naselij in
o označi* trgov, ulic in hiš. ki ga ie -prejela Ljudska
-kupščina LR Slovenije na VIL rednem zasedanju dne
t H. i um j a 1950.
Zakon o spremembi zakona <. imenih naselij in o
označbi trgov, ulic in hiš 7. dne 28. februarja 1949 se spremeni in dopolni, tako da se glasi:

Zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o imenih naselij
in o označbi treov. ulir in hiš
1- člen

-o:

6. člen
Sedež krajevnega ljudskega odbora je praviloma v
naselju, po katerem se kraj imenuje. Odločbo, da je sedež
krajevnega ljudskega odbora drugod, izda krajevni ljud!*„'.0<ÎDor na svojem zasedanju. Ta odločba se mora predložiti v potrditev pristojnemu okrajnemu ljudskemu odboru.
Sprememba sedeža krajevnega ljudskega odbora se
mora objaviti v Uradnem listu LRS.
Kadar je sedež krajevnega ljudskega odbora v druSem naselju, kakor v tistem, po katerem se imenuje kraj,
Riora biti sede/, krajevnega ljudskega odbora naveden v
PoSatu krajevnega ljudskega odbora.

Zakon o imenih naselij in o označbi trgov, ulir in
hiš (Uradni lisi LRS. št, 10 641948). ki je bil -••-•*.
njen z zakonom o spremembi zakona o imenih naselij in
o označbi trgov, ulic in hiš (Uradni list LRS, št. 8-35/1949)
*a spremeni takole:
a) V drugem odstavku 4. člena se be-ede >Min*trstvo za notranje zadeve« nadomestijo z besedami >Komite
vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti«.
b) V prvem jn drugem odstavku \ f-lena -f besede
>po predlogu ministra za notranje zadeve« nadomestijo
z besedami »po predlogu Komiteja vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti <.
c) 9. Sen se spremeni in se odslej glasi:
»Imena naselij, ulic in trgov se morajo prilagoditi
določbam 3., 5. in 7. člena tega zakona.
Vlada predpiše z uredbo, kako ie vlagati in obrav.
navati predloge za spremembo imen zaradi prilagoditve
določbam 3., 5. in 7. člena tega zakouax
č) V 10. členu ee besedo >Minister za notranje zadeve« nadomestijo z besedami »Komite vlade LRS za
zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti«.

Stran 1£8
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2. člen

110.

Ta zakon velja od dneva objave v »Urafln^m IMu
LBS<.
U št. 198
Ljubljana, dne 20. junija 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČIN K
LJUDSKE REPTTÌ >:ii SLOVENIJE

Na podlagi 9. točke 72. člena ustave LR Slovenije
in po predlogu predsednika vlade LR Slovenije izdaia
Prezidij Ljudske skupščino LR Slovenije

Predsednik:
Josip Vidmar L r.

Sekretar:
France Lubej L r.

109.

Ukaz
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije
razglaša Frezidij Ljudske skupščine LR Slovenije zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o posesti in nošenju orožja, ki ga je sprejela Ljudska skupščina LR Slovenije na VII. rednem zasedanju dne 13. junija 1950.
Zakon o posesti m nošenju orožja z dne 25. oktobra
1949 se spTemeni in dopo-mi, tako da se glasi:

Zakon
o spremembah in dopskitvah zakona o posesti in
nošenju orožja
1. člen
Prvi odstavek 7. člena zakona o posesti in nošenju
orožja (Uradni list LRS. št. 33—20S/49) se spremeni tako,
da se glasi:
>Dovoljenje za posest in nošenje orožja se lahko
izda za čas do enega leta ali za neomejen čas.«
2. člen
2. točka 13. člena zakona o posesti in nošenju orožja
se spremeni tako, da se glasi:
»2. kdor proda ali posedi orožje, za katero ima dovoljenje za nabavo, posest in nošenje, osebi, ki nima
dovoljenja za nabavo, posest in nošenje takega orožja.«

ukaz
o ustanovitvi ministrstva za izvoz in uvoz
I. V vladi LR Slovenije se ustanovi mini^Li^tvo za
izvoz in uvoz kot zvezno republiško ministrstvo, k. prevzame zadeve dosedanjega Komiteja vlade LR Slovenije
za zunanjo trgovino.
II. Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz.
III. Ta ukaz velja od dneva objave v >Uradnem
listu LRS«.
U št. 190
Ljubljana, dne 12. junija 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE RFPrT_' '" T-' SLOVENIJE
Prrd-rdnik:
Josip Vidmar 1 r.

Sekretar:
France Lubej 1. r.
111.

Na podlagi "i. točke 72. člena ustave LR Slovenije in
po predlogu predsednika vlade LR Sloven'-i iZ'Jnia Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije
Ukaz
o imenovanju ministra za izvoz in uvoz
Za ministra za izvoz in uvoz v vladi LR Slovenije
se imenuje Janez V i potnik, do sedaj predsednik
Oblastnega ljudskega odbora za Goriško oblast/
U št. 191
Ljubljana, dne 12. junija 1950
PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Predsednik:
France Lubej L r.
Josip Vidmar I. r.

3. člen

UREDBE, ÖSHE11E, ••••••••••••

14. člen zakona o posesti in nošenju orožja so spremeni tako, da se glasi:
»Kdor nabavlja, prodaja, ima ali nosi orožje, katerega nabava, posest in nošenje ni dovoljeno, stori kaznivo
dr'j'uije in se kaznuje z odvzemom prostosti od šestih mesecev do enega leta ali z odvzemom prostosti s prisilnim
deffom do enega leta in z zaplembo tega orožja.«

VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. člen
Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS<U št. 199
Ljubljana, dne 20. junija 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPSOtM.
LJUDSKE RETT'•; T*? SLOVENIJE
Sekretar:
Franco Lubej l.r.

Predsednik:
Josip Vidmar L r.

112.
Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS o
državnih gospodarskih podjetjih izdaja vlada LRS po
predlogu ministra za kmetijstvo

uredbo
o ustanovitvi Glavne direkcije za pospeševanje
kmetijstva
1. člen
Pri Ministrstvu za kmetijstvo LRS se kot operativni
upravni voditelj republiških podjetij za oskrbovanje kmetijstva in veterinarske službe ter republiških državnih
posestev namenjenih kmetijskim šolam in kmetijski znanstveni službi ustanovi Glavna direkcija za pospeševanje
kmetijstva s sedežem v Ljubljani.
2. člen
Glavno direkcijo vodi glavni direktor, M ima lahko
pomočnika. Glavni direktor je podrejen ministru za kmetijstvo.
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klavnega direktorja m pomočnika imenuje minister
'-a kmetijstvo sporazumno s predsednikom vlade. Drugo
csebje se postavlja po ustreznih predpisih.
3. člen
_<'!avii;i direkcija ima kot gospodarska ustanova svoj
predračun dohodkov in izdatkov in se vzdržuje iz prispevkov podrejenih podjetij. Prispevke plačujejo podjetja po
ključu, ki c'a določi minister za kmetijstvo sporazumno z
rnirivlrom za finance.
Odrcdbodajalec za izvrševanje predračuna je glavni
direkior.
4. člen
CJliivna direkcuja vodi knjigovodstvo in administraf4-> po načelih ki veljajo za državna gospodarska podjetja.
5. člen
('iavi;a direkcija ima kolegij, ki ga sestavljajo glavni
: i:
--' 'i;'..!, -,.'I;f!'L\r gl,-.v ne direkcije in načelniki oddelkov.
'^-'*;':;i.i ^kkcuje na pesvet glavni direktor v vseh važnejv
'" m načelnih vprašanjih 1er ga vodi.
'<'<' >e glavni direktor r.e strinja s predlogi kolegija,
s ;(
;) * v :>!; član kolegija obvestit; o tem ministra za kme4&lvo. kur pa ne zadrži izvršitve nalogov glavnega drektorja.
6. člen
Ce se obravnavajo v kolegiju važna strokovna vpraša"ja, i;'i,k;> sodelujejo pri posvetu tudj strokovnjaki sjlavn
e direkcije in drugi strokovnjaki, ki jih pokliče k posvetu glavni direktor. V takem primeru se kolegij razsin v strokovni svet kot posvetovalni organ glavnega direktorja.
7. člen
Natančnejše predpise o ustroju in poslovanju Glavne
direkcije za pospeševanje kmetijstva predpiše minister
z
a kmetijstvo.
8. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
St. S—••• 233
Ljubljana, dne 13. junija 1950.
Minister
*a kmetijstvo LRS:
Predsednik vlade LRS:
p
ranc Simomč 1. r.
Miha Marinko 1. r.

načeiniki. Glavni drektor je podrejen ministru za državna posestva.
3. člen
Glavna direkcija ima sekretariat, v katerega spadajo
splošne, upravne in pravne zadeve.
Zadeve sekretariata vodi sekretar.
4. člen
Glavnega direktorja in pomočnika imenuje minister
za državna posestva vlade LRS v soglasju s predsednikom vlade LRS. Drugo osebje se postavlja po ustreznih
predpisih.
5. člen
Glavni direktor, načelniki in sekretar sestavljajo kolegij glavne direkcije.
Kolegij je posvetovalni organ glavnega direktorja, ki
ga ta sklicuje na posvet v vseli važnejših zadevah in načelnih vprašanjih operativnega vodstva, plana, organizacije podjetja, rekonstrukcije, racionalizacije in podobno.
Ce se glavni din-Uer ne <tr:nja s predicgj kolegija,
-me vsak član koleg,;'. <,;-,vr-.tit. o tem ministra za državna
posestva, kar pa ne zadrži izvršitve nalogov glavnega direktorja.
(>. člen
Glavna direkcija se knausira na podlagi finančnega
plana iz prispevkov jK.jjetij, ki j,h vedi, Glavna direkcija vodi knjigovod-dvo in adm.ius^racijo po načelih, ki
veljajo za državna gospodarska podjetja.
7. člen
Natančnejše predpise o organizaciji, in poslovanju
glavne direkcije izda min ster za državna posestva.
S. len
Prenos obstoječih podjetij v pristojnost Glavne direkcije republiških kmetijskih posestev se oprav: po
uredbj o prenosu državnih gospodarskih podjetij iz pristojnosti enega v pristojnost drugega državnega organa
«.Uradni list FLRJ, št. 110—82&'47) ne upoštevaje določbe
njenega 2. člena.
9. člen
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS«.
St. S—zak 234
Ljubljana, dne 13. junija 1950.
Minister
/.a državna posestva LRS:
Predsednik vlade LRS:
Milan Skcrlavaj 1. r.
Miha Marinko 1. r.

113.
Na
— podlagi
F^ia^i m
drugega
u^ega uusiavKa
odstavka 78.
«o. člena
cteiiu ustave
usui ve Ljudske
jLijuusKe
•bitke Slovenije izdaja vlada LR!
epubliike
LRS po predlogu miniza državna posestva vlade LRS

"

uredbo
anovitvi Glavno direkcijo republiških kmetijskih
posestev LRS

Ust

1. člen
I'n Ministrstvu za državna posestva vlade LRS'se
tiìsh'iT' !;0t °Pcra,"vrii upravni voditelj republiških kmep0b(;Hlev tf a
km&r>K resora Glavna direkcija republiških
Ie
4]skih posestev LRS s sedežem v Ejubljani.'

PRAV•N^.ODREDB&.MVQBaA.OBLQĆBE
MINISTRSTEV LJÜDSK; ÌEPUBLIKE SLOVENIJE
114.
Na podlagi prvega odstavka 131. člena temeljnega
zakona o prekrških predpisujem

pravilnik
o stroških v upravno kazenskem postopku

L Splošne določbo
1. člen
2. člen
Za stroške upravnega i; ./• ;wkega postopka veljajo
lahkoadCVCvSlavno direkci''' vo<ii glavni direktor, ki ima j izdatki, ki so nastali od nv< lì,e postopka do pravnomočPomočnika, zadeve posameznih sektorjev pa vodijo I nosti odločbo o prekršku, in sicer:

UBA;EM.LI3T: 1•8

Stran ISO

a) izdatki za poštne pošiljke;
b) stroški za privod. o^led m za preiskavo »\•••vanja;
c) potni btrošk; uradmb oseb;
<3) potni stroški prič, izvedencev in tolmačev;
d) nagrada izvedencev in tolmačev in povračilo njihovib potrebnih izdatkov;
e) povračilo izgubljenega zaslužka prič, izvedencev
in tolmačev;
f) drugi izdatki, ki so v zvezi z upravnim kazenskim
pottopkom.
2. člen
Izdatki za poštne pošiljke obsegajo dejansko plačane
poèta« pristojbine' za dostavo vabil, odločb, spisov in
drugih stvari, ki so v postopku bile poslane po pošli.
za

3. člen
privod, ogled in za preiskavo stanovanja

Stroški
obsegajo:
a) dejanske izdatke za prevoz obdolženca, če je bilo
tret« uporabiti prevozno sredstvo;
b) potne stroške uradne osebe, ki je opravila privod,
ogled ali preiskavo stanovanja;
e) druge dejanske in potrebne izdatke, ki so nastali
zaradi privoda, ogleda ali preiskave stanovanja.

Štev. 20 — 21. VI. ISSO

ali uslužbenec v* celoti eli deino zaradi sodelovanja v
postopku.
članom obdelovalnih zadrug določi povračilo izgubljenega zaslužka pristojni državni organ po prostem preudarku. Povlačilo pa ne sme biti večje od 200din za en
dan,
9. člen
Izvedencu in tolmaču, ki ni v državni službi, pripada
nagrada za opravljeno delo.
Ce je predpisana tarifa za posamezna strokovna
opravila, se nagrada odmeri po tarifi, sicer pa jo določi
pristojni organ, upoštevaje obseg in zamotanost opravila,
porabljeni čas, doseženi uspeh in strokovno sposobnost
izvedenca oziroma tolmača.
Izvedencu, ki ni v državni službi, se povrnejo tudi
dejanski izdatki, ki jih je. v zvezi z opravilom moral napraviti.
10. <2en
Pristojni organ določi povračilo potnih stroškov ter
izdatkov za prehrano in prenočišče, povračilo za izgubljeni
zaslužek in nagrado le, če to zahteva priča, izvedenec ali
tolmač ob zaslišanju, oddaji izvida in mnenja ali tolmačenju.
Uslužbenec, ki vodi postopek, mora ob koncu zaslišanja vprašati priče, izvedenca ali tolmača, ali zahteva
povračilo stroškov, ki jih je imel v zvezi z zaslišanjem,
in koM'ko znašajo ti stroški. Priča, izvedence ali tolmač
mora svoj zahtevek obrazložiti, na zahtevo pa tudi predložiti ••••••• dokazila (vozno karto, potrdilo o višini
izgubljenega zaslužka itd.).

4. člen
Uradnim osebam se odmeri povračilo izdatkov za
uradna opravila, ki so jih izvršile i2ven svojega stalnega
službenega kraja, po predpisih o potnih stroških državnäh uslužbencev.
5. člen
11. člen '
Pričam, izvedencem in tolmačem propada povračilo
i
Stroške postopka izplača iz dr/avnp blagajne organ,
dejanskih izdatkov za potovanje, prehrano in prenočišče
ki vodi postopek oziroma organ, k' .;" opravil poizvedbeno
tet povračilo izgubljenega zaslužka.
dejanje v okviru pravne pomoči. .
Stroški, ki so bui izplačam, se morajo izterjati cd
6. člen
Potni stroški prič, izvedencev :'n tolmačev obsegajo tatega. ki jih je dolžan trpeli po 130. členu temeljnega
zakona o prekrških in povrniti državni biagajm.
stroške prevoza za prihod iz kraja prebivališča v kraj
Ce trpi stroške država, mora organ, ki vodi postopek,
zaslišanja, ogleda ali tolmačenja ir. za povratek v kraj
povrniti
organu, ki je nudil pravno pomoč, tiste streike,
prebivališča.
Prevozni stroškj se priznajo v višini dejanskih izdat- ki jih je ta izplačali.
kov za prevoz s prevoznim sredstvom, ki se uporablja v
II. Razvid o stroških postopka
javnem prometu.
Ce takega prft\ozuega sredstva ni ali če se prevozno
12. člen
sredstvo ni moglo uporabiti, se priznajo potni stroška v
Organ, ki je pristojen za postopek na prvi stopnji,
pavšalnem znesku.
mora voditi seznam o stroških postopka. V seznamu mo7. člen
rajo hiti vpisani sledeči podatki:
Izdatek •• prehrano se povrne, če je odsotnost iz
a) številka upravnega kazenskega spisa;
stalnega prebivališča zaradi odziva državnemu organu
b) priimek in ime ter bivališče obdolženca oziroma
trajala vet- kot 0 ur. izdatek za prenočišče pa, če je pri- kaznovanega;
zadeti iz istega razloga moral prenočevati izven svojega
c) priimek in ime (naziv), prebivališče (sedež) oškoprebivališča.
dovanca;
Povračilo 7J\ prehrano in prenočišče se določi na
d) kdaj, komu, zakaj in v katerem znesku *o bili popodlagi podatkov o srednjih cenah za prehrano in preno- samezni stroški izplačani;
čišče v tistem kraju.
d) skupni znesek stroškov.
8. člen
Seznam mora bitj priložen upravnemu kazenskemu
Pravico do povračila izgubljenega zaslužka imajo de- spisu.
Seznam mora sestaviti uslužbenec, ki vodi fmizvedlavci, uslu'/benc;. člani obdelovalnih zadrug in obrtniki,
ki so izgubili zaradi sodelovanja v postopku dnino, beni postopek aBj je opravil poizvedbeno dejanjo v okv.'ru
pravne pomoči.
dnevno plačo ali dnevni zaslužek od svojega dela.
Obrtnikom pripada povračilo izgubljenega zaslužka
III. Odločba o stroških, izterjava stroškov
le, če opravljajo obrt brez najete delovne sile jn jim je
18. člen
zaslužek u »Ma glavni vir za j. -eživljanje.
Povrii •!• i.'L'uMjr-nega z'!-lr,?.ka se določi na podlag.
V odločbi, s katero se določijo stroški postopka, jo
redne čiste dnine ali dnevne plače, ki jo izgubi delavec treba navesti:
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a) kdo mora plačati stroške;
b) skupni znesek stroškov;
c) rok, v katerem je treba stroške plačati in
è) organ, kateremu je treba stroške plačati.
Ce trpi stroške država, je treba to v odločbi ugotoviti.
14. člen
Organ, ki izvrši odločbo o prekršku, mora izterjat
tudi stroške postopka, ki jih mora plačati stranka in
skrbeti, da se stroški razdelijo tako, kot je določeno v
odločbi.
IV. •••••• določba
lô. člen
Ta pravilnik volja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS<r.
IV št. 557/3-50
Ljubljana, dne 31. maja 1950.
Minister za notranje zadeve LRS:
Boris Kraigher 1. r.

ZAPISNIK
1« seje VIL rednega zasedanja Ljudske skupščino
LRS dne 13. junija 1930
Predsedoval: dr. Ferdo Kozak, predsednik.
Tajnik: Mira Tomšič.
Predsednik prečita ukaz ' Prezidija Ljudske skupščine o sklicanju Ljudske skupščine LRS k VII. rednemu zasedanju, začne prvo sejo ter določj tajnika Miro
Tomšičevo.
Pred prehodom na dnevni red objavi predsednik, da
je Ljudska skupščina prejela naslednje zakonske predloge:
Predsednik vlade LRS je dostavil Ljudski skupšoini
v razpravo in sklepanje naslednje zakonske predloge:
1. predlog zakona o obrtništvu,
2. predlog zakona o gozdovih,
8. predlog zakona o državljanstvu Ljudske republike
Slovenije,
4. predlog zakona o vzdrževanju stanovanjskih poslopij,
5. predlog zakona o premoženjskih razmerjih med
zakonci,
6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS,
7. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o imenih naselij in 6 označbi trgov, ulic in hiš,
8. predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o posesti jn nošenju orožja.
Vsi ti zakonski predlogi so bili dostavljeni v smislu
31. člena poslovnika zakonodajnemu odboru, ki Je o njih
sklepal, jih v celoti sprejel in dostavi] skupščini svoja
Poročila. Zakonski predlogi z obrazložitvami! in poročili
s
o bili razmnoženi in razdeljeni ljudskim poslancem.
Vlada LRS je nadalje dostavila Ljudski skupščini v
Potrditev. uredbe, ki jih je izdala na podlagi zakona o
Pooblastilu vladi LRS za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva.
Prezidij Ljudske skupščine LRS je dostavil skupščin:
Predlog c razrešitvi dolžnosti Stacela Kavčiča funkcije
Podpredsednika Prezidija Ljudske skupščine LRS.
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Preziidij Ljudske skupščine LRS dostavlja skupščini
v potrditev ukaze, ki jih je izdal v času od 17. januarja
1050 do 13. junija 1950.
Predsednika zvezne skupščine in doma narodov sta
dostavila predsedniku Ljudske skupščine LRS pismi a
predlogom, da na podlagi sklepa skupne seje Ljudske
skupščine FLRJ z dne 17. aprila 1950 in na predlog ljudskih poslancev obeh domov, predlaga ljudskim skupščinam, da tudi izvolijo anketne odbore in sicer: anketni
odbor za predicavo odkupnega sistema in anketni odbor
za preiskavo sistema in stanja preskrbe v Ljudski republiki Sloveniji.
Zakonodajni odbor poroča, da sta člana zakonodajnega odbora Stane Kavčič in Franc Popit postala člana
vlade, zato odbor naproša skupščino, da v smislu poslovnika izvolj v zakonodajni odbor dva nova člana.
Vse to pride na dnevni red, če tako sklene skupščina.
Nato prečita predsednik poročili administrativnega
odbora in odbora za prošnje in pritožbe.
Skupščina odobri na predlog predsednika zaprošeni
dopust naslednjim ljudskim poslancem: Alojziju Diacciju,
Mari Bester, Ivanu Selîhu, Niku Belopavloviču, Slavku
Furlanu, Ivu Svetini, Edvardu Kardelju, Borisu Kidriču,
Francu Leskošku in Rudiju Kodriču.
Pri prehodu na dnevni red, to je na določitev dnevnega reda, predlaga predsednik na podlagi v uvodu objavljenega sporočila dnevni red, ki ga skupščina soglasno
sprejme:
1. razprava in sklepanje o predlogu lakona o obrtništvu,
2. razprava in sklepanje o predlogu zakona o gozdovih,
3. razprava in sklepanje o predlogu zakona o državljanstvu Ljudske republike Slovenije,
4. razprava in sklepanje o predlogu zakona o vzdrževanju stanovanjskih poslopij,
5. razprava in sklepanje o predlogu zakone o premoženjskih razmerjih med zakonci
6. razprava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS,
7. razprava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopobaiitvah zakona o imenih naselij
in označbi trgov, ulic in hiš,
8. razprava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posesti in nošenju orožja,
9. potrditev uredb, ki jih je izdala vlada LRS na
podlagi zakona o pooblastilu vlade LRS za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva
v času od 17. januarja 1950 do 13. junija 1950,
10. razrešitev dolžnosti podpredsednika Prezidija
Ljudske skupščine LRS Staneta Kavčiča,
11. potrditev ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS
U št. 177 z dne 9. februarja 1950 o preosnovi
vlade LRS,
12. potrditev ukaza Prezlidija Ljudske skupščine LRS
U št. 181 z dne 28. aprila 1950 o ukinitvi ministrstev za industrijo, za lesno industrijo, za elektrogospodarstvo, za rudarstvo in za komunalne zadeve LRS, o ustanovitvi sveta •• predelovalno
.ndustrijo, sveta za energetiko in ekstraktivno
industrijo, sveta za blagovni promet, sveta za
kmetijstvo in gozdarstvo ra sveta za lokalno gospodarstvo vlade LRS,
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13. potrditev ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS
Ü št. 182 z dne 28. aprila 1950 o razrešitvi in
imenovanju ministrov vlade LRS,
14. potrditev ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS
U št. 183 z dne •. maja 1950 o ustanovitvi Gospodarskega sveta vlade LRS,
15. potrditev ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS
0 št. 1S4 z dne 5. maja 1950 v imenovanju predsednika Gospodarskega sveta vlade LRS,
16. potrditev ukaza Prezidija Ljudske skupščiine LRS
U št. 185 z dne 10. maja 1950 o razrešitvi in imenovanju ministra za kmetijstvo vlade LRS,
17. izvolitev anketnega odbora Ljudske skupščine
LRS za vprašanja odkupnega sistema,
18. izvolitev anketnega odbora Ljudske skupščine
LRS za vprašanja sistema in stanja preskrbe v
LRS,
19. dopolnilna volitev v zakonodajne odbor Ljudske
skupščine LRS.
Po sprejetju dnevnega reda preide predsednik k prvi
točki dnevnega reda. t. j. k razprav-; in sklepanju o predlogu zakona o obrtn.štvu. V razpravi je poročevalec zakonodajnega odbora Alojz Colane podal poročilo, nato je
minister v vladi LRS in predsednik komiteja za lokalno
industrijo Tomo Brejc podal ekspoze z izjavo, da bo glasoval za predloženi zakonski predlog.
Nato odredi predsednik 10 minutni odmor in pozove
ljudske poslance, ki žele sodelovati v razpravah predloženih zakonskih predlogov, naj se prijavijo tajništvu.
Seja se prekine ob 10. uri 20 minut.
Po odmoru se seja ob 10. uri 50 minut nadaljuje.
O predloženem zakonu so govorili v razpTavi še Franc
Cerne, Miha Potočnik in Leopold Maček — vsi >za«, nakar je skupščina soglasno sprejela zakouski predlog.
Predsednik objavi, da ga bo v smislu ustave LRS in poslovnika dostavil Prezidiju Ljudske skupščine v razglasitev.
V drugi točki dnevnega reda, t. j. v razpravj in sklepanju o predlogu zakona o gozdovih, je po poročilu poročevalca zakonodajnega odbora Nika Jakofčdča podal •••poze minister za gozdarstvo LRS Jaka Avšič V razpravi
sta govorila še Alojz Colarič in Anton Korolak — oba
>za<, nakar je kupščina soglasno sprejela predloženi zakon, ki bo tudi dostavljen Prezidiju Ljudske skupščine
v razglasitev.
1
Ob 12. uri 55 minut prekine predsednik sejo.
V nadaljevanju prekinjene seje ob 17. uri 20 minut
preide skupščina na tretjo točko dnevnega reda. t. j. na
razpravo in sklepanje o predlogu zakona o državljanstvu
Ljudske republike Slovenije. Poročevalec zakonodajnega
odbora dr. Stanko Štor poda k temu zakonskemu predlogu poročilo. Nato je govoril ljudski poslanec dr. Miha
Kambič, in sicer >za<. Za njim je govoril minister za pravosodje dr. Heli Modic in je izjavil v imenu vlade, da
vlada LRS sprejme spremembe in popravke zakonodajnega odbora k 6., 13.. 14. do 16. in 20. členu zakonskega
predloga, ne sprejme pa od zakonodajnega odbora predala gano dopolnitev 3. člena; če bi pa Ljudska skupščina
LRS smatrala dopolnitev 3. člena za potrebno, predlaga
sledečo stilizacijo: ^Državljani drugih ljudskih republik
Federativne ljudske republike Jugoslavije uživajo na

ozemlju Ljudske republike Slovenije ist© pravice kakor
državljani Ljudske republike Slovenije, kolikor ni izvrševanje kake pravice s posebnim zakoniUm predpisom
izrecno vezano na državljanstvo Ljudske republike Slovenije^
Nato jt govoril ljudski poslanec ••••• Košmelj, tudi
»zac.
Na poziv predsednika skupščine, da se poročevalec
zakonodajnega odbora izjavi k stališču vlade LRS, je izjavil dr. Stanko Štor, da se v imenu zakonodajnega odbora strinja s tem, da se 3. člen prestilmra tako, kakor
je v imenu vlade sedaj predlagal minister za pravosodje,
ker se ta stilizacija v bi3tvu popolnoma sklada s stilizacijo zakonodajnega odbora, da pa se ne strinja s tem, da
bi 3. člen ostal v prvotni obliki. Nato je izjavil minister
za pravosodje dr. Heli Medic, da se naj z oziram na izjavo zakonodajnega odbora glasuje o 3. členu v novi,
sedaj od njega predlagani in od zakonodajnega odbora
sprejeti obliki.
Ker se ni nihče več javil k besedi, je predsednik
Ljudske skupščine LRS zaključil razpravo o tem zakonskem predlogu *•• dal predlog zakona s popravki zakonodajnega odbora, ki jib je vlada LRS sprejela, m z novo
od vlade predlagano stilizacijo 3. člena na glasovanje.
Zakonski predlog je bil nato soglasno sprejet in ga
bo skupščina doslavila Prezidiju Ljudske skupščine, da
ga razglasi.
Prav tako je skupščina soglasno sprejela naslednje
zakonske predloge: o vzdrževanju stanovanjskih poslopij,
o premoženjskih razmerjih med zakonci, o spremembah
io dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS, o spremembah in dopolnitvah zakona o imenih naselij in o
označbi trgov,\ulic in hiš ter o spremembah in dopolnitvah zakona o posesti in nošenju orožja z amandmanom.
V razprav; o predlogu zakona o vzdrževanju stanovanjskih poslopij so govorih'- Tone Fajfar. minister in
predsednik sveta za lokalno gospodarstvo ter ljudski poslanci Leopold Maček, Karel Reberšek in Jože Petejan,
vsj »za*.
V razpravi o predlogu zakona o premoženjskih razmerjih med zakonci je govoril minister v vladi LRS
dr. Jože Pokora — >zac
V razpravi o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS so govorili:
dr. Marijan Brecelj, podpredsednik vlade LRS dr. Miha
Potočnik in Ivan Trojer — vsi >za«.
V deveti in deseti točki dnevnega reda je skupščina
soglasno potrdila uredbe, ki jih je izdala vlada LRS na
področju narodnega gospodarstva in bo skupščina izdala
odgovarjajoča' odlok ter razrešiila podpredsednika Prezidija Ljudske skupščine LRS Staneta Kavčiča.
Nato je skupščina odobrila predsednikov predlog o
zaključitvj prve seje, nakar jo predsednik zaključi in
objavi, da bo 2. seja dne 14. junija 1950 ob 17. urî z nadaljevanjem že sprejetega dnevnega reda.
Ljudska skupščina
Ljudske republike Slovenije
St. 796/30
Ljubljana, dne 14. junija 1950.
Tajnik:
Mira Tomšič 1. r.

Predsednik:
Dr. Fordo Kozak 1. r.

Izdaja »Uradni lisi LRS<. ~ Direktor In odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik, Ueka Tiskarna >Toueta ToniMca« - vsi »
Liubliani. Naročnina: letno 240 din. — Peearnezna Številka: 4din do 16 strani, 8 din do 32 strani. 12 din do 48 strani, 16 dia
do 64 strani, po pošti 2.50 din v-••. uredništvo In upravništvo: Ljubljena, Gregorčičeva ul. 23. — Telefon: ravnateljstvo 49-40.
uredništvo 49.90, upravništvo 55-79. ček. račun 601-901SO-0.
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

•Številk» 21.

V Ljubüani, dne 4. julija 1950
VSEBINA

•5. Ukaz o sestavi in sklicanju začasnih mestnih ljudskih cdborov iz okrajev izločenih mest Kranj in Jesenice k prvemu zasedanju.
116. Uredba o ure-ditvi ;n opravljanju dimnikarske službe
1•. Odločba o ugodnostih pridelovalcev hmelja pri obveznem
odkupu in pri preskrbi z žitom in krmo.

118. Odločba o povišanju tarife za prevoz potnikov in prtljage
v avtomobilskem prometu na območju LRS.
— Zap snik 2. seje VII. rednega zasedanja Ljudske skupščine LRS dne 14. junija 1950.
— Popravek.

FffiEZIDIf LJUDSKE SKUPŠČINE LBS

ilBEDBE. Ö0BEDBE. NAVODILA IN ODLOČBE
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

115.
Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije in
po p-cdlogu vlade LR Slovenije izdaja Frezidij Ljudske
skupščne LR Slovenije

116.

ukaz

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu viadi LRS
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva
izdaja vlada LRS po predlogu Komiteja ta komunalne
zadeve ia ministra za notranje zadeve LRS

o sostavi in sklicanju začasnih mestnih ljudskih
Jesenice
odborov iz okrajev izločenih mest Kranj in Jeseni
k prvemu zasedanju

uredbo
o ureditvi in opravljanju dimnikarske službe

0

1
Ljudski odbor mesta Kranj, ki je z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi Ljudje republike Slovenije"!', dne 20. Junija 1930 (Uradni
Ust LRS. 't. 20—107/1950) izločen iz okraja Kranj, sestavljajo začasno vsi odborniki dosedanjega mestnega
ljudskega odbora Kranj jn tisti član' okrajnega ljudskega
odboru Kranj, ki so bili izvoljeni na ozemlju, izločenem
12
okraja Kranj in niso člani izvršilnega odbora okrajna ljudskega odbora Kranj.
Tako sestavljeni začasni mestni ljudski odbor mesta
Kranj se sklicuje k prvemu zasedanju na dan ö. julija 1950.
II
Ljudskj odbor mesta Jesenice, ki je z zakonom o
spremembah ir dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi
Ljudske republike Slovenije z dne 20. junija 1950 (Uradni
Ust LRS, št. 20—107/1950) izločen iz okraja Jesenice,
sestavljajo začasno vsi odborniki dosedanjega mestnega
W--dskega odbora Jesenice in tisti članj okrajnega ljudskega odbora Radovljica, ki so bili izvoljeni na ozemlju,
^ločenem iz okraja Radovljica in niso člani izvršilnega
odbora okrajnega ljudskega odbora Radovljica.
Tako sestavljeni začasni mestni lïudskî odbor mesta
pšenice se sklicuj© k prvemu zasedanju na dan 7. ju*4a 1950.
U št. 200
Ljubljana, dne 4. julija 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKF REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Predsednik:
Fra:nce Lubejl.r.
Josip Vidmar ir:

1. člen
Namen dimnikarske službe je, da z ometanjem
kurilnih naprav in dimnih odvodov ter z nadzorovanjem,
ali te naprave ustrezajo veljavnim predpisom, zavaruje
pred požarom splošno ljudsko premoženje, premoženje
/.aJružnih m družbenih organizacij in zasebno premoženje.
2. člen
Vse kurilne naprave in dimni odvodi 8© morajo
redno ometati.
K ometanju ne spada odstranjevanje pepela iz kurišča, snaženje notranjosti kotla zaradi vodnega kamna
ter snaženje plinskih štedilnikov in kuhalnikov do dimnega odvoda. Za ometanje kurilnih naprav parnih prevoznih
sredstev veljajo posebni predpisi.
3. člen
Kurilne naprave in dimno odvode, ki se gradijo na
novo ali preurejajo, mora dimnikar pred uporabo strokovno pregledati.
, Dovoljenje za uporabo'zgradbe se ne sme izdati, dokler n; s potrdilom okrajnega (mestnega, rajonskega)
ljudskega odbora ugotovljeno, da dimni odvodi in kurilne naprave ustrezajo veljavnim predpisom.
4. člen
Dimnikarska služba se opravlja po dimnikarskih okoliših, ki jih določi in spreminja okrajni Tmestni, rajonski) ljudski odbor.
Število in obseg dimnikarskih okolišev se- določi
glede na krajevne razmere, zlasti glede na velikost kraja,
mesta oziroma rajona, slede na število kurilnih naprav
in dimnih odvodov in glede na število dimnikarjev.
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V enem. dimnikarskem okolišu opravlja dimnikarsko
službo praviloma eno dimnikarsko podjetje, dimnikarska
zadruga aLi zasebni dimnikarski obrat. Izjemoma se
lahko enemu dimnikarskemu podjetju ali dimnikarski
zadrugi dodeli dvoje ali več dimnikarskih okolišev. V
dimnikarskem okolišu morajo biti praviloma dva do štirje
Strokovno usposobljeni dimnikarji, od katerih mora vsaj
©den biti usposobljen za dimnikarekega mojstra; samo
izjemoma je Jenko v enem okolišu tudi več strokovno
usposobljenih dimnikarjev, vendar nikoli več kot šest.

V nujnih primerih je dimnikar na poziv ali po odredbi nadzornega organa (15. člen te uredbe) dolžan
opravljati dimnikarsko službo tudi zunaj svojega dimnikarskega okoliša.
11. člen
Ce namerava dimnikar zapustiti svoj dimnikarski
okoliš za več kot osem dni, mora to vnaprej priglasiti
ljudskemu odboru, ki je po •. členu te uredbe pristojen
za organizacijo dimnikarske službe. Ta določi po potrebi
dimnikarju začasnega namestnika.

5. člen
Da se dimnikarska služba v posameznih dimnikarskih okoliših v redu opravlja, skrbijo praviloma izvršilni
odbori krajevnih (mestnih, rajonskih) ljudskih odborov.
Ce se ne da organizirati samostojna dimnikarska
služba za območje posameznega krajevnega 'judskega
odbora, lahko dvoje ali več krajevnih ljudskih odborov
organizira skupno dimnikarsko službo za svoje območje.
Ce prizadeti krajevni ljudski odbori na ta način ne morejo organizirati dimnikarske službe, jo organizira za
tkupnb" dbmočje-dveh ali več krajevnih ljudskih odborov
okrajni ljudski odbor.
V vsakem primeru ima izvršilni odbor okrajnega
(mestnega) ljudskega odbora nadzorstvo nad dimnikarsko službo v svojem območju.

12. člen
Dimnikar, ki namerava opustiti dimnikarski poklic,
mora tri mesece vnaprej z navedbo razlogov »poročiti to
ljudskemu odboru, ki je po 5. členu te uredbe pristojen
za organizacijo dimnikarske službe-

O. člen
Dimnikarsko službo opravljajo državna dimnikarska
podjetja, dimnikarske zadruge >n zasebni dimnikarski
oprati (dimnikarski mojstri).
.- Dimnikarske zadruge in zasebni dimnikarsk; mojstri
morajo imeti za- samostojno opravljanje dimnikarske
•lužbe posebno obrtno dovoljenje.
•

,-,
7. člen
Z dovoljenjem ljudskega odbora, ki je po 5. členu te
uredbe pristojen za organizacijo dimnikarske službe, lahko državna gospodarska podjetja, zavodi in uradi organitirajo dimnikarsko službo za ometanje dimnih odvodov in kurilnih naprav v zgradbah, ki so v njihovi upravi.
8. člen
Kurilne naprave in dimne odvode «me ometati samo
dimnikar..
Dimnikar je lahko samo tisti, ki ima predpisano strokovno usposobljenost za opravljanje dimnikarskega obrta.
9. člen
Dimnikar je dolžan na predpisani način in v predpisanih rokih ometati dimne odvode in kurilne naprave
v določenem dimnikarskem okolišu. Natančnejše predpise
o tem izdasta, sporazumno minister za notranje zadeve
in Komite za komunalne zadeve.
Koristnik (lastnik, organ upravljanja, najemnik, upravitelj itd.) zgradbe oziroma prostorov mora dopustiti
dimnikarju ometanje dimnih odvodov in kurilnih naprav
in mu ometanje plačatj po tarifi, ki jo predpiše okrajni
(mestni, rajonski) ljudski odbor po navodilu Komiteja
za komunalne zadeve.
10. člen
Dimnikar sme opravljati dimnikarsko službo praviloma iamo V dimnikarskem okolišu, za katerega je določen.

13. člen
Ce ugotovi dimnikar kakšno pomanjkljivost ali nepravilnost, ki utegne povzročiti požarno nevarnost, mora na
to takoj opozoriti koristnika zgradbe oziroma prostora.
Ce koristnik tega, kar je za odvrnitev požarne nevarnosti
potrebno, ne stori v primernem roku, mora dimnikar o
tem obvestiti krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbor,
ki odredi potrebne požarne varnostne ukrepe.
14. ölen •
Dimnikar mora izžiganje dimnikov in dimnih odvodov vnaprej prigiasitj gasilski ljudski milici oziroma krajevnemu (mestnemu, rajonskemu) ljudskemu odboru.
15. člen
Splošno nadzorstvo nad organizacijo in opravljanjem
dimnikarske službe ima Komite za komunalne zadeve.
Nadzorstvo nad izvrševanjem požarnovarnostnih •
preventivnih ukrepov in nad ometavanjem kurilnih naprav in dimnih odvodov ima Ministrstvo za notranje
zadeve.
Neposredno nadzorstvo nad organizacijo in opravljanjem dimnikarske službe in nad Izvajanjem požarnovarnostnih in preventivnih ukrepov ima okraj ni (mestni, rajonski) ljudski odbor.
16. ölen
Enkrat nâ leto pregledajo komisije krajevnih (mestnih, rajonskih) ljudskih odborov vse kurilne naprave i°
dimne odvode. Komisijo sestavljajo en član krajevnega
(mestnega, rajonskega) ljudskega odbora, en pripadnik
gasilske ljudske milice ali član trostovoljnega gasilskega
društva in dimnikar te dotičnega dimnikarskega okoliš»'
Komisijo imenuje izvršilni odbor krajevnega (mestnega
rajonskega) ljudskega odbora.
0 opravljenih pregledih vodijo krajevni (mestni, ra;
jonski) ljudski odbori razvid, iz katerega morajo bi*1
razvidne zlasti ugotovljene pomanjkljivosti kurilnih o**
prav in dimnih odvodov in ukrepi, ki so bild odrejeni
da se odpravijo te pomanjkljivosti.
17. člen
Komite za komunalne zadeve vodi razvid vseh di01*
nikarskih kadrov in jih razporeja.
18. člen
Minister za delo lahko v sporazumu e Komitejem 2*
komunalne zadeve in z ministrom za notranje zadeve
ustanovi strokovno šolo za dimnikarske vajence. Strosk»
te šole gredo v breme Ministrstva za delo.

.£N».21 — 4. ViJ. *9•0
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Komite za komunalne zadeve iebtoc* orgawira zaradi strokovne izobrazbe dimnikaT8kih' kadrov strokovne
tečaje, predavanja, razstave in podobno.

PRAVILNlKl,ODREDBE,NAV0DILA,0DL0CBE
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENO E

19. člen
Z denarno kaznijo do 2000 dinarjev ali s kaznijo f>obolpevalnega dela do 30 dni se kaznuje dimnikar:
3- ki kurilnih naprav in dimnih odvodov ne omete v
določenem času ali v določenih rokih ali če jih ometa
.malomarno;
2. ki zahteva ?.a ometanje več, kot je določeno s tarifo;
3. ki samolasino ometa izven svojega dimnikarskega
okoliša;
4. ki na poziv aH po odredbi pristojnega organa note
opravljati dimnikarske službe izven svojega okoliša;
5. ki ne priglasi vnaprej, da bo zapustil svoj dimnikarski okoliš -/M več kot osem dni (11. člen te uredbe);
6. ki opusti dimnikarski poklk-, ne da bi to vnaprej
naznanil pristojnemu ljudskemu odboru (12. člen le
uredbe) ;
7- ki ne opozori na požarno nevarnost po 13. členu
te uredbe;
•S. ki je pri opravljanju dimnikarske službe pijan.
Enako se kaznuje, kdor opravlja dimnikarsko službo,
čeirav nima predpisane usposobljenosti za dimnikarskega mojstra ali pomočnika in kdor tako osebo sprejme v
dimnikarsko službo ali ji dovolj ometanje, čeprav ve. da
nima predpisane usposobljenosti.
20. 61 en
/- denarno kaznijo do 1500 dinarjev se kaznuje ko'•istntk zgradbe ali prostora:
1. ki ne dovoli dimnikarju ometati kurilne riapra', e
a|
i dimnega odvoda;
2. ki ne rzvrSi ukrepa, odrejenega po 13 (Menu !P
uredbe.
i- enako kaznijo se kaznuje dimnikar, ki ne vodi ali
»e vodi v redu predpisane dimnikarske kontrolne knjige.
21. člen
Za vodenje upravnega kazenskega postopka in za odločanje na prvi stopnji o prekrških določenih v 1.. 7. :n
Si
točki 19. členu in v 2. točki in v drugem odstavku 20.
''lena le uredbe je pristojen poverjenik za notranje zadeve
pri okrajnem (mestnem, rajonskem) ljudskem odboru, va
y
odenjb upravnega kazenskega postopka in za odločanje
"a prvi stopnji o drugih prekrških, določenih v 19. in
-Q; členu, pa izvršilni odbor okrajnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora.

117.
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22. člen
Komite za komunalne zadeve in minister za notranje
„<adeve izdasta sporazumno natančnejše predpise za izvadio te uredbe.
23. člen
Odredba z dne 27. januarja 1948 o ukrepih za preučevanje požarov (Uradni list LRS, ât. 11-81/48) prêcha veljati.
24. člen
Ta uredba velja od dueva objave v >Urad. listu LRS<.
Si- S—zak 256
LJubljana, dne-20. junija 1950.
Minister
"a notranje zadeve LRS:
Predsedn.k vlade LRS:
^r P0ris Kraigher 1. r.
Mihu Marinko l.r.
;, edsednik Sveta vlade LRS
„.\je lokalno gospodarstvo:
Tone Fajforlf. .

Na podlagi 3. in 4. (Mena uredbe o pooblastitvi
izdajanje predpisov zaradi obnove hmeljnikov (Ura
list LRS. št. 11—52/1950) izdajajo minister za trgovii
preskrbo, minister za državne nabave in minietei
kmetijstvo sporazumno tole

za
ini
n
<a

odločbo
o ugodnostih pridelovalcev hmelja pri obveznem
odkupu in pri preskrbi z žitom in krmo
1. člen
Pridelovalcem hmelja, ki imajo svojo orno zemljo
pretežno pod hmeljem, se obvezna oddaja vseh polj-'; h
pridelkov zniža tako, da se predpisuje po najnižji norm i, veljavni za dotično območje in za posamezno vrsto pridelka.
V posebnih ozira vrednih okolnostih (kot so n j r.
preseganje plana setve hmelja, večje število druž. članov
in pod.) se lahko predpis obvezne oddaje poljskih pridelkov zniža tudi pod najnižjo normo.
2. člen
Da je orna zemlja pretežno pod hmeljem, se «tefe,
če je del orne zemlje zasajen z določenim številom *:iu k
hmelja po tejle razpredelnici:
Hmeljna
Hmeljna
Povriina orne
Število
zemlje gospopovršine
površine
sadik
darstvi — h»
va
v % .
1
900
19
19 .
1,50
1.400
31
20,6
2
2.200
50
25
2,5
3.400
70
30,4.
3
4.800
:07
35.6
3,5
6-200
138
39,4
4
7.700
171
42.75
4,5
9.200
204
45,3
5
10.800
240
48
fi
12.600
300
50
7
15.700
350
50
od 8 navzgor
18.000 in dalje 400 in daije 50
3- člen
Odločbe o višini obvezne oddaje poljskih pridelkov
[•o 1. členu te odločbe izdaja pristojni krajevnj ljudski
odbor, ki v vsakem posameznem primeru oceni pogoje /a
znižanje obvezne oddaje; pri tem mora kot lastno potrošnjo upoštevati tudi količine, potrebne za preskrbo
hmeljskih obiralcev, in sicer na 1.000 sadik 100kg krompirja in 3 kg masti.
4. člen
Prj predpisovanju obvezne oddaje mesa, masti er
drugih živalskih proizvodov morajo ljudskj odbori upoštevati, koliko je zaradi ornih površin pod linielpm
zmanjšana krmska osnova, in v okviru postav jenih nortu
predpisati takim gospodarstvom oddajo po ustrezni nižji
normi.
5. člen
Pridelovalci hmelja, ki dosežejo ali presežejo v 2. flenu te odločbe predvideni odstotek hmeljne povrSine
in ne pridelajo na ovojem gospodarstvu dovoli žil* n
kOiUze za prehrano svoje družine, so upravičen1 letnr 'o
nakupa do 240 kg žita in koruze po vezanih cenah na
člana družine.
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Višino .posameznih mesjecXii^obrokoy. predpiše minister zà trgovino in preskrbo LRS.
0 upravičenosti do nabave žita in koruze po tem
členu odloča pristojni krajevni ljudski odbor, na čigar
območju-je kmetijsko gospodarstvo.
& Člen
- Tistim pridelovalcem hmelja, ki bi samolastno krčflj
hmeljne nasade ali ki ne izpolnijo plana saditve hmelja,
ne pripadajo ugodnosti, izvirajoč iz. te odločbe.
7, «len
Tä odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
.S/P §t..«51/4
Ljubljana, dne 26. junija 1950.
Ministen
Minister.
za trgovino in preskrbo LRS: za državne nabave LRS:
Jože Borštnar 1. r.
Leopold Krese 1. r.
' _. .._
Minister za kmetijstvo LRS:
Franc Simonie !• r.
' 118. .
Na podlagi 12. člena uredbe o elementih cene, dobička, razdelitvi dobička, skladu vodstva in o tarifah v
eksploataciji avtomobilskega prometa (Uradni list FLRJ,
šf. "45—344/48) izdajam v sporazumu s predsednikom
vlade LRS odločbo
o povišanju tarife za prevoz potnikov in prtljage v
avtomobilskem prometu na območju Ljudske
republike Slovenije
r ..
1
1. tôôka' tarifé za prevoz potnikov in prtljage v avtomobilskem prometu na območju Ljudske republike Slovenije (Uradni Ust LRS, št. 9—43/50) se spremeni in
glasi:
>1. Tarifa za medkrajevni promet znaša:
Razdalja po knu
Cena po tarifi din:
1 — 3 .
.
15.—
20.4 —«
30.7- 9
35.—
10-12:
40.13—15
45,—
16—20 55.—
21-25
6'5.—
26 -30
80,31-40
95.41-50
115.51 -60
61-70
135.—
150.-,
71—80
175.81-90
190,—
91-100
. Pr/ako 100 km se zaračuna za vsakih -nadaljnjiH začetih 25 km 50din,c
II
3. točka tarife se delno spremeni, tako da ee glasi:
• a) zadnji stavek drugega odstavka:
sče prevozi avtobus več, se plača kilometrska talûtta, ki znaša 2,50 din od kilometra«;

^• Wß.
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b)za,ctn}i. Bjtayek^tìega odstavka: .
>£è prevozi avtobus vec, se piača kilometrska tarifa, ki znaša 2,50 din od. kilométra«;
c) prvi stajvek petega ostavka; ;
• ' >Urna tarifa znaša za krajevne posebne vožnje po
13,6p din, za medkrajevne posebne vožnje pa po
Sždia ©d sedeža in uree/III
Tarifa za krajevne prevoze iz 0. točke tarife ostane
neizpremenjena.
IV.
Popusti iz, 4: točke, tarife ostanejo v, dosedanji višini,
pač pa se- odstotki (°7o) .popusta zaračunavajo od nove
zvišane cene.' V' -.Ta odločba dobi obvezno moč z dnem objave v s>Uradnem listu LES«, uporabljati pa se'začhe-z 11. majem 1950.
St. S—zak. 260
Ljubljana, dne 29. junija 1950.
Soglašam!
••
Za predsednika vlade LRS
Minister
podpredsednik:
za lokalni promet LRS:
Ivan Slacek 1-r.
Anton Sušteršfč 1. r.

.
ZÀPI5K-IK.
' -, ..
2. seje VII- rednega zasedanja Ljudske skupščino
LRS dne 14. junija .1950
Predsedoval: dr. Ferdo Kozak, predsednik.
Tajnik: Miloš Lediinèk. •'•..-- •
Predsednik prične 2. sejo -Vii. rednega zasedanja ob
17. uri 20 minut ter določi tajnika Miloša Ledineka. Prečita se zapisnik 1. seje, ki ga sl*upščina odobri nakar se
podpiše. Na' predlog predsednika odobri skupščina zaprošeni dopust naslednjim ljudskim poslancem: Olgi Vrabičevi, Tonetu Dolinšku, Zdenki Kidričevi, Viktorju Avblju
in Vidi Tomšičevi.
Nato preide predsednik na dnevni red, to je na potrditev iikazov Prezîdija Ljudske skupščine LRS o preosnovah in reorganizaciji--vlade LRS;
Predsednik vlade LRS Miha Marinko je v svojem
govoru obrazložil pomen reorganizacije državne uprave,
njeno decentralizacijo in demokratizacijo, nakar je skupščina soglasno potrdila naslednje^ukaze:
Ukaz Preziidija Ljudske skupščine LRS U št. 177 z
dne 9. februarja 1950 o preo3nov£ vlade LRS,
Ukaz Pre2idija Ljudske skupščine LRS U št. 181 z
dne 28. aprila-1950 o ukinitvi mimètretév ta industrijo,
za lesno industrijo, za elektrogospodarstvo, za rudarstvo
in za komunalne zadeve LRS, o -ustanovitvi ministrstva
za državna posestva ylade LRS <in o ustanovitvi sveta za
predelovalno industrijo, sveta za energetiko in ekstrakfivno industrijo, sveta za blagovni promet, sveta za kmetijstvo in gozdarstvo an sveta za lokalno gospodarstvo
vlade LRS,
Ukaz Preziffija Ljudske skupščine LRS U št. 182 z
dne 28. aprila 1950 o razrešitvi in imenovanju ministrov
vlade LRS;
'
' :
Ukaz Prezidija Ljudske skupščine LRS U št. 183 *
dne 5. maja 1950 o ustanovitvi fiûS£oda.œk£ga cveta vlade
LRS,
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Ukaz Prerdija Ljudske skupščine LRS U ôt. 184 a
dne •. •••• 1950 o imenovanju predsednika Gospodarskega sveta vlade LRS,
Ukaz Prezidiija Ljudske skupščine LRS U št. 1SS z,
dne 10. maja 1950 o razrešitvi <n imenovanju ministra za
kmetijstvo vlade LRS,
Ukaz P'ezidijft Ljudske tkupščine LRS U št. 190 z
dne 12. junija 1950 o ustanovitvi ministrstva za izvoz in
uvoz,
Ukaz Prezidija Ljudske skupščine LRS U št. 191 z
dne 12. junija 1950 o imenovanju ministra za izvoz in uvoz.
V 17. in 18. točki dnevnega reda skupščina soglasno
sprejme odlok o ustanovitvi in nalogah anketnega odbora
za preiskavo odkupnega sistema v Ljudski republiki Sloveniji in odlok o ustanovitvi anketnega odbora Ljudske
skupš&ne LRS za preiskavo načina in stanja preskrbe v
LRS ter izvoli v unketni odbor za preiskavo odkupnega
sistema naslednje ljudske poslance: Albine Dujca, Maksa
Krmelja, Franceta Beljaka, Gabrijela Peternela, Ivana
Ocvirka, Toneta Ulriha in Alojzija Diarcija, a v anketn:
odbor za preiskavo načina in stanja preskrbe pa: Matijo
Maležiča, Angelco Ocepek, Toneta Tomana, Franca Cerreta, Danila Petrinja Jožeta Gričarja in Karla Reber^ i
V zadnji točki dnevpega reda, t. j. dopolnilna vol :ev
v zakonodajni odbor Ljudske skupščine LRS skupščina
izvoli ljudska poslanca ing. Jožeta Levstika in Ivana
Trojarja.
Ker je s tem dnevni red izčrpan, predlaga predsednik skupščini, da pooblasti pi-edseduika in tajnika, da
podpišeta zapisnik 2. aeje. Skupščina predlog sprejme.
Nato zaključi predsednik 2. sejo VII. rednega zasedanja
;
n s tem tudi VII., redno zasedanje Ljudske skupščine
LRS.
St. 797/50
•Ljubljana, dne 14. junija 1950.
Ljudska skupščina
Ljudske republike Slovenije
Tajnik:
MUos Ledinek 1. r.

Predsednik:
Dr. Ferdo Kozak L r.

Popravek
V zakonu o vzdrževanju stanovanjskih poslopij (U radai Ust LRS, št. 20 z dne 21. VI. 1950) je v drugem odstavku 31. člena pri tehničnem razvrščanju izpadla zadfl
ja vrsta in so ta odstavek v celotj pravilno glasi:
>Stanovanjski svet daje mnenja in predlaga ukrepe
za čimboljšo ohranitev, vzdrževanje in izgraditev stanovanjskega fonda in zlasti sodeluje pri izdelavi plana za
v
£Čja popravila in plana za graditev novih stanovanjskih
Poslopij.«
Uredništvo

Pregled »Uradnega lista FLRJ«
St. 39 z dne 7. junija 1950:
21. Uredba o elementih prodajne cene gostinskih storitev v gostinskih obratih državnih gostinskih podili]', ki v prodajno ceno gostinskih storitev vračunajo dobiček in davek.
• Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pričanju bivanja.
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323. Pravilnik o premijah delavcev in uslužbencev za
' prihranke, dosežene v elektrarnah in pri električnih strojnih napravah.
324. Navodilo o pobiranju in kontroli davka na promet
proizvodov od špirita in alkoholnih pijač.
325. Navodilo o delu kmetijskih posestev in farm okrajnih in mestnih ljudskih odborov in o razdeljevanju
in uporabi pridelkov e teh posestev.
326. Navodilo o odredbi o izvrševanju plana gradbenih
objektov v letu 1950.
327. Navodilo o določanju tržnega dobička pri formiranju in določanju cen, po katerih bodo proizvajalna
podjetja republiškega pomena prodajala proizvode
široke potrošnje v prosti pTodaji.
328. Navodilo o načinu delitve prlepevka za vzgojo trgovskih kadrov.
329. Navodilo o razvezi delovnih pogodb ob prehodu gospodarskih učencev v industrijske »ole.
33u. Navodilo za Izvajanje predpisov o materialni odgovornosti delavcev.
331. Odredba ò sestavljanju in predlaganju tromesečnih
finančnih planov državnih gospodarskih podjetij za
leto 1950. •
332. Odredba o prijavah prebivališča in bivanja.
333. Odločba o rabatih za nafto in naftine derivate:
334. Odločba o polaganju namembnih sredstev na poseben račun izločenih sredstev pri banki.
335. Odločba o prenehanju veljavnosti navodila o načinu
povračila (regresa) pri odkupu rečnih rib, ki se nabavljajo za zagotovljeno preskrbo.
336. Odločba o uporabljanju navodila za gradnjo tip*kih
transformatorskih postaj za 10/0,4 k V do 160 EVA.
337. Odločba o delovnih normah za geodetska dela.
Popravek pravilnika o načinu določanja norm porabe materiala v gradbeniâtvu po tehnični in izkustveni metodi.
Odločba o nižjih enotnih proizvajalčevih prodajnih cenai»
za taninski les in smrekovo lubje.
St. 40 z dne 14. junija 1950:
338. Ukaz o ukinitvi ministrstva za težko industrijo vlade
FLRJ in o ustanovitvi sveta za strojegradnjo vlade
FLRJ, generalne direkcije za strojegradnjo in generalne direkcije za črno metalurgijo.
339. Ukaz o ukinitvi komiteja za elektrogospodarstvo, komiteja za premog in komiteja za nekovine vlade
FLRJ.
340. Ukaz o razrešitvi in imenovanju ministrov vlade
FLRJ.
341. Ukaz o sklicanju Ljudske skupîcine Federativne
ljudske republike Jugoslavije k I. izrednemu zasedanju.
342. Uredba o drugem ljudskem p ojilu potletnega plana
za razvoj narodnega gospodarstva Federativne ljudske republike Jugoslavije.
343. Uredba o priznanju invalidskih pravic tistim, ki so
postali nezmožni za delo pri opravljanju ulužbe za
namene državne varnoeti ali narodne obrambe.
344. Uredba o ugotavljanju sposobnosti ladij trgovske
mornarice FLRJ za plovbo.
345. Uredba o ladijskih listinah in ladijskih knjigah
trgovske mornarice FLRJ.
340. Uredba o ureditvi jToi zgodnje ii" prometa • strupi.
347. Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi Instituta
za fiziko.
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348. Udredba o pristojnosti za reševanje zadev s področja
planiranja v zvezi s planom za leto 1950.
349. Odločba o določitvi novih pokojnin državnim uslužbencem, ki jim je prenehala služba po prevedbi na
nove plače.
350. Odločba o prenosu radiotehnikuma v Beogradu v
pristojnost vlade Ljud-ke republike Srbije.
351. Navodilo za izvajanje uredbe o plačanem letnem
dopustu delavcev, nameščencev in uslužbencev.
352. Navodilo k četrtemu odstavku 6. točke III. razdelka
navodila za izvajanje uredbe o ustanovitvi delovne
sile im o uskladitvi planov delovne sile s planom plačilnega fonda in planom zagotovljene preskrbe.
S53. Navodilo k uredbi o odškodninah, nagradah in ugodnostih iznajditeljev, novatorjev • racionalizatorjev.
354. Navodilo o načinu določanja odstotka za sklad vodstva podjetij od razlike med nabavnimi in prodajnimi
stroški, ki so vsebovani v rabatih in maržah, in med
individualno določenimi nabavnimi m -prodajnimi
stroški.
S?>5. Navodilo o formiranju in določanju prodajnih cen
za gostinske storitve v gostinskih obratih državnih
.gostinskih podjetij, ki v prodajno ceno gostinskih
storitev vračunajo dobiček in davek.
856. Navodilo o prodajnih cenah in načinu plačevanja
gostinskih storitev za tuje potnike in turiste v penzionskih in prehodnih gostinskih obratih državnih gostinskih podjetij v le.tu 1950.
857. Odredba o predložitvi planov fonda plač za III. tromesecje 1950.
358. Odredba o obvezni oddaji ujma od inlatilmc in o
plačevanju delavcev pri mlatvi v letu 1950.
359. Odredba o spremembi odredbe o državnih (vezanih)
cenah za posamezne vrste in kakovosti industrijskih
rastlin letine 1949.
360. Odločba o industrijskih izdelkih zvezne zagotovljene
preskrbe, ki jih potrošniki lahko kupujejo oa potrošniške nakaznice za industrijske izdelke, in o načinu kupovanja teh izdelkov.
361. Odločba o kupovanju vina, grozdja za predelavo,
svežih in suhih sliv in jabolk po vezanih cenah.
362. Odločba o kupovanju zapredkov sviloprejke po vezanih cenah.
363. Odločba o preskrbi sezonskjh kmetijskih delavcev
na državnih kmetijskih posestvih z žitom po prenehanju delovnega razmerja.
3S4. Odločba o uporabljanju navodila za gradnjo tipskih
daljnovodov 110 kV365. Odločba o uporabljanju navodila za gradnjo tipskih
transformatorskih postaj za 35/10 kV.
866 Odločba o uporabljanju navodila za gradnjo tipskih
daljnovodov 10 kV.
86". Odločba o uporabljanju navodila za opravljanje del
na vodih nizke napetosti, kadar so pod napetostjo.
368. Odločba o*cdobritvj ustanovitve ir. delovanja zveze
filmskih delavcev Jugoslavije.
869 Odločba o ukinitvi carinarnic in otvoritvi carinskih
razdelkov.

Štev. 21 — 4. VII. 1950

Brazilija ratificirala protokol, s katerim se spreminja
mednarodna konvencija o zatiranju prometa in trgovine z nemoralnimi publikacijami.
Nikaragua ratificirala protokol o spremembah in dopolnitvah sporazumoVj konvencij in protokolov o cmamIjivih sredstvih, sklenjenih v Haagu 23. januarja
1912,- v Ženevi 11. februarja 1925, 19. februarja 1925
in 13. julija 1931, v Bangkoku 27. novembra 1931 in
Ženevi 26. junija 1936.
Popravek pravilnika o premijskih dodatkih uslužbencev,
zaposlenih v podjetjih resora elektrogospodarstva.
Popravek navodila o obračunavanju in načinu vplačevanja tržnega dobička in razlik pri cenah surovin in
materiala, namenjenih lokalni proizvodnji za prosto
prodajo.
'
St. 41 z đne 21. junija 1950:
370. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o materialni odgovornosti uslužbencev ministrstva za že- .
leznice FLRJ, uredbe o materialni odgovornosti
uslužbencev v resoru ministrstva za promet FLRJ,
uredbe o materialni odgovornosti delavcev v državniih podjetjih, uradih in ustanovah.
371. Pravilnik o dodatku za službe, ki se opravljajo v težkih oziroma za življenje nevarnih okoliščinah, in za
dela, ki so posebnega pomena.
372. Navodilo o razdelitvi žita in drugih rastlinskih pridelkov v. kmečkih obdelovalnih zadrugah v loiu 1950.
373 Odredba o spremembi strokovne usposobljenosti,
potrebne za nazive pomožni ptt manipulant, ptt manipulant II. .razreda, ptt manipulant I. razreda in
nižji ptt prometnik.
.
'
374. Odredba o omejitv plačevanja • pre'rtanim (bariranim) čekom in virmanom
375. Odločba o obračunskih pc^tavkah za plaćo po delovnem učinku oziroma o plan na uro a>
\ nsko-nioiitažna dela v gradbeništvu.
376. 0'.\ir;ly.ì g> knjiženju nerealizirane?;
-->i\ polne
lastne cene cd zalog gotovih izdelk
pta 1949.
Jugoslavija in druge države ratificirale evropsko konvencijo o radiodifuziji s kopenhaškim planom.
Začetek veljavnosti protokola, s katerim se spreminja
mednarodna konvencija za zatiranje trgovine z dekleti in otrokj z dne 30. septembra 1921 in konvencij? o zatiranju trgovine z ženami z dne 11. oktobra
1933.
Nikaragua ratificirala protokol, s katerim se spreminja
konvencija za zatiranje trgovine i dekleti in otroki
z dne 30. septembra 1921 in konvencijo o zatiranju •
trgovine z ženami z dne 11, oktobra 1933.
Odločba o enotnih cenah za cigarete »Strumica*; »Neret-.
va«, Romanija«, »Durmitor« ili >Kosmaj< v prosu
prodaji na drobno.
Odločba o nižjih, enotnih cenah za cigarete »Strum i ca«,
>Neretva«, >Roman'ija«, »Durmitore in »Kosmaj« r •
prodaji na drobno v trgovini po vezanih cenah.

Izdaja >Uradnl list LRS<. — Direktor in odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik tiska Tiskarna >Tcneta Tomšiča« — vsi
._. v
Ljubljani. Naročnina:, letno 240 din. — Pceameena Številka: 4din do 16 «Ireni 8 din do 82 strani. 12 din do 48 strani, 16 din
do 64 strani, po pošti 2.50 din več. Uredništvo In upravnlštvo: LJubljana, Gregorčičeva ul. 23. — Telefon: ravnateljstvo 49-40,- .
uredništvo 49.90. upravnlštvo B5-79. Cek. račun 601-90180-0.
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Številka 22.

VSEBINA
11!

121
•.
•?•
•
19'
i0
-

Uredba
Uiedba o ustanovitvi Glavne direkcije za ceetni promet.
Uredba o ustanovitvi Uprav© za geološka razfekövaäfa.
uredba o ustanovitvi Uprave za urejanje gozdov.
Uredba o pravici učiteljev, vzgojiteljev in profesorjev do
krezpla&iega stanovanja in kuriva,
F redba
° spremembi uredbe o službi krajevnih babic.
n^3- ° "kinini Glavne direkcije grafične industrije LRS.
Odredba o odpisu in prenosu nelikvidnih sredstev in virov
sredstev državnih gospodarskih podjetij lokalnega pomena.

126. Pravilnik za izvajanje zakona o posesti in noženju orožja.
127. Odredba o vrateh orožja, za katero se lahko izda dovoljenje za nabavo, posest in nolenje.
128. Odredba o razSirftvi obveznosti prijave stalnega prebivališče, sprememba stalnega prebivališča oziroma prijave
spremembe rtaaovanja.
128. Navodilo o prijavljanju prebivališča državljanov FLRJ •
Ljudeki repuoliki Sloveniji.

J. •••0••. NAVODILA • ODLOČBE

6. člen
Glavna direkcija za cestni promet ima svoj predračun dohodkov in izdatkov. Odredbodajalec za izvrševanje
predračuna je glavni direktor.

VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
119.
Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LBS
•••
•• vlada LRS po predlogu ministra za lokalni promet LRS

uredbo
o ustanovitvi Glavne direkcije za cestni promet
1. člen
V Ministrstvu za lokalni promet LRS se ustanovi
j*yaa direkcija za cestni promet kot operativni upravni
Roditelj avtomobilskih prevozniških podjetij in javnih
Woadisâ republiškega pomena.
2- člen
Glavni direkciji za cestni promet naceluje glavni di^ktor, ki neposredno vodi delo te direkcije ter zanjo
'^Bovarja ministru za lokalni promet.
S. člen
Glavnega direktorja imenuje minister za lokalni proJ* sporazumno s predsednikom vlade LRS. Drugo
v ie se postavlja po predpisih zakona o državnih usluž^^u Ljudske republike Slovenije.
4. člen
dir ^^vni direktor in vodje organizacijskih enot glavne
ekcije sestavljajo kolegij glavne direkcije.
Kolegij vodi glavni direktor.
Kolegij je posvetovalni organ glavnega direktorja, ki
j- ^je kolegij na posvet v vseh važnejših zadevah in
delnih vprašanjih.
sate , Se S^vni direktor" ne strinja s predlogi kolegija,
pjJjLVaak njegov clan obvestiti o tem ministra za lokalni
ven<ia
dirSîf**
r to ne zadrži izvršitve naloga glavnega
dir^tarja.
6. Qen
Ypr Ce
Ve ,9e v kolegiju obravnavajo posebna strokovna
s
^rokanj*?' laIlko pri posvetovanju kolegija sodelujejo
0711
tnaJr
ki jih pokliče glavni direktor. V tem primeru ^»
poSvétr! kolegij razširi v strokovni svet kot strokovni
St £lni organ glavnega direktorja,
rokovni svet zaseda po potrebi. Njegove odločbe so
^svetovalnega pomena.

7. člen
Glavna direkcija se vzdržuje iz prispevkov podjetij,
ki so pod njenim operativnim upravnim vodstvom.
Višino prispevkov določi minister z« lokami promet
sporazumno i ministrom za finance L3S.
8. člen
Natančnejše določbe o ureditvi Gl&*ne direkcije za
cestni promet, o pooblastilih glavnega dk'«i??torja in drugih vodilnih uslužbencev in predpise o ufministraciji
predpise s pravilnikom minister za lokalni promet LRS
po predlogu glavnega direktorja.

9. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS<.
St. S—zak 290
Ljubljana, dne 8. julija 1950.
Minister
Za predsednika v J ade LRS
za lokalni promet LRS:
podpredsednik:
Anton ŠušterŠic 1. r.
Ivan Maček 1. r.
120.
Na podlaga drugega odstavka 78. člena ustave LRS.
v zvezi š 5. členom uredbe o zvezni upravi za geološka
raziskovanja (Uradni list FLRJ, št. 27-231/50) in z IX.
točko ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS z dne 28.
aprila 1950 (uradni Ust LRS, št. 15-66/50) ter po predlogu predsednika Sveta vlade LRS za energetiko in
ekstraktivno industrijo izdaja vladi LRS
*
uredbo
o ustanovitvi Uprave za geološka raziskovanja
1. člen
Pri Svetu vlade LRS za energetiko in ekstraktivno industrijo se ustanovi Uprava LRS za geološka raziskovanja. Njena naloga je, da proučuje geološki sestav Ljudske
republike Slovenije in da vodi geološko službo v Ljudski
republiki Sloveniji,
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2. člen
Uprava LRS za geološka raziskovanja je operativni
upravni voditelj Podjetja za globinsko vrtanje ter drugill
podjetij in zavodoVj ki bi se ustanoviti V bodoče na področju geološke službe.
8. člen
Uprava LRS za geološka raziskovanja opravlja svoje naloge iz i. člena te uredbe, s tem da:
1. izdeluje predloge za plan geoloJkih raziskovanj
in sledilnih del;
2. opravlja vsestransko in znanstveno geoloiko in
geouzično proučevanje tal zaradi raziskovanja, odkrivanja In določanja zalog rudnin, industrijskih • drugih
za gospodarstvo važnih surovin, industrijskih, mineralnih in pitnih vod kakor tudi gradbenega materiala;
8. proučuje rude, kavstoblolite, mlneralno-industrijske surovine, vode in gradbeni material, da se ugotovi
njihov sestav kakor tudi da se odkrijejo metode za njihovo racionalno izkoriščanje;
4. zbira, urejuje in proučuje mineraloško in petrograïsko-paleontolosko gradivo, kamenine in gradbeni material, ki je potreben za dokumentacijo geološkega sestava
in mineralnega bogastva Ljudske republike Slovenije;
5. Izvaja in nadzira geološka raziskovalna dela vseh
vrat ter zbira in ureja vse podatke, ki se nanašajo na
mineralno bogastvo;
6. vodi evidenco o nastopanju mineralov, vod In
gradbenega materiala in v ta namen ustanovi fond geoloških strokovnih dokumentov;
7. opravlja vse zadeve s področja uporabne geologije, ki so v zvezi z razvojem industrije, kmetijstva, prometa, obrambe države itd.;
8. objavlja znanstvena in praktična dela v zvezi s proučevanjem mineralnega bogastva, vod in gradbenega materiala ter fzdaja strokovne liste;
9. izdeluje geološke, rudarske in druge karte s prikazom sestava in strukture tal, mineralnih surovin, vod
in gradbenega materiala;
10. ureja geološke zbirke, ki so dostopne ljudstvu
4. člen
Uprava LRS za geološka raziskovanja ima svoj predračun dohodkov in izdatkov v okviru predračuna dohodkov in izdatkov Sveta vlade LRS za energetiko in
ekstraktivno industrijo
Upravnik je odredbedajaleo za izvajanje predračuna.
5. člen
Upravo LRS za geološka raziskovanja vodi upravnik,
ki ga imenuje predsednik Sveta vlade LRS za energetiko
in ekstraktivno industrijo v soglasju predsednikom vlade LRS. Za delo uprave odgovarja neposredno predsedniku Sveta vlade LRS za energetiko in ekstraktivno induetri
J°
6. člen
Vatančnejše predpise o organizaciji in delu Uprave
LRS /a geološka raziskovanja predpiše Svet vlade LRS
za energetiko in ekstraktivno industrijo s pravilnikom.
7.. Sen
*
Ta uredba velja od dneva objave v, >Urad. liatuLRSc
St. S—zak 294
Ljubljana, dne 8. julija 1950.
Predsednik
Za predsednika vlade LRS
Sveta vlade LRS za energepodpredsednik:
tiko in "IftrakM'-i industrijo
Ivan Maček 1. rmlnister:
Milko Goršič 1. r,

M'
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Na podlagi drugega odstavka 78, člena ustave Ljuddke republike Slovenije izdaja vlada LRS po prediogu
ministra za gozdarstvo LRS
uredbo
o ustanovitvi Uprave za urejanje gozdov
1. člen
V Mlitidtrđtvu za gozdarstvo LRS s« ustanovi Uprava
za urejanje gozdov.
2. člen
Uprava za urejanje gozdov ima predvsem tele na*
loge:
1. iadeluje gozdne gospodarske načrte za vae gozdove
In gozdna zemljiäöa na območju Ljudske republike Slovenije ter izvržuje revizijo teh načrtov;
2. opravlja inventarizacijo in cenitev gozdov In
gozdnih zemljišč;
3. vodi arhiv in evidenco gozdnih gospodarskih načrtov;
4. daje pobudo, strokovna mnenja in predloge:
a) v zvezi • spremembami gozdnih gospodarskih
načrtov aid s spremembo gozdne kulture v drugo vrsto
kulture,
b) v zvezi z arondacijo in komasacijo gozdov in
gozdnih zemljišč,
c) v zvezi z gojenjem ter izkoriščanjem gozdov in
gozdnih zemljišč,
č) v zvezi z materialno cenitvijo gozdov in gozdnib
zemljiSč;
5. daje taiksacljske podatke prizadetim organom;
6. sodeluje zlasti z gozdarskimi nadzorstvenimi oblast vi;
7. nadzoruje, ali se pravilno izvršujejo predpisi
gozdnih gospodarskih načrtov, in daje potrebna navodila.;
8. izdaja v svoji pristojnosti ìD V okviru zakonitih
predpisov upravne gospodarske ukrepe;
9- planira v okviru svoje pristojnosti in stavlja
ustrezne predloge;
10. izvršuje samostojno vsa po planu zanjo določena
in v njeno pristojnost spadajoča ali njej dodeljena del*'
3. člen
Upravo vodi načelnik, ki ima po potrebi pomočnike'
Načelnik uprave je neposredno podrejen ministru.
Načelnika in njegovega pomočnika imenuje minister
za gozdarstvo sporazumno s predsednikom vlade LRSDrugo osebje uprave se postavlja po obstoječih pred"
pisih.
4. člen
t.
Uprava za urejanje gozdov ima svoj predračun dohodkov in izdatkov v okviru predračuna ministrstva **
gozdarstvo.
Odredbodajalec za izvrševanje proračuna je načeto^
uprave.
6. člen
Natančnejše predpise o ustroju in poslovanju uprave
izda minister za gozdarstvo po predlogu načelnika.
6. člen
Te uredba velja od dneva objave v >Uradnem li9tu
LRS<.
St. S-zak 296
Ljubljana, da« 8 julija 1950.
Minister
Za predsednika vlade U*"
za gozdaostvo LBS:
podpredsednik:
Jaka Avšič i T.
Ivan Maček L r. . >

V$U">*
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•.
• Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS
^ izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstvu
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za prosveto LRS
uredilo
o spremembah in dopolnitvah uredbe o pravici učiteljev
osnovnih in sedemletnih Sol do brezplačnega stanovanja
in kurira
Uredba o pravici učiteljev osnovnih in sedemletnih
^ do brezplačnega stanovanja in kuriva (Uradni list
LRS, št 34—215/49) se spremeni in dopolni tako, da se
'»jeno prečiščeno besedilo glasi:
Uredba
o pravici učiteljev, vzgojiteljev in prolesorjev do
brezplačnega stanovanja in kurivi»
1. Člen
Učitelji, vzgojitelji in profesorji, ki službujejo v vas
eh in stanujejo v državnih poslopjih, ne plačujejo za
kfco stanovanje najemnine.
Ce v državnem poslopju ni primernega stanovanja,
mora krajevni ljudski odbor učiteljem, vzgojiteljem in
profesorjem -.reäkrbeti brezplačno stanovanje. Najemnina
28
tako stanovanje gre v breme krajevnega ljudskega
odbora.
2- člen
Učitelji, vzgojitelji in profesorji, ki službujejo v vaSe
h, imajo pravico do brezplačnega kuriva, in sicer
Prejmejo samci po 2 prm drv ua leto, poročeni brez
otrok po 4 prm drv in 600 kg premoga, poročeni z otroki
Pa glede na Število otrok po 5—0 prm drv in 500—1000
*8 premoga, če ni premoga, imajo pravico do sorazmerno večje količine drv, pri čemer »e računa 1 prm
drv
za 7S0 kg premoga.
Stroiki za kurivo gredo v breme krajevnega ljudsl
»eg& odbora.
o
3. člen
c
e živita mož in žena, ki sta učitelja, vzgojitelja ali
profesorja, v istem kraju, ima pravico do brezplačnega
"treznega stanovanja la do ustrezne količine kuriva
«amo eden.
4. člen
Pravice do brezplačnega stanovanja in kuriva po 1.
o 3 členu te uredbe nimajo učitelji, vzgojitelji in proli*?ril| ki shùbujejo v krajih, kjer je sedež okrajnega
• moškega odbora !n v Industrijskih krajih,
do! ^n*äIer za proâVefo je pooblaščen, da izjemno od
fioche prvega odstavka določi, da imajo pravico do
tu^Mačnega stanovanja in kuriva po predpisih te uredbe
•' učitelji, vzgojitelji in profesorji, ki službujejo* v tamanju), mestih in v takih manjših krajih iz prvega
tega
ra»
člena, v katerih so življenjske in službene
«nere podobne kot v vaseh, in da določi, katera so ta
e
*ta oziroma kraji.
5. «len
v
*M°läki l,P,'aVi*ell,> ravnatelji gimnazij in vodje
^jMrilh zavodov, ki stanujejo v Šolskem poslopju oziV V2
aticiVail
8°Jnera zavodu, imajo pravico do brezplnčnegu
ui$
J« I" kuriva tudi v drugih mostlh in krajih, ki
opf ,naätetl v drugem odstavku prednjega člena, Če
V1
lûjû obenem delo hišnega upravitelja.
6. člen
111 1 v raîan iu ki e
«redh»*^!' ' P
J '
* pojavijo ob izvajanju te
*> odloča à« zahtevo iavrtilnega odbora krajevnega

••••••••••••••

Strut 141

oziroma mestnega ljudskega odbora ali na zahtevo pri.
zadetega učitelja, vzgojitelja ali profesorja okrajni Izvršilni odbor.
7. ölen
Natančnejša navodil« za izvajanje te uredb* pred»
piže minister za prosveto.
8. člen
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem lietu
LRS«.
St. S-zak 289

Ljubljana, dne 8. julija 1950.
Za predsednika vlade LRS
Minister za prosveto LRS:
podpredsednik:
Ivan Regent 1. r.
Ivan Maček l

m.
Na podlagi 19. točke 44. člena uetave LRS iadaja
vlada LRS po predlogu mindttra z* ljudA* zdravetvo
LRS

uredbo
o spremembi uredbe o shlbi krajevnih babic
1. ölen
10. člen uredbe o službi krajevnih babic (Uradni list
LRS, »t. 18—94/47) se »premeni in guati:
Babi&ka pomoč je brezplačna. Krajeva« babica ne
sme za babižko pomoč ali za katero koli svojo storitev
zahtevati ali sprejeti od nosečnice, porodnice ali kogar
koli nobene nagrade v denarju ali v naravi.
2» člen
11. člen uredbe se spremeni in glasi:
Krajevna babica mora poslati okrajnemu (mestnemu,
rajonjskemu) ljudskemu odboru do petega v m&*ecu za
pretekli mesec seznam vseh porodnic, ki jim j» nudila
babiSko pomoč.
8. ölet»

•

-"

12. Člen uredbe te črta.
4. Člen
Ta uredba velja od dneva objav« v >U radnom M«tt
LRSc
Št. S-zak 291
Ljubljana, dne 8. julija 1950.
Minister
Za predsednika vlade LR4
za ljudsko zdravstvo LRS:
podpredsednik:
Dr. Marjan AMto 1. r.
Iran Maetk 1. r.
124.
m» podlagi drugega odstavka "S. člena ustave LRS
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za lndu*trifo LH9

uredbo
o ukinitvi Glavne direkciju grafične industrije LKđ
1. člen
Glavna direkcija grafične induetrije LRS, ki je bil*
ustanovljena pri Ministrstvu za industrijo In l'UdaMlvd
LRS t uredbo vlade LRS z dne 28. 11. 1947 (Uradni IM
LRS, it. 12—60/47), se ukine in preneha.
2- člen
Likvidacijo Glavne direkcije grafične tuduitrljt- '«vedejo likvidatorji, ki Jih imenuje predsednik äyeta vi»*
de LRS za predelovalno industrijo.
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S premoženjem Glavne direkcij« grafične industrije,
ki preostane po končani likvidaciji, razpolaga predsednik
Sveta vlade LRS za predelovalno industrijo.
3. člen
Ta uredba velja od dneva objav© v »Urad. IistuLRS«.
Št S-zak 292
Ljubljana, dne 8. julija 1950.
Predsednik Sveta vlade LRS
za predelovalno industrijo Za predsednika vlade LRS
podpredsednik:
minister:
Stane Kavčič 1-r.
Ivan Maček L r.
125.
Na podlagi 22. točke odredbe o odpisu in prenosu
nelikvidnih sredstev in virov sredstev državnih gospodarskih podjetij zveznega in republiškega pomena
.(Uiradni lisuFLRJ, št 05—543&9) izdaja vlada LRS po
predlogu ministra za finance LRS

odločbo
o odpisu in psenosu nelikvidnih sredstev in virov
sredstev državnih gospodarskih podjetij lokalnega
pomena
L Zaradi realnega prikazovanja stanja premoženja,
ki ga upravljajo državna gospodarska podjetja lokalnega
pomena, se vsa nelikvidna sredstva to viri sredstev, ki
se vodijo v poslovnih knjigah teh podjetij, odpišejo ali
pa prenesejo po predpisih te odredbe.
•. Za nelikvidna sredstva oziroma vire sredstev, ki
se odpišejo, se štejejo:
1. terjatve in obveznosti nasproti domačim državnim
gospodarskim podjetjem, ustanovam in uradom, nastale
do 9. maja 1945;
2. knjigovodstvene prevzete vrednosti, ki so v gospodarstvu FLRJ izgubile pomen, bilančnih vrednosti,
]£akor n. pr. rudarske in vodne pravice in koncesije ter
licence in patenti, ki so izgubili pravico varstva;
3. vsi lastni skladi, razen skladov, ki so ustanovljeni
po pjedpisih temeljnega zakona o državnih gospodarskih
podjetjih in po predpisih gospodarskih uredb (med katere spada tudi sklad za kulturno-prosvetno delo);
4. državni vrednostni papirji, delnice domačih podjetij, delnice tujih podjetij in lastne delnice"Odjpčbe o odpisu nelikvidnih sredstev in virov sredstev iz te točke izdaja operativni upravni voditelj podjetja, vendar mora odločbe operativnega upravnega voditelja podjetij krajevnega pomena poprej potrditi pristojni poverjenik za finance okrajnega ljudskega odbora.
Predlog za odpis poda podjetje operativnemu upravnemu voditelju v obliki seznama, ki mora obsegati tele
podatke:
a) za odpis terjatev in obveznosti iz 1. točke (posebej za terjatve in posebej za obveznosti) ime in stalno
prebivališče (domicil) dolžnika oziroma upnika, znesek;
d;a$ttm nastanka, naslov nastanka da razlog za neizterljivost oziroma neplačljivost;
b) za odpise iz. 2., 3. in 4. točke ustrezajoče podatke (opis terjatve oziroma obveznosti, znesek, datum
in naslov, po katerem se sredstvo oziroma vir sredstev
vodi pri podjetju in podobno).
Z "državnimi vrednostnimi papirji in delnicami postoj podjetje, potem ko je prejelo odločbo o odRisu
takole:
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a) državne vrednostne papirje in delnice tujih podjetij polije Državni investicijski banki FLRJ v Beogradu
— direkciji dolgov;
b) delnice nacionaliziranih ali zaplenjenih podjetij
pošlje tem podjetjem, bj delnice obdržijo in z njimi
ravnajo po veljavnih predpisih kakor z delnicami, ki so
prešle na državo in o tem obvestijo Državno investicijsko
banko FLRJ v Beogradu;
c) delnice podjetij, ki niso bila nacionalizirana ali
zaplenjena, pošlje te*m podjetjem, ki jih nato prevedejo
na državo in pošljejo Državni investicijski banki FLRJ
v Beogradu;
č) lastne deMce podjetja obdržijo in jih do nadaljnje odredbe vodijo v zabuančni evidenci
O odpisanih lastnih delnicah sestavljajo operativni
upravni voditelj za evoja podjetja sezname in jih pošljejo
Državni investicijski banki FLRJ v BeograduDelnice odpišejo podjetja po knjižni vrednosti, [>o
kateri se vodijo v bilanci.
III. Za nelikvidna sredstva, ki se odpišejo, se štejejo tudi:
1. neizterljivo terjatve in zastarane obveznosti, uastale po 9. maju 1945, ko se poprej ugotovi, da jih ni
mogoče izterjati oziroma da so zastarane;
2. terjatve in obveznosti nasproti domačim zasebnikom in podjetjem, nastale do 9. maja 1945, ki so P»
predpisu IV. točke te odredbe prenesene v zabilančno
evidenco, potem ko se ugotovi, da so neizterljive oziroma
zasta'rane.
Odločbe o odpisu terjatev in obveznosti iz te (III)
točke izdaja izvršilni odbor tistega ljudskega odbora,
ki mu podjetje pripada, in sicer mora za vsak posamezen
primer svojo odločbo o odpisu predložiti v potrditev v
primerih:
a) izvršilni odbor krajevnega ljudskega odbora odločbo o odpisu v 7nesku do 20.000 dinarjev poverjeniku
za finance okrajnega ljudskega odbora, v znesku preko
20.000 dinarjev pa Ministrstvu za finance LRS;
b) izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora odločbo o odpisu v znesku preko 20.000 dinarjev Ministrstvu za finance LRS;
Predlog za odpis poda podjetje izvršilnemu odboru
preko svojega operativnega upravnega voditelja za vsafo
terjatev in obveznost posebej; predlog mora obsegati
podatke kakor predlog za odpis terjatev iz II. 1, točk6
te odredbe.
IV. Za nelikvidna sredstva in vire sredstev, ki se
prenesejo, se štejejo:
1. neizterjane terjatve in neporavnane obveznost
nasproti tujim osebam, podjetjem in ustanovam, nastale
do 9. maja 1945;
2. terjatve in obveznosti nasproti domačim zasebnikom in zasebnim podjetjem, nastale do Ö. maja l^'
Terjatve in obveznosti pod 1. se prenesejo na Ura<1
za zaščito jugoslovanskega premoženja v inozemstvu?
terjatve in obveznosti pod 2. pa v posebno zabilan^10
evidenco.
Urad za zaščito jugoslovanskega premoženja v in°"
zemstvu postane pravni naslednik nanj prenesenih Ie*"1
jatev. Obveznosti, prenesene na urad se likvidirajo P
obstoječih predpisih.
..
Odločbe o prenosu terjatev: in obveznosti iz te toc*izdaja operativni upravni voditelj EPdjetja, vendar raoT
i odločbe operativnih upravnih vo'ditéìfev podjetij kraje
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flega 'pomena poprej potrditi pristojno poverjeništvo za
»nance okrajnega ljudskega odbora.
Za prenos terjatev in obyezaosti iz te točke pod 1,
P°da podjetje svojemu operativnemu upravnemu voditelju, posebej za terjatve in posebej za obveznosti, predlog v
obliki seznama, ki mora obsegati tele podatke: ime
dolžnika oziroma upnika, kraj in država njegovega donneila, znesek, datum nastanka, naslov nastanka, razlog
z
a neizterljivost oziroma neplačljivost, valuto, ali je bila
terjatev svojčas priglašena Uradu za zaščito jugoslovanskega premoženja v inozemstvu, ali je obveznost v celoti
Padla na podjetje ali pa je nje del padel na bivšega lastnika [.odjetja (če je bilo podjetje nacionalizirano oziroma
zaplenjeno in če je bilo na dan nacionalizacije oziroma
Wplembe prezadolženo).
Ko podjetje sprejme odločbo o prenosu terjatev in
obveznosti nasproti tujim osebam, podjetjem in ustanoVam
je dolžno, ia v dveh dneh po prejemu odločbe
posije njen prepis Uradu za zaščito jugoslovanskega
Premoženja v inozemstvu v Beogradu in vso dokumenaci
.io terjatev in obveznosti urejeno.
V svojih knjigah izvede podjetje prenos šele potem,
ko mu Urad za zaščito jugoslovanskega premoženja v
mozemsvu potrdi prejem odločbe o prenosu.
Podjetja morajo pri deloi v zvezi z ureditvijo odnoSOv

v inozemstvu opraviti vse zadeve, ki mu jih naloži
urad.
Za •••••• terjatev in obveznosti iz te točke pod 2P°da podjetje svojemu operativnemu upravnemu voditelju
Predlog v obliki seznama z istimi podatki kakor za terjatve in obveznosti iz II. točke pod 1. te odredbe.
Ce podjetje pozneje ugotovi, da so terjatve končno
Neizterljive oziroma obveznosti zastarane, poda predlog
P° Predpisu II. točke pod 2. te odredbe zaradi končnega
odpisa in črtanja in zabilančne evidence.
Dohodki od. morebiti izterjanih terjatev, ki so predene v zabilančno evidenco, se knjižijo kot izredni
ipUredvideni dohodki, od katerih imajo podjetja pravico
d
° prispevka v skla,d vodstva y višini od 10?/0.
. V. Kavcije ali depoziti, ki so položeni pri podjetju
^i Jih je podjetje pplofilo pri drugih, se odpišejo ozi0ß
ia prenesejo po predpisih II. oziroma IV. točke te
odredbe.
VI. Odpüäsani lastni 'skladi se preknjižijo v korist
Wada obratnih oziroma sklada osnovnih sredstev^ vse
^Se odpisne in prenosne postavke pa glede na njih
^tivni oziroma pasivni pomen v breme ali v korist
T^da obratnih' sredstev oziroma sklada osnovnih sredste
* podjetja.
v Vil. Podjetje mora o vsaki likvidaciji in odpisu bivrr&a sovražnikovega premoženja obvestiti Reparacijsko
Misijo pri yladi FLRJ.
Vili. Ta odredba se no nanaša na državna kreditna
ujetja.
t . *X. Odpise oziroma prenose knjižnih vrednosti po
i odredbi je treba izvesti do 15. junija 1950.
in . *• Ta odredba velja od dneva objavo v -»Uradnem
***« LRS«.
St. S-zak 236
^ubijana, dne 8. julija 1950.
jyUn.

nis

ter za finance LRS:
Zoran Polič L r.

Za predsednika vlade LRS:
podpredfwlnik:
Ivan Maček 1. r.

•••

""^ •""•-' ""-•"- -- ""1

MINISTRSTEV LJÜMKE RECTBOKE
126.
Na PjOdlagi 17. člena zakona o .posesti in nošenju
orožja (Uradni IjsJ.LRS, št. 33r2Q8/49), pîedp/sujém v soglasju s predsednikom vlada LRS

pravilnik
za izvajanje zakona o posesti in nošenju orožja
L Splošne odločbe
1. <3en
Orožje lahko nabavi, ima in nosi le tisti, ki ima za
to dovoljenje pristojnega organa državne uprave.
Dovoljenje za nabavo, posest in nošenje orožja se
lahko izda le za tisto orožje, ki je navedeno, v odredbi o
vrstah orožja, za katero se lahko izda dovoljenje za nabavo, posest in nošenje (Uradni list LRS, št. 22—lfbtfnO.
2. člen
Dovoljenje za nabavo orožja oziroma orožni Hist ni
potrebno:
a) za puške na vzmet in za puške na stisnjeni zrak;
b) za orožje, ki je toliko pokvarjeno, da se s popravilom ne da več usposobiti za svoj namen;
c) za orožje umetniške aH zgodovinske vrednosti;
za tako orožje, ki se ne uporablja, ampak hrani le kot
umetniška aH zgodovinska posebnost;
č) za orožje, ki ga uporabljajo strelske družine in
ustanove, ki jim je poverjeno izvajanje predvojàske
vzgoje.
Za orožje, ki ne $pada pod točko e) in se hrani 3e
kot predmet osebne ali rodbinske vrednosti, je potreben
orožni list za posest orožja.
3. člen
Orožje, ki ga uporabljajo strelske družine in ustanove, ki jim je poverjeno izvajanje predvojaške vzgoje,
mora biti spravljeno in zavarovano na način, ki ga pred- •
pišo poverjenik za notranje zadeve okrajnega oziroma
mestnega (rajonskega) ljudskega odbora.
4. člen '
Tisti, ki po naravi svoje službe imajo pravico ali
dolžnost, imeti in nositi orožje, morajo imeti za òabavo
takega orožja dovoljenje, za posest in nošenje orožja pa
orožni Ust
Izvzete so vojaške osebe in pripadniki ljud£kve milice, kolikor imajo in nosijo orožje po predpisih svoje
službe.

5. Sen
Imetnik orožnega.lista mora čuvati orožje tako, da
ne pride v roke neupravičenim osebam, in ravnati i
njim tako, da ne ogroža varnosti ljudi.
II. Dovoljenje za nabavo orožja
6. člen
Dovoljenje za nabavo orožja se izda fizični osebi, če
izpolnjuje pogoje za dosego orožnega lista. Dovoljenje za
nabavo orožja 6e izda tudi uradu, zavodu, podjetju, zadrugi ali družbeni organizaciji za nàbavò službenega
orožja.
Dovoljenje za nabavo orožja se izda za tri mesece.
Vi tem roku lahko tisti, M je dobil do^ljenje^ nabavi le
tisto orožje, za katero je bilo izdano dovoljenje.
Ce so podani utemeljeni razlogi, se lahko dovoljenje
enkrat podaljša z veljavnostjo za nadaljnje tri rèësëee.
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V dovoljenju je treba označiti vrsto, model in kaliber orožja, za katero *e izda dovoljenje.
•. Dolžnosti imetnika dovoljenja za nabato orožja
7. člen
Kdor je dobil dovoljenje za nabavo orožja, mora v
ûèmih dneh po nabavi orožja vložiti pri poverjeništvu
za notranje «adevp okrajnega oziroma mestnega (rajonskega) ljudskega udbora. v območju katerega prebiva,
prošnjo, da se mu Uda orožni Ust za nabavljeno orožje.
V roku, predpisanem v prvem odstavku tega člena,
mora priglasiti nabavo orožja tudi urad, zavod, podjetje,
zadruga ali družbena organizacija.
8. člen
Kadar ee nabavi orožje pri državnem podjetju za
promet i orožjem, mora kupec izročiti dovoljenje podjetju. Ce tisti, ki ima dovoljenje za nabavo orožja, nabavi
orožje od zasebnika, mu mora pokazati dovoljenje, ta pa
mora na dovoljeuju potrditi, da je odsvojil orožje.
VI. Orožni list
9. člen
Orožni list opravičuje posest in nošenje ali samo poaeet •••••• na ozemlju FLRJ in velja le za orožje, za katero je bil izdan.
V orožnem listu mora biti navedena vrsta, model, kaliber in številka orožjaZa dvoje ali več orožij istega lastnika se lahko izda
•a orožni list.
Zaradi pomanjkanja lovskega orožja • olajšanja love
te lahko izda za eno lovsko strelno orožje več orožnih
listov, s katerim ee dovoli posest in nošenje istega orožja
lastniku še drugim osebam.
Orožni list se izda le fizični osebi in ?e glasi na ime
% ki mu je bil izdan.
Za izgubljeni orožni list se duplikat ne more izdati,
dokler izgubljeni orožni list ni v Uradnem listu preklican kot neveljavenV. Dolžnosti imetnika orožnega list»
•.
10. Sen
Kdor nosi orožje, mora imeti orožni list pri sebi 1er
ga pokazati na zahtevo organom, ki so upravičeni legitimirati.
U. člen
Imetnik orožnega lista, ki se stalno preseli v drug
©kraj, mora pred preselitvijo priglasiti odselitev poverjeništvu za notranjo zadeve, najpozneje v 14 dneh po
preselitvi pa mora priglasiti priselitev poverjeništvu za
notranje zadeve okrajnega oziroma mestnega (rajonske.
ga) ljudskega odbora, v katerega območje se preseli.
12. Sen
Kdor je izgubil orožje ali je prišel na kak drug
način ob orožje, mora to v treh dneb priglasiti poverjeništvu za notranje zadeve, ki je izdalo orožni list, če se
je pa preselil •• orožje izgubil v drugem kraju, pa tudi
poverjeništvu za notranje zadeve, ki je pristojno za ta
kraj.
13. Člen,
Imetnik orožnega lista lahko orožje odsvoji samo
rïstèmu, ki ima dovoljenje za nabavo tega orožja. Odsvoiilev orožja mora priglasiti v osmih dneh poverjeništvu
ta notranje zadeve, pri katerem je orožje registrirano.
Obenem mora oddati orožni Kst.
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Vi. Priglasitev imrti imetnika orožnega -lista
14. člen
CP imetnik orožnega lieta umre, morajo ožji sorod«
niki umrlega oziroma tisti, ki ima orožje spravljeno, v
petih dneh priglasiti poverjeništvu za notranje zadeve
»mrt imetnika orožnega lista in orožje oddati.
Ce pravni naslednik v tridesetih dneb po smrti
imetnika orožnega lista odsvoji orožje nekomu, ki ima
dovoljenje ca nabavo tega orožja, ali če dobi sam orožni
list za to orožje, se oddano orožje izroči kupcu oziroma
pravnemu nasledniku, ki dobi orožni list za to orožje. V
nasprotnem primeru «o orožje odvzame s pravico do odškodnine.
VII. Priglasitev najdenega orožja
15. člen
Kdor je naiel orožje, ga mora takoj izročiti najbližjemu poverjeništvu za notranjo zadeve ali najbližji postaji
ljudske milice.
0 izročitvi najdenega orožja se mora z najditeljem
sestaviti zapisnik, v katerega se vpišejo najditeljev! oseb«
ni podatki, čas in kraj najdbe ter vrsta, model, kaliber
in številka najdenega orožja.
Najdeno orožje se vpiše v register odvzetega in zaplenjenega orožja, v opombi pa se zapišejo najditéljevi
osebni podatki.
Zn najdeno orožje veljajo sicer predpisi o najdenih
stvareh.
,„„ „ ,
VIII. Postopek
a) Prošnja za dovolj nje za nabavo
orožja, prošnja za orožni I ie t
16'. člen
Prošnja za izdajo dovoljenja za nabavo orožja ali sa
orožni list >=P predloži poverjeništvu za notranje zadeve
okrajnega oziroma mestnega (rajonskega) ljudskega odbora, v območju katerega prebiva tisti, ki prosi za dovoljenje ali za orožni list.
Prošnja mora vsebovati prosilčeve osebne podatke,
in sicer' rodbinsko, očetovo in rojstno ime, datum in kraj
rojstva, poklic, zaposlitev, stalno prebivališče in državljanstvo.
V prošnji za izdajo dovoljenja za nabavo orožja ie
treba označiti vrsto orožja, v prošnji za orožni list Pa
vrsto, model, kaliber in številko nabavljenega orožja ter
kdaj in od koga je bilo orožje nabavljeno.
Prošnji za orožni list je treba priložiti dovoljenje za
nabavo orožja s potrdilom tistega, od Katerega jo bilo *
orožje nabavljeno.
Kdor potrebuje orožje zaradi flmSeyamja elužbe, mora prošnji piriložiti potrdilo ustanove, pri kaleri je v službi, da mu je orožje potrebno.
Prošnji za dovoljenje za nabavo lovskega orožja a"
za izdajo orožnega lista za tako orožje Je treba praviloio4'
priložiti potrdilo o članstvu v lovski družini.
17. člen
Kdor prosi za podaljšanje dovoljenja za nabavo oro**
ja ali za podaljšanje orožnega lista, mora v 16. členu omenjena dokazila priložiti .proSnji le ledaj, če to pove**
jeništvo za notranje zadeve zahteva.
Prošnji za podaljšanje orožnega lista je treba prtf°"
žiti orožni list, za podaljšanje dovoljenja za nabavo orožja pa dovoljenje za nabavo orožja.
18. člen
Tuji državljan vloži • prošnjo pri poverjeništvu ^
notranje zadeve okrajnega oziroma mestnega (rajonske'
ga) ljudskega odbora, v območju katerega prebiva.
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Za prošnjo tujega državljana yeljajo smiselno do- za notranje zadeve. Komisijo sestavljajo zastopnik lovske organizacije, puškarskega podjetja, notranje in tU
ločbe 16. in 17. člena.
Prošnjo tujega državljana predloži poverjeništvo za nančne uprave.
23. člen
notranjo zadeve z obrazloženim predlogom v odločitev
ministrstvu za notranje zadeve.
„Vrednost orožja se določi v zneskih, ki ustrezajo
Ce je dvomljivo, ali obstoji reciprociteta glede izda- dejanski vrednosti orožja. Vrednost ne sme presegati najjanju dovoljenj za nabavo, posest in nošenje orožja •• višjih zneskov, predpisanih v ceniku, izdanem po 12. členaše državljane v državi, kateri pripada tuji državljan, od- nu zakona o posesti in nošenju orožja.
loži o tem vprašanju Ministrstvo za.notranje zadeve FLRJ.
24. člen
Za tuje državljane, ki uživajo diplomatsko imuniteto,
Organ,
ki
je
izdal
odločbo
o odvzemu orožnega lista,
veljajo posebni predpisi.
izda bivšemu lastniku oziroma njegovemu pravnemu nab) Potrdilo o vloženi prošnji
sledniku, ki ima pravico do odškodnine, odločbo o od19. člen
škodnini za oddano oziroma odvzeto orožje. Zoper to odPoverjeništvo za notranje zadeve izda potrdilo, da ločbo je dovoljena pritožba v osmih dneh na neposredno
je bila prošnja vložena:
višji organ.
a) tistemu, ki je vložil prošnjo za podaljšanje orožPuskareko podjetje izplača odškodnino na podlagi
nega lista;
obvestila pristojnega organa, da je odločba o odškodnini
b) tistemu, ki je vložil prošnjo za orožni list in pn- pos-tala p.-avncmočna
glasilj da je orožje nabavil na podlagi izdanega dovolje25. člen
na za nabavo orožja;
Za zaplenjeno ali najdeno orožje izplača puškarsko
c) tistemu, ki je vložil prošnjo za orožni list po 15- podjetje ustrezno vrednost okrajnemu oziroma mestnemu
členu zakona o posesti in nošenju orožja.
(rajonskemu) ljudskemu odboui (poverjeništvu za fiiako potrdilo upravičuje v primeru pod točko a) do nance), v območju katerega p
va tisti, ki mu je bilo
posesti in nošenja orožja, v obeh drugih primerih pa le orožje-zaplenjeno, oziroma krajevnemu (mestnemu, rado posesti orožja, dokler o prošnji ni pravnomočno od- jonskemu) ljudskemu odboru, v katerega območju je bilo
ločeno.
orožje najdeno.
Potrdilo se odvzame, ko se stranki vroči novi ali po26. člen
daljšani orožni list oziroma odločba, s katero se je pros•
Določbe
20.
do
24.
člena
tega pravilnika veljajo smii,
•• zavrnila.
selno tudi:
e) Odvzem orožnega lista
a) če se izda odločba, s katero se zavrne prošnja za
v
20. člen
podaljšanje orožnega lista;
V odlocw o odvzemu or 'nega lista po 10. členu zab) če se zavrne prošnja za izdajo orožnega lista po
kona o pojesti in nošenju orožja se odredi, da mora last15. členu zakona o posesti in nošenju orožja;
ili orožje takoj oddati poverjeništvu za notranje zadeve,
c) če se odvzame orožje" imetniku, ki ni zaprosil za
Pri katerem mora biti orožje spravljeno, dokler ne po- podaljšanje orožnega lista po 16. členu zakona o posesti
stane odločba o odvzemu orožnega lista pravnomočna. in nošenju orožja;
Ce stranka ne odda orožja, se orožje odvzame po izč) če se odvzame orožni list, ker je imetnik orožnega
vršilni poti.
lista duševno zbolel;
Za oddano oziroma odvzeto orožje se izda potrdilo.
d) če se odvzame orožje, ker je imetnik orožnega
V potrdilu morajo biti označeni vrsta, model, kaliber in lista umrl;
številka orožja ter rodbinsko in rojstno ime, poklic in
e) če se odvzame orožni list, ker je imetnik orožnega
naslov imetnika orožja.
lista izgubil značaj uslužbenca, s katerim je združena praCe se odločba o odvzemu lista razveljavi, se vrne vica in dolžnost, imeti in nositi orožje, in je imetnik
°ddano oziroma odvzeto orožje.
orožnega lista obenem tudi lastnik orožja.
č) Ocenitev vrednosti orožja in doIX. Razvid o dovoljenjih za nabavo orožja, o orožnih
•
ločitev odškodnine (protivrednosti)
listih, o odvzetem, zaplenjenem in najdenem orožju:
21. člen
obrazci za registre in druge tiskovine
Ko je postala odločba o odvzemu orožnega lista
27. člen
Pravnomočna, se pošlje oddano oziroma odvzeto orožje
Zaradi evidence o izdanih dovoljenjih za nabavo,
Puškarskemu podjetju. Puškarskemu podjetju se pošlje posest in nošenje orožja in o odvzetem orožju vodijo po'udi orožje, ki je bilo najdeno, pa se lastnik v enem letu verjeništva za notranje zadeve okrajnih oziroma mestnih
u
i mogel ugotoviti.
(rajonskih) ljudskih odborov:
Vojaško orožje, ki je bilo odvzeto, zaplenjeno-ali naja) register izdanih dovoljenj za nabavo orožja;
deno, ?e pošlje pristojnemu državnemu organu.
b) register izdaniïï orožnih listov in
Ce ima tisti, ki mu je bilo orožje odvzeto, pravico
c) register odvzetega, zaplenjenega in najdenega
do odškodnine, mora poverjeništvo za notranje zadeve v orožja.
fPceinnern dopisu, ki ga posije puškarskemu podjetju,
Ministrstvo za notranje zadeve vodi o dovoljenjih za
j? navesti in označiti tistega, ki naj se mu izplača od- nabavo orožja in o orožnih listih, ki jih izda aH odvzame
Sk
4 °dnina.
tujim državljanom razvid na način, ki je predpisan v
, Za odvzeto vojaško orožje, ki je bilo od države pri- prvem odstavku.
mjeno brezplačno, se ne da odškodnina.
28. člen
22. člen
Obrazce za registre iti za druge tiskovine v zvezi t
Odvzeto, zaplenjeno in najdeno orožje oceni pri pu- izvajanjem zakona o posesti in nošenju orožja predpiše
""' ein podjetju komisija, ki jo imenuje ministrstvo ministrstvo za notranje zadeve.
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29. člen
Poverjeniâtvo za notranje zadeve okrajnega oziroma
m&stnega (rajonskega) ljudskega ud bora mora sestaviti
seznam oseb, ki so priglasile po 15. členu zakona o posesti in nošenju orožja orožje, za katero niso imele orožnega lista.
X. Kazenske določbe
- 3o. a©n
Z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev ali e kaznijo poboljševalnega dela do dveh mesecev se kaznuje:
a) kdor ne priglasi preselitve po določbi 11. člena
tega pravilnika;
b) kdor ne priglasi, da je orožje izgubil ali na kak
drug način prišel ob orožje (12. člen);
c) kdor ne priglasi, da je odsvojil orožje, za katero
ima orožni list (13. člen) ;
6) kdor je dolžan priglasiti smrt imetnika orožnega
Msta, pa tega ne stori (14. Sen);
d) kdor brez orožnega lista nosi orožje, za katero ima
orožni list;
e) kdor prekrši določbo 6. diene tega pravündka.
31. Ölen
Upravni kazenski postopek vodi in odloča na^ prvi
stopnji poverjenik za notranje zadeve okrajnega oziroma
mestnega (rajonskega) ljudskega odbora PO določbah te«
meljnega zakona o prekrikih.
I
•
II. Končna določba
32. člen
T pravilnik velja od dneva objave v >uraanem Uetu
LRS«.
^
St. S—65/63
Ljubljana, dne 29. junija 1950.
Soglašam!
Za predsednika vlade LRS
Minister
podpredsednik:
za notranje zadeve LRS:
Ivan Maček 1 r.
Borii Kraigher 1. r.
127.
Xa pudlagi 4. členu zakona o poseìti in nošenju orožja
(Uradni list LKS. žf. 33—-.208/49) izdajam v sporazumu •
mi.ni3trsJvoni za narodno obrambo FLRJ

odredbo
vrstah orožja, za kntcru se lahko izda dovoljenje za
nabavo, posest in nošenje
1. Dovoljenje za iiabavo, posest in uok-uje orožja $e
lahko izda:
a) /AS vse vrste lovskih pužk nn Jibre;
b) /.n lovske |iuške na kroglo, ki eo izvirno iadelktte
za lovske namene;
c) za vojaSke puške, predelane v lovsk« puJke;
Č) m vse vrste lovskih pu3k floherlovk;
d) za navadne, avtomatične in polavtomatične samokrese in pištole;
H) za vojaSko strelno orožje (puîke in avtomatično
orožje).
2. D.ovoljenje za nabavo, posest in noženje se lahko
izda tudi za vse vrste hladnega orožja, fazen za tisto, ki
se lahko up«rnt>ljn pri napadu in ki ee lahko nosi skrito,
kot a. pr. hnd.il». bajoneti v palicah, trìrezni medi, handžarji, boksarji, železne palice in podobno orožje.

3. Ce je dvomljivo, ali se za kako orožje lahko izda
dovoljenje po tej odredbi, odloČi minister za notranje zadeve.
4. Ta odredba velja od dneve objave v >U radne•,
listu LRS«.
St. 805/00
Ljubljana, dne 29. junija I960.
ftlinister
za notranje zadeve LRS;
Borie Kraigher 1. r.
128.

Po 1. členu uredbe o prijavljanju prebivališča (Uradni lût FLRJ, žt. 39—322/50) izdajam
odredbo
o spremembi odredbe o razširitvi obveznosti prijave prebivališča ter spremembe prebivališča oziroma prijave
spremembe stanovanja (Uradni'list LRS, St. 24—158/49)
tako, da se njeno prečiščeno besedilo glasi:

Odredba
o razširitvi obveznosti prijave stalnega prebivališča,
spremembe stalnega prebivališča oziroma prijave
anranembe stanovanja
l

Dolžnost, priglasiti stalno prebivališče, spremembo
stalnega prebivališča in spremembo stanovanja, se razlili tudi na vse druge kraje na ozemlju Ljudske republike Slovenije, ki v 1. Členu uredbe o prijavljanju pre*-1
vališča niso navedeni
2
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
st s-e&/0i
Lftbljana, dne 20. junija 1950.
Minister
za notranje zadeve LRS:
Boris Kraigher 1. r.
129.
Na podlagi drugega odstavka 21. člena uredbe o prijavljanju prebivališča (Uradni list FLRJ, St. 39-322/SO)
predpisujem v sporazumu s predsednikom vlade LRS
navodilo
o prijavljanju prebivališča državljanov FLRJ v
Ljudski repnbliki Sloveniji
I. Organizacija prijavne in odjavile službe
1. Za vodstvo razvida o prijavah stalnega prebivališča, spremembe stalnega prebivališča, spremembe atano*
vanja, o prijavah (odjavah) začasnega prebivališča državljanov FLRJ ter za opravljanje drugih nalog prijavne lu
odjavne službe ae ustanovijo v sestavu povorjeniatev za
notranje zadeve okrajnih in mestnih (rajonskih) ljudskih
odborov posebne organizacijske enote (centralni prijavrir .
?
urad, prijavni urad).
2. Pri poverjenlStvu • notranje zadeve mestnega
ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane in mestnega,
ljudskega odbora metta Maribora Je centralni prijah
urad.
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3. Pri poverjeniatvih za notranje zadeve rajonskih
••••4• odborov, pri poverjena tvih 2a notranje zadeve
trajnih ljudskih odborov • pri jjoverjeništvlh za no*
tranje zadeve mestnih ljudskih odborov Celje, Jesenice in
Kranj so prijavni uradi.
4. Centrala! prijavni urad vodi kartoteko stalnega
prebivalstva in razvid prehodnega prebivalstva za ob*öOSJ* mesta na podlagi izvirnih prijav (odjav), ki jih
••%•• prijavni uradi poverjeništev ta notranje zadeve
îajonikih ljudskih odborov m prijav (odjav), ki jih «pre*
itffla neposredno sala.
Centralni prijavni urad sprejema neposredno pri«
jave (odjave) za osebe, ki se nastanijo v hotelu, penziju, prenočišču ali drugem podobnem podjetju.
5. Prijavni uradi poverjenütev za notranje zadeve
rajonskih ljudskih odborov sprejemajo prijave (odjave)
o vseh vrstah prijavne obveznosti, izvzemši prijave (odjave) za osebe, ki se nastanijo v hotelu, penzionu, prenočišču ali drugem podobnem podjetju; izdajajo potrdila o
sprejemu prijav (odjav) ter pošiljajo prijave (odjave)
centralnemu prijavnemu uradu.
Prijavni uradi poverjeništev za notranje zadeve rajonskih ljudskih odborov vodijo kartoteko stalnega prebivalstva.
6. Prijavni uradi poverjeništev za notranje zadeve
cestnih ljudskih odborov Celje, Jesenice In Kranj vodijo
kartoteko stalnega prebivalstva In razvid prehodnega prebivalstva za območje mesta na podlagi prijav (odjav), ki
Jih sprejemajo neposredno sami.
7. Prijavni uradi poverjeništev za notranje zadeve
okrajnih ljudskih odborov vodijo kartoteko stalnega prebivalstva In razvid o prehodnem prebivalstvu na podlagi
prijav (odjav):
a) ki jih sprejemajo neposredno sami (19. točka
Pod c);
b^ ki jih pošiljajo državni matičarji (19. točka
Pod č) in krajevni ljudski odbori (19. točka pod d).
8. V krajih izven sedeža okrajnega ljudskega odbora
»prejema prijave (odjave) državni maČčar krajevnega
(mestnega) ljudskega odbora, pri ljudskem odboru, kjer
û
i matičarja, pa uslužbenec, ki ga določi v sporazumu
8
poverjenikom za notranje zadeve okrajnega ljudskega
odbora krajevni ljudski odbor.
9. Matičarji in drugi uslužbenci krajevnih ljudskih
°dborov, ki opravljajo zadeve iz prijavne in odjavne službe, opravljajo delo po navodilih in pod nadzorstvom poverjenika za notranje zadeve okrajnega ljudskega odbora.
10. Posamezniki lahko dobijo potrdilo o podatkih, ki
Jih ima prijavni urad, če vložijo pismeno prošnjo, plačajo
Predpisano takso in če imajo utemeljen interes na podatkih.
Praviloma se dajejo taka potrdila neposredno tistim,
°* katere se podatki nanaSajo.
Prijavni urad lahko da naslov kake osebe tistemu,
*i na*Lov upravičeno potrehije.
•. Vrste prijavne obveznosti po uredbi
b prijavljanju prebivališča
v
11. Prijavna obveznost stalno' naseljenih oseb velja
f? odredbi ministra za notranje zadeve LRS o spremembi
^Jedbe o razširitvi obveznosti prijave prebivališča ter
Prernembe prebivališča oziroma nrijave spremembe sta^!•••• (Uradni list LRS, št. 22-128/50) za vse kraje aa
Su LRS' • v *• aeau uredbe ° prijavljanju prohibées, nieo navedeni.

.•i-

v--
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12. Prijavna obveznost stalno naseljenih oseb ousega
dolžnost prijave:
a) stalnega prebivališča;
b) sprememoe stalnega prebivališča;
c) spremembe stanovanja v samem kraju.
13. Prijavna obveznost prehodnih oseb obsega doünost prijave (odjave) začasnega prebivališča v vsakem
kraju izven »talnega prebivaliiòa, 6e traja prebivanje ved
kot 24 ur. Prebivanja iaven •talnega prebiYaliioa niso
dolžni prijavljati tisti, ki po pooblastilu opravljajo v ta«
kein kraju uradno delo.
14. Prijave (odjave) s« opravijo na obrazcih, lü so
predpisani z odredbo ministra za notranje zadeve FLRJ
o prijavah stalnega prebivališča in začasnega prebiva»
lisca (Uradni list FLRJ, &t. 89—882/60), in sicer:
a) prijava (odjava) »talnega prebivališča na obrazcu
ôt l. Ob spremembi stalnega prebivališča se prijavi na
tem obrazcu tako odhod iz dotedanjega stalnega prebivališča kakor tudi prihod v novo stalno prebivališče;
b) prijava spremembe stanovanja na obrazcu it. 2;
c) prijava (odjava) začasnega prebivališča na obrazcu
št. 1. Na tem obrazcu se predloži prijava (odjava) tudi
za tistega, ki se sprejme v internat, bolnišnico, hotel itd,
15. Za zakonca, ki živita v skupnem gospodinjstvu,
se predloži skupna prijava, če skupaj spremenita svoje
stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče.
Za vsakega otroka nad 16 leti in za vsako drugo
osebo nad 16 leti, ki živi v skupnem gospodinjstvu in ki
spremeni svoje stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče obenem z drugimi družinskimi člani, se predloži posamezna prijava.
Za otroke pod 10 leti ne obstoji prijavna (odjavna)
obveznost.
III. Osebe (zarodi, podjetja), ki se odgovorne
za vloiiter prijave (odjave)
16. Prijavo (odjavo) mora po uredbi o prijavljanju
prebivališča predložiti pristojnemu organu:
a) tisti, ki mora biti prijavljen (glavni prijavni zavezanec); to velja tudi za podnajemnika (6. člen uredbe);
b) stanodajalec kot nadomestni prijavni zavezanec,
če glavni prijavni zavezanec ne izpolni prijavne (odjav,
ne) obveznosti (16. člen uredbe);
c) družinski poglavar kot glavni prijavni zavezanec
za zakonca in druge osebe, starejše od 16 let, če živijo
te osebe z njim v skupnem gospodinjstvu (7. člen uredbe);
č) vodstvo internata, doma itd- za mladoletne osebe,
stare nad 16 let, ki stanujejo v takem zavodu (prvi odstavek 8. člena uredbe) ;
d) vodstvo bolnišnice, sanatorija, zdravilišča itd. za
tiste, ki »e sprejmejo na zdravljenje (drugi odstavek 8.
člena uredbe);
e) vodstvo hotela, penziona, prenočišča ali drugega
podobnega podjetja za tiste, ki se sprejmejo na stanovanje (9- člen uredbe).
Osebam, navedenim v točkah 5) do e) se nI treba
samim prijaviti (odjaviti).
17. Stanodajalec se mora takoj prepričati, ali je oseba, ki mora biti prijavljena (odjavljena), izpolnila prijavno obveznost. Ce tega ni storila, mora opraviti v predpisanem roku nadomestno prijavo (odjavo).
18. Vodstva internatov, bolnišnic, hotelov in drugih
podobnih zavodov ter podjetij opravijo prijavo (odjavo)'
začasnega prebivališča na predpisanem obrazcu 5t. 1. posamezno za vsako osebo, ki mora biti prijavljena (odjav.
lfeoa).
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Krajevni ljudski odbori oziroma matičarji morajo
Odgovorni usiu/.beuec takega zajeda aii [xxijetja mora
skrbeti, da so prijave (odjave) pravilno in čitljivo izpol- sprejete prijave (odjave) brez odlašanja pošiljati pristoj| nim prijavnim uradom.
njene ter podpisane.
Podatke o prijavi mora preveriti in primerjati z osebVI. Razvid stalnega prebivalstva
no izkaznico tistega, ki mora biti prijavljen.
2•. Zaradi sestave razvida stalnega prebivalstva moIV. Krajevna pristojnost prijavnih organov
j rajo, vsi državljani FLRJ, ki jih veže prijavna obveznost,
vložiti v roku, ki bo določen, prijavo stalnega prebivališča
19. Prijave (odjave) za prijavno obveznost vseh vrst
na obrazcu št. 1 organu, ki je pristojen za sprejemanje
sprejema neposredno:
takih prijav, in sicer tudi v primeru, če so že priglasili
a) prijavni urad poverjeništva za notranje zadeve rajonskega ljudskega odbora za prijavne zavezance, ki stal- stalno prebivališče.
no ali začasno prebivajo na območju rajona (Ljubljana,
VII. Končna določba
Maribor) ;
26. To navodilo velja od dneva objavo v ^Uradnem
b) prijavni urad poverjeništva za notranje zadeve
mestnega ljudskega odbora, ki ne spada k okraju, za pri- listu LRS<.
St. S-05/62
javne zavezance, ki stalno ali začasno prebivajo na obLjubljana, dne 29. junija 1950.
močju mesta (Celje, Jesenice, Kranj);
c) prijavni urad poverjeništva za notranje zedeve
Soglašam!
ck": .jnega ljudskega odbora za prijavne zavezance, ki stal- Za predsednika vlade LRS
Minister
no ali začasno prebivajo na območju kraja oziroma mesta,
podpredsednik:
za notranje zadeve LRS*
v katerem je sedež okrajnega ljudskega odbora;
Ivan Maček 1. r.
Boris Kraigher 1. r.
č) državni matičar krajevnega (mestnega) ljudskega
odbora za prijavne zavezance, ki stalno ali začasno prebivajo na območju kraja, kjer ni prijavnega urada;
Pregled »Uradnega lista FLRJ«
d) krajevni ljudski odbor za prijavne zavezance, ki
St. 42 z dne 28. junija 1950:
stalno ali začasno prebivajo na območju kraja, kjer ni
377. Obvezna razlaga drugega odstavka 14. člena zakona
prijavnega urada ali državnega matičarja.
o socialnem zavarovanju delavcev in uslužbencev in
20. Vodstva hotelov, penzionov, prenočišč in drugih
njihovih družin.
podobnih podjetij predložijo na območju mesta Ljubljane
in Maribora prijave (odjave) za osebe, ki se nastanijo v 378. Ukaz o imenovanju ministra vlade FLRJ — predsedtakem podjetju, neposredno centralnemu prijavnemu
nika komiteja za turizem in gostinstvo vlade FLRJ.
•uradu, v vseh drugih krajih pa organu, ki je krajevno 279. Uredba o skladu za kultumo-prosvetno delo,
380. Uredba o ustanovitvi Direkcije za elektrifikacijo.
pristojen po 19. točki tega navodila.
21. Da se olajša pTedlaganje prijav (odjav), lahko 381. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o
organizaciji, sestavi in delu komisij za delovne
ministrstvo za notranje zadeve odredi, da se sprejemajo
norme v resoru ministrstva za železnice FLRJ.
prijav- (odjave) tudi izven centralnega prijavnega urada
aH izven prijavnega urada oziroma izven sedeža prijav- 382. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o postopku invalidskih komisij.
nega urada po pooblaščenih uslužbencih, ki spadajo v organizacijski sestav centralnega prijavnega urada ali pri- 383. Navodilo za izvajanje pravilnika o pripravniškem
stažu, strokovnih izpitih jn tečajih v geološki stroki«
javnega urada.
s
384. Odredba o razvrstitvi služb državnih uslužbencev v
V. Sprejemanje prijav in odjav
kinematografiji.
22. Uslužbenec, ki sprejema prijave (odjave), mora 385. Odločba o spremembi odločbe o prostj prodaji blaga
široke potrošnje, ki se prodaja po določenih enotnih
v navzočnosti tistega, ki vlaga prijavo (odjavo), pre variti
cenah.
podatke, ki so napisani na prijavi (odjavi) ter jih mora
380. Odločba o kupovanju semena krmnih rastlin in vrtprimerjati s podatki, ki/ so v osebni izkaznici.
nin letine 1930 po vezanih cenah.
Če so podatki na prijavi (odjavi) nečitljivi ali nerazumljivi, mora uslužbenec prijavo (odjavo) popraviti 387. Odločba o pTOdajnih cenah penziona v penzionskih
. gostinskih obratih državnih gostinskih podjetij za
na podlagi podatkov, ki jih da tisti, ki vloži prijavo (odleto 1950.
javo), • na podlagi podatkov, ki so navedeni v osebni
388. Odločba o ukinitvi carinskega razdelka v Kopru in
izkaznici.
otvoritvi carinarnice v Kopru in carinskega razdelka
23. Prejem prijave (odjave) potrdi uslužbenec • tem,
da izroči tistemu, ki je prijavo (odjavo) vložil, potrdilo
v Škofiji
389. Odločba o ukinitvi carinskega razdelka v Zuru.
o prejemu prijave (odjave).
Ko bodo dosedanje osebne izkaznice zamenjane z no- Pristop Kube k natavi svetovne zdravstvene organizacije
in k protokolu o Mednarodnem uradu za javno
vimi, bo moral uslužbenec vpisati spremembo stalnega
higieno.
prebivališča v osebno izkaznico ter vpis potrditi s svojim
podpisom in pečatom urada v osebni izkaznici sami.
Nikaragua ratificirala ustavo svetovne zdravstvene kon• vencije.
24. Na način, predpisan v 22. in 23. točki, sprejemajo
prijave (odjave) tudi matičarji in uslužbenci krajevnih Popravek odločbe o ustanovitvi Zveze odvetniških zbor-,
ljudskih odborov.
nie Federativne ljudske republike Jugoslavije.
Izdaja »riiadni lis' t.RS<. — Direktor tn odgovorni urednik: dr. Raetko MoMk, Usta Tiskarna >T<xneta ••••••< — vel »
LinMr-trii NnroMna- !f>tno ^40 din. — Peeamezna številka; 4din do 16 etieni, 8 diodo 82 strani, 12 din do 48 strani, 16 dE»
do 64 strani, po pošti 2.50 dia veS. Uredništvo in upravniitvo: LJubljana, Gregorčičem nI. 23. — Telefon: ravnateljstvo 49-40.
uredništvo 49.90, upravniätvo 66-79. Cek. raîun 601-9018CM),
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URADNI LIST
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
V Ljubljani, dne 21. julija 1950.

Letnik VII.

Številka 23.

VSEBINA
•. Uikaz o ustanovitvi Sveta vlade LR Slovenije za zakonodajo 134. Odredba o omejitvah v prometu e krompirjem.
181 ni izSrađnio Ijtraeke oblasti.
135 . Odločba o odstotku, ki ga morajo državna industrijska pro*• Ukaz o imenovanju predsednika Svela vlade LRS za zakoizvajalna podjetja lokalnega pomena vplačati iz sredstev
•w^4°dajo in izgradnjo ljudske oblasti.
svojega sklada vodstva v osrednji eklad operativnega uprav,
-•fS' Hlc«Da o postavitvi Arhivskega sveta LRS.
*»• UdloSba o prenosni podjetij republiškega pomena iz pristojnega voditelja.
nosti organov vlade LRS v pristojnost okraïrïib. ljûdsÈih
136. Odločba o ustanovitvi Tehniške 6rednje Sole v Mariboru.
odborov.

PREZIDIf LJUDSKE SKUPŠČINE LRS
180.

Na podlagi 9. točke 72. člena ustave LR Slovenije
^•* Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije
ukaz
0
ustanovitvi Sveta slade LR Sloveirije za zafamodajo
in izgradnjo ljudske oblasti
I
£_Za vodstvo vseh zadev iz pristojnosti dosedanjega
•fr^teja vlade LR Slovenije za zakonodajo in izgradnjo
*%"** oblasti se ustanovi Svet vlade LR Slovenije za
^«onodajo in izgradnjo ljudske oblasti.
itoJa ^6**1 *^6ta vteto L^ Slovenije za zakonodajo in
•"«radnjo ljudske oblasti je predsednik sveta, ki je mini.
*** vlade LR Slovenije.
j. Svet vlade LR Slovenije za zakonodajo in izgradnjo
Wske
oblasti sestavljajo poleg predsednika sveta mininr
* Vlade LR Slovence, ki jih določi vlada LR Slovenije.
H
veoiiipiäe ° •••••••• in delu Sveta vlade LR Slo^*• za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti izda via"* LR Slovenije.
IIJ

* •
Jwmite
vlade LR Slovenije za zakonodajo in Izgradnjo
" K> oblasti, ki je bil ustanovljen z uredbo vlade LR
% z dne 28. februarja 1949 (Uradni list LRS, št.
J49), se ukine.
pv5t 201
Ljubljana, dne 15. juMja 1950.
PREZIDU ETUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
•^•••••:
Predsednik:
BW
^e Lubej j. r.
j0Sip Vidmar L r.

•.
^JaNa podlagi 7. točke 72. člena ustave LR Slovenije
Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije
ukaz
°••:
Rovanju predsednika Sveta vlade LR Slovenije
'*» zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti
•
I
Za
<i% ? Predsednika Sveta vlade LR Slovenije za zakonoBre^61gradnjo ljudske oblasti se imenuje,-Marijan
1> podpredsednik vlade LR Slovenije in pred-

sednik dosedanjega Komiteja vlade LR Slovenije za zako»
nodajo in izgradnjo ljudske oblasti.
H
Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz.
U št. 202
Ljubljana, doe 15. julija 1950.
PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Predsednik:
France Lubej 1. r.
Josip Vidmar L r.

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA • ODLOČBE
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
132.
Na podlagi 4. člena splošnega zakona o državnih ar.
hdvih (Uradni list FLRJ, št. 12-116/50) izdaja vlada LRS
po predlogu ministra za znanost in kulturo LRS

S

cdiočbo
/^6 postavitvi Arhivskega sveta LR Slovenije
1. V Arhivski svet LR Slovenije, ustanovljen pri Ministrstvu za znanost in kulturo LRS se imenujejo:
za predsednika:
dr. Milko Kos, akademik, redni
univerzitetni profesor,
za podpredsednika: Er min Frfolja, vižji pravni referent pri Komiteju za zakonodajo in
izgradnjo ljudske oblasti,
za tajnika:
Jože Košar: načelnik oddelka
za znanost pri Ministrstvu za znanost
in kulturo LRS,
za člane ;
dr.Fran Zwitter, redni univer«
zitetni profesor,
Jo 2 e Maček, ravnatelj Osrednjega državnega arhiva,
dr. Pavle Blaznik, znanstveni
sodelavec na Gospodarski fakulteti,
Janez Kramar, ravnatelj Muzeja narodne osvoboditve,
dr. France S k eri, znanstveni
sodelavec v Muzeju narodne osvobo<iity.e,

ÜRADNI LIST LES
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2. Ta odločba velja od dneva objave v ^Uradnem listu
LSR<.
St. S—zak 288
Minister
za znanost in kulturo LRS:
Dr. Jože Potrt 1. r.

Za predsednika viade LRS
podpredsednik:
Ivan Maček 1. r.

»

133.
Ma podlagi 7. člena splošnega zakona j) državnih gospodarskih podjetjih izdaja vlada LRS na predlog predsednika Gospodarskega sveta vlade LRS

odločbo
o prenosu podjetij republiškega pomena iz pristojnosti
organov vlade LRS v pristojnost okrajnih ljudskih
odborov
1. Z dnem 1. julija 1950 se prenesejo spodaj navedena
podjetja republiškega pomena iz pristojnosti organov vlade LRS v pristojnost okrajnih ljudskih odborov, in sicer:
1. Pralnica kremenčevega peska, ki tvori samostojen
obrat Steklarne Hrastnik, pod operativnim upravnim vodstvom Generalne direkcije kemične industrije, se prenese
v pristojnost Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto.
2. Od Podjetja umetnih • naravnih brusov, Maribor,
ki je pod operativnim upravnim vodstvom Generalne direkcije kemične industrije, se obrat Kambrus, Poljcane,
ki je bil kot samostojno podjetje združen z odločbo vlade
LRS.z.dne29. IV. 1949, št.S—zak 303, s Podjetjem umetnih in naravnih brusov, prenese v pristojnost Okrajnega
ljudskega odbora Poljcane.
3. Od. podjetja Elma, ki je pod operativnim upravnim
vodstvom Generalne direkcije za kovinsko predelovalno
industrijo in elektroindustrijo, se obrat tovarne baterij
Zmaj, Ljubljana, ki je bil kot samostojno podjetje združen z odločbo vlade LRS z dne 18. IV. 1949, št. S—zak
265, g podjetjem Elma, prenese v pristojnost Mestnega
ljudskega odbora Ljubljana.
4. a). Od-podjetja Tovarna Zlatorog, Maribor, ki je
pod operativnim upravnim vodstvom Generalne direkcije
za kemično industrijo, se obrat Pinus v Racah, ki je kot
samostojno podjetje z odločbo vlade LRS z dne 29. [V.
1949, št. S—zak 291, združen s tovarno Zlatorog, prenese
v pristojnost Okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica.
b) Tovarna Zlatorog, Maribor, ustanovljena z odločbo
vlade LRS z dne '29. X. 1946, št. S—zak 49, pa se brez
ob~ata Pinus prenese v pristojnost Mestnega ljudskega
odbora Maribor.
5/ Od podjetja Ljubljanske opekarne, ki je pod operativnim upravnim vodstvom Glavne direkcije gradbenega
materiala, se obrata Opekarna Verd in Opekarna Vrhnika, ki sta bila kot samostojni podjetji Vrhniške opekarne
združena z odločbo vlade LRS z dne 4. IV. 1949, št. S—
zak 225, s podjetjem Ljubljanske opekarne, Ljubljana,
preneseta v pristojnost Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica.
6 04 podjetja Ljutomerske opekarne, ustanovljenega
z odločbo vlade LRS z dne 29. VI. 1948, št. S-zak413, ki je
pot operativnim upravnim vodstvom Glavne direkcije gradbenega materiala, se prenese obrat Ljutomer v pristojnost Okrajnega ljudskega odbora Ljutomer.
7. Kartonažna tovarna, Ljubljana, ustanovljena z odločbo vlade LRS ss dne 2. XI. 1950, žt. S—zak 219, pod
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operativnim upravnim vodstvom Generalne direkcije kemične industrije, se prenese v pristojnost Mestnega ljudskega odbora Ljubljaaa.
8. Od podjetja Goriške opekarne, ustanovljenega z
odločbo vlade LRS z dne 24. III. 1949, št. S—zak 140, se
••••••• obrat Dombrova v pristojnost Okrajnega ljudskega odbora Gorioa.
9. Od podjetja Lesno industrijsko podjetje Celje, ustanovljenega z odločbo vlade LRS z dne 26. IX. 1949, št
S—zak 33, ki je pod operativnim upravnim vodstvom Generalne direkcije za lesno industrijo, se preneseta obrat
Pohištveno mizarstvo, Celje, in Sodarna v Medlogu v pristojnost Mestnega ljudskega odbora Celje (pripomba: obrat
Pohištveno mizarstvo, Celje, je bil dejansko brez vpisa v
register pri Ministrstvu za finance LRS, prenesen kot
samostojen obrat na Tovarno pohištva Maribor.
10. Podjetje Tovarna zamaskov, Ljubljana, ustanovljeno z odločbo vlade LRS z dne 19. XII. 1947, št. S—zak
665, ki je pod operativnim upravnim vodstvom Generalne
direkcije za lesno industrijo, se prenese v pristojnost
Mestnega ljudskega odbora Ljubljana.
11. Od podjetij, ki so pod operativnim upravnim vodstvom Generalne direkcije za tekstilno in usnjarsko industrijo, se prenesejo:
a) Tovarna Juteks, ustanovljena z odločbo vlade LRS
z dne 22. X. 194S, ŠL S—zak 51, v pristojnost Okrajnega
ljudskega odbora Celje okolica;
b) Tovarna perila, Murska Sobota, ustanovljena z odločbo vlade LRS z dne 13. IX. 1946, št. S—zak 33, v pristojnost Okrajnega ljudskega odbora Murska Sobota;
c) Tovarna filca, Mengeš, ustanovljena z odločbo vlade LRS z dne % 18. IX. 1948, št. S— zak 573, v pristojnost
Okrajnega ljudskega odbora Kamnik;
č) Tovarna trakov in sukanca, Maribor, ustanovljena
z odločbo vlade LRS z dne 8. X. 1947, št. S—zak' 33, v
pristojnost Mestnega ljudskega odbora Maribor;
d) Bombažna tkalnicajTižmarje, ustanovljena z odločbo vlade LRS z dne 25. IX. 1948, št. S—zak. 585, v pristojnost Mestnega ljudskega odbora Ljubljana;
e) Tekstilna tovarna Ajdovščina, ustanovljena z odločbo vlade LRS z dne 1. XII. 1948, št- S—zak 96, v pristojnost Okrajnega ljudskega odbora. Gorica.
12. Podjetje Belsad, tovarna marmelade, Črnomelj)
ustanovljeno z qdloöbo vlade LRS (Uradni list LRS, š-t.
56-196/46), ki je pod operativnim upravnim vodstvom
Generalne direkcije za prehrambeno industrijo, §• prenese v pristojnost Okrajnega ljudskega odbora Črnomelj.
18. Od podjetij, ki so p«d operativnim upravnim vodstvom Komiteja vlade LRS za turizëm in gostinstvo in so
bila ustanovljena z odločbo vlade LRS z dne 30. VI. 1947,
št. S—zak 344, se •••••••••:
a) Hotel Union, Ljubljana, v pristojnost Mestnega
ljudskega odbora Ljubljana;
b) Hotel Evropa, Kranj, v pristojnost Mestnega ljud"
skega odbora Kranj;
c) Hotel Evropa, Celje, v pristojnost Mestnega 1JU<*'
skega odbora Celje.
•. Podjetja oziroma obrati se prenesejo z vsemi <>3"
novnimi in normiranimi obratnimi sredstvi ter skladom
vodstva, z vsemi letnimi plani in v planu določenim1
sredstvi za njih izvršitev ter z vsemi pravicami in terjat
I vami, M Jih bodo imela na dan prenosa.
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Kadri, M so MM od dneva prenosa stalno zaposleni v
podjetjih oziroma obratih, ostanejo še naprej v teh podjetjih oziroma obratih.
Dosedanji operativni upravni voditelji se razbremenijo za celotni znesek planske obremenitve, zanj pa se
obremenijo novi operativni upravni voditelji.
III. Izvršitev in prevzem podjetij oziroma obratov se
opravita do 15. julija 1950 komisijsko, in sicer po predpisih uredbe o prenosu državnih gospodarskih podjetij
iz pristojnosti enega v pristojnost drugega državnega organa in po predpisih uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe.
St. S—zak 234
Ljubljana, dne 15. julija 1950.
Predsednik
Za predsednika vlade LRS
Planske komisije LRS:
podpredsednik:
Janko Smole 1- r.
Ivan Maček 1. r.
Minister — predsednik
Sveta vlade LRS
z lokalno gospodarstvo:
Tone Fajîar 1. r.
Minister — predsednik
Komiteja vlade LRS
za lokalno industrijo:
Tomo Brejc 1. r.

PRAVILNIK!.ODHEDBE.NAVODILA.ODLOCBE
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran loi

stavkih in v 5. točki te odredbe- Prevažanje ali prenašanje krompirja v mejah teh območij je dovoljeno.
Izjemoma smejo s teh območij prevažati krompir v,
druge kraje Ljudske republike Slovenije državni odkupna podjetja in kmetijske zadruge, ki jim izda za to dovoljenje poverjeništvo za kmetijstvo prd okrajnem izvršilnem odbora tistega okraja, kjer je bil krompir pridelan.
Ta dovoljenja se smejo izdajati samo za prevoz krompirja, ki je namenjen za potrošnjo, in samo v tale potrošna središča:
z območja okraja Krško in z območja okužendh krajev
okraji Trbovlje v Trbovlje in Ljubljano;
z. območij okrajev Novo mesto in Treonje v Izubijano;
z območij okrajev Poljcane in Ptaj v Mfoälbor im
Ljubljano;
z območij okrajev Gorica, Idrija, ••••• Bistrica, Sežana in Tolmin v Ljubljano, Trbovlje, Jesenice in Kranj;
z območij okuženih krajev okraja LJubljana oikotfca v
Ljubljano;
z območij okužendh krajev okraja Kranj y okolica r
Kranj;
z območij okuženih •••••• okraja Posto$m. v LJubljano.
Državna odkupna podjetja in kmetijsko zadruge morajo poskrbeti, da se pri nakladanju odstrani mod krompirjem pomešana zemlja. Takoj po iatovorjeniîn pa morajo očistiti pTevozno -sredstvo zemlje, ki je morebiti
ostala na nJem, ter jo razkužiti (•••) z nafto. Razkuževanje se mora opraviti pod nadzorstvom ofcrajnega,
(mestnega, rajonskega) inštruktorja za varstvo •••••, là
se mora o tem pravočasno obvestiti.

1Ô4.
Na podlagi 9. točke odredbe vlade PLRJ o zatiranju
Iz potrošnih središč, navedenih v 3. točki, j© prepokoloradskega hrošča (Uradni Ust PLRJ, št. 42-324/47) iz- vedano prevažati ali prenašati krompir v drugo kraje.
dajam
Izjemoma smejo iz teh potrošnih središč izvažati aH preodredbo
našati krompir pridelovalci na podlagi potrdila krajevnega (mestnega, rajonskega) izvršilnega odbora, da flevažajo
o omejitvi r prometu s krompirjem
oziroma prenašajo svoj lastni pTidelek.
1
Za okužena s koloradskim hroščem se razglašajo:
5
a) območja okrajev Krško, Novo mesto, Poljčane^ Ptuj,
Prepoved po prvem odstavku 3. točke in prvem stevTrebnje, Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Sežana in Tolmin
, ku 4. točke te odredbe ne velja za semenski krompir, ki
v celoti;
b) območja krajev: Borovnica, Dolenji Logatec, Pre- 'se prevaža s posebnim dovoljenjem mdnistretvft za kmeserie, Rakitna in Verd v okraju Ljubljana okolica, Ho- tijstvo.
•
tavlje v okraju Kranj okolica, Breg, Loka pri Zidanem
mostu, Radeče in Vrhov© v okraju Trbovlje, Hrenovica,
Izvajanje ta odredbe morajo nadzirati organi okrajnih
in krajevnih ljudskih odborov in organi ljudske miliceHruševje, Razdrto in Senožeče v okraju Postojna.
B
Na njivah, ki so okužene s koloradskim hroščem, in na
Kdor prekrši predpise te odredbe, se kaznuje po doneokuženih njivah, ki so od okuženih oddaljene manj kot ločbi 10. točke v uvodu navedene odredbe vlade FLRJ.
1.5 km, se ne sme z izkopom krompirja pričeti pred časom, ki ga za to določi pristojni okrajni izvršilni odbor
Po navodilih ministrstva za kmetijstvo.
Odredba ministra za kmetijstvo o omejitvah v promePred tem časom smejo pridelovalci na teh njivah kotu s krompirjem z dne 27. avgusta 1949 (Uradni list LRS,
pati krompir le za lastno porabo, vendar morajo pustiti
št. 27468/49)' preneha ve^atL
tieizkopano vsako drugo vrsto, krompirja.
Ta odredba velja od dneva objavo v >Ur&dnem Metu
3
LR8<.
Z območij okrajev Krško, Novo mesto, Poljcane, Ptuj,
St. 1-1976/1
Trebnje, Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Sežana in TolLjubljana, dne 13, julija 1950.
"ti« ter z območij krajev, naštetih v 1. točki pod črko b),
Minister za kmetijstvo LBSt
te prepovedano prevažati ali prenašati krompir v druge
Krane SimonWS L r»
sraje, razen v primerih, navedenih v naslednjih dveh od-
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135.
Na podlagi drugega odstavka 21. člena uredbe o elementih lastne cene, o akumulaciji, skladu vodstva in o osrednjem skladu državnih industrijskih proizvajalnih podjetij
lokalnega pomena izdajam

odločbo
o odstotku, Jd ga morajo državna industrijska proizvajalna podjetja lokalnega pomena vplačati iz sredstev
svojega sklada vodstva v osrednji sklad operativnega
upravnega voditelja
1. Odstotek, ki ga morajo državna industrijska proizvajalna podjetja lokalnega pomena vplačati iz sredstev
svojega sklada vodstva v osrednji sklad operativnega
upravnega voditelja, se za posamezne industrijske panoge
določi tole:
cpridobivanje in j/redelava premoga . . 15%
industrija nemetalnih rud
40%
kovinska industrija ........ 40%
elektroindustrija
50%
kemična industrija
50%
industrija gradbenega materiala . . . 30%
lesna industrija
35%
industrija papirja
50%
tekstilna industrija
30%
industrija usnja in obutve
40%
živilska industrija
50%
Določeni odstotek se ne računa cd tistega dela sredstev sklada vodstva podjetja, ki so bila podjetju dodeljena
iz tržnega dobička,,doseženega pri prosti prodaji njihovih
proizvodov. '
2. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1950.
St. 224/24—50
Ljubljana, dne 30. junija 1950.
Predsednik Komiteja za
lokalno industrijo, minister:
- Tomo Brejc 1. r.
136.
Na podlagi 3. točke splošnega navodila o srednjih
strokovnih šolah (Uradni list FLRJ, št. 78-626/49) izdajam
(

odločbo
o ustanovitvi Tehniške srednje šole v Mariboru
1
Zaradi vzgoje novih tehniških. kadrov se ustanovi
Tehniška srednja šola v Mariboru, ki ima strojni in elektrotehniški odsek.
Sola je pod neposrednim vodstvom in nadzorstvom
Ministrstva za prosveto LES.
fouk na šoli traja 4 leta.
V šolo se lahko vpiše, kdor je končal nižjo gimnazijo • nižjim tečajnim izpitom ali nižjo industrijsko šolo
s končnim izpitom ali njima enako šolo s končnim izpitom in ni starejši kakor 19 let.

Štev. 23 — 21. VIL 1950

Absolvent Tehniške srednje šole v Mariboru pridobi
kvalifikacijo za nazive, za katere se zahteva popolna
srednja tehniška ali njej enaka strokovna šola.
Učni nacrt in program predpiše Ministrstvo za prosveto LRS.
6'
Tehniški srednji šoli v Mariboru načeluje ravnatelj,
ki ga imenuje minister za prosveto LRS.
Na šoli poučujejo stalni in honorarni predavatelji.
8

Tehniška srednja šola v Mariboru ima svoj predračun
dohodkov in izdatkov v sestavu predračuna Ministrstva
za prosveto LRS.
Ravnatelj šole je odredbedajalec za izvajanje predračuna.
9

Natančnejše določbe o organizaciji in delu Tehniške
srednjo šole v Mariboru izda minister za prosveto LES.
10
Ta odločba velja takoj.
St. 1—2480/2

Ljubljana, dne 28. junija 1950.
Minister za prosveto LRS:
Ivan Regent 1. r.

Pregled »Uradnega lista FLRJ«
St. 43 z dne 5. julija 1950:
391. Temeljni zakon o gospodarjenju z državnimi gospodarskimi podjetji in z višjimi gospodarskimi združenji po delovnih kolektivih.
392. Zakon o odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske skupščine FLRJ (Zveznega sveta in Sveta narodov).
393. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o prejemkih državnih uslužbencev.
394. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o potnih in selitvenih stroških državnih uslužbencev.
395. Odločba o imenovanju članov sveta za zakonodajo
in izgradnjo ljudske oblasti vlade FLRJ.
396. Pravilnik o obmejnem pasu.
397. Navodilo o določanju najvišjih rabatov in marž po
rajonih, krajih ali vrstah podjetij.
398. Odločba o pravici pridelovalcev žita, da namesto obvezne oddaje koruze lahko oddajo pšenico ali rž.
399- Odločba o zaračunavanju cen za proizvode izventržnih
blagovnih fondov, kadar so kupci državna gospodarska podjetja in ustanove.
400. Odločba o spremembah višine rabatov v odločbi o
cenah in rabatih za zdravila In sanitetno blago.
Popravek odločbe o prodajnih cenah penziona v penzionskih gostinskih obratih državnih gostinskih podjetij
za leto 19Ô0.

uii.ii »Oimiri; imi UfcJ«. ~ IVrektor i0 odguvorai urednik: dr. Raetko Močnik, tiefet TteEaraa >Toneta Tem§ica< — vsi v
Ljubljani. Naročnina: letno 240 din. - Pceamezna številka: 4dfo do 16 strani, 8 dia do 82 strani 12 din do 48 strani, 16 dia
dO 64 strani, po poša 2.50 din ve2. uredništvo to upravaiätvo: Ljubljana, GregOTCtöeva ,uL 23. — Telefon; ravnateljstvo 49-40.
uredništvo 49.80, npravniätvo 65-79. Cet. raîun 601-OT180-0.
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URAD
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

V Ljubljani, dne 1. avgusta 1950.

Številka 24.

VSEBINA
*37. U&az o ustanovitvi Generalne direkcije za strojegradnjo.
138. Ujkoz o imenovanju •-•••• vlade LRS — generalnega
direktorja za strojegradnjo.
139. uredba o ukinitvi uredb« o organizaciji odkupa živine -n
mesa in o ustanovitvi Glavne direkcije za odkup in premet
z živino in mesom.

140. Uredba o ukinitvi uredbe o organizaciji, odkupa kmetìjetóh
pridelkov in krme in o ustanovitvi Glavne direkcije za od.
kup in promet e kmetijskimi pridelki in krmo.
141. Uredba o odpravi Direkcije za rejo prašičev.
142. Odredba o določitvi raka za razpis volitev delavskih svetov.
143. Odredba o dolositvi reka za izvolitev prvih upravnih odbo.
rov v državnih in družbenih gospodarskih podjfetjih, ki
imajo do 30 zaposlenih delavcev.

PREZIĐIJ LJUDSKE SKUPŠČINE LRS

II
Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz.
U St. 204
Ljubljana, dne 24. julija 1950.
PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Predsednik:
France Lubej 1. r.
Josip Vidmar 1. r«

137.
Na podlagi 9. toSke 72. člena ustave Ljudske republike
Slovenije izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije
ukaz
o ustanovitvi Generalno direfaàje za strojegradnjo
1
Ustanovi 6e Generalna direkcija za strojegradnjo kot
organ vkde LR Slovenije za vodstvo zadev s področja
industrije strojegradnje.
II
Generalni direkciji načeluje generalni direktor, ki
Ie lahko minister vlade LR Slovenije.
III
Predsednik vlade LR Slovenije izvrši ta ukaz.
IV
Ta ukaz velja od dneva objave v >Uradnem listu
U št. 203
Ljubljana, dne 24. julija 1950.
PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sfekretat:
Predsednik:
^ance Lubej 1. r.
Josip Vidmar Lr.
188.
. Na podlagi 7. točke 72. člena ustave LR Slovenije
^ja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije

ukaz
0

imenovanju ministra vlade LB Slovenije —
generalnega direktorja za strojegradnjo
I
Za ministra vlade LR Slovenije
'°rja Gene
radnjo se ii
ministrstvu za notranje zadeve FLRJ.

UREDBE, ODREDBE, NAVODU IN ODLOČBE
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
139.
Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi Ljudske republike Slovenije za izdajanje uredb na področju
narodnega gospodarstva izdajam vlada LRS po predloga
ministra za državne nabave
uredbo
o ukinitvi uredbe o organizaciji odkupa živine ia
mesa in o ustanovitvi Glavne direkcije za odkup ia
promet z živino in mesom
1. člen
Ker so bila republiška podjetja za odkup živine in
mesa prenesena na okrajne ljudske odbore, se ukine
uredba o organizaciji odkupa živine in mesa in o ustanovitvi Glavne direkcije za odkup in promet z živino •
mesom (Uradni list LRS, št. 54—290/48).
2. člen
Glavna direkcija za odkup in promet z živino in mesom preide v likvidacijo. Likvidacijo izvedejo po navodilih ministrstva za državne nabave likvidatorji, ki jih
postavi minister za državne nabave LRS.
Sredstva Glavne direkcije porazdeli minister za državne nabave po predlogu likvidatorjev.
3. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRSc
St. S-zak 329
Ljubljana, dne 29. julija 1950.
Minister
za državne nabave LRS:
Predsednik vlade LRSt
Leopold Krese 1. r.
Miha Marinko L r.

(*'

S
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140.
Na podlagi 1. Člena zakona o pooblastilu vladi Ljudske i. ..ubuke Slovenije za izdajanj- uredb na področju
na.. auega gospodarstva izdaja vlada LRS po predlogu
ministra za državne nabave
uredbo
o ukinitvi uredbe o organizaciji odkupa kmetijskih
pridelkov in krme in o ustanovitvi Glavne direkcije
za odkup in promet s kmetijskimi pridelki in krmo
1. člen
Ker ao bila republiška podjetja za odkup kmetijskih
pridelkov in krme prenesena na okrajne ljudske odbore,
se ukine uredba o organizaciji odkupa kmetijskih pridelkov in krme in o ustanovitvi Glavne direkcije za odkup
in promet a kmetijskimi pridelki in krmo (Uradni list
LRS, it. 54—292/48).
2. člen
Glavna direkcija za odkup in promet s kmetijskimi
pridelki in krmo preide v likvidacijo. Likvidacijo izvedejo po navodilih ministrstva za državne nabave likvidatorji, ki jih postavi minister za državne nabave LRS.
Sredstva Glavne direkcije porazdeli minister za državne nabave po predlogu likvidatorjev,

3. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem li3tu
LHSc
St. S—zak 330,
Ljubljana, dne 29. julija 1950.
Minister
ia državne nabave LRS:
Predsednik vlade LRS:
Leopold Krese L r.
Miha Marinko 1. r.
141.
Na j-odlagi 1. člena ^zakona o pooblastilu vladi LRS
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva
kdaja vlada LRS po predlogu Ministrstva za državna posestva LRS
uredbo
o odpravi Direkcije za rejo prašičev
1. člen
Direkcija za rejo prašičev,' ki je bila z uredbo vlade
LRS • dne 21. junija 1949 ustanovljena pri Ministrstvu
sa državne nabave LRS (Uradni Ust LRS, št. 20-118/49)
in je na podlagi IX. točke ukaza Prezidi ja Ljudske skupščine LRS, U št. 181 z dne 28. aprila 1950 (Uradni list
LRS, št. 15—66/50) prešla v pristojnost Ministrstva za
državna posestva LRS, se odpravi.
Pristojnost, pravice in obveznosti odpravljene direkcij se prenesejo na Glavno direkcijo republiških kme
tajskih posestev pri Ministrstvu za državna posestva LRS.
2. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS<.
$t. S—zak 326
Ljubljana, dne 29. julija 1950.
Minister
za drfavna posestva LRS:
Predsednik vlade LRS:
Milan Merlava] 1. r.
Miha Marinko 1. r.

Stov. 24 — L VIII. 1950

•

Na podlagi 10. točke navodila za izvedbo prvih volitev delavskih svetov in upravnih odborov državnih i0"
spodarskih podjetij in po predlogu predsednika Sveta
vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti izdaja vlada LRS
odredbo
o določitvi roka za razpis prvih volitev
delavskih svetov
1. Na ozemlju Ljudske republike Slovenije se razpisujejo volitve delavskih svetov tako, da se lahko izvolijo
v času od 20. avgusta do 15. septembra 1950.
2. V tem roku razpišejo izvršilni odbori vseh okrajnih, mestnih in rajonskih ljudskih odborov po 11. točki
navodila za izvedbo prvih volitev delavskih svetov in
upravnih odborov državnih gospodarskih podjetij dan volitev za vsako državno gospodarsko podjetje splošnega
državnega, republiškega ali lokalnega pomena ter &a
vsako gospodarsko podjetje družbenih organizacij, ki
leži samo v območju enega okraja, mesta ali rajona.
Svet vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti
pa po 12. točki navodila za vsako, državno gospodarsko
podjetje splošnega državnega, republiškega ali lokalnega
pomena ter za vsako gospodarsko podjetje družbenih d?
ganizacij? ki se razteza na dva ali več okrajev, mest aH
rajonov na območju Ljudske republike Slovenije-

3. Ta odredba velja takoj.
St. S—zak 327
Ljubljana, dne 29. julija 1950
Predsednik Sveta vlade LRS
za zakonodajo in izgradnjo
ljudske oblasti1:
Predsednik vlade LRS;
Marijan Brccelj 1. r.
Miha Marinko 1. r.
143.
Na podlagi 67. točke navodila za izvedbo prvih volitev delavskih svetov in upravnih odborov državnih g°"
spodarskih podjetij in po predlogu predsednika Svata
vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti &"
daja vlada LRS
odredbo
o določitvi roka za izvolitev prvih upravnih odbore*
v državnih in družbenih gospodarskih podjetjih?
Id imajo do 30 zaposlenih delavcev
1. V državnih gospodarskih podjetjih in v gosp°"
darskih podjetjih družbenih organizacij, v katerih je z3"
poštenih najmanj 7 in največ 30 delavcev in uslužbenec'
se zaradi izvolitve upravnega odbora podjetja seS^Jf
ves delovni kolektiv kot delavski svet v času od •'
avgusta do 1. oktobra 1950. Skliče ga uprava sindik#Iße
organizacije.
2. Ta odredba velja takoj..
St. S—zak 328
Ljubljana, dne 29. julija 1950
Predsednik Sveta vlade LRS
za zakonodajo in izgradnjo
ljudske oblasti:
Marijan Brecelj 1. r.

_,
Predsednik vlade kR»'
Miha Marinko !•r-

U0*.<
'»i i RS«
ntreldm i0 odgovoral urednik: dr. Raatko Močnik, neka TIskarna >Toneta TomSIČa« — ^L*
JUjMbtjo.tt V"-"-II>UA; 4<etno 24» dto
tveamezna Številka: 4dfo do 16 elrani, 8 din do 82 êtrani, 12 din do 48 strani, •^••
do (H «•••• t» PO*** 2••0 din več. Uredništvo ta upravništvo: LJubljana, Gregorčičeva ul. 23. — Telefon: ravnateljstvo 4&^
arednUtvo 49.90, upravništvo 66-79. ček. račun 601-90180-0.
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I LIST
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

V Ljubljani, dne 15. avgusta 1950.

Številka 25.

VSEBINA
147. Odločba v preimenovanju ekonomskih tohnikumov v Ljubškega pomena.
ljani, Celju, Mariboru, Novem meatu, Kranju in Murski
146. Prvo navodilo o prevzemu gospodarjenja e podjetji po izSoboti
v ekonomske srednje šole.
voljenih upravnih odborih 02. delovnih kolektivih.
146. OdioSba o višini semenskih in krmnih normativov za kme148. Odlok o ustanovitvi 2upan£i2eve nagrade.
tijske delovne zadruge.
144. Ukaz o razglasitvi oblastnih mlinov za podjetja republi-

••••1• LSITOSEE SKUPŠČINE LHS
144.
Na podlagi 10. točke 72- člena ustave LR Slovenije iz<Na Prezidij Ljudske skupičine LR Slovenijo
ukaz
o razglasitvi oblastnih mlinov za podjetja
republiškega pomena
I
Za podjetja republiškega pomena se določijo:
!• Oblastno mlinsko podjetje Domžale z obrati:
a) obrat Domžale,
Î) obrat Bistrica—Domb) obrat Vir,
žale,
c) obrat Podrečje,
g) obrat Klas,
c) obrat Radomlje,
h) obrat Studa,
d) obrat Homec,
i) obrat Gameljne,
e) obrat Jarše,
j) obrat BeriČevo.
2* Oblastno mlinsko podjetje Škofja Loka — Trata z obrati:
a) obrat Trata,
č) obrat Globoko,
t. b) obrat Breg pri Kranju, d) obrat Zapuže,
c) obrat Križe I in II,
e) obrat Slov. Javoraik,
•*• Oblastno mlinsko podjetje Vrbnika z obrati:
a) obrat Zitomelj r- Vrh- 0) obrat Logatec,
nika,
b) obrat Bistra — Borovnica,
*• Oblastno mlinsko podjetje Grosuplje z obrati:
a) obrat Grosuplje,
6) obrat Crnomeljj
b) obrat Stična,
d) obrat Kočevje.
Ä
c) obrat Mačkovec — Novo mesto,
5
- Oblastno mlinsko podjetje Celje z obrati:
a) obrat Medlog,
c) obrat Vrbje,
°) obrat St. Peter v Sa- č) obrat Sevnica,
vinjski dolini,
d) obrat Zagorje.
"• Oblastno mlinsko podjetje Maribor z obrati:
5) obrat Maribor,
e) obrat Slov. Konjice,
b) obrat Fram I,
f) obrat Poljčane,
, c) obrat Fram II,
g) obrat Mežica,
9 obrat Cirknicà,
h) obrat Šmartno pri
d) obrat Oplotnica,
Slovenjem Gradcu.
• Oblastno mlinsko podjetje Murska Sobota z obrati:
*) obrat Trate,
č) obrat Bakovci,
°) «brat Apače,
d) obrat Hodoš,
c
) obrat Beltinci,
e) obrat Puconcò,

f)obrat Murska Sobota,
i) obrat Centina,
g) obrat Genterovci,
j) obrat Dolga vas.
h) obrat DoL Lendava,
8. Oblastno mlinsko podjetje Ptuj z obrati:
a) obrat Ptuj I in ÌI,
č) obrat Radoetavci,
b) obrat Središče ob Dr.,
d) obrat Cezanjevci.
c) obrat Grabe,
9. Mestni mlin Ljubljana z obrati:
a) obrat Fužine,
b) obrat Vič.
10. Okrajni mlin Ajdovščina.
11. Okrajni mlin Cerknica.
II
Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz.
U št. 205
Ljubljana, dne 11. avgusta 1950.
PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Namesto predsednika
France Lubej 1. r.
podpredsednik:
France Bevk 1. r.

PRAViLNIK1.0DREDBE,NAV0DILA.QDL0ĆBE
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
145.
Na*"podlagi 69. točke navodila za prve volitve delavskih svetov in upravnih odborov državnih gospodarskih'
podjetij (Uradni list FLRJ, št. 46—419/50) izdajam tole
prvo- navodilo
1. Prvi upravni odbori ki jih izvolijo delavski sveti
podjetij, morajo prevzeti dolžnost gospodarjenja s podjetjem po zakonu najpozneje v osmih dneh p» svoji izvolitvi.
2. Delovni kolektivi v podjetjih, ki imajo zaposlenih"
do šest delavcev, morajo prevzeti dolžnost gospodarjenja s podjetjem po zakonu najpozneje do 1. oktobra 1950.
St. G 1099/70-50
Ljubljana, dne 8. avgusta 1950. .
...

Predsednik Sveta vlade LR3
za zakonodajo in izgradnjo,
ljudske oblasti:
Marijan •••••• Lr«
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146.
Na podlagi navodila o razdelitvi žita in drugih rastJonskih pridelkom v kmetijskih delovnih zadrugah v letu
1950 (uradni list FLRJ, it 41—372/1950) določam in izdajam v sporazumu z ministrom za državne nabave
o višini semenskih in krmnih normativov za kmetijske
delovne zadruge
A. Semenski normativi
Za setev enega hektarja površine je potrebno
170—200 kg semena plenice ali rži,
140—160 kg semena ječmena,
120—150 kg semena ovsa,
40— 50 kg semena koruze, za pridelovanje zrna,
80—120 kg semena koruze za pridelovanje zelene krme,
70— 90 kg semena ajde,
20— 30 kg semena prosa,
80—120 kg semena fižola (za čisti nasad),
20— 30 kg semena fižola (za vmesni posevek),
10— 15 kg semena oljne repice,
lo— 20 kg sončnic,
1800—2000 kg semena krompirja oziroma 3600—4000 kg,
če se kmetijska delovna zadruga zaveže, da bo spomladi izvedla pred sajenjem kalitev za odbiro kvalitetnega
semena in da bo nato oddala odkupu na 1 ha 1800—2000
kilogramov v jeseni puščenega semena.
B. Krmni normativi
Za krmljenje živine na eno glavo je letos potrebno:
do 600 kg zrnate krme (oves, koruza) na konja,
do 80 kg zmlete zrnate krme na plemensko krav«
do 150 kg zrnate krme na plemenskega teleta,
do 400 kg zrnate krme na plemenskega bika,
do 200 kg koruze in 250 kg krompirja na pitanca,
do 300 kg zrnate krme in do 400 kg krompirja za plemensko svinjo,
do 200 kg zrnate krme ìD do 400 kg krompirja na plemenskega merjasca,
do 100 kg zrnate krme in do 120 kg kromp'rja na prašiča tekača,
do 10 kg zrnate krme na ovco,
do 20 kg zrnate krme na perutnino,
do 3200 kg sena na konja,
do 3200 kg sena na govedo nad dve leti staiv ;
od 200—2800 kg sena na teleta,
do 200 kg sena na ovco.
Za potrebe ohišriic se pusti iz zadružnih fondov zrnata krma le za število prašičev, ki jih zadružniki redijo
na ohišnicah, a največ za število, ki jih lahko redijo glede na uredbo. Zrnata krma se pušča po temle ključu:
a) ohišnicam do 40 arov njivske površine do 100 kg
korize In do 100 kg krompirja na prašiča,
b* ohišnicam od 40 do 60 arov njivske površine do
75 kg koruze in do 75 kg krompirja na prašiča,
c) ohišnicam nad 60 arov njivske površine do 50 kg
koni7p in do 50kg krompirja.
Pri vseh teh normativih za krmljenj <e lahko zamenja i kg koruze za 4 kg krompirja.
St. V-62/1
Ljubljana, dne 7. julija 1950.
Strinjam sel
Minister
za državne nabave LRS:
Minister za kmetijstvo LRS:
Krese Leopold 1. r.
Simonie Franc 1 r.

Stev. ?• - is. viri. Ï930.
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Odločba
o preimenovanju eJsonomskih tehnikumov v ••••••
Cejju, 3Iariboru, Novem mestu, Kranju in M. Soboti
"* Na podlagi četrtega odstavka 3. točke splošnega navodila o srednjih strokovnih šolah (Uradni list FLRJi
št. 78-626/49)
odločam:
1
Ekonomski tehnikumi v Ljubljani, Celju, Mariboru,
Novem mestu, Kranju in Murski Soboti se preimenujejo
v eikonomske srednje šole.
2
Pouk na ekonomski srednji šoli traja odslej 4 leta,
kar velja že za dijake, ki so v šolskem letu 1949/50 obiskovali 1. in 2. razred teh šol.
3
Ta odločba velja takoj.
St. 1-2509/2
Ljubljana, dne 28. junija 1950.
Minister za prosveto LRS:
Regent Ivan 1. r.

ÜÜLÜK1 LJUDSKIH ODBOdOV
148.
Ljudski odbor ljubljanske oblasti je na svojem zasedanju dne 25. X. 1949 sprejel odlok o ustanovitvi Zupančičeve nagrade, ki se glasi:
Odlok
o ustanovitvi Župančičeve nagrade
1- člen
V spomin na velikega slovenskega pesnika, ljod."
skega umetnika Otona 2upančiča se ustanovi nagrada z*
najbolj uspešno šolsko in kulturno delo v Ljubljanski
oblasti z imenom »Zupančičeva nagrada«.
2. člen
»Zupančičevo nagrado« bo vsako leto na obletnic
pesnikove smrti podelil Izvršilni odbor ljudskega odbora
ljubljanske oblasti najboljšim šolskim zavodom in najboljšim kulturnim umetniškim društvom oziroma napravam (institucijam).
3. člen
»Zupančičeva nagrada« se bo podeljevala iz proračunskih sredstev Ljudskega odbora ljubljanske oblasti .•
Višino nagrad določi Izvršilni odbor ljudskega od"
ü>ora ljubljanske oblasti v mejah za ta namen določenega
proračunskega kredita.
4 člen
Izvršilni odbor Ljudskega odbora ljubljanske oblast*
izda navodilo za izvajanje tega odloka.
5. člen
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li9*11
LRS«.
St. 1-311/2—50
Ljubljana, dne 25. oktobra 1949
Ljudski odbor ljubljanske oblasti
Predsednik Oblastnega
Ocvirk Ivan l.r.
izvršilnega odbora
Predsednic zasedanja:
Hribar Janez Lr-

IH-a >Uradn1 liei LRS«. - Direktor ta odao«om' urednik: dr- Kaetko Močnik, tiska Tiskarna »Toneta Tomšiča« — «d •
Ljubljani. Naroînlna: letno 240 din. — Posamezna Številka: 4<lto io 16 strani, 8 dia do 82 strani, 12 din do 48 strani, 16 d*?
do 64 strani, po pošti 2.50 dim veï. Uredništvo in apravndSrro: Ljubljana, GregorHceva al. 23. — Telefon: rama'elistvo 49-*v.
uredništvo 49.90, npravndltvo K-79. ček M?W fi01-90180-0.
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

Številka 26.

V Ljubljani, dno 24. avgusta 1950.

VSEBINA
•. Uredba o določitvi pristojaosti za izdajo odločb o usluž- 154. Odredba o nagradah za pokonêevanje volkov.
benskih razmerjih.
1••. Odločba o zaščiti živali, ki so koristne za kmetijstvo in
150. Uredba o spremembi uredbe o 6talnih sodnih tolmačih.
gozdarstvo.
lai. Navodilo za določevanje viirae funkcijskih dodatkov v meji 156. Odločba o zašSteni divjadi.
med najmanjšim in največjim zneskom za položaje v pro15Ï. Odločba o nezaščiteni divjadi, ki jo eme vsakdo •••••••evemcwsnanfitveai stoki.
vati na svojem zemljiSŽu.
152. Pravilnik za izvajanje zakona o lovu.
168. Odločba o lovopustu.
153. Odredba o prepovedi lova tia gamse.
•••••, ODBEDBE. NAVODILA m ODLOčBE

VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
149.
Na podlagi pooblastila v 11. členu in v zvezi z 8. in
9. členom zakona o državnih uslužbencih Ljudske republike Slovenije izdaja vlada LRS
uredbo
o določitvi pristojnosti za izdajo odločb o uslužbenskih
razmerjih
1. Sen
Da se pristojnost za izdajo odločb o uslužbenskih razmerjih natančnejše določa in skladno z reorganizacijo državne uprave decentralizira, se deli ta pristojnost na:
1. postavitev na položaj oziroma na službeno mesto,
odstavitev io premestitev s položaja oziroma službenega
mesta;
2. določitev naziva in postavitev v nižji naziv;
3. odločanje o drugih uslužbenskih razmerjih.
Pristojnost za postavitev na položaj oziroma na službeno
mesto, odstavitev in premestitev s položaja oeiroma službenega mesta
2. člen
Za postavitev na položaj oziroma na službeno mesto,
odstavitev in premestitev s položaja oziroma službenega
mesta je pristojen:
a) član vlade, predsednik komiteja ali komisije vlade, generalni sekretar vlade, starešina ustanove vlade —
glede položajev svojega resora oziroma ustanove, glede
katerih si je to pravico pridržal.
Glede vseh drugih položajev odloča podpredsednik
komiteja ali komisije vlade, pomočnik ministra ali vodja
°rç?anizacijske enote, ki ga v prejšnjem odstavku našteti
0r
gani za to pooblaste;
b) izvršilni odbor oblastnega ljudskega odbora in
*•dskega odbora glavnega mesta Ljubljane — glede položajev voditeljev ustanov in direktorjev podjetij ljudskega odbora, ki niso v višjem gospodarskem združenju, kakor tudi glede drugih položajev, kolikor ni prepustil od^nja o njih svojemu predsedniku;
c) predsednik izvršilnega odbora oblastnega ljudske
8a odbora in ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane
— glede položajev v izvršilnem odboru in v ustanovah

ljudskega odbora, glede katerih ne odloča sam izvršilni
odbor;
č) izvršilni odbor ljudskega odbora okraja, mesta, ki
no spada k okraju, in mestnega rajona v LJubljani —
glede položajev voditeljev ustanov, direktorjev podjetij
ljudskega odbora, ki niso v višjem gospodarskem združenju, in glede drugih položajev, katerih določitve ni prepustil svojemu predsedniku;
d) predsednik izvršilnega od x>ra ljudskega odbora
okraja, mesta, ki ni v sestavu ol .raja, in mestnega rajona
v Ljubljani — glede vseh drugih položajev v izvršilnem
odbora in v ustanovah ljudskega odbora;
e) izvršilni odbor ljudskega odbora mesta v sostava
okraja in rajonskega ljudskega odbora v Mariboru — glede položajev direktorjev gospodarskih podjetij, ki niso v
višjem gospodarskem združenju;
f) predsednik izvršilnega odbora, navedenega pod e)]
— glede položajev voditeljev ustanov, toda s prârditvijo
ljudskega odbora;
g) izvršilni odbor krajevnega ljudskega odbora glede
položajev voditeljev ustanov in direktorjev gospodarskUi
podjetij, ki niso v višjem gospodarskem združenju, toda
lo s pritrditvijo ljudskega odbora.
Za postavitev na položaj pomočnika ministra in na
temu položaju ustrezne položaje je potrebno soglœje
predsednika vlade.
Za določitev položajev oziroma službenih mest^v državnih gospodarskih podjetjih, ki so organizirana v višjih
gospodarskih združenjih, ter za postavitev na položaj direktorja in za odstranitev in premestitev • tega položaja,
je pristojen upravni odbor višjega gospodarskega združenja; za postavitev na položaj vodilnega uslužbenca v takih podjetjih in za odstranitev oziroma premestitev s tega položaja je pristojen upravni odbor državnega gospodarskega podjetja, ki tudi določa, katera službena mesta
so v podjetju vodilna.
Pristojnost za določitev naziva in postavitev r nižji naziv,
3. člen
Za določitev naziva in postavitev v nižji ••••• je pristojen:
a) član vlade, predsednik komiteja ali komisije vlade, goneralni sekretar vlade, starešina ustanove vlade «
za vse uslužbence svojega resora oziroma ustanove;
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o) predsednik izvršilnega odbora oblastnega ljudskega odbora in izvršilnega od"faora glavnega meäta Ljubljane — za vse uslužbence svojega izvršilnega odbora;
c) starešina ustanove ljudskega odbora pod b) za vse
uslužbence ustanove;
č) predsednik izvršilnega odbora ljudskega odbora
okraja, mesta, ki ni v sestavu okraja, in mestnega rajona
v Ljubljani — za vse uslužbence izvršilnega odbora in
ustanov svojega ljudskega odbora; predsednik lahko pooblasti voditelje ustanov svojega ljudskega odbora za izdajo odločb uslužbencem tretje ia četrte vrste;
d) predsednik izvršilnega odbora mesta v sestavu
okraja in rajonskega ljudskega odbora v Mariboru — za
vse uslužbence izvršilnega odbora in ustanov ljudskega
'odbora, toda le s pritrditvijo izvršilnega odbora;
e) predsednik izvršilnega odbora krajevnega ljudskega odbora — za vse uslužbence izvršilnega odbora in
ustanov ljudskega odbora, toda 8 pritrditvijo krajevnega
ljudskega odbora;
f) direktor gospodarskega podjetja — za vse uslužbence podjetja razen za uslužbence na vodilnih mestih in
za tiste nazive, glede katerih <si to pravico pridrži upravni
, odbor.
•Za dodelitev nazivov svetnik in višji svetnik ter tema ustreznih nazivov je potrebno soglasje predsednika
vlade.
4. člen
Odločbe o določitvi naziva in o postavitvi nazaj v nižr
ji naziv za uslužbence prve in druge vrste ter za prehod
iz stroke v stroko se izdajajo le na podlagi mnenja stro"kovne komisije, ki se ustanovi pri matičnem resoru stroke in ki jo sestavi pristojni član vlade. Komisija sestoji
iz strokovnjaka prizadete stroke, vodje personalne službe
v matičnem resoru in iz zastopnika sindikalne organizacije, ki ga določi Glavni odbor zveze sindikatov.
KadaT se določajo nazivi uslužbencem takih strok, v
katerih so ožje specialnosti, vstopi v komisijo pri matič, nem rosoni še strokovnjak iz zadevne ožje specialnosti.
Pri oddaji mnenja upošteva komisija strokovno izobrazbo, pokazano strokovno sposobnost, uspehe uslužben4 ca pri delu in druge za določanje naziva oziroma za prehod iz stroke v stroko pomembne okoliščine.
Pristojnost za izdajanje odločb o drugih vrstah
uslužbenskih razmerij ,
5. Sen
Za izdajanje odločb o drugih vrstah uslužbenskih
razmerij je pristojen:
• a) član vlade, predsednik komiteja ali komisije vlade, .generalni sekretar vlade, starešina ustanove vlade —
gl»de vseh uslužbencev svojega resora oziroma ustanove
— iiolikor ne prenese "pravice odločanja o tem na svojega
pomočnika oziroma na drugo osebo, ki ga v uradnem poelu nadomešča;
*>) predsednik izvršilnega odbora oblastnega ljudskega cdbora in ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane
— g'.pf'e vseh uslužbencev svojega izvršilnega odbora in
uslužbencev ustanov svojega ljudskega odbora;
c) predsednik izvršilnega odbora okraja, mesta, ki
ni v «estavu okraja, mestnega rajona v Ljubljani — glede
vseli uslužbencev izvršilnega cdbora in urfanov ljudskega
odb---; pred«pdnik pod b) in c)" lahko pooblasti voditelj •• -"taTim /a izdajo odločb glede vseh uslužbencev
"Hjihóv iti ustanovi
'•
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ö) predsednik izvršilnega odbora ljudskega odbora
mesta v sestavu okraja in rajonskega ljudskega odbora v
Mariboru — giede vseh • lužbencev izvršilnega odbora ih
njegovih ustanov, toda le s pritrditvijo izvršilnega odbora';
d) predsednik izvršilnega odbora krajevnega ljudskega odbora — glede vseh uslužbencev izvršilnega odbora
in njegovih ustanov, toda le s pritrditvijo krajevnega
ljudskega odbora;
e) direktor podjetja — glede vseh uslužbencev podjetja razen tistih, glede katerih odloča upravni odbor podjetja.
6. člen
Sekretar vlade LRS za personalno službo je pooblaščen, da izda navodila za izvajanje te uredbe.
7. člen
Uredba velja od dneva objave v >Uradnem Meto
LRS<.
St. S-«ak 361
Ljubljana, dne 22. avgusta 1950.
Predsednik Sveta vlade LRS
za zakonodajo in izgradnjo
Predsednik vlade LRS:
ljudske oblasti:
•h& Marinko L r.
Marijan Brecelj 1. r.
160.

Zaradi izvajanja določbe 7. člena zakona o ureditv
ljudskih eodišč izdaja vlada Ljudske republike Sloveni)na podlagi 77, člena ustav© Ljudske republike Slovenije
tole
uredbo
o spremembi uredbe o stalnih sodnih tolmačih
1. člen
13. člen uredbe o stalnih sodnih tolmačih (Uradmi Ust
LRS, št 7-30/49) se spremeni tako, da se glasi:
Stalni sodni tolmač ima pravico do nagrad© za svoje
delo. Nagrada znaša:
1. za prevod listine iz tujega jezika v uradad jetok
za vsako s strojem napisano vrsto izvirnika 4 din, vendai
najmanj 100 din;
2. za prevod listine iz uradnega jezika v tuj ••••• sa
vsako s strojem napisano vrsto izvirnika 5 din vendar
najmanj 150 dim;
3. za prevod tostine iz tujega jezika v drug jezik sa
vsako s strojem napisano vrsto izvirnika 6 din, vendar
najmanj 200 din.
Začeta vrsta se šteje za celo.
Ce je listina napisana z roko, se šteje deset besed
rokopisa za enô s strojem napisano vrsto.
Za vsak nadaljnji izvod prevoda se sme računati P°
10 din.
Ce je stranka sama napravila prevod in ga tolm^
samo pregleda in potrdi, sme zahtevati polovico nagrade,
ki je določena za prevod.
Za prevode posebno težke znanstvene ali tehn^6
vsebine, ki so bolj zamudni in zahtevajo večjo natančnost,
se sme nagrada zvišati največ za 60% navadne nagrade
Za ustno tolmačenje pred sodiščem ali dragimi <**
gani državne oblasti ali državne uprave ali na zahtev*
po?ame7,nik--i pripada tolmaču ne glede na to, ali oprav
Ija tolmačenje v eni ali v več zadevali, za vsako začet"
pol uro po 50 din, vendar najmanj 100 din. Ce je trajalo
uradno opravilo, pri katerem je bilo tolmačenje potrebuj
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v<* •••• s ure> odmeri sodilča oakoœa državni organ za 4. •••• funkcijskoga dodatka sa rseredaifca #e določi po
nadaljnje tolmačenje nagrado po prostem preudarku, upoobsegu in teži dela, üi sicer:
din
števajoč vse okoliščine posameznega primera.
razrednik prvega in zaključnega ratfteda šole 4mi.~
Ce mora tolmač aa začetek alj nadaljevanje tolmačerazrednik ostalih razredov
5400.—
nja čakati, mu po preteku pol ure ••••• za vsako začeto
Zaključni razred se smatra tudi •, ratted (ali IV. rw
red) gimnazije.
Wo čakanja po 80 diin čakarine. .
Ce opravlja tolmač svoje delo zunaj evojega prebiva- 5. Višina funkcijskega dodatka za upravitelja nilje stro*%, ima pravico do povrnitve tistih stroškov, ki pripakovne šole se določi po številu oddelkov in obsegu
dela:
dlo državnemu uslužbencu prve vrste po predpisih uredbe o povrnitvi potnih ki selitvenih stroškov državnih
upravitelj aižje strokovne šoli» » celoletnimi poukom,
uslužbencev.
brez priključenega internata
din
V teh nagradah nI obsežen davek od prometa prodo 4 oddelke
. .
500.—
izvodov.
od 6 do 8 oddelkov . . . 700.-»
2. (Sen
od 7 do 9 oddelkov ...
<K>0 —
nad 8 oddelkov . . . 1000.—
Ta uredba velja od dneva objave v >Ura*toem listu
WtSc.
upravitelj nižje strokovne Sole »• strnjenim trimesečSt. S-zak 360
aim poukom, ali iole 1 priWjuoeniin inter,
Ljubljana, dne 22. avgusta 1950.
natoni
din
700—
do
4
oddelke
.
.
.
Minister sa pravosodje LRS:
Predsednik vlade LRS:
od 5 do 6 oddelkov . . . 800.Dr. Beli Medic 1. r.
Mih* Marinko 1. rnad 6 oddelkov . . . 1000—
t)', v IMI.0 makcjjskôga dodatka z« ravnatelj« »edemletke
oziroma osemletke in nitje tfimnazdje • določi po ste*
vilu oddelkov, tn eicer.
PaAVILNIK1.0UhEÜBE.NAV0DlLA,0DL0eBE
ravnatelj »ederoletke, osemletke in nitje
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
gimnazije
din
do
8
oddelkov
.
•
500.151.
od 7 do 8 oddelkov . .
600.Na podlagi 7. člena pravilnika o poviških temeljne
od 9 do 10 oddelkov . .
700.-I
•ače po službenih letih, o položajnih dodatkih in honood
11
do
12
oddelkov
.
.
800.—
f
arjih za uslužbence proävetno-znanstvene stroke (Uradod 13 do 14 oddelkov . .
900.-J,
•
1 Hst FLRJ, št. 26/50) predpisujem v soglasju z vaivinad 15 oddelkov
1000.'trom •• finance LRS
?-*Višina funkcijskega dodatka £a šefa oddelke.' »rednje
navodilo
strokovne šole »e določi po številu oddelkov, in. »ker:
za določevanje višine funkcijskih dodatkov v muj«
-t' oddelka srednje strokovne šole
. din
^ed najmanjšim in največjim zneskom za te• polo
do 8 oddelkov
. . 60Q—
zaje v prosvetno-znaustveni stroki:
od 4 do 5 oddelkov . . . 700.—
od 6 do 8 oddelkov . . . 900.—
h ViJiüa funkcijskega dodatka oi upravnika /avoda za
z 9 ali več oddelki .... 1000.—
predšolsko vzgojo, dečjega doma se določa po številu
8. Višin« luukeijskega dodatka za ravnatelja srednje sole
otrok, In sicer:
(šole za splošno izobrazbo, umetniške, strokovne šole)
upravnik zavçda
din
se
določi po številu oddelkov:
do SO otrok ..... 4U0.—
ravnatelj
srednje šole (za splošno izobrazbo, umetniod 80 do 60 otrok .
... 500.—
ške,
strokovne
šole, brez delavnic)
diu
od 61 do 7L otrok
. . . . tfOO —
J.WU.—
aad 70 otrok
.
7u0.~
Od 18 do 14 oddelkov . . : lioo.*• •••• funkcijskega dodatka za upravitelja •••••••
od 15 do 16 oddelkov
. . 1200.—
šole se določa po številu oddelkov, in sicer:
od 16 do 18 oddelkov . . . 1800.—
upr*viWli iole
.
din
od 19 do 20 oddelkov
. . 1400.do 8 oddelke
. . . 300. ~
od 21 in več oddelkov . . . 1600.cd 4 do 5 oddelkov
. . . 400.—
ravnatelj srednje strokovne Sole, z
od 6 do 7 oddelkov
. .
500.delavnicami
diu
od 8 do 9 oddelkov
. .
600.—
do 8 oddelkov
. * 1000. *
10 In vec oddelkov
.
700.-od 9 do 10 oddelkov
. . UQ0.~
*• Vidimi funkcijskega dodatka za upravnike dijaškega
od 11 do 12 oddelkov
. . 1200.~
"•°•• (internata) all mladinskega doma se določi |v
. . 1800.-^
od 18 do 14 oddelkov
»tevüu gojencev, in sicer:
od 16 do 16 oddelkov . . . 1400,tt
Pr«VBik zavoda
diu
. . 1600.s 17 aH več oddelki .
do 80 gojencev . . . 500.—
od 61 do 100 gojencev
600.- a. Vjšmu lunkcijäkega dodatka za prosvetnega inspektor,
ja se določi po obsegu dela in razsežnosti področja: ^
od 101 do 150 gojencev
700.od 151 do 200 gojencev
a) funkcijski dodatek za prosvetnega inšpektorja ljud800.skega odbor« »e določi z« poaaapeo&e okraje
od 201 do 250 gojencev
900,nad 250 gojencev
1000.takole:
.
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din
I. iz razreda sesalcev (Mammalia) iu posamemih. ži*
val sikih redov:
OLO Celje okolica in mesto • 900.—
a) od gicdavcev (RotionLia) '
OLO Cmomelj
.... 900.—
zajci: kunec (Ur> uiolairus cumiiculus),
OLO Gorica . •
....... 900.—
poljski zajec (Lepus europaeus),
OLO Grosuplje ...» > . 800—
planinski zajec (Lepus varronis),
OLO Hrska' Bistrica • .; .. . 900—
veverica (Hciurus \ uJgaxjs),
OLO Idrija •
...... 1100.—
hrček (Criceiuä cncelus);
OLO Kamnik
.... 700.—
OLO Kočevje
1000,—
b) od zveri (Carnivora)
OLO Kranj okolica in mesto • 900.—
divja mačka (Feijs silveslris)
OLO Krško
800.—
kune: podlasica (Mustela nivalis),
OLO Lendava ....... 900.—
kepen ali hermellm (Mustela erminea),
OLO Ljubljana ©kolica . . . 800—
dihur (Martes puiorius),
MLO Ljubljana meato
• • • 900.—
kuna zlalica (Maries martes),
OLO Ljutomer ........ 700.—
kuna belica (•••1•• foina),
OLO Maribor okolica . . •.< . 900—
jazbec (Mêles taxus),
MLO Maribor mesto • >. -• • 900—
vidra (Lutra lutra),
OLO Murska Sobota . . . . 800.—
medved (Ursus arctos),
OLO Novo mesto . .. ... • • 900—
volk (Canis lupus),
- OLO Poljčane . .. ... ... • . 1000.—
lisica (Canis vulpes);
OLO PoStOJlia . . :•: :.i y, • 800,—
c) od sodoprstili kopitarjev (Arctiodactyla)
OLO Ptuj
. »,>.!. 800—
divji prašio (Sus scrofa),
OLO Radgona ...... 700.—
kozorog {popra ibex),
OLO Radovljica In mesto Jesegams (Ruptilcapra rupicapra),
nice ...
..... 800.•jelenjad (•••••• plaphus),
OLO Sežana
1000—
srnjad (Cervus capreolus),
OLO Slovenj Gradec ..... 1100.—
II. iz razreda ptičev (Aves) in posameznih redov:
..
OLO Šoštanj
...... 800 —
a)
od potapljavcev (Colymbiformes)
OLO' Tolmin .......... 1100.—
ponirki: mali ponireik (••••••• rufiçolMs)',
' ' OLO Trbovlje ...... 900—
črnovrati ponirek (Podicepa mgricoïliisjj
OLO Trebnje
900.—
uhati ponirek (••<••••• auritus),
* b) višima funkcijskega dodatka inšpektorjev v republirdečevrati ponirek (Podiceps griseigena),
ških enotah se določi po obsegu dela in znaša od
čopasti ponirek (Podiceps cristatus),
•_ -1000 do 1600 din.
slaptìiki: ledni sTapnik (Colymbus immer),
' ^ To navodilo velja od 1. septembra 1950. .
polarni ßlapnik (Colymbus areticus),
•• Pere št. 1990/1
severni •• rdečegrli slapm'k (Colymbus siel. Ljubljana, dne 20. julija 1950.
latus) ;
Minister
Predsednik Sveta vlade LRS
b) od veslonožcev (Pelacaniformes)
za prosveto LRS:
xa zakonodajo in izgradnjo
konrrorani (PKalacrocoracoidae),
Ivan Regent L r.
.. ' ljudske oblasti:
navadni pelikan (Pelecanus onocrotalus)';
Marijan .Bfecplj l. r.
c) od močvirnikov (Cicoiiformes),
Minister
štorklje: bela Štorklja ali iroda; [(Giconiai ciconia);»
za finance' LRS:
črna Btorkija '(CiconiTal nigra)',
Zoran PoliC 1. r.
plôvica (Plegadîs faseineHüs):,
žličarka (Platàlea Leucorodiä),
152.
čaplje: velika erebrna čaplja |(Egretfc8 alba)1,
mala srebrna čaplja1 [(Egretta1 garzata)',
Na podlagi 46. člena zakona- o lovu izdajam
siva čaplja (Ardéa cinerea),
pravilnik
rjavai čaplja1 ft'A'rdea' purpurea)',
kvakaS alt ponoćna čaplja ^Ardes) myßEcora*)'» .
. za izvajanje zakona o lovu
čopasta; čaplja (Ardeola1 ralloldes)1,
1. ölen
velika bobnarica (Butaurus stellarla),
" • K 2. členu zakona.
mala bobnarica ali čapljica (Ixobryctiua va'
Z divjadjo kot splošnim ljudskim premoženjem je
nutus)';
v
treba gospodariti po lovkah' gospodarskih načelih tako,
č)
od
plojkokljunov
(Anscriformes)
da'se v loviščih goji samo taka divjad, ki je primerna zadivjo gosi: siva gos (Anser anser cinereus)',
nje. Ta divjad' naj se zaplodi in razmnoži do takega stanjivska gos ali Mgarica (Anser îàbalis)',
leža, ki ni v občutno škodo drugim gospodarskim panobeločela gos (Änser albifrons),
gam,- posebno kmetijstvu in gozdarstvu.
divje race: velika divja raca alil irJakarica /Änß*
Poleg upraviteljev lovišč so dolžni vsi, zlasti tisti, ki
boschas — platyrlîynclîà)',
"so zaposleni v kmetijstvu in gozdarstvu, posvečati vso
malo
race:
pažnjo gojitvi, varstvu in oHranitviî divjadidolgorepka (Anas acuta),
konopnica '(Anas slreptera)',
2, člen
regeljc (•"••• querquedula),
K 8 <4enu zakona;
kreheljc (Anas cròcea)',
Ž& divjad se Štejejo tele crosto živeče divje živali:
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d)
o)

f)

g)

••&••

žvižgavka (Anas penelope),
tartarska žvižgavka (Netta rufma),
sivka (Nyroca ferina),
rjavoglavka (Nyroca nyroca),
čopasta crnica (Nyroca fuligula),
rjavka (Nyroca marila),
zelenonoga črniica (Oidemia nigra),
rdečenoga crnica (Oidemia fusca),
beloglavka (Crismatura leueoeephala),
zvonec (Glancionetta clangala),
pasavka (Harelda hyemalis),
?agarke: velika žagarica (Mergus merganser),
srednja žagarica (Mergus Berater),
mala žagarica ali belič (Mergus albellus),
labod* (Cygnus olor) ;
cd galebov (Lairidae)
navadni galeb (Laras ridibundua),
Čigra (Sterna — hirundo —fluviatiliod pobrežnikov (Gruiformes)
žerjav (Megalornis gras),
priba ali vivek (Vanellus crastatus),
povodne putke: kosec (Crex crex),
mokož (Rallus aqiiaticus),
mokožka (Ortygometra porama),
tukalica (Gallinula chloropus),
liska (Fulica atra),
kljunači: veliki kljunač ali stoka (Scolopax rusticola),
kozica ali bekasina (Captila gallinaio)
čoketa (Ca p ella media),
grbež (Lymnocryptes gallinula),
droplje: velika droplja (OHa tarda),
mala droplja (Otis tetrax),
prilivka (Burhinus oedicnemus);
od kur (Galliidrmes)
slepna kokoška (Syrrhaptes paradoxus),
fazani (Phasianus),
kotoma ali skalni jereb (Carcnbm — aleetoris —
saxatilis),
tetrevi: divji petelin (Tetrao urogallus),
rušovec (Lyrulus tetrix),
belim ali planinska jerebica (Lagcpus mutus),
gozdni jereb (Tetrastes bonasia),
jerebica (PcTdix perdix),
prepelica (Coturni* coturni^);
od ujed (Falconiformes)
jastrebi: rjavi jastreb (Vultur — aegitpius — monackus),
beloglavi jastreb ali plešec (Gyps fulvus),
egiptovski jastreb ali mrhnr (Neophron percnopterus),
brkati. s©r (Gypaütus barbatus),
sokoli: sokol selec (Falco peregrinus),
solfol morilec ali banatski sokol (Folco sacer),
"sokolio ali merlin (Falco columba rius),
ostriž ali škrjančar (Falco subbuteo),
navadna postovka (Falco tmnuncuhis),
južna postovka (Falco naumani),
rdečenoga poslovita (Falco vespertinus),
P'ostojna ali belorepec (Haliaëtus albicilla),
ribji orel (Pnndkra haliaëtus),
kačar (Circaëtus gallicus),
navadna kanja ali migar (Rufeo buteo).
koconoga kanja (Buteo lagopus),
sršenar ali osar (Pernis npivorus),
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škarmiki: črni škaraik" (Milvus migrans),
rjavi škarnik (Milvus milvus),
skobci: kragulj (Accipdter gentflis),
skobec (Accipiter nisus),
lunfi: rjavi lunj (Circus aeriginosue),
pepelnali lunj (Circus cyameus), lunj dolgorepec (Circus xaacrurae>} lunj beloritec (Circus pyr-rargus),
pravi orli: planinski orel (Aquila chrysaotos),
kTaljevi orel ali mogilnik (Aquila heliaca),
veliki kHnkač (Aquila clanga), •
mali klinkač ali ruski orel (Nisaëtug pennatus),
. ,
. ,
Bonelijev orel (Nisaetus fascinatole) ;
h) od golobov (Columbifoimes)
grivar (Columba palumbus)»
skalni golob (Columba livia), •
• •
dup'lar (Columba oenas),
grlica (Streptopeiia tuitur); • •
i) od sov (Strigiformes),
velika uharica ali vir (Bubo Tnibe);
j) od pevcev (Passeriformes),
krokar ali vran (Corvus corax),
siva vrana (Corvus comix),
črna vrana (Corvus corone),
poljska vrana (Corvus fragilegus) in
sraka (Pica pica).
3. Člen
K 7. Senu zakona.
Med kopno površino se štejejo tudi rovi in jame, r
katerih žive nekatere vrste divjadi; k lovišču spada tudi
ozračje nad lovno površino.
4. člen
K 8. Stenu, zakona
.
.
..
Lovišča so lovske gospodarske enote za- tovrSegaoje
lova; imenujejo se po največjem naselju ali gori aîi vodi
in podobno. Ime lovišča določi vlada-LRS oziroma minister za gozdarstvo hkrati z ustanovitvijo in se brez usta»
noviteljevega dovoljenja ne sme menjati. .
Lovišča so nižinska, sredogorska in visinska.
V nižinskih loviščih je pretežno ravnina s poljem,
v njih prevladuje mala divjad; sredogorska lovilca so povečini porasla z gozdnim drevjem, glavna divjad je srnjad, višinska lovišča pa so večinoma skalnata m gola,
glavna divjad je gams.
Meje lovišč lokalnega pomena ee pravilom^ skladajo
z mejami krajev, ki so vMjučeni v lovišče. Morajo pa txctì
meje naravne in vidne in naj potekajo po grebenih, vodah, cestah in podobno. Kjer meje krajev temu ne ustrezajo, se meja lovišča lahko potegne preko meja upravnih
enot tako, da je vsako lovišče zaokrožena lovsika gospodarska enota.
-,
Predlog za ustanovitev. in poimenovanje loviëca lokalnega pomena kakor tudi za spremembo meja ali imena poda ministru za gozdarstvo po zaslišanju pristojne
lovske podzveze izvršilni odbor okrajnega (mestnaga)
ljudskega odbora, na katerega območju je. večji del, .lovišča. V predlogu morajo biti meje natančno opasane, tako
da je popisu mogoče sledili na terenski, karti v merilu
l : 50.000 Pretežni del lovišča naj po možnosti, spada v
eno izmed prej naštetih kategorij.
.'.;»•-•
Minister za gozdarstvo izda odločbo po zaslišanju prizadetih okrajnih (mestnih) ljudskih, odborov;, lovišče., se
vriše v terensko karto pri Ministrstvu za gozdarstvo LRS
in je ob sporu ta vris odločilen.
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5. člen
K •. odstavku S. Sena zakona.
Zaradi zbiranja in urejevanja elementov «a planiraojè se izdala za vsako leviîSe kata*ter Ionica, ki mora
imeti tele podatke:
a) ime lovilca z navedbo, ali je republiškega ali lokalnega pomena,
.. b) imena krajev, okrajev (meçt) m oblasti, v katerih
tatööe leži,
e) ime upravitelja lovišča,
č) odločbo, s katero je bilo lovišče ustanovljeno in
dodeljeno v upravljanje; pri loviščih lokalnega pomena, ki
Jih upravljajo lovske družine, tudi pogodbo o uživanju
IcraSča,
d) površino lovišča, ločeno tudi po vrsti kultur,
e) navedbo, aH je loVfflče nifcnsko, sredogorsko ali
f) najnižjo in najvišjo toSko nadmorske višine,
g) z? zažčiteno divjad, J$i je v lovógoù, normalni sta»
tèa; normalna stalež je nqjvttëji dosegljivi stalež posameznih vrst divjadi v loviScu,
h) koliko lovskih čuvajev je treba v lovišču,
i) kakšne vrste lovalki psi so potrebna za lovišče in
koliko.
Kataster lovišča sestavijo lovski upravičenci v toliko
üwodih, dà dobe po en izvod okrajni (tneatni) in oblastni
ljudski odbor, na katerega območju jè lovilce, daljo Ministrstvo za gozdarstvo LRS in Svet za kmetijstvo in çozduretvo vlade FLRJ.
6. ölen
K 9. oleati ••••••.
Gojitvena lovišča, ki sé oddajo v upravljanje Lovski
•MM LRŠ, ustanovi minister za gozdarstvo na predlog
Ectoike zveze in po zaslišanju izvršilnih odborov okrajnih
(pmMh) ljudskih odborov, o« katerih območju je lovila«, Mtatot« tudi določi vâêioo odškodnine za uîivanje,
pogodbo o uživanju loveïèa pa sklene izvrSilni odbor
okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, na katerega obmóoju jè večji del lovilca. Sicer ra veljajo za upravljanje
loveča ta Lovsko zvezo •. določila kaikor za lovske druttt».'
7. fiton
K 10. členu zakona.
Lovska družina se imenuje po loviïou, ki ga upravlja, fcoleg nàlog, nâStètàh v zakonu o lovu, mora lovska
druirae zbirati in dajati podatke o staležu divjadi v lovi.
Iču, ki ga upravlja, dalje podatke «< izvršenem odstrelu
kakor tudi druge statistične podatke is lovstva.
Voditi mora natančen seznam članove temile podatki:
t) priimek in ime Slana,
b) čas io kraj rojstva,
6) stalno bivališče z natančnim naslovom,
6) poklic (delavec, kmet, uradnik, pripadnik JA ozittttt« NM, obrtnik, prosti poklic),
d) o lovskem izpitu (kdaj in kje je bil opravljen aH
ledo je izda* odločbo o oprostitvi),
e) o lovskem orožju; pri puškah mora biti navedena
Wevilka, dalje ali je rieanica ali polrieaotoa aH gladkorevna, eno- ali večcevna z navedbo kalibra posameznih
eevi, peteltaka aH brezpeteWnka, na dimni ali brezdtani
smodnik.
Ö^filen
K 11. Stanu ••&•.
"vska podzveza zbira to (Safe podatke o eUl*ia divlađa, o odstrelu in drusa *•• ••* to levafc» g
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loviščih, ki jih upravljajo lovske družine njenega območja.
Lovska podzveza vodi seznam lovskih druim svojega
območja in vsega njihovega članstva z osebnimi podatki
po 7. členu tega pravilnika; lovske družina so doline
vsako spremembo med Članstvom kakor tudi spremembo
podatkov članstva eproti javljati lovski podzvesi, ta p4
zvezi.
9. člen
K 12. členu z&kona
Lovska zveza zbira in daje podatke o etaležu divjadi)
o odstrelu in druga statistična poročila iz lovttva Za v»a
lovišča na območju Ljudske republike Slovenije, •• jib
upravljajo lovske družine.
e
Lovska zveza vodi kartoteko vseh včlanjenih lovcev
ločeno po posameznih podzvezab in 6 podatki po 7. členu tega pravilnika; paziti mora, da ni nihče včlanjen v
več kakor dveh lovskih dTuBinah.
10. člen
K 1. odstavku 14. člena zakona
Olan lovske družine more biti »amo tepraSan lovec, '
to je tisti, ki je opravil lovski izpit aK ki je takega izpit*
oproščen.
Izpiti so dvojnic in eicer za lovske čuvaje in za druge
člane lovskih družin; prvi in drugi obsegajo tolé snov:
a) zgodovina lovstva,
b) lovska zakonodaja,
c) politična ekonomija,
Č) načrtno gospodarstvo v lovstvu,
d) gojitev,divjadi in upravljanje lovišč,
e) lovsko Kvaloslovje.
' f) načini lova splošno in za posamezne vref<» diradi.
g) lovsko orožje in municija, balMika
h) lovila,
i) zatiranje škodljivcev,
j) ravnanje z mrtvo divjadjo,
k) lovska pomoč v nezgodah,
1) lovska pravičnost, lovski običaji,
m) lovsko psoslovje.
Izpit za lovskega čuvaja je piemen in usten. S pik
smeno nalogo mora kandidat dokazati, da zna v uradnenl
jeziku samostojno sestaviti pravilno prijavo kaznivega dejanja po zakonu o lovu in da pozna osnovno računstvo,
pri ustnem izpitu pa mora pokazati temeljito znanje celotne izpitne snovi, zlasti njeno praktično etran.
^
Dokler čuvaj nima izpita, sme biti nastavljen samo
kot pripravnik; kdor v dveh letih od nastavitve oziroma
izida tega pravilnika izpita ne oprava, ne moro biti več
lovski čuvaj.
Izpita za lovskega čuvaja so lahko oproSSeni tisti, 0
dokažejo, da tak izpit že imajo ali da so v*aj deset 1**
opravljali službo lovskega čuvaja.
Izpit za druge Člane lovskih družin je kasno ustenî
pri tem izpitu mora kandidat pokazati »plbino •••
iz predpisane snovi. Izpit ee mora opraviti najkasneje *
dveli letffi po tprefemu iw loveko družino oziroma od veljavnosti tega pravilnika, efcer prizadeti izgubi olansfr*
v, lovski družini; do opravljenega iapita ee član Bteje z9
prfpraivnîikBt, ki pa ima iste pravice in dolžnosti •••«>•
drugi člani lovske aružiue.
Izpita %& člana ni treba opraviti tWm, fei pri ••••*
Ianni M•••••• ttreäMno dokažejo, da so že izpraSani •*'
Oproščeni ©o lahko izpita tisti lovci, ki dokažejo, **
en tseaj deset let aktivno delovali v kwtao.
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Na število članstva mora paziti slasti lovaka pod*
Kdor ima izpit •• člana lovske družine, mora, o© poEtaae lovski čuvaj, opraviti izpit za čuvaja ali doseči zveza dn naznaniti lovsko družino, pri kateri bi hilo manj
oprostitev.
kakor osem članov.
12. člen
Odločbo o oprostitvi izpita za lovskega) čuvaja ali ••
K 8. odstavku 14. člena zakona
dita» lovske družine izda izvršilni odbor okrajnega (mestee
ga) ljudskega odbora, kjer prosilec stalno biva, po za' Lovska družina lahko pn ministru za gozdarstvo
stoju lovske podzveze, na katere območju je prosilec prosi za omejitev ••••••••••• članov in za določitev njiOrganiziram kot lovec. Prošnja za oprostitev ee mora hovega najvišjega števila. Prošnja se vloži po pristojni
'teliti najkasneje v treh mesecih o*' sprejema v članstvo lovski podzvezi, ki da o njej svoje mnenje in jo polije
wvftke družine oziroma od veljavnosti tega pravilnika. izvršilnemu odboru okrajnega (mestnega) ljudskega od*
Izpiti se opravljajo pred izpitno komisijo pri izvršil- bora; ta da svoj predlog in polije prošnjo ministru.
Pri določitvi najvišjega števila članstva naj bo honem odboru okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, in
Meer posebej za lovske čuvaje in posebej za C4ane lovskih dilo, da bodi v nižinskih loviščih po en Član, na približno
družin. Predsednik izpitne komisije je poverjenik •• 100 ha, v sredogorskih na približno loft ha, v višinskih
B°SdaTetvo pri okrajnem (mestnem) ljudskem odboru, pa na približno 200 ha lovne površin?
njegov namestnik je poročevalec za lovstvo (gozdarstvo);
18. člen
piimenio število drugih članov komisije kpt izpraševalcev
K 16. členu zakona
imenuje za dobo treh let predsednik izvršilnega odbora
Za pravilno in načrtno lovsko gospodarstvo se mookrajnega (mestnega) ljudskega odbora, in sicer za lovski rajo upravitelji lovišč držati splošnih predpisov o plani*
Strokovni del po zaslišanju lovske podzveze izmed lov- ranju kakor tudi posebnih predpiisov za načrtovanje ?
cih strokovnjakov in izpralanih lovcev, za politično eko- lovstvu, pri tem pa morajo posebej paziti na gojitev divfonijo pa izmed strokovnjakov za to snov.
jadi. V ta namen naj do časa, dokler se posamezne vrste
Lovski izpiti eo dvakrat na leto, spomladi in jeseni; divjadi' ne razmnože do staleža, ki je za lovišče znosen,
tevržilni odbor okrnjnpga (mestnega) ljudskega odbora izvršujejo samo gojitveni odstrel; skrbeti morajo za razobjivi rok za izpit do 1. marca oziroma do 1, avgusta, množiitev divjadi in sta osvežitev krvi z nabavo posa**&! pa en ••••• pred izpitnim rokom. Kandidati se meznih vrst divjadi od drugod; zatirati morajo škodljivce
Morajo pismeno priglasiti po lovski družini in lovski pod- divjadi, posebno divjo lovce, potepuške mačke in pee-iii
**ezi ••>, da so prijave vsaj osem dni pred rokom pri si prizadevati, da preskrbo za divjad zadosti primerne
Predsedniku Izpitne komisijo. V prošnji morajo biti' hrane in vode, posebno v času, ko tega v lovišču prikandidatovi osebni podatki, navedeni pod a) — č) 7. Člena manjkuje; divjad morajo negovati tako, da se razvije' <r
tega proviMka.
zdrave, moone in odporne živali.
Izpit se opravi pri izpitni komisiji okraja (mesta),
Zaradi varstva divjadi in pravilnega lovskega eo•*• kandidat stalno biva; če je kandidat včlanjen v lovski spočarstva morajo lovske družine vsako leto dolociti-dei
družini izven okraja (mesta) svojega stalnega bivalUšča, lovilca, v katerem se zaščitena divjad eplob se lovi; to
Mije lovska podzveza prošnjo za izpit pristojnomu izvr- naj se določi tako, da bodo zaščitene tiste vrste divjadi,
šilnemu odboru okrajnega (mestnega) ljudskega odbora. ki varstva najbolj potrebujejo. Da ima taka zaščita uspeh,
Poverjenik za gozdarstvo kot predsednik izpitne ko- Je treba v loviščih z veliko divjadjo zaščititi določen« damisije sestavi izpračRvalne komisije tako, da so v vsaki le lovilca nepretrgoma več let in Šele nato zalčititi drugi
PO •••• člani, od katerih pdon predseduje, dva sprašujeta del, zaščiteni deli za malo divjad pa naj se večkrat menjajo. Del lovišča, ki ga lovska družina namerava motili,
'ovako snov, èden pa poWWno ekonomijo.
mora sporočiti Izvršilnemu odboru okrajnega (mestnega)
0 izpitu se sestavi zapisnik, v katerem eo poleg Iz» ljudskega odbora najkasneje do 30. novembra za prihodReševalne komisije navedeni kandidatovi osebni podatki nje lèto. Izvršilni odbor odločitev lovske družine Uh ko
*& uspeh izpita. Ó uspehu odloga izpraševalna komisija spremeni in določi drugi del loviSča, Če je mnenja, da
* večino glasov, aH Je kandidat zadostil ali ne. Po uspešno
bi odločitev lovske družine ne dosegla svojega namene.
0
P*aMjenem izpitu izda izvršilni oc'hor okrajnega (mestDoločitev
zaščitenega dela lovišča za prihodnje leto velja
nega) ljudskega odbora spričevalo, v katerem so kandiza
potrjeno,
Če jo izvršilni odbor ne spremeni do 81. detiakmi osebni podatki, kraj in Čas izpita tor potrdilo,
cembu
tekočega
leta.
jtft Je hamidddat izprašan lovski čuvaj oziroma izprašan
OUeg
površine
zaščitenega dela lovišča te doleti! I
•»« lov*k© družine.
pogodbo o uživanju lovišča.
lapif ee sme naJveS dvakrat ponavljan. Za izpit se
Prj lovu in dovoljeno rabiti samo pse čiste pasme;
*• pïrôa posebna pristojbina, stroški članov izpitne ko- to velja za vse pasme lovskih ps^ in za V6e načine lova.
**•* ee plačajo iz okrajnega (mestnega) proračuna.
Cisto paemo izpričuje potrdilo o poreklu, ki ga izda aH
potrdi pristojna ktooloika organizacija. S pogodbo o "žt*
11'. Člen
vanju lovišča naj izvršilni odbor okrajnega (mestnega)
ljudskega odbora določi rok. do katerega morajo lovske
K 2. odstavku 14. člena zakona
Lovska družina mora izključiti člana, ki izgubi po- družine odstraniti tiste pse. ki femu ne ustrezajo, pa *e
*
&1*> za Članstvo. Ce ee Število članstva v lovski druHnl rabijo na lovu.
LovälM ee sme samo v takimi psi, B so za lovi&e
JJ«*a pod osem, mora odbor lovske družine to eporoöiti
j^rSilnemu odboru pristojnega okrajnega (mestnega) primerni. V lovKcin z veliko divjadjo mora biti v?aj MI
ljudskega odbora, ki predlaga ministru za gozdarstvo, lovBOd pes, • Je izvežban za del" po krvnem sledu, v
^razdere pogodbo o uživanju lovišča in prevzame lo. nffinekiK lovđB&H pa peg, ki zna poiskati zastreljeno
£••• «to w upravljanje po 2. odstavku 9- Sena zakona o malo divjad; temu ustrezajo samo psi, ki so bili ?* to
J^'vfce do časa, dokler se ne ustanovi nova lov*lra od tónoloSkifi organizacij ter od njühi priznanih sodnikov
fin ee tej lovišče dodeli,

%ag •
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Lovski psi morajo biti primemo izšolani; v ta namen naj bo v vsakem lovišču določen poseben del, ki'
je namenjen za vežbanje psov vse leto.
Sicer pa morajo lastniki psov imeti svoje pse pod
nadzorstvom; kdor pusti, da njegov pes preganja oziroma lovi divjad, velja, kakor da je lastnik psa sam lovil.
14. člen
K 16. členu zakona
Statistični in evidenčni podatki morajo bâti resnični,
podatki o staležu divjadi, ki se doba z opazovanjem divjadi, pa kar so da stvarni. Za neresnične podatke o lovu
in nestvarne podatke o staležu divjadi odgovarjajo lovski
upravičenci po 4 točki 41. Sena zakona o lovu.

Stev, fia •- 24. VI«. 19501.

lovski čuvaj po krivdi lovske družine ne opravlja redno
svojega dela, 6e lovska- družina ne izpolnjuje obveznosti
iz pogodbe o uživanju lovišča in iz lovskega plana, če
družina zanemarja gojitev divjadi in gospodari v lovišču
tako, da je v škodo divjadi, in sploh, če grobo krši zakonite predpise o'lovu in pogodbo o uživanju lovišča. V.
takem primeru začasno upravlja lovišče izvršilni odbor
okrajnega (mestnega) ljudskega odbora na stroške lovske družine do časa, dokler- so ne odda v upravljanje
drrgi lovski družini ali ga ne prevzame v upravljanje
sam po 2. odstavku 9. člena zakona o lovu, kar pa v nobenem primeru ne eme trajati dalj kakor tri mesece.
Podobno se upravlja lovišče tudi tedaj, če je lovska družina razpuščena po lastni krivdi, vendar tudi y tem primeru začasno upravljanje ne sme biti daljše kakor tri
mesece. V obeh primerih jamčijo nerazdelno za plačilo
stroškov . upravljanja in vzdrževanja lovišča vsi, lei so
včlanjeni v lovski družini ob času, ko je bila lovska družina razpuščena ali pogodba razdrta.

15. člen
K 17. Senu zakona
Lovišče lokalnega pomena odda pristojni izvršilni
odbor okrajnega (mestnega) ljudskega odbora 6 pismeno
pogodbo v upravljanje lovski družini, ki ima dovoljenje
za-delovanje in ki ji je lovišče dodeljeno.
16. člen
Pogodba mora vsebovati poleg navedbe pogodbenih
K 18. členu zakona
strank zlasti še:
Višina letne odškodnine za uživanje lovišča se doa).opis lovišča z navedbo površine in meja; glede loči po velikosti in kakovosti lovišča ter primerno krameja.se je mogoče sklicevati na terensko karto;
jevnim razmeram. Višino določi izvršilni odbor okrajnega
b) znesek odškodnine, ki ga mora lovska -družina (mestnega) ljudskega odbora in obvesti o tem lovsko
plačevati letno vnaprej, in rok zapadlosti;
družino, ki se je priglasila, da prevzame lovišče v uprav. c) dobo, za katero se lovišče odda v upravljanje; ta ljanje. Ce ta z višino sporočene odškodnine ni zadovoljna,
MLj. se praviloma ujema-s koledarskim letom;
sporoči to izvršilnemu odboru z utemeljitvijo in s predč) splošne in posebne obveznosti lovske družine, . logom,' da naj višino odškodnine določi minister. Izvršilzlasti glede gojitve divjadi, varstva in pospeševanja lov- • ni'Odbor odstopi predlog s svojimi razlogi ministru za
afera, o številu lovskih čuvajev, o povzdigi strokovne iz- gozdarstvo, ki določi odškodnino. Ako lovska družina tudi
obrazbe članstva in podobno;
tako določene odškodnine ne sprejme, se pogodba no skled) razloge, iz katerih -se lahko pogodba predčasno nn in velja, da lovišče ni oddano, ter ga prevzame v
odpove aü razdere;
upravljanje izvršilni odbor okrajnega (mestnega) ljud- e) dogovor-, da Tešuje spore iz pogodbe državna arbi- skega odbora.
traža,
f
Odškodnina se plačuje v celoti za eno leto tistem«
Ce gre meja lovišča preko mej enega okraja (mesta), izvršilnemu odboru okrajnega (mestnega) ljudskega od«üene pogodbo za celotno lovišče izvršilni odbor tistega bora, s katerim je bila sklenjena pogodba, in sicer ob
okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, na katerega ozem- podpisu pogodbe za prvo leto, v bodoče pa v začetim vsa1••*-•• večji del lovišča; ta- izvršilni odbor opravlja glede kega leta vnaprej.
tega lovišča vse naloge, ki so sicer naložene izvrSiftiemu
* Ce lezi lovišče y več okrajih (mestih), določijo letno
odboru okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, in jih odškodnino prizadeti izvršilni odbori okrajnih (mestnih)
ni- .treba opravljati tistim izvršilnim odborom, na katerih ljudskih odborov sporazumno; tisti, 3d mu je odškodnin3
območju je manjši del lovišča.
plačana, pošlje takoj po plačilu prizadetim okrajnim
Sklenjeno pogodbo sme vsak pogodbenik iz tehtnih (mestnim) ljudskim odborom nanje odpadajoče dele.
razlogov odpovedati pred potekom pogodbene, dobe;. od17. člen
•••••! rok znaša najmanj pol leta in se mora ujemati
s koledarskim- letom, tako da pogodba preneha z 31. deK 21». in 22. Senu zakona
cembrom. Za tehtne razloge se smatrajo vse okolnosti, ka
Lovske družine izvršujejo lov v dodeljenem lovišču
onemogočajo izvrševanje lova v celem ali pretežnem delu na podlagi sklenjene pogodbe kot skupnost. članov, k'
lovišča ali ki bistveno kvarno vplivajo na divjad, n, pr. Imajo vsi enake pravice in dolžnosti. Nihče ne sme *°"
če lovišče v celoti ali v pretežnem delu izgubi značaj viti zaščitene divjadi samovoljno, temveč vedno z vednolovišča-lokalnega pomena^ če v večjem delu lovišča ni stjo in po sporazumu z lovsko družino ter po potrjenem
mogoče izvrševati lova, če se večji del nepremičnin me- lovskem planu, .lov. na zaščiteno divjad pa je treba oa'
nja glede kulturnih vrst iti podobno.
zuaniti vnaprej ali nemudoma po lovu za to določenem
Ako nastopi sprememba samo v manjšem delu lo- članu lovske, družine..
višči, pogodbe ni mogoče odpovedati, pač pa se v takem
Člani lovske družine morajo imeti, kadar so v 1°*
primeru lahko sorazmerno zniža- odškodnina; odšfcca- vifcu, pri sebi člansko izkaznico svoje družine in jo ••°"
nino pa je mogoče tüdi zvišati, če se loviSče poveča.
rajo pokazati na zahtevo državnim nadzornim organom
Izvršilni odbor okrajnega • (mestnega) ljudskega od- kakor tudi uslužbencem ali članom lovske družine, ^3
bora je upravičen predlagati ministru1 za gozdarstvo, da lovišče upravlja.
Lovski gosti, ki lovijo, posami?, morajo poleg člansfc0
pogodbo razdere lakoj brez odpovedi čP lovska -družina
kljub pozivu ne nastavi zadostnega števila lovskih* ču- izkaznice lovske organizacije imeti od lovskega upravivajev, če kljub opozorilu ne zamenja v določenem toku čenca tudi pismeno dovoljenje, v katerem so navedeno
lovskega čuvaja, ki'ne opravlja vestno svoje službe, če 1 njihove pravice v lovišču.
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18, člen
K 25. členu zakona
Za pokončavanje volkov in divjih prašičev v loviščih
lokalnega pomena lahko izvršilni odbor" okrajnega (mestnega) ljudskega odbora odredi pogone, vendar samo v
^su, ki je za to primeren. Z odreditvijo pogona se dòtosi območje lova in postavi vodstvo, ki ima pravico, pozvati na pogon strelce in gonjače, Kodstyo pogona se
Praviloma poveri eni cd lovskih družin, na katere lovišču
se pogon izviìi. Pogona se morajo udeležiti vsi pozvani.
Za strelce se pozovejo tistj, ki imajo na območju pogona
ati v bližnjem ••••• tako orožje, ki je RO zakonitih
predpisih ustrezno za tak lov, za gonjače, pa odrasli moški iz območja lova in bližnje okolice.
Na takih pogonih se sme streljati samo tista" vrata
divjadi, na kateTo je lov odrejen. ••• pripade lovskemu
Upravičencu.
Za strokovno pravilno lizvršitev pogona odgovarja
vodstvo. Streloi in gonjači morajo blti'a&tìy^irani in
s
ö pokoriti odredbam vodstva. Šrieleo •. gonjač, ki bi se
Pozivu vodstva ne odzval ali no pokorili Jrjegovim. odredbam, kakor tudi vodstvo, ki bi izvedlo pogon strokovno nepravilno, odgovarja po 41. Senu zakona-o lovu.
19. člen
K 28. členu zakona
Minister za gozdarstvo izjemo»*,
strel zaščitene divjadi y lovopustu, OD"
ali za znanstvene namene.

dovoli, odaljäfva' bolezni
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odbor^^edi 4•••• ogled na mestu samemL imenuje^ atro*
kavnjâka^'cénïlca in obvesti o tem oŠbod^anca in lof>
skega upravičenca. Ogled vedi določeni član ali nameščenec krajevnega ljudskega odbora, udeleHi se ga mora cenilec, lahko pa tudi oškodovanec in zastopnik lovskega upravičenca; če ta dva ne prideta^ to ne ovira nadaljevanja poslovanja.
Pri ogledu se ugotovi dejansko stanje, zlasti kako
je poškodovani predmet poškodovan, znaki, iz katerih je
mogoče sklepati, ali je škodo povzročila divjad ali ne,
zunanji znaki, iz katerih se lahko sklepa, kakšne vrste
divjad je škodo napravila (način polkodovanja, Bledovi,
iztrebki), ugotovi se dalje, kdaj je škoda nastala, zlasti
ali je škoda starejša kakor tri mesece, in končno, kaSkSno
zavarovanje zoper škodo je oškodovanec poskrbel. Nato
se sestavi zapisnik z vsemi podatki krajevnega ogleda
in s strokovnim mnenjem cenilca o visini škode.
Vodja ogleda-naj skuša-doseči med strankama poravnavo; če jo stranki skleneta, naj se poravnava zapiše; Če
pa se stranki ne poravnata, se zapisnik na oškodovančevo:
zahtevo predloži organu, ki je pristojen za izdajo odločbe,
sicer pa se shrani v arhivu krajevnega' ljudskega odbora.
Izvršilna odbor okrajnega (mestnega)' ljudskega" odbora oziroma sodišče izda na podlagi-ugotovitev krajevnega ljudskega odbora-in po izvedbi dragih dokazil odločbo, ali in kdo mora plačati škodo ter v kakšni'višini;'višino škode določi po pTostem preudarku, vendar mora
pri škodi na polju upoštevati letino v tistem letu; zato
naj se- odločba Izda šele tedaj, ko je letina znana.

25. člen
K 39. členu zakona
Podoben, je postopek za ugotovitev škode, ki jo povzroče divji prašiči; o ogledu je treba obvestiti izvriilai
odbor okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, M bi moral škodo plačati. Će .se ugotovi Sede pri ogledu,- da ea
21. člen
škodo napravili divji .prašiči, se mora ogled na zahtevo.
K 34. členu zakona
Izvršilni odbori okrajnih (meatnih), ljudskih odborov prizadetega izvršilnega odbora ponoviti, če ta o ogledu si
^ Lovska zveza BRS sporoče malfa is/bo. dû 31. ••••• bil obveščen.
26. člen
bistru za gozdarstvo tàs,te (<•&$. rfigmûet •. sp> se, posebno odlikovale z vzornim, upravljanjem lovišč in lovTa pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu
^m delovanjem; ta ministen ••• nagradiLRS<.

20. Sten
K 30. členu zakona
Brakada je skupen lov z najmanj dvema lovskima
Psoma za glasen lov in z najmanj trema lovci — strelca.

22. člen
K 36. členu zakona
Za Hateže, ki jih smejo lovski up/avicenflj! in lovski
c
uvaji ubiti, če so več kakor- 25Ö metrov uà fliSç pziro^ naselja, se ne štejejo iovsfâ; p3i, • v lovnem čašu ali
M šolanju prestopijo mejeioAšča.
23« Hen

ifoŠ^msi, dtìe 3. avgusta 1950Minister za gozdarstvo LRS;
Jaka 'J£.vM$ L r.
153.

K 37, členu zakona
Na podlagi 29< člena zakona o lovu izdajam
Državni nadzorni organ) imajo na svojem območju
odredbo
Ikavico, vsak čas pregledati lovišča in nj^vg ureditev,
o
prepovedi
lova na gamse
^dzrrati izvrševanje lova na terenu, spoštovanje" zafco»
,'tih predpisov in izpolnjevanje lovskega plana; o tem
1. Na območju okrajev Grosuplje, Ljubljana okolica in
^hko zahtevajo od lovskih upravičencev tudi pismena
Trbovlje se do •••••• prepoveduje lov na gamse. '
•••••••.
' '
2. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem li24. člen
•' ' stu LRSt.
K 38. členu zakona
9t. 3435713
j Kdor utrpi lovsko škodo, ki jo je povzročil tisti, ki
;
Ljubljana,
dne 3. avgusta 1950.
^»ali njegovi pomagači, kakor tudi, 'če je škodo na
Povila zaščitena divjad, jo mora v osmih dneh, odkar
Minister za gozdarstvo LRS:
tut36 0^ril» najkasneje pa v treh mesecih, odkar je bila
Jaka Avšič I.-i>
*
u Paljena, priglasiti krajevnemu ljudskemu odboru,
a
«aterega območju j© škoda nastala. Krajevni ljudski

seeaa lee

URADNI LlâT LRS

154.
Na podlagi 2. odstavka 46. Cleti« zakona o lovu U»
dajam sporazumno 2 ministrom za finance LRS
odredbo
o nagradah za pokončevanje volkov
1. Uplenitelji volka v loviščih lokalnega pomena iz•*• medno odrejenih pogonov dobe denarno nagrado,
ia sicer:
a) za mladiča do šestih tednov starosti 500 dinarjev,
b) za starejšega volka 2.000 dinarjev.
2. Nagrade se izplačajo iz proračunskih »redeterv.
okrajnega (mestnega) ljudskega odbore, na katerega ob*
JBOBJU je bil volk pokončan.
Predlog za izplačilo nagrade stavi lovska družina, ki
upravlja lovilce, v katerem je volk uplenjen, in ga vloži
pri krajevno pristojnem krajevnem ljudskem odboru; ta
potrdi re&niönost In predloži predlog izvršilnemu odboru
okïajnega (mestnega) ljudskega odbora sa izplaöüo. y
tfflediogu mora biti naveden uplenitelj, kraj in čas upleni«
tv», epol, teža in približna starost uplenjene žlvalt
»Yeaiko uplenitev • prej navedenimi podatki morajo
taffzitttnl odbori okrajniK (mestnih)' ljudskih odborov •••ro&tt miniatrrtvu za gozdarstvo.
3. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem
iirtu LRS<.
. «.8486/7
LJubljana, dne S. avgusta I960.
Soglašam !
Minister za gozdarstvo LRS:
Minister za finance LRS: .
Jaka AvSič 1. r.
Zoran Voi• L T.
155.
Na podlagi 4. člena zakona o lovu .izdajam sporazumno i mtaiistrom za kmetijstvo
odločbo
o zaščiti živali, ki so koristne za kmetijstvo
in gozdarstvo
1. Živali, ki so koristne za kmetijstvo in gozdarstvo
lin ki jih je prepovedano loviti, pobijati, pobirati pticam
jajca in odnašati ali razdirati njihova gnezda in legla, so:
a) od sesalcev: jež (Erinaceus europaeus),
krt (Talpa europaea),
netopirji (Chiroptera) ;
b) vse ptice, razen tistih, ki se štejejo za divjad po
8. Členu zakona o lovu; poleg teh niso zaščiteni še:
domači vrabec (•••••• domestici»),
poljski vrabec (Passer montant»),
veliki srakoper (Lanius excubîtor),
soja (Garrulus glandarjus) in
krekovt ali lelnlkar (NucUraga caryocataotes).
2. Ta odločba velja od dneva objave v >.Uradneii'
U»tu LRSc.
St. 3435/8
Ljubljana, dne 3. avgusta 19S0.
Soglašam!
Minister za go/dai-st\o LRS:
••••-i za kmetijstvo LRS:
Jaka AvSič L r, '
«
Franc Simonie *. r.

Štev. 26 — 24. ••. J#W.

156.
Na podlagi 6. člena zakona o lovu iadajatu
odločbo
o zaščiteni divjadi
1. Na ozemlju Ljudske republike Slovenije Je ••$•
tema tale divjad:
a) od sesalcev: zajci, medved, kozorog, game, jelen«
jad in ernjad,
b) od ptičev: vsi potapljavoi, veslouožci, močviroiiki,
razen »ive čaplje, vsi pjojkokljuni, pobrezmiiki la
kure, od ujed postovke, ribji orel, kacar, kanje,
erlenar, dalje pravi orli, vsi golobi, od sov velika uharica in od pevcev krokar.
2.*Ta odločba velja od dneva objave v >Uradof»
UstuLRSi.
St. 8435/9
Ljubljana, dne 8. avgusta 1950.
Minister za gozdarstvo LRS:
Jaka Ari» L r.
1Ö7.
Na podlagi 23. člena zakona o lovu Majam
odločbo
o ••••••••! dtvjattl, ki jo sme vsakdo pokonceveti
na stojem odprtem zemljišču
1. Lastniki in posestniki zemljišč smejo, Čeprav niso
dami lovske organizacije, na svojih odprtih zemljiščih
pokončevati volka, divjega prašiča in jazbeca. To divjad
smejo pokončevati samo na načine, ki so dovoljeni po **
konu o lovu. Tako uplenjena divjad pripade lovskemu
upravičencu, ki upravlja lovišče, v katerem je bila divjad
uplenjena.
2. Z uveljavitvijo te odločbe preneha veljati odredb?
o pokonöevBjnju volka in divje svinje (Uradni Mat LRS, Stev»a 44-286748).
8. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradn*w
listu LRS<.
St. 3436/11
Ljubljana, dne 3. avgusta 1S30.
Minister za gozdarstvo LRS:
Jaka AvStö L r.
158.

Na podlagi 23. člena zakona o lovu îcdaj&m
odločbo
o lovopustu
1. Na ozemlju Ljudske republike Slovenije ee 2a ***
š&teno divjad določa tale iovopust:^
A. vse leto:
a) od sesalcev obeh spolov za medveda in kozoroga,
b) od ptičev obeh spolov za •••••••••, navadneg
pelikana, za vse močvirnike, razen sive čaplje, **
eraonogo krnico in laboda iz reda plojkokljunov, W.
vse galebe, za žerjava, pribo, droplje in ••1**•*
iz reda pobrežnikov, za stepno kokoško, od ujed *•
postovke, ribjega orla, kačarja, sršenarja in Mr~
orle, od t*0Y za veliko uharico in od pevcev za J*1*'

2• - •. vin. i«eç
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c) od ptičev gaiuo za sanjače (kokoš*) divjega petelina,
raševca in gozdnega jereba,
B. Časovne omejeno pa so zaščiteni:
a) sesalci:
od 16.
L do 30. IX.,
1. do 31. VII,
gams: kozel . . • od t
L do 31. WIL,
koza in mladiči . . od 1.
I. do Ï5. WH.,
jelenjad: jelen . . . od 1.
I. do 30. IX,
od 1.
košuta in mladiči
v.,
srnjad: srnjak . . . od 1. XII. do 81.
arma in mladiči . • od 1. I. do 30. ix>,
W ptiči:
potapljavd in povodne putke .... od 1. XII. do 31. VII.
divje gosi, žagarioe
m. veHka div|a raca
(mlakarica) . . . od 1. •. do 31. VìI.,
male divje race, razen črnonoge čmice od 1. IV. do 31. VIL,
kljunači
od 1.
J. do 31. VII,
I. do 30. IX,
od 1.
I. do 16. IX,
kotoma in beika . . od 1.
divji petelin (peteMa) od 1. VJ. do 31. III,
ruševec (petelin) . . od 10. Vil. do 16. IV,
gozdni jereb (petelin)
ček)
od 1. XII. do 15. Vili,
od 1. XII. do 31. vili.
jerebica
prepelica .... cd 1. XII. do 16. Vili,
od 1I. do 31. VII,
od 1. m. do 31. Wl.
kanje
...
Prvi m zadnji dan se štejeta v lovopust.
2. Ta odločba začne veljati 1. oktobra 1950.
St. 3435/10
Ljubljana, dne 3. avgusta I960.
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Odločba o določitvi proizvajalčeve prodajne cene za borovo smolo.
St. 45 z dne 19. julija •:
408. Odločba o imenovanju zvezne komisije za vtpie drugega ljudskega posolila.
409. Odločba o prehodu instituta za elektrogospodarstvo
v pristojnost vlade LR Srbije.
410. Pravilnik za fcvajanje uredbe o dragem ljudskem
posojilu petletnega plana za razvoj narodnega go»
spodarstva FLRJ.
411. Pravilnik o pogojih za kontraMranie in odkop in-dustrijskih rastlin letine 1961.
412. Navodilo k odredbi o omejitvi plačevanja s prečrtanim (bariranim) čekom in z virmanom po proračunu za leto 1950 in o predložitvi izdanih nalogov
(proračunskih čekov) v izplačilo.
414. Odredba o ureditvi prometa s kmetijskimi pridelki.
413. Odredba o zaključku poslovanja po proračunu za leto
1950 in o predložitvi izdanih nalogov (proračunskih
čekov) v izplačilo.
416. Odredba o skrajšanem delovnem času za nekatera
dela v kemični, medicinski, tekstilni in tobaSni industriji v industriji stekle, industriji usnja to v industriji gumjja.
416. Odredba o virmaniranju kreditov za gradbena dela.
417. Oduočba o spremembi in dopolnitvi začasnih, norm
v gradbeništvu

6t. 46 z dne 22. julija I960:
418. Odlok ljudske skupščine FLRJ o potrdfcW uredb
vlade FLRJ, izdanih v času od 11. januarja 1950 do
vštetega 26. junija I960.
419. Navodilo za prve volitve delavskih svetov in upnavnih odborov državnih gospodarskih podjetij.
420.
Odločba
o prenosu Centralnega radioinsütuta v BeoMinister za gozdarstvo LRS:
gradu,
delavskega
radiotehnikuma v Beogradu •
Jaka Avšič 1. r
nižje industrijske šole v Nišu v pristojnost vlade
Ljudske republike Srbije.
4?1. Odredba o obveznem zahtevanju povračila za izplačila, ki jih izplačajo dTžavna, zadružna in družbena
Pregled »Uradnega lista FLRJ«
podjetja na račun socialnega zavarovanja.
St. 44 z dne IS. julija 1950:
422. Odredba o spremembi odredbe o obveznem polaganju
denarnih depozitov, ki Jih opravljajo državni uradi
*M. Odlok Ljudske skupščine FLRJ o pooblastitvi zakoin ustanove, pri Državni investicijski banki.
nodajnih odborov, da izdasta odloke, s katerimi se
zvezni zakoni spravijo v sklad s spremembami v dr- 423. Odredba o dopolnitvi odredbe o načinu obračunavanja razlike pri ceni kruha- in peciva.
. zavrni upravi in v sistemu gospodarskega vodstva.
^ Odtok Ljudske skupščine FLRJ o potrditvi ukazov j 424. Odločba o osnovnih odkupnih cenah za nemško deteljo, rdečo deteljo in krmno peso.
Prezàdija Ljudske skuplčine FLRJ, izdaniE v času
med I. rednim in I. izrednim zasedanjem Ljudske 425. Odločba o priložnostnih poštnih frankovnih znamkah
skuplčine FLRJ (drugega sklicanja) v skladu z 6.,
ob priliki Svetovne šahovske olimpijade 1950.
13. in 1•. točko 74. člena ustave FLRJ.
'
Popravek navodila o pobiranju in kontroli davka öd pro*®> Obvezna razlaga 4. točke 88. člena zakona o državnih
meta proizvodov od Špirita in alkoholnih pijač.
uslužbencih.
Odlok o mandatnem postopku.
****• Pravilnik o osebnih dodatkih državnih uslužbencev.
St. 47 z dne 26. julija 1950:
^ Navodilo o načinu določanja individualnih nabavnih
in prodajnih stroškov državnih trgov3kih podjetij.
429. Odločba o prenosu Zveznega zavoda za selekcijo in
proizvodnjo sladkorne pese v pristojnost vlade Ljud• lìrugo uavodilo o spremembah m dopolnitvah navoske republike Srbije.
dila za izvajanje uredbe o finansiranju socialnega
^varovanja.
427. Odločba o prenosu Instituta za pogozdovanje in me• lioracijo ••••• in Zvezne srednje gozdarske šole v
- • Natančnejša navodila k zakonu o socialnem zavaroSplitu v pristojnost vlade Ljudske republike Hrvat, . vaaju delavcev in uslužbencev jn njihovih družin in
ake.
k Predpisom, izdanim na njegovi podlagi.
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428- Pravilnik o strokovnih izpitih m strokovnih tečajih
v kontrolno-inšpekcijski stroki.
429. Odredba o blokiranju tekočih računov trgovskim
podjetjem (zadru/.-am, delavskim preskrbovalnicam)
ir odkupnim podjetjem v primeru nerpdnega blagovnega in finančnega poslovanja.
430- Odločba o pravici imetnikov bonov, da Lahko kupujejo blago po vezanih cenah ua vsem območju ljudske republike.
431. Odločba o preskrbi sezonskih kmetijskih delavcev
na državnih kmetijskih posestvih z žitom po prenehanju delovnega razmerja.
432- Odločba o kupovanju zelenjave po vezanih cenah.
433. Odločba o minimalnem in maksimalnem odstotku za
obračunavanje prispevka za amortizacijo osnovnih
sredstev (inventarja, naprav in prevoznih sredstev) in
o načinu uporabe prispevka za najemnine za poslovne prostore državnih podjetij, ki se bavijo z izvozom
in uvozom.
434. Odločba o odstotku za obračunavanje prispevka za
amortizacijo osnovnih sredstev (inventarja, naprav
in prevoznih sredstev) in o načinu uporabe prispevka za najemnine za poslovne prostore državnih podjetij za posle mednarodne odr.ravniške službe.
Popravek odredbe o razvrstitvi služb državnih uslužbencev v kinematografiji.
Popravek odločbe o določitvi novih pokojnin državnim
uslužbencem, ki jim je prenehala služba po prevedbi
na nove plače.
Popravek pravilnika o organizaciji in delu Jugoslovanskega ladijskega registra in tarife za storitve Jugoslovanskega ladijskega registra.
St. 48 z dne 2. avgusta 1950:
435. Uredba o ukinitvi generalnih in glavnih direkcij, ki
so bile v pristojnosti ministrstva za težko industrijo
FLRJ.
439. Uredba o ukinitvi komiteja za radiodifuzno službo
vlade FLRJ.
487. Uredba' o ukinitvi komiteja za fizkulturo vlade
FLRJ,
488. Uredba o dopolnitvi uredbe o taksah, ki se pobirajo
od plovnih sredstev za notranjo plovbo.
439. Odredba o popustih na letalih za osebe, ki so na letnem dopustu.
440. Odločba o enotnih prodajnih cenah na debelo za
prečiščena in zaprašena semenska bela žita v gospodarskem !=tu 1950/1951.
441. Odločba o prenosu Zveznega instituta za steklo v
pristojnost vlade Ljud=ke republike Srbije.
442. Odločba o prenosu Zveznega instituta za kostno in
sklepno, tuberkulozo v Rovinju v pristojnost vlade
Ljudske republike Hrvatske in Zveznega instituia
za tuberkulozo na Golniku v pristojnost vlade Ljudske republike Slovenije.
443. Odločba'o ukinitvi Zveznega instituta za tropične bolezni v Skoplju.

ßtev. 38 — m. V'IiH. IQBfc

Popravek navodila o razvrstitvi potrošnikov v potrošniške
kategorije zvezne zagotovljene preskrbe.
Št. 49 z dne 9. avgusta 1950:
444. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila °
prodaji in določanju cen za izdelke obrtniških zadrug
in podjetij družbenih organizacij.
445. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o
prodaji in določanju cen za izdelke zasebnih obrtnih
obratov in podjetij.
446. Odločba o gospodarskih delavnostih, ki e© štejejo tA
obrti.
447. Odredba o uvedbi novih nazivov in o spremembah
v dosedanjih nazivih geodetske stroke.
448. Odredba o določitvi novih in o spremembi dosedft"
njih temeljnih plač v geodetski stroki.
449. Navodilo o knjiženju znižanja polne lastne cene pri
državnih gradbenih podjetjih.
450. Navodilo o spremembi 16. točke navodila za izvaja*
nje uredbe o delovnih knjižicah.
451. Odredba o razvrstitvi nazivov geodetske stroke.
452. Odločba o reviziji idejnih in glavnih projektov za
objekte, ki se bodo gradili na območju mesta Beograda.
458. Odločba o panogah delavuosti sveta za predelovalno
industrijo.
St. 50 z dne 16. avgusta 1950:
454. Obvezna razlaga čl. 122., 123. in 124. zakona o
socialnem zavarovanju delavcev in uslužbencev i°
njihovih družin.
455. Obvezmi razlaga 7. točke 88. člena zakona o državnih
uslužbencih.
456. Odredba o registraciji zadružnih organizacij, obrtnih
obratov in delavnic.
457. Odločba o panogah delavnosti sveta za znanost io
kulturo vlade FLRJ.
458. Odločba o uporabi bonov, na katere se kupuje blago
v trgovini po vezanih cenah, za kupovanje blaga, ki
je v prosti predaji.
459. Odločba o razglasitvi okolišev, okuženih s kaparjem
San Jose.
460. Odločba o uporabljanju delovnih norm GNU 900,
GNU 200, <••• mi G!' "ir •••< 400. GNU 4l0.
GNU 440, GNU 814, GNU 361, GNU 301 in GNU 531
*" v gradbeništvu.
461. Pojasnilo o določanju komisij za pripravo seznamov
volivcev v poslovnih enotah podjetij (obratih, grad!
biščin, deloviščih in temu pod.) in o glasovanju Prl
volitvah delavskih svetov po pošti.
Popravek pravilnika o organizaciji in delu Jugoslovan
sikega ladijskega registra.

••!• >nradnl • LRS«. -- Direktor In <Kl<i"Wrri' uredniß: dr. Rastk" Močnik, tiska Tiskarna »Toneta TcmSiea« - v9*.v
, M!«ni Naročnina: letno SMO <nu. - l'.x-nroezna številka? '4din do 16 «Irani, 8 din do 32 strani, 12 din <io 48 strani, 16 o*°
do 6i strani, po poŠti 2.50 din veî. OrednfMvo In upravnßtvo: Ljubljana Gregorčičeva ul. 23. — Telefon; ravnateljstvo iv^v
uredništvo 49.90, opravnlätvo 55-79. Ček. račun ßOl-90180-0.
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LIST
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

Številka 27.

V Ljubljani, dne 31. avgusta 1950.

VSEBINA
Ukaz o ukinitvi Ministrstva za državna posestva vlade LRS, 162. Odredba o dopolnitvi odredbe o omejitvi v prometu •
o ustanovitvi Generalne direkcije državnih kmetijskih pokrompirjem.
sestev LRS in o spremembi Sveta vilade LRS za kmetijstvo 163. Navodilo o odobravanju obrazcev, ki jih uporabljajo držav,
in gozdarstvo.
ni uradi, zavodi in podjetja v LRS.
WO. Ukaz o razrešitvi ministra za državna posestva 1>•• in o
imenovanju ministra vlade LRS — generalnega direktorja 164. Odločba o normativih živine za okrajne ljudske odbore in
o odstotku letnega prirastka za posamezno okrajo oziroma
državnih kmetijskih posestev LRS.
16
rajone.
1. Uredba o ustanovitvi Hmeljeke komisije za Slovenijo in o
kontroli kakovosti imelja.

m

mmmi LììIUSKE SKUPščINE LRS
169.
Na podlagi 9. točke 72. člena ustave LR Skwemje
•^••• Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije
ukaz
o ukinitvi Ministrstva za državna posestva vlade
LR Slovenije, o ustanovitvi Generalne direkcije
državnih kmetijskih posestev LR Slovenije in o
spremembi Sveta vlado LR Slovenije za kmetijstvo
in gozdarstvo
I
Ukine so Ministrstvo za državna posestva vlade LR
Slovenije, M je bilo ustanovljeno z ukazom Erezidija
*<•dske skupščine LR Slovenije z dne 28. agrila 1950
(Uradni list LRS, št. 15-6'6/•0).
U
Ustanovi •• Generalna direkcija državnifi kmettysk&h.
Posestev LR Slovenije kot organ vlade LR Slovenije za
odstvo državnih kmetijskih posestev ûs, republiške pristojnosti.
t Na čelu Generalne direkcije državnih kmetijskih po^stev LR Slovenije je genenalrrj direktor, ki je minister
^e LR Slovenije.

160.
Na podlagi 7. točke 72. člena ustave LR Slovence
izdaja Pirezidij Ljudske skupščine LR Slovenije
ukaz
o. razširitvi ministra za državna posestva vlade
LR Slovenije in o imenovanju ministra vlade
LR Slovenije — generalnega direktorja državnih
kmetijskih posestev LR Slovenije
I
Milan Skerlavaj, minister za državna posestva vlade
LR Slovenije se razreši dosedanje dolžnosti itn se imenuje
za ministra vlade LR Slovenije — generalnega direktorje
državnih kmetijskih posestev LR Slovenije.
II
Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz.
U št. 207
Ljubljana, dno 25. avgusta 1950.
PREZIMJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIE
Sekretar:
Namesto predsednike
podpredsednik:
France Lubej 1-r.
France Bevk Lr.

m

' Namesto ministra za državna posestva je generalni
Rektor drZavnih kmetijskih posestev LR Slovenije, član
^©ta za kmetijstvo in gozdarstvo vlade LR Slovenije.
IV

»feda LR Slovenije izvrši ta ukaz.
Ü St. 206
L
•b]jana, dne 25. avgusta 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Namesto predsednika
^«e Lubcj
Lubni 1.i.r#
podpredsednik:
France Be«k Ur.

UREDBE. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

m.
Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za kmetijstvo LRS
in ministra za izvoz lin uvoz LRS

uredbo
o ustanovitvi Hmeljske komisije za S-tovenrjo in o
kontroli kakovosti hmelja 1. člen
Pri Ministrstvu za kmetijstvo LRS se ustanova Hmetyska komisija za Slovenijo e sedežem v Zaku.
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Komisija ima 9 članov, ki jih izmed strokovnjakov
imenuje za dobo 4 let minister za kmetijstvo v sporazumu z ministrom za izvoz in uvoz.
Na prvi seji, ki jo skliče ministrstvo za kmetijstvo,
izvoli komisija iz svoje srede predsednika, predsednikovega namestnika m tajnika komisije.
2. ölen
Hmeljska komisija ima tele naloge:
1. ocenjuje kakovost hmelja, ga oznamkuje in Lzdaja
kontrolna potrdila;
2. vodi statistiko o površinah, zasajenih s hmeljem,
o številu hmeljskih rastlin (sadik) in o pridelku hmelja
ter-nadzoruje s hmeljem zasajene površine;
3. vodi statistiko o količinah oznamkovanega hmelja;
4. proučuje vprašanja pridelovanja hmelja, podaja o
tem pristojnim organom svoje predloge in oddaja ua njihovo zahtevo svoja mnenja;
•. sodeluje s pristojnimi organi v stvareh, ki se nanašajo na pridelovanje hmelja (obnova in krčenje hmeljnikov, iztrebljevanje divjega in podivjanega hmelja in
podobno) ;
6. strokovno usmerja in nadzoruje pridelovanje hmelja in trgovino s hmeljem
3. člen
Člani komisije za sv je delo ne prejemajo plače.
Imajo pa pravico do povračila potnih stroškov in do odškodnine za zamudo časa po predpisih, ki jih ua predlog
komisije izda minister za kmetijstvo. Potni «,tro?ki in odškodnina se izplačujejo iz dohodkov komisije.
4. elea
Hmeljska komisija izvoli za dobo 2 let iz svoje srede
ožjo komisijo za kontrolo in oznamkovanje hmelja, ki
sestoji iz 3 članov in 2 namestnikov. Ciani te komisije
ne smejo biti predsednik, njegov namestnik in tajnik
Hmeljske komisije.
5. člen
Hmeljska komisija ima potrebno število uslužbencev,
ki jih imenuje sama in ji/h plačuje iz svojih dohodkov.
6. člen
Ves v Ljudski republiki Sloveniji pridelani hmelj,
ki se da v promet za domačo industrijsko porabo ali za
izvoz, mora biti glede na kakovost ocenjen in oznamkovan po predpisih naslednjih členov.
7. Sten
Hmelj se ocenjuje glede na kakovost po tehle tipnih
vrstah:
1. hmelj I. tipne vrste (Choicest ali Prima-Prima);
2. amelj li. t'pne vrste (Choice ali Prima);
8. hmelj •. tipne vrste (Good Medium ali Good Middling) ;
4. hmelj IV. tipne vrste (Medium ali Middling).
Kakšen mora biti hmelj, da se prizna za hmelj I.,
IL, IH ali IV. tipne vrste, določi Hmeljska komisija po
zaslišanju pridelovalcev hmelja % na podlag] vzorcev,
ki se zberejo od pridelka hmelja.
Kakovostnim oznakam hmelja L, II. in III. tipne vrste,
ki )s> izredno skrbno prebran in pripravljen, se lahko z
dovoljenjem Hmeljske komisije doda še oznaka »Extra«
(n. pr. »Extra Choices« oziroma »Extra Prima-Prima<).

Ëtev. 27. — 81. Vili. 1930

8. člen
Hmelj se oznamkuje takole:
1. z oznako »Slovenski hmelj — Savinjska dolina« se
oznamkuje hmelj L, H. in lil. tipne vrste;
2. z oznako »Slovenski hmelj« •• oznamkuje hmelj IV.
tipne vrste.
Ce prodajalec ali kupec hmelja žeti-, se v obeh pn*
merih za oznako »Slovenski hmelj« doda že oznaka »štajerski« (»Slovenski hmelj — štajerski — Savinjska dolina« oziroma »Slovenski hmelj — Štajerski«),
9. člen
Za ocenjevanje kakovosti hmelja in oznamkovanje
hmelja f-obira Hmeljska komisija pristojbine, ki jih P°
njenem predlogu določi minister za kmetijstvo.
10. člen
Vsak hmeljar mora do konca maja vsakega leta priglasiti Hmeljski komisiji vsako /ovečanje alli zmanjšanje površine, zasajene s hmeljem, z navedbo povečanega
oziroma zmanjšanega števila rastlin (sadik). Priglasitev
pošlje po pristojnem krajevnem (mestnem) izvršilnem odbora, ki mora potrditi, ali so podatki pravilni.
11. člen
Hmeljar, ki ne priglasi povečanja ali »manjšanja
hmeljske površine po 10. členu te uredbe ali da v p-1"
glasitvi nepravilne podatke, se kaznuje z denarno kaznijo de 5000 dinarjev, v hujših primerih pa s kazali0
poboljševalnega dela do dveh mesecev.
Kazenski postopek vodi in odloča o prekrških na
prvi stopnji okrajni (mestni) izvršilni odbor.
12. ölen
Poslovanje Hmeljske komisije in postopek pri o00"
njevanju hmelja predpiše s pravilnikom minister za kmetijstvo v sporazumu z ministrom za izvoz in uvoz.
13. člen
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem list"
LRS«.
St. S—zak 387
Ljubljana, dne 29. ivgusta 1950.
Minister za kmetijstvo LRS:
Predsednik vlade LRS:
Franc Sim oni • 1. r.
Miha Marinko 1. r.
Minister za izvoz in uvoz LRS:
Janez Vipotnik 1. r.

PRAVlCNIKI.0DREDBE,MV0DH.A.0DL0CBE
MINISTRSTEV UÜDSKF REPUBLIKE SLOVENJ
162.
Na podlagi 9. točke odredbe vlade FLRJ o zatiranj"
koloradskega hrošča (Uradni list FLRJ, št. 42—324/4"
izdajam
odredbo
o dopolnitvi odredbe o omejitvi v prometu
s krompirjem
1
6
Odredba o omejitvi v prometu s krompirjem & do
13. julija 1950 (Uradni list LRS, št. 23—134/50) se dop°lfl;
vi. in 3. točki, in sicer:

Štev. 27. — 31. Vili. 1950

URADNI UST LRS

v 1. točki: Za okužena s koloradskim hroščem se
razglašajo tudi celotno območje okraja Postojna in ">b^"'a krajev: Medino v okraju Ljubljana okolica; Kočevska Reka, L i void, Mozelj in Stara cerkev v okraju Kočevje.
v 3. točki: Določbi 1. in 2. odstavka 3. točke veljata
tudi za območje okraja Postojna in za območja krajev:
Medno v okraju Ljubljana okolica; Kočevska Reka, Lirvold,
Mozelj in Stara cerkev v okraju Kočevje. S teh območij
8e smejo dovoljenja po 3. odstavku 8. točke izdati samo
za prevoz v Ljubljano.
2
Ta odredba velja od dneva objave v >UradTiem listu
LRSi«.
St. 1—1976/2
Ljubljana, dn© 26. avgusta 1950.
Minister za kmetijstvo LRS:
Siironič Franc 1. r.
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klavzulo, predpisano po drugem odstavku Lil. točke tega
navodila.
V
To navodilo velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
St. G 1214—1/50
Ljubljana, dne 18. avgusta 1950.
PredsednT Sveta vlade LRS
za zakonodajo in izgradnjo
ljudske oblasti':
Marijan Brccelj 1. r.
164.
Na podlagi 3. m 6. člena uredbe o pospeševanju zadružne živinoreje (Uradni list FLRJ, št. 27—230/1950)
izdajam v skladu s povprečnimi normativi živino za LRS,
odobrenimi po predsedniku Sveta za kmetijstvo in gozdarstvo vlade FLRJ

odločbo
163.
Na podlagi 9. točke 2. člena uredbe o ustanovitvi
Komiteja vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske
oblasti izdajam

navodilo
o odobravanju obrazcev, ki jih uporabljajo državni
uradi, zavodi in podjetja v Ljudski republiki Sloveniji
I
Vse obrazce, ki jih uporabljajo državni uradi, zavodi
oziroma podjetja v Ljudski republiki Sloveniji pri svojem
poslovanju, mora odobriti republiški Biro za napredek
administrativnega poslovanja, preden se dajo v razmnoŽStev.
Obrazce planske in operativno evidence odobri uprava za evidenco pri Planski komisiji LRS.
II
Državni urad, zavod oziroma podjetje, ki hoče uvesti
v svojem poslovanju nov obrazec, mora poslati osnutek
tega obrazca v dvojniku z obrazložitvijo uporabe republiškemu Biroju za napredek administrativnega poslovan
ja zaradi odobritve.
Ce republiški Biro za napredek administrativnega
poslovanja meni, da je obrazec za poslovanje predlagatelja potreben in smotrno sestavljen, ga odobri, drugaSe
Pa odkloni.
III
Grafična podjetja smejo tiskati samo tiste obrazce,
«i jih je odobril republiški Biro za napredek administrativnega poslovanja ozuroma uprava za evidenco pri Planski komisiji LRS. Na obrazcu mora biti natisnjena tudi
klavzula »Odobreno od Biroja za napredek administrativna poslovanja dne... pod št... .<.
IV
Obrazec, ki ga ni odobril Biro za napredek administrativnega poslovanja, ne velja. ,
Državni uradi, zavodi in podjetja so dolžni uporabr
iti samo tiste obrazce, ki jih je odobril Biro za napre<tek administrativnega poslovanja in ki so opremljeni a

o normativih živine za okrajne ljudske odbore in o
odstotku letnega prirastka za posamezne okraje
oziroma rajone
A) Na podlagi povprečnih republiških normativov
živine se za posamezne okraje določajo povprečni normativi živinskega sklada, ki jih morajo doseči in vzdrževati kmetijske obdelovalne zadruge v najmanjši izmeri
po uredbi o pospeševanju zadružne živinoreje:
Število goved êteviio prašičev Število ovac na
na 100 ha. kme- na 100 ha orno 100 ha kmetijtijske površine
površine
ske površine
Lendava
62
135
Murska Sobota
62
135
Ljutomer
62
135
Ptuj
62
135
Radgona
58
135
58
Maribor okolica
135
12
52
Maribor mesto
135
60
Poljčane
135
10
60
Celje okolica
135
6
60
Celje mesto
135
55
Trbovlje
115
12
Šoštanj
45
22
115
55
Slovenj Gradec
120
38
54
Kr?ko
135
6
50
Novo mesto
110
16
Črnomelj
40
95
14
Kočevje
125
38
12
110
Trebnje
56
Grosuplje
52
100
Postojna
50
105
10
38
II. Bistrica
120
8
40
100
16
Sežana
45
Gorica
130
8
8
Ljubljana okolica 60
125
60
Ljubljana mesto
110
Kamnik
125
60
Kranj mesto
110
60
8
K^anj okolica
. 110
50
16
Jesenice mesto
125
22
50
Radovljica
125
50
16
Tolmin
105
20
40
Idrija
110
Okraj
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Na podlagi teh povprečnih normativov predpiše vsak
izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora po predlogu
kmetijskih obdelovalnih zadrug normative in minimum
živinskega sklada za vsako kmetijsko obdelovalno zadrugo v svojem območju.
B) Letni minimalni prirastek lastne zadružne črede
kmetijskih obdelovalnih zadrug znaša v posameznih
okrajih:
Okraj:
Prirastek za Prirastek za Prirastek za
govedo v °/o prašiče v "/o
ovce v °/o
Lendava
Murska Sobota
Ljutomer
Ptuj
Radgona
Ma*ribor okolica
Maribor mesto
Poljčane
Celje okolica
Celje mesto
Trbovlje
Šoštanj
Slovenj Gradec
Krško
Novo mesto
Črnomelj
Kočevje
Trebnje
Grosuplje
Postojna
Ilirska Bistrica
Sežana
Gorica
Ljubljana okolica
Ljubljana mesto
Kamnik
Kranj mesto
Kranj okolica
Jesenice mesto
Radovljica
Tolmin
Idrija
Na podlagi
prirastka določi
odbor? odstotek

18
18
18
18
18
18
14
18
18
14
14
12
14
14
14
12
12
14
16
14
12
12
14 _
14
14
14
14
14
14
14
14
12

40
40
40
40
38
40
38
40
40
40
38
38
38
40
40
35
35
38
38
35
35
35
36'
40
36
38
36
36
35
35
35
35

—
—
—
—
—
22
—
22
22
—
20
24
24
22
22
20
20
22
—
18
18
18
18
24
—
22
22
22
22'
22
20
20

sprednjih minimalnih odstotkov letnega
v sak izvrš ilnj cdbor okrajnega ljudskega
letnega prirastka za vs ako kmetijsko ob-

delovamo zadrugo v njenem letnem planu.
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS«.
St. V—3—298
Ljubljana, dne 25. avgusta 1950.
Predsednik
planske komisije LRS:
Smole Janko I. r. •

Minister za kmetijstvo LRS:
Simonie Franc 1. r.

•&$. •. <—> •. '••.
165.

Odločba
o ustanovitvi Zavoda za farmacevtske raziskave
Da se zagotovi kakovostna proizvodnja zdravu in
zdravilnih preparatov in da se zajamči potrošnikom nabava čimboljših zdravil in zdravilnih preparatov ter da
se omogoči farmacevtski industriji potrebna strokovna
znanstvena pomoč,
odločam :
1
Pri Ministrstvu za ljudsko zdravstvo LRS se ustanovi
Zavod za farmacevtske raziskave s sedežem v Ljubljani.
2
Naloga tega zavoda je:
a) preiskovati kemikalije, namenjene za široko potrošnjo in za potrebe farmacevtske industrije;
b) analizirati vzorce zdravil, ki jih jemljejo organi
ministrstva za ljudsko zdravstvo pri kontroli zdravil v
lekarnah in zdravstvenih ustanovah;
c) analizirati vsa kemična sredstva, ki se rabijo v
zdravilstvu in ki jih pošiljajo v pregled državne zdravstvene ustanove;
č) proučevati in analizirati razne pTeparate, ki jih
izdeluje farmacevtska industrija, in nuditi tej industriji
tudi drugo potrebno pomoč, zlasti pri sestavljanju tehnoloških postopkov in produkcijskih metod; izdajati strokovna mnenja o preparatih farmacevtske industrije;
d) znanstveno proučevati in raziskovati možnosti izdelovanja novih zdravil;
e) predlagati Ministrstvu za ljudsko zdravstvo LRS,
da se nekakovostna uvožena ali domača zdravila in preparati vzamejo iz prometa;
f) opravljati druge naloge, za katere ga pooblasti minister za ljudsko zdravstvo LRS.
3
Zavod zaračunava svoje storitve po ceniku, ki ga potrdi minister za ljudsko zdravstvo LRS v sporazumu z
ministrom za finance LRS in predsednikom planske komisije LRS.
4
Zavod vodi uoravuik, ki ga imenuje minister za ljudsko zdravstvo.
«
5
Zavod ima svoj predračun dohodkov in izdatkov v
sestavu predračuna dohodkov in izdatkov Ministrstva za
ljudsko zdravstvo LRS.
6
Ta odločba velja cd 1. julija 1950. S tem dnem preidejo vsa osnovna in obratna sredstva laboratorija pri <lf"
žavnem podjetju »Tovarna zdravil Lek« v Ljubljani v
upravo Zavoda za farmacevtske raziskave.
Op. V 4649/1
Ljubljana, dne 19. junija 1950.
Strinjava se!
Minister
Minister za finance LRS:
za ljudsko zdravstvo LRS:
Zoran Polič 1. r.
Dr. Marjan Ahcni 1. r.
Predsednik
v
planske komisije LRS:
Janko Smole 1. r.

Izdaja >DradttI list LRS«. - Direktor 1• odgovorni urednik: dr. Rastko MoCnik, tieka Tiskarna »Toneta TetnSiča« - e«đ.v
Ljubljani. Naročnina: letno 240 din. — Pceamezaa Številka: 4din do 16 «irant 8 din do 32 stran!.. 12 din do 48 strani, I •?
So 64 strani, po poätf 2.•0, din W. uredništvo to upravniStvo: LJubljana, Gr^orčičeva ul. 23. — Telefon; ravnateJjetvo 49-4«.
uredništvo 49.90, upravniStvo 65-79. Ček. račun 601-90180-0.
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Številka 28.

V Ljubljani, dne 7. septembra 1950.

Letnik Vil

VS1ÎU1N •
165. Navodilo o organizaciji in delu komisij za oceno vrednosti j 166. Cenik za doloStev odškodnine za odvzelo orožje,
odvzetega, zaplenjenega in najdenega orožja.
I — Popravek.

••••••••••••••••••••••
MINISTRSTEV LJUDSKI BEPUBLIKE SLOVENUE

165.
Na podlagi 22. člena pravilnika za izvajanje zakona
0
posesti in nošenju orožja (Uradni list LRS, št. 22-126/50)
vdajam tole
navodilo
o organizaciji in delu komisij za oceno prednosti
odvzetega, zaplenjenega in najdenega orožja
1

•»

fri vsakem državnem puškarskem podjetju se ustanovi komisija za oceno vrednosti odvzetega, zaplenjenega
lQ
najdenega orožja. Komisijo sestavljajo zastopnik lovstva, državnega puškarskega podjetja, notranje in finančne uprave.
2
Clane komisije in mjihove*namestndk© imenuje ministrstvo za notranje zadeve, in sicer zastopnika lovstva po
Predlogu Lovske zveze LRS, zastopnika državnega pus
karskega podjetja po predlogu podjetja, ostala dva zastopnika pa po predlogu pristojnih okrajnih (mestnih) organov državne uprave.
Poslovna doba članov komisije je eno leto.
Komisiji predseduje zastopnik notranje uprave.

6

To navodilo velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
St.. 31/3—50
Ljubljana, dne 9. avgusta 1950.
Muf-stei
za notranje zadeve LRS;
Boris Kraigher il r.
166.
Na podlagi 2,. odstavka 12. člena zakona o posesti jn
nošenju orožja (Uradni list LRS, Št. 33-Ž08/49) predpisu,
jem v sporazumu z ministrom za narodno obrambo FLRJ

Cenik
za določitev, odškodnine za odvzeto orožje

4
Delo komisije vodi predsednik. Odloča se z večino
glasov; ob enakosti glasov odloči glas predsednika.
0 delu komisije vodi ••••••••• podjetje stalen zapisnik v obliki vezane knjige. V zapisnik vpisuje sproti:
an sestankov, imena navzočih članov, sklepe komisije
^morebitna posebna mnenja posameznih članov. ZapivQl
k podpišejo vsi navzoči člani.

I
Za določitev odškodnine za odvzeto novo orožje se
predpišejo tele cene:
Cena v dinarjih
Vrsta orožja:
Lovske puške, navadne:
enocevka
600
dvocevka
2.100
Lovske puške petelinke, z 2 ključema, za
navadni smodnik:
enocevka
•
1.650
dvocevka
3.30Ö
Lovske puške petelinke, s 3 ključi, za
navadni smodnik (Toplever):
enocevka
1.950
dvocevka, belgijska
4.200
dvocevka, avstrijska, boroveljska • • 4.500
dvocevka, nemška sullska .... 4.600
Lovske puške petclinke, za brezdimni
smodnik (Greener):
enocevka, belgijska
2.100
enocevka, avstrijska in nemška • •
2.700
dvocevka, belgijska, navadna • • • 5.400
dvocevka, Bayard in belgijska, boljših
znamk kakor Jansen Frères, Jausen

Vrednost orožja, ki ga predloži puškarsko podjetje v
cenitev, določi komisija po ceniku za določitev odškod
LR<? Za °^vzeio orozJe, objavljenem v »Uradnem listu
^ k«, št. 28-166/50. Določena vrednost ne sme presegati
cen
'iku predpisanih najvišjih zneskov.

dvocevka, nemška, navadna • • .
dvocevka, nemška, boljših znamk kakor Sauer, Gecco, Simson itd. • •
Lovske puške Hammerlcs, brezpetelinke:
enocevka, avstrijska in nemška • «
enocevka, belgijska »..,,...

3
Komisija posluje v prostorih puškarskega podjetja
ltl
se sestaja po potrebi. Sklicuje jo predsednik po predugu puškarskega podjetja. Zadržane člane zastopajo njihovi namestniki.
pelo članov komisije je častno. Morebitne izdatke
Komisije trpi puškarsko podjetje.

Fils, Armais itd.- . • . f . • • ...
o

6.000— 10.500
5.700
9.000
3.600
2.550

•'• '..V sä
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Cena v dioanjiù
Lovske puške Hammerles, sistema Anson Deley:
dvocevka, boroveljska, navadna
dvocevka, nemška suùska kakor Sau
er, Gecco, Simson itd. ....
dvocevka, belgijska, navadna • *
dvocevka, Bayard
dvocevka, španska ......
dvocevka, češka Zbrojevka • • •
• dvocevka, francoska Robust • • •
Istega sistema, toda finejše izdelave:
dvocevka, boroveljska
....
dvocevka, nemška (Sauer, Merkel,
Steigleder itd.)
dvocevka, belgijska (Forgeron, Le
beau, Jansen, Francote, Armaff itd.)
dvocevka, francoska (Darne, Ideal)
dvocevka, angleška (Scoi, W. L. H u
nut itd.)
dvocevka, češka (Nowotny) • •
Lovske puške Hammerles, sistema Hol
land:
<ivocevka, nemška (Sauer, Merkel.
Simson, Steigleder, Sempert, Krieg
hoff itd.)
dvocevka, belgijska (Forgeron, Le
beau, Francote, Armaff, Jansen.
Fils)
dvocevka, francoska (Ideal) • •
dvocevka, angleška, original Holland
dvocevka, angleška, original Purdey •
dvocevka, angleška, original Scot • •
Lovske puške, z naveznjenimi cevmi:
Bock puška, nemška (Sauer, Merkel.
Simson, BVS, Steigleder, Semperl
in Krieghoff)
Bock puška, belgijska (FN Sa ve) • •
Bock puška, belgijska, finejša (Forgeron, Francote, Lebeau, Schollberg
itd.)
Lovske avtomatske puške:
belgijska FN
ameriška Remington
ameriška Winchester
češka Zbrojevka
Lovske puške trocevke:
petelinka, avstrijska boroveljska • •
petelinka, nemška
Hammerles, sistem Anson Deley, avstrijska boroveljska
Holland, belgijska
Holland, avstrijska
Holland, nemška
•
Anson Deley, sistemov Sauer, Merkel,
Sempert in Krieghoff
Anson Deley, belgijska
Lovske karabinke, brez daljnogleda:
Menlicher — Schönauer
FN belgijska
Mauser
Winchester, ameriška
karabinka, predelana iz vojaške puške

6.600— 10.500
5.400- 12.000
6.750- 10.500
7.500- 12.000
7.500- 10.500
11.000
7.500- 10.500
9.000-

15.000

24.000-

30.00Û

18.00012.000-

24.ÜÜ0
18.000

30.00012.000-

45.04)0
18.000

30.000- 45.000

36.000- 60.000
18.000— 35.000
75.000-120.000
75.000—120.000
62.50• 100.000

18.000
15.000

öU.OO'J
50.000

20.000- 65.000
12.000
12.O0O
13.000
9.000
9.00010.500-

12.000
13.000

10.00015.00018.00024.000-

25.000
30.000
36.000
60.000

12.00012.000-

38.000
20.000

15.000
15.000
13.500
15.000
7.000

Štev. 28 — 7. IX.

Cena v dina#n
karabinka, z montiranim daljnogledom
za
40—60% ve5
Lovske puške, kombinirane:
dvocevka, z eno cevjo za kroglo kai.
9.3 X 72 R, drugo za šibre, boroveljska
6.000— 10.000
Lovske puške dvocevke, risanke:
dvocevka petelinka
9.000— 16.000
dvocevka Anson Deley
11.000— 30.000
dvocevka sistema Holland Holland • 30.000— 75.000
Malokalibrske puške:
FN avtomatska
3.900
FN sistema Trombone ...»
4.650
Walther, Mauser, petstrelna • • •
5.700
Malokalibrske puške, precizne, z dioptrom:
Walther, Mauser, Gecco, Simson itd.
'
(1—5 strelov)
7.500
precizna, olimpijski model .... 13.000
Flobertovke, kalibra 6 in 9 mm:
enostrelna z gladko cevjo kal. 6' in 9 mm
1.150
enostrelna. z risano kratko cevjo
(Mauserlein) kal. 6 mm ....
1.330
enostrelna, z risano daljšo cevjo (Sim.
son, Gecco, Remo itd.) ....
1.950
II
Za vojaško orožje se določajo odškodnine po cenah»
ki veljajo v Jugoslovanski armadi.
•1
Za orožje, ki v tem ceniku ni omenjeno, se določ1
odškodnina po ceni, navedeni v ceniku za najsorodnejšo
vrsto orožja.
IV
Za rabljeno orožje se" določi odstotek izrabljenosti i°
za ta odstotek zniža cena, navedena v točki I za novo
orožje.
V
Po določbah tega cenika se določi vrednost tudi za
orožje, ki je bilo zaplenjeno ali najdeno,
VI
Ta cenik velja od dneva objave v >Uradnem lis'11
LRS<.
St. 31/2—50
Ljubljana, dne 9. avgusta 1950.
„. . ,
Ministe 1
za notranje zadeve LR°:
«
Borig Kraigher 1. r«

Popravek
V Uradnem listu LRS, št. 27 z dne 31. avgusta I930
je treba pod št. 160 popraviti tiskovno napako v naslovu
ukaza Prezidija Ljudske skupščine LRS, ki se pravil«0
glasi:
ukaz
o razrešitvi ministra za državna poseetva vlade LR s'°
venije in o imenovanju ministra vlade LR Slovenije "
— generalnega direktorja državnih kmetijskih poseste
LR Slovenije
Uredništvo

Izrttia >Pra'im Ust LRS«. - Dlrektei ta odgovorni urednik: dr. Rastk" Močnik, tleka Tlekarna >lon.*ta •••••••< _— va
•L*
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~
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URADNI LIST
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VJI.

Številki. 29.

V Ljubljani, dne 19. septembra 1950.

V S B B 1 N A
167. Ukaz o razglasitvi državnih gospodarskih posestev, pod- 170. Odločba o prenosu inštituta za elektriško gospodarstvo,
podružnice v Ljubljani, v pristojneet Slovenske akademije
jetij in zavodov oblastnega oziroma okrajnega pomena za
znanosti in umetnosti.
posestva, podjetja m zavode republiškega pomena.
JG8. Uredba o odkupu kmetijskih pridelkov.
— Objava Ministrstva za kmetijstvo LUS o razglasitvi okolišev, okuženih z ameriškim kaparjem v Ljudski republiki
169. Odredba o spremembi odredbe o obvezni prijavi in konSloveniji.
troli rakavih bolnikov.

PREZIDIj LJUDSKE SKUPŠČINE LRS
167.
Na podlagi 10. točke 72. člena ustave LR Slovenije
^ 21. člena splošnega zakona o ljudskih odborih izdaja
Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije
ukaz
razglasitvi državnih gospodarskih posestev, podjetij
Ju zavodov oblastnega oziroma okrajnega pomena za
Posestva, podjetja in zavode republiškega pomena
0

I
1, Kmetijsko gospodarstvo Jeruzalem,
2 Kmetijsko gospodarstvo Dornava,
3 Kmetijsko gospodarstvo Pekre,
4 •Kmetijsko gospodarstvo Slovenske Konjice,
5. Kmetijsko gospodarstvo Pcdiehnik,
6. Kmetijsko gospodarstvo ZaVrč,
7. Kmetijsko gospodnastvo Lepi dol,
8. Kmetijsko gospodarstvo Plače—Svečana,
9. Državno kmetijsko posestvo >Rdeča zvezda Bizeljsko?,
10. Državno kmetijsko posestvo* Partizan« Mala Loka,
11. Državno kmetijsko posestvo »27. april« Dob pri
Mirni,
12. Oblastno kmetijsko gospodarstvo Vipolže—Brda,
13. Direkcija za žuvinorejo Postojna,
14. Ekonomija OLO Celje okolica 2ovnek,
15. Podjetje za kmetijsko strojno službo >Ustroj«
Ljubljana,
16. Podjetje za kmetijsko strojno službo >Ustroj*
Maribor,
17. Podjetje za kmetijsko strojno službo »Ustroj«
Ajdovščina,
18. Kmetijsko gospodarstvo Kostanjevica,
19. •Kmetijsko gospodarstvo St. Jurij pri Celju (šolsko posestvo) z živinorejsko šolo St. Jurij pri
Celju,
20. Kmetijsko gospodarstvo Marenberg (Šolsko posestvo) s poljedelsko šolo Marenberg,
21. Venarsko-sadjarska šola Svecima,

22. Kmetijsko gospodarstvo Lože pri Vipavi (šolsko
posestvo z Vinarsko-sadjarsko šolo Lože pri Vipavi,
23. preskrbovalnica državnih kmetijskih gospodarstev
Mariborske oblasti v Mariboru.
II
Vlada LR Slovenije izvrši ta ukaz.
Ü. št. 210
Ljubljana, dne 18. septembra 1950.
PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Namesto predsednike
France Imbej l.r.
podpredsednik:
France Bevk l.r.

P«AVILNIKI,0DREDBE.NAV0D!LA.0DL0ČBE
MINISTRSTEV UUÜSKF REPUBLIKE SLOVENIJE
168.
Na podlagi 21. člena temeljne uredbe o odkupu kmetijskih proizvodov (Uradni list FLRJ, št. 53-480/50) n na
predlog ministra za državne uabave LRS izdaja vlada
LRS

uredbo
o odkupu kmetijskih pridelkov
I. Splošne določbe
1. člen
Zaradi zagotovitve prehrane prebivalstva 'n preskrbe
industrije s surovinami se bodo v letu 1951 oziroma v
gospodarskem letu 1951/52 obvezne, odkupovali tile kmetijski pridelki:
a) v koledarskem letu 1951 meso, mršavi prašiči, mast
(maslo), mleko oziroma mlečni izdelki in volna;
b) v gospodarskem letu 1951/52 žito (pšenica, rž, ječmen, oves, koruza), krompir, fižol in seno.
Kožu se bodo odkupovale po obstoječih predpisih.
2. člen
Kmetijske pridete i? 1. /-lena te uredbe so doPnl
obvezno pjodati di itovi zasebna kmetijska gospodarstva,
kmečke dolovne zadruge in zadružne ekononrje, kakor tv-
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di Ust1 pridelovaci, ki imajo zemljo v zakupu ali v zakupu naspol.
Obvezna prodaja kmetijskih pridelkov iz 1. člena se
lahko predp;še tudi nekmetom, ki so lastiuki ali uživalci
kmetijskih zemljišč.
3. člen
Ua bi pridelovalci pravočasno vedeli, katere kmetijske pridelke in v kakšni količini jih bodo morali prodal*
v določenem roku, se jim mora-izdati odločba o obvezni
prodaji še pred Jesensko setvijo.
4. člen
Po pravnomočnosti odločbe o obvezni prodaji se pri
delovalcu ne more naknadno predpisati obvezna prodaja
istih kmetijskih pridelkov.
5. člen

I

Kmetijski pridelki po tej uredbi se odkupujejo po do
ločenih vezanih cenah.
.
Poleg kupnuie v denarju se pridelovalcu izdajo tudi
bon m nakup blaga j-o predpisih uredbe o trgovini po
vezanih cenah.
6. člen •
Po izpolnitvi dospele obveznosti lahko pridelovalci
s preostalimi količinam: kmetijskih pridelkov prosto razpolagajo po veljavnh predpisih.
II. Načela za določanje obvezne prodaje
7; ĆI'PM •
Kmečke delovne zadruge morajo prodati državi' tisti
del kmetijskih pridelkov, ki je določen z gospodarskim
planom zadruge, ki ga je potrdil izvršilni odbor okrajnega
ljudskega odbora.
8. člen

Obvezna predaja kmetijskih pridelkov se predpiše
praviloma vsakemu gospodarstvu, ki ima tržne presežke,
ne glede na velikost' posestva.
Glede na dabo gospodarsko moč in na druge okoliščine lahko izvršilni òdbor rajevnéga ljudskega odbora
posamezne pridelovalce oprosti obvezne prodaje kmetij
skih pridelkov.
9. člen
Kakšne vrste kmetijskih pridelkov mora pridelovalec
po predpisih te uredbe prodati državi, se določi glede na
značaj njegove kmetijske proizvodnje, obseg obvezne prodaje pa glede na njegovo gospodarska moč.
10. ölen
Obseg obvezne prodaje se za posamezno gospodarstvo
zračuna na podlagi norme;, ki velja za velikostno skupi
no, v katero spada gospodarstvo po površini obdelovalne
zemlje.
Pri določanju obvezne prodaje pridelkov po točki a)
1. člena te uredbe se upošteva tudi dejansko stanje živine
m možnost vzreje živine na kmetijskem gospodarstvu.
Izjemno o3 predpisov prvega odstavka tega člena
.ahko izvršilni'odbor krajevnega ljudskega odbora v soglasju z izvršilnim odborom okrajnega i^'-kega odbora
posameznemu pridelovale« «lede na rodovitnost njegovega zemljišča, dejansko stanje živine in na možnost pridelovanja in vzreje predpiše obvezno prodajo nad najvišjo
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normo ali pod najnižjo normo, določeno za •••• in velikostno skupino, y katero spada gospodarstvo.
11. člen
Vsa gospodarstva se razdede po površini obdelovalne
zemlje v tele velikostne skupine:
1. skupina
do 3 ha obdelovalne zemlje
U. skupina nad 3 do • ha obdelovalne zemlje
III. skupina nad S do 8 ha obdelovalne zemilje
IV. skupina nad 8 do 10 ha obdelovalne zemlje
V. skupina nad 10 do 15 ha obdelovalne zemlje
VI. skupina nad 15 ha obdelovalne zemlje.
Za obdelovalno zemljo se štejejo njive, vrtovi, sadovnjak;, vinogradi in travniki.
12. člen
Obseg obvezne prodaje posameznega gospodarstva se
izračuna:
a) pri mesu, mršavih prašičih, mleku oziroma mlečnih izdelkih po površini orne zemlje, sadovnjakov in travnikov, pri čemer pa se upoštevajo tudi košenice (seaožeti) m pašniki, s katerimi razpolaga gospodarstvo;
b) pri masti, žitu, krompirju in fižolu pn površini
njiv, vendar pri žitu, krompirju tn fižolu brez tistih površin, ki so posejane s kontrahiranimi industrijskimi rastlinami;
c) pri senu po površini njiv. brez površin pod kontrahiranimi industrijskimi rastlinami, travnikov *er košenic;
č) pri volni po številu ovac.
13. člen
Zaradi pravilnega predpisovanja obvezne prodaje
kmetij-'kih pridelkov po tej uredbi ->e razdeli ozemlje
Ljudske republike Slovenije na tri p ridelovalne .okoliše,
in sicer spadajo:
a) za odkup mesa: v prvi okoliš okraji: Krško, Lendava, Ljutomer Maribor okolica, Murska Sobota, Ptuj io
Radgona,
v drugi okoliš okraje;: Celje okolica, Grosuplje, Kadovljica, Kamnik, Kranj okolica, Ljubljana okolica. Novo
mesto, Trbovlje, Trebnje, Slovenj Gradec, Poljčane, Gorica in Tolmin,
v tretji okoliš okraji in mesta: Ljubljana mesto, ••
ribor mesto, Kranj mesto, Celje mesto, Jesenice, Črnomelj, Kočevje, Šoštanj, Idrija, Ilirska Bistrica, Postojna
In Sežana;
b) za odkup masti: v pni okoliš okraji: Celje okolica.
L dava, Ljutomer, Maribor okolica, Murska Sobota, Ptu'
in Radgona,
v drugi okoliš okraji in mesta: Ljubljana mesto, Ce
Ije mesto, Grosuplje, Jesenice, Radovljica, Kamnik, Kranj
mesto, Kranj okolica. Krško. Ljubljana okolica, Novo nje"
sto, Trebnje, Maribor mesto. Poljčane in Šoštanj,
v tretji okoliš okraji: Črnomelj, Kočevje, t'rbovlje.
Slovenj Gradec, Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Postojna,
Se/aija in Tolmin;
c) za odkup mleka oziroma mlečnih izdelkov: v prv'
okoliš okraj m mesta: Ljubljanu nru'^to Celje mesto, Cp
lje okolica, Jesenice, Radovljica, Kranj mesto, Kranj ••<*
lica, Ljubljana okolica, Slovenj Gradec. Lendava. Ljutf
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mer, Maribor mesto, Maxibor okolica, Murska Sobota, Ptuj,
Radgona, Gorica, Ilirska Bistrica, Sežana in Tolmin,
v drugi okoliš okraji: Grosuplje, Kamnik, Kočevj*?,
Krško, Šoštanj, Novo mesto, Ta-bowlj©, Trebnje, Poljoane,
torija in Postojna,
v tretji okoliš okraj Črnomelj;
•) za odkup volne: v prvi okoffi okraji in mesta:
Celje okolica, Kamnik, Kranj mesto, Kranj okolica, Krško,
Ljubljana okolica, Maribor okolica, Poljčane, Radgona,
Slovenj Gradec, Šoštanj in Trbovlje,
•v drugi okoMi okraji in meeta: Grosuplje, Jesenice,
Radovljica, Kočevje, Novo mesto in Trebnje,
v tretji okoliš okraji: Gorica, Ornomelj, Idrija, Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana in Tolmin;
d) za odkup žita: v prvi okoliš okraji: Krško, Lendava, Ljutomer, Maribor okolica, Murska Sobota, Ptuj in
Radgona,
v drugi okoliš okraji: Celje okolica, Grosuplje, Kam•••, Kranj okolica, Ljubljana okolica, Novo mesto, Trebnje, Maribor mesjo in Poljčane,
v tretji okoliš mesta in okraji: Ljubljana mesto, Celje
mesto, Črnomelj, Jesanice, Radovljica, Kočevje, Kranj
mesto, Šoštanj, Trbovlje, Slovenj Gradec, Gorica, Idrija,
Ilirska Bistnca, Postojna, Sežana in Tolmin;
e) za odkup krompirja: v prvi okoliš mesta in okraji:
Ljubljana mesto, Celje mesto, Celje okolica, Grosuplje,
Kamnik, Kranj mesto, Kranj okolica, Krško, Ljubljana
okolica, Ljutomer, Maribor mesto, Maribor okolica, Ptuj
in Radgona,
v drugi okoliš okraji in mesta: Jesenice, Radovljica,
Kočevje, Šoštanj, Novo mesto, Trbovlje, Trebnje, Slovenj
Gradec, Lendava, Murska Sobota, Poljčane, Gorica, Pogojna • Tolmin,
v tretj: okoliš okraji: Črnomelj, Idrija, Ilirska Bistn°a in Sežana;
f) za odkup fižola: v prve okoliš okraji: Krško, Trebnje, Lendava, Ljutomer, Maribor okolica, Murska Sobota,
Poljčane, Ptuj in Radgona,
v drugi okoliš okraji in mesta: Ljubljana mr^to, Celje
mt\-,t<j, Celju okolica, Črnomelj, Grosuplje, Kamnik, Ko
Ce,
vje, Kranj mesto, Kranj okolica, Ljubljana okolica, Novo
mesto, Trbovlje • Tolmin,
__ v tretji okoliš okraj: in mesta: Jesenice, Radovljica,
kotanj, Slovenj Gradec, Maribor mesto, Gorica, Idrija
sirska Bistrica, Postojna In Sežana;
g) za odkup sena: v prvi okoliš okraji: Celje okolica,
Kočevje, Ljubljana okolica in Postojna,
v drugi okoliš okraji: Grosuplje, Radovljica, Kamnik,
Kranj okolica, Krško, Šoštanj, Novo mesto, Trebnje, Slovenj Gradec, Maribor okolica, Poljčane, Idrija, Ilirska Bistrica m Tolmin,
v tretji okoliš okraji in mesta: Ljubljana mesto, Črnomelj, Trbovlje, Lendava, Murska Sobota, Ptuj, Radgona,
' '0rica in Sežana.
Izvršiln. odbor okrajnega ljudskega odbora sme s
Pristankom Ministrstva za državne nabave uvrstiti posa
mezne kraje ali predele okraja glede na njihovo gospo
^rsko strukturo, rodovitnost zemlje in višinsko lego v
^sji ali nižji predelovalni okoliš. Vendar mora pretežni
,e,
i okraja ostati v okolišu, ki je določen v prednjem od
<tavku.

\
14. člen
Norme obvezne prodaje vejajo na 1 ha površine, določene v 12. členu, in 60 naslednje:
N
a) za meso
velikostna
skupina
I
II.
III.
IV.
V.
VI.

I. okoliš
-80
24—85
29-^
35—95
40—97
45-100

b) za mast
I.
II.
41.
IV.
V.
VI.

-14
5—18
7-25
9-30
11-33
13—35

-10
-14
5-20
7—23
9-26
11—30

- 5
-10
—14'
4—17
6-19
9—22

c) za mlekc :
I.
-300
100- • 304
II.
105-308
III.
IV.
110-312
V.
Ilo—316
VI.
120- 320

—225
-230
80—235
85—240
90—245
95—250

—175
—180
—185
20—190
25—195
30—200

č) za žito:
1.
-300
80-350
II.
120- 400
III.
IV.
180-500
V.
240 -560
VI.
260 600

—250
—300
80-370
110—410
160—460
220-500

—100
—120
—140
20-160
30-180
4O-20C

d) zi krompir:
I.
-600
200 800
II.
400 1100
[II.
IV.
700- 1400
1000- 1800
V.
VI. 1200- 2100

—500
—700
150—950
300-1200
500—1500
700- 1800

—300
—450
—60O
200-750
300—900
400-1000

e) za fižol:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
f) za seno:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

4711—
1622-

14
18
23
29
36
44

—300
—450
—650
—900
—1200
—1700

g) za volno
Od vsake ovce 600- 1l00gi .

II. okoliš
—70
-74
18—77
20-80
23—83
26-85

— 10
— 13
»-•17
5— 22
8- 28
12- 35
-200
—300
-450
—650
—900
—1200

III. okoliš
—50
—55
-59
14-63
17—67
20-70

—
—
34—
7-

7
9
12
16
21
27

—100
—150
—250
—400
—600
—850

500-900 )ir. 400—7(

15. člen
Pridelovalci izpolnijo obvezo v mesu s prodajo žive
Mvine (trkov, volov, krav m telet), prašičev (dol-* h,
mesnatih in mršavih), drobnice in perutnine; pjri tem se
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živa teža preračuna v meso na podlagi odstotka klav&osti,
M ustreza kakovosti živine.
Posameznim gospodarstvom, ki imajo pogoje za vzrejo
prašičev, se lahko predpiše tudi obvezna prodaja mršavih
prašičev v okviru predpisane obvezne prodaje mesa.
Obveznost izpolnijo pridelovalci lahko v cisti svinjski
masti ali z oddajo pitanih oziroma mesnateh prašičev; pni
tem se količina mesa vračuna v obvezno prodajo mesa.
Gospodarstva lahko apolmjo svojo obveznost v masti
tudi s prodajo masla, vendar oddaja masla na račun obvezne oddaje masti ne zmanjšuje obvezne prodaje mleka.
Obvezna prodaja masti se lahko izpolni s prodajo jedilnega olja, ki ga dobi pridelovalec za prodano seme oijar.e.
Minister za državne nabave ada natančnejše predp'se
glede kakovosti živine, ki jo oddajo pridelovalci na račun mesa aü masti in glede načina preračunavanja ž>'ve
teže v meso oziroma mast. Prav tako določi minister za
državne nabave tudi razmerje za prodajo masla namesto
masti.
16. člen
Mleko morajo pridelovalci oddajati sveže, neposneto
m kakor je namolženo. Kjer je zbiranje mleka iz prometnih razlogov otežkc^eno, lahko izvršan; odbor krajevnega
ljudskega odbora v sporazumu z izvršilnim odborom
okrajnega ljudskega odbora odredi, da zavezanci namesto
mleka prodajo >urovo ak kuhano maslo ali druge mlečne
izdelke, v sorazmerju, ki ga določi minister za državne
nabave.
17. člen
Obvezna prodaja žita se predpiše pri^-'nvalcem v
skupni količmr m ločeno za posamezne vrste žit.
III. Postopek pri določanju obveznosti

v odkupni list (priloga h gospodarskemu listu), in sicer
v izvod, ki ga ima pridelovalec, in v izvod, ki ostane
pri krajevnem ljudskem odboru. V odkupni list se vpiše
tudi rok za prodajo posameznih količin mesa, mršavih
prašičev, masti, mleka in volne.
Izpolnjeni in overovljeni odkupni list, ki ga prejme
pridelovalec, se šteje za odločbo o obvezna prodaji kmetijskih pridelkov.
21. člen
Zoper odločbo o obvezni prodaji se pridelovalec lahko pritoži na izvržSIm odbor okrajnega ljudskega odbora
v osmih dneh po vpisu v pridelovalcev izvod odkupnega
lasta. Zoper predpis o obvezni prodaj; pridelkov iz
točke b) prvega člena te uredbe se lahko predelovalec pritoži tudi ob času dozorevanja teh pridelkov, če je pridelek
zaradi elementarnih nesreë pretežno ali v celoti uničen,
Pritožba se poda pismeno ali ustno na zapisnik pri
izvršilnem odboru krajevnega ljudskega odbora, ki jo
mora s svojim poroSillom najdalje v treh dneh poslati
izvršilnemu odboru okrajnega ljudskega odbora.
Izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora mora o
pritožb: odločiti najdalje v 30 dneh od dne, ko io je prejel
od krajevnega ljudskega odbora.
Vse pritožbe, ki jih izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora ni upošteval, mora pred!ož;ti Ministrstvu z»
državne nabave, ki nezakonite odločbe po pravici nadzorstva razveljavi aifö odprav'
22. Sen
Kraj, čas in način p-rodaje kmetijskih pridelkov !:
jih oddajo pridelovalci samo enkrat na leto (točka b)
1. člena te uredbe) določi izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora s posebno odredbo na podlagi odločbe Ministrstva za državne nabave.

18. člen
Izvršilni odbor krajevnega ljudskega odbora izdela
na podlagi plana odkupa, ki ga prejme od izvršilnega odbora krajevnega ljudskega odbora za vsa gospodarstva
na svojem območju, predlog obvezne prodaje kmetijskih
pridelkov • ga objavi na krajevno običajni način.
V sedmih dneh po objavi predloga mora izvršilni f<dbor krajevnega ljudskega odbora sklicati zbor volivcev,
na katerem se razpravlja o predlogu glede vsakega gospodarstva. Na tem zboru se morajo obravnavati tudi vsi
ugovori, ki so jih po objavi predloga ali na samem zboru
volivcev podal'! posamezni pridelovalci proti predp-su
lastnega ali kakega drugega gospodarstva.
Izvršilni odbor krajevnega ljudskega odbora mora
v sedmih dneh po zboru volivcev predložiti izvršilnemu
odboru okrajnega, ljudskega odbora svoj predlog predpisov obvezne prodaje z vsem ugovori, ki jih ni Je sam
upošteval.
19. člen
Izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora pregleda predlog predpisov obvezne prodaje, ki ga glede na
okrajn' plan odkupa lahko tudi spremeni. Tako ugotovljeni predlog predpisov obvezne prodaje vrne izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora izvršilnemu odboru krajevnega ljudskega odbora.
20. člen
Izvršilni odbor krajevnega ljudskega <>dhora mora še
pred jesensko setvijo vpisa! vse obveznosti iz predloga
predpisov obvezne prodaje po vrsti in količini pridelkov

23. člen
Zaradi evidence setve in zaradi zagotovitve pravočasne obdelave zemlje mora vsak pridelovalec v 14 dneb
po vpisu obvezne prodaje v odkupni list priglasiti krajevnemu ljudskemu odboru, koliko orne površine bo posojal in s katerimi pridelki, le jih mora prodati državi.
24. člen
Ce pridelovalec obveznosti po tej uredb ne izpolni
v določenem roku, naznani to ;/.vršim j odbor krajevne
ga ljudskega odbora javnemu tožilcu, da uvede *odui ka
ženski postopek.
IV. Končne določbe
,

25. člen

Podrobnejše predpise za i-zvajanje te uredbe izda mnleter za državne nabave v sporazumu s predsednikom
Sveta za blagovni pTomet.
26. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LBS«.
Ôt. S—zak 411
Ljubljana, dno 16. septembra 1950.
Minister
za državne nabave LRS:
Leopold Krese 1. r.

Predsednik vlade LFS'
Miha Marinko 1. r.
Miha Marinko 1. r.
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Na podlagi 19. točke 44. člena, 82. in 86. člena listavo
kRS in y soglasju s predsednikom vlade LRS predpisujem
odredbo
o spremembi odredbe o obvezni prijavi in. kontroli
rakavih bolnikov (Uradni list LRS, št. lO-48/••)
I
II. točka se spremeni in se glasu:
Priglasiti je treba vse maligne neoplazme: karcinom,
sarkom, malig. melanom, hematoblastoze (malig. limfograBulom, leukemije, endoteltom, mielom, poliglobulia rubra vera in dr.), vse možganske tumorje • vse neoplazme,
kjer obstoji sum na malignost.
II
IX, točka se spremeni in se glasi:
Z denarno kaznijo do 5000 din se kaznuje:
1. zdravnik zdravstvene ustanove, M ne izpolni eli
û
e izpolni pravočasno prijave o bolniku z rakom ali ki ne
a
polni prijave o razvoju njegove bolezni v pritmerib iz
I. točke odredbe;
2. mrliški preglednik, ki ne poroča ali n© poroča pra^očasno o smrti rakave osebe (VI. točka),
ffl
XI. točka se spremeni ita se glasi:
Ta odredba velja
od dneva objave v »Uradnem listu
J
LRS<.
Zaradi evidence se predpisuje obvezna priglasitev rakavih obolenj tudi za primere v času od 1. januarja do
*1.
marca 1950. Obolenja za ta čas je treba priglasiti v
r
°ku, ]Q ga doiočj y svojem pozivu onkofoški zavod.
IV
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS <•
St. S—zak. 407
Ljubljana, dne 14. septembra 1950.
Soglašam!
Z* predsednika vlade LRS:
podpredsednik:
Dr. Marijan Brecelj 1. r.

Minister
za ljudsko zdravstvo LRS:
Dr. Marjan Ahcin 1. r.

170.
'
Na podlagi 19. člena zakona o Slovenski akademiji
2tl
anosti in umetnosti izdaja vlada LRS po predlogu SloetisUt. akademije znanost in umetnosti tole

odločbo
i
.. Inštitut za elektriško gospodarstvo, podružnica v LjubJ Ù
K ki je bil ustanovljen z začasno odločbo Ministrstva
j* elektriško gospodarstvo FLRJ, št. pov. 1681 z dne 29.
a
Ja 1948, in ki je bil z odločbo Komiteja za elektriško
j^odarstvo pri vladi FLRJ, št. 8671 z dne 6. marca
1•-• izro^en v upravo :<n vodstvo Ministrstvu za eleksko gospodarstvo LRS, se prenese v pristojnost Sloven-
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ske akademije znanosti m umetnosti. Imenuje se odslej
Inštitut za elektriško gospodarstvo v Ljubljani
Obenem se prenesejo na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti vsa proračunska sredstva ter vse premoženje, ki ga ima Inštitut za izpolnjevanje svojib nalog.
3

Inštitut ima svoj predračun dohodkov in izdatkov v
okviru predračuna Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Upravnik inštituta je odredbodajalec za izvajanje
predračuna inštituta.
4
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS«.
St. S—zak. 386
Ljubljana, dne 1. julija 1050.
Za ministra za znanost in
kulturo LRS,
minister za presveto LRS:
Predsednik vlade LRS: »
Ivan Regent 1. r.
Miha Marinko 1. r.
Minister — generalni direktor za elektrogospodarstvo
LRS:
Ing. Miloš Frelih L r.

Objava
Z odločbo Sveta vlade FLRJ za kmetijstvo in gozdarstvo o razglasitvi okolišev, okuženih s kaparjem San Jose,
z dne 31. julija ISSO (Uradni list FLRJ, š» 50459/50) so
bili na podlagi 13. Člena uredbe o zdravstvenem pregledu
(fitopatološkem nadzorstvu) sadja v notranjem prometu
in sadja, namenjenega za izvoz (Uradni list FLRJ, št.
86-606/46) tile okoliši v Ljudski republiki Sloveniji razglašeni za okužene z ameriškim kaparjem:
a) okoliši okrajev: Celje mesto, Kranj mesto, Lendava, Ljubljana mesto, Ljutomer, Maribor mesto,, Maribor
okolica, Murska Sobota, Radgona in Ptuj;
b) okoliši krajev:
1. v okraju Celje okolica: Laško, Socka, Sv. Jurij pri
Celju, Skofja vas in Žalec;
2. v okraju Črnomelj: Dobliče, Gradac, Griblje, Podzemelj in Stranska vas;
3. v okraju Kamnik: Domžale, Prevoje in Vir;
4. v okraju Kranj okolica: Besnica, Bitnje, Duplje,
Kokrica, Poljane, Fredoslje, Selca, Sora, Skofja Loka,
Trata kolodvor, Velesovo, Visoko, Zminec in Zabnica;
5. v okraju Krško: Artiče, Bizeljsko, Boštanj, Brežice,
Bučka, Čatež, Dobova, Globoko, Jelovec, Jesenice, Kapele, Kostanjevica, Krška vas, Krško, Leskovec, Pišece, Senuše, Sevnica, Sromlje, Stara vas-Bizeljsko, Stari grad,
Videm ob Savi in Zdole;
6. v okraju Novo mesto: Bela cerkev. Dobruška vas.
Gradišče pri St. Jerneju, Kamence, Karteljevo, Ločna,
Mirna peč, Novo mesto, Orehovica, Prečna, Prekopa, Smolenja vas, Stopife, Straža, Skocjan, Šmarje, Smarjeta,
Šmarješke toplice, Smihel pri Novem mestu, St. Jernej,
St, Peter, Ürsna sela, Zameško in Zbure;
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7. v okraju Poljčane: Bezina, Crešnjevee, Laporje,
Makole, Oplotnica, Podčetrtek, Poljčane, Prinova, Rogatec,
Slov. Konjice, Studenice, Sv. Rok ob Sotli Sv, Peter na
Medvedjem selu, Sentovec, Šmarje pri Jelšah, Zg. Bistrica, Zg. Ložnica in Zabljek;
8. v okraju Tolmin: Kobarid,
Št. 1—2283/1
Ljubljana, dne 29. avgusta 1950.
Ministrstvo za kmetijstvo LRS

Pregled »Uradnega lista FLRJ«
St. ôl z dne 23. avgusta 1950:
462. Uredba o prometu na javnih cestah.
463. Odredba o popustu za tuje turist© na notranjh in
mednarodnih zračnih linijah FLRJ.
464. Odločba o začetku in traj nju vpisovanja Irugega
ljudskega posojila petletnega plana za razvoj narodnega gospodarstva Federativne ljudske republike
Jugoslavije.
465. Pravilnik za izvajanje uredbe o redu v lukah.
466 Pravilnik o vlačenju ladij v morskih lukah Federativne ljudske republike Jugoslavije.
467. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o krajevni pristojnosti pristaniških kapitanij za izdajanje
pomorskih knjižic.

8tev. 29 — 19. IX. 1950

474. Pravilnik o registraciji plovil notranje plovbe.
475. Navodilo o načinu povračila popustov, ki jih dajejo
trgovska podjetja kupcem pri kupovanju blaga v p?0"
sti prodaji z uporabo bonov, na katere se kupuje
blago v trgovini po vezanih cenah.
476. Odredba o registraciji gospodarskih podjetij in združenj proizvajalnih podjetij, ki se bavijo z izvozom in
uvozom.
477. Odredba o sestavljanju in predlaganju mesečnih P°"
ročil trgovskih podjetij, ki opravljajo promet blaga
široke potrošnje.
478. Odredba o postopku pri projektiranju in gradnji
električnih vodov na križiščih z železniškimi ••°"
gami.
479. Odredba o izvedbi socialnega zavarovanja za osebe,
ki so zaposlene pri javnih delih.
St. 53 z dne 6. septembra 1950:
480. Temeljna uredba o odkupu kmetijskih proizvodov.
481. Uredba o ukinitvi direkci'e državnega žitnega fond.i.
482. Pravilnik o premijskem dodatku za nočno delo
uslužbencev v resoru ministrstva za pošto FLRJ.
483. Odločba o uporabi navodila za sestavljanje, predlaganje in izvajanje kreditnega plana v letu 1950.
484. Odločba o panogah delavnosti, ki jih zajemajo Svet
za kmetijstvo in gozdarstvo vlade FLRJ in sveti za
kmetijstvo in gozdarstvo vlad Ljudskih republik.

468. Odločba o kupovanju perutnine po vezanih cenah.

St. 54 z dne 13. septembra 1950:

46° Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o industrijskih izdelkih zvezne zagotovljene preskrbe, ki
jih potrošniki lahko kupujejo na potrošniške nakaznice za industrijske izdelke, in o načinu kupovanja
teh izdelkov.

485. Uredba o prejemkih državnih uslužbencev, ki službujejo v inozemstvu.

470. Odločba o priložnostnih postnih frankovnih znamkah ob priliki Zagrebškega velesejma.
471. Odločba o izročitvi v promet novih poštnih frankovnih znamk.
Francija, Maroko in Tunis ratificirali svetovno poštno
konvencijo.
Peru ratificiral svetovno poštno konvencijo.
Pristop Izraela k bernski konvenciji za zaščito književnih in umetniških del.
St. 52 z dne 30. avgusta 1950:
•id. Uredba o gospodarenju s skladom za mehanizacijo
•in investicijsko graditev zadružnega kmetijstva po
zadružnem «svetu in r> organizacij" in nalogah sklada.
473. Odločba o <estavu Komiteja za turizem in gostinstvo
vlade FLRJ.

486. Uredba o prometni visoki šoli.
487. Uredba o glavnem arhivskem svetu.
48£ Uredba o Zveznem inštitutu za varstvo kulturnih
spomenikov.
489. Uredba o ustanovitvi inštituta za zgodovinska vprašanja.
490. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o šolali za
trgovske učence in uredbe o nižjih trgovskih tečaji"491. Splošno navodilo o šolali za trgovske vajence.
492. Pravilnik o ustanovitvi m delu strokovnega sveta
komiteja za vodno gospodarstvo.
493. Navodilo o volitvah organov za gospodarjenje po <le"
lovnih kolektivih v podjetjih z več obrati ozirom3
podružnicami.
494. Odločba o najvišjih cenah za pivo v prosti proda]'
na drobno.
49? Odločba o izročitvi v ••••• do(. lačilnih franko in
porto poštnih znamk >Tedcn H ! v »a križa 1950«.

Izdaja Hladni Bel LRS«. - Direktm in odgovorni uredniS: dr. Rastko Močnik, tleka Tiskarna >Toneta ••••••« - J9*,
Ljubljani Naročnina: letno 240 din. - Poeamezna SteviJka: 4diD do 16 *ìr«n' fi din do «2 strani 12 din do 48 strani, lo*"1
đo 64 etrani po •••• 2.50 din ve«. Uredništvo ta rrpravniSt-re: LJubljana Gregorčiče«) u!. 23. — Telefon: ravnateljtftvo.*&** :,
urednötvo 49.90. upravniStvo 65-79. Cèk. račun ß01-90180-0.
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ÜRADN
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

Številk» 80.

V Ljubljani, dne 28. septembra 1950.

V S B B 1 N •
*'l. Ukaz o razglasitvi oblastnih odkupnih podjetij za podje-tja 174. Odločba o imenovanju članov Hineljsk© komisije za
republiškega pomena.
\
Slovenijo.
172 Uredba o obvezni prakei rednih studentov univerze, visokih šol in samostojnih fakultet v Ljudski republiki Slo- 175. Odločba o višini normiranih mesečnih stroškov za vzdr*"•* žovanje otrok v domovih igre in dela (otroških vrtcih),
veniji.
otroških in mladinskih domowih ter dijaških domovih.
173. Odredba o spremembi odredbe o odpisu in prenosu nelikvidnih sredstev in in virov eredstev državnih gospodar— Popravek
skih podjetij lokalnega pomena.

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE LRS
171.
Na podlagi tO. took© 72. člena ustave LR Siovendje
*& 21. člena splošnega zakona o ljudskih odborih izdajaPrezûdij Ljudske skupščine LR Slovenije

ukaz
0

razglasitvi oblastnih odkupnih podjetij za podjetja
republiškega pomena
I
1. V Mariborski oblasti:
a) oblastno podjetje za odkup sadja
Maribor,
b) oblastno podjetje za odkup vima ia
holnih pijač, Maribor.
o) oblastno podjetje za odkup sadja
Ptuj,
č) oblastno podjetje za odkup vina in
holnih pijač, Maribor.
2. V Ljubljanski oblasti:
a) »Viko«, Brežice,
b) >Sadje—zelenjava«, Celje.

in zelenjave,
ostalih alkoiln zelenjave,
ostalih alko-

•

172.
Na podlagi 15. člena uredbe o ureditvi visokega šolstva v Ljudski republiki Sloveniji in v zvezi z drugim
odstavkom IX. točke splošnih navodil vtede FLRJ o obv u praksi rednih študentov in učencev srednjih strokovnih šol« (tehnikumov) m posebnih strokovnih šol
(Uradni list FLRJ, št. 49—390/48) ter 17. točke splošnih
navodil Ministrstva za znanost in kulturo FLRJ o organizaciji, delu in kontroli obvezne prakse rednih študentov in učencev srednjih strokovnih šol (tehnikumov)
(Uradni list FLRJ, Št. 50—423/49) izdaja vlada LRS po
predlogu ministra za znanost in kulturo LRS

uredbo
o obvezni praksi rednih študentov univerze, risolali
šol in samostojnih fakultet v Ljudski republiki
Sloveniji
1. člen
Praksa študentov univerze, visokih šol in samostojnih
fakultet je sestavni del študija; obvezna je za vse redne
študente fakultet oziroma oddelkov fakultete, če učni
načrt ne določa drugače.
2. člen

Vfedia LR Slovenije izvrši ta ukaz.
III
Ta ukaz velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS•«.

U. št. 211
Ljubljana, dne 23. septembra 1930.
PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Pran,«e Lubej l.r.

PMVILNIKI.GDREDBE.NAVÜDILA.ODLOCBE
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

Namesto predsednika
podpredsednik:
France Bevk l.r.

Redni študenti opravljajo obvezno prakso v državnih
uradih, zavodih in podčetjih, v znanstvenih zavodih in
strokovnih ekipah, pri javnih delih, na državnih kmetijskch posestvih, pri kmečkih delovnih zadrugah in pri
drugih podobnih ustanovah. Student! opravljajo obvezno
prakso pri takem delu, ki ustreza poklicu, na katerega
se priprav](jajo, in stopnji njihovega študija.
Studente praktikante smejo v prednjem odstavku navedeni uradi, zavodi in podjetja itd. sprejemati tudi nad
kvoto, ki je določena za delovno silo.
3. člen
Obvezna praksa se opravlja med letnimi počitnicami,
praviloma v juliju, in traja en mesec, če z učnim načrtom
| ni določeno drugače. Ce je za prakso na razpolago manj
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mest, kot je študentov, ki jih je treba razporediti na obvezno prakso, se razporedijo študenti za prakso med
letnimi ali semestralnmii počitnicami v izmenjavah po
•• mesec.
4. člen
Fo katerih semestrih in kolikokrat po en mesec
opravljajo redni študenti obvezno prakso, določi fakultetni svet v soglasju z ministrom za znanost in kulturo.
j. člen

Studenti fakultet, na katerih je praksa vključena v
učni načrt kot semestrska praksa, n. pr. na agronmo3ki
in gozdarski fakulteti, opravljajo prakso med šolskim
letom; taka praksa se ne more opraviti v presledkih.

Stev. 30 — 28. IX. 1950

terih delovnih mest s svojimi študenti ne bodo zasedle
oziroma za katere študente jim primanjkuje delovnih
mest.
Ministrstvo za znanost in kulturo obvesti ministrstva
za znanost in kulturo drugih ljudskih republik o delovnih
mestih, ki ostanejo prosta za opravljanje obvezne prakse
v Ljudski republiki Sloveniji, oziroma skuša po ministrstvih za znanost in kulturo drugih ljudskih republik
zagotoviti delovna mesta za opravljanje obvezne prakse
študentom, za katere v Ljudski republic Sloveniji ni delovnih mest.
11. člen
Ce ima visoka šola ali fakulteta pu razmeščanju študentov na obvezno prakso opraviti samo z enim resorom,
lahko' s privoljenjem Ministrstva za znanost m kulturo
zadeve po tej uredbi rešuje neposredno z njim.

6. člen
Ministrstvo za znanost in kulturo LRS zbere vsako
leto do 1. aprila od ministrstev, komitejev tn drugih
organov podatke o številu, času • specialmosti za prakso
planiranih mest ter dostavi podatke o razpoložljivih mestih posameznim fakultetam.

12. člen
Delovni čas za študente n« praksi traja najmanj 6»
a največ 8 ur na dan. Določi ga vodstvo organizacijske
enote, v kateri se opravlja praksa.
13. člen

7. člen
Vodstvo vsake faku.ltetp -sestavi sporazumno s prizadetimi oddelki, katedrami, skupinami in i. organizacijo
Ljudske mladine na fakulteti podroben poimenski raz
pored študentov, ki morajo opraviti v tistem letu prakso,
in sicer ne glede na dane naloge, specializacijo, leta
študija, opravljene izpite, studentovo bivališče in na
druge okoliščine, ki bi mogle vplivati na prakso.
8. 6fcen
S poimenskim razporedom prakse se določita vsakemu študentu čas prakse in organizacijska enota, pri kateri bo opravljal prakso.
Stipendisti se praviloma in v prvi vrsti razporedijo
na prakso v urade, zavode in podjetja tistih organov, ki
jim dajejo štipendijo.
9. člen
Fakultete pošljejo do 15. maja poimensko razporede
študentov ministrstvom, komitejem, komisijam in drugim
organom, da na podlagi razporeda izdajo študentom poimenska napotila za prakso in da obvestijo svoje področne organizacijske enote o tem, kateri študenti so določeni za prakso pri njih in kdaj jo bodo opravljali.
Napotila za prakso dostavijo študentom fakultete.
Napotilo za prakso mora obsegati ime in priimek študenta, fakulteto, semester, leto in kraj študija, čas prakse
ter ime in kraj organizacijske enote, v katerii naj se
praksa opravlja.
Student mora ob nastopu obvezne prakse vodstvu
organizacijske enote, kjer bo opravljal prakso, oddati napotilo za prakso in se izkazati s študentovsko legitimacijo.
10. člen
Takoj po prejemu podatkov iz 6. člena te uredbe
sporočijo fakultete Ministrstvu za znanost in kulturo, ka-

Predpisi o delovni disciplini, notranjem redu in •••
v organizacijski enoti, v kateri se opravlja praksa, veljajo
v celot; tudi za študente, dokler so na praksi.
Vodja organizacijske enote lahko študentu, ki te
predpise prekrši, odreče pravico do nadaljnje prakse.
Obrazloženo odločbo o tem .pošlje dekanatu fakultete i"
pristojnemu resoru.
14. člen
Med •••••• imajo študenti pravico do nagrade in povračila potnih stroškov.
Studenti, ki se vključijo v proces dela tako, da daje
njihovo delo tudi materialni učinek, se nagrajujejo P°
materialnem učinku tega dela, vendar pa jim je treb<"
ne glede na to zagotoviti minimalno nagrado 2.000dit"
na mesec.
Ce se študenti hranijo v rastavraciji ali stanujejo v
stanovanju ustanove oziroma podjetja, se jim od nagrade
odtegnejo stroški za stanovanje in hrano, razlika pa >z
plača.
Za čas, ko prejema nagrado za obvezno prakso, §tu
dent nima pravice do štipendije.
Kot potni stroški se priznavajo stroški za III. razred
potniškega vlaka, ladje ,ali avtobusa do kraja in naza.'
in sicer s popustom 75°/o, do katerega imajo studen'
ki gredo na prakso, pravico po 11. členu potniške tarife
15. ölen
Organizacijske enote, pii katerih se opravlja obvezna
praksa, morajo poskrbeti za primerno stanovanje in PrP
hrano študentov.
10. člen
Brogram delia in naloge za Studente na obvezn>
praksi določi fafeilteta, ko poprej pozve za mnenje resor«1
oziroma organizacijske enote, kjer se bo praksa opra1
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Programi in naloge se lahko določijo po letnikih aü
skupinah ali pa za vsakega študenta posebej.
Organizacijske enote lahko tudi same predlagajo fakulteti specialne naloge, ki naj bi jih praktikanti opravljali.
17. člen
Studenti praktikanti morajo voditi med prakso dnevnik prakse in pripraviti elaborat v obliki, ki jo predpise
fakulteta.
Po končani praksi morajo študenti oddati svoje dnevnike in elaborate voditelju organizacrjeke enote, v kateri se praksa opravlja, ta pa jih poslge dekanatom pristojnih fakultet skupaj s poročilom o vsakem Studentu
fr s stvarno oceno o njegovem delu, o njegovem osebnem
°<inosu iu o doseženih uspehih.
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28. člen

Fakultetni svet v utemeljenih primerih lahko študentu obvezno prakso za eno leto odloži; v izjemnih primerih pa ga lahko sploh oprosti obvezne prakse.
Oprostitev od obvezo© prakse se prav tako vpiše v
indeks.
24. člen
Fakultetni svet mora na eni svojih prvih sej v novem
šolskem letu razpravljati o uspehih obvezne prakse m
sprejeti primerne sklepe za uporabo uspehov oziroma za
za izboljšanje obvezne prakse v bodoče.
Skleniti mora tudi, kaj naj se ukrene po 26. členu
te uredbe proti študentom, ki po svoji krivdi obvezne
prakse niso opravili ali so jo oprav jali neredno. Poprej
mora fakultetni svet zaslišali študente.

IS. ölen
Voditelji organizacijskih enot, v katerih se opravlja
praksa, morajo poskrbeti za pravilno in pravočasno izpolnitev programa in nalog, zlasti pa za to, da opravljajo
študenti tisto delo, ki zares ustreza poklicu, za katerega
se pripravljajo.
Zato določijo kvalificirane strokovne uslužbence, ki
naj študente uvajajo v prakso in jim pri tem pomagajo,
• uslužbenci pregledajo vsak teden dnevnike in jih ove
ri
Jo, obenem pa saim vodijo evidenco o študentih aa
Praksi, zapisujejo vanjo svoja opažanja o praksi sploh in
poročajo o vsem voditeljem organizacijskih •••*

25. člen
Studentu, ki brez opravičenega razloga ne odide na
prakso ali jo pred koncem zapusti ali ne izpolni dobljenega programa • nalog, lahko fakultetni svet odreče
vpis v prihodnji semester oziroma leto.
Zoper študenta, ki mu je vodja organizacijske enote
zaradi kršitve discipline tn notranjega reda po 13. členu
te uredbe odrekel pravico do nadaljnje prakse, se uvede
disciplinski postopek.
26. člen

18. člen
Ce misli študent, da ni primerno «tpooieu, obvesti o
tem takoj voditelja organiazcdjske enote, ki mora ukreniti potrebno, da bo zaposlitev primerna.
Ce voditelj organizacijske enote studentovim pripombam ne ugodi ali če voditelj organizacijske enote
znova odkaže Studentu neprimerno delo, študent lahko
0
tem obvesti neposredno dekanat svoje fakultete.

instruktorske kontrolne skupine pregledajo dnevnike prakse, elaborate in poročila organizacijskih enot.
Na podlagi teh poročil in svojih opažanj ocenijo vsakega
praktikanta in izdelajo poročila za fakultetne svete. Ce
instruktorska kontrolna komisija ni bilia postavljena,
opravi to delo katedra.
Ocena obvezne prakse se upošteva pri končni oceni
iz posameznih predmetov

20. Sen

27. člen

Splošno vodstvo in kontrolo nad prakso študentov
'•••• fakultete oziroma visoke šole.
Za nadzorovanje prakse lahko sestavijo fakultete
vs
ako leto posebne instruktorske kontroline skupine. Na°ga teh skupin je, da obiskujejo študente, jim dajejo por
°bna navodila za pravilno in lažje izpolnjevanje nalog
e
* da z vodstvom organizacijske enote obravnavajo in
kujejo vsa vprašanja, da bi bus praksa čim uspešnejša.
°va člana vsake skupine določi fakultetni svet, po
"foga pa lahko delegira fakultetni komite LMS in pridni resor.
21. člen
Kadar in kjer je to mogoče, organizira fakulteta obvs^f0 Pra'kSo v večjih skupinah. Tem skupinam dodeli
K enega asisetnta, docenta ali profesorja, ki naj skrbi
Pravilen potek prakse.
22. Sien
Pravljena obvezna praksa se vpile v študentov
uideka,

V sporazumu z Ministrstvom za znanost in kulturo
izdajo fakultetni sveti podobne predpise za izvajanje t*
uredbe, zlasti o trajanju obvezne prakse, o programih in
nalogah za posamezne letnike oziroma skupine, o delu
instruktorskih kontrolnih skupin ter o ocenjevanju «^
vezne prakse.
28. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LR5«.
St. S—zak 416
Ljubljana, dne 21. septembra I960.
Minister
za znanost in kulturo LRS:
Dr. Jože Potrč Lr.

Predsednik vlade LRS:
Miha Marinko i.r.
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173.

175.

Na podlagi 22. točke odredbe o odpisu in prenosu
nelikvidnih sredstev in virov sredstev državnih gospodarskih podjetij zveznega in republiškega pomena (Uradni
list FLRJ, št. 65—543/49) izdaja vlada LRS po predlogu
ministra za finance LRS tole

Na podlagi 5. in 6. točke odločbe o elementih, iz
katerih je sestavljena struktura normiranih stroškov za
vzdrževanje otrok v ustanovah za varstvo in vzgojo otrok
in mladine (Uradni list FLRJ, št. 107—809/49) izdajam
v sporazumu z ministrom za finance LRS

odredbo

odločbo

1. IX. točka odredbe o odpisu in prenosu nelikvidnih
sredstev in virov sredstev državnih gospodarskih podjetij
lokalnega pomena (Uradni list LRS, št. 22—125/50) se
spremeni tako, da se glasi:
Odpise oziroma prenose knjižnih vrednost: po tej odredbi je treba izvesti do 1. novembra 1950.
2. Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem
lóstu LRS<.
St. S—zak 414
Ljubljana, dne 20. septembra 1950.

o višini normiranih mesočnih stroškov za vzdrževanje
otrok v domovih igre in dela (otroških vrtcih), otroških in mladinskih domovih ter dijaških domovih

Za predsednika vlade LRS
podpredsednik:
Marijan Brecelj 1. r.

Minister za finace LRS:
Zoran PoW51. r.

174.

Odločba
Na podlagi 1. člena uredbe o ustanovitvi Hmeljske komisije za Slovenijo in o kontroli kakovosti hmelja z dne
29. avgusta 1950 (Uradni list LRS, št. 27-161/50) in v
sporazumu z ministrom za iz-oz ir, uvoz
so imenovani
za člane Hmeljske komisije za Slovenijo:
Žagar Zoran, pomočnik ministra za kmetijstvo,
C ven k Miran, podpredsednik izvršitaega odbora
OLO Celje okolica,
Berkopec ing. Tone, uslužbenec Glavne direkcije
za pospelevanje kmetijstva v Ljubljani,
J o š t Martin, predsednik Hmeljarske zadruge >Hmezad< v 2alcu,
T ù r n š e k Pongrac, posestnik, Breg pri Polzeli,
Jelovšek Jože, posestnik, Petrovce,
Goričan Franc, kmet-zadružnik, Žalec,
Podgoršek Avgust, posestnik, Šmartno ob Paki.
R o š Franjo, uslužbenec OLO Šoštanj.
St. 1-2241/2
Ljubljana, dne 19. septembra 1950.
Minister
za izvoz in uvoz LRS:
Janez Vipotnik k r.

Višina mesečnih stroškov za vzdrževanje otrok znaša:
a) v otroških vrtcih (celodnevno) . . 1.200.— din
b) v otroških vrtcdh (poldnevno kosilo,
dve malici)
800.— din
c) v otroških in mladinskih domovih . 1.600.— din
•) v dijaških domovih
1.260.— din

Starš; plačujejo svoje prispevke po odločbi o elementih, iz katerih je sestavljena struktura normiranih stroškov
za vzdrževanje otrok v ustanova!) za varstvo in vzgojo
otrok in mladine, Uradni M FLRJ, št. 107—809/49.

Ta odločba dobi veljavo dne 15. septembra 1950.
St. IV 1271/7-50
Ljubljana, dne 14. septembra 1950.
Soglašam!
Minister za finance LRS:
Zoran Polič lkr.

Minister za prosveto LRS;
Regent Ivan 1. r.

Popravek
V Uradnem listu LRS, št. 22 z dne 11. julija 1950, je
treba na strani 142 pod št. 125 popraviti napako v naslovu,
ki se pravilno glasi:
»... izdaja vlada LRS po predlogu minestra za f1"
nance LRS

odredbo
o odpisu in prenosu nelikvidnih sredstev in virov src«ster državnih gospodarskih podjetij lokalnega pom«»"0'
Uredništvo

Minister za kmetijstvo LRS:
Franc Simoniß 1. r.

Izdaja »Uradni tlet LRS<. - Dlrekloi ta odgovorni arednlK: dr. Raetko Močnik, tiska Tiskarna >Toneta Teiii5iča< — ^
Li'ihljaol Varofriina: ietne • din - Pceamezna Številka: 4dfa do 16 strani, 8 din do 82 strani. 12 din do 48 strani. W •>'
do 64 strani, po poâtl 2.60 din ve5. Uredništvo ui upnmriStvo: LJubljana, Gregorčičeva nI. 23. — Tölefon: ravnateljstvo 49 '
uredništvo 49.90, npravniStvo 65-79. Cdk. račun 801-90180-0.

Poštnina plačana • gotovini

URADNI LIST
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik Vil.

Številka SI.

V Ljubljani, dne 14. oktobra 1950.

VSEBINA
liG. Uredba o ukinitvi Komisije za kinematografijo pri vladi
179. Uredba o ukinitvi Glavne direkcije republišJuh kmetijskih
LRSposestev LRS.
1<7. Uredba o ukinitvi Uprave za radiodifuzno elužbo pri vladi
180. Pravilnik o ureditvi in delu vrtoev.
LRS.
178. Uredba o ukinitvi Komiteja vlade LRS za fizkulturo in o 181. Odredba o ureditvi prometa e prostimi presežki kmetijskih
ustanovitvi Komisije za fizkulturo pri predsedstvu vlade
pridelkov letine 1950.
LRS.

UREBBE. ODREDBE. NAVODILA • ODLOČBE
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
176.
Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS
<laja vlada LRS

12

uredbo
0

2. ölen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
St. S—zak 443
Ljubljana, dne 9. oktobra 1950.
Podpredsednik vlade LRS:
Marijan Brccelj L r.

Predsednik vlade LRS:
Miha Marinko 1. r.

ukinitvi Komisije za kinematografijo pri vladi LRS
1. člen

Komisija za kinematografijo pri vladi LRS, ki je bila
ustanovljena z uredbo vlade LRS o spremembi uredbe
0
ustanovitvi Komiteja za kinematografijo pri vladi LRS
(Uradni list LRS, št. 50-H302/47) se ukine.
Naloge ukinjene komisije prevzame do nadaljnjega
Predsedstvo vlade LRS.
2. ölen
Ta uredba velia od dneva objave v »Uradnem listu
LRS«.
St. S—zak 442
Ljubljana, dne 9. oktobra 1950.
Podpredsednik vlade LRS:
Marijan Brccelj L r.

Predsednik vlade LRS:
Miha Marinko 1. r.

177.
Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS
Ja vlada LRS

lzda

uredbo
ukinitvi Uprave za radiodifuzno službo pri vladi LRS
1. člen
Uprava za radiodifuzno službo pri vlad: LRS, ki je
ustanovljena z uredbo vlade LRS z due 5. maja 1948
'ustanovitvi Uprave za radiodifuzno službo vlade LRS
Iad
ni list LRS, št. 21-120/48), se ukine.

bila

,

haloge ukinjene uprave prevzame do nadaljnjega
<lsedstvo vlade LRS.

re

178.
Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave LRS
izdaja vlada LRS

uredbo
o ukinitvi Komiteja vlade LRS za fizkulturo in o ustanovitvi Komisije za fizkulturo pri predsedstvu
ylade LRS
1. Sen
Komite vlade LRS za iizkulturo, k: je bil ustanovljen
z uredbo o spremembi uredbe o ustanovitvi Komisije za
fizkulturo pri vladi LRS (Uradni list LRS, žt. 50-301/47),
se ukine.
2. člen
Pri predsedstvu vlade LRS se ustanovi Komisija za
fizkulturo. Njena naloga je podpiranje iu splošno nadzorstvo nad razvojem fizkulture v Ljudski republiki Sloveniji ter splošna koordinacija dela republiških organovt
ki jmajo naloge na področju fizkulture v Ljudski republiki
Sloveniji.
Predsednika in potrebno Število članov komisije
imenuje predsednik vlade LRS.
3. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listo
LRS«.
• •
St. S—zak 444
Ljubljana, dne 9. oktobra 1950.
Podpredsednik vlade LRS:
Marijan Brecelj 1. r

Predsednik v Ltd e LRS:
Miha Marinko l r.

Štev. 31 - 14. X. 1950
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179.
Na podlagi drugega odstavka 78. člena ustave Ljudske
republike Slovenije izdaja vlada LRS po predlogu ministra — generalnega direktorja državnih kmetijskih
posestev LRS

uredbo
o ukinitvi Glavne direkcije republiških kmetijskih
posestev LRS
1. Sen
Ukine se Glavna direkcija republiških kmetijskih
posestev LRS, k: je bila ustanovljena z uredbo o ustanovitvi Glavne direkcije republiških kmetijskih posestev
LRS (Uradni lisi LRS, št. 20-113/50).
2. člen
Vse zadeve, pravice to obveznosti, vključno planske
obremenitve ukinjene Glavne direkcije republiških kmetijskih posestev LRS preidejo v celoti oa Generalno direkcijo državnih kmetijskih posestev LRS.
3. ölen
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu
LRS«.
St.S—aak445
Ljubljana, doe 9. oktobra 1950.
Predsednik vlade LRS:
Minister — generalni direktor
Miha Marinko 1. r.
državnih kmetijskih posestev LRS:
Milan Skerlavaj 1. r.

PRAVILNIKI.ODREDBE.NAVODILA.ODLOĆBE
MINISTRSTEV UUDSKF REPUBLIKE SLOVENIJE
160.
Na podlagi drugega odstavka 22. člena uredbe o
ustanovitvi dečjih jasli io otroških vrtcev (Uradni ust
FLRJ, št 81-092/48) izdajam

pravilnik
o ureditvi in đelu vrtcev
Splošne določbe
1. dien
Vrtoi so vzgojne ustanove, namenjene zdravim otrokom predšolske dobe od dopolnjenega tretjega leta starosti do vstopa v Solo.
Smoter vrtca Je, da otroka vsestransko telesno in
duševno raavija, vzgaja v duhu socializma ter ga pripravlja
za uspešen nadaljnji razvoj.
2. člen
Da bi se dosegel smoter, navedem v 1. členu tega
prav lnika, opravlja vrtec tele naloge:
a) skrb! za tdravje otrok, za njihov pravilni telesni
razvoj, xa utrjevanje organizma, za primerno prehrano
iu pravilno telesno nego v skladu z zdravstvenimi ui
Wywwjr"?! predpis; In navaja otroka, da samostojno

opravlja dolžnost, ki jih narekuje skrb za zdravje •
higieno;
b) pripravlja otroku pogoje za vsestranski duševni
razvoj s tem, da smotrno razvija njegove čute, govor n
mišljenje, mu oblikuje voljo in značaj, ga estetsko vzgaja,
uči neposredno spoznavati naravo in družbeno življenje
in se vanj vključevati;
' c) navaja otroke k samostojnosti im dejavnosti, razvija čut odgovornosti ìD tovarištva, jih vzgaja v ljubezni
in spoštovanju do dela;
č) privzgaja otrokom kulturne navade, red, lepo vedenje ter smisel za varovanje splošnega ljudskega premoženja;
d) vzgaja jih v spoštovanju in ljubezni do staršev in
do ljudske skupnosti, posebno pa v ljubezni do socialistične domovine, do bratskih narodov FLRJ in do njihovih
voditeljev ter v spoštovanju do pridobitev narodnoosvo- •
bodilnega boja, do JA, do narodnih herojev in junakov
dela;
e) privzgaja otrokom čut do resnice in iskrenosti
zatira laž, neiskrenost in vsako izkoriščanje človeka p°
človeku;
f) vrteo mora biti vzor za pravilno vzgojo, po kate reni
naj tudi starši vzgajajo svoje otroke.
Ureditev vrtca
3. člen
Vrtce so stalni, ki poslujejo vse leto, in sezonski, k1
so vezani na sezonsko zaposlitev m a 1er.
Otroci prejemajo v vrtcu hrano v enem ali več ob
rokih glede na čas, Id ga prebijejo v vrtcu.
Dnevni delovni čas v vrtcu se prilagodi krajevni«)
potrebam, tako da lahko ostane otrok v vrtcu ves čas,
ko je otrokova mati, oče oziroma rednčk v službi. Ti otroci
lahko v vrtcu tudi prenočujejo.
Delo v vrtcu se lahko prekine samo takrat, kadai
delo v obratu, v katerem je otrokova mati, oče ozirom9
rednak, počiva.
4. člen
Vrtci so razdeljeni po starosti otrok po možnosti v
tri skupine:
1. za mlajše otroke od tretjega do dopolnjenega četrtega leta;
2. za srednje otroke od četrtega do dopolnjenega
petega leta;
3. za starejše otroke od petega leta do vstopa v šolo.
V najmlajš; skupini sme biti praviloma največ 20,
v srednji 2ó, v najstarejši pa 30 otrok. Otroci se Pre'
meščajo iz skupine v skupino v prvi polovici septembra.
5. člen
Prostori vrtca naj bodo opremljeni s tip.znanim P0'
bistvom, za katero potrdita načrte ministrstvo za prosvet«
in ministrstvo za ljudsko zdravstvo.
Ustanavljanje in vzdrževanje vrtcev
6. Üen
Za ustanavljanje in vzdrževanje vrtcev veljajo .
9. in 13.—17. člen uredbe o ustanovitvi dečjih jasli i
otroških vrtcev (Uradni list FLRJ, št. 81-692/48).

gtev. ai — i4, x.

••••1 ygy

Pobudo za izdajo odločb o ustanovitvi vrtcev po 4.
Členu v prvem odstavku tega člena navedene uredbe, to
Ie, katera podjetja, ustanove in organizacije morajo ustanoviti vrtec in v katerem roku, dajeta izvršilnim odborom
okrajnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora nje.
ëovi poverjeništvi za prosveto in za delo.
Ustanovitelj pripravi po navodilih okrajnega (mestnega, rajonskega) poverjeništva za prosveto vse za ureoitev vrtca; to nato na njegov predlog pregleda komisija
v
katero imenuje okrajni (mestni, rajonski) izvršilni od^• po enega zastopnika poverjeništev za prosveto, za
delo, za ljudsko zdravstvo in drugih v posameznih prime
rih prizadetih poverjeništev.
Komisija pregleda prostore, ugotovi njihovo ustreznost, določi zmogljivost vrtca in se prepriča, ali je zagotovljeno redno vzdrževanje vrtca. Če ugotovi pomanjkljivosti, predlaga ustanovitelju, naj jih odpravi, in obenem
določi rok, do katerega se morajo odpraviti. Pismeno
poročilo o opravljenem pregledu prejmeta ustanovitelj in
okrajno (mestno, rajonsko) poverjeništvo za prosveto.
Ustanovitelj mora nato poverjeništvu za prosveto
okrajnega (mestnega, rajonskega) ljudskega odbora priglasit: vrtec zaradi registracije.
Priglasitev za registracijo mora obsegati: 1. ime
urada, ustanove, podjetja, organizacije ali ljudskega odbora, ki je vrtec ustanovil; 2. natančni naslov vrtca; 3.
zmogljivost; 4. vpis otrok ob ustanovitvi.
Vrtec prične z delom po opravljeni registracij:, ko
dovoli okrajno (mestno, rajonsko) poverjeništvo za
Prosveto.
Poverjeništvo za prosveto pri okrajnem (mestnem,
^jonskem) ljudskem odboru odgovarja za to, da je ureditev vrtca v skladu z vzgojnimi načeli, ter preskrbi potrebno vzgojno osebje.
to

Sprejemanje in odpuščanje otrok
7. člen
V vrtec se sprejemajo najprej predšolski otroc; tistih
, ater- ki so vključene v proizvodnjo ali kako drugače
pristno delujejo v javnem življenju m zaradi tega ne
Ore
jo same skrbeti za svoje otroke in tudi nimajo svoj>s v> k. bi jim lahko otroke zaupale v varstvo. V vrtec s"
/Ve sprejeti tudi otrok, za katerega skrbi samo oče ali
•
<"° drug, če je ta v službi.
v

Ce je v vrtcu prostor, se lahko sprejmejo tudi otroci
^poslenih staršev, v prvi vrsti iz družin, ki imajo
*° otrok, ali otroci, ki so ogroženi.
v

otroci.

vrtec se sprejemajo le telesno in duševno zdravi

Stean ••••

•

Starši so dolžni ravnati se po hišnem redu, ki velja
v vrtcu.
9. člen
Iz vrtca se lahko odpusti otrok, če zaradi sprememb
v družini ni več nujne potrebe za bivanje v vrtcu ali če
zboli in je njegovo zdravstveno stanje nevajno za druge
otroke. V tem primeru odloča o odpustu zdravnik.
Organizacija dela
10. člen
Delo v vrtcu se opravlja po določenem dnevnem reéu.
Dnevni red mora ustrezati temle pogojem: dnevne obroke
hrane (zajtrk, kosilo, večerjo in južine) morajo otroci
dobivati vsak dan ob isti uri vsake tri do štiri ure;
otroci mlajše skupcne morajo po kosilu spati 2 uri, otroci
srednje in starejše skupine pa 1 uro; otroci, ki v vrten
tudi prenočujejo, morajo poleg tega spati 11—12 ur, V
ostalem dnevnem času se razporede igre, sprehodi, dela
na vrtu, umivanje itd. V vseh letnih časih morajo biti
otroci kar se da veliko na zraku, tudi pozimi vsaj 2—3
ure na dan.
Vse delo v vrtcu se opravlja po določenem delovnem
in - vzgojnem načrtu, ki sta v skladu s socialističnim!:
vzgojnimi načeli in načeli predšolske vzgoje otrok, za pravilno telesno in umsko delo, moralno in estetsko vzgojo
predšolskih otrok.
Da se doseže postavljeni smoter, je treba vrtcu preskrbeti primerna vzgojila (igrače), gradbeni material^
didaktični material, lutkovno gledališče, peskovnik, material za risanje in modeliranje itd.
Vrtec naj ima lastno knjižnico s potrebno mladinsko
in strokovno literaturo, časopisi in revijami.
Da se spravita v sklad vzgoja v vrtcu in vzgoja v
družini, se ustanov-, roditeljski svet, ki se izvoli na skupnem sestanku staršev tako, da se zbereta eden do dva
roditelja za vsako skupino otrok. Naloga tega sveta je,
da prenaša vzgojno delovanje iz vrtca v družino in prinaša
zdrave elemente družinske vzgoje v vrtec, da pomaga
izvajati ukrepe za krepitev zdravja otrok, za izboljšanje
materialnih razmer vrtca itd.
'Upravnik in vzgojitelji v vrtcu tvorijo pedagoški svet,
ki se redno sestaja k študiju, skupno rešuje vzgojna
vprašanja in seznanja tudj pomožno osebje z vzgojno
problematiko predšolskega otroka, Pedagoški svet vodi
upravnik, če je pedagog, sicer pa najsposobnejši vzgojitelj
vrtca.
Osebje v vrtcih
11. člen

8. člen
° sprejemu in odpustu odloča ustanovitelj oziroma
r
ževatelj ah upravnik vrtca z ustanoviteljevim oziroma
rzevateljevirn pooblastilom. Otrok se sprejme v vrtec
Mi'**113^ predpisane vprašalne pole, ki jo potrd. pod°Set uslanova al organizacija, k; zaposluje otrokovega
a
' mater oziroma osebo, ki za otroka skrbi.
re<l
nr»
^Prejemom v vrtec mora biti otrok /.dravniškr.
pre i
glfidan.
Pr
c^jj ,!? .sPrejemu določi upravnik v sporazumu s starš;
!{« 'SaT^ Oo otrok v vrtcu, in prispevek za vzdrževanje,
D
°do starši plačevali po zakonitih predpisih.

Glede na zmogljivost vrtca je v vrtcu zaposleno tole
osebje:
a) v vrtcu z zmogljivostjo 30 otrok: upravnik, 1 kvalificirana in 1 pomožna vzgojiteljica ali negovalka, gospodinja, ki je obenem kuharica, gospodinjska pomočnica, ki
je obenem snažilka skupno 5 oseb;
b) v vrtcu z zmogljivostjo 60 otrok: upravnik, 2 kva- •
Utficirani vzgojiteljici, 1 pomožna vzgojiteljica ali negovalka, ekonom, 1 kuharica, 2 gospodinjski pomoönici, 1
snažilka, akupno 9 oseb;
c) v vrtcu z zmogljivostjo JO0 otrok: upravnik, adrnk
nistrator, 4 kvalificirane vzgojiteljice in 2 pomožni vago-
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2. pedagoške:

jiteijici ak negovalki, ekonom, kuharica, 3 gospodinjske
pomočnice in 2 snažilki, »kupno 15 oseb.
Dnevni delovni čas za upravnika je 8 ur, za vzgojitelja
6 ur, za pomožno osebje 8 ur. V vrtcih, ki so odprti ves
dan, je treba poskrbeti za dvojno izmeno vzgojnega osebja.
Delovni cas za posamezne uslužbence odreja upravnik.
V vrtcih, kjer otroci stalno prenočujejo, je potrebno namestiti posebno negovalko za nočno dežurstvo.
Ministrstvo za prosveto LRS skrb: za potrebno število
vzgojnega osebji v vrtcih. Zato morajo okrajna (mestna,
rajonska) poverjeništvj za prosveto pravočasno javiti
Ministrstvu za prosveto LRS, koliko potrebujejo vzgojnega
osebja za vrtce v svojem območju.
Upravnika pedagoga in drugo vzgojno osebje vrtca
nastavlja izvršilni odbor okrajnega (mestnega) ljudskega
odbora po predlogu poverjeništva za prosveto :n v sporazumu z Ministrstvom za prosveto LRS.
Pomožno osebje vrtca postavlja in odpušča upravnik
vrtca sporazumno z ustanoviteljem oziroma vzdrževateljem.
Vse osebje mora bit: ob nastopu službe in pozneje,
enkrat na lete ali po potreb;, ki jo ugotovi upravnik,
zdravniško pregledano. Kdor ima tuberkulozo, spolne.
kožne al. trüge nalezljive bolezni ali je barHonwec, ne
sme biti zaposlen v vrtcu.

a) ustvarja pogoje za uspešno delo vzgojiteljev
in pravilen razvoj otrok ter odgovarja za to, da
se v vrtcu izvršujejo vzgojni in zdravstvni
varstven: predpisi in ukrepi pristojnih organov;
b) organizira in nadzoruje vzgojno delo v vrtcu
in sodeluje z vzgojitelji pr. reševanju vzgojnih
vprašanj;
c) skupno t. vzgojitelji sestavlja vzgojni načrt -n
dnevni delovni red;
č) pregleduje pi.-mene dnevne priprave in vzgojne
načrte posameznih vzgojiteljev;
d) sklicuje in vodi seje pedagoškega in roditeljskega aveta ter roditeljske sestanke;
e) skrbi, da se vzgojiteljsk; kader strokovno izpopolnjuje.
Vzgojitelj
13. člen
Za vzgojitelja se nameščajo absolventi šol ali tečajev
za predšolsko vzgojo ali učitelji 8 tečajem za predšolsko
vzgojo.
Naloge vzgojitelja so:
a) vzgojitelj v vrtcu je odgovoren za pravilni telesni
in duševni razvoj vsakega otroka v skupini, ki
mu je zaupana;
b) s svojim vzgojnim delom mora doseči smoter, k'
je naveden v 3. členu tega pravilnika;
c) vzgojitelj vzgaja po vzgojnem načrtu, ki se sestavi
po vsakokratnih navodilih ministrstva za prosveto;

Upravnik
12. člen
Za upravnika se namesti vzgojitelj ali učitelj t opravljenim tečajem za predšolsko vzgojo, b; je pokazal sposobnosti za vodstvo in organizacijo vrtcev. Zaradi pomanjkanja kvalificiranih pedagoških delavcev se začasno lahko
postavijo za upravnike tudi nepedagogi. V tem primeru
prevzame npravnikove pedagoške naloge najsposobnejši
vzgojitelj "rtca.

č) vzgojitelj vodi dnevnik dela in zapiske o indi*
vidualnem opazovanju otrok svoje skupine;
d) zanima se za otrokovo družinsko življenje in daje
staišem pravilne vzgojne nasvete;

Upravnikove naloge so:
1. up a v n e :
a) 'odi voe delo vrtca po pravilniku in navodilih
ministrstva za prosveto;
b) v vrtcih z manjšo zmogljivostjo opravlja administrativno in finančno delo. Če je v vrtcu nameščen ekonom, pa nadzira upravnik tud-, gospodarsko poslovanje;
c) skupno z ekonomom in vzgojnim osebjem sestavlja delovni načrt doma, dnevni m h;šni red
za osebje • otroke. Predlaga jih poverjeništvu
za prosveto okrajnega (mestnega, rajonskega)
izvršilnega odbora v potrditev in skrbi za nji.
hovo izvedbo;
c) skrbi, da dobi vrtec potrebna materialna in
finančna sredstva, sestavlja predračun in ga
pravočasno pošlje vzdrževatelju, da ga vključi v
svoj finančni plan oziroma predračun;

e) prizadeva si za svojo strokovno izpopolnitev, se
udeležuje sej pedagoškega sveta in roditeljski0
sestankov.
V delovni čas vzgojitelja se ne računajo priprave,
izdelovanje vzgojil, dekoracij itd.
Pomožni vzgojitelj dela pod vodstvom kvalificiranega
vzgojitelja, ki ga za to določj upravnik.
Ekonom
14. člen
Dolžnosti ekonoma so:
a) nabavlja predmete za ureditev in vzdrževanje
vrtca in oskrbo otrok, vod: materialno evidenco in B3
žira potrošnjo;
b) organizira in nadzira delo pomožnega osebja (ku"
harte, snažilk, gospodinjskih pomočnic itd.).

d) po vzdrževateljevem pooblastilu sprejema oziroma odpušča otroke, odmerja prispevke za
vzdrževanje otrok po zakonitih predpisih;
e) v zvez. s sindikalno podružnico planira in določa dopuste za osebje in skrbi za pravilno
razporeditev delovne sile;
$) predlaga posebne osebne dodatke in nagrade

za osebje.

Štev. SI — 14. X 1930

Pomožno osebje
15. člen

,

Pomožno osebje dela po navodilih upravnika ozirom
ekonoma in po hišnem redu v vrtcu.

Štev. 31 — 14. X. I960
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Zdravnik» medicinska sestra
16. člen
Zdravnik in medicinska sestra nadzorujeta zdravje
otrok in higienske r„zmere v vrtcu po navodilih Ministrstva za ljudsko zdravstvo LRS.
Finančno in administrativno poslovanje
17. člen
Vrtec mora imeti svoj predračun dohodkov in izdatkov, ki je vključen v predračun oziroma finančni plan
ustanovitelja oziroma vzdrževatelja. Kredite razporeja
upravnik vrtca.
Ustanovitelj oziroma vzdrževatelj krije vse izdatke
vrtca. Prispevki staršev so namenjeni za delno pokritje
jzdatkov. Zaračunavajo se po splošnih navodilih o sprejemanju in oskrbi otrok v ustanovah za varstvo in vzgojo
°trok in mladine (Uradni list FLRJ, št. 39—334/49) in
°dločbi o elementih, iz katerih je sestavljena struktura
normiranih stroškov za vzdrževanje otrok v ustanovah za
varstvo in vzgojo otrok in mladine (Uradni list FLRJ, št.
107-809/49).
18. člen
Upravnik vrtca poroča konec vsakega meseca in leta
okrajnemu (mestnemu, rajonskemu) poverjeništvu za
presveto o vsem delu v vrtcu ter mu na zahtevo pošilja
statistične in druge podatke o vrtcu.
19. člen
Vrtec vodi uradne knjige in spiske, ki jih predpiše
Ministrstvo za prosveto LRS.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v »Uradnem
'stu LRS<.
St. 1—2806/2
Ljubljana, dne 6. septembra 1950.

l

Minister za prosveto LRS:
Ivan Regent 1. r.

181.
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3. Do 15. novembra 1950 smejo v območju Ljudske
republike Slovenije kupovati proste presežke krompirja
samo za to pooblaščena državna odkupna podjetja oziroma
za to pooblaščene kmetijske zadruge.
Menze, zavodi, uradi, podjetja in zadruge, razen
državnih odkupnih podjetij in kmetijskih zadrug, ki so za
to pooblaščene, ne smejo kupovati krompirja, ker bodo
menze, zavodi in podjetja oskrbljeni s krompirjem v
okviru zagotovljene preskrbe.
4. Pridelovalci krompirja, ki so izpolnili obveznost
glede prodaje krompirja, in pridelovalci, ki jim obvezna
prodaja krompirja ni bila predpisana, lahko prodajo svoje'
pridelke prosto na trgu in smejo svoj pridelek krompirja
prevažati na trg tudi v času pred 15. novembrom 1950,
če se izkažejo s potrdilom pristojnega krajevnega ljudskega odbora, da jim obvezna prodaja krompirja ni predpisana oziroma da so to obveznost izpolnili.
5. Za potrošnike, ki kupujejo kmetijske pridelke zase
(za svojo družino) ueposredno od pridelovalcev, omejitve
te odredbe ne veljajo. Taki potrošniki lahko kupujejo
zase (za svojo družino) prosto kmetijske pridelke neposredno od pridelovalca, kj lahko po veljavnih predpisih
s kmetijskimi pridelki prosto razpolaga, ne smejo pa
kupovati kmet-jskih pridelkov zaradi preprodaje v kakršni
koli obliki in tudi ne smejo preprodajati kupljenih kmetijskih pridelkov.
6. Kolikor ne gre za sodno kaznivo dejanje, se
kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 20.000 din ali
s poboljševalnim delom do dveh mesecev, kdor kupuje ali
prodaja kmetijske pridelke v nasprotju z določbami le
odredbe. Poleg te kazni se .zreče tudi odvzem pridelka,
gledo katerega je bil prekršek storjen. Odvzeti pridelek
je treba oddati najbližjemu državnemu odkupnemu podjetju.
Za upravna kazenski postopek o prekrških po tej
odredbi In za odločanje na prvi stopnji o teh prekrških je
pristojen izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora po
predpisih temeljnega zakona o prekrških.
7. Ta odredba velja takoj.
St. S—zak 433
Ljubljana, <hie 4. oktobra 1950
Se strinjam!
Minister za državne nabave LRS:
Predsednik vlade LRS:
Leopold Krese 1. r.
Miha Marinko 1. r.

Zaradi zagotovitve odkupa kmetijskih pridelkov, za
katere je predpisana obvezna oddaja, izdajam
0

odredbo
ureditvi prometa s prostimi presežki kmetijskih
pridelkov letine 1950

1. Proste presežke tistih kmetijskih pridelkov letine
9oo, Aa katere je predpisana obvezna prodaja, smejo odkupovati od pridelovalca samo tisti nakupovaloi, ki imajo
MÌK? Polastilo okrajnega oziroma mestnega ljudskega
IJ
dbora okraja, kjer se kmetijski pridelk; nakupujejo.
•'- ^delovalec, ki je izpolni] svojo obveznost glede
Prodaje kmetijskih pridelkov, sme proste presežke svojih
.ell3skih pridelkov prodajati ali drugače z njimi raztie a. a.M **••, če dokaže s potrdilom pristojnega krajevg ljudskega odbora, da je svojo obveznost giede pred•••
obvezne oddaje kmetijskih pridelkov izpolnil.

Pregled »Uradnega lista FLRJ«
61. 55 z dne 20. septembra 1950:
496. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih • kontrahiranje In odkup industrijskih rastlin letine 1951.
497. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o postopku invalidskih komisij.
498. Odločba o otvoritvi nove carinske poti in carinskega
razdelka pri Sv. Ani.
499 Odločba o odobritvi delovanja društvu »Srpska književna zadruga«.
Jugoslavija in nekatere druge države ratificirale konvencijo o privilegijih in ' nunitetah Združenih narodov.
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Finska, Češkoslovaška in Runiunija ratificirale evropsko
konvencijo o radiodifuziji.
Monako ratificiral Ženevske konvencije z due 12. avgusta
1949.
Avstrija podpisala protokol, s katerim se spreminjata
konvencija za zatiranje trgovine z dekleti in otroki
z dne 30. septembra 1921 in konvencija o zatiranju
trgovine z ženami z dne 11. oktobra 1933.
Popravek cenika odkupnih in državnih (vezanih) cen za
kmetijske pridelke in nižjih enotnih prodajnih cen
za industrijske izdeike, veljavnih v vsej Federativni
ljudski republiki Jugoslaviji.

Popravek odredbe o sestavljanju in predlaganju mesoćniu
poročil trgovskih podjetij, ki opravljajo promet blaga široke potrošnje.

Št. 56 z dne 27. septembra 1950:

510. Navodilo o vnovčenju razlik pri cenah in o ••&••
fakturiranja v prometu z žiti.
511. Odredba o dnevu, ko se začne in konča prevedba delavcev v naz:ve in o ukrepih za izvajanje uredbe o
strokovnem usposabljanju in o nazivih delavcev.
512. Odredba o prdložitvi planov fonda plač za IV. troni es ečj t. 1950.

600. Ukaz o določitvi zastopnika ministra za zunanje zadeve vlade FLRJ med njegovim bivanjem v inozemstvu.
501. Odredba o ukrepih za zagotovitev prehrane prebivalstva in obvarovanje živinskega fonda.
502. Odločba o ustavitvi nadaljnjega vpisovanja drugega
ljudskega posojila petletnega plana za razvoj narodnega gospodarstva Federativne ljudske republike
Jugoslavije.
503. Odločba o prenosu Zveznega zavoda za preskušanje
in kontrolo zdravil v Beogradu v pristojnost vlade
Ljudske republike Srbije.
504. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o strokah in poklicih.
505. Navodilo za knjiženje •• : : '
' ' :.\ drugega
ljudskega posojila petletnega plana za razvoj narodnega gospodarstva Federativne ljudske republike
Jugoslavije.
506. Navodilo o obračunavanju, vplačevanju in regresu
razlik, nastalih zaradi spremembe cen blaga v trgovski mreži in zaradi spremembe cen storitev.
507. Navodilo o dajanju častnega naslova udarnika delovnim ljudem, zaposlenih pri delih, ki se ne normirajo.
Jugoslavija in druge države ratificirale konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločinov genocida.
Deklaracija Indonezije o konvenciji za zboljšanje usode
ranjencev in bolnikov v vojskah med vojno in konvencija o postopku z vojnimi ujetniki.
Portugalija in Turčija ratificirali svetovno poštno konvencijo.
Pristop Indonezije k ustavi svetovne zdravstvene organizacije.
Turčija ratificirala protokol, po katerem so pod mednarodno kontrolo droge, ki niso obsežene s konvencijo z
dne 13. julija 1931 o omejitvi proizvodnje in o ureditvi razdelitve opojnih drog, spremenjeno ? protokolom, popisanim v Lake Successu dne 11. decembra 1950.
Popravek uredbe o gospodarjenju s okladom za mehanizacijo in investicijsko graditev zadružnega kmetijstva po zadružnem svetu in o organizaciji in nalogah
sklada.
•

i

Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o proizvajalčevi prodajni ceni za borovo smolo.
St. 57 z dne 4. oktobra 1950:
508. Uredba o strokovnem usposabljanju in o nazivih delavcev.
509. Uredba o plačah in povračilih delavcev in uslužbencev — slušateljev tečajev za strokovni napredek.

513. Odredba o začasnem zmanjšanju kruha zvezne zagotovljene preskrbe
514. Odredba o roku za predložitev prijav o pridelanem
vinu letine 195Ü.
515. Odločba o strokah m državnih organih, ki so ntö"
tiču; za posamezne stroke delavcev.
516. Odločba o popustu na medna rodi ih zračnih progah
FLRJ za obiskovalce Zagrebškega velesejma.
517. Odločba o plačah snažilk, zaposlenih v uradih, zavodih in p<*djetjih.
518. Odločba o tehničnih predpisih za gradnjo električnih vodov na križiščih z železniškimi progami.
Venezuela ratificirala konvencijo o svetovni meteorološk
organizaciji.
Pristop Danske k protokolu s kater.m se spreminja mednarodna konvencija o zatiranju trgovine z deklet'
in otroki z dne 30. septembra 1921 in konvencija °
zatiranju »rgovine i ženami z dne 11 oktobra 193°
ter p.otokoiu, s katerim se spreminja mednarodni
konvencija o zatiranju prometa n trgovine z nemn
ralnimj publikacijami z dne i2. septembra 1923.
Pristop Avstrije k protokolu o spremembah in dopo''
nitvah sporazumov, konvencij in protokolov o omahljivih sredstvih, sklenjenih v Haagu 23. januarja 191",
v
•
•-• .•••! ir ' ;
13. julija 1931, v Bangkoku 27. novembra 1931 •"
v Ženevi 26. julija 1936.
Pristop Burme in Avstrije k protokolu, po katerem s0
pod mednarodno kontrolo droge, ki niso obseženP
s konvencijo o omejitv proizvodnje in o ureditvi raz
delitve opojnih drog z dne 13. julija 1931, spre•e
njeno s protokolom, podpisanim v Lake Success
dne 11. decembra 1946.
Albanija ratificirala evropsko konvencijo o radiodit^z J
a kopenhaškhp planom.
—

•

.

%

Izdaja >Uradnl Bet LRS«. — Direktor la odgovorni arednlfc: di. Rafttku Moculk, tleka liekarua »lonet« ••••••« - J*.
Ljubljani. Naročnina: letno 240 din. - Posamezna RtevUka 4dfu do 16 «iranJ, 8 din do 32 «traiti 12 din do 48 etranl. I» *L
*o 64 etraat, po pošti 2.60 din veï. Uredništvo to upravnice LJubljana. (ìregorUòeva ui. 23. - IVWon ravnateljstvo 4*uredništvo 49.90 upravnIStvo 65-79. Cek račun «•1 flfilRn-o.
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

V Ljubljani, dne 24. oktobra 1950.

Številka 82.

VSEB INA:
182. Ukaz o razpisu volitev odbornikov * ljudskih odborov okrajev v LRS ter iz okrajev izločenih meet Celja, Jesenic- in
Kranja.
"• Ukaz o imenovanju republiške volilne komisije.
9
*l.yObvezna razlaga 3. in 6- toîke 82. 6tena zakona o državnih
uslužbencih LES.
18
3- Uredba o odkupu vina v gospodarskem letu 1960/51.
186. Ureoba o odkupu ajde in prosa v gospodarskem letu
1950/51.
.
187. Odredba o pobiranju mlatilniske meric« v letu 1950.

18S. Odredba o pobiranju žitne merice od mlinov, drobtinic In
robkalnic in o pobiranju manipulativnih presežkov -lita
od mlinov v gospodarskem letu 1950/51189. Odločba o imenovanju članov in namestnikov oblastne fouine komisije za Goriško oblast.
190. Odločba o imenovanju članov in namestnikov oblastne vo.
lilne komisije za Ljubljansko oblast.
191. Odločba o imenovanju članov in namestnikov oblastne volilne komisije za Mariborsko oblast.
192. Odločba o imenovanju članov in namestnikov volilne komisije glavnega mesta Ljubljane— Popravek.

PREZIDIf LJUDSKE SKUPŠČINE LRS

183.

182.

Ukaz

lfy<Šk

Na podlagi 1- točke 5. člena v zvezi 2 9.. členom za°na o volitvah odbornikov ljudskih odborov in na pred«»g vlade LRS izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slo
veruje

k

ukaz
° razpisu volitev odbornikov ljudskih odborov okrajev
v
Ljudski republiki Sloveniji ter iz okrajev izločenih
mest Celja, Jesenic in Kranja
1. Razpišejo se volitve odbornikov ljudskih odborov
°krajev v Ljudski republiki Sloveniji ter iz okrajev izlogu mest Celja, Jesenic in Kranja.
2. Volitve bodo:
a
) v nedeljo dne 10. decembra 1950:
, v ljudske odbore okrajev Kamnik, Kranj okolica, Ko^vJe, Radovljica, Šoštanj, Trbovlje, Slovenj Gradec, Poljn
v* p, Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Sežana, Tolmin 1er
ljudske odbore iz okrajev izločenih mest Jesenice in
Kranj;
b) v nedeljo dne 17. decembra 1950:
,, v ljudske odbore okrajev Celjv okolica, Črnomelj,
/rcs"plje, Krško, Ljubljana okolica, Novo mesto. Trebnje,
gridava,
Ljutumer, Maribor okolica, Murska Sobotà/Ptuj,
a
dgona, Po3tojna ter v ljudski odbor Iz okraja izločenega
"»esta Celje.
3- Ta ukaz stopi v veljavo 27. oktobra 1950.

o imenovanja republiške volilne komisije
Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije na podlagi
18. člena zakona o volitvah odbornikov ljudskih odborov
razrešuje
republiško volilno komisijo, imenovano z ukazom Prezidija Ljudske skupščine LR Slovenije o imenovanju republiške volilne komisije U št- 38 z dne 4. oktobra 1947
in z ukazi o spremembi v sestavu republiške volilne
komisije U it. 39 z dne 8. oktobra 1947, Ü št. 87 z dee
6. marca 1948, U št. 149 z dne 27. septembra 1949-ter
imen nje
v republiško Volilno komisijo za volitve odbornikov ljudskih odborov v Ljudski republiki Sloveniji:
za predsednika : Mateja D o 1 n i ć a r j a, podpredsednika
Vrhovnega sodišča LRS, Ljubljana,
za njegovega
namestnika: Henrika K u ž n i k a, sekretarja Javnega tožilstva LRS, Ljubljana,
za tajnika:

za njegovega
namestnika:

11

št. 214
Ljubljana, dne 20. oktobra 1950.
PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
,(1 Sekretar •
Predsednik:
ra
«ce Lube j 1. r.
Josip Vidmar L r

za člane

dr. Jožeta Globevnlka, višjega
pravnega reft renta pri Svetu vlade LRS
za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti, Ljubljana,
Toneta Buče rja, sekretarja Sveta
vlade LRS •• zakonodajo in izgradnjo
ljudske oblasti, Ljubljana,
1. Niko Ar ko, urednico >Naše ženec.
Ljubljana,
za njenega namestnika: dr. Jožeta Juli a r t a, arbitra Državne arbitraže LRS,
Ljubljana,
2. Eda Turnherja, direktorju Zavoda
za zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije, Ljubljana,
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za njegovega namestnika: Albina Tore llija, pravnega svetnika Sveta viade LRS za zakonodajo m izgradnjo ljudske oblasti, Ljubljana,
3. Franca Berganta, člana Glavnega
odbora Zveze sindikatov za Slovenijo,
Ljubljana,
za njegovega namestnika: Albina K o •
vača, člana Glavnega odbora Zveze
sindikatov za Slovenijo, Ljubljana.
U št. 213
Ljubljana, dne 26. oktobra 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

Sl&v. 32 - 24. X. 19j£

V smislu 85. člena zakona o državnih uslužbencih LR
Slovenije gre uslužbencu plača do konca tistega meseca,
v katerem mu je prenehala služba; če pa je bil dejansko
razrešen pozneje, se mu plače, ki jih je prejel do konca
meseca, v katerem je bil razrešen, obračunavajo kot izplačilo dospelih pokojninskih zneskov za ta čas; morebitne razlike med pripadajočo pokojnino in prejeto plačo
uslužbenec ni dolžan vrniti.
U št. 215.
Ljubljana, dne 20. oktobra 1950.
PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
France Lubej 1. r.

Predsednik:
Josip Vidmar 1. r>

Predsednik:
Josip Vidmar 1. r.

Sekretar:
France Lubej 1. r.
184.

Na podlagi 3. točke 72. člena ustave LR Slovenije daje
Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije zaradi pravilne
uporabe zakona

obvezno razlago
3. in 6. točke 82. člena zakona o državnih uslužbencih
LR Slovenije

(••••••. ODREDBE. NAVODILA IN ODLOČBE
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
185Na podlagi 1. člena zakona o pooblastitvi vlade LRS
za izdajo uredb na področju narodnega gospodarstva «z~
daja vlada LRS po predlogu ministra za državne nabavi'
LRS

I

uredbo

V 3. točki 82. člena zakona o državnih uslužbencih
LR Slovenije je določeno, da preneha služba po samem
zakonu, kadar je uslužbenec s sodno sodbo obsojen na kazen odvzema prostosti, daljšo od 6 mesecev. Po 1. točki 27.
člena uredbe o ustanovitvi in prenehanju delovnih razmerij (Uradni list FLRJ, št. 84—711/48), ki jo je Ljudska
skupščina FLRJ potrdila na svojem III. izrednem zasedanju dne 27. novembra 1948, pa preneha delovno razmerje,
$e je delavec (nameščenec) s pravnomočno sodbo sodišča
obsojen na kazen prostosti s prisilnim delom ali na ka*zen odvzema prostosti, ali na kazen poboljševalnega dela,
ali na kazen izgona iz kraja, v katerem je zaposlen, —
daljšo od šestih mesecev.
Upoštevajoč ta dva predpisa o prenehanju službe državnega uslužbenca in o prenehanju delovnega razmerja
delavca (nameščenca) in /.aradi njune vsfclnditve je dolo^
bo 3. točke 82. člena zakona o državuib uslužbencih LR
Slovenije razumeti tako, da preneha služba po samem zakonu tudi tedaj, če je uslužbenec s sodno sodbo obsojen
na kazen poboljševalnega dela ali na kazen izgona iz
službenega kraja, daljšo od šestih mesecev, ali če se zoper
njega uporabi upravni ukrep družbeno koristnega dela.,
daljši od šestih mesecev.
II

o odkupu vina v gospodarskem letu 1950/51

V 6. točki 82. člena zakona o državnih uslužbencih
LR Slovenije je predpisano, da preneha služba po samem
zakonu, kadar uslužbenec doseže predpisano starostno
mejo.
" ——*N-—-'-—
._..--Predpis te točke je treba razumeti tako, *da je šteti,
da je predpisana starostna meja dosežena tudi v primeru,
ko uslužbenec — zavarovanec pridobi pravico do starostne
pokojnine po 55. členu zakona o socialnem zavarovanju delavcev in uslužbencev in njihovih družin. Z dnem pridobitve pravice do starostne pokojnine preneha torej služba
po samem zakonu, kolikor se s posebno odločbo pristojnega organa uslužbensko razmerje ne podaljša.

I. Temeljne določbe
1. člen.
Da se zagotovijo potrebe izvoza in prednostne potrebe domače potrošnje vina, bo država v gospodarskem
letu 1950/51, odkupovala vino po določbah te uredbe.
2. člen
Vinogradniki in vinogradniške zadruge, ki pridelujejo vino na lastnem ali v zakup vzetem zemljišču, s°
dolžne prodati državi določen del presežkov vina od ';pP'
Ijenih in necepljenih trt po določenih državnih (vezanih'
cenah.
Za obvezno prodano vino prejmejo pridelovalci poieP
plačila v gotovini tudi bone za nakup blaga po predpis'1'
uredbe o trgovini po vezanih cenah
3. člen
Cene vina, ki se odkupi po določbah te uredbe, določi minister za državne nabave glede na sorto in alk°
holno stopnjo.
4. člen
Po izpolnitvi dospele obveznosti lahko prideloval^
s prostimi presežki vina prosto razpolaga po veljavni"
predpisih.
II. Predpisovanj? obvozne prodajo
5. člen
Minister za državne nabave izda plan obveznega ookupa vina i» ga razčleni na posamezne vinorodne okrajeIzvršilni odbori okrajnih oziroma mestnih Ijudsk
odborov ugotovijo po gospodarskih planih kinečldh *
vinogradniških delovnih zadrug in zadružnih ekonomij *

Štev. 32 — 24. X. 1030
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''«no vina, ki ga morajo te oddati. Preostali del plana
°oveznega odkupa vina razčlenijo izvršilni odbori okrajih ljudskih odborov na krajevno ljudske odboro, pri
Renier upoštevajo ugotovljeni hektarski donos grozdja v
območju posameznih krajevnih ljudskih odborov.
6. člen
Po prejemu okrajnega plana odkupa vina ugotovi
'zvršilni odbor krajevnega ljudskega odbora katera gospodarstva imajo tržni presežek vina in jim v okviru
kv
ote odkupnega plana predpiše količino vina, ki ga
mor
ajo prodati državi, ter kateremu odkupnemu podjetju
siroma
za odkup pooblaščeni kmetijski zadrugi pa mora
io prodati.
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pošlje krajevni ljudski odbor tudi pooblaščenemu od.
kupnemu podjetju oziroma kmetijski zadrugi.
Zoper odločbo o obvezni oddaji se lahko pridelovalec
v osmih dneh po prejemu odločbe pritoži na izvršilni
odbor okrajnega ljudskega odbora, zoper odločbo, ki jo
izda mestni ljudski odbor mesta, ki je izvzeto iz okraja,
pa na Ministrstvo za državne nabave.
Pritožba se poda pismeno ali ustmeno pri izvršilnem
odboru krajevnega oziroma mestnega ljudskega odbora*
k; jo mora v treh dneh poslati v odločitev izvršilnemu
odboru okrajnega ljudskega odbora oziroma Ministrstvu
za državne nabave.
Izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora oziroma
ministrstvo mora izdati izločbo o pritožbi v osmih dneh od
dneva, ko jo je prejel.
Izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora mora vse
pritožbe, ki jim ne ugodi, poslati Ministrstvu za drïavne
nabave, ki nezakonite odločbe po svoji nadzorstveni pravici razveljavi aH odpravi.

7. člen
Količino obvezno prodaje vina predpise izvršilni od*or krajevnega ljudskega odbora vsakemu posameznemu
vinogradniškemu posestvu z odločbo v višini od 30 do
••°/• ugotovljenega tržnega presežka vina Odstotek obvezne prodaje se določi zlasti glede na velikost celotnega
13. člen
Posestva, velikost vinogradniške površine, strukturo goCe pridelovalec obveznosti po tej uredbi ne izpolni
spodarstva in družinske razmere pridelovalca.
v odločenem roku ali kakovosti ali če odda ali skuia
Vinogradniškim gospodarstvom, ki so obnovila po oddati vino, ki ni naravno ali je pokvarjeno, naznani to
osvoboditvi vinogradniške površine, se od obnovljenih izvršilni odbor krajevnega ljudskega odbora javnemu
Površin predpiše obvezna prodaja za 50—70°/o pod tožilcu, da uvede kazenski postopek.
"ormo, doppilo po 6. členu te uredbe.
III. Končne določbe
8. člen
14. člen
Tržni presežek ugotovi krajevni ljudski odbor na
Natančnejše predpise za izvajanje te uredbe izda
Podlagi ugotovljenega hektarskega donosa grozdja in prie
po
potrebi
minister za državne nabave LRS.
^ lka vina po odbitku 160—300 1 vina na vsakega dru^askega člana, ki je nad 1• let star in živi s prideloval15. člen
cem v skupnem gospodinjstvu. Količino vina, ki se v teh
me
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem lietu
Jah pusti pridelovalcu za potrebe gospodinjstva, določi
** posamezne okraje oziroma predele minister *a državne LRS«.
zabave.
St. S—zak 452
Ljubljana, dne 16. oktobra 1950.
9. člen
Minister
_ Pridelovalci vina, k: jim je predpisana obvezna pr<>a
na mora
v 1
za
državne
nabave LRS:
Predsednik vlade LRS:
•Vi ^ '
i°
^ dneb po pravnomočnosti odločbe
aleniti s pooblaščenim odkupnim podjetjem oziroma s
Leopold Krese 1. r.
Miha Marinko L r.
Pooblaščeno kmetijsko zadrugo pogodbo o prodaji vina.
*Krakatero se določi med drugim količina in sorta vina, ter
J in čas dobave.
186.
Pridelovalci morajo oddati vino naravno in nepokvarjeno.
Na podlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS
za izdajanje uredb na področju narodnega gospodarstva
10. člen
izdaja vlada LRS po predlogu ministra za državne naba(lili! nister za «t^vne nabave določi s posebnimi nav«
, katera gospodarstva in ob kakšnih pogojih se lahko ve LRS
uredbo
^amejo iz obvezne oddaje po tej uredbi ter kraje oz1.a
i„?
predele,
v
katerih
se
vino
ne
bo
kupovalo
po
doo
odkupu
ajde
in
prosa
v gospodarskem letu 1950/51
l0ž
°ah te uredbe.
I. Splošne določbe
11. «len
1. Sen
hir °^ine vina letine 1950, ki so bile doslej kontraane s
Da se zagotovi preskrba delovnega ljudstva z Živili, bo
fn>v
pooblaščenimi odkupnimi podjetji ali so bile
B
"l r.nrlini;„.„
j
... J~I-X :i_ jv
:. •
ju\
država
v gospodarskem letu 1950/51 odkupovala ajdo in
(«d
jet
jem
prodane
po
določenih
državnih
(vezanih)
c
enah » se vštejejo v predpis obvezne prodaje po tej proso po določbah te uredbe.
"redb
2. člen
12. člen
Pridelovalci, ki imajo tržni presežek ajde in prosa, so
vin- ra^ev,,i /.vrlini odbor izda vsem pridelovalcem dolžni prodajati državi določen del presežka ajde ia p/osa
odločbe o obvezni prodaji. Pravnomočne odločbe po določenih državnih (vezanih) cenah.

•••••••••••
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Za obvezno prodano ajdo in proso prejmejo pridelovalci poleg plačila v gotovini tudi bone za nakup blaga
po predpisih uredbe o trgovini po vezanih cenah.
3. ölen
Ceno ajde in prosa, ki se odkupujeta po določbah te
uredbe, določi minister za državne nabave.
4. člen
Po izpolnitvi obvezne prodaje lahko pridelovalec s
prostimi presežki ajde in prosa prosto razpolaga po veljavnih predpisih.
II- Predpisovanje obvezne prodaje
5. člen
Minister za državne nabave izda plan za obvezni nakup ajde in prosa in ga razčleni na posamezne okraje.
Izvršilni odbon okrajnih oziroma mestnih (rajonskih;
ljudskih odborov ugotovijo po gospodarskih planih kmečkih delovnih zadrug in zadružnih ekonomij količino ajde
in prosa, ki jib morajo *e prodati državi. Preostali del
odkupnega plana razčlenijo izvršilni odbori okrajnih
(mestnih) ljudskih odborov na krajevne (rajonske) ljudske odbore, pri tem pa morajo upoštevati površine, ki so
posejane z ajdo in prosom, ter ugotovljeni hektarski donos ajde in prosa v območju posameznih krajevnih (rajonskih) ljudskih odborov.
G. člen
Ko prejme krajevni (mestni, rajonski) ljudski odbor
odkupni plan, ugotovi, katera gospodarstva Imajo tržni'
presežek ajde oziroma prosa, jih razvrsti po površini obdelovalne zemlje v velikostne skupine in jim v okviru kvote odkupnega plana predpiše količino ajdé oziroma prosa
ki ga morajo prodati državi, ter kateremu odkupnemu
podjetju oziroma za odkup pooblaščeni kmetijski zadrug'
in v kakšnem roku morajo prodati ajdo oziroma proso
7« člen
Količino ajde oziroma prosa za obvezno prodajo -določi izvršilni odbor krajevnega (mestnega, rajonskega)
ljudskega odbora v odstotkih od ugotovljenega tržnega
presežka, in «icer: gospodarstvom, ki spadajo:
v 1. velikostno skupino (do 3 ha obdelovalne zemlje)
do 40 °/e
v IJ. velikostno skupino (nad 3 do 5 ha- obdelovalne
/emlje) 30 do 60%
v III. velikostno skupino (nad 5 do 8 ha obdelovalne
zemlje) 40 do ••°/•
v IV. velikostno skupino (nad 8 do 10 ha obdelovalne
zemlje) 50 do 70 »/o
v V. velikostno skupino (nad 10 ha obdelovalne zemlje) 00 doso«/«.
V posameznih utemeljenih primerih eë lahko predpiše pridelovalcu količina ajde. oziroma prosa za obvezno
oddajo tudi pod normo, določeno v prvem odstavku tega
člena.
Pri določitvi količine ajde oziroma prosa za obvezno
prodajo morajo izvršilni odbori upoštevati zlasti gospodarsko moč in strukturo gospodarstva. Število družinskih
članov, ki Sve s pridelovalcem » skupnem gospodinjstva
količino ter vrste dragih kmetijskih pridelkov, e katerim;
gospodarstvo razpolaga.
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8- člen
Tržni presežek ugotovj krajevni ljudski odbor na
podlagi posejane površine in ugotovljenega hektarskega
donosa.ajde oziroma prosa po odbitku količin, potrebnih
za prehrano, za krmo in seme gospodarstva.
Za prehrano pridelovalca in vsakega družinskega
člana, ki živi s pridelovalcem v skupnem gospodinjstvu,
se pusti po 20 do 30 kg ajde in po 10 do 20 kg prosa.
9- člen
Gospodarstva, ki imajo manj kot 1 ha orne zemljo
(njiv in vrtov), se lahko popolnoma oproste obvezne pro*
daje ajde oziroma prosa.
10- ćlen
Izvršilni odbor krajevnega (mestnega, rajonskega)
ljudskega odbora izda vsakemu pridelovalcu ajde oziroma prosa o predpisu obvezne prodaje pismeno odločbo.
Zoper odločbo o obvezni prodaji se pridelovalec lahko
pritoži v 8 dneb po prejemu odločbe na izvršilni odbi>r
okrajnega ljudskega odbora, zoper odločbo izvršilnega odbora rajonskega ljudskega odbora na izvršilni odbor •••1nega ljudskega odbora; zoper odločbo izvršilnega odbora
mesta, • je izločeno iz okraja, pa na Ministrstvo za državne nabave.
Pritožba se poda pismeno ali ustno pri izvršilnem
odboru, ki je izdal odločbo- Ta jo mora v treh dneh p°
prejemu s svojim poročilom poslati v odločitev pristojnemu organu, navedenem v prejšnjem odstavku, ki mora
izdati odločbo o pritožbi v 8 dneh po tem, ko je pritožbo
prejel.
Izvršilni odbor okrajnega oziroma mestnega ljudskega odbora mesta, ki je razdeljeno na rajone, mora v80
pTitožoe, ki jim ni ugodil, poslati Ministrstvu za državne
nabave, ki nezakonite odločbe po svoji nadzorstveni p*"a*
vici razveljavi ali odpravi.
Pravnomočno odločbo mora izvršilni odbor, ki jo je
izdal, poslati tudi pooblaščenemu odkupnemu podjetju
oziroma kmetijski zadrugi.
11- člen
Ce pridelovalec obveznosti jpo tej uredbi ne izpolni •
določenem roku, naznani to krajevni (mestni, rajonfil"'
izvršilni odbor javnemu tožilcu, da uvede kazenski v°'
stopek.
•. Končne določbe
12- člen
Natančnejše predpise za izvajanje te uredbe izda P°
potrebi minister za državnp nabave.
18- člen
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem tf3'11
LRS<.
St. S-zak 461
Ljubljana, dne 10. oktobra I960.
Minister:
g.
za državne nabave ' '
Predsednik vlade •
Leopold Krese I
Suha Marinko !•r

jfey. • • •. g.

P^VìLNiìd.ODEEDBE.NAVODILA.ODLOCBE
MINISTRSTEV UÜDSKF REPUBOKE SLOVENIJE

m.
Na podlagi 2. in 17. točke odredbe o obvezni oddaji
Jma od mlatünic in o plačevanju delavcev pri mlatvi
v
letu 1950 (Uradni list FLRJ, št. 40-358/50) predpišem v sporazumu z ministrom za kmetijstvo LRS in
ministrom za delo LRS
u

odredbo
o.pobiranju mlatilniške merice v letu 1950
1. Kmetijske strojne traktorske postaje, državna
kmetijska posestva, kmetijske zadruge in individualni
lastniki mlatilnic vseh vrst so dolžni v letu 1950 pobi••
• mlatilniško merico kot plagilo za opravljeno mlatev, in sicer v višini 8% od omlačenib količin belega
"ta. Državna kmetijska posestva, kmetijske zadruge in
individualni lastniki mlatilnic so oproščeni oddaje mla"miške merice od tistih količin svojega žita, !a g"
oblatijo na svojih mlatilnicah.
2. Individualni lastniki vseh vrst mlatilnic (razen
ročnih) in gepeljnov lahko mlatijo žito drugim pridelovalcem le s pogojem, da imajo za to dovoljenje od pristojnega okrajnega izvršilnega odbora.
3. Izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora izdela
°b upoštevanju z belim žitom zasejanih površin, dejans
kega katastrskega donosa in zmogljivosti mlatilnic plan
mlatve m oddaje mlatilniške merice.
V okviru tega plana določi izvršilni odbor okrajneSa ljudskega odbora vsakemu lastniku mlatilnice (strojUl
traktorski postaji, državnemu posestvu, zadrugi in
zasebniku, ki dobi dovoljenje za mlatev) mlatilni okoliš,
količino žita, ki ga mora omlatiti, količino žita, ki ga
^°ra pobrati, in odkupno podjetje, kateremu mora podano merico oddati. Pri tem mora gledati izvršilmi
°dbor na to, da se zmogljivost vsake mlatilnice popol•••• izkoristi. Odkupno podjetje lahko za odkup pooolasti kmetijske zadruge.
0 vsem tem izda fcvrsilni odbor okrajnega Jjud«
f*ega odbora vsakemu iastnilku mìatìralce odločbo, s
j^tero določi tudi znesek. Iri ga mora plačati odkupno
Podjetje lastniku mlatilnice za uporabo mlatilnice, i D
!
cer ta obrabo (amortizacijo) mlatilnice in za uporabo
^?nva- En izvod odločbe pošlje izvršilni odbor tudi
skupnemu podjetju.
4. lastniki mlatilnic morajo pobrati mlatilniško
srico takoj ob mlatvi • jo oddati odkupnemu, podl!iJ.U ^jroma za to pooblaščeni zadrugi. Odkupno podjtje oziroma zadruga izda lastniku mlatilnice potrdilo
količini oddanega Žita.
p. Vsi lastniki mlatilnic in gepeljnov, ki bodo
, e|' dovoljenje za mlatev drugim pridelovalcem žita,
0 0
" ^žni voditi >knjigo o mlatvi< po temle vzorcu:
D

atum
mlatve

Priimek in
ime lastnika
žiia
mesec

fiftran 198

'»•^•••

Količina pobrane mlatil
niške merice

Količina
omlač. lita
_ rt

J*

8
jS

6. V odredbi pod 8. točko odredi okrajni ljudski
odbor tudi število delavcev, in sicer pri mlatilnicah z
zmogljivostjo do 400 kg na uro največ dva, pri mlatilnicah z zmogljivostjo nad 600 kg na uro največ 3 in pri
mlatilnicah s zmogljivostjo nad 600 kg na uro največ 4
delavce, drugo pomožno delovno silo pa morajo dati na
razpolago lastniki žita.
7. Zaslužek delavcu izplača, da akontacijo in obračuna z lastniki mlatilnic podjetje za odkup poljskih
pridelkov po 7., 13. in 14. točki zvezne odredbe o obvezni oddaji ujma od mlatilnic in o plačevanju delavcev
pri mlatvi v letu 1950.
8. Delavci in lastniki mlatilnic, ki so zaposleni pri
mlatilnicah, imajo pravico do nakupa belega žita po 9.,
10. in 11. točki zvezne odredbe o obvezni oddaji ujma
od mlatilnic in plačevanju delavcev pri mlatvi v letu
1950, vendar največ do 200 kg na enega delavca oziroma
lastnika mlatilnice.
9. Podjetja za odkup poljskih pridelkov, ki so. pooblaščena za pobiranje mlatilniške merice, so dolžna v dogovoru z okrajnim izvršilnim ljudskim odborom organizirati in izvršiti kontrolno službo, ki bo zagotovila pravilnost pobiranja mlatilniške merice oziroma likvidacije
mlatilniŠkib dnevnikov.
10. Delavci pri gepeljnih se plačajo po 7. točki te
odredbe z dodatkom 50•/•; prav tako imajo ti delavci
pravico do nakupa belega žita po 8. točki te odredbe
• dodatkom 50°/o, vendar ne nad 200 kg na osebo.
11. Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem
listu LRS«, uporablja pa sa od 29. junija 1950 dalje.
Ljubljana, dne 29. junija 1950.
Strinjam sel
Minister •
Minister
za kmetijstvo LRS:
za državne nabave LRS:
Franc Simoni? 1. r.
Leopold Kres e L r.
Minister za delo LRSMartin Grajf l. r.

188.
Na podlagi 3. in 18. člena uredbe o odkupu žita •
gospodarskem letu 1950/51 (Uradni list FLRJ, št. 87 —
687/49) in 2. ter 22. člena uredbe o državnem žitnem
fondu ter o ustanovitvi in delu Direkcije državnega žitnega fonda (Uradni list FLRJ, št. 85—730/48) in v zvezi
s pooblastilom Sveta za blagovni promet vlade FLRJ
štev. 4925 z dne 24. 7. 1950 izdajam v sporazumu z ministrom za trgovine in preskrbo LRS
odredbo
o pobiranju žitne merice (ujma) od mlinov, drobilnic in
robkalnic in o pobiranju manipulativnih presežkov
žita od mlinov v gospodarskem letu 1950/51
1. Vsi državni, zadružni in zasebni mlini, ki meljejo
žita za pTehrano ljudi (mlini na vodi, potočni, valjčni in
električni mlini) ter drobtinice in. robkalnice, ki meljejo
žito za krmo, so za opravljene storitve dolžni pobirati
mlinsko merico (mlevnino v žitu). Vse zbrane merice in
manipulativne presežke rrnrajo prodati državi po državnih odkupnih cenah, ne da bi zato dobili bone za industrijsko blago.
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2- Na račun mlevnine pobirajo lastniki mlinov cd
stranke: pri pšenici • ječmenu 10°/o, pri vsem drugem
žitu (rži, soržici, koruzi, ajdi, ovsu in prosu) — 9e''o, ••
Imnilia pa 6% od količin, ki so bile oddane v mletja.
Merica se pobira v zrnju.
3. Plačevanja mlevnine v naravj so oproščeni lastniki
mlinov za zmleto žito lastnega pridelka, pridelovalci žita
na Primorskem, člani kmečkih delovnih zadrug za žito.
ki jim ga meljejo mlini njihovih zadrug, kmetovalci v
pasivnih krajih za žito, ki ga kupijo na podlagi posebn;h
preskrbovalnih nakazil, delavci za žito, ki ga dobijo po
veljavnih predpisih kot plačilo v naravi, državna podjetja
za rejo prašičev, državna posestva, kmečke delovne zadruge ter zadružne ekonomije za tisto žito, ki je namenjeno za krmljenje prašičev.
4. Kmetijske strojne postaje in postaje za čiščenje
semen morajo prodati državi po določenih odkupnih cenah vse žito, ki ga prejmejo v naravi kot nagrado za
svoje storitve.
5. Izvršilni odbori okrajnih in mestnih ljudskih odborov določijo okrajni plan za pobiranje in oddajo mlinske merice za območje posameznih krajevnih ljudskih
odborov, ljudskih odborov mest, ki spadajo k okraju in
rajonskih ljudskih odborov.
Na podlagi okrajnega plana določijo izvršilnj odbori
krajevnih, mestnih in rajonskih ljudskih odborov, upoštevajoč zmogljivost mlinov in količine žita, ki jih bodo
verjetno zmleli posamezni mlini, količine žita, ki ga morajo pobrati in oddati državi posamezni mlini, ločeno po
vrstah žit in po mesecu. 0 tem izda izvršilni o<'bor vsakemu mlinu odločbo, zoper katero se mlin (lastnik oziroma upravitelj mlina) lahko pritoži v treh dneh po prejemu pritožbe.
V mestih, ki ne spadajo k okraju in ki niso razdeljena na rajone, izda odločbo po prednjem odstavku poverjenik za državne nabave. 0 pritožbah odloči izvršilni
odbor mestnega ljudskega odbora.
Električnim mlinom in potočnim mlinom do dveh
parov kamnov se lahko predpiše pavšalna oddaja mlinarske merice, to je oddaja skupne količine vseh vrst žit
za eno leto, upoštevajoč letno zmogljivost posameznega
mlina6. Lastniki mlinov, kmetijske strojne postaje, postaje
za čiščenje žita in kmetijske postaje za Čiščenje semen
so dolžne voditi >mlinski dnevnik« in >prevzemno-odd3jni list<, tako da je možna kontrola pobiranja in oddaja
merice.
Zadnjega v mesecu morajo lastniki mlinov zaključiti >mlinski dnevnik« in do 2. v mesecu za pretekli
mesec oddati poročilo pristojnemu krajevnemu, mestnemu oziroma rajonskemu odboru. Ko krajevni ljudski odbor dobi poročila o izpolnitvi plana in ko ugotovi, da so
stvarna, pošlje ta poročila okrajnemu oziroma mestnemu
ljudskemu odboru obenem s svojim poročilom.
Mlini, ki dobe pavšalno zadolžitev (3. odstavek 5.
točka), niso dolžni voditi teh knjig, morajo pa do 2. v
mesecu poročati krajevnemu ljudskemu odboru o zbranih
in oddanih količinah mlinske merice, ta pa okrajnemu
oziroma mestnemu ljudskemu odboru.
Sicer pa veljajo za vodenje mlinskega dnevnika in
prevzemno-oddajnega lista določbe 7. točke navodila o
pobiranjr žitne merice (ujma) od mlinov, drobilnic in
robkalnic in o pobiranju manipulativnih presežkov *.ita
od mlinov v gospodarskem letu 1949/50 (Ur. list LRS,
St. 26 — 164/49).
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7. Mlini, kmetijsko strojne postaje in postaje za čiščenje žita so dolžni zbrane količine merice oddati dva«
krat mesečno (15. in zadnjega v mesecu) na zbirališčih,
ki jih določi okrajno poverjeništvo za državne nabave.
Prevzame in plača jih podjetje za odkup kmetijskih pridelkov, ki zbrane količine odda žitnemu fondu.
Pooblaščeno odkupno podjetje je soodgovorno za izpolnitev plana in more, če je to potrebno organizirati pobiranje merice po mlinih. StroSki tega pobiranja gredo
v breme mlina.
8. Do 18. v mesecu in do 3. v prihodnjem mesecu
morajo odkupna podjetja poročati okrajnemu ljudskemu
odboru In Ministrstvu za državno nabave o zbranih količinah merice po obrazcu U M-6.
9. Lastniki mlinov in stalno zaposleni delavci v mlinih, ki niso sami pridelovalci in ne prejemajo živilskih
nakaznic, so upravičeni do 200 kg žita na leto za svojo
prehrano. Te količine se Jim izdajajo mesečno v mejah
količin oddanega žita proti plačilu po nižjih cenah.
Komu se to žito izda, določi okrajno oziroma mestno
poverjeništvo za državne nabave v sporazumu s poverjcništvom za 'rgovino in preskrbo no predlog krajevnega
ljudskega odbora. Razmerje med belim In drugim žitom
je 60:40%.
10. V izpolnitev plana za pobiranje mlinske merice
se vračunajo količine oddane za belo žito v času od 1. avgusta 1950 do 31. julija 1951, za druga žita pa količine,
oddane v času od 1- X. 1950 do 30. IX. 1951.
!. S planom določene količine mlinske merice za posamezne okraje so sestavni del kontingenta žita, namenjenega za prehrano prebivalstva tistega okraja in se pri
dodeljevanju mesečnih kontingentov upoštevajo kot že
dobavljene količine.
12. Trcovsk' mlini, ki meljejo žito za zagotovljeno
preskrbo na podlagi pogodbe s >Zitofondom«, ne pobirajo od tega žita mlevnine v naravi, ampak prejmejo plačilo v denarju za opravljeno storitev.
Trgovski mlini morajo oddati vse manipulativne presežke žita žitnemu fondu po določenih odkupnih cenah
brez pravice do bonov za nakup industrijskega blaga. Te
količine ne «padaj*- v plan odkupa mlinske merice.
Trgovski mlini, ki niso polno zaposleni z mletjem
žita za zagotovljeno preskrbo, so dolžni mleti žito kmetijskim zadrugam, članom kmetijskih delovnih zadrug 'n
zasebnikom, V teh primerih veljajo predpisi te uredbe
o pobiranju in oddaji mlinske merice tudi za trgovska
mline.
13. Kolikor dejanje ni sodno kaznivo, se kaznuje z
den3rm kazn;jo do 20-000 din aH s poboljševalnim delom
do dveh mesecev lastnik mlina, robkalnice ali drobilnic
oziroma voditelj državnega mlina, kmetijske strojne p°stajp al postaj za čiščenje semena če skrije, ne prI"
glasi ali ne odda vse pobrane merice pooblaščenemu odkupnemu podjetju oziroma vseh manipulativnih prese'
kov trgovske meljave Direkciji državnega žitnegn ton«*'
ali njpnirn organom.
14 Kolikor dejanje ni sodno kaznivo se kaznuje z
denarno kaznijo do 10.000 din odgovorni uslužbenec v
poverjeništvu za državne nabave okrajnega oziroma mesnega ljudskega odbora oziroma uslužbenec krajevnegamestnega ali rajonskega ljudskega odbora:
_
,
a) ki pravočasno ne sestavi plana pobiranja merice °
mlinov, robkalnic in drobilnïcT
b) ki zaradi nemarnega in birokratičnega dela ne ukrene
potrebnega, da dobijo mlini predpis;
c) ki ne kontrolira redno pobiranja in oddaje merice.
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15. S kaznijo iz prednje točke se kaznuje tudi voditelj
oziroma odgovorni uslužbenec pooblaščenega odkupnega
podjetja, ki ne pobere pravočasno merice in o tem ne
poroča, kakor tudi če se ne ravna pravilno z zbranimi
količinami merice oziroma manipulativnih presežkov.
Upravni kazenski postopek za prekrške iz te 12. in
14. točke vodijo in odločajo o prekrških na prvi stopnji
izvršilni odbori okrajnih oziroma mestnih ljudskih odborov.
16. Ta odredba velja od 1. avgusta 1950.
St. S—zak 458
Ljubljana, dne 19- oktobra 1950.
Minister
za trgovino ;n preskrbo LRS:
Borštner Jože 1. r.

Minister
za državne nabave LRS
Krese Leopold 1. r.

Strinjam se!
Predsednik vlade LRS'.
Miha Marinko I- r.

190.

Odločba
Na podlagi 19. člena zakona o volitvah odbornikov
ljudskih odborov je Republiška volilna komisija Ljuske
republike Slovenije po predlogu Izvršilnega odbora ljudskega odbora Ljubljanske oblasti razrešila dosedanje člane in namestnike ter
imenovala
v oblastno voiilno komisijo za Ljubljansko oblast:
za predsednika: Mirka K usar ja, sodnika okrožnega
sodišča, Ljubljana,
za njegovega
namestnika:
Jožeta Baričeviča, sodnika okrožnega sodišča, Ljubljana,
/a tajnika:
za njegovega
namestnika:

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA LRS
189.

za člane:

Odločba
Na podlagi 19. člena zakona o volitvah odbornikov
'judskih odborov je Republiška volilna komisija Ljudske
fepublike Slovenije po predlogu Izvršilnega odbora ljudskega odbora Goriške oblasti razrešila dosedanje člane
• namestnike ter
imenovala
v
oblastno volilno komisijo za Goriško oblast:
23
predsednika: Borisa Sartor i j a, predsednika okrožnega sodišča. Nova Gorica,
za
njegovega
namestnika:
Jožeta Janežlča, sodnika okrožnega
sodišča, Nova Gorica,
z

a tajnika:

23
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Jožeta
ljana,

Zakovška,

Jožeta
Jan kovica,
Ljubljana,

učitelja, Ljubnameščenca,

1- Frvi-a Cehov ina, delavca, Ljubljana,
za njegovega namestnika: Staneta B r ečka, delavca, LJubljana,
2. Maksa Cometa, nameščenca, Ljubljana,
za njegovega namestnika: Bojana Z a vršnika, nameščenca, Ljubljana,
3. Franca L e v s t k a , delavca, Ljubljana, za njegovega namestnika: Francko
Koželj, nameščenko, Ljubljana.

St. 22/4.
Ljubljana, dne 20. oktobra 1950.
Predsednik:
Matej Dolničar Lr.

Tajnik:
Dr. Jože Globevnik 1. r.

Jožeta Smrekarja, nižjega personalnega referenta, Postojna,

njegovega
namestnika:
Vinka D roleta, planerja, Postojna,
23
člane:
1. Ivana Humarja, člana izvršilnega
odbora Oblastnega ljudskega odbora za
Goriško ablast, Postojna,
za njegovega namestnika: Dušana Kebra, višjega ekonomista, Postojna,
2. Iva Taljata, nameščenca, Postojna,
za njegovega namestnika: Josipa Bo
ljeta, referenta za pritožbe pri Oblast
nem komiteju KPS, Postojna,
3. Jožeta J e r a 1 a, tajnika Oblastnega
ljudskega odbora za Goriško oblast, Po
stojna,
za njegovega namestnika: Franca Pi j n ta rja, direktorja državnih posestev,
Postojna.
Št. 22/1
^iubljana, dne 20. oktobra 1950.
Ta
Dr
Jnik:
Predsednik:
' J°žt! Globcvnik 1. r.
Matej Dolničar Lr.

191.

Odločba
Na podlagi 19. člena zakona o volitvah odbornikov
ljudskih odborov je Republiška volilna komUija Ljudska
republike Slovenije po predlogu Izvršilnega odbora ljudskega odbora Mariborske oblasti razrešila dosedanje člane
in namestnike ter
imenovala
v oblastno volilno komisijo za Mariborsko oblast:
za predsednika: dr. Iva Dougana, sodnika okrožnega sodišča, "<laribor,
za njegovega
namestnika:
Vlada Pečnlka, sodnika okrožnega
sodišča, Maribor,
za tajnika:

Slavka Lak ne rja, tajnika Oblastnega ljudskega odbora za Mariborsko oblast,
Maribor,
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za njegovega
namestnika:

za člane:

Lojzeta Lesni čar j a, uslužbenca
Oblastnega ljudskega odbora za Mariborsko oblast, Maribor,
1- Maro K o b o 11, uslužbenko, Maribor,
za njenega namestnika: Lidijo Kos,
uslužbenko, Maribor,
2. Rudija B u r g e r j a, člana izvršilnega
odbora Oblastnega ljudskega odbora za
Mariborsko oblast, Maribor,
za njegovega namestnika: Anico Kuhar, uslužbenko, Maribor,
3. Lada K o s i j a , uslužbenca, Maribor,
za njegovega namestnika: Jožeta Živica, inštruktorja oblastnega odbora
Zveze borcev, Maribor.

,St. 22/3
Ljubljana, dne 20. oktobra 1950. .
Tajnik:
Dr. Jože Globcvnik 1. r.

Predsednik:
Matej Dolnicar 1. r.

192-

Odločba
Na podlagi 19. člena zakona o volitvah odbornikov
ljudskih odborov je Republiška volilna komisija Ljudske
republike Slovenije po predlogu Izvršilnega odbora Mest
nega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane razrešila dosedanje člane in namestnike ter
imenovala
v volilno komisijo glavnega mesta Ljubljane:
za predsednika:
Ludvika Jezerska, sodnika okrožnega sodišča, Ljubljana.
za njegovega
namestnika:
Antona Kraigherja, sodnika okrožnega sodišča, Ljubljana,
za ttfjaikai:

Franjo B a b š e k , nameščenko Mestnega ljudskega odbora, Ljubljana,
za njenega namestnika:
Antona Zupana, predsednika Oblastne arbitraže, Ljubljana,

za člane-

1. Mico Jančar, namelčenko Ljubljana,
za njenega namestnika: Ivana Kristana, nameščenca. Ljubljana,
2. Janeza Pečarja, nameščenca, Ljubljana,
za njegovega namestnika: Jožeta Legana, študenta, Ljubljana,
3. Rožo Ribičič, gospodinjo, Ljubljana,
za njenega namestnika: Milka Jovana, nameščenca, Ljubljana.

St. 22/5
Ljubljana, dne 20. oktobra 1950.
Tajnik:
Predsednik:
Dr. iniu Globcvnik 1. r.
Matej Dolnicar 1. r.

Štev. 32 - 24. X. 1930

Popravek
V uredbi o obvezni praksi študentov univerze visokih šol in samostojnih fakultet v Ljudski republiki
Sloveniji (Uradni liât LRS, št. 30 — 172/50 z dne 28. IX.
1950) je treba popraviti neskladnost objavljenega besedila z besedilom uredbe v Izvirniku in se mora peta
vrsta 7. člena uredbe pravilno glasiti: ">... in sicer glede
na dane naloge, specializacijo leto.. .<
St. S—zak 416/2
Ljubljana, dne 16. oktobra 1950.
Iz pisarne Generalnega sekretariata vlade LRS
Pregled »Uradnega lista FLRJ«
St. 58 z dne 11. oktobra 1950:
519. Uredba o Zveznem inštitutu za metalurgijo.
520. Uredba o prenosu avtorskopravnega zastopanja to
posredovanja na zveze in društva avtorjev.
521. Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi uprave
za preskrbo vojaških oseb in glavnih direkcij podjetij
za preskrbo vojaških oseb.
522. Odredba o postopku pri likvidaciji obveznosti in terjatev med proračunom in državnimi gospodarskimi
podjetji po zaključnem računu
523. Pravilnik o reviziji gradbenih programov in o orga~
nizaciji in delu komisij za revizijo gradbenih programov.
524. Navodilo za izvajanje odredbe o ukrep b •• zagotovitev prehrane prebivalstva in obvarovanje živilskega fonda.
526. Navodilo o regresu pri odkupljenemu bombažu, ki sp
prečiščen dobavlja tekstilni industriji.
52^ Odločba o načinu prenosa osnovnih sredstev kmetijskih strojnih postaj, ki so v likvidaciji na sklad #>
mehanizacijo in investicijsko graditev iadružnega
kmetijstva.
St. 59 z dne 18. oktobra 1950:
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535536.
537.

Uredba o Zveznem inštitutu za gradbeništvo.
Uredba o izrednem studiranju.
Uredba o Leksikografskom zavodu FLRJ.
Uredba o spremembnh in dopolnitvah uredbe o elektroenergijski dispečerski službi.
Uredba o ukinitvi direkcije ortopedskih podjetij
splošnega državnega pomena.
Odredba o ukrepih za varčevanje s predmeti široke
potrošnje.
Pravilnik o premijskih dodatkih uslužbencev v knj1
govodstvu.
Pravilnik o posebnem dodatku zdravnikov, zaposlenih v sanitarnih inšpekcijah.
Navodilo k pravilniku o premijskih dodatkih '-islu-'
bencev v knjigovodstvu.
Odredba o rokih za predložitev periodičnih obračunov državnih gospodarskih podjetij in višjih gospodarskih podjetij in višjih gospodarskih združenj.
Odločba o višini premijskih dodatkov voditeljev JI*
spodarskega računskega sektorja, voditeljev knjig0
vodstva in drugih uslužbencev knjigovodstva za ažwr'
nost v knjigovodstvu.

l&iaja >Uradnl M LRS<, - Dlrektoi to odgovorni arednflt: dr. Rastko Moînik, tlaka TIskarna >Toneta Tcmšlca< - VBi '
LJubljani Nanrfnlira:' letne 240 din. -. Pceamezna ifevüka: 4dln do 16 strani. 8 din do H2 strani. 12 din do 48 strani, 16<»•
do 64 strani, po EOgtt 2.60 din »eČ. Uredništvo in upravništvo: LJubljana Gregorčičeva til. 23. - Telefon: ravnateljstvo 49-*u
(Kednßtvo 49.90, upravnlStro 65-79. Cek. raïuD 601-90180-0.
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URADNI LIST
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
V Ljubljani, dne 7. novembra 1050.

Letnife VII.

Številka 88.

VSEBINA:
— Popravek pravilnika za izvajanje zakona o lovu, odloSbe
• S"?•1»^ o lovskih čuvajih.
*"W« Pravilnik o epremomibaih pravilnika sa izvajanje zakona
o lovopuetu in drugi popravki.
o lovu.

PHAVi^i^.Oii^DBE.NAVÖDILA.ODLÜCBE
MINISTRSTEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
193.
Na podlagi 35. ölena zakona o lovu in sporazumno z
bistrom za notranje zadeve LRS izdajam

pravilnik
o lovskih čuvajih
1. člen
Lovski čuvaji nadzirajo Lov.šča, skrbe za gojitev divjadi in varujejo divjad škodljivcev.
Služba lovskega čuvaja je javna služba.
Lovski čuvaj ima, kadar opravlja službo, pravice
<odne osebe in je odgovoren po zakonu o kaznivih de
ianjiji aoper ura<ino dolžnost. Pravico uradne oseb» dobi,
•**tn ko priseže.
2. člen
w)vski čuvaji so poklicni in pomožni.
Poklicnemu lovskemu čuvaju je lovsko čuvajska služ'a stalni poklic, pomožnemu pa stranski.
V loviščih republiškega pomena in tistih loviščih, ki
h upravljajo izvršilni odbori okrajnih (mestnih) ljudskih
dborov po določbah 9. člena zakona v lovu, se lovski
, lVaJi nastavijo po predpisih o državnih uslužbencih, v
'OviSßih lokalnega pomena, ki jib upravljajo lovske druZlne
. fa po predpisih o delovnh razmerjih.
S. ölen
^ Lovski čuvaj nosi. kadar je v službi, službeni tuak
^ lovske čuvaje, lovsko puško in izkaznico za lovske
j^VHije. Vsakdo je dolžan pokoriti se njegovim odredbam,
1
Ah izda v mejah svojih službenih dolžnosti.
4. člen
Dolžnosti in pravice lovskega čuvaja so:
stal * ^3 P°zna loviSče, njegove meje, lovske razmere ira
ež
divjadi po njenih vrstah,
b
) da skrbi za varstvo, zaščito in gojitev divjadi,
c
) da skrbj, da se lov izvaja po predpisih zakona,
ovskem planu in po lovskih gospodarskih načelih,
'J ^a pokončuje :k(HJljivo ne/nlčiieno divjad in da *
e
e'l njem lovskega upravičenca izvršuje gojitven! od-

d) da preprečuje in razkriva kršitve lovskih predpisov, zatira nedovoljeni lov in zasleduje storilca lovskih
kaznivih dejanj ter prekrškov,
e) da sodeluje z ljudsko milico, zlasti gozdno ljudsko
milico, pri zatiranju škodljivcev divjadi, ji prijavlja etor; ce kazniv;« dejanj po zakonu o lovu in jo tudi sicer
podpira pri preganjanju kršitev lovskih m gozdnih predpisov,
f) da legitimira vsakogar, ki ee mudi v lovišču z lovskim orožjem in drugimi lovskimi pripravamL ter da odvzame izkazala, o katerih sumi, da so tuja ali ponarejena,
g) da odvzame lovsko orožje osebi, ki se mudi v lovišču, brez dovoljenja za posest in nošenje tistega orožja,
h) da odvzame lovsko orožje, lovske priprave in lovski plen osebi ki se mudi v lovišču brez pravice do lova,
i) da skrbi za vzrejo, vzgojo in šolanje lovskih psov,
j) da priglaša nalezljive bolezni med divjadjo,
k) da izpolnjuje naloge, k' mu ph odreja upravitelj
lovišča za' pospeševanje lovstva,
1) da izpopolnjuje svoje splošno strokovno znanj©, posebno glede tistih vrst divjadi, ki so v lovišču.
Odvzete listine in orožje izroči lovski čuvaj pristojni postaji ljudske milice, odvzete lovske priprave in lovski plen pa upravitelju lovišča.
Orožja lovski čuvaj ne sme rabiti preko meje, ki jo
dovoljuje zakon za primer silobrana.
5. člen
Službeni znak za lovske čuvaje je kovkiasta plošča t
premerom CO mm, ki ••• zbočeno peterokrako zvezdo, •
sredini pa izbočeno smrekovo vejico.
Vsak znak ima zaporedno številko.
Lovski čuvaj ne sme službenega znaka in uslužbenske
izkaznice nikomur odstopiti. Ko preneha njegovo službeno razmerje, ju mora nemudoma vrniti izvršilnemu odboru okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, ki mu je
izkaznico in znak izročil.
6. člen
Lovske čuvaje v loviščih lokalnega pomena, ki jih
upravljajo lovske družine, nastavijo in plačajo lovske
družine.
V takih loviščih naj bo po možnosti vsaj en poklicni
lovski čuvaj.
S poklicnim lovskim čuvajem sklene lovska družina
pogodbo po predpisih o delovnih razmerjih. Pogodba se
napiše v dveh enakih izvod h od katorih prejme en izvod
lovska družina, drugega pa lovski čuvaj.
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Pogodba mom določiti zlasti:
a) redno plačo,
b) nagraae za uničevanj© škodljivcev in druge morebitne nagrade,
c; odpovedni rok, ki mora biti za obe stranki enak;
če v pogodbi ta rok ni določen, velja odpoved na en mesec, pogodbeno razmerje pa se mora končati konec koledarskega meseca,
č) razloge, iz katerih se lahko pogodba razdere brez
odpovedi,
d) posebne pravice in dolžnosti obeh strank.
Za pomožne lovske čuvaje lahko vse to določi poslovnik lovske družine.
7. člen
Pogoji za službo lovskega čuvaja so:
a) izpolnitev pogojev, ki jih mora imeti član lovsüe
družine po 1. odstavku 14. člena zakona o lovu,
b) popolno duševno in telesno zdravje, zlasti dober
vid in sluh,
c) z uspehom opravljen izpit za lovskega čuvaja,
č) pritrditev iEvršunega odbora okrajnega (mestnega) ljudskega odbora v sporazumu s poverjenikom za
notranje zadeve.
8. člen
Izpit za lovskega čuvaja obsega snov, ki je določena
1 10. členu pravilnika za izvajanje zakona o lovu za člane
lovskih družin; razen tega mora kandidat pri izpitu pokazati, da dobro pozna zakonite predpise o lovnih dovoljenjih in članskih izkaznicah za lovske organizacije, dalje o posesti in nošenju orožja, o legitimiranju, o prijavljanju kaznivih dejanj in prekrškov po zakonu o lovu ter
o rabi orožja in izvrševanju lova v obmejnem pasu.
Izpit za lovskega čuvaja je pismen in usten. S
pismeno nalogo mora kandidat pokazati, da zna v uradnem jeziku samostojno sestaviti pravilno prijavo kaznivih dejanj in prekrškov po zakonu o lovu in da pozno
osnovno računstvo, pri ustnem izpitu pa mora pokazati temeljito znanje celotne izpitne snovi, zlasti njeno
praktično stran.
Dokler čuvaj nima izpita, sme s pritrditvijo izvršilnega odbora (mestnega) ljudskega odbora biti nastavi»>n
kot pripravnik za lovskega čuvaja; kdor v dveh letih od
nastavitve oziroma od izida tega pravilnika izpita ••
opravi, ne more postati lovski čuvaj.
Izpita za lovskega čuvaja so lahko oproščeni tisti, ki
dokažejo, da tak izpit že imajo ali da so vsaj deset let
opravljali službo lovskega čuvaja.
Kdor ima izpit za člana lovske družine, mora, če
postane lovski čuvaj, opraviti še posebej izpit za čuvaja
ali doseči oprostitev.
Odločbo o oprostitvi izpita izda izvršeni odbor okra|nega (mestnega) ljudskega odbora, kjer prosilec stalno
biva, po pritrditvi poverjenika za notranje zadeve in po
zaslišanju lovske podzveze, aa katere obno^ju je prosilec
>rganiziran kot lovec. Prošnje za oprostitev izpita se morajo vložiti najkasneje v treh mesecih od veljavnosti tega
pravilnika oziroma od nastavitve.
Izpiti se opravljajo pred izpitno komisijo pr' izvršilnem odboru okrajnega (mestnega) ljudskega odbora.
Predsednik izpitne komisije je poverjenik za gozdarstvo
pri okrajnem (mestnem) ljudskem odboru, njegov namestnik pa poročevalec za lovstvo (gozdarstvo); primerno število ostalih Članov komisije kot izpraševalcev Imenuje za
dobo treh let predsednik izvršilnega odbora okrajnega
(mestnega) ljudskega odbora in sicer za lovski strokov-
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ni del po zaslišanju lovske podzveze iz vret lovskih strokovnjakov in izprašan-h lovskih čuvajev, za politično ekonomijo izmed strokovnjakov za to snov, za snov o pravicah
in dolžnostih lovskih čuvajev kot javnopravnih organs
pa na predlog poverjenika za notranje zadeve.
Izpiti so dvakrat na leto, spomladi in jeseni^ in sic-er
ločeno od izpitov za člane lovskih družin. Izvršilni odbor
okrajnega (mestnega) ljudskega odbora objavi rok M
izpit do 1. marca oziroma' do 1. avgusta, vsaj pa en mesec
pred rokom. Kandidati se morajo priglasiti vsaj 8 dm
pred rokom predsedniku izpitne komisije. V prošnji morajo biti osebni podatki kandidata, in sdcor:
a) priimek in ime člana,
b) čas in kraj rojstva,
č) stalno bivališče z natančnim naslovom,
č) za kakšne vrste lovišča želi biti nastavljen kot k>v"
ski čuvaj oziroma v kakšnem lovišču opravlja službo lovskega čuvaja kot pripravnik.
Izpit se opravi pri toitni komisiji okraja (mesta),
kjer kandidat stalno biva.
Poverjenik za gozdarstvo kot predsednik izpitne komisije sestavi izpraševalno komisijo tako, da so v njej
štirje člani, od katerih eden predseduje, drugi sprašuje
lovsko snov, tretji snov iz politične ekonomije, četrti P0
snov s področja notranje uprave.
0 izpitu se sestavi zapisnik, v katerem so poleg tepraševalne komisije navedeni osebni kandidatovi podatki
in uspeh izpita. 0 uspehu odloča izpraševama komisij8
z večino glasov, ali je kandidat zadostil ali ne. Po uspešno
opravljenem izpitu izda izvršilni odbor okrajnega (mest
nega) ljudskega odbora spričevalo, v katerem so osebn1
podatki kandidata, kraj in čas izpita, ter potrdilo, da ie
kandidat izprašan lovski čuvaj.
Izpit se sme ponavljati največ dvakrat. Za izpit se
posebna pr'stojbina ne plača, stroški članov izpitne komisije se plačajo iz okrajnega (mestnega) proračuna.
9. člen
Lovske družine so dolžne priglasiti izvršilnemu odboru okrajnega (mestnega) ljudskega odboru, s katerim
oklenejo pogodbo o uživanju lovišča, osebe, ki jih ••"
meravajo nastaviti za lovske čuvaje v dodeljenem lovišču. Izvršilni odbor jih, če jih ima za primerne za *°
službo, potrdi.
10. člen
Pred nastopom službe opravi in podpiše lovski cUvaj pred okrajnim (mestnim) poverjenikom za notranja
zadeve tole prisego:
>Jaz (priimek in ime) prisegam pri časti svojega of"
roda in pri svoji ^asti, da bom zvesto služil ljudstvu, d"
se bom držal ustave in zakonov, da bom varoval in bra
nil ustavni red Federativne ljudske republike Jugoslavije in Ljudske repubrke Slovenije in da bom svoj
službo kot lovski čuvaj vestno opravljal po zakoniti
predpisih.«
Izvršilni odbor okrajnega (mestnega) ljudskega <*j
bora overi zapisnik o prisegi, izda lovskemu čuvaju slu?'
tobeni znak in izkaznico, da je zaprisežen in ds ima v '^
višču, za katerega je zaprisežen, pravico in dolžnosti k>v
skega čuvaja.
Lovske čuvaje, ki se "istavjo Po predpisih o drža
nih uslužbencih, za priseže uradni starešina DO 24. «e
zakona o državnih uslužbencih.
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11. ölen

Izvršilni odbori okrajnih (mestnih) ljudskih odborov
skrbe, da imajo lovske družine na vsakih začetih 2000 ha
Po enega usposobljenega lovskega čuvaja, nadzirajo izvrševanje njihove službe in vodijo evidenco lovskih čuvajev
v
loviščih lokalnega pomena svojega območja, posebej za
poklicne in posebej za pomožne lovske čuvaje1J. člen
Ta pravilnik velja od objave v >Uradnem listu LRS<St. 8436/14
Ljubljana, dne 19. oktobra 1950.
Soglašam 1
Minister za notranje zadeve
LRS:
Minister za gozdarstvo LRS:
Boris Kraigher IL r.
Jaka Avšič L r.
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oprostitev se mora vložiti najkasneje v treh mesecih od
sprejema v članstvo lovske družine oziroma od veljavnosti tega pravilnika.
Izputi se opravljajo pred izpitno komisijo pri izvršilnem odboru okrajnega (mestnega) ljudskega odbora.
Predsednik izpitne komisije-je poverjenik za gozdarstvo
pri okrajnem (mestnem) ljudskem odboru, njegov namestnik pa poročevalec za lovstvo (gozdarstvo); potrebno
število drugih članov komisije kot izpraševalcev imenuj»
za dobo treh let predsednik izvršilnega odbora okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, in sicer za lovski
strokovni del po zaslišanju lovsko podzveze iz vrst lovskih strokovnjakov in izprašanih lovcev, za politično ekonomijo pa izmed strokovnjakov za to ßnov.
c) da se v 15. odstavku v predzadnji vrsti črtajo
besede »izprašan lovski čuvaj oziroma«.
12., 13-, 14. in 16. odstavek ostanejo nespremenjeni).
2. člen

194.
Na podlagi 46. člena zakona o lovu izdajam
0

pravilnik
spromembi pravilnika za izvajanje zakona o lovu

L člen
10. člen pravilnika za izvajanje zakona o lovu
lUradüi Hat LRS, št. 20—152/1950) se spremeni tako:
a) da se 3., 4., 5. in 9. odstavek črtajo;
b) da se 1., 2., 0., 7., 8-, 10. in 11. odstavek glasijo
»kole:
Clan lovske družine mora biti samo izprašam lovec,
^ Je tisti, ki je opravil lovski izpit ali ki je takega izpita
oproščen.
Izpit obsega tole snov:
a) zgodovina lovstva,
b) lovska zakonodaja,
c) politična ekonomija,
•) načrtno gospodarstvo v lovstvu,
d) gojitev divjadi in upravljanje lovišč,
ô) lovsko živaloslovje,
0 načini lova splošno in na posamezne vrste divjadi,
g) lovsko orožje in municija, balistika
h) lovila,
i) zatiranje škodljivcev,
]) ravnanje z mrtvo divjadjo,
k) prva pomoč v nezgodah,
D 'ovska pravičnost, lovski običaji,
m) lovsko psoslovjo.
Izpit je usten; pri izpitu mora kandidat pokazati
Plošno znanje iz predpisane snovi. Izpit se mora opro
,»?** najkasneje v dveh letih po sprejemu v lovsko dru
'"•• oziroma od veljavnosti tega pravilnika, sicer pri
.'^eti izgub *lanstvo v lovski dru?mi; do opravljenega
Wta se član šteje za pripravnika, ki pa ima iste prac
6 in dolžnosti kakor ostali člani lovske družne Izpit«
1
treba opraviti tistim, lcl pri sprejemu v lovsko družino
°kazejp, da so že izprašani lovci.
»zpita so lahko or rojeni tisti lovci. Id dokažejo, da
v
^aj deset let aktivno delovali v lovstvu.
,. Odločbe o oprostitvi izpita izdaja 'zvrsuni odbor
rajnega (mestnega) 'iudskega odbora, kjer prowler
ino*-0 k'Va' P° zas^anju lovske podvez» nn '«afere oh
lu
je prosilec organiziran kot love? Prošnja za

Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS«.
SL 3435/17
Ljubljana, dne 19. oktobra 1950.
Minister za gozda>rstvo LRS:
Jaka ••• % •»

Popravek
V pravilniku za izvajanje zakona o lovu (Uradni list
LRS, št. 26—152/50) je treba popraviti:
1. v 2. členu pod 1. a) namesto >kunec (Oryctolague
runiaculus)< v pravilno >kunec (Oryctolagus cuniculus)<.
2. v istem členu pod II. c) namesto »velika bobnarica (Butaurus stellaris)« v pravilno »velika bobnarica
(Botaurus stellaris)«.
3. v istem členu pod II. g) namesto >rjavi jastreb
(Vultur — aegipius — monachus)< v pravilno »rjavi
jastreb (Vultur — negypiua — monachus)«.
4. v istem členu namesto »južna postovka (Falco
nnumani)« v pravilno »južna postovka (Falco naumannl)«.
5. v istem členu namesto Bonelijev orel (Nisaetus
fascinata)«, v pravilno »Bonelijev orel (Nisaetus fasciatus)«.
6. v 17. členu v 7. vrsti namesto »zaščiteno divjad«
pravilno v »nezaščiteno divjad«.
St. 3435/17
Ljubljana, dne 19. oktobra I960.
Iz Ministrstva za gozdarstvo LRS
V odločbi o lovopustu (Uradni list LRS, št. 26 z dne
24. VIII. 1950) je pod zap. št. 158 pod L Ab) v 6. vrsti
za besedami »in za vse« treba dostaviti besedo »prave«
St. 3435/18
Ljubljana, dne 15. septembra 1950
Iz Ministrstva za gozdarstvo LRS
V ukazu o razpisu \<
. odbornikov ljudskih od
borov okrajev v Ljudski republiki Sloveniji ter iz okrajev izločenih niesl Celja, Jesenic in Kranja (Ur. list LRS,
št. 32 1S2/50) čitaj v tretji vrsti 2. točke pod b) pravilno
»Ljutomer«.

UßÄDNI LIST ••
V obvezni razlagi 8. ita 6. točke 82. ölena zakona o
državnih uslužbencih Ljudske republike Slovenije (Ur.
list LUS, et S2—184/50) se v 10. vrsti prvega odstavka
pod I pravilno glasi: »obsojen na kazen odvzema proetosti...«, v tretjem odstavku pod II pa čiitaj v 5. vrsti
namesto »obračunavajo« pravilno »obračunajo*.
Uredništvo

etev. ••- — •, xi.

IööO

556. Odloöba o iaročSffcvi v promet priik>žnostnih framiko*nib znamk ob »Dnevu mornarice 1950« .
Iraka ratificirala evropsko konvencijo o radiodifuzijiCSüe ratificiral svetovno poštno konvencjjo.
Pristop Turčije h konvenciji o privilegijih in muniteteli
združenih narodov.
St. 62 z dne I. novembra 1950:

Pregled »Uradnega lista FLRJe
St. 60 z dne 19. oktobra 1950:
538. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o službeni obleki v pomorstvu.
539. Splošno navodilo o prevedbi delavcev v nazive in o
sestavi in delu komisij za prevedbo delavcev.
540. Navodilo o uvedbi in izpolnjevanju obrazcev za prevedbo delavcev v nazive.
541. Navodilo o kategorizaciji delavcev po posebnih pogojih dela.
542. Splošno navodilo za izvajanje zakona o pridobitvi
znanstvene stopnje doktorja znanosti.
543. Odredba o kreditiranju skladov za mehanizacijo
in investicijsko graditev zadružnega kmetijstva v
letu 1950.
Ô44. Odločba o dopolnitvi odločbe o strokah in državnih
organih, ki so matični za posamezne stroke delavcev.
JJ46. Potrjevanje izjav pri prevedbi delavcev.
Kanada ratificirala konvencijo o Svetovni meteorološki
organizaciji
Št. 61 z dne 25. oktobra 1950:
546. Uredba o cestni prometni stroki.
547. Pravilnik o premijah za preseganje plana oddaje
starega železa.
548. Pravilnik za izvajanje carinskega nadzorstva na
Donavi
549. Navodilo o preskrbi prebivalstva z žitom v okoliših,
ki so bili prizadeti po suši.
550. Navodilo o prevzemu ukinjenih podjetij in prodajaln za posebno preskrbo in o likvidaciji njihovega
poslovanja.
651. Navodilo o prevzemu počitniških domov in drugih
objektov zavodov, uradov, podjetij in družbenih organizacij.
552. Odredba o vrstnem redu, po katerem se bodo delili
predmeti zagotovljene preskrbe.
553. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o ureditvi prometa s kmetijskimi pridelki.
554. Odredba o reviziji gostinskih podjetj in obratov.
555. Odločab o predmetih, ki se smejo prodajati v bifejih
pri državnih uradih in ustanovah.

557. Uredba o zveznih strokovnih svetih.
558. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe ojffl*"
čah delavcev in učencev v metalurgiji in kovinarski
panogi
559. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah provalnika
o ustanovitvi, sestavi in delu posebnih, stalnih i*1
višjih zdravniških komisij in višjih komisij specialistov.
560. Navodilo o prevzemu ekonomij uradov, zavodov, gospodarskih podjetij in družbenih organizacij.
561. Navodilo o načinu zbiranja mesečnih poročil o za*
poslenem osebju.
562. Navodilo k 1. in 2. točki splošnega navodila o p1"6;
vedbi delavcev v nazive in o sestavi in delu komisij
za prevedbo delavcev.
563. Navodilo o načinu obračunavanja, vplačevanja *D
razdeljevanja doseženega tržnega dobička državnik
gostinskih podjetij.
564. Navodilo za izvajanje uredbe o elementih prodajne
cene gostinskih storitev v gostinskih obratih državnih gostinskih podjetij, ki v prodajno ceno gostin
skih storitev vračunavajo dobiček in davek.
565. Odredba o prepovedi izvoza krme.
566. Odločba o kupovanju in" prodaji koruzovine ••••••
živine.
567. Odločba o prodajanju sladkorja pridelovalcem medu
za prehrano čebel čez zimo leta 1950/51.
568. Odločba o splošnem računskem faktorju pni držav
nih gostinskih podjetjih.
569. Odredba o višini amortizacijskih stopenj in višin
dela amortizacije, ki je namenjen za obnovo osnov
nih sredstev; in dela, ki je namenjen za njih velika
popravila, pri gostinskih obratih državnih gostinskih podjetij.
570. Odločba o vrstah gostinskih storitev in vrstah
osnovnih gostinskih obratov, pri katerih se v Pr0"
dajno ceno ne planira in ne zaračunava tržni dobiček.
571. Odločba o okvirnih stopnjah režije za •••••••^•
vrste in kategorije gostinskih obratov državnih ?(l
stinskih podjetij zveznega pomena.
572. Odločba o reviziji registracije gradbenih strojev.
Popravek odredbe o skrajšanem delovnem času za n0'
katera dela v kemični, medicinski, tekstilni in tobačni industriji, v industriji stekla, industriji vsnr
m v industriji gumija.
Odločba o nižji enotni ceni za normalni portland cefflen
v nadrobni prodaji s skladišč zadružnih poslovni
zvez, veljavni v vsej Federative Ijudsk repu•
Jugoslaviji.
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URADNI LIST
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
letnik Vil.

V LJubljani, dne 14. novembra 1950.

Številka 34.

VSEBINA:
° 6Prelncmbi meJ° mecl mestoni Maribor in okrajem
Maribor
okolica tor o opremembi razdelitve mesta MaiLbor
19G nli •^0•0,
^j^Udločba o odkupnih oenah za fižol.
°

M

az

19". Odločba o odkupni ceai za ajdo in proso v gospodarskem
letu 1950/51.
^8. Odredba o ukrepih za zavarovanje lesnoindustrijskih podjetij in obratov pred požarom.

rob parcel št. 656 in 348 k- o. Pekre — ••••• potoka
paro. št. 657/1 k. o. Pekre — južna meja parcel št. 347,
321, 320, 317/2, 633 in 330 k. o Pekre - zahodna in
195.
južna meja paro. št 331 k- o. Pekre — preko pare, št 635
Na podlagi 7. člena zakona o spremembah in dopol- k o. Pekre — južna meja pare. št. 310 k. o. Pekre —
vah zakona o upravni razdelitvi Ljudske republike
zahodna meja k. o. Zg. Radvanje do južnega vogala pare,
ovenije in na predlog vlade LR Slovenije izdaja Pre- št. 599/3 k. o. Pekre — južna meja pare. št. 599/3, 599/2
1<u
l Ljudske skupščine LR Slovenijo
in 599/1 k. o. Pekre — zahodna meja pare, št 597/1 k o.
Pekro — severna in' zahodna meja pare, št 596 k. o.
ukaz
spromem5j mejo med mestom Maribor in okrajem Pekre — zahodna meja pare. št. 595 in 594 k. o. Pekre —
a
vzhodna meja poti parc, št 451/23 k. o. Pekre — preko
nbor okolica ter o spremembi razdelitve mesta
Rožnodolske
ulice pare. št. 590/3 k. o. Pekre — vzhodna
Maribor na rajone
meja poti pare. št. 653/1 in 457 k. o. Pekre — južna meja
1. člen
B govo ulice pare. št. 564 k. o- Pekre do meje k o.
,7* ozemlja mesta Maribor se odcepi naselje Zrkovci Zg. Radvanje — proti jugu zahodna meja k. o. Zg. Rad(del k. o. Zrkovci) in so priključi kraju Dolgoše v okraju
vanje — južna meja k. o. Zg. Radvanje in k. o Sp.
Mar
'bor okolica.
Radvanje do železnice — zahodna meja železniške proge
2. člen
Maribor — Pragersko paro. št. 1155 k. o Razvanje in
Meja mesta Maribor poteka odslej po tejle črti: paro. št 745 k. o. Bohova do jugovzhodnega vogala par&
k Vn^-a vzno^n-i meii •. °- ••••••) — vzhodna meja št 216 k. o. Bohova — preko železniške proge parcPoc°'h š^e' Któaki in Pekel — severna meja k. a Pekel, št. 745 k. o. Bohova in poti pare. št 716 k. o. Bohova
k efcova, Krčevina, Rošpoh in Kamnica — zahodna meja do jugozahodnega vogala pare. št. 223 k. o Bohova —
k o' RaniriJca do meje k. o. Bresternica — severna meja severna meja poti pare. št. 738/1 k. o. Bohova — preko
in , ^resternica — vzhodna meja kolovoza pare. št 1440 P4)ti paro. št 711/1 k. o. Bohova — severna meja poti
mlce parc" št- 442 k °- Bresternica — zahodna meja pare št. 738/2 k. o. Bohova — preko poti pare. št. 713/3
k o l št. 1347, 1381, 1382, 1380, 363, 362, 357 in 274•2 | k. o- Bohova — jugozahodna meja parcel št. 583, 586,
Pf&k r.esternica ~ ocl jugovzhodnega vogala pare. št. 384 590, 591, 592 in 593 k. o. Bohova — južna meja pare,
tare. št. 274/2 do 27 metrov oddaljenega severo- št. 593 k. o. Bohova — preko pare št 534/1 k. a Bohova
Za
hodn a vo ala arc
p
na b 3-eUŽDa
?
^
P - št 284 k. o. Bresternica — zahod- - južna meja pare, št 549 k. o. ohova — južna in
K0r J
meja pare. št. 284 k. o. Bresternica — preko vzhodna meja Ptujske ceste paro št. 715 k. o. Bohova
Ceste parc šu 1416 k
«lei» ••••1 št
°- Brestemica — zahodna do južnega vogala pare št. 913 k. o. Dolgoše — južna
••••1
- 283 in 282/2 k. o Bresternica do sredine in vzhodna meja paro. št. 913 do pare št 919/1 k. oijieja "~ Drava do pare št. 212 k. o. Limbuš — zahodna Dolgoše — južna meja kolovoza pare št. 1977 k. o. Dolšt. 2io J0,9 št* 212 k" ° Limöua ~ severna meja parcel goše — preko poti pare. št. 1974 k. o. Dolgoše — južna
1• «u.' ° ' 206 in 205 k. o. Limbuš — severna, zahodna meja parcel št 648, 649, 650, 651, 637/2 in 635 k o.
Pafc ?a m_eJ'a pare št 204 k. o. Limbuš - južna meja Dolgoše — vzhodna meja parcel št. 635, 636, 662, 616,
• t. 205 in 206 k o. Limbuš — zahodna meja parcel 663 in 386 k. o. Dolgoše — južna meja poti pare, št '971
haj**' 279' 278, 277, 276, 971 in 275 k. o. ummis - k. o Dolgoše — jugovzhodna meja pare, št 409/1 k o.
•••• D Ja f'arc- Sl- 275 tn 274 k. o. Limbuš - zahodna Dolgoše — proti jugu zahodna meja Dupleške ceste
5t
- 666 1°' St" WR/2 k> °* Pekre ~" Preko železnice pare pare št. 1970 k o. Dolgoše — preko Dupleške ceste —
190
k OP ••••• ~ Mhodn= me]'a pare št. 198/1 in južna meja parcel št 468, 469 in 470 k. o. Dolgoše —
žt
e
- 199 lo
~~ ob Tjim,)u?ki cesti južna meja pare. vzhodna meja pare št 470 k. o. Dolgoše — preko poti
2(K) k
^ 4 fun
° ••••• ~ preko Limbu5kP feste pr.rc. št 1969 k. o. Dolgoše — južna meja pare. št. 477/2
k
Pekre
k o. Dolgoše — južna, vzhodna in severna meja pare
o. Pew
" °"
~ zan0<îna meia Parc št- 23ß k
sever
št. 478 k. o. Dolgoše — južna polovica vzhodne meje
Pekre — "~*
na in zahodm» meja pare, št 239 k. o
mR a arc st 24 k
•
pare, št 305 k. o. Dolgoše — južna, vzhodna in severna
Poti
' P*"***"- "*"- "*"° "'- og 27nZ^odna
Parc s» ~f>"" k '"
"• Pekre
• •'»•«^ —
~ preko
K«-.««
ekrp
meja pare št 267 k. o. Dolgoše — severna meja pare
*
2 k'
' ° P
~ zahodna meja pare
St. 63? K °* Ppkre — severna meja *>krsko ceste pare. št 301 k. o Doboše — vzbodna in severna meja pare
' °- Pekre — preko Pekrske ceste — zahodni št. 300/2 k. o. Dolgoše — vzhodna meja pare št. 295
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k. o. Dolgoše — severna meja parcel št 296 in 296 k. oDolgože — vzhodna meja paro. it. 696 k. o- Zrkovci —
jugozahodna meja poti para ät. 697 k. o. Zrkovci —
vzhodna meja parcel ät. 689 in 686 k. o. Zrkovci — južna
in vzhodna meja para ät 685 k. o. Zrkovci — vzhodna
meja pare št. 684 k. o. ZTkovci — južna meja poti pare.
št. 892 k. o. Zrkovci preko ceste k Dravi pare. št. 890
k. o- Zrkovci — jugozahodna meja poti pare, št. 891 k. o.
Zrkovci — vzhodna meja parcel št 631/1, 631/4, 598, 599
in 349 k. o. Zrkovci — proti severu vzhodna uu ja k. o.
Pobrežje do Drave — severna meja k o- Pobrežje proti
toku Drave do vzhodne meje k. o. Orešje na levem bregu.
8. člen
Mesto Maribor je razdeljeno na sedem mestnih rajonov.
Rajoni mesta Maribor so:
L Koroški rajon
II- Kolodvorski rajon
III. Rajon Tabor
IV. Rajon Studenci
V. Rajon Pobrežje
VI. Rajon Tezno
VII. Rajon Kamnica
4. člen
Rajoni mesta Maribor obsegajo tele katastrske občine
in naselja:
I. Koroški rajon
Maribor mesto:
mesto
mesto
Koroška vrata:
mesto
Grajski marof (del):
Trije ribniki, Vinarje (del)
Krčevina (del):
in ima tele meje:
Drava, južna meja k. o. Koroška vrata in Maribor
mesto — proti severu Kopališka ulica, Trg svobode,
Leninov trg, Ulica heroja Staneta, Ribniška ulica do
hiše št 4 — južna meja pare. št 429/7 k. o. Krčevina zahodna meja poti pare, št. 614/3 k. o- Krčevina — zahodna ra severna meja poti pare. št 516/1 k. o. Krčevina
— zahodna in južna meja pare. št 436/1 k. o. Krčevna
- vzhodna meja parcel št 436/1, 313/6 in 313/2 k. o
Krčevina — proti severu meja med k. o. Krčevina in
k. o. Počehova — na severu mestna meja po meji k. o
Krčevina — proti jugu meja med k. o. Krčevina ter k. o.
Ros poh in k o. Kamnica — meja med k. o. Koroška
vrata ter k. o. Kamnica do Drave.
II. Kolodvorski rajon
Grajska vrata:
mesto, Meljsko pre<.!iiiP4tje
Grajski marof (del):
mesto
Orešje:
Orešje
Koâaki:
Košaki
Pekel:
Pekel
Pofphova:
Počehova (del)
Krčevina (del);
Počehova (del)
im ima tele meje:
Drava, Južna meja k. o. Grajska vrata in Orešje
proti severu ob mestni meji po vzhodnih mejah k.
Orešje, Košaki in Pekel — na severu po mestni meji
severnih mejah k. o. Pekel in Počehova — proti jugu

—
o
ob
po
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meji med k. o. Počehova in Krčevina do južnega voguf
pare. št. 27 k. o. Počehova - meja Koroškega rajona ob
zahodni meji pare št 314, 322, 323, 340, 341, 354/1, 367/2.
370/2, 382, 385/2 in 397/3 k. o. Krčevina - severna meJa
pare. št 436/2 k o. Krčevina — proti severu vzhodih
meja poti pare št. 516/4 k. o. Krčevina — proti jugu
severna in zahodna meja poti pare. št. 516/1 k. o- Krčevina — zahodna meja poti {.are. št. 514/3 k- o- ••••••3
— severna meja pare. št. 427/2 k o. Krčevina do Ribniške
ulice — proti jugu RibniJka utca, Ulica heroja Staneta,
Leninov trg, Trg svobode, Kopališka ulica do DraveIII. Rajon Tabor
Sv. Magdalena (del):
mesto
Sp. Radvanje (del):
Radvanje, Nova va^
in ima tele meje:
Drava, severna meja k. a Sv. Magdalena — na zaho^"
proti jugu: Črtomirova ulica, Tvorniška cesta, ob p0<1"
vozu Gorkega ulice, Kunlniška ulica, Ulica heroja Zidanska, Komenskega ulica, Murkova ulica, Engels°va
cesta od Ulice na Poljanah do južne meje k. o- Sv. M*8'
dalena — meja med k. o. Zg. Radvanje m Sp RadvanJ6
— južna mestna meja ob južni meji k. o. Sp. Radvanje d°
Tržaške ceste — proti severu Tržaška cesta do stika s
Ptujsko cesto — južna in zahodna meja pare. št 90*
k. o. Pobrežje — južna meja pare. št. 299 in 908/7 k- °Pobrežje — železniška proga proti severu do Drave
IV. Rajon Studenci
Studenci:
Zg. Radvanje:
limbuš (del):
Pekre (del):
in ima tele meje:

Studenci
Radvanje, Rožna dolina
Damiševo naselje
Podgorca, Rožna dolina

Drava, severna meja k. o. Studenci in Limbuš —

na

zahodu mestna meja od Drave po zahodni meji Pa•'
št 212 k o. Linibuà, severna meja parcel št. 210, 2w>
206 in 205 k. o. Limbuš — severna, zahodna in južnj"
meja pare. št. 204 k. o. Limbuš, južna meja pare št- ^v
in 206 k. o. Limbuš — zahodna meja parcel St. 280, 2<»>
278, 277, 276, 971 in 275 k o. Limb-tf — južna meja parkst 275 in 274 k. o. Limbuš, zahodna meja pare št •ri
k. o. Pekre — t.reko želfznire parc St. 666 k. o. Pek'*'
zahodna meja pare. št. 198/1 in 199 k o. Pekre — °
Limbuški cesti južna meja pare. št 109, 662 in 200 k- *_•
Pekre — preko Limbuške ceste pare. 640 k. o Pekre """
zahodna meja pare. št ?R6 k. o. Pekre — severna »
zahodna meja pare. št 239 k. o. Pekre — zahodna ^1
pare št. 240 k. o. Pekre — preko poti pare št 660 k
Pek, e — zahodna meja pare št 272 k. o. Pekre — seV^
na meja Pekrske ceste pare. št. 637 k- o. Pekre — Pj"e
Pekrske ceste — zahodni rob parcel št 656 in 348 k- J
Pekre — preko potoka pare št. 657/1 k. o- ••^•%••
južna meja parcel št 347, 321, 320, 317/2, 633 in *>
k. o. Pekre — zahodna in južna meja paro St. 331 k. 1•
mej*
Pekre — preko p-arr št 635 k. o Pekre — južna
Rad
pare št 310 k. o. Pekre — zahodna meja k- o. Zg
^
•
vanje do južnega vogala pare št 599/3 k. o ^ ^•••
južna meja parcel št. 599/3. *99/2 in 599/1 k- o "eK^
— zahodna meja pare št 597'1 k. o. Pekre — seV*Lg
In zahodna meja pare št 59« k. o. Pekre - ^" e,-3
meja pare št. 595 in 594 k. o- Pekre — vzhodna m J
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P°ü parc. št. 431/23 k o. Pekre preko Rožnodolske ulico
PaïÇ'^t. äüü/o k. o. Pekre — vzhodna meja poti parcel
st
- 653/1 ,n 457 k o- Pekre — južna meja Begove ulice
na
pare. št. 51)4 k. o. Pekre do meje k. o- Zg Radvanje
prot jui^u zaludna meja k. a Zg- Radvanje — južna
me
^tiia meja ob južni meji k- o. Zg. Radvanje — proti
Se
yerp nicja med k. o- Zg. Radvanje in Sp Radvanje do
i^ne uieJe k- °- Sv. Magdalena — Engelsova cesta do
.Ce na Poljanah — Murkova ulica — Komenskega
uhca, Ukca heroja Zidanška, Kunlniška ulica, ob pod^u Uorkega ulice, Tvorniška cesta in Črtomirova ulica
^o Drave.
V Rajon Pobrežje '

111

Pobrežje (del):
Zrkovc, (del):
l^oigtee (del):
Sv. Magdalena (del):
luia tele meje:

Pobrežje
Brezje
Brezje
meato

..•,

kiuva, severna •••• k. o. Pobrežje in Sv. Magdaûa — [>i0t, jUgU železniška pioga do Ptujsko ceste —
JU/•• llllJa 1•!••1 al_ yo8/1) y06/i> •11> già • 9ltj •• 0>
0üre4je — üalioüna •••• para št. •78 k. O. Poorezje —
Pr°U vz,iuxiu uiiija med k. o- Pobrežje m k. o. lezuo tei
• o Zrikovci m '•- o Radvanje • Uolgose do j.ugozanod,le
ga vogala pure. št. 47(3 k. o. Pobrežje — južna meja
tmi
'•l št LM-^, 383, 384 • J85 k. o. Dolgoóe do mestne
e ö
J — proh vzhodu in severu mestna meja po vzhodni
ne
' J! paie. st. 386' k. o. Dolgoše — južna meja poti pare.
, 1(•'1 k o- Dolgoae — jugozahodna meja pare. št. 409/1
• o. Dolgove _ •10• jUgu lahodna meja Dupleške cesto
Parc- št. 1D70 k. o. Dolgoše — preko Dupleške ceste —
J^-na uu-ja parcel št 468, 469 in 470 k. o. Dolgoše —
Vz
h<>düa meja pare. št. 470 k. o. Dolgoše — preko poti
Pare. Usui) k- 0 Dolgoše — južna meja pare št. 477/2
• "• Dolose — južna, vzhodna in severna meja pare.
' 478 k o. Dolgoše — južna polovica vzhodne meje
P^rc- št. 805 k. o. Dolgoše — južna, vzhodna ia severna
•eia [.are. št. 207 k. o. Dolgoše — severna meja pare. št. 801
• o. Dolgoše — vzhodna in severea meja pare št. 300/2 k. o.
igose — vzhodna meja pare. št. 295 k. o- Dolgoše —
^vei-ria meja parcel št 295 in 290 k. o. Dolgoše - vzhod7* IriüJa parcele št. 096' k. o. Zrkovci — jugozahodna meja
rot|
pare. št. 097 k. o. Zrkovci — vzhodna meja paro
8
t- 689 • 086 k. o. Zrkovci — južna In vzhodna meja
^k •• št. 685 k. o- Zrkovci — vzhodna meja ••••. št. 684
• o. Zrkovci — Južna meja poti pare št. 892 k. o. Zrkovci
"e«o reste k Dravi pare. št 890 k. o. Zrkovci — jugo»<•1•• meja poti pare. št. 891 k- o. Zrkovci — vzhodna
^ Parcel št. 631/1, 631/4, 698, 599 in 349 k. o ZrkovcJ
Proti severu vzhodna meja k. o. Pobrežje do Drave.
e

VI. Rajon Tezno
^••:
Tezno (del)
Bohova (dol):
Dobrava (del)
R
«ivanje (del):
Dobrava (del), Ledina
D
<%oše (del). >
Dobrava (del)
obrežje (del):
Tezno (del)
s
f<- Radvanje (del):
letališče
n •
* • tele meje:
Qiei r/'n5,ia cew'o <Ki Ptujsko ceste proti jugu do mestne
Sp' j.~ ••<>1' vzhodu mestna meja ob južni meji k o.
"«vanje do železnice — zahodna meja železniške
••

1
1
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proge Maribor — Pragersko pare. št 1155 k. o. Razvanjo
in pare. št. 745 k- o. Bohova do jugovzhodnega vogala
paro. št. 216 k. o. Bohova — preko žeieznice pare št 745
in poti pare. št. 716 do jugozaiiodnega vogala pare št. 223,
vse k. o. Bohova — severna meja poti pare št. 738/1
k. o Bohova — preko poti pare. št. 711/1 k. o. Bohova —
severna meja poti paro. št. 738/2 k. o. Bohova — preko
poti pare. št. 713/3 k. o Bohova — jugozahodna meja parcel
št. 583, 586, 590, 591, 592 in 593 k. o. Bohova — južna meja
pare. št. 593 k o. Bohova — preko pare. št. 534/1 k- o. Bohova — južna meja {.are. št. 549 k. o. Bohova — južna in
vzhodna meja Ptujske ceste pare. št. 715 k o. Bohova — do
južnega vogala pare. št. 918 k. o. Dolgoše — južna in vzhodna meja pare. št. 913 do pare. št 919/1, obe k o. Dolgoše —
južna meja kolovoza pare. št. 1977 k. o. Dolgoše — preko
poti pare. št 1974 k. o. Dolgoše — južna meja parcel
št 648, 649, 650, 651,637/2 in 635 k. o. Dolgoše — vzhodna
rmja parcel št 635, 636, 662, 616, 663 in 386 k. o. Dolgoše
— proti zahodu južna meja parcel št. 385, 384, 383 ia
382 k. o. Dolgoše do meje k. o. Zrkovci — južna meja
k. o. Zrkovci proti k o. Dolgoše in Razvanje ter k. o.
Pobrežje proti k. o. Tezno do jugozahodnega vogala pare.
št 978 k. o Pobrežje — vzhodna in severna meja pare
št. Ô15/1 k. o. Pobrežje — severna meja parcel št. 915/5,
915/3, 914/1, 914/6, 915/5, 914/2, 910/1, 1081/ in 82 k. o.
Pobrežje — vzhodna in severna meja pare. št. 908/3 k. o.
Pobrežje — proti severu železniška proga éo severovzhodnega vogala pare. št 908/35 k- o. Pobrežje — severna meja pare. št. 908/35 ter severna in zahodna meja pare
št. 191, obe k. o- Pobrežje — severna meja pare St. 244
in 908/20 k. o. Pobrežje do Tržaške ceste.
VIL Rajon Kamnica
Kamnlca:
Rošpoh:
Bresternica (del):
in ima tel© meje:

Kamnica, Mariborski otok
Rošpoh, Vinarje (del)
hidrocentrala

Drava, južna meja k. o. Bresternioa in k. o. Kamnica
— proti severu meja k o. Kamnica in k- o. Rošpoh proti
k. o. Koroška vrata in k. o. Krčevina do severne mestne
meje — na severu mestna meja vzdolž severnih mej k. o.
Rošpoh in k. o. Kamnica — na zahodu mestna meja ob
meji k o. Kamnik do meje k. o. Bresternica — severna
meja k. o. Bresternica — vzhodna meja kolovoza pare
št. 1440 in poti pare. št 1442, obe k. o. Bresternica —
zahodna meja parcel št. 1347, 1381, 1382, 1380, 353, %2,
357 in 274/2 k. o. Bresternica — od jugozahodnega vogala
pare št. 384 preko pare. št. 274/2 do 27 metrov oddaljenega severozahodnega vogala pare št 284, vse k o. Bresternica — zahodna in južna meja pare. št. 284 k o.
Bresternica — preko Koroške ceste pare. št. 1416 k o.
Bresternica — zahodna meja pare št. 283 in 282/2 k. o.
Bresternica do sredine Drave.
5. člen
Ta ukaz velja od dneva objave v >U rad nem b'^tu
LRSc
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Ljubljana, dne 10. novembra 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE' REPUBLIKE SLOVFVIJE
Sekretar:
Predsednik:
France Lubej L r.
Josip Vidmar 1. r.
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URSDBE. ODHEBBE, NAVODILA IN ODLOČBE
VLADE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENlJfc
196.
Na podlagi 2. člena uredbe o odfaipu fižola v gospodarskem letu 1950/51 (Uradnd list LRS, St. 14-60/50) izdaja
vlada Ljudske republike Slovenije na predlog ministra za
državne nabave LRS

odločbo
o odkupnih cenah za fižol
1. Državna (vezana) cena za fižol maša:
din
za 100 kg
a) fižol I. vrste:
975.visoke sorte-cipro, prepeličar ali koks
b) fižol II. vrste:
merkantilne nizke sorte — prepeličar ali
koks, ribničan, mandalon n vse druge enobarvne vrste, razen bele fižolice .... 780.—
c) fižol III. vrste:
pisani in mešani fižol ter bela fižolica . . 580.—
Te cene veljajo za 100 kg fižola franko zbirališče ali
skladišče odkupnega podjetja.
2. Kvalitetni pogoji za odkup fižola:
Fižol I. vrste mora biti od zadnjega pridelka, debelozrnat, zdrav, suh, rešetan, brez tujih primesi in brez
zdrobljenih zrn ter izbran po sortah.
F žol II. in IH. vrste mora biti od zadnjega pridelka,
zdrav, suh in rešetan.
Dovoljeno je, da ima fižol 2°/o tujih primesi (pokvarjenih zrn, peska, kamna, zemlje itd.) in do 2°/o zrn drugih
vrst.
Ce ima več kakor 2°/o, toda največ 4°/o tujih pTimesi
(pokvarjenih zrn, peska, kamna, zemlje itd.), se cena
zmanjša za vsakega Yt % tujih primesi za 'Wo.
3. S to odločbo se razveljavljajo dosedanje vezane cene
za fižol, objavljene z odločbo o odkupnih cenah za fižol
(Uradni list LRS, št. 4-19/50).
4. Ta odločba velja takoj.
S—zak št. 504
Ljubljana, dne 7. novembra 1950.
Minister
za državne nabave LRS:
Leopold Krese L r.

Predsednik
Vlade LRS:
Miha Marinko 1. r.
197.

Na podlag' 3. člena uredbe o odkupu ajde in prosa v
gospodarskem letu 1950/51 (Uradni list LRS, št 32-186/50)
izdaja vlada LRS po predlogu mirristra za državne nabave LRS

odločbo
o odkupni ceni za ajdo in proso v gospodarskem letu
1950/51
1. Pooblaščena odkupna podjetja bodo odkupovala od
pridelovalcev po državnih (vezanih) cenah:
din
za 100 kg
ajda
500.—
proso
400.—
Te ceni veljata za zdravo, suho blago zadnje letine v
trgovini ob čajne kakovuti franko zbiralnica ali skladišče
odkupnega podjetja po izbiri kupca.

2. Ajda sme imeti skupno do največ 3°/o plevela, drugih vrst žita, zdrobljenih in kalečih zrn ter največ do 5°/o
primesi turške add zelene ajde. Ce ima več kakor 2Ph
plevela in kalečih zrn ter več kakor 5°/o turske ali zelene
ajde, se cena pri vsakem nadaljnjem 'A, °/o zmanjka M
V» °/o vrednosti.
Proso mora biti tako, da ga je niogc'p predelati v kašo. Proso ima lahko največ •0 K0/o plevela. Pri višjem odstotku plevela se cena zmanjša pri vsakem nadaljnjem
Vä % za Va °/o vrednosti.
Pri snetljivem prosu je treba odbiti do ">°/o od določene cene sorazmerno po stopnji snetljivo^ti
3. Ta odredba velja takoj.
S—zak št. 505
Ljubljana, dne 7. novembra 1050
#
Minister
Predsednik
za državne nabave LRS:
vlade LRS:
Leopold Krese 1. r.
Miha Marinko 1. r.

PaAVftMKl,0DHEDBE,fJJ&V0DILA,0DLttCBE
MINISTRSTEV UUDSKF REPUBLIKE SLOVENUH
198.
Na podlagi 2. člena uredbe o ukrep h za varnost gospodarskih podjetij in ustanov pred požarom (Uradni l's*
LRS, št. 24-149/49 predpisujem sporazumno z ministrom
za notranje zadeve
odredbo
o ukrepih za zavarovanje lesnoindustrijskih podjetij
in obratov pred požarom
I Ukrepi za odvračanje požarov
A. Podjetje kot celota
1. Za požarno varnost podjetja kot celote sta odgovorna
direktor • tehnični vodja podjetja. Požarno službo izva"
jata po poveljniku industrijske čete oziroma gasdske ek'Pe
podjetja. Za požarno varnost posameznih oddelkov so s°"
odgovorni še vodje oddelkov.
2. V podjetjih, ki niso dolžna imeti samostojne gasilske čete ali ekipe, odredi direktor zrelejšega delavca al
uslužbenca in mu poveri skrb za pravilno vzdrževanje ga"
silnih sredstev kakor tudi nadzorstvo nad izvrševanjem
požarnih varnostnih ukrepov. Ta delavec oz roma usll'u7'"
benec mora obvestiti o vseh opaženih pomanjkljivosti
upravo podjetja. Temu delavcu oziroma uslužbencu se določi tudi namestnik.
3. En izvod situacijskega načrta celotnega podjetja m°"
ra biti spravljen pri vratarju v zapečateni kuverti v tmV' "
čateni omarici pod steklom, v kateri se hranijo tudi dupJ"
kati ključev.
4. V situacijskem načrtu morajo biti vrisana posloi'J ^
mesta za črpanje gasilne vode (h'dranti, studenci,"c\? .
ne, vodovodne pipe itd), gasilna sredstva (minimaksi iW-»
alarmne naprave in prostori, v katerih so lahko vnetij'
m eksplozivni predmeti in taki predmeti, ki so ob g°r
nju ai; gaženju zdravju škodljivi. Mnsta za črpanje ga?1
vode se v načrtu označijo z modro, alarmne naprave z r '
čo, požarni zidovi z rumeno, požarno npvarni objekti P
jetja pa z rjavo barvo. Vse to mora biti razvidno '• leg0"
na načrtu.
ite5. Za vse prostore morajo biti duplikati klinčev
vilko vrat. Ti ključi se hranijo pri vratarju, in sicer v
pečateni vrečici in v zapečateni omarioj pod Jeklom sk
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Sima ••

no s sLtuaeijskim načrtom. Uprava podjetja •••• nadzirati jo prostora za največ 0 vozil, zadostujejo ena vrata g Siizvajanje predpisa po tej točki in po 3. točki to odredbe, rino 3.C0 m.
ß. Tehnični vodja podjetja mora sestaviti gasilski raz21. Kjer so lesene konstrukcijo dovoljene, jih j« fe«ba
pored zaposlenega osebja. V vsaki vezji delovni enoti je impregnirati proti požaru.
treba izobesiti gasilski razpored osebja, ki je zaposleno v
Z2. Odprtine za zračenje delovnih prostorov morajo bitej enoti.
ti v času, ko podjetje ne dela, zaprte, razen o© ni prav
7. Vsako podjetje mora voditi dnevnik dela za požair- posebne potrebe po zračenju. Ob izbruhu požara jih jô
«o varnost podjetja. V dnevnik je treba vpisati vse po- treba brezpogojno zapreti.
lare, gasilske vaje, izpito gasilcev, gasilski razpored, ga23. Posebno pozornost je treba posvetiti objektom iz
silsko orodje, gasilne naprave in sploh vse, kar je važno lesenega gradiva, kolikor so taki objekti dovoljeni V te
za požarno varnost podjetja. Ta dnevnik morajo vsak me- objekte je prepovedano spravljati lahko vnetljive enovi in
sec enkrat pregledati in podpisati ravnatelj podjetja, se tudi ne smejo uporabljati kot delavnice za predelavo
tehnični vodja podjetja, poveljnik industrijske gasilske ali uporabo lahko vnetljivih snovi.
čete (vodja ekipe) oziroma po 4. členu določeni delavec
24. Prostore, kjer so motorji (strojnica), je treba zmeoziroma uslužbenec.
raj zelo skrbno očistiti Predmeti in deli etrojev, orodje in
8. Podjetja, ki zaradi svojega obsega n»so pregledna potrebščine ne smejo biti prašni, vlažni ali mastni Na tleh
i11 ki so posebno izpostavljena nevarnosti požara, morajo ne sme biti mastnih madežev od olja, bencina ali drugih
imeti primerno stalno urejeno napravo za javljanje požara. vnetljivih snovi. Vsi stroji se morajo po vsakem končanem
Vsj delavci in uslužbenci podjetja in člani krajevno gasil- delu očistiti prahu in nečistoče. Stene in leseni deli v proske čete morajo poznati požarni alarmni znak podjetja. storu, kjer je žaga, se morajo očistiti vsaj enkrat na teden.
9. V obratnih prostorih in sploh v območju podjetja Pod ležaji strojev morajo biti obešene posodice za lovsmejo biti v nočnem času le osebe, ki so v tem času v služ- ljenje maziv. Mastne krpe, vata itd., s katerimi se brišejo
bi, in osebe, ki stanujejo v poslopjih podjetja.
mastni predmeti, morajo biti shranjeni v zaprtih posodah,
10. Pri telefonskih aparatih mora biti stalno seznam ki so varne proti ognju. Strojnica mora biti ločena od
telefonskih številk gasJcev in drugih organov, ki jih je obratnega objekta, kjer je žaga, pri že obstoječih posloptreba o požaru obvestiti.
jih pa ločena s požarnim ziidom ali prehodom z železnimi
11. Električna napeljava mora ustrezati vtem pogojem vrati. Dimnik kotlovnice mora biti opremljen z jskropožarno varnosti. V požarno nevarnih prostorih podjetja lovcem.
morajo biti žarnice zavarovane s steklenim* zvonci in z
25. Polnojarmeniki morajo imeti ekslavstor (sesalec)
varovalnimi mrežami. Stikala in motorji morajo biti za- za odvajanje žaganja. Izpod žag se mora žaganje odstravarovani proti prahu. V obratnih prostorih mora biti na- njevati vsak dan Ako se žaganje uporablja za posipanje aH.
prava za avtomatično izklopitev elektrike.
izravnavanje terena, se mora nasuti s peskom ali zem12. Delo na električnih napravah smejo opravljati le ljo najmanj 20 cm na debelo.
Poklicni monterji. Električna instalacija in strelovodi se
20. Lahko vnetljive snovi, izdelki ali odpadki ne smejo
morajo večkrat pregledati in v redu vzdrževati.
biti blizu peči in drugih ognjišč. Kuriva za peči (les, žaga13. Posode z gasilno vodo morajo biti vedno polne. nje, premog) sme ležati ob peči le toliko, kolikor ga je
Pozimi je treba paztl, da voda ne zmrzne. Dostop do hi- največ potrebno za enodnevno porabo.
drantov, studencev in cistern z gasilsko vodo mora MM
27. Sipe na oknih ter ključavnice vrat, posebno vrat
vedno prost. V bližini hidrantov morajo biti gasilne cevi na podstrešju morajo biti v redu. Ce se okna na podstrešju
stalno pripravljene in zložene v omaricah.
odpirajo zaradi zračenja, morajo biti ta okna v podjetju,
14. Mostovi, ki vodijo do objektov ali ki so v območju kjer je nevarnost zaradi letečih isker, zamrežena z gosto
Podjetja, morajo biti dovolj široki in morajo vzdržati vsaj žično mrežo (144 vozlov na kvadratni centimeter).
10 ton. Nosilnost mosta je treba vidno označiti
28. Odpadki in lahko gorljivi material se ne smejo
15. Prehodi med poslopji morajo biti zaradi neovira- spravljati na podstrešju, temveč se spravljajo na posebnih
nega gibanja gasilcev ob morebitnem požaru vedno prosti
prostorih izven glavnih tovarniških objektov. Vrata v pod16. V podjetjih, kjer se dela tudi ponoči, mora b;ti strešje in Meti morajo biti zaradi lažje kontrole lahko dostalno zagotovljena zasilna razsvetljava (po možnosti aku- stopna, toda zaklenjena.
mulatorji).
29. V poslopjih, ki imajo več ko eno nadstropje In v
B. Zgradbe
katerih je zaposleno večje število delavstva, je na zunanjjib
17. Poslopja v območju podjetja morajo biti zgrajena zidovih treba zgraditi železne lestve kot zasilni izhod ob
|z negorljivega gradiva (kamen, beton, opeka, železo itd.) požaru. Okna, ki vodijo do teh lestev, je treba primerno
in trdno izdelana.
označiti, in sicer ponoči z rdečo lučjo.
18. Vsi objekti morajo biti tako zgrajeni, da so virai
30. V prostorih, kjer so lesena tla, se morajo peči poProti požaru. Strehe morajo biti pokrite • takim materia- staviti na dovolj veliko opečno, betonsko ali pločevinasto
lom, ki vzdrži hudo vročino in ki ga leteče iskre ne mo- podlago, da se na ta način prepreči padanje ogorkov na
rejo zažgati.
lesena tla. Prehodi dimnih cevi skozi lesene stene morajo
19. Posebno pažnjo je treba posvetiti kurilnim in dim- biti najmanj 54) cm naokrog proti ognju varno izolirani (s
nim napravam, ki se morajo redno čistiti. Dimniki morajo pločevino, azbestom ali stekleno volno) ter ee morajo več°iti prosti; v razdalji 2 metra od dimnikov je prepovedano krat pregledati.
^latra nje ali spravljanje kakršnega koli gorljivega mate31. Pepel in ogorki so morajo odlagati v belonsko smeriala.
tišče, ki mora biti pokrito s pokrovom iz negorljivega ma20. Zgradbe, v katere je mogoče spraviti več kot 20 teriala in mora biti oddaljeno vsaj 4 m od masivnih
v
ozil hkrati, morajo imeti poseben vhod in izhod. Pri zgradb in objektov oziroma vsaj 10 m od lesenih objek*ov.
z
gradbah, kjer je p-rostara ?a manj kot 20 vozil, so zadosti
32. Odpadki, ki se uporabljajo za kurjenje, morajo
pna vrata, ki morajo biti vsaj 7 m Široka tako, da ie mogoč biti «pravljeni na posebnem prostoru. Na območju podjetja
'stočasni uvoz in izvoz vozil. Pri majhnih garažah, ki Ima- sme biti največ za 5 vagonov odpadkov.
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33. Mesta za pranje vozil uà odvodnih kanalih je treba
tako urediti, da se prepreči odtekanje olja v umazano vodo, posebno pa je treba paziti in strogo prepovedati, da se
gorivo, mazivo in umazan mastni material ne spušča v kanalizaoijo.
34. Tla garaž morajo biti iz negorljivega gradiva in
tako zgrajena, da se na njih ne more nabirati voda, gorivo
ali mazivo.
35. Gume se morajo hraniti ločeno od drugega materiala. Zložene morajo biti v stojećem stanju v lahko dostopnih omarah in razvrščeno po velikosti. Na vsakih 500
kilogramov zloženih avtobomolskih gum mora biti po en
aparat za gašenje s tetraklorom ali z ogljikovim dioksidom.
Poleg tega morajo biti v tem prostoru zmeraj pripravljeni
zaboji s suhim peskom, lopate in posode z vodo.
C Skladišča in vkladiščenje
36. Skladišče lesa in sušilnica lesa morata biti oddaljena najmanj '20 m od sUnovanjskih in drug.h objektov.
Sušilnica lesa mora biti oddaljena tudi najmanj 20 m od
skladišča. Krljišče mora b.ti ločeno od prostora, kjer se
skladajo deske.
37. Deske se smejo zlagati v skladovnice do največ
5 m v višino. Skladovnice morajo biti oddaljene druga od
druge najmanj 2 m. Posamezni skladi (bloki) skladovnic
morajo biti oddaljeni drug od drugega najmanj 4 m.
38. V obratnem prostoru žage ne sme biti spravljena
večja količina rezanega lesa, kot se izdela v enem dnevu.
39. Skladišče lesa in prostor, kjer se spravljajo odpadki, mora biti najmanj 10 m oddaljen od železniške proge.
40. Pri večjih kup. h premoga ali koksa je treba meriti
temperaturo, da se odstrani nevarnost samovžiga. V ta
namen se zabode v plast premoga ali koksa kovinska cevka tako globoko, da je približno 50 cm od tal. V odprtino
cevi se spusti po žici termometer za 15 do 20 minut. Ce
termometer pokaže temperaturo preko 35 stopinj C, je
treba kup premetati.
41. Zaloge vnetljivih tekočin v obratnih prostorih se
morajo v de'ovnem času hraniti v varnih posodah. Pri tem
se je treba ravnati po predpisih odredbe o spravljanju in
hrambi vnetljivih tekočin v industrijskih in drugih podjetjih.
V bližini teh posod mora biti pripravljena potrebna
količina peska v posodah z napisom »uporabi le ob požaru<.
42. Jeklenke s plinom ali stisnjenim zrakom se morajo hraniti v prostoru, ki je zavarovan proti ognju. Ce se
uporabljajo drugod, se morajo po končanem delu spraviti
nazaj.
43. Gorivo na pogon strojev mora biti tako spTavljeno,
kot je to določeno z odredbo o spravljanju in hrambi vnetljivih tekočin v industrijskih in drugih podjetjih.
44. Kjer gre pot preko tira, mora biti tir urejen tako,
da je možna neovirana vožnja preko tira.
II. Ukrepi za gašenje požarov
45. Vsako podjetje, tudi tieto, ki nima samostojne gasilske čete ali ekipe, mora imeti potrebno gasilno orodje.
Imeti mora predvsem vsaj tele gasilne naprave:
ai vedra za vodo, ki morajo biti pripravljena poleg
posod ali cistern z vodo;
b) gasilne metle, za pobijanje tlečih isker;
,„ -»Uradni list -LRS*.
._ .
Direktor in odgovorni urednik:
Izda;;,
LjubljaniLj'ibiiani. Naročnin«:
[••••••••: letno 240 din. — Posamezna Številka:
eieviuca; 4
do 64 etroai, po pošti 2.50 din več. Uredništvo in upravniStvo:
uredniâtvo 49-90, upravaiStvo
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c) gasilne cevi za priključek na hidrante aH vodovodne pipe;
č) dvodelno raztegljivo lestev, ki mora biti tako dolga,
da jo z njo mogoče gasiti tudi najvišji objekt podjetja;
d) požarne kavlje, krampe in sekire;
e) pesek v zabojih in lopate za gašenje gorljivih tekočin;
f) ročne brizgalne (vstavljive, brentače itd.);
g) aparate za gašenje z vodo, s peno in za gašenje
električnih naprav.
46. Vsako podjetje mora imeti tudi priročno lekarno
in druga primerna sredstva (nosila itd.) za prvo pomoč.
47. Ob izbruhu požara je treba takoj sklicati domačo
gasilsko četo in, če gašenje z lastnimi sredstvi ne bi uspelo, je treba o požaru obvestiti tudi krajevno gasilsko milico
oziroma gasilske čete.
48. Ob izbruhu požara se morajo takoj zapreti vsa okna
in vrata, da se onemogoči dovod zraka in s tem širjenje
požara. Prav tako se mora zapreti dovod plina in odklopiti elektrika. Ce grozi požar kotlovnici, se mora ogenj pod
kotli pogasiti in para izpustiti, da se prepreči eksplozija.
49 Za gašenje tekočega goriva se voda ne sme uporabljati, temveč suh pesek in kemična sredstva za gašenje
Lahko vnetljive predmete je treba odstraniti s kraja požara, če pa to ni mogoče, jih je treba polivati z vodo. Zaradi letečih isker in ogorkov se morajo zapreti okna na
sosednjih stavbah, posebno na podstrešju, na ogroženih
mestih naj se pa postavijo straže.
50. Vodstvo pri gašenju požara v podjetju ima vodja
gasilcev podjetja. Po prihodu gasilske milice izroči vodstvo
poveljniku gasilske milice, ki ga mora poprej pouč'ti o
splošnem stanju.
51. Požar je treba takoj telefonano sporočiti Generalni direkciji za lesno industrijo in varnostnim organom.
lil. Končne določbe
52. Vodstva podjetij in obratov morajo skrbeti, da se
vsi predpisi o zavarovanju proti požaru dosledno izvajajo.
Za pomoč pri izvajanju ukrepov v tej zvezi naj uprave podjetij pritegnejo k sodelovanju tudi sindikalne podružnice,
da bodo pomagale pri opravljanju nadzorne službe in da
bodo sodelovale pri požarni varnostni službi.
53. Uprave podjetij morajo v finančnih in materialnih
planih zagotoviti zadostna sredstva za nabavo gasilnih
predmetov in za graditev objektov v zvezi z zavarovanjem
proti požaru.
54. S predpisi te odredbe morajo uprave podjetij
seznaniti ves delovni kolektiv.
55. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu LRS«.
St. 5048
Ljubljana, dne 4. septembra 1950.
Strinjam se!
Minister
za notranje zadeve LRS:
Boris Kraigher 1. r.

Za ministra — generalnega
direktorja za lesno industrijo, predsednik Sveta
za predelovalno industrijo
LRS:
Kavčič Stane 1. r.

dr. Raetko Močnik,
tieka •••••• >Toneta Tomšiča« — vsii *
Jin
"in do
ao 16
m etrani.
«rani. 8" din
mn do
ao 32
.-« strani, 12
iz din
am do
ao 48
« etrani,
eirani, 1"
»" dj"
""'
Ljubljana, Gregorčičeva ul. 23. — Telefon: ravnateljstvo 49-40
65-79. Cek. račun 601-90180-0.

Postillila plaëana • gotOTÜd
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
V Ljubljani, dne 21. novembra 1950.

Letnik VII.

Številka 35.

V3EBIHA:
lô

&. IJikaa o preosnovï vîade LES.
«00. Ukaz o razpisu volitev odbornikov ljudskih odborov glavnega mesta Ljubljane in Iz okraja Izločenega meeta Maribora ter njunih rajonov.

201. OdloSba o zavarovanju drevesnega in cveUiènego parka
ter gozdnega parka v Volčjem potoku pri Radomlju, okraj
Kamnik.
202. OdloSba o ukinitvi industrijske kovinarsko šole Bistrica —
Limbuš.

PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE LRS

200.

199.

Na podlagi 1. točke 5. člena zakona o volitvah odbornikov ljudskih odborov izdaja Preaidij Ljudske skupščine
LR Slovenije
ukaz
o razpisu volitev odbornikov ljudskih odborov glavnega mesta Ljubljane in iz okraja izločenega mesta
Maribora ter njunih rajonov

Na osnovi 7. točke 72. člena ustav© LR Slovenije ia
Po predlogu predsednika vlado LR Slovenije izdaja Pirezidij Ljudske skupščine LR Slovenije
ukaz
o preosnovi vlade LR Slovenije
I. Razrešijo se:
• dolžnosti ministra za znanost in kulturo LR Slovenije
dr. Jože Potrč;
• dolžnosti predsednika Komisije državne kontrole LR
Slovenije Vlado Krivic;
• dolžnosti ministra za ljudsko zdravstvo LR Slovenije
dr. Marjan Ahöin;
dolžnosti ministra za socialno skrbstvo LR Slovenije
dr. Anton Kržišnik.

II. Imenujejo se:
• za ministra za znanost in kulturo LR Slovenije Boris
2 i h e r 1 ( do sedaj direktor Instituta za družbene
v
ede v Beogradu;
• za. ministra za ljudsko zdravstvo LR Slovenije dr. Jože
Potrč, do sedaj minister za znanost in kulturo LR
Slovenije;
' za ministra za socialno skrbstvo LR Slovenije dr. Marion A h č i n , do sedaj minister za ljudsko zdravstvo
LR Slovenije;
za predsednika Komisije državne kontrole LR Slovenije
Mira Svetinova, do sedaj tajnik Ljudske skupke LR Slovenije.
III. Predsednik vlade LR Slovenije izvrši ta ukaz.
U št. 220
^ubijana, dne 16. novembra I960.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Ara,••• Lubcj 1. p.

Predsednik:
Josip Vidmar 1. r.

1. Razpišejo se volitve odbornikov ljudskih odborov
glavnega mesta Ljubljane in iz okraja izločenega mesta
Maribora ter njunih rajonov.
2. Volitve bodo v nedeljo dne 7. januarja 1051.
3. Ta ukaz stopi v veljavo dne 24. novembra 1050.
USt. 221
Ljubljana, dno 20. novembra 1050.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Predsednik:
France Lubej 1. n
- Josip Vidmar 1. r.

PHAVILNIK1,0DREDBE.NAV0DILA,0DL0ÜBE
MINISTRSTEV UUDSKF ßEPUBLIKE SLOVENIJE
201.
Na podlagi 3. člena zakona o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Ljudske republike
Slovenije (Uradni list LRS, št 23—137/48) izdajam po
predlogu Zavoda za varstvo In znanstveno proučevanje
kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije v sporazumu z ministrom za gozdarstvo LRS
odločbo
o zavarovanju drevesnega in cvetličnega parka 1er
gozdnega parka v Volčjem potoku pri Radomlju,
okraj Kamnik
1. Drevesni in cvetlični park v Volčjem potoku —
eden izmed najlepših umetnih naravnih parkov v Sloveniji — se zaradi umne in estetsko popolne ureditve, ki
lahko delovnemu človeku nudi oddih in doživetje lepote,
in v zvezi s tem zaradi turističnega pomena zavaruje kot
privodna znamenitost.

Prav tako se zavaruje na severovzhodni efteaoì parica
na griču ležeči gozdni park v obsegu ca 26 ha, ki s« mora
z ostanki nekdanjega gradu v celoti ohraniti kot potrebno
zaledje drevesnega in-cvetličnega parka.
2. Zavarovano območje parka in gozdnega parka obsega tele zemljiške parcele, ki so splošno ljudsko premoženje:
a) k. o. Volčji potok: (vL št. 284):
pare. št. 4, del, površina, ca 0.20 ha, travnik — pot
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0.2 ha, travnik — park
0.26 ha, travnik — park
0.2075 ha, njiva — park
1.06 ha, travndk — park
0,16 ha, pašnik — park
0.1640 ha, njiva — park
0.5845 ha, njiva — park
0.15 ha, njiva — park
0.05 ha, njiva — park
0.1478 ha, ribnik
1.00 ha, travnik — park
0.33 ha, gozd
1.0574 ha, travnik — park
0.32 ha, travnik — park
1.2437 ha, travnik — park
05093 ha, stavbišče
0.6305 ha, vrt — park
0.1838 ha, vrt — park
0.2798 ha, vrt — park
0.60 ha, travnik — park
0.0780 ha, travnik — pot
0.6208 ha, ribnik
050 ha, njiva — park
1-70 ha, travnik - park
15293 ha, njiva — park
0.1820 ha, pašnik — gozd
24.5022 ha. gozd

b) k. o. Radomlje: (vi. št. 141):
pare. št. 485 del, površina ca 0.25 ha gozd. skupai
ca 38 ha.
3. V parku in gozdnem parku se pTepoveduje:
a) kakršno koli poškodovanje drevja, grmovja, «vet
ličnih nasadov, ribnikov, sprehodnih poti in ostankov
nekdanjega gradu;
b) namakanje lesa v ribnikih, vožnja po parka in kolesarjenje;
c) lov na divjad s pogoni in brakadami;
č) poleganje po tratah v parku; odmetavanje odpadkov in podobno.
4. V zavarovanem gozdnem parku se sme sekati le
po poprejšnji privolitvi Zavoda za varstvo trn znanstveno
proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije.
Izdaja »Uradni list LRS«. — Direktor in odgovorni urednik:
L "bljani. Naročnina: letno 240 din. — Posamezna Številka: 4
do 64 etrani, po pošti 2.50 din več. Uredništvo to upreroiätvo:
urednóetvo 49-90, upravndetvo

ft. Varstvo parka hi gozdnega parka se glede ••
prednje predpise izroča krajevnemu ljudskemu odboru
Radomlje, ki naj domače prebivalstvo seznani s predpis
te odločbe. Pri varstvu gozdnega parka sodeluje Gozdno
gospodarstvo v Ljubljani kot upravni organ.
6. Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu splošnega zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih redkosti (Uradni list FLRJ, M. 81-576/46).
7. S to odločbo se razveljavlja zaščitna odločba z dn"
1. aprila 1946, št. 176/46, ki jo je izdal Zavod za varstvo
in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije.
8. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu LRS<.
St. 1428/17
Ljubljana, dne 12. oktobra 1950.
Strinjam sel
Minister
za gozdarstvo LRS:
Jaka Avgic" 1- r.

Minister
za znanost in kulturo LRS:
Dr. Jože Potrč 1. r.

202.

Minister — generalni direktor Generalne direscij»
kovinske in elektroindustrije LRS izdaja sporazumno z
ministrom za prosveto LRS
i Uocbo
o ukinitvi industrijske kovinarske šole Bistrica-LimbuŠ

ZaTadi združitve in specializacije industrijskih §°'
Generalne direkcije kovinske in elektroindustrije LRS 9e
v šolskem letu 1950/51 ukine industrijska kovinarska Šola
Bistrica-—Limbuš.
2

Učenci, nameščenci, strojni park ter inventar industrijske kovinarske šole Bistrica—Limbuš in njenega doma se porazdeli med druge industrijske šole po navodilih
Generalne direkcije kovinske in elektroindustrije LRS
3

Ta odločba dobi veljavo z objavo v >Uradnem ^3^
LBSc.
St pov 97/50
Ljubljana, dne 18. avgusta 1950.
Minister
za prosveto LRS:
Ivan Regent L r.

Minister — generalni d»*
rektor Generalne direkcije
kovinske in elektroindustrije LRS:
Tone Dolinšek L r'

dr.
Rastko MoSnik, tiska ttekama >Toneta •••••< — vJe*.J0
•
'• *-> 18 strani. R din do 32 etrani, 12 din do 48 etrani, W%
Ljublj-ma, Gregorčičeva tđ. ?8. — Telefon: ravnaitel]etvo w
66-79. Ceik. račun 001-90180-0.
^»

/ >
\S/
Poštnina piafeM •

URADNI LIST
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
V Ljubljani, dne 5. decembra I960.

Letnik Vil.

Številka 86.

V8BBMÏA:
203. ••••• o e klicanj u Ljudske ekupSSa» LR8 De ••. redmeonu I
zasedanju na dan 14. decembre, I960.
I
204. Odločba o znižanju mer« sa letno porabo «tóktri&ie euer- |

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE LRS
208.
Na podlagi 1. točk© 72. čLena ustave LR Slovenije
izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije
ukaz
0

sklicanju Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenijo k Vin. rednemu zasedanju na dan
14. decembra 1950

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije ••
sMiiče k VIII. rodnemu zasedanju na dan 14. decembra
19S0.
U it 222
Ljubljana, dne 4. decembra 1050.

PRAVILNIK1.0DREDBE.NAV0DILA.0DL0ĆBE
MINISÏBSÏEV LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
204.

Na podlagi 2. točke navodila o pogojih in načinu
sklepanja pogodb o dobavi električne energije (Uradni
lfet FLRJ, St. 66—609/60) izdajom

od'očbo
o znižanju mere za letno porabo električne energije
za obvezno sklepanje pogodb o dobavi (in prevzemu)
električne energije na ozemlju LRS
1. Na ozemlju LRS morajo skleniti pogodbe o prevzemu električne energije vsi potrošniki, katerih planirana potreba elektrißne energüje v letu 1961 presega
50J000 kWh.

at. ••/••

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Predsednik:
Josip Vidmar L r.

Sekretar:
franco Lubej l r.

gifc sa obrežno afcletwtfije jxjgodb o dobavi (in pieveenwi)'
elàktri&ie energije •• caemfyu LRS.
— Popnavek.

Ljubljana, dne I. decembra 1860.
Foredsedimjk
Sveta za energetiko in ekstraktivno
industrijo LRS:
Goršiu Milko L r.

Popravek

Pregled »Uradnega lista FLRJ«

V ukazu o spremembi meje med mestom Maribor in
°krajem Maribor okolica ter o spremembi razdelitve mes
k Maribor na rajone (Ur. Ust LRS, št. 34—195/50), je
J^ba na strani 205 popraviti tiskovne napake tako, da se
besedilo pravilno glasi:

8t. 63 z dne 8. novembra 1950:

v levem stolpiču, 24. vrsta od zgoraj:
**• o. Zrkovcd In k. o- Raavanje in Dolgoše do jugovzhod-<
v desnem stolpiču, 26. vrsta od zgoraj:
15/3, 914/1, 914/6, 916/5, 914/2, 910/1, 1081/1 in 82 k.o.<

>9

v istem stolpiču, 10. vrsta predzadnjega odstavka:
7 in 274/2 k. o. Bresternica — od jugovzhodnega vogala<

ds

»• v ukazu o preosnovi vlade LR Slovenije (Ur. Bet
J^S, št. 35—199/50) je treba za točko III. vstaviti pomoïa&
nenatisnjeno vrsto, ki •• glasi:
*V. Ta ukaz vel(ja takoj.
Uredništvo

578. Uredba o pristojnosti za določanje in kontrolo cen
in taril.
574. Uredba o plačah osebja v trgovini na drobno.
575. Odredba o sklepanju pogodb na podlagi planskih
kvot za leto 1951.
576. Odredba o določitvi temeljnih plač in naziva cestne
prometne stroke.
577. Navodilo za izvajanje odredbe o sklepanju pogodb na
podlagi planskih kvot za leto 1951.
57•. Navodilo za uporabljanje državnih osebnih avtomobilov po državnih organih, zavodih, podjetjih in orga
nih družbenih organizacij.
579. Odredba o razvrstitvi nazivov cestne prometne stroke580. Odredba o ureditvi prometa med kmečkimi obdelovalnimi zadrugami.
581. Odločba o veterinarski službi pri klavnicah in podjetjih za predelavo mesa in maščob.

URADNI LIST LRS

Stran 212

Popravek pravilnika o reviziji gradbenih programov in o
organizaciji in delu komisij za revizijo gradbenih
programov.
Popravek navodila o prevzemu počitniških domov in drugih objektov zavodov, uradov, podjetij • družbenih
organizacij.
Popravek uredbe o cestni prometni stroki.
St. 64 z dne 15. novembra 1950:
682. Odločba o dopolnitvi odločbe o povečanju elevila
industrijskih izdelkov, ki spadajo v zvezno zagotovljeno preskrbo, in o načinu kupovanja teh izdelkov na nabavne ali denarne bone.
583. Odločba o prenosu Zveznega higienskega instituta
in Zveznega epidemiološkega instituta v pristojnost
vlade LR Srbije.
584. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o splošni evidenci kadrov v zveznih ustanovah, uradih in podjetjih.
585. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o obmejnem pasu.
•
686. Navodilo o sklepanju pogodb in prevozu blaga za
1. 1951.
687. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila o razvrstitvi potrošnikov v potrošniške kategorije zvezne
zagotovljene preskrbe.
588- Navodilo o obračunavanju to vnovčevanju razbke pri
cenah semena krmnih rastlin in vrtnin v gospodarskem letu 1949/50.
689. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za
izvajanje uredbe o ustalitvi delovne sile in o vskladitvi planov delovne sile s planom plačilnega fonda
in s planom zagotovljene preskrbe.
590. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o
pobiranju in kontroli davka od prometa proizvodov
od špirita In alkoholnih pijač.
591. Odredba o pogojih za tranzit od tobaka in tobačnih
izdelkov, kave in zdravil čez ozemlje FLRJ.
592. Odredba o sestavljanju in predlaganju mesečnih
poročil odkupnih in gostinskih podjetij oziroma
obratov.
693. Odredba o socialnem zavarovanju oseb, ki prestajajo
kazen,
*594. Odločba o normah porabe goriva in maziva za motorje z notranjim zgorevanjem.
595. Odločba o izdaji potrošniških nakaznic za industrijsko blago potrošnikom •-3 kategorije za III. in IV.
tromesečje 1950.
596. Odločba o predaji tovornih motornih vozil zveznih
upravnih ustanov.
597. Odločba o nomenklaturi minimalnih ••••, ki se
pošiljajo neposredno iz provzvajamih podjetij predelovalne industrije za panoge: 116p, 117p, 119p,
120, 122, 123, 124, 125, 126 in 818.
598. Odločba o ceniku (indeksu) staimih cen prehrambenega materiala, ki se predeluje oziroma uporablja
za postrežbo v gostinstvu.
599. Odločba o izročitvi nove redne poštne frankovme
znamke za 16 dinarjev v promet.

Štev. 36 — 5. XII. I960
St. 65 z dne 22. novembra 1950:

600. Uredba o ustanovitvi Jugoslovanske nacionalne komisije za Organizacijo Združenih narodov za prosveto, znanost in kulturo (UNESCO).
601. Pravilnik o spremembah pravilnika o premijskih
dodatkih za spremljanje pošte za uslužbence resora
ministrstva za pošto FLRJ.
602. Navodilo o cenah, po katerih bodo proizvajalna podjetja na podlagi pogodb za leto 1951 dobavljala lokalnim podjetjem surovine in pomožni material
(material za reprodukcijo).
603. Navodilo k 10. točki odredbe o ukrepih za varčevanje s predmeti široke potrošnje.
604. Navodilo o sklepanju pogodb o dobavi naftinih derivatov.
605. Navodilo za izvajanje odredbe o regeneriranju ^
prečiščevanju izrabljenih mazivnih olj.
606. Navodilo o pogojih in načinu sklepanja pogodb <f
dobavi (in prevzemu) električne energije:
607. Navodilo o skupnem sklepanju pogodb na podlagi
planskih kvot za leto 1951.
608. Odredba o prevedbi zamenjave in drugih oblik nedovoljenega blagovnega prometa.
609. Odločba o nome -laturi minimalnih količin proizvodov, ki jih dobavljajo neposredno končni proizvajalci, za panoge: 112, 113, 115 in 116, katere združuje svet za energetiko in ekstraktivuo industrijo
vlade FLRJ.
Popravek navodila za Izvajanje odredbe o sklepanju P°godb na podlagi planskih kvot a leto 1951.
St. 66 z dne 29. novembra 1950:
610. Odredba o proizvodih, katerim določa ceno vlada
FLRJ, minister za finance FLRJ oziroma predsednik
sveta za blagovni promet vlade FLRJ.
611. Navodilo o pogojih za sklepanje in o elementih generalnih, okvirnih in globalnih pogodb o izdelavi 1°
dobavi opreme iz panog 117 M in 119 M.
612. Navodilo o skupnem sklepanju pogodb za panoge
114, 117 M in 110 M na podlagi planskih kvot **
leto 1951.
613. Navodilo o ustanovitvi svetov za prosveto in kulturo
pri okrajnih in mestnih ljudskih odborih.
614. Odredba o prepovedi izvoza osnovnih živil.
615. Odločba o dopolnitvi odločbe o strokah in državnih
organih, ki so matični za posamezne stroke delavcev.
616. Odločba o ustanovitvi zveznega »veta za strojegradnjo.
017. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o Pre"
skrbi socialnih ustanov in domov oddiha z živili zvezne zagotovljene preskrbe.
616. Odločba o prosti prodaji in uporabi saharina za #roko potrošnjo.
619. Odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe °
posebnih dajatvah kmetijskim delavcem, ki ee e
pogodbo zavežejo, da bodo ostali v delovnem raZ*
merju najmanj eno leto.

Izdaja »uradni liet LRS'?
Direktor in odgovorni orednikt dr. Rastko Močnik, tWca tfekania >Tene4a TomSJ&u — vef v
Li'ibljani. Naročnina: letno 240 dim. — Posamezna Številka: 4 din do 16 strani, ft din do 32 strani, 12 dia do 48 strani, 1• *" 4
đoT4 Strami, po pošti 25) din vefc. TJredntótvo in ••••••••••: LfrrtAj<4ia, 0••?••••5••• uL 28. — Telefon: ravnarteljetvo <$- '
urodaittvo 4&-90, upravntötvo 56-79. Cefk. račun 6&1-90180-0.
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URADNI LIST
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
V Ljubljani, dne 12. decembra 1950.

Letnik VII.
«5.
2()R
*«>•
_^

VSEBINA:
Ukaz o sklicanju novoizvoljenih ljiudekih odborov okrajev 207. Odredba za izvrševanje zakona o začasni ureditvi ribarstva •
in iz okrajev izločenih meet, izvoljenih na volitvah dne
Sloveniji.
^* decembra 1950 k prvemu zasedanju.
208.
Odločbi o razdelitvi odprtih voda v Ljudski republiki
Ukaz o številu odbornikov ljudskega odbora glavnega
Sloveniji na ribarske enote.
meeta Ljubljane.
206.

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE LRS
205.
Na podlagi 1. odstavka 73. člena zakona o volitvah
zbornikov ljudskih odborov v zvezi z ukazom Prezidija
4udske republike LR Slovenije z dne 20. oktobra 1950
(Uradni list LRS, št. 32-182/50) izdaja Prezidij Ljudske
s
«upščine LR Slovenije .
ukaz
* sklicanju novoizvoljenih ljudskih odborov okrajev
n
iz okrajev izločenih mest, izvoljenih na volitvah
dne 10. decembra 1950, k prvemu zasedanju
.

Številka 87.

Novoizvoljeni ljudski odbori okrajev in iz okrajev tewenih meet, izvoljeni na volitvah dne 10. decembra
•4 se sklicujejo k prvemu zasedanju, ki se bo vršilo:
^ dne 16. decembra 1950 ob 9. uri za okraje
Gorica,
Kamnik,
Sežana ter za
mesto Kranj,
mesto Jesenice;
• dne 17. decembra 1950 ob 9. uri za okraj
Radovljica;
• dne 18. decembra 1950 ob 9. uri za okraje
Idrija,
Ilirska Bistrica,
Kočevje,
Kranj okolica,
p
oljčarie,
Slovenj Gradec,
Šoštanj,
Tolmin,
Trbovlje.

Mud sh-Vii zasedania D(>do v prostorih, ki so jih navedeni
ki odbori doslej uporabljal za zasedanja.
*a ukaz velja takoj.
U
St. 223
LJubljana, dne 12. decembra 1950.
PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sek retar:
Pra« c
« Liibej 1. r.

Predsednik:
Josip Vidmar 1. r.

Na podlagi 4. točke 72. člena ustave LR Slovenije in
14. Siena zakona o volitvah odbornikov ljudskih odborov
iadaja Prezidij Ljudske skupščine LR Slovenije v zvezi s
svojim ukazom o razpisu volitev odbornikov ljudskega
odbora glavnega mesta Ljubljane z dne 20. novembra
1050, U at. 221

ukaz
o številu odbornikov ljudskega odbora glavnega mesta
Ljubljane
1. V ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane se voM
120 odbornikov, od katerih odpade na I. rajon 30, ••
II. rajon 82, na III. rajon 19, na IV, rajon 32 in na V.
rajon 7 odbornikov.
2. Ta ukaz velja od dneva objave v »Uradnem listu
LRS«.
USt. 224
Ljubljana, dne 12. decembra 1950.
PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Prede odmik:
Josip Vidmar l. r.

Sekretar:
Prance Lube j 1. r.

PRAVILNIK1.GDREDBE.NAV0DILA.0DL0ĆBE
MINISTRSTEV UÜDSKF REPUBLIKE SLOVENIJE
207.

Na podlagi 13., 15. in 21. člena zakona o začasni ureditvi ribarstva v Sloveniji z ûa& 11. maja 194$ (Uradni
list LRS, št. 36/46) izdajam

odredbo
za izvrševanje zakona o začasni ureditvi ribarstva
v Sloveniji
Najmanja« mere in prepovedani casi (lovopusti) za
posamezno vrste rib hi rakov
I
Spodaj naštete pri ribolovu ujete vrste rib in r: kov
se morajo takoj žive izpustiti nazaj v vodo, če nimajo tele
najmanjše mere:
sulec (Salmo hucho)
75 cm
potočna postrv (Trutta fario)
26 cm
jezerska postrv (Trutta lacustria)
. . . 23 cm
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potočna zlatovščica (Salmo fontinalis) . .
jezerska zlatovščica (Salmo salvelinus) . .
soška postrv (Trutta marmorata) . . . .
šarenka (Trutta irridea)
vse postrvje križanke .......
lipon (Thymaüus vulgaris) ......
smuö (Lucioperca Sandra)
scuka (Esox lucius) — v vodah, kjer je zanjo
predpisan prepovedani čas (lovopust) . .
som (Silurus glanis).
podust (Chondrostoma nasus)
mrena (Barbus fluviatilis)
platnice (Leuciscus virgo)
ploščic (Abramis brama)
plemeniti rak jelševec (Astacus fluviatilis) .

26
30
80
26
26
80
40

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

50
50
26
26
26
26'
11

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Izjeme:
sulec v Dravi in Dravinji
70 cm
sulec v Savinji m v vseh pritokih od Podvinskega jezu navzgor
55 cm
potočna postrv in šarenka v vseh postrvjih
pritokih Drave in Dravinje ter v Baci nad
jezom v Klavžah in v vseh njenih pritokih 23 cm
lipan v Mislinji od St. Lenarta do izliva . . 25 cm
ščuka v Krki
60 cm
Ribe 6e merijo z vso glavo do konca repne plavuti,
raki pa od oči do konca iztegnjenega repa.
II
Sploh se ne smejo loviti:
vse postrri — od 16. septembra do 30. aprila,
lipan — od 1. novembra do 30. aprila,
•••• — od 1. aprila do 31. maja,
ščuka — od 1. februarja do 15. aprila v tehle nepoetrvjih vodah:
1. v Blejskem jezeru,
2. v Savi od Medvod navzdol ter njenih rokavih in
mrtvicah,
3. v Mlinščici od izliva v Savo do prvega jezu nad
izlivom,
4. v Raci (pritoku Kamniške Bistrice),
5. v Ljubljanici in njenih pritokih, izvzemaj Borovniščico, od železniškega viadukta navzgor, Iščico od mostu
v Crni vasi navzgor, Iško nad Iško vasjo, Zelimeljščico,
Gradaščico od mostu pri Bokalcih navzgor in Reko,
6. v Uncu od prvih požiralnikov navzdol,
7. v Cerkniškem je'zeru in pritokih od njih izlivov
do državne ceste in v Jezerskem Obrhu (Strženu),
8. v Rinži in Ribnici,
9. v Velikem Bregu in njegovih pritokih,
10. v Krki od Dvora navzdol in njenih pritokih, izvzema) Težko vodo, Radovljo od Skočijana navzgor in
Studeno,
11 v Mirni od vasi Mirna navzdol,
12. v mirnopeški Temenici,
13. v Kolpi od Starega trga navzdol in njenih pritoEh,
14. v Voglajni in Slomu,
15. v Dravinji od Slovenskih Konjic navzdol in njenih pritokih Ličnici ter Polskavi od Zupeče vasi navzdol,
16. v Dravi ter njenih rokavih in mrtvicah,
17. v Muri in njenih pritokih, rokavih in mrtvicah
ter v vseh drugih prekmurskih vodah;

sulec — od 16. februarja do 81. oktobra, vse leto P3
v tenie vodah:
1. v Savi od mostu v Litiji do mostu v vasi Sava,
2. v Dravi od dupleškega mostu do šentmarttnskega broda in od železniškega mostu v Ptuju do i*"
liva Dravinje,
3. v Krki od jezu v Žužemberku do mostu v Stavi»
vasi,
4. v Savinji od Petrovškega mostu v Kasazih do Kapucinskega mostu v Celju;
plemeniti rak jelševec (samec) — od 1. novembra d°
14. februarja,
plemeniti rak jelševec (samica) — vse leto.
Bele r»be (podusti, platnice, ploščice itd.), ki se drsujo v jatah, je prepovedano loviti od 1. marca do 15- maja
na njihovih drstiscih.
III
Samo s posebnim dovoljenjem ministra za kmeti]"
stvo LRS se smejo loviti:
1. ribe in raki pod predpisano najmanjšo mero ali v
prepovedanem času za znanstveno razisltavo, za umetno
gojenje ali nasajanje v druge vode. Take ribe in rake
je prepovedano prodajati in sploh dajali v promet broz
posebnega dovoljenja ministra £a kne'ij*Uo LRS;
2. bele ribe na množičnih drsliščih, s pogojem, da *e
ulovljene samice pod nadzorstvom strokovnjakov asmukajo, ikre umetno oplodijo in vložijo v vodo;
3. sulci z mrežo ob lovopustu zaradi pridobivanja
iker; po osmukanju se morajo spustiti nazaj v tisto vodo,
kjer so bili ulovljeni;
4. postrvi in Hpani z mrežo in na športni način o&
lovopustu zaradi pridobivanja iker, morajo pa se kot sylcl
po osmukanju spustiti nazaj v vodo, kjer so bili ulovljen*'
Minister za kmetijstvo LRS lahko dovolj skrajša0
lovopust za športni lov postrvi in lipanov na določenih
vodnih progah Soče in Vipave. .
Prepovedi ribolovnih načinov in uporabe rbiških
priprav
IV
Kolikor s to odredbo ni drugače določeno, je ribolov
v vseh odprtih vodah dovoljen samo na športni način
trnkom. Pri tem se sme uporabljati samo ena ribiška P3*
lica. Le pri ribolovu, kjer so potrebne za vabo ribei *
sme uporabljati še ena ribiška palica za lov rib, potrei'
nih za vabo.
V
V Savi od izliva Trboveljskega potoka do Turškega
broda pri Brežicah in v Muri je vse leto dovoljen ribolo
tudä s saki in križaki, v Dravi in Dravinji ter njihovih r0"
kavih in mrtvicah pa samo v času od 1. junija do 16- fe"
bruarja.
V Dravi od izliva Lešnice (Lente) nad Ormožem d
meje Ljudske republike Hrvatske je dovoljeno 1° ia
križaki bele ribe tudi v času od 16. februarja do 81. o• '
vendar samo ob nizki in čisti vodi.
V Pesnici je dovoljeno loviti ribe s saki in k-riža '
samo v času od 15. maja do 1. marca.
S saki in križaki ulovljeni sulci ob lovu drugih
se morajo takoj živi izpustiti nazaj v vodo.
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V Savi od izliva Trboveljskega potoka do Turškega
broda pxi Brežicah je dovoljeno loviti suke izjemoma
tudi e eató In križakL Zato je potrebno dovoljenje ministra za kmetijstvo LRS.
Za lov rakov so dovoljene običajne priprave.
VI
Prepovedano je:
1. loviti vse viete salmonidov (postrvi, lipane, suice)
aa örva;
2. loviti ribe z ostmi tor razstrelilnimi in omotnhnl
sredstvi;
8. pobijanje rib pod ledom;
4 nastavljanje nočnih vrvic;
5. pri lovu rib uporabljati mreže, sake • križake,
katerih okenca merijo v mokrem stanju manj kot 3 con od
vozla do vozla (v stranici okenca), kolikor za posamezne
odprte vode uporaba mrež, sakov in križakov ni prepovedana,
•
Minister za kmetijstvo LRS lahko izjemoma dovoli
uporabo mrež, sakov ali križakov z manjšimi okenc: od
predpisanih za lov rib v znanstvene r^amene, za uraelno
gojenje ali za hrano ribam. V dovoljenju mora biti označeno, za katere vodne proge, vrste rib in čas se dovoljenje
izdaja.
VII
Minister za kmetijstvo LRS lahko izjemoma dovoli
fc* določenih krajih m v določenem času uporabo sicer
Prepovedanih sredstev za ribolov, če je potrebno, da se
končajo posamezne škodljive vrste rib ali posamezne
škodljive ribe.
Splošne določbe

o varstvu eulčjih voda v Ljudski republiki Sloveniji z,
dne 18. novembra 1949 (Uradni list LRS, &l 36/49).
St. VIII-146/219
Ljubljana, dne 11. decembra 1950.
Minister za kmetijstvo LRSï
Simonia Frano ì.rt
208.

Na podlagi 3. Sena zakona o začasni ureditvi ribarstva v Sloveniji izdajam
odločbo
o razdelitvi odprtih voda v Ljudski republiki Sloveniji
•• ribarsko enoto
I
Zaradi uspešnega ribarskega gospodarstva BO raz*
delijo odprte vode v Ljudski republiki Sloveniji na štirinajst ribarskih enot, ki so jih ribarske organizacije upravi^
cene izkoriščati in dolžne upravljati ter skrbeti za povzdigo
ribjega bogastva v njih po določbah navedenega zakona.
Te enote obsegajo:
1. gorenjska ribarska enota:
Savo Dolinko, Savo Bohinjko od jezu v Soteski do
sotočja 8 Savo Dolinko in Savo od sotočja Dolinke in Bohinjke do jezu v Medvodah z vsemi pritoki na teh vodnih'
progah, izvzemsi potok Radovno s pritoki;
2. ljubljanska nborska enota:
Savo od jezu v Medvodah do levega brega Ljubljanice
ptì izlivu in od mostu v Litiji do mostu v vasi Sava X
vsemi pritoki na teh vodnih progah, izvzemsi potok Ga*
meljščico od Zagarjevega jezu v Spodnjih Gameljnah de
VIII
izliva, potok Gobovšek od izvira do izliva v Pšato in Pšato
Za nadzorstvo in zaščito ribar-••• so ribarske orga- od Kršmančevega jezu do prvega jezu pod izlivom potoka
^^acije dolžne po odredbah ministra za kmetijstvo LRS GobovÈka; samo pritoke Save od izliva Ljubljanice do
zastaviti zaprisežene ribarske čuvaje. Glede njihovih mostu v Litiji, izvzemsi Mlinščico od jezu v Klecah do
dolžnosti in pravic veljajo obstoječi predpisi.
izliva; Logaščico s pritoki in vsemi okoliškimi ponikovalnicami, izvzemal Unec; Ljubljanico od izvira do deIX
snega brega potoka Besnlce pri izlivu z vsemi pritoki,
Nadzorstvo nad pravilnim izvajanjem ribolova po izvzemsi potok Iščico od izvira do mostu v Crni vasi
veljavnih predpisih so dolžni izvajati tudi člani ribarskih s Staro ZeMmeljšcico od mostu na cesti Ig—Pijava gorica
or
ganizacij medsebojno. Vsi ribolovni upravičenci se mo- do izliva in z Novo Zelimeljščdco od prvega mlina pod
rajo pri izvajanju ribolova med seboj kontrolirati, tako cesto Ig—Pijava gorica do izliva; RašSco, vse vode pri
glede posesti veljavne ribolovnice z vpisanim ribolovnim Grosupljem, Temenico od izvira do ponikev pri vasi
dovoljenjem kakor tudi glede ujetega plena.
Ponikve, Višnjico od izvira do mostu na cesti Krška vas
Ribolovnega upravičenca, ki &e ne bi odzval taki —Trebnja gorica; Krko od elektrarne pri Zagradcu do
kontroli, lahko ribarska organizacija kaznuje z začasnim črte med zatvornico Debeljakovega mlina v Podgozdu
odvzemom ribolovnega dovoljenja, v hujših ali ponovljenih in zatvornico Glavanovega mlina v Gorenjem Kolu z
Primerih pa tudi z izključitvijo iz vrst svojih članov.
vsemi pritoki na tej vodni progi; spodnji del Cerkniškega jezera od črte: Retje—Ponikve—Vrata—Zadnji kraj
z vsemi pritoki in ponikovalnicami od te črte; vso vode
Cena predpisanih obrazcev ribolovnih znaša 100 din, v kočevskem okraju, izvzemsi Cabramko in Kolpo s pri^
toki;
°brazcev dnevnih ribolovnih dovoljenj pa 10din.
8. trboveljska ribarska enota:
XI
Savo od mostu v vasi Sava do izliva Črnega potoka
js J* odredba velja od dneva objave v Uradnem listu nad Sevnico (vštevši ta potok) z vsemi pritoki •• tej
**S. s tem dnem prenehajo veljati: odredba ministra vodni pTogi, izvzemsi Savinjo;
4. celjska ribarska enota:
*? kmetijstvo in gozdarstvo za izvrševanje zakona o začasni
Savinjo
z vsemi pritoki;
(•,
ureditvi ribarstva
nuttj»ivti v Kuuvcuajii
Sloveniji zii ulic
dne X£.
12. sc^reuiuio
septembra
5. mariborska ribarska enota;
*W (Uradni list LRS, št. 65/46), odredba o spremembi
r
Dravo od državne meje s tokom do šentmartinskega
v ^°e ministra za kmetijstvo in gozdarstvo za izvršed-n^n ^kona o začasni ureditvi ribarstva v Sloveniji z broda, Dravinjo od izvira do desnega breeta Stopenjskega
dne 26 maja 1949 (Uradni list LRS, št. 18/49) in odredba potoka pri izlivu, Polskavo od izvira do mostov na cesti

'''''/;
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pri Zupečji vasi, Pesnico od izvira do mostu na okrajni
cesti v (Jočovi; vse pritoke na teb vodnih progah;
6- ljutomerska ribarska enota:
Muro od državne meje s tokom do državne meje z
vsemi pritoki na tej vodni progi, «vključno vse prekmurske v<xie;
7. ptujska ribarska enota:
Dravo od sentmartinskega broda (vštevši njen rokav
Kani/,o) do •••• Ljudske republike Hrvatske, Dravinjo,
Polskavo in Pesnico od meje mariborske ribarske enoie
do ialivov, Z vsemi pritoki na teh vodnih progah;
8. krška ribarska enota:
Savo od izliva Črnega potoka nad Sevnico do meje
Ljudske republike Hrvatske, z Mirno, Sotto in Bregano do
iste moje in Krk> od nui-.ni v Mršeči vasi do izliva v Sa••, z vsemi pritoki na teh vodnih progah;
0. novomeška ribarska enota;
Krko od črte med zatvornico Debeljakovega mlina v
Podgczau m zatvornico Ulavanovega mlina v uii.
Kotu do mostu v Mršeči vasi s Temenico od ponikev r.r,
vasi Ponikve do izliva v Krko in vsemi drugimi pritoki na tej vodni progi;

Ôtev. 87 — •. XII. 1950

odprtih voda v Ljudski republiki Sloveniji na ribarske
enote I št. 2001/1 z dne 8. marca 1949 (Uradni list LRS,
ài. 9/49) in odločba o spremembi odločbe o razdelitvi odprtih voda v Ljudski republiki Sloveniji na ribarske ••°"
te št. 2089/1 z dne 18. novembra 1949 (Uradni list LRS,
št. 361/49).
*
St. VI — 146/220
Ljubljana, dne 11. decembra I960.
Minister za kmetijstvo LRS:
Simonič Franc 1. r.

Pregled »Uradnega lista Fl.KJ«
St. 67 z dne 6. decembra 1950-.
Ö20- Uredba^o spremembah in dopolnitvah uredbe o
medsebojnem plačevanju v gospodarstvu.
021. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
elementih lastne cene, o akumulaciji, skladu vodstva
in o osrednjem skladu državnih industrijskih proizvajalnih podjetij lokalnega pomena.

10. črnomaljska ribarska enota:
Cabranko in Kolpo do meje Ljudske republike Hrvatske z vsemi pritoki na levt-• bregu;

622. Uredba o vzpostavitvi patentov in pravic vzorcev,
modelov ter tovarniških in trgovskih znamk.
623. Navodilo o ustalitvi in strokovnem dviganju kadrov
v okrajnih (mestnih) ljudskih odborih.

U. ilirskobistriška ribarska enota:
Reko, Pivko, Nanoščico in Korotanščico z vsemi njihovimi pritoki;

624. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o
prodaji in določanju cen za izdelke obrtniških zadrug in podjetij družbenih organizacij.

12. goriška ribarska enota:
Sočo od izliva potoka Doblar v Doblarjih (vštevši ta
potok) do državne meje in Vipavo z vsemi pritoki na teh
vodnih progah;
13. idrijska ribarska enota:
Idrijco od izvira do mostu — brvi v vasi Reka z
vsemi piitoki na tej vodni progi;
14. tolminska ribarska enota:
Sočo od mostu v vasi Cezsoča do izliva potoka Doblar
v Doblarjih z vsemi pritoki na tej vodni progi, izvzemal
potok Idrijo pri Kobaridu s piitoki; Idrijco cd mostu v
vasi Dolenja Trebuša do izliva s pritoki.
V ribarske enote spadajo tudi vse stranske vode, tekoče ali stoječe (naravne ali umetne struge, rokavi, mrtvice, močvirja, mlake itd.), ki so •• njihovih območjih,
če nimajo pomena zaprtih voda (2. člen navedenega zakona).

625. Navodilo o spremembah In dopolnitvah navodila o
prodaji in določanju cen za izdelke zasebnih- obrtnih
obratov.
626. Odredba o potnih stroških članov upravnih odborov
in članov delavskih svetov.
627. Navodilo o sklepanju pogodb o dobavi kmetijskih
pridelkov, ki jih dobavljajo državna kmetijska posestva, kmečke obdelovalne zadruge in državna odkupna podjetja.
628. Navodilo za sestavljanje plana razdelitve pridelkov
z državnih kmetijskih posestev.
629. Navodilo o likvidaciji podjetij in prodajaln (magazinov) za posebno preskrbo in pa ekonomij ter pr/<H•••• in izletniških domov.
030. Odredba o vnovčenju in likvidaciji računov za dela
in dobave v breme proračuna za leto 1950.
631. Odredba o prekrških zoper red in varnost n« železndcah.

•
Gospodarska središča ribarskih enot, navedenih v I.
točki so v Kranju, Ljubljani, Trbovljah, Celju, Mariboru,
Ljutomeru, Ptuju, Krškem, Novem mestu, Črnomlju, Ilirski Bistrici, Ajdovščini, Idriji in Tolminu.
III
Ta odločba velja od dneva objave v Uradnem listu
LRS. S tem dnem prenehata veljati odločba o razdelitvi

036. Odločba o rokih za sklepanje dobavnih pogodb z#
gradbeni material.
638. Odločba o planu četrtega žrebanja obveznic prvega
ljudskega posojila.
Popravek navodila o pogojih za sklepanje in o elementih
generalnih, okvirnih in globalnih pogodb o izdelavi
in dobavi opreme iz panog 117 M m 110 M.

izfajii -TTr-fiflnl:«t LRS«. _ Direktor tn odeovoml urednik: dr. Raetko Močnik, tiska tiskarni >Toneta TomSiča — vsi /
!."Kliani- NT.ro?nina: letno 240 din. — Poeamczna Stevfflka: 4 ,:" *r> 1« strani Min do 32 «frani. t2 din do 48 etrani, 16 du>
do 64 etrani, po posti 2.50 d'" več. Uredništvo in irpromiStvo: Ljublana. Or^gorftcVva nT. ***. — Telefon: ravnateljstvo 40-41"
uredniâtvo 49-90, upravniètvo 55-79. Cek. račun GOl-DOlS^O.
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LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

Številka 38.

V Ljubljani, dne 21. decembra 1950.
VSEBINA:

09. Ukaz o epremembi v eestivu republiške volilne komisije.
"• Ukaz o sklicanju novoizvoljenih ljudskih odborov okrajev
in iz okraja izločenega mesta Celje, izvoljenih na volitvah
dne 17. decembra 1950, k prvemu zasedanju.
«H. Odredba o določitvi količin vina, ki jih smejo proizvajalci

•••• porabiti brez plačala davka od promela proizvodov v
eni proizvajalni dobi.
212. Odredba o prenosu terjatev bivSih obnovitvenih zadrug po
Državni bankd za kreditiranje kmetijskih zadrug LRS.
213. Odločba o ustanovitvi Fizioteraipevtske erednj* šole v
Ljubljani.

PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE LRS

cembra 1930, se sklicujejo k prvemu zasedanju, ki se bo
vršilo:
1. dne 22. decembra I960 ob 8. uri za mesto Celiej
2. dne 23. decembra 1950 ob 8. uri za okraje:
Ce.'je okolica,
Črnomelj in
Muiska Sobota;
3. dre 23. decembra 1950 ob 9. uri za okraje:
Grosuplje,
Krško
Lendava,
Ljubljana okolica,
Ljutomer,
Novo • sMo,
Postojna,
Radgona m
Trebnje;
4. dne 20. decembra 1950 ob 9. uri za okraj Maribor
okolica;
5. dne 27. decembra I960 ob 9. urj za okraj Ptuj.
Prva zasedanja bodo v pTostorih, ki so jih navedeni
ljudski odbori doslej uporabljali za zasedanja.
Ta ukaz velja takoj.
U št. 226
Ljubljana, dne 19. decembra 1950.
PREZIDU LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretpr!
Predspdnikt
France Lubej 1. r.
Josip Vidmar I. r

209.
Na podlagi 18. člena zakona o volitvah odbornikov
sudskih odborov izdaja Prezidij Ljudske skupščine LR
Slovenije

ukaz
o spremembi v sestavu republiške volilne komisije
I
Razrešujeta s e:
1. Franc B e r g a n t dolžnosti člana in
2. Albin Kovač dolžnosti namestnika člana.
II
Im enujeta se :
1- Franc Cerne, član tajništva Glavnega odbora
^vez© sindikatov za Slovenijo, na mesto razrešenega Franca Berganta in
2. Jože Kopitar, San predsedstva Glavnega od•^•• Zveze sindikatov za Slovenijo, na mesto razrešenega
A1
bma Kovača.
III
Ta
,„
ukaz
velja
od
dneva
objave v >Uradnem listu
TT
lj
RS<.
U št. 225
Ljubljana, dne 15. decembra I960
PREZIDIJ LJUDSKE SKUPŠČINE
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sekretar:
Predsednik:
ranco
Lubcj I. r.
Josip Vidmar 1. r.
210-

PHAVn.NIK1.0DREDBE.NAV0DÌLA,0DL0CBE
MINISTRSTEV UUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

©dtv5 - P^^i
od ^ "
. Oena zaikona o volitvah
»ornikov ljudskih odborov v zvezi z ukazom Prezid i ja
Judske skupščine LR Slovenije z dne 20 oktobra 1950
gradui list LRS, žt. S2-182I50) izdaja Prezidij Ljudske
'«Upščine
"ine LR ••••••«
Slovenije

211.
Na podlagi pooblastila četrtega odstavka v 3. to?M
pripombe k št. 499 tarife davka od prometa proizvodov
(priloga k Uradnemu listu FLRJ, št. 18—128/50) in v
sporazumu z ministrom za državne nabave LRS izdajam

ukaz

odredbo

a

1-

8

1 1 7S

iz ni
.nJu novoizvoljenih ljudskih odborov okrajev in o določitvi količin vina. Id jih smejo proizvaialci sami
0•{
•••• izločenega mesta Celje, izvoljenih na volitvah porabiti brez plačila davka od prometa proizvod' v
"ne !7. decembra 1950, k prvemu zasedanju
pni proizvajalni dohi
1. Proizvajalci vina smejo porabiti v družini Orez
Ì2fo*Novoizvol}eni ljudski odbomi okrajev in iz okraja
^^«ga mesta Celje, izvoljeni na volitvah dne 17. de- i plačila davka od prometa proizvodov:

Štev. 38 — 21. XII. 1950

URADNI LIST LRS

Stran 218

a) 200 (dve sto) litrov za vsakega nad. 16 let etarega
člana družin vinogradnikov na območju okrajnih ljudskih
odborov Črnomelj, Gorica in Sežana.
b) 164) (sto petdeset) litrov za vsakega nad 15 let
starega člana družin vinogradnikov na območju drugih
okrajnih in mestnih ljudskih odborov LRS.
Te količine veljajo za proizvajalno dobo od 20. novembra 1950 do 19. novembra 1951.
II. Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati predpis
pod a) 1. točke odredbe o določitvi količin vina ali žganja,
ki jih smejo proizvajalci sami porabiti brez plačila davka
od prometa proizvodov v eni proizvajalni dobi (Uradni list
LRS, žt 39—255/49).
III. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem
listu LRS<.
St. 331—55/172—1950
Ljubljana, dne 1. decembra 1950.
Strinjam sel
Minister za finance LRS:
Minister
Zoran Pol« 1. r.
za državne nabave LRS:
Leopold Krese 1. r.

212.
Na podlagi 82. člena ustave LRS In 8. točke 6. člena
temeljne uredbe o državnih bankah za kreditiranje kmetijskih zadrug (Uradni list FLRJ, št. 71—597/48) izdajam

odredbo
o prenosu terjatev bivših obnovitvenih zadrug po
Državni banki za kreditiranje kmetijskih zadrug LRS
Vse terjatve, ki so jih imele bivše obnovitvene zadruge nasproti koristnikom kreditov za obnovo, se prenesejo na Državno banko za kreditiranje kmetijskih
zadrug LRS, ki ima odslej vse pravice in obveznosti iz
teh poslov.
St. 241—1087—1950
Ljubljana, dne 18. decembra 1950.
Minister za finance LRS:
Zoran Polie 1. r.

218.
Na podlagi 3. locke splošnega navodila o srednjih strokovnih šolah (Uradni list FLRJ, št 78—626/49) izdajam
o ustanovitvi Fizioterapevtske srednje šole
v Ljubljani
Zaradi vzgoje specialnih medicinskih kadrov za fizikalno terapijo se ustanovi Fizioterapevtska srednja šola
v Ljubljani.
Izddja »Uradni list LRS«. — Direktor tn odgovorni urednik:
L.""b!iani. Naročnina: letao 240 din. — Posamezna Številka: 4
do 64 etrani, po pošti 2.50 dim v* uredništvo to upravniStvo:
uredniétvo 49-90, upravništvo

Sola jie pod neposrednim vodstvom in nadzorstvom
Ministrstva za ljudsko zdravstvo LRS.
Šolanje traja 4 leta ter je teoretično in praktično.
Učni načrt in program predpiše Ministrstvo za ljudsko
zdravstvo LRS v sporazumu z Ministrstvom za prosveto
LRS.
3

V šolo se lahko vpiše, kdor je končal nižjo gimnazijo
z nižjim tečajnim izpitom, če ni starejši kakor 18 let.
4

Absolventi fdtzioterapevtske srednje šole pridobijo
kvalifikacijo za naziv medicinskega tehnika.
Za opravljanje nižjih sorodn h nazivov kot medicinski
tehnik, absolventom te šole ni treba še posebne strokovne
izobrazbe, ki se zahteva po uredbi o zdravstveni stroki
za te nazive.
5
Fizioterapevtsko srednjo šolo vodi ravnatelj, imenuje
ga minister za ljudsko zdravstvo LRS.
Na šoli poučujejo stalni in honorarni predavatelji.
6
Fizioterapevtska srednja šola v Ljubljani ima »voj
predračun dohodkov in izdatkov v sestavu predračuna
Ministrstva za ljudsko zdravstvo LRS.
Ravnatelj šole je odredbodajalec za izvajanje predračuna.
Natančnejše predpise o organizaciji in delu Fizioterapevtske srednje šole v Ljubljani predpilše minister za
ljudsko zdravstvo LRS y sporazumu z ministrom za Pr0"
sveto LRS.
8

Zaradi pomanjkanja fizioterapevtskih kadrov traja
šolanje v letih 1950/51 in 1951/52 samo dve leti; za vpis
v te letnike {-a se zahteva 8 razredov gimnazije in starost največ 25 let.
Ta odločba velja takoj.
Op VII št. 6556'3-VII
Ljubljana, dne 20. novembra 1950.
Strinjam se!
Minister
Minister za prosveto LRS:
za ljudsko zdravstvo LRS:
Ivan Regent L r.Dr. Marjan Ahčin L rMinister za finance LRS:
Zoran Polic" l. r. .

dr. Rastko Močnik, tiaka flekama >Toneta Tomšiča* — ved v
din do 16 etrani. 8 din do 32 etra»!, 12 din do 48 etrani, 16 dW
LJuMjana, Gregorčičeva nI. ?3. -> Telefon: ravnateljstvo 49-4"
55-79. Ček. račun 601-9•180-0.
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Raggiasi in odiasi
jRazglasi ministrstev
0r

S. št 44/47-33

13.015

Prvi oklic
Sestavjjen je osnutek nove zemijiâ'fte
•]ige
za katastrsko občino Smuka v
s
°anem okraju Kočevje in se določi
15. januar 1950
kot dan, od katerega dalje je treba poeto,
pti e tem osnutkom kakor z zemljiško
knjiga.
Od navedenega dno dalje je samo z
vjMsom v novoosnovano zemljiško knjigo
«ozn0 doseči učinek zemljiškoknjižnega
pifia glede zemljišč, vpisanih v tej zem.
•ki kniiri.
knjigi.
II
Obene
, aem ee z dnem 15. januarja 1950
Va
" ja pcatopek za popravljanje navedene
^oosnovane zemljiško knjige. Zato se
Prazavajo, naj priglasijo evßje zahtevke
^Jpozneje
do vštetega 15. marca 1950
*). vei tisti, ki zahtevajo na podlagi
?g."ce. pridobljene pred 15, januarjem
oh«s da ^ 6e spremenili vpisi, ki jih
, ? °ga novoosnovana zemljiška knjiga in
i ee tičejo lastninskih ali posestnih razri
L pa najsi ee izvede ta sprememba
z
Som
nan aTo
' PriPisom ali ö prenosom ali s
0z
»twì
naèbe zemljišč ali s sestavo
^nlpškoknjižnih
teles ali kakor koli
•••
••••;
i*« vei ti&li» ki Êo pridobili že pred 15.
wmiaTjem 1950 Da zemljiščih, vpisanih v
jj?!?06ûovani zemljiški knjigi ali na nji.
„ ln delih zastavne, služnostno ali drute pravice, prikladno za' iknjižni vpie, kosor bj bilo to pravico treba vpisati kot
?ja. bremena, «a se niso vjpieane ali
"*§ vpieano tako, Kakor jô treba.
v
priglasitvah pod b) j'e treba natanč» navesti pravico in vrstni red, ki so
•*•• Zahteva, kakor tudi zemljiškoknjiž.
e
Nav
' '• 3jlalerîa es ••• 3zvrSi vpis.

Prilik1

]s treta tudi

»

na lw

J

SD

°Pira

Jiašena pravica in na kaj zahtevani
r
|ra.i red.
lo&fi^ksitvam pod a) in b)' jo treba prii2]j J ^virnik in prepis li&tine, iz katere
sice <iol^na pravica oziroma dejstvo, in
• r v Primerih, kjer so pravice ali dejpo 2ß
?oinnnaStala
" Juni^u 1946, •••••°krn A v PTim6«h> kjer so nastala pred
strini em' Pa kolikor ima tako listino
n
Pri1 ^
^ «astopnili.
itvene
'••• :
dolžnosti v ničemer ne
1
40
«a ^ ?». » da je pravica, ki jo jo tre'stinp ik • li» morđa razvidna: iz kakšno
ne„.' Ì ie že pri sodišču, ali iz kak.
'Tinina, aeSa eklepa itd. Pač pa so od
b«sitveno dolžnosti izvzete:
l)0 P avl a ,n de
do f[ v'vStc{
!£tva. za katera eo ali
»iïen»- 7 ega 14. januarja 1050 upra.
lU
ro5n e ali
'""isln 1 ali 2 P
i
priglasitve v
«av/to.,'.
- t. razglasa ministrstva za
•t » z dne 12. junija 1946 (Uradni
•<5). • 5t- 44-16D/46 7. dno 26. Junija
Pravice^ ki se ne opirajo na pogodbo
• Pravice, pridobljene zaradi agrar.

ne rei'onue, zaplembe in podob ••), ker
bodo te pravice itak uradoma pri'gl;\:"::<~
Kdor zamudi zgoraj dan, rok 15. marca
1950, izgubi pravico, uveljavljati priulasi'.vj zavezane zahte/J:o do ireîj'h oseb,
ki el pridobijo knjižne pravic.j \ ùi.r,,
veri r.a podlag; v ni sov, obstoječih v :;D'.,ICònovani zeml,i.:.ki knjigi, kolikor 'i vpisi
niîo irpoàbijapi.
Zoper v pio o obiemeniin.h pravic (••ptavne, služnostne itd. pravice), !.; hr.jo
v novoosnovani zemijiJki knjigi obfiopl:
na dan 15, januarja JPV), •;• vr i i\
!:i mislijo, •• so z o! ^toien! kak?pp;\i IPM
vpisov ali z njegovim vrstnim redom
oškodovani v svojih pravicah
vložijo ugovor« do vštetega
15. marca 1P50,
ker zadobijo sicer ti vpisi uPirrek zfmljiSkokniižnih vpisov.
IV
Novoosnovana zemljiška knjiga je vsakomur na razpolago ?a vpogled med rednimi uradnimi urami pri oiirajncm sod:.
šču v Kc;:Pvju. Pi i tem sodi'cu te tudi
vlagajo moreivlüp, priglasitve in ugovori
po priùijc";'m oTr1 "c;i ,n sicer pismeno ali
usino na 7,"T->=rii!-.
Proti x-Tiii'i' II kov za pngla-. ve ,n
uT'Acie T:' (i"puf'..ia upor-Javi^v v ;^r? *nji sian in eo ti t r>:i •• smcio pod-J/. 'i
za pesameznp stranke
Ministrstvo za pravosodje LRS
Ljubljana dne 27. dorembra 1949.
•k
St. VI. — 65/11
"
Ï3.00?

Eazglas
Ministrstvo za kmetijstvo LRS razglasa po 2. in 8. členu uredbe o preprečevanju in zatiranju nalezljive ohromelosti
prašičev (Uradni list LRS, št. 24-150/49),
da so v Ljudski republik; Sloveniji z nalezljivo Ohromelostjo prašičev okn/un
okraji Dravograd, Ljutomer, Maribor
okolica, Poljčane, Ptuj in Mar.bor mesto
ter da okraja Celje okolica in .Inserire
nista več okužena 3 tn boleznijo.
Ljubljana dne 10. decembra 194!).
Ministrstvo za kmetijstvo LRS

Resister državnih

gros

J>f>'

Vpisi
1.

Sedež: LJubljana.
Dan vpisa: 16. decembra ifW
Besedilo: -Esportproickt?, r.iiibl,!.vim,
'iToMavija.
Poslovni prednici: Izvrševanje nubii• istične propagande v inozemstvu s k;>
mercialno — publicisiičnc3a in unrnbiipk •>
1
1 "idMcr, b) projektiranj? celotne rrnv>
•'»• vsp.h množičnih irvoïtiih ter M^V- '
'"luktov v skladu z zahtevami pvrjovn1
• tržišča; c) nacrtan i'/elava kn';''
' ireme, prospektov, k.ila'ogov ,• rev
:•) izvedba razstavljanja na vclcsejmdi.

katerih izvrš.tev razstave je poverjena
,'c:c.t;.
(j:'.:r.o\;4'ij i,od',!i,a: Vlada LRS, odlod.-. .• b-KH; 744'z dne 28. XI. 1949.
<i, '.J,,,LI ..piavai vodilelj: Komite za
L',. : r> ::;»',1.:• p: \jadi LKS.
'• '.)•_, ••&; ;a .j zuiij podp>Uje:
.•'i-''i'rl hr/:'.:, v. d. direktorja, samosloino, -' r> :~>iu zak. pooblasti; in pravil
n"q;ot;.\
Minirtrsro ZA finance LIÎS,
Ljubljana,
•ine 1•. (ic-:mbra 19:9.
^. 24V,l"i—1949
4
S< :ìc2: Ljubljana.
Lan vn'.r-a: 21. decembra 1949.
Livcci.io: Umebia valilnica, št. Vid pri
Ljub! inni.
Pr^ir;v,iî pitdni.-i: UnitUio valjenje jaic
p;^',;L:iìie kot irlužnfviiia îloritev, nakup
jajc in p rod J j a pi^Pancev ter sklepanje in
rpravliri)-'-" ù'"li drugih zadev v zvezi z
'.!."V.I'M p^^lnvan'em nođietja.
U-'movif'.-1-; pc'dielj'a: Vada LRS, odlava -'. S--»".,: r,T5 z dne 13. VI. 1949.
7? '',."• • ^vi ••.?.

P--.", ,,, z„c-or,,ip ,, z„n; pc/pvujp.la;
)'.<•• io 1-icor'). direktor, ean^o^fojno. v
C.'; '''-I v"n • -)";iln--,;' ir pravil podolja
A--, ",iavii- raiiv;i:ov:dja, sot>odr'ujf T>' ne no .'1. členu ep', zakona o
drž. c;cso. jrr-i^uib
T'r'strstvo za finance LUS.
Ljubljana,
•inj 24. uecembra 1949.
St. 243510—1949
5
T;

3.
Sedež: Črnomelj.
Dfn vpisa: 5. januarja 1950.
Pc-eđiio:
Okrpao j'.orljctjc »Ođpađc
prne!!îr!;.
i"rr'ovii; predmtl: Odkup odpadkov za
i'iii ' •••', ,0 M'cdekivo.
C." "r'e.',' podjetja: OLO Črnomelj,
odlaM-a / Piv. T—52/3-1940 z dne 25.
Vfll. 19-"<)
Oo'iraìiv"! upravni voditelj: Irvršilnt
od'"j: OLO .Crr.t.molj.
ì'o.i'Ok.o za--lopa!a • ,^anj podpisujeta:
f-vpjrrpr Anton, upravnik, v vseh za.
d'v:;h ••'••!-'!••••, po sakorifih pooblastil-h 11 pravilih podje'.ia. Račiinf/ved-tvcnp
z".devr sopotlpiVujeia upravnik io. vsakokratni poveri-nil: za liPmvurlne zadeve
••..• !^nvOn'"li.
O'-.rV'üi LO f'rnomelj.
Iteverirnf-tvo za finance,
dne 5. •••••••• ]950
«if. •3''-1950
150
4.

Dan \- •-,-• — r^-^nibra IOI4
iv-o-iii— K,.,- ,..,,., brnuilnVp

MLO

•\.<Hi--

i'nciivn, p. ,;;>,ni. i*T'pHi|Jranje držav• • PI r^rriipr,-^ r-.•' ;.jj, f-prejemaniP
-i:inîb v' w •?.•".1 frk'orjev, opravljrnip
'" i, co'o/'i'^k^gn in virmanskega
pioiiieta.

Stran 2
Lüidjio.^teij podjetja: MLO Metlika, odločba z dne zö. IX. 1049.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor MLO Metlika,
lodjetje zastopajo • zauj podpisujejo:
Stupar Ignac, upravnik, skupaj z njim
Jenna Ivan, ali njegov namestnik
Kopirne Julij, za vet» kreditno • denarno puslovauje. Za administrativno po.
elovanje podpisujeta &kupaj z upravnikom
Petrič Franc, blagajnik, in
Barle Marija, knjigovodja.
Okrajni LO Črnomelj,
povcrjoništvo za finance,
dne -V. deceiuüia 1949.
št. 1737 1 — 1949
' 5 014
*
5.
Sedež: Srednja Dobrava.
Dan vpisa: IV. decembra 1949.
Besedilo: Krajevna go'Ulna, Srednja
Dobrava.
Poslovni predmet: ločenje alkoholnih
ter brezalkoholnih pijač, postrežba geslom
s hrano.
Ustanovitelj podjetja: KLO Srednja
Dobrava.
Operativni upravni voditelj: KLO Sred.
nja Dobrava.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Sluga Franc, upravnik,
Bergant Janko, računovodja.
Okrajni LO Jesenice,
poverjeništvo za finance,
dna 17. decembra 194Ö.
ât. IX. 2029/1/49/Rau
.' S02
6.
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Sedež: Sevnica.
Uan vpisa: 31. decembra 1949.
Besedilo: Krajevna mesnica, Sevnica.
ptfelovni predmet: Nakup klavne živine,
prodaja mesa in ••••• izdelkov.
Ustanovitev lj podjetja: KLO Sevnica,
odločba it. 1010/1 z dne 14. X. 1949.
Operativni upravni voditelj: KLO Sev.
niča.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kragl Anton mL, poslovodja, samostojno do zneska 50.000 din, za večje zneske
sapodpsiuje
VrtovSel; Peter, predsednik KLO ali
Mazi AniVa, tajnik.
Oki.ijui LU Krško,
poverjcuistvo za finance,
.ine öl. d'.tcm!)ra 1940.
ÖL 4538
17

•
U.

Sede/.; Sevnica.
Dan vp.fcđ: 31. decembra 1949.
Besedilo; Uprava drž. stanovanjskih
igradb, Sevnica.
Poslovni predmet: Uelanavljanje in
vzdrževanje že obstoječih državnih zgradb.
Uetanovitelj podjetja: KLO Sevnica,
odloi.ua št. 1011/1 z dne 14. X. 1949.
Operativni upravni voditelj: KLO Sov.
niča.
Podjetje zaetopajo in zanj podpisujejo:
Kosem Filip, poelovodja, samostojno,
do zneska 50.000 din, za večje zneske sopodpieuje poleg poslovodje
Vrtovšek Peter, predsednik KLO ali
Mazi Anica, 'tajnik.
Okrajni L0 Krško,
poverjeništvo za finali- Ine 31. decembra 1'
St. 4538

Sedež: Mojstrana.
Dan vpisa: 17. decembra 1949.
Besedilo: Krajevno mizarsko podjetje,
Dovje-Mojstrana.
Poslovni predmet: Izdelovanje novih
•
artiklov in delna poprava starih predmeI0
i
tov, splošno mizarstvo
J
Sedež: Sevnica.
Ustanovitelj podjetja: KLO Dovje-Moj- t
Dan vpisa: 31. decembra 1049.
ptrana.
Besedilo: Uprava vodovoda v Sevnic,.
Operativni upravni voditelj: izvršilni
Poslovni predmet: Preskrba prebivalodbor KLO Dovje-Mojstrana.
stva z dobro in užitno vodo, upravljanje,
Podjetje zastopajo m zanj podpihujejovzdrževanje in pojačanje kajpacitete že
Knaflič Janez, poslovodja,
obstoječega vodovoda z zajetjem novih
Svajger Filip, namestnik poslovodje, in
vodnih pritokov.
Sonje Štefka.
Ustanovitelj podjetja: KLO Sevnica, odOkrajni LO Jesenke,
ločba št. 1012/1 z dne 14. X. 1949.
poverjeništvo za finance,
Operativni upravni voditelj: KLO Sevdne 17. decembra 1949.
nica.
St. TX-1942/1/49/Rau
12.797
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kosem Filip, poslovodja, eamostojno do
zneska 50.000 din, za večje zneske eopodSedež: Kamnik.
"
pisujo
Dan vpisa: 29 decembra 1949.
Vrtovšek Peter, predsednik KLO ali pa
Besedilo: Mestno prevozništvo, Kamnik.
Mazi Anica, tajnik.
Poslovni predmet: Prevoz za tuji raOkrajni LO KrSko,
čun.
poverjeništvo za finance,
Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik, od• Ine 81. decembra 1049.
io?! a št. 3140/49 z dne 23. XII. 1949.
St. 4538
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
•
od'w MLO Kamnik oziroma uprava mest.
11.
nib podjetij Kamnik.
Sedež: Borovnica.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Dan vpisa: 13. decembra 1949.
Tskra Jurii, poslovodja, «amoetojno, v
Besedilo: Krajevna gospodarska pod.
•••^••-; odsotnosti pa
spkirnik Franc, upravnik uprave mest- jetja, KLO Borovnica.
Poslovni predmet: Valjčni mlin, lesni
nih tiodfetij, spise finančnega in kreditobrat, apnenica, čevljarska delavnica, meneca znacaia fcopodnisuje z enim od teh
Nemee Jurij, računovodja, v njegovi sarija, menza in gostilna, kino, upravlja,
nje ljudskega premoženja in prevozni,
odsotnosti pa
štvo.
Brvar Tvanka, blagajnicarka.
Ustanovitelj podjetja: KLO Borovnica,
Okrain! LO Kamnik,
;
odločba št. 1253 z dne 31. X. 1949.
po\<"''"ni*fvo za f "nce,
Operativni upravni voditelj: KLO Bo.
-Ine '9 rleremlir;, 1949.
SI. 3419—III 1949
8 ravnica.

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Cerk Janez, upravnik,
Petrič Anton, namestnik upravnika
oba po pravilih podjetja,
Hrovatin Ana, računovodja, po 47- členu spi. zakona c> državnih gospodarskih
podjetjih.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjeništvo za finance,
ine 13. decembra 1949St. 3096/4
12-9'6
12.

Sedež: Maribor, Glavni trg.
Dan vpija: 17. decembra 1949.
Besedilo: Mestno umsko podjetje, 5*a*
ribor.
Poslovni predmet: Opravljanje urare»6
obrti.
Ueilanovitelj podietja: MLO Maribor,
odločba št. 3215/6-49 z dne 26. XI. l9fyOperativni upravni voditelj: DirekciP
mestnih oliiiiiMi obratov Maribor.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Hrastnik Ivo, poslovodja, v okviru P°"
oli .•.-l i i cpe.'.iliwiega urrn •1•:.;• vodstva,
2erjal
Boris,
knjigovodja,
i'^
ne denarnega, materialnega, obračunskega in kreditnega značaja, poleg poslovodje.
Mestni LO Maribor,
povcrjoništvo za finance,
dne 17. decembra 1949,
13.055
St. Pov. 56/210—III—49
13.
Sedež: Maribor, Glavni trg 6.
Dan vpi£ia: 17. decembra 1949.
Besedilo: Mestna brusilnica, Maribor.
Poslovni predmet; Popravilo in bruse*
nje nožev, britev in medicinskih inštruinni tov.
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor»
odločba z dne 10. XII. 1949.
Operativni upravni voditelj: Direkwla
mestnih obrtnih obratov Maribor.
Podjetje zastopata in zanj podpisuj6'^
Domijan Alojz, poslovodja, v okviru p°*
oblasti] operativnega upravnega vodstva.
Ris Marija, knjigovodja, listine <*?'
narnega, materialnega, obračunskega 'D
kreditnega značaja, poleg poslovodje.
Mestni L0 Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 17. decembra 1919.
„..„
St. Pov. 56/206—111—49 iS-040

•

14.
Sedež: Maribor, Gosposka ul. 7Dan vptea: 17. decembra 1949.
•
Besedilo: »Kuna« krznar«tvo in feI"
carstvo, Maribor.
Poelovni predmet: Izdelava krznenih i
delkov.
....
Ustanovitelj podjetja: MLO Marie01'
odločba M. 1998/49 t dne 8. XII. 1949- j3
Operativni upravni voditelj: Direi«"
mestnih obrtnih obratov Maribor.
Podjetje zastopata in zanj podpis"*^
Postružnik Bogomil, poslovodja, v o*
ru pooblastil operativnega upravrt vodstva,
.. t!.
Pepelnjak Zofija, knjigovodja,_ "?
1 •••
"• denarnega, materialnega. < ° ""}0.
<ja in kroditneTa značaja poleg P0*
vodje.
Mestni LO Maribor,
povcrioništii 7» i'-'mnro,
dn<" )7 (W-mV.'i 1949.
l3ß
St. Pov. 56/212
°
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15.
bedež: Maribor, Gosposka ul. 14.
üan vpiea: 17. decembra 1949.
Besedilo: Izdclovaln]ca moškega in žensk
?ga perila, Maribor.
Poslovni predmet: Izdelovanje moškega • ženskega periia.
Uslaaov,telj podjetja: MLO Maribor,
od
o<Aa st. 3337/11.49 z dne 8. XII. 1940.
gorati vni upravni voditelj: Direkcija
rastnih obrtnih obratov Maribor.
*°djelje zastopajo in zanj podpisujejo:
•^•''• •]°•2'1•» poslovodja, v okviru
pooblastil operativnega upravnega vodI

»'VA,

. Ogrizek Franja, namestnik poslovodje
n
poslovodja delavnice ženskega perila,
tJ
°rjan6i2 Amalija, knjigovodja, listin
8
denarnega, materialnega, obracunskeSL.'n kreditnega značaja, poleg poalo.
Mestni LO Maribor,
poverjoništvo za finance,
dne 17. decembra 1949.
St. Pov. 56/202-49

13.042

IG.
*
Sedež: Maribor, Gosposka ul. 19.
Dan vpif-a: 17. decembra 1949.
Besedilo: Jiestna izdelovnlnica štamM*. Maribor.
Poslovni predmet: Izdelovanji? štamfTVn potrebščin te stroke.
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor,
Odipcba št. '3251/3-49 z dne 26. XI.
t«^Sfrat'vm upravni voditelj: Direkcija
T* .obrtnih obratov Maribor.
OdjetJB zastopata in zanj podpisujeta:
obtpVeD *8nac> poslovodja, v Okviru po.
^• operativnega upravnega vodstva,
He , rnik Mariia. Knjigovodja, 1L8Üdenarnega, materialnega, obračunskega-111 kricditnega značaja, polog posto.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 17. decembra 1949.
St. Pov. 56/205—III-49
17.

18.047

*

^edež: Maribor, Gosposka ul. 27.
"**• vpiea: 17. decembra 1949.
jedilo: Mestna optika, Maribor.
«ptik
' Prpđ)Tlrf; Opravljanje obrti
oÄan'0v,i'telj podjetja: MLO Maribor,
u
"cba št. 3251/8-49 z dne 26. XI. 1949.
toesS?ivni ''pravni voditelj: Direkcija
pS" obrtnih obratov Maribor.
Orn
zakopala in zanj podpisujeta:
, obw5f FraDJo, poslovodja, v okviru pog i1 operativnega upravnega vodstva,
ue 1• Boris,
knjigovodja,
listi.
ga ;n arneÇa. materialnega, obračunskev
'°dje
bitnega značaja, poleg pošlo.
Mestni LO Maribor,
Poverioništro za finance,
d
"e 17. decembra 1949.
Si Pov. 56/209-111-49
18.

13.053

*

D3neŽ: Maril»nr, Gosposka ul. 27.
Wert^'^',, ,?•, decembra 1949.
'"«haul,
° •') podjetje za precizno
Pos]© Vni'. ••••,••
nr
Hib. ra^
edmpt- Popravljanje pisal.
kih in
Üetarmn4oli
S'vrtlnih strfjev.
°dl0Čb,xi'
Pod;»'--l: MLO Maribor.
4 st
- 3251/2-49 z dne 26. XI. 1949.

Stran 3

Operativni upravni voditelj: Direkcija 22.
Sedež: Maribor, Krekova ul. 14.
mestnih obrtnih obratov Maribor. *
Dan vpisa: 17. decembra 1949.
Delavnici: Maribor, Gosposka ul. 27 in
Besedilo: Mestna pletarna in vrvarna,
Gregorčičeva ul, 6.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: Maribor.
Poslovni ipredmet: Opravljanje pletarGrujič Mihajlo, poslovodja, v okviru po.
oblasti] operativnega upravnega vodstva, eke in vrvarske obrt!.
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor,
Pukšič Danica, knjigovodja, listine denarnega, materialnega, obračunske- odtočba št. 3251/49 z dne 26. XI. 1949.
Operativni upravni voditelj: Direkcija
ga in kreditnega značaja, poleg pošlo,
mostnih obrtnih obratov Maribor.
vodje.
Delavnice: Maribor, Krekova ul. 14 in
Mestni LO Maribor,
Čopova ul. 3.
poverjeništvo za finance,
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
dne 17. decembra 1Ö49.
Hameršak Ivan, poslovodja, v okviru poSt. Pov. 56/207—111—49 13.056
oblastil operativnega upravnega vodstva,
*
Cugl Sonja, knjigovodja, listine de19.
narnega, materialnega, obračunskega in
Sedež: Maribor, Grajski trg 1.
krediitnega enačaja, poleg poslovodje.
Dan vpisa: 17. decembra 1949.
Mestni LO Maribor,
Besedilo: »Cicibane otroška konfekcija,
poverjeništvo za finance,
Maribor.
dne 17. decembra 1949.
Poslovni predmet: Izdelovanje otroške '
St. Pov. 56/203—I•—49
13.049
konfekcije.
j
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor,
odločba št. 3837/5-49 z dne 8. XII. 1949. 23.
Sedež: Maribor, Koroška c. 8.
Operativni upravni voditelj: Direkcija
Dan vpisa: 17. decembra 1949.
mestnih obrtnih obratov Maribor.
Besedilo: Mestno zlatarstvo, Maribor.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Poslovni predmet: Opravljanje zlatarske
Skoljc Erna, poslovodja, v okviru po.
oblasti) operativnega upravnega vodstva, obrti
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor,
Morel Rudolf, knjigovodja, listine denarnega, materialnega, obračunskega in odločba št. 3251/7-1949 z dne 26. XI. 1949.
Operativni upravni voditelj: Direkcija
kreditnega značaja, poleg poslovodje.
mestnih obrtnih obratov Maribor.
Mestni LO Maribor,
Podjetje zasitopata in zanj podpisujeta:
poverjeništvo za finance,
Feštaj Mihael, poslovodja, v okviru pOdne 17. decembra ••.
St. Pov. 56/201—III—49 13.043 oblastil opprativr-tfa unravpesa vod=tva,
Zerjal
Boris,
knjigovodja,
listilir
ne denarnega, materialnega, obračunske20.
ga in kreditnega značaja, poleg poeto,
Sedež: Maribor, Grajski trg 1.
vodje.
Dan vpisa: 17. decembra 1949."
Mestni LO Maribor,
Besedilo: »Katjuša« mestni krojaški sapoverjeništvo za finance,
lon, Maribor.
j
dne 17. decembra 1949.
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke.
St. Pov. 56/203—111—49 13.054
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor,
*
odločba št. 3337/9-49 z dne 8. XII. 1949.
Operativni upravni voditelj: Direkcija 24.
Sedež: Maribor, Koroška c. 81.
mestnih obrtnih obratov Maribor.
Dan vpisa: 2. decembra 1949.
Podjetjo zastopata in zanj podpisujeta:
Besedilo: Mestno inštalacijsko in kleBalažič Katica, poslovodja, v okviru pooblaatil operativnega upravnega vodstva, parsko podjetje, Maribor.
Poslovni predmet: Opravljanje inštalaMorel Rudolf, knjigovodja, listine denarnega, materialnega, obračunskega in cij vodovodnih in sanitarnih naprav, centralne kurjave in kleparske obrti.
kreditnega značaja, poleg poslovodje.
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor,
Mestni LO Maribor,
odločba št. 3145/1-49 z dne 17. X. 1949.
poverjeništvo za finance,
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
dno 17. decembra 1949.
Trop Anton, poslovodja, v okviru poŠt. Pov. 56/200-•-49 13.044 oblasti] "bperativnepa upravnega vodstva,
Rozman Franc, knjigovodja, vee listi21.
•
ne denarnega, materialnesa, obračunskeSedež: Maribor, Gregorčičeva ul. 6.
ga in kreditnega znnčnia. noleg poelo.
Dan vpisa: 21. decembra 1949.
vodje.
Besedilo: Mestna knjigoveznica, MariMestni LO Maribor,
bor.
poverjeništvo za finance,
Poslovni predmet; Vsa dela knjigovezdne 2. decembra 1949.
niške ptroke.'
St. Pov. 56/194—IH—49 13.027
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor,
odločba z dne 12. XII. 1949.
20.
Operativni upravni voditelj: Direkcija
Sedež: Maribor, Limbnška c. 14.
mestnih obrtnih obratov Maribor.
Dan vpiKi: 23. decembra 1949.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Besedilo: Mnšlto krojašfvo, Maribor,
Siranko Vlado, poslovodja, v okviru po- Limbitška c. 14.
oblastila operativnega upravnega vodstva.
Poslovni predmet: Izdelovanje moških
Zabukovšck Robert, knjigovodja, vse nblek.
listine denarnega, materialnega, obračun.
Utfanovfifplt oodïpfïrr: MLO Maribor,
fkega in kreditnega značaja, poleg po- odtočna št. 1••)9'4• T. dne R XÌT. 1949.
slovodje.
Operativni uoravni vnd'Hi- Direkcija
Mestni LO Maribor,
niASfni'i obrtn-'T, nbr.itov Marihor.
poverjeništvo za finance,
Podjetie 7.4tJlr»>a1n in zanj podpisujeta:
dne 21. decembra 1919.
Kranes Albert, poislovodia, v okviru poSt. Pov. 56/215-49
13.033 oblastil operativnega upravnega vodstva,
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Stran 4
Varežič Nikola, knjigovodja, vse listine denarna;.!, materialnega, obračunskega ;n knjuitiii-'',1. znaCvi*. poleg poslovodje.
Mestni LO Maribor,
poVCrjcnibtvo 2• filiaDCC,
dne '23. decembra 1919,
Št, Pov. .VJ'-.U.S—llf—•
13.039
-v26.
Sedež: Maribor, Miklošičeva ul. 0.
Dan vpita: 2. decembra 1919.
Besed ur- 4r-tr:>; kliiifav!, i-aiMvo, Maribor.
Poslovni predmet: Upravljanje splošne
ključavničarske obrli.
Ustanoviteii nodjetja: MLO Maribor,
odločba št. 3146/1-49 z dne 17, XI. 1949.
Operativni upravni voditelj: Direkcija
mednih obrtnih obratov .Maribor.
Podjetje zastopata in zani podpisujeta:
Bunc Izidor, poslovodja, v okviru pooDiad-i »>,... .
,
...uLi'ri \ idstva,
Rižner Franc, knjigovodja, vse listine denarne^.., materialnem!, obračunskega m kreditnega znaca;a. poleg pošlo,
vodje.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za fiiunci-,
dne 2. decembra 1919.
St. Pov. 06/193—111—49
13.028
27.
Sedež: Maribor, Mlinska u). 31.
Dan vpisa: 'i. decembra 1949.
Besedilo:
Koirnau
Ld>ard,
državni
Jjvtni mojster, »trojno ključavničarstvo.
Poslovni predmet: Opravljanje »trojne
ključavničarske obrt:.
Ustanovitelj podjetja; MLO Maribor,
odločba št. 3144/1—49 z dne 17. XI. 1949.
Operativu; upravni voditelj: Direkcija
mednih obrtnih obratov Maribor,
Podjetja zastopata in zanj podpisujeta:
Kolrran Edvard, državni obrtni mojster, «- okviru pooblasti operativnega
upravnega vodstva,
Gruber Marta, knjigovodja, vse listine
denarnega, materialnega, obračunskega
in kreditnega značaja, pole« poslovodje.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 6. decembra 1949.
St. Pov, 5Ö/195/III-49
•»

13.031

25).
Sedež: Jiaribor, Slovenska ul. 8.
Dan vpifc-a: 17. decembra 1949.
Besedilo: »Glasbila« Maribor.
Pcolovni predmet: Izdelovanje in ponavljanje glasbenih inštrumentov.
Ustanovitelj podjetia: MLO Mariboi,
odločba št, 3251/5-49"z dnB 26. XI. 1949.
Operativni upravni voditelj: Direkcija
inertnih obrtnih obratov Maribor.
Pcdjetjo zastopata in zanj podpisujeta:
Gonza Josip, poslovodja, v okviru poi,b a....i (.peiKtnnega upravnega v od«! va,
Jezernik Marija, knjigovodja, listine denarnega, materialnega, obračunskega in kreditnega značaja, poleg poslovodje.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 17. decembra 1949.
Št. Pov. 56/204—III—49
13.048

,*/•4

30.
Sedež: Maribor, Slovenska ul. 20.
Dan vpisa: 17. decembra 1949.
Besedilo: »Kajuh« moško krojaško pod.
jetje, Maribor.
Poslovni predmet: Izdelovanje moških
oblek.
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor,
odločba št, 1998/49 z dne 8. XII. 1949.
Operativni upravni voditelj: Direkcija
mestnih obrtnih obiatov Maribor.
Podjetje za&topaia in zanj podpisujeta:
snidar Rok, poslovodja, v okviru pori, a-ti oni-rutivaeg;: upravnega vodstva,
Brnčič , Krista,
knjigovodja,
listine denarnega, materialnega, obračunskega in kreditnega zn-jčnja, jjoleg po-lo.
vodje,
'išcsini LO Maribor,
poverjeništvo za S nmice,
dne 17. decembra 19 !9
SI. Pov. 56/212—ITI- 4)
13,051
31.
Sedež: Maribor, Slovenska ul. 2P.
Dan vpk'a: 17. decembra 1949.
Besedilo: »Lada« ženski modni zalon,
Maribor.
Poslovni predruei: Opravljanje ženske
krojaške obrti.
Ustanoviteii podjetja: MLO Maribor,
odločba št. 3337/10-49 z dne S. XII. 1949.
Operativni upravni voditelj: Direkcija
meâlnih obrtrvh obratov Maribor.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Trojner Rozika, poslovodja, v okviru pooblastil operativnega upravnega vodstva,
Morel Rudolf, knjigovodja, listine denarnega, materialnega, obračunskega in
kreditnega značaja, poleg poslovodje.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 17. decembra 1949.
Št. Pov. 56/199—III—49 13.045

28.
"Sedež: Maribor, Slomškov trg 11.
Dan vpisa: 23. decembra 1949.
Besedilo: Mostne krpalnice, Blaribor.
Poslovni predmet- Krpanje perila in
oblek.
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor,
odločba št. 3337/16—49 z dne 19 decembra 1949. •
Operativni upravni voditelj: Direkcija
•k
32.
ro«'r,ib obrtnih obratov Maribor,
Sedež: Maribor, Tyräova ul. 25.
Delavnice: Maribor, Kopališka ul. 11,
Dan vpisa: 17. decembra 1949.
Koroška c. 49, Muršičeva ul. št. 30 in Ka.
Besedilo: »Zorac pletilstvo, Maribor.
lobo va ul. 2.
Poslovni predmet: Izdelovanje pletePodjetje zastopata in .:anj podpisujeta:
n;n.
Plajer Marija, poslovodja, v okviru poUstanovitelj podjetja: MLO Maribor,
oblastila operativnega upravnega vodstva,
odločba št. 1998/49 z dne 8. XII. 1049.
Furlan Jožica, knjigovodja, vse listine
Operativni upravni voditelj: Direkcija
denarnega, materialnega, obračunskega
mestnih obrtnih obratov Maribor.
srn, kreditnega značaja, poleg poslovodje.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Mestni LO Maribor,
Strnad Milko, poslovodja, v okviru popnvenVništvo za finance,
| . ' ' '• =• 1 i T operativnega upravnega vodstva,
drv- "3. dpcambra 1949.
j
Avguštin Avgust, knjigovodja, Mi.
Et. Hov. 56/219-111-49'
13.038 1 ne denarnega, materialnega, obračunske-

ga m kreditnega značaja, poleg poslovodje.
* Mestni LO Maribor,
poverjoništvo za finance,
dne 17. decembra 1949,
.
Št. Pov. 56/211—III—49
I3.0o2
33.
Sedež: Maribor, Tržaška c 47.
Dan vpita: 23. decembra •9.
Besedilo: Moško krojaštvo, Maribor, Tržaška c. 47.
__
Pc&lovni predmet: Izdelovanje moškin
oblek.
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor,
odlečba št. 1998/49 z dne 8. XII. 1949. .
Operativni upravni voditelj: Direkcija.
mednih, obrtnih obratov Maribor.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Njivar Franjo, poslovodja, v okviru P0'
oblasti! operativnega upravnega vodstva,
Varežič Nikola, knjigovodja, vse listine denarnega, materialnega, obračunskega m kreditnega značaja, poleg poslovodje.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 23. decembra 1949.
št. Pov 56/217—111—40
13.010
34.
Sedež: Maribor, Ulica 10. oktobra l949'
Dan vp'sa: 21. decembra 1949.
Bo.-edüo: »Ljuba« modistinja, Maribor.
Poslovni predme). Izdelovanje klobuke-/
Tritanevitelj podjetja- MLO Mariborodločba št. 3337/6-49 z dne 8. XII. •»Operativni upravni voditelj: Direkcija
motnih obrtnih obratov Maribor.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Jurak Draga, poslovodja, v okviru pooblastila operativnega upravnega vodftva,
Kristanič Herbert, knjigovodja, vse u"
ptine deuarnega, materialnega, cforačunfikcern in kreditne?:! znnfaia, poleg posl°"
i-^die.

Mestni LO Maribor,
noverinništvo za finance,
''le 21. decembra 1949.
«t. Pov. .W'M t—TTT—10

,
13.034

Sedež: Maribor, Mlinska ul. 2.
Dan vpisa: 3. januarja 1950.
Bosedilo: Skladišče zn cosHnsfvo OL"
M.iribnr okolica.
Pc-:>'ovn: predmet: Oskrbovanje gostinskih rbratov, DUR-ov in menz • živ«1«
pijačam itd « kontingenti in lastnim
nakupi.
Ustanoviteü
podjetja: OLO Manb°T
okolica.
, .
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo za komunalne zadeve, uprava za 2°'
Wirstvo in turizem.
Podjetje zastopata in zanj podrdsujet?Rus Peter, poslovodja, neomejeno,
Šum Milka, kni:<-nv"Hw ki sopodpisu.1
za podjetje.
Okrajni Ld Maribor okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 3. januarja 1950.
^
Rt. 10/1 -V/6—1950
3(5.
Sedež: Poljčane.
Dan vpiea: 28 decembra 1949.
.
Besedilo: Okrajno cosMn^ko »wljc4fc'
Poljčano.
VSieb
Poslovni predmet: Izvrševanje v°"
gostinskih poslov in oddaja eob za tuj

% 1 - 10. I. 11050

.^•••••^•)-.:..

Ustanovitelj podjetja: OLO Poljoaitte.
Operativni upravni voditelj: IzrirSilni
odhar OfcO Pc&e.
Podjetja zaetopa in zanj podpisuje:
Swmberger Jože, upravnik, v weh zao&veh podjetja.
Okrajni LO Poljčane,
poverjemStvo za finance,
dne 2. januarja 1950.
at. 6840/XVII-49
53
37.
*
Sedež: Poljcane.
L'an vpisa: 27. decembra 1949.
Besedilo: Okrajno kinopodjetje OLO
"oljčane.
Poslovni predmet: Predvajanje kultur•
• in znanstvenih filmov.
Ustanovitelj podjetja: OLO Poljcane.
Operativni upravni vodMelj: Izvršilni
°abor OLO Poljcane.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
»ock Ignac, upravnik, do 10.000 din,
Fijavž Lojze, tajnik OLO Poljcane, za
^eske nad 10.000 din.
Okrajni L0 Poljcane,
«iOvorjeniStvo za finance,
dne 27. decembra 1949.
St. 6843/49~XVn
13.018
38.
*
Sedež; Slov. Bistrica.
Dan vpisa; 8. decembra 1949.
Besedilo: Okrajn« ekonomija OLO Polja
* «e, eedež Slov. BUtr.ca.
poslovni predmet: Proizvodnja in pro£aJa kmetijskih pridelkov, živinoreja in
pražiEereja,
eadjaretvo in vrtnarstvo, pe.
ru
minaretvo.
Ustanovitelj podjetja: OLO Poljcane.
Operativni upravni vodttelj: Tzvrfllni
°*or 0L0 Poljcane.
* podjetje zeetopa in zanj podpisuje:
«ornjak Vinko, upravnik.
Okrajni LO •••••••,
povorjeništvo za finance,
dne 23. decembra 1019.
àt. 6449/XVII-49
12921

Spremembe

8

Sedež:
Ljubljana.
"fin vpiea: 27. decembra 1949.
, .godilo: Gostinsko podjetje Hotel Slon,
Ljubljana.
ki ZÜ8 se Bodtovl5 Damjan, knjigovodja,
v neopodpisuje v odsotnosti glavnega ra°vodje, v ietem obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LBS,
Ljubljana,
dne 27. decembra 1949.
St. 243241/5-1949
10
40.

¥

S,ež:v

.^ubijana.
£2L P»:a: 27. decembra 1949.
. T-l, »Gozdarsko nabavno podjel• Ljubljana
v
RP dr Reicher Sa5a
Pi!e
' d'rektor in
moetofo Leoa
' QlreWo,r> W ipodpteuje ea.
»il po^?!^ ot>eegu zak. pooblastil ta pra>
Mi

nlstrstro za finance LR3,
Ljubljana,
^e 27. decembra 1949.
St 248140/1-1949

•
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41.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpiea: 16. decembra lu*.J.
Besedilo: »Slovenija — les«, podjetje
za izvoz lesa in lesnih produktov, Ljubljana.
Izbrišeta ee Pipan Danilo, glavni direktor in dr. Novak Jože, direktor za
komercialne posle ter vpišeta:
Pečnik Franc, glavni direktor, ki podpisuje samostojno, v obeegu zak. pooblastil in pravil podjotja ter
Brajer Ciril, sekretar, ki podpisuje v
odeotnoeti glavnega direktorja in njegovega namestnika, v istem obsegu kot glav.
ni direktor.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 16. decembra 1949.
St. 243196/3-1949
9

•

42.
išedeŽ: Maribor.
Dan vpisa: 27. decembra 1949.
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje,
Maribor.
Izbriše ee Jurak Stefan, direktor in
vpišeta:
Godni? Lojze, v. d. direktorja, ki podpisuje samostojno, v obeegu zak. pooblastil in pravil podjetja ter
Cerpes Rihard, računovodja, ki eopodpisuje listine po 47. členu spi. zakona o
drž. gospodarskih podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 27. decembra 1949.
*t 243170/2-1040
11
48.
Sedež: Medvode.
Dan v pica: 22. decembra 1919.
B eredi to: >Tovarna barv in lakov«,
Medvode.
Izbrišo ee Juvan Ludvik, direktor in
vpišo
• Klanjiek Jože, direktor, ki podpisuje
samostojno v obsegu zak. pooblastil in
"ravil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 22, decembra 1949.
St. 248198/3-1919
8

•

44.
Sedež: Sv. Pavel pri Preboldu.
Dan vpisa: 22. decembra 1949.
Beeedilo; Tekstilna tovarna, Sv. Pavel
pri Preboldu.
Izbriše «e Sušek Rozalija, glavni raïunovodfa in vpiše
pppovn'k Tvvn. v d. glavnega racuno.
vodje, k! «orrritiisuje listine oo 47. Klenu
spi 7fl;ona o drž. goonodarskih nedjetjih.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana)
he 22. decembra 1919.
St. 2436/10-1949
7
•k

45.
Stidež: Ruše.
Dan v.pipa: 22. decembra 194Ö.
Beepdilo: Lesno industrijsko podjetje
1'rhorje.
Sedež odslej: Maribor.
Vpišejo se:
Dorn Zlnka, v. d. računovodje, ki eopodpimije listine po 47. Flenü evi. zakona
o drž. BcenodnrfV'h podietjih;
Lesno Industrijski obrat Sv. Ožbolt
(Oae) in

Stran 5
Lesno industrijski obrat Janžev vrh
(Sošnerjeva žaga).
Mjni>lrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 22, decembra 1949.
St. 243170/1-1949
6
46.
Sedež: Ljubljana, Alcševčeva ul. 14.
Dan vpisa; 30. decembra 1949.
Besedilo: Mestno podjetje >Deinik«
Ljubljana.
Izbriše ee knjigovodja Melinar Zdenka
in vpiše
Škof Silva, knjigovodja.
Mcstnj LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 30. decembra 1949.
Fin. St. 5489/1949
13.093

•

47.
Sedež: Ljubljana, Cankarjeva, i
Dan vpisa: 26. decembra 1949.
Besedilo: Gostinsko podjetje >Daj-dam<
Ljubljana.
Izbrišeta se Kralj Silvo, upravnik, In
Levičnik Dana, blagajničarka tor ypiïetà
2abkar Stefa, upravnica, in
Geršak Angolca, namestnik upravnika.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 26. decembra 1949.
Fin. St. 5407/1949
- 1S.064
48.
Sedež: Ljubljana, Karlovška 4.
Dan vpiea: 26. decembra 1949.
Besedilo: Podjetje >Xribuna« Ljubljana,
Izbrise se računovodja Podboj Marija
in vpise
Omerza Miha, računovodja.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 26. decembra 1949.
Fin. St. 5371/1949
13.065
49.
Sedež: Ljubljana, Tyrseva 14.
Dan vpisa: 22. decembra 1949.
Besedilo: Mestne opekarne, LJebljaOft.
Vpiše ee •
Makovec Vladimir, pooblaWenee ret
podpisovanje kot namestnik računovodja
ali upravnika.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 22. decembra 1949.
Fin. št 5309/1949
12.923
'*'

•

50.
Sedež: Verd št. 28 pri Vrhniki.
Dan vpiea: 29. decembra 1940.
Besedilo: Kmetijsko posestvo »Cankarjevo« Verd.,
Izbrišeta ee FlCrjančni Vladimir, uprav.
nik in Tome Jože, knjigovodja, vpišejo P*
Koman Janez, upravnik,
Okleščen Amalija, knjigovodja In
' Stihadeìnik Valentina, nameftnik za
,r"rir4>ovanip
Mestni LO •• r^vno most» Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dnp 29. decembra 1949.
Fin. št. 5488/1949
13-094
51
«edPŽ- Celje.
Dan vniM- 26. decembra 1949.
Besedilo: Elektroinstalaeijsko podjetje»
MLO Celje.

Step, 1,~ IO,,!. •>
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Stran •
Vpiše se uvedba postopanja likvidacije
podjetja.
Likvidator: Kunej Franjo, ravnatelj
Tekstilne tovarne, MLO Celje,
Mestni LO Celje,
poverjeništvo za finance,
dne-26. decembra 1949,
Št. IX-2537—1949
13.011
*
52.
.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 26. decembra 1949.
Besedilo: Gostinstvo, MLO Celje.
Vpišeta ee novi poslovalnici:
Gostilna na gričku, • Lisce št. 8 in
Grajska restavracija, Zagrad št. 54.
Mestni LO Celje,
poverjeništvo za finance,
dne '26. decembra 1949.
Št. IX—2359—1949
13.007
53.
Sedež: Celje.
Dan...vpisa: 26. decembra 1949.
Besedilo:. Inštalacije, MLO Celje.
Izbriše se ravnatelj Ota Stanislav in
vpiše;, ravnatelj
Leskosek Ludvik, ki zastopa podjetje
samostojno, v obsegu zakonskih poobla.
etil in ^pravil. podjetja.
Mestni LO Celje,
poverjeništro za iinance,
dne 26. decembra 1949.
St. IX-2631-1949
13.004

•

54.
Sedež: Celje.
Dan -vpisa: 26. decembra 1949. "
Besedilo: Inštalacije, MLO Celje.
Izbriše se računovodja Mimik Marica
in vpiše
Sadar Adolf, računovodja, ki sopodpisuje -vse listine po 47. členu 6pl. zakona
o drž,- gospodarskih podjetjih.
Mestni LO Celje,
v, • poverjeništro za finance,
- .dne -26. decembra 1949.
Št. IX—2396-1949
. 13.008
•
•" ' :
*
•
55. '-^
'
Sedež:'Celje.:
i
Dan vpisa: "26. decembra 1949.
Besedilo: Preskrbovalriica delavcev in
uslužbencev proizvodnih podjetij, MLO
Celje.
Vpiše -se '' JeriSo Slavai računovodja, ki podpisuje
vse ljetine po"47. členu epi. zakona o drž.
gospodarskih po'djetjih.
Mestni LO Celje,
poverjeništvo za finance,
dne -26. decembra 1949.
St.- 1X^-2584-1049
13.012
66.
Sedež: 'Celje.
Dan vpisa: 22. decembra 1949.
Besedilo; Sadje, MLO Celje.
Besedilo odslej: Povrtnina, MLO Celje.
Mestni LO Celje,
povcrjenišlv.o za finance,
dne 26. decembra 1949.
Št. IX-2563/1-1949
13.010

•
57.
Sedež: Radovljica.
Dan vpisa: 21. novembra 1949.
Besedilo: Okrajno podjetje Avto-servis
delavnica, Radovljica. •

Operativno upravno vodstvo odslej:
Uprava okrajnih proizvajalnih podjetij
OLO Jesenice v Radovljici.
Izbrišeta ee nova pooblaščenca za podpisovanje:
Sedej Ludvik, poslovodja in
Pangerc Ana, računovodja.
Vpiše se nova poslovalnica podjetja na
Jajvonriku.
Okrajni LO Jesenice,
poverjeništvo za finance,
dne 21. novembra 19-19,
Št. IX-1865/1/49/Rau
12.025

Nemec Jurij, računovodja, v njegovi
.odsotnosti pa
Bervar Ivanka, blagajnik.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 28. decembra 1949.
Št. 2898—III. 1949
13.058
62.
Sedež: Kamnik.
Dan vpisa: 28. decembra 1349.
Besedilo: Mestna prodajalna mesa»
Kamnik.
Izbrišejo se: Možek Jože, Fiere Anton
in Sekirnik Franc ter vpišejo;
.Možek Jože, poslovodja, Id podpisuje
samostojno, v njegovi odsolnosti pa
Sekirnik Franc, upravnik uprave mestnih podjetij; spise finančnega in kreditnega značaja sopodpisuje z enim od teh
Nemec Jurij, računovodja, v njegovi
odsotnosti pa
Bervar Ivanka, blagajnik.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 28. decembra 1949.
St. 2929—III. 1949
13.057

•k

58.
Sedež: Kamnik.
Dan vpisa: 29. decembra 1949.
Besedilo: Keramična kemična industrija, Kamnik.
Izbriše 6e Borišek Jože in vpiše:
Goropečnik Feliks, direktor podjetja.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 29. decembra 1949.
Št. 3476—III 1949
2

•

59.
Sedež: Kamnik.
Dan vpisa: 22. decembra 1949.
Besedilo: Mestna čevljarska delavnica,
Kammk.
Izbrišejo se Raspotnik Stanko, Fiere
Anton in Sekirnik Franc, vpišejo ee:
Brleč Anton, poslovodja, ki podpisuje
samostojno, v njegovi odsotnosti pa
Sekirnik Franc, upravnik uprave mestnih podjetij; spise finančnega in kreditnega značaja pa sopodpisuje
Nemec Jurij, računovodja, v njegovi
odsotnosti pa
Bervar Ivanka, blagajnik.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne. 22. decembra 1949.
•St. 2896—III 1949
12.911
*
•
60.
Sedež: Kamnik.
Dan vpisa: 28. decembra 1949.
Besedilo: Mestna izdclovalnica betonskih
cevi in umetnega kamna Kamnik.
Izbrišejo se: Zabrezovnik Franc, Fiere
Anton in Sekirnik Franc ter vpišejo:
Zabrezovnik Franc, poslovodja, ki podpisuje samostojno, v njegovi odsotnosti
pa
Sekirnik Franc, upravnik uprave mestnih podjetij; eipise finančnega in kreditnega značaja sopodpisuje z enim od teh
Nemec Jurij, računovodja, v njegovi
odsotnosti pa
Bervar [vanka, blagajnik.
Okrajni L0 Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 28. decembra 1949,
Št. 2888—ìli. 1949
13.063
61.
Sedež: Kamnik.
">
Dan vpisa: 28. decembra 1949.
Besedilo: Mestna krojačnica, Kamnik.
Izbrišejo se Pikel Jože, Fiere Atìton in
SeMrnik Franc ter vpišejo:
Pikel Jože, poslovodja, ki podpisuje sa.
samostojno, v njegovi odsotnosti pa
Sekirnik Franc, upravnik uprave mestnih podjetij; spise finančnega in kreditnega značaja sopodpisuje z enim od teh

(13.
Sedež: Kamnik.
I;au v., ea: 22. derembra 1949.
Btvw.w/ .Vestna restavracija »Grajski
dvor« iiamnik.
Izhnš-njo eo Zerovmk (i-zela, Fiere
Anîon in Sekirnik Franc ter vpijejo:
Zqrovnik Gizela, pcelovodja, ki podpiSUIR samostojno, v njeni odsotnosti pa
Sekirnik Franc, upravnic uprave mestnih podjetij; spise finačnega in kreditnega značaja r,a eopodpisuje
Nemec Jurij, računovodja, v njegovi
odsotnosti pa
Bervar Ivanka, blagajnik,
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 22. decembra 1949.
fit. 2890—III 1949
12.907
•

<•*

64.
Sadež: Kamnik.
Dan v pia-)- 28. decembra 1949
Besedilo: Mestno gostinsko / podjeti6
št. 2, Kamnik.
Izbrišejo se: Klomenc Marjanca, Fiere
Anton \n Sekirnik Franc ter vpišejo: ' '
Klemene Marjanca, poslovodja, ki podpisuje eamostojno, v njegovi odsotnosti Pa
Sekirnik Franc, upravnik uprave mestnih podjetij; spise finančnega in kreditnega značaja 6opodpisuje z enim od ten.
Nemec Jurij, računovodja, v njeg°v1
odsotnosti pa
Bervar Ivanka, blagajnik.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 28. decembra 1949.
•„„
ät. 2891-•. 1949
13.062

••

65.
Sedež: Kamnik.
Dan vpisa: 22. decembra 1949.
.
Besedilo; Mestno gostinsko podjetje «te"
vilka 2, Kamnik.
Izbrišejo se: Apamik Stane, poslovodja,
ki podpisuje samostojno, v njegovi °a'
sotnosti
.
Sekirnik Franc, upravnik uprave m66'"
nih podjetij, spise finančnega in kredrtn ga značaja eopodpisuje z enim od teh
Nemec Jurij, račandvodja, v njegova •
Botnosti pa

Stav. i — io. I.

50J0

ßrvar ivai).\a, biagajmčarka uprave
©estuin podjeüj.
OKi-ajni LO •••••,
coverjeništvo za finance,
"dno 22. ti ru e i u ura .1949.
St. 2897—Ili. 1949
54
it

GG.

Sedež: •••••.
ß
aa vpioa: 28. decembra 1949.
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje
*'• 3, Kamnik-Duplica.
Izbrišejo ee: Tivadar Joicla, Fiere Anl0
n in Sekira:k Franc ter vpišejo:
Tivadar Jožefa, pcslovodja, ki pod pi.
^•• samostojno, vônjeni odsotnosti pa
Seldrnik Frane, upravnik upravo mest.
•• podjetij; spise finančnega m kreditnega značaja sopodpisuje z enim od teh
Nemec Jurij, računovodja, v nje covi
odsotnosti pa
"ervar Ivanka, blagajnik.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dno 28. decembra 1949.
\
Št. 2892—III. 1949
13.060

•.

*

Sedež: Kamnik.
Oaa vpisa: 28. decembra 1949.
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje
Bt
« 4, Kamnik.
Izbrišejo ?e: Lorhek Matilda, Sekimik
«rane in vpišejo
L'Otoek Matilda, poslovodja, ki podpisi0 samostojno, v njeni edeolnosli pa
^-eldrnil: Franc, upravnik upravo nicft^;h podjetij; epico finančnega m krcditn«ef?a značaja .-c-podpieuje z enim od
teh
Nemec Jurij, računovodja, v njegovi odsotnosti pa
«var Ivanka, blagajnik.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo z» finance,
dno 28. decembra 1919
St. 289?,—III. 1949
13.061
>t
6S.
Sedež: Kamnik.
J->an vpisa: 28. decembra 1949.
kteedio: Mestno penzijsko gostišče,
Kamnik.
Izbrišeta ee Uršič Albert in Sekirnik
Ftj•anc ter vpišejo
sa T* ^bert, poslovodja, ki podpisuje
tooetojno, v njegovi odsotnosti pa
öefcirnil; Franc, upravnik uprave međi-'
h Podjetij; epico finančnega in krea 771••• •
tei
• ^podpisuje z «n,m od
OQ ••••••

.Jurij, računovodja, v njegovi odraosti pa
Br
v«*ir Ivanku, blagajnik.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 28. decembra 1949,
fit. 2893—III. 1949
13.059

60.
*
Sedei. Türmst.
iJaii vpisa; 12. decembra 1949.
.^So(i;i0: Krajevna revliapska dolav• 6
, Izbriše
••••'~
?,. ? Pooblaščenec za podpis-cvar.j-e
Ho"r1 va^'efmi- poslovodja in vpiše:
vir>.,, . ' Stofan, no?lovor1jn, z iptimi pra.
am
< m dolžnortmi.
Okrajni LO Lendava,
poverjeništvo za finance,
«ne 12, decembra 1949.
St. 091/2—1949
12.977
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70.
Sedež: Ljubljana, Cciovška SI.
Dan vpisa: il. : rntem'or;; lOlb.
Besedilo: Gostinstvo, Kcz'^rad—Šiška.
Vpišejo ee pcslovanii.'e:
1. Ljucuska fC/stlira, bitnice 51
2. Točilnica SicJce, Tvršcva luti
". Ljudska gostilna, Jožica •>
't. (ìoólilna ?Puđ Lipro", Siozico 40,
5. Ljudrta gostilna, Ježića (kopališče)
st. 89.
Kajonski LO II Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 5. januarja 1950
Fin. št 47/1950
151
71.
Sedež: Ljubljana, C-'lovšk.i si.
D"n vpisa: 11. septembra 1918.
Besedilo: Gostinstvo, Bežigrad—Šiška.
Vpišejo PO ••'~!•?. ani«.
1. G of! il na "Pri KoroSicic (Snežnik),
Celovška c. 279
2. Gostilna >I'n slepem Janezu«, Ce.
lovska 2G4
?,. Gostilna >Pri turistu-, št. Vid H
4. Gostilna ->Fri Gorenjcuï, Št. Vid 93
5, Gostilna -Pri kolodvoru«, Vižniarje
št. 0!
(i. GcriÜ::.. ,-I'od Grmado . Brod 18.
ISa.Kìiiski LO II Ljubljana,
r.ovrrjen.štvo za finance,
d;:c 5. jnnnana 1950
l'in št, 4S/1950
152

:-, ;;;•;,: ^a!.:.:..'..,., (>:o\»ka '.,'(.
Dan v]i, ,: i i. c-picnibra 1949.
Be-ied.lo: .^Gostinstvo Bežigrad, Šiška«.
Sedež odnlej: Ljubljana, Celovška 81.
V;i;-(,,;o <"• poslovalnice:
g(:'.i'na I/.-on, Vodnikovi c, 17,
j'u-.pj'i.j J--"-, S'"pii?k;i resta ?!. 48,
1•••;• :s '1i!na Šiška, Celovška 99 in
gcciiiua. Korodira. Tvrševn ceda 58
(prej Kri •).
Rajonski LO II Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 2. januarja 1950.
Fin. št. 10/5248—1949
49
73.
Sedež: Ljubljana, Medvedova 8.
Dan vn!pn:^2S. decembra 19!9.
Besed lin: Kino II.
Izbriše ee upravnik •••••• Niko in
vpiše
Kyovcky JO/A', upravnik, ki ho samostojno podpisoval za podjetje, v racuno.
voc'~!.enih zadevali pa «knpnj z računovodjem,
Rajonski LO II Ljubljana,
poverjeništvo za finanrs,
dne 21. decembra 1949.
Fin. št. 10/4S20—1949
12.90G

*

74.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 24. decembra 1949.
B",=rd'lo- Mostna klavnica, Maribor.
Operativni upravni roditelj odelej: Poverjeništvo za državno nabave MLO Maribor.
Meslni LO Maribor,
pr.vRrieništvo za finance,
Ano 21. decembra 1949
fit. Pov. 5C/10G/III—49
13.091

oeuez: .tiaiiuor, Giuvm trg «/II.
Lian vpit-a: 17. decembra 194•.
tjcs^a.LO: Jticstiio KOitiBsüo podjetje,
Iliii-n.JI'.

Operativno upi-iviio voitóiv'o odslej; uverjuiiišlvo za gostinstvo • turizem MLU
Maribor.
Mestu, LO jìanbor,
poverjeništvo za finance,
dne 17. decembra 1949.
St. Pov. 56/197—111—49 13.035
if.
7ü.
Sedež: .Maribor, t.«^poska nI. lil.
iJiin vpisu: 23. decembra 194•.
Bc-'edilo: .Vie-ina sraiarska in torbarska
dciaijjua, haniior.
izbriše ee e poojlatttloni za podp.-aovu.
nje i(.'.z;ic.išoi; Ludvik, knjigovodja •
«pise z ialini pooulastiloin
Weiiid lîeii^, ):nj. güVvdja
ûi'stui LO Marioor,
po.erjeuištvo za finance,
dne J.Ó. decembra J949.
13.041
bt. 5•/220-•-49
•sir
Sedež: Maribor, Grajska ul. 5.
Dan vpisa: 2. decembra 1949.
Besedilo: Mestno kino podjetje, Maribor
Izbrišeta ee e pooblastilom za podpisovanje Kovaèec Franc, ravnatelj, in Fras
Avgust, namestnik ravnatelja, ter vpiše
z ,1,-n.ni pooblastilo::)
Fras Avgos'., ravnatelj.
Mestn, LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 2. decembra 1949.
At. Pov. 50/192—III—49 13.029
SedBŽ: Maribor, Grajski trg G.
Dan vpisa: G. decembra 1949.
Besedilo: älc-stno pekarno, Maribor.
Vpišejo • pekarne:
št. X, Maribor, Glavni trg 9,
fit. XI, Maribor, Radvanj-••• c. 43,
št. XII, Maribor, Partizanska c. 59.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne G. decembra 1949.
St. Pov. 5G/19G-III-49 13.032
*
79.
Sedež: Maribor, Strma nI. 8.
Dan vpisa; 21. decembra 1949.
Besedilo: ••••• uprava cost, Maribor.
Izbrišeta PO e pooblastilom za podpieo.
vanje ing. Rane Bogomir, ravnatelj, in
Ccrčok Franjo, namestnik glavnega računovodje, ter vpišeta z istim pooblastilom:
Cerček Franjo, ravnatelj,
Petancič Marita, namestnik glavnega
računovodje .
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 21. decebra 1949.
St. Pov. 56/216—III—49 13.037
so.
Sedež: Maribor, Tržaška •.••.
Dan vm«a: 2. decembra 1949.
Brvi--•! p;. Mestno avtomclia.ničnc delavnice, "tribor.
Tzbt "•> <•» obrnt: Vulkanizacija, Maribor, Moljaka c 87
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
<1RO 2. decembra 1949.
St. Pov. 56/187—ITI—-19 18.030

SJ.
Aodež: Maribor, L lica Ht. »'Utbra št. 1.
D.ut vpitsa: 17. decembra ltf4t).
Besedilo: Mestno trgovsko pndjctjo »Žclcznina-Kemikal.je«, Maribor
izbr še •• s pooblastilom za podpisovanje Sepec Milica, računovodja, in vpiše z
is!im pooblastifcm
Ivanlrjvič Ida, nižji knjigovodja.
Mestili LO Maribor,
poverjeništvo za tinance,
dne 17. decembra 1949.
St. Pov. 50/196—III—-M.
13.036
82.
bodež: Kobarid.
Dan vpisa: 30 oktobra •ti.
Besedilo: Gostinsko podjetje, KLO Kobarid.
Izbriše ee Ciorenšček Albort, upravnik
in vpiše
i-erincič Drago, upravnik, s pooblastili
po pravilih podjetja.
Okrajni LO Tolmin,
poverjeništvo za Jinance,
dne 2. januarja 195«.
St. 36/3-50
147
*
«3.
Sedež: Srpenica.
Dan vpisa: 25. marca 1940
Beeed lo: Krajevna gostilna, Srpcuica.
Izbriše se Logar Miroslav, računovodja
in vpiše
Knez Matilda, računovodja, e pooblaetili po pravilih podjetja.
Okrajni LO Tolmin,
poverjeništvo za finance,
dne 2. januarja 1950.
St. 36/1-50
146
84.
Sedež: Tolmin.
Dan vpisa: 24 februarja 1949.
Besedio: Obrtno podjetje, MLO Tolmin.
Vpiše ee obrat »Pecivo«, ki se je izločil iz. Gostinskega podjetja, MLO Tolmin.
Okrajni LO Tolmin,
poverjeništvo za finance,
^ne 2. januarja 1950.
St. 80/7-50
149

Izbrisi
85.
S°dež: Kamnik.
Dan izbrisa: 29. decembra 1949.
IWivlMo: Mestna Šivalnica kravat, Kamni'
Zaradi združitve podjetij, odločba St.
2480/49 z dne 5 XI. 1949.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 29. decembra 1949.
St. 2780—III 1949
1
86
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Sedež". Kamnik, Mekinje.
Dan izbrisa: 22. decembra 1949.
••*../>••: Mestno podjetje Mlin in žaga
Kamn ',, Mekinje.
Zaradi opustitve mlina, odločba MLO
Kamnik, št. 3124/49 z dne 10. X. 1949.
Okrajni LO Kamnik,
povcrieniïfvo za finance«
dne 22. rimembra 1949.
ât. S396-III 1949
12.908

Register
invalidskih podjetij
Vpisi
87.
Sedež: Bled.
Dan vpisa: 30. decembra 1919.
Bejaddo: Invalidsko p«d,ctje »hvalnica
in krojačmea«, liled.
Poslovni predmet: Izvrševanje vseli del
ši-, il;sko-krojaške etroke.
Ustanovitelj podjetja; /veza vojaških
vojnih .uval dov Slovenije, okrajni odbor,
Jesenice
Operativni upravni voditelj: Okrajni
odbor zveze VVI, Jeeenice.
Podjetje zaslopajo in zanj podp.&ujejo:
Humer Vinko, upravnik, samostojno,
za vse pravno zadeve, v računskih zadevah pa skupaj z njim
Rozman Marici, knjigovodja.
Okrajni LO Jesenice,
poverjeništvo za finance,
dne 30. decembra 1949.
3t. IX-2091/1/49/Rau
47

•

58.
Sedež: At. Vid pri Stični.
Dan vpisa: 22. decembra 1949.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Mizarstvo«, Ivaučna gorica.
Poslovni predmet: Stavbeno in pohištveno mizaretvo.
Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor
Zveze VVI Grosuplje, odločba št. 5'29 z
dne 5. VIII. 1948.
Operativni upravni voditelj: Uprava
invalidske lokalne industrije.
Podjetje zastopata in znni podpihujeta:
Krištof Jože, upravnik, sam<.'initio, v
obsegu pooblastil v pravilih pod! »'ja in
Krasovec Nada, knjigovodja, ki sopodpisuje listine rac4inovo<_W:ei\, 7»,ičaja.
Ministrstvo za finance LUS.
Ljubljana,
dne 22 decembra 1949.
St. 243503-1949
13

Spreme m••
89.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 24. decembra 1949.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Tovarna trakov«, Maribor.
Izbriše se Stupan Milka, v. d. upravnika in vpiše
Pernarčič Anton, v. d. upravnika» ki
podpisuje samostojno, v obsegu pooblastil
v pravilih podjetja.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 24. decembra 1949.
àt. 243197/1-1949
14
90.
Sedež: Miren pri Gorici
Dan vpisa: 24. decembra 1949.
Besedilo: In-.nlidsko podjetje mizarska
delavnica »Istok«, Miren.
Izbriše ee Bencina Danilo, upravičenec
za podpisovanje in vpiše
Zorž Ivan, knjigovodja, ki sopodpisuje
1 tetin ; računo^odsl;"^a značaja.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 24. decembra 1949,
St. 245382/4-1949
15

Zadružni register
i.

v pi81

Sedež: Bučka, OLO Krško
Oan vjn&a: 24. decembra 1949.
Besedilo: Kmet jska obdelovalna zadruga D'ì. november« v Bučki.
Na ustanovnem zboru 19. Vil, 1949 jo
bila uylanovljena zadruga I. oblike za ne.
določen čas.
Nalogo zadruge a>: da • skupnimi proizvajalnimi sredstvi ,o s skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plosko proizvodnjo
in visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč 60dobmo znanost in tehniko, da tako
poveča dohodke, ee ubrani izkoriščovalekih elementov na vasi ter sodeluje Pr>
socia lis! i uii graditvi državo in e letti
ustvari boijše in kullurnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, i azeri ohišja kot zakup. Članska vloga znaša do 1% cd vrednoti vloženega
premoženja po fcklepu zbora.
Zadruga razglaša važnejše -»Islepe v
«vf'ili i olovnih prostorih.
Upravni odbor sestavlja predsednik in
4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja eno
lelo. Predsednik upravnega odbora predstavlja zrdiugo in podpisuje zanjo v imenu odbora.
(lani uniavTiega odbora «w:
Salmi'? Anion, poljedelec, Zabor^t Va,
Selak Franc, kmetovalec, Bučka 18,
Vene Kristina, poljedelka, Bučka 17,
Zeleznik Ana, kmetica, Strit 12,
Kranjc Ana, poljedelka, Gor. Radulje 9.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. decembra 1949.
Zl 172/49 - Zadr VIII 20/1 12.954
Sedež: Klanec, OLO Ljubljana okolica.
Dan vpisa: 23. decembra 1949.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadrn?a »Toneta KasteHca« v Klancu.
Na ustanovnem zboru 10. XII. 1949 je
bila ustanovljena zadruga IT. obliike ia
nedoločen čas.
Naloge zadruge PO: da « skupnimi proizvajalnimi sredstvi in s skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z na*
predno organizacijo, plansko proizvodnji0
in visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč sodobno znanost in tehniko, da taft°
povecn dohodke, ee ubrani izkoriSčevalekih elementov na vas! ter sodeluje PrI
socialistični gradftv; države In e tem
ustvari boljše in kulturnojšn življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišja kot delež, od katerega
se nlaeujejo obresti.
.
članska vloga znala 1% od vrednost'
vloženega premoženja po cklepu zbora.
Zadruga razglaša važnejše sklepe v
evotfh. naslovnih prostorih.
_ ,
Upravni odbor sestavlja predsednik i*}
4 do fi članov. Njegova dolžnost traja e^o
leto. Predsednik upravnega odbora predstavi ia za d miro in podpisuje zanjo v imenu odbora.
Člani upravnega odbora eo:
Pétrie" Jože, kmet, GumniSče •»
Joh Tvan. kmet, Olinck 1,
Kasfellp Jožo, kmet, Klanec 8,
Mo-žhin Marija, kmetica. Znloctjî,
T.ešnii\- Tvan, delavec, Oimmlïce !"•
Okrnïno sorllïfo • Llubllnni
dno 25. docpmbra 1049.
„
Zt 171/49 - Zadr VIN 10/1 V-9°b

t
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Sedež: Ivanjigrad, okraj Sežana.
Dan vpisa: 15. dcembra 1949.
ßto TO)iea: 27. decembra 19*9.
Besedilo; Kmetijska obdelovalna zadru»«edito: lütojagk OTođoktiraa »druga ga »Krast T Ivanjcm gradu.
1
Zadruga je bila ustanovljena na ekup.
»• 1- I4uMjaila.DraVlJe.
, «a uetanovaeto aborti 18. ••. 1949 Je ščini dne 4. septembra 1949.
Naloge zadruge eo: da e skupnimi pro.
gja ustanovljena zadruga za nedoločen
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom
NabiJge za<lruge so: 1. da skupno izw- ustanovi zadružno gospodarstvo z našui»""i
"je Krojaško in živaljo]© obrt z delovno predno organizacijo, plansko proizvodnjo
h
aCÄ
i*•0!» CT6**0», n« P°1la?1 in visoko produktivnostjo dela, uporab,
al ifn
' ^ nabavlja surovine, matem- ljajoč sodobno znanost in tehniko, da taio
poveča dohodke, se ubrani izkoriščevalD ' «edetva za lastno proizvodnjo, da
ïirl ila ••°•• obrtne izdelke in organi. skïh elementov na vasi ter sodeluje pri
"[\kreditiranje svojih članov; 3. da dvi. socialistični graditvi države in s tem
•-•i
^ to scotenni n'vo ovojih eia. ustvari boljše in kulturnejie življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemžuio ev< ?*
eprejema in strokovno izobradein ?0.^oence da •. da prilagodi evoje ljo, razen ohišja kot zakup. Zemlja osta»o splošnemu državnemu ••••••••••- ne njihova last.
••
« načrtu.
Ob vstopu v zadrugo vplača veak član
Delež znaša 500 dän. Veak «lan jam« • korist zadruge pristojbino 50 din, članbveCTC6t
ïnJ?
i zadruge z desetkratnim sko vlogo pa do 1% od vrednosti vložemestom
vpisanih
obveznih deležev,
nega premoženja po sklepu zbora.
• aru8a razglaša važnejše sklepe v evo.
Upravni odbor sestavlja predsednik in
WL poslovnih prostorih.
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni
upravni odbor sestavila • do 9 članov. odbor, zanjo podpisuje predsednik v ime"Jegova dolžnost traja eno leto.
nu odbora.
. zadrugo
predstavljata
in
zanjo
podpisuČlani upravn ;a odbora eo:
hor pred6ednjk in tajnik upravnega od.
Lozej Jožef, kmet, Ivanjigrad 7, predeednik,
pjfni upravnega odbora eo:
Lozej Karel, kmet, Ivanjigrad 2,
"°rštnar Jože, krojač, Na Korošci 14,
Lozej Alojz, kmet, Ivanjigrad 4,
Kocjan Vinko, krojač, Ulica Stare
Tavčar Dominik, kmet, Zagraje 2,
»"av^e i5
Tavrav Ivan, knret, Ivanjigrad 25.
|°SakLoPolde, krojač, Rokova 7,
Okrožno sodišče • Postojni
•' Jze, krojač Rokova 7,
ar Al1,<m
rtne 15. decembra 1949.
L^ïï
>
KamnOKoriika
40,
vsi
v
Zt 89/49—2
12.997
Okrožno sodiš«© v Ljubljani
dne 27. decembra •9.
Zt 173/49 - Zadr VIII21/1 12.990
Spremembi;
4.
*
6.
Sedež: Gotovlje.
Š^ež: Ljubljana, Trïaïka r. 42.
Dan vpisa: 7. decembra 1949. i
•:
R5E ^'
23. decembra 1949.
Besedio: Kmetijska zadrnga v Gotor8
* o -fi'' ^^i*^ P^nktivna zadruga ljah.
t
Y ustanovnem zboru 19. XII. 1949 je
Izbrišejo se olani upravnega odbora
A
bil;
jtjg ustanovljena zadruga za nedoločen Stajner Anton, Jordan Vinko, Kuder Jože in vpileta nova Slana upravnega odŠuilaree. "druge eo: 1. da skupno izvr- bora: i
••? Vojaško in živiljeko obrt z delovno
Krajne Vinko, krojač, Gotovlje 31,
0lJ
0 evnin, xi...„. _J.j
JI„_:
Repiï Blaž, kmet, Gotovlje 103.
Okrožno godište r Ljubljani
l>ro<ja
dne 7. decembra 1949.
*ira tIa "^6 °brtn© Izdelke in organi,
Zadr VIII 12/8
12.927
^j^datiranje svojih članov; 8. da dvi.
««turna in strokovni nivo svojih «a.
• WâL?a •••••• In strokovno izobra- 7.
zi "^•« učence in 5. da prilagodi evoje
Sedež: Gorenje.
u», ^'osnemu državnemu gospođarskeDan vpisa: 20. decembra 1949.
" nacrtu.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Gore> °elež maga 500 din. Vsak clan famK njem.
^çi^aiosti zadruge z desetkratnim
Izbrišejo ee Elani upravnega odbora:
2.•ai vpisanih obveznih deteïev.
Letonja Maha, Pož Pavlina, BrinovSek
ga ra
lih ,.TÏ
*glaSa varnejše «Jslepe v evo. Zalka, Sožter Jože, ForStner Jože, Irman
'plovnih prostorih,
Franc, Letonja Franc, Mazej Frane in
Kj^vnl Odbor sestavi}* 8 đo 9 članov. vpišejo novi člani odbora:
a dol
V»7
&»os* trata «o leto.
Bizjak Ivan, kmet, Pa?ka vas 6,
J
0
Ie»a S
? Postavljata i« •*#> podpisa.
PTeft9e
Tan^ek Ivan, kmet, Gavce 53,
borg,
<Jnifc in tajnik' upravrrega odHudoklin Alojz, vojni invalid, Slatine
P0a^|.uPfavBega odbora eo:
št. 50,
Ä} Aloidi, Urojac-, Oražmova 7,
Kocevar Avgnst, upokojenec, Gorenje
sS Andrej, kroja?, Obrtniška 6,
5t.
22,
K«iLe'J?aW» fcejaaca, Trïalka 81.
Trap Anton, kmet, Skorno 25,
on
Ježovnik Viktor,
kmet, Paška vas 5,
BrS? ?î" « ËroR ••• 42.
veiVj^ Mici, ErojeSca, Trïaïka e. 81,
Verd'pv V:Ticencija, kmetica, Gave© 55.
01
Okrožno dodišče v LjnMiani
<T<>W sodišče v LJubljani
dne 20. dPcembra 1949.
dne 23. decembVa 1949.
Zadr VIII 40/3
12WK>
*t 170/49 - Zadr VITI 18/1 12.9**
e. M€Ž: I*lWiana» Dwlje, Vodnikova

m.

Sinai»

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
IV R 1189/49
,3«
Margetič-Frajman Franc, roj. 'M. ^11.
1898 v Celju, sin Mihaela in Ane rojeoe
Kolar, etanujoS v Celju, Veen* pot M. 7,
se od 1. 1945 pogreša.
Na predlog žene Margetic-Frajmaa Uršule rojene Ueršak, tovarniške delavk» v
Celju, Večna pot et. 1, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in *e izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 1. II.
1950 poroča sodišču.
Margetič-Frajman Franc e* poseâva, naj
se zglasi pri eodišcu ali da kako vest o
eebi.
Po preteku roka bo eodi§č> odločilo o
predlogu.
Okrajno sodiiëe • CeJjn
dne 6. decembra 1940.

•
IV R 1183/49-3
100
Grabler Matevž, roj. 29. X. 1884,. «do
Franca in Antonije rojene Eeih, pose«t>
nik v St. Ilju it. 22, KLO Dramlje, je bü
od 4. I. 1945 interoiran v UboriSču Dachau in se od takrat pogre&a.
Na predlog «na GraWerja Franca, piv
eestnika v St. Ilju, &. 22, ee uvede po»
stopanje za razglasitev za nurtvega ÎB e»
izdaj'a poziv, naj se o pogreSanem v dveh
mesecih po tem razglasu v Uradnem lieto
LRS prooca sodišču.
Grabler Alojz se poziva, naj s« salasi
pri sodišču ah' da kako vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odloSlo •
predlogu.
Okrajno sodliče v Celju
dne 3. januairja 1950.

•

I R 196/49
.32
Volf Peter, roj. 26. VII. 1919, .ein Janeza in Marije rojene Pralndl». délevee
v Zbigovcih 6t. 47, je bil med okupacijo
prisilno mobiliziran v nemško vojsko ter
ee od januarja 1945 pogreša.
Svojcem pogreSanca je od nemSkey*
"urada za obveščanje sporočeno, da Je po.
grešanec nekje v Luksemburgu padèl ter
bil pokopan 6. TI. 1946 na vojaikem pokopališču Foy (Belgija) jrrob 215, 9..vfsfa.
Na predlog brata Volfa Alojza, delavce
v Zbigovcih št. 47, se uvede postópaalo
za razglasitev za mrtvega -in se izda)»
poziv, naj se o pogrelanem v treh me*
focib cd razglasitve tesa oglasa v Uradnem listu poroča sodišču aH skrbniku
Voltu Alojzu.
T R 195/49
'33
Golnar Jože, roj. 25, II. 1921 v Števšini, sin Franca in Klare rojen© Lovree,
viničar v Smolincih St. 96, j« bil med
okupacijo prisilno mob i Kri ran v nemško
vojsko ter se od novembra 1944 pogrela.
Zeni je bilo sporočeno, da Je pogretefl**
9. XI. 1944 v bojih v Kurlanddji v krafo
ïdesagriba« padel in da je pokopan n«
pokopaliS&i Kursisi 64.
' '.
Na predlog žena Golnar Antonfjs, '«ničarke v Smoüencib M. 96 «, uvede, postopanje za raztrlasitev z« mrtveca •
Kdor o pogrešanem kaj ve, naj o **n<
v treh mesedh od rfizcrlaw'tve \«ta •«•1«••
v TTnu'n?m listu LRS poročn «id-T- '-»#'
skrbnici ••!••• Antontji, vin^-arki cSmoTincib Št. 96.
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Po preleku roka bo eodišče odločilo o I Benedik Franc in Zmrzlikar Jožef w
pozivata, naj se zgla&ita pri sodišču •
predlogu.
sicer dasta kakô- vest o mbi.
Okrajno sodišče v Kranju
Po preteku toka bo eodišče odločilo o
dne 23. decembra 1949.
predlogih.
*
; Okrajno eodišče v Kranju
Il R 356/49-4
12.979
dne 30. 'decembra 1949.
Fajfar Alojzij, roj. 1. IV. 1922 v Sp.
Brnikih, sin Antona in Katarine rojene
I R. lOSl/49—5
*'
26 Pavlic, tov. delavec v ,Sp. Brnikih 32, j« II R 367/49-3
•8
9
Bertoncelj Ludvik, roj. 29. VII. l f
OJtzf Hugo.'.roj. 2S. IX. 1910 v Logu bil v avgustu 1941 aretiran od gestapa,
št: 3', giij ftlihaela in Ane rojene Arnold, ter baje 2. I. 1942 ustreljen v Dragi pri na Suhi pri Skofji Loki, sin Antona >•
livarne- rojene Zontar, inštalaterski vajenec
délavéc v Kranjski' gori,. $e od maja 1945 Begunjah.
1
pogreša/' ,
Na predlog Fajfarja Antona iz Sp. Brni- na Suhi št. 60, je 4. I. 1944 odšel k P* v"
Uzanom
in
je
baje
marca
1945
padel
'Po' uradnem potrdilu poverjenistva za kov 82, pe uvede pcetopanje za razglasinotranje zadeve na Jesenicah z dne 21. tev za mrtvega In ee izdaja poziv, naj ee boju z Nemci nekje na Koroškem.
Na predlog očeta Bertonclja Antona0>
••..•949, lt., IV Pov 1152/5-49 u, o po- o pogrešanem v dveh mesecih od te obja.
grešanem nobenih podatkov.
ve v Uradnem listu LRS poroča sodišču delavca iz Suho št. 60, se uvede pO»* "
Na pradlog žene Qitzl Manje, kuharice ali skrbniki; deležniku Simonu, 6odnemu panje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj 6e o pogrešanem v dye«
iz' Kranjske gore ' št, 42, se uvede posto- uslužbencu v Kranju.
sW
panje za razglasitev za„mrtvega.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o mesecih po, tej objavi v Uradnem U 2
LRS poroča eodišču aH skrbniku Zete "
I R IO83/4V-5
"
27 predlogu.
niku Simonu, sodnemu nameščencu
Okrajno sodišče v Kranju
Vovk Martin, roj. 23, X. 1913 v Krivici
Kranju.
dne 24. decembra 1949.
št, 27, ein Jožefa in Uršule rojeno Stra- •
Bertoncelj Ludvik .ee poziva naj »*
V
§&ki pekovski
pomočnik na Bledu, Grad, II R 361/49-3
zglaei pri sodišču ali da kako vest o
!
12.980
sé od- 194^ pogreša. Po odhodu v NOV
Hafner Pater, roj. 21. II. 1898 v Dor. cehi
ee ni Več -oglasil in je baje marca 1945
Po pretfkii roka bo sodišče odločilo °
farjih,
fin Valent'oa in Marije rojene predlogu
©t večji.'ofenzivi ha Primorskem padel
Okrajno notlišce v Kranju
Na predlog Cad Matij • rojene Zaletel, Križaj, posestnik v Porfarjih 6, ee po
Biatere .in zakonite zastopnice pogrešan- sporočilu PNZ pn OLO -v Kranju od leta
dn» 30. decembra 1949.
čev'e neiakoneke nedol. boere, Zaletel Ma- 1944 pogreša.
Na
predlog
iene
Hafner
Ivane,
gospodiB7
rije, gospodinje iz Černuč 81. 31, se uve.
Il R m-) -10-12
d'é .postopanje za razglasitev îsa mrtvega. nje Iz Dorfarjev 5, se uvede postopanje
Jadič
Rajko,
roj.
10.
V.
1912
v
Vol
za razglasitev za mrtvega.
SuntiÇu, okraj Prnjavor, Besna, tjiv81
Komur je o pogrešanem kaj znano, naj II R 365/49-9
12.981 graničar na Jezerskem, je bil od 1. '•*
0 tem do 31. III. 1930 poroča eodiščp
Rupnik Gregor, roj 18. V. 1925 v v sestavu Prelprnove brigade NOV terenlr
ali skrbniku Rihtarju Mirku, eod. name- Srednji
vasi, sin Gregorja in Rozalije ro. baje v boju z Nemci nn Jplovic! «ept ščencu na Jesenicah.
Mandel, delavec v Srednji va6i 5, je bra 1944 padel.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o jene
Na predlog Siberie Matilde, delavke «
22. XII. 1941 vstopil v NOV in baje 14. I.
predlogih.
Sp. Jezerskega Št. 4, ee uvede postopanje
1943 padel.
đ
Okrajno sodišče na Jesenicah
Na predlog očeta Rupnika Gregorja, za razglasitev za mrtvega in &e izfi J''
p
dne 31. decembra 1949.
upravnika tovarne konfekcije v Šoštanju, poziv, naj ee o pogre?anem v dveh ni :
ee uvede postopanje za razglasitev r.a mr. «-arih od to crvjave v Uradnem lletu L«j
PQroca sodišču ali skrbniku Zelezniku &1*
1 R 105y49r-^
12.334 tvega.
momi, endhPmu uslnž^pncu v Kranju- .
.Stare Joje,,.ro\. .18.IX.1925 v Gor. LaJadič Rajko PO pozivfl. naj se zg»«'
Vsak komur Je o pogrešanih kei znano,
zih, ein pçeeetnika pok. Jožeta in Pavle
rojene Oblak, ee od leta, 1945 pogreša. Po se poziva, naj to v dveh mesecih po tej pri eodiuču ali da kako vest o eebi.
•• nrpfpkii roka bo eodiSČP odločilo °
uradnem potrdilu poverjenistva za notr. objavi v Uradnem listu LRS poroča sozadere. v.Kočevju ni. nobenih podatkov o dišču 'ali skrbniku Zelezniku limonin «od, prçdlogu
' ••••••• umllšče • Kranju
nemu nameščencu v Kranju.
njegovem ,'bivattScu,.
dne. 81. decembra 1949.
Po preteku roka bo sodišče odločilo b
Na prèdl«og sestre " Stare Frančiške iz
Gor... Lazo,v 4, ee uvede, postopanje za predlogih.
H B 376/49-fi
18.069
razglasitev -za mrtvega in -ee izdaja poOkrajno iodi«!» v Kranju
r
ziv, najee' o pogrešanem do 25. III. 1950
dne 26. decembra ÏÔ49.
. Sevlek Franc, roj. 80. III. 1924 v Zaporoča, sodišču ali skrbniku Črnivcu Jologu, sin Sevšek
Marije, dijak, v Zalog"
;
*
zetu,, «od, uradniku v Kočevju.
H R 363/49-3
25 št. 103;' je b l partizan v dolenjskem odStaro Jože ee poziva, naj se zglaei pri
Benedik Franc. roj. 26. III. 1909 ori redu In Se pogreSa.
Na predlog matere Sevšek Marije, ••
sodišču ali da kako vest o sebi.
Sv. Katarini, sin Janeza in Arie rojene
Po preteku- roka bo sodišče odločilo' o Cerkovnik, brivee v Tržiču. Usnjarska lavke v Zalogu 103, LJubljana, se uyeoe
n
predlogu.
Si 13, ee po sporočilu Doverieništva ra postopanje za razglasitev za mrtvega 'r „
izdftia
"poziv,
naj
se
o
pogrešanem
P°
?\!
notraflie zadeve pri OLO v Kranju od
Okrajno sodišče v Kočevju
,
ftodiš&i ali skrbniku Kosu Viljemu, Zal"?
maja 1945 ipoerefe.
dne S. decembra 1949.
Na predlog žene Benedik Marije, Šivilje št. 129, oziroma predlagateljici.
' **
v Tržiču, Ljubeljska c 64, ee uvede po- I R 389/49—4 '
l3'068
III R 355/49-4'
12.925 stopanje ZB razgleđitev «a rorrvefffl.
, Bozovičar Urban, roj. 15. V. 1905 v
Sturm .Valentin5,-roj. 14. II. 1916 v Pr. ÏÏ R •" '49-3
24 Črnem vrhu št. 49 nad Polhovim GreaJ
tovču, 9in Aniona in Marije rojene Mo.
Zmrzitkar Jofcef, roj. 12. III. 1903 v cem, sin Boìovièar- Marijane, delaveo
horič, Drabosïovicai 31, se je kot borec Hraetju, čin Matevža in Ane rojene N0- Ljubljani, Koroficeva 15, je baje kot »
v brigadi Franceta.Prešerna NOV 3. VIII. .vak, posestnik v Sen&irju št. 16, ee po terniranec umrl 16. VIII. 1944 v Flossen
1943 udeležil bitke z Nemci na 2irov- poročilu poverjenistva za notranje zadeve «buren ta se od tedaj pogreša'.
pkefti vrhu. Od tedaj.se pogreša.
pri OLO v Kranju od maja 1945 pogreša
Na oredlog žeue Rozovičar Alojzije^
Na predlog matere Smid Marije iz DraNa predlog žene Zmralikar Antonije, jene Godec, delavke v Ljubljani, ra•"
tvoslovice 31, ee uvede postopanje za raz- gospodinje h Šenčurja •. 16, ee uvede .šČeva 15, ee uvede postopanje za **Lj
glasitev za mrtvega in ee Izdaja poziv, postopanje za razglasitev n mrtvega.
eitev za mrtvega In se iidafa PW^'^j,,
naj ee o pogrešanem v dveh mesecih od
se o pogrešanem poroča sodišču a01*!1Jv5r/Î
te Objave v Uradnem listu LRS poroča
Vsakdo, ki mu je o j>;0i «_'... i ^ kaj niči Zupane Ivanki, Ljubi lana, tf " •
sodišču ali skrbniku Zelezniku Simonu, znano, se poziva, naj v dveh' nreeeoih od št. 15. OTlrorma'predlagateHic'.
„.
sodnemu uslužbencu v Kranju.
Bozovičar- Urban in RevWc Fr.""c **,
fp obiavp v Uradnem 1'stu LRS poroča
Sturm Valentin se-poziva, najeezgla. ftC'diSču ali skrbniku Zelezniku Simonu, po'zTvafa, naj se zglasita pri sodišču
si pri sodišču ali da kako vest o sebi
sodnemu uslužbencu v Kranju.
dasta glas o sebi.

0oiiiâr Sòie la Voli Peter «se jxw.vata,
naj_öü.igla©ita pn sodišču ali dasta kako
v£#Lü seüv-- •
- — Pc preteku roka bo sod«»«? udMUo o
predlogih.
. üitfajnd
uodijce v Gor. Radgoni
1
line 28. tdecemb*a 1949.
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?,° Preteku dveh mesecov od te objave
uradnem listu LRS bo sodišč© odločilo
Predlogih.
"krajno sodiščo za gl. mesto Ljubljana
dne 26. decembra 1949.

ške rojene Campa, aktivni gotibun.k brv.
še jugoslovanske vojake, Ljubljana, Pri.
••••• ul. 8. se od 1945 pogreba.
Na predlog sestre Stupica lvank'i, nameščenko okrajnega sodeča v Gorici, se
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in so izdaja poziv, naj se o pogrešanem poroča skrbniku Erjavcu Uroslavu, Ljubljana, Tabor (i. -sodišču ali
predlagateljici.

10j

v
0

1 R 394/49-4
*
13.071
Trapečar Friderik, roj. 14. II. 1910 v
^zmarjih, ein Friderika in Ane rojene
T' le^i manipulant v Vižmarjiit 102,
£ò3 Viđ> Ljubljana, je bajo padel kot
Partiran 28. VII. 1944 blizu Stavce vasi
m Žužemberku.
j£a Predlog Baje Mimi, knjigovodje, Dol.
••7 i e° ^' ^' 6e ••••*• postopanje za
zgijigjtev Za mrtvega in se izdaja poziv,
~3J se 0 pogrešanem poroča sodišču ozimna predlagatelji.
^387/49-4
' 13.070
2dJe Vil ftm ro 10
à&•
u
i > i- - HI.1923 v Šmarfj
* Savi, ein Ivana in ApcloniJB ronh o temPinar> ključavničar v Smartnem
i iaZl 35, Ljubljana, • kot partizan od
*• •• pogreša.
hi-ce Podlog matere Zajec Apolonije, baJ" v Smartnem ob Savj št. 35, Ljubljauv e
na •
. de postopanje za razglasitev za
„ rVeSa in so izdaja poziv, naj se o počesanem poroča sodišču ali skrbniku
S?* Jožetu, Šmartno ob Savi 47,
poljana, oziroma predlagateljici.
Trapečar Fridenk in Zajec Vdljem se
^uživata, naj se zsrlasita pri eodišču ali
na
^a glas o seb,.
j° preteku dveh mesecev od te objave
Uradnem li*tu T/RS bo sodišče odločilo
0
Predlogih.
trajno sodišče za gl. mesto Ljubljana
rtne 27. decembra 1949.
1

R 390/49-4
*
55
lian"C •••••1§••, roj. 1. IV. 1907 v LjubJ*«', Čopova ulica, sin Karla • Marije
Min® Defrevec, mehanik v Ljubljani,
"Kiosičeva 22, ee kot partizan ljubijanuj3 brigade od nemške ofenzivo na Mo^•• 1. 1943 pogreša.
Wa_ predlog žene Puc Anice rojene
, ranic, Ljubljana, Miklošičeva 13, se uve.
. postopanje za razglasitev za mrtvega
v /e /Z(*aia poziv, naj se o pogrešanem
list
^0300^ °đ le objave v Uradnem
}•.•' LRS poroča sodišču ali skrbniku
(S" Rudolfu, Ljubljana, Miklošičeva
'*> oziroma predlagateljici.
u
c Frančišek ee poziva, naj se zglafi
'.yfodiscu ali da kak glas o sebi.
WJ,
Pre'oku roka bo podeče odločilo o
1 re
alogu.
»rajno sodišče za g!, mesto Ljubljana
d'nfi 3t. decembra 1949.
,1,

(

Rg_381/49-5

Pah

îb?r Ivan

«
r

' °J-

12.923

2Gl XIL 1002 v Sla

-

bnlnV6in Tvana in Marije rojene Brglez,
e6','ca/ v Polju 180, Ljubljana, co od
^embra 1942 kot partizan pogreša.
HÌK •cdloS eina Hribaria Ivana, miličPosto
.' •°•• 18°- LiuMjana. so uvede
gs j^1?!0 7• razglasitev za mrtvega in
Poro?
•°2'•' nai fie ° pogrešanem
ni]ra . Vrbniku SimBiču Marku, pomoč.
JÌW
t>ì-n,iì
tožilca v Ljubljani, sodišču ali
. ^dIaRatelit,.
| 3ö.V4!)-ß

,

12.ö24

iraži^icat,Llldvfk' r°J- 24- V'I- ,013 v So• Kočevje, sin Franca in Franči-

Hribar Ivan in Stupica Ludvik se pozi.
vata, da ee zglasita pri sodiïcu aH dasta
glas o eebi.
Po preteku dveh mesecev od te objav«'
v Uradnem listu LRS bo eodišče odloČil'
o predlogi li
Okrajno sodišče z gl. mesto Ljubljana
dne 22. decembra 1949.

Oglasi sodisi"1;
Oklici o skrbnikih
in razpravah
G 901/49—2
12.99*
Urbančič Danica, nameščenka v Studencu1., Obrežna ul'ca 19, jo vložila proli
Urbančiču Otmarju, frizerskemu pomoč,
iiiku v Studencih, Ciril-Mefc-dova ulica 9,
> .-.'. o /.a ,, .. '.o zakon«
Razprava bo 10. januarja 1930 ob 8.30
iir fem su.flišču, soba št. 84/11.
Kot je bivališče toženca neznano, se
mu postavi za skrbnika njegov oče Urbančič Ludvik, upokojenec v Mariboru.
Komonskega ulica 5, ki ga bo zastopa«
na r-itynvc nirc%e in nevarnost, dokler
t'U sam ne r,çr};if,, ,,J no inynuje poahla.
ščrmci

Okrajno sodišče Maribor mesto
dno 18. decembra 19t0.
•
G 196/49- 7
139
Kolčne lviea, nameščenka pri iOgrad-u
v Trbovljah, je vložila zoper moža Kolenra Rudolfa, neznanega bivališča v Av.
atriji, tožbo za razvezo zakonske zveze.
Razprava bo pri tem sodišču v 4nb
št. 10 1. II. 1950 ob 8. ur.
Tožencu fe postavi z odločba O LO v
Trbovljah, št. 131/48—49, za skrbnik«
Guček Franc, zemljiškoknjižni referent
pri tem sodišču, ki ga bo zastopal na
njegevo nevarnopf ;n elroško, dokler ne
naslepi sam pred f-rdiščem .ili •• prirrln^i
svojega pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dno 28. decembra 1949.

Amortizacije
1 R 35/49—3
12.989
Na prošnjo Rajner Ljudmile rojene Pibernik, poscslnikojve žene iz Metliko 83,
se uvede po&lopanje za amortizacijo vrednotnice, ki jo bila ukradena 16. VII. 1944,
ko je bil na Metliko napad Nemcev. Tmet.
nik 6e poziva, naj v dveh mesecih po objavi y Uradnem listu LRS uveljavi svoje
nravice, kor so bo sicer po preteku roka
izreklo, da je vrednotnica brez moči.
Oznamenilo vrednofnice:
hranilna knjižica Prvo dolenjske pesoülnice v Metliki, ©edaj prenesena na
Kmetijpko zadrugo v MetKki št. 14.5G3 z
vlogo 1887 din,
•••.•••• sodišče v f'rr.omlja
dne 27. decembra 1919.

Stran 11
I It 192/49
30
Na prošnjo Nedeljko Alojzije, vmičarko
v Brengcvi št. 99, pa uvede postopanje za
amoriiz^cijo vrednotnice, ki se je izgubila
in te njen imetnik poziva, naj v treh mesecih po objavi v Uradnem lastu LRS uveljavi •cje pravice, d cer •• bo po preteku
roka izreklo, da je vrednotnica izgubila
evojo pravrin veljavo.
Oz.namj.milo vrednotnice:
hranilna knjižica Hranilnice in posojilnice pri Sv. Antonu v Slov. gorieah št.
1400 na ime Nedeljko Franc in Alojzija,
s stanjem 1.105.31 din.
Oiraino sodišče v Gor. Radgoni ,
dne 20. decambra 1949.
R 256/49-6
48
Na prošnjo Kovačič Rozalija rojene Kožar iz Podkoglja, KLO Karlovica, se uvede postopanje za amortizacijo hranilne
knjiž.'c« Hranilnice in posojilnice v Velikih Laščah št. 3.152 na ime Kožar Rozalija, z VIOüO 2025 d;fl, ki je bila ukrai'.ena in se irae'nik pCziva naj v dveh me• •ecili [io tej objavi v Uradnem listu LRS
uveljavi svoje pravice, ker eo bo sicer
po proteini roka izreklo, da je hranilna
knjižica brez moči.
Okrajno sodišča v Grosupljem
dne 30. decembra 1949.
II R 822/49—4
12.937
Na m-')'11 ,o Dolenca Gregorja, Stražišče
št. 10.!, ce uvede postopanje za amort'zaciio vrednotnice, ki jo je.prosilec baje izr.it-d ,,! se njen imetnik poziva, naj v
dv(h uir..eciii po objavi v Uradnem listu
U.''i u-. "liavi f veje pravice, ^ieer s-e bo
po pre'j'ku roka izreklo, da je vrednotnica izgubila svojo pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica bivše Ljudske hranil.
nice m posojilnice v Stražišču št. 305 na
i m p IV'-me .lernei. Straži??'» 103, % vlogo
1140 din.
Okrajno Rodi.-.če v Krauiu
dne 27. decembra 1949.
II R 812/49-4
13.057
Na prošnjo Bajt Marije iz Zirovekega
vrha 38, o" uvede postopanje za amorti:'.nc!jo vrrdnotnicc, k; jo je prosilka baje
^gubila i'"1 se njen imetnik poziva, naj v
uveli mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS uveljavi pvojo pravice, sicer se bo
r:e?. izgubila svojo pravno veljavnost.
po preteku roka izreklo, da je vrednoiOznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica, št. knj. I pl 7/čl
5t. 136 bivše »Jugograd«, gradb. hranilne
•zadruge v Ljubljani.
Okrajno sodiščo v Kranj«
dne 28. decembra 1949.
•k
II R -819/49—3
- CO
Na prošnjo Jančar Neže, rojeno Umnik.
Gorenja vas št. 13, fer Umnik Ane,
Marte, Veronike in Pavle iz Predoselj, se
uvede postopanje zn amcrlizaciio vrednofnic, ki so jih pTcfr'ilci bajo izgubili in se
tiiihov imetnik poz'va, naj v dveh mesecih
po objavi v Uradnem listu LRS uveliavi
fvoie ••-ivir-e. s^er se bo ro nrefeku tnl:a
irr^Vo. d-1 Ft) vrednotnice izgubile svojo
• pravno veljavnost. •
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Siran 12
Uz.numonik> vreduotmc:
hranilno knj.žice bivše Hranilnice in
poîjjilnice v hi'fcilosljali:
št. 510 z vlo^o Wü.OS diu, št. SU z
vlogo 1033.25 dm, il. 513 z vkgo 1033.25
dinarjev, ài. 513 z vlogo 193;>.2ù din in
ài. 514 z vlcgo 1933.25 din e-edanje vrednosti.
Okrajni) sodišče v Kranju,,
dne 30. decembra 1949.
*
II R 820/49-3
59
Na prošnjo Sajoviea Matije, kmeta na
Su^ii št, 4, so uvede postopanje za amor,
tizarijo vrednctnice, Iti jo je ••••••• baje
izgubil in se njen imetnik poziva, naj v
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS uveljavi «.vej?, pravice, sicer s? bo
po preteku roka izreklo, da je vrednotnica izgubila svojo pravno veljavnost
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica št. 19 bivše Ljudske
hranilnice in posojilnice v Predoeljah z
vlogo 3.S43.14din.
Okrajno sodišče v Kranju
ine 30. decembra 1949.
I R 527/49-t
13.096
Na prošnjo Laufer Milene, gospodin ie
v Ljubljani, Medvedova '26, ee uvede postopanje za amcrtiz.ic.jc \ rednostnega papirja, ki ga je prosilec baje izgubil in se
njegov imetnik poziva, naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer ee bo po preteku roka jzreklo, .da jo vrednostni papir
izgubil evojo pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednostnega papirja:
ček, izdan od ïStrojpisae, Ljubljana,
Selenburgova 5, s številko 6 — 67200-0,
serija D 021085 dne 3. XII. 1949 s čekovnim računom pri Komunalni banki Ljub» Ijana, Prešernova ul. 3 na ime Avbelj
Alojzija, gospodinja v Dorfarjih pri Zannici 3.
Okrajno sodišče za gì. mesto Ljubljana
dne 27. decembra 1949.

št. 53 na ime Cerkveni ubožni sklad,
Prihova, z vlogo 2.244.56 din.
Te hranilne knjižice jo po napovedi
okupator odnesel, m so imetniki pozivajo,
naj v d\oh mesecih od te objave uveljavijo svoje pravice, ker se bo sicer po
preteku roka izreklo, da so vrednotnice
brez moči
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dne 31. decembra 1949.

•

I R 978/49-3
143
Na prošnje Ever» Fride, zasebnico v
S!. Petru pod Sv. gorami, se uvede po.
stoppk za amortizacijo vrednotnice,. ki
jo je prosilka lia je med okupacijo izgubila in ee imetnik poziva, naj uveljavi
«voje pravVe v dveh mesecih od te objave, ker i i bo elcer po preteku roka izreklo, da je vrednotnim' brez moči.
Oz.natne.iilo vrednotnice:
vložna knjižica Hranilnega m posojil,
nega društva r. z z. n. j. v Slov. Konjicah št. 56 na ime Evers Frida, z vlogo
'S.2S6.57din.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dne 31. decembra 1949.
O 977/49-3
142
Na prošnjo Kotnik Marije, poseS'ìnce
v Prevratu št. 4, se uvede postopek za
amortizacijo vrednotnice, ki jo je predlagateljici baje okupator odnesel in ee
imetnik pczlva, naj v dveh mesecih od
te objuve uveljavi svoje pravice, ker ee
bo sicer po preteku roka izreklo, da je
vrednotnica brez moči.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica posojilnice v Slov.
Konjicah št. 4144 na ime Kotnik Marija,
z vlogo 2.699.11 din.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dne 31. decembra 1949.

Oklici dedičem

x

O 309/49
31
Tomažič Alojz, roj. 27. XII. 1872 v Rojanu ipri Trstu, poštni upravnik v pokoju,
je 13. VI. 1949 v Domu onemoglih v Gornji Radgoni umrl.
Sodišču je znan samo dedič zap. brat
Tomažič Franc, stanujoč v Tistu. Vsi, ki
menijo, da imajo dedno pravico do zapuščine, se naj v treh mesecih priglasijo
temu sodišču ali pa postavljenemu skrbniku Stelclu Jožetu, nameščencu OLO v
Radgoni in podajo svojo dedno priglasitev, ker bi se sicer zapuščina, obstoječa
iz nekaj premičnin, ter gotovine v znesku
20.151 din obravnavala le a listimi, ki bodo podali dedno priglasitev in izkazali
dedno pravico, rnsprejeti del zapuščine
pa bo pripadel država.
Okrajno sodišče v Gor. Radgoni
• Ine 28. decembra 1949.

I K 072/49—8
144
\':i prošnjo župnijskega urada na "Pri.
hov-j se uvede postopek za amortizacijo
vrfldnotnic:
h-anilne knjižice Hranilnice in poeojilni-» nn Prihovi:
i'. 156 na ime Fond' za novo kaplanijo,
Prhova, z vlogo 1.130.23 diu;
št. 2fl2 na ime Cerkvena glavnica, Prihovn, z vlcïo 539.72 din;
št. 692 na imo fprkvpn. konkur, sklad,
Prinova, z vlogo 862.55 din.}

O 405/49-11
61
V zapuščinski zadevi po Vončina Lovni, kmetu iz Laniâ št. 1, ki je bil 1. X.
1919 za_ mrtvega mglaSem, se njegov
sin Voncma Peter pomva, naj ee v 6 me.
secih zglasi pri 6odišcu aH imenuje pooblaščenca, ker ga bp «'••'" " ?apu§Činpkem postopku zastopa, ek;!).' . , iri-adli
delež pa bo hranil skrbstveni organ«
Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. decembra •949,

•

VII R 63/49
12.988
Na prošnjo KLO v Narapljah se uvede
postopanje- za amortizacijo vradnotnice,
ki jih je prosilec baje izgubil jziroma eo
bile ukradene in 6e njihov imetnik pozi.
vn, aai v treh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, 6i.
cer *• bo po preteku roka izreklo, da je
vrr-'iftn-ca izgubila svojo pravno veljav.
••' i' .

'"'"amenilo vrednotnice:
i -'imslia knjižica Narodne banka FLRJ,
prlružnica v Ptuju it. 654-6.37 z vlogo
46.007 din nn ime KT.O Naraplje.
Okrainn sodišče v Ptuju
dne 23. decembra 1949.

Razni oglasi
12.961

P. et. 45868/PE.49

Spremembe poštnih okolišev
Dne 16. XII. 1949 je pričela poslovati
pošta Nazarje na področju okrajne pošte
Šoštanj.
Okoliš pošte tvorijo naselja: Creta, D°*
blatina, Gorica, •••••••, Lačja vas, Nazarje, Potok, Zavodica in Žlabor.
P št. 45974/PE-49
12.960
Dne 17. XII. 1949 je pričela poslovi
pošta Èkofja vae, na področju okrajne
pošte Celje.
Okoli« pošto tvorijo naselja: Glineko»
Lahovna, Lcskovec, Lipovec, LjubeČna»
Prekorje, i Runtole, Sv. Marjeta, Sv. Miklavž, Skofja vas, Trnovlje, Zadobrova,
Začret in Žepina, ki se izločijo ra okoliša '" "• fnljti.
Poštna direkcija FLRJ»
Ljubljana

Pc;c . nnikom in dolžnikom

162
Pozivajo se dolžniki in upniki pTZ"
gosp. podietja ?,a promet z zdravilnimi ze1'Sči iti rteričniini clji »Droga«- v likvl"
dariji, Liul.li.'tnn. Prečna ul 4, da porav0'
najo svoj» obvpzno?ti, oziroma priglasi
svoje torjalvB najkasneje do 10. TI. 1950Po tem roku dospele terjatve ne bom,0
upoštevali, dolžnike pa bomo predali Prl
etojnmnu f-odtičn.
Komisija za likvidacijo*
Ljubljana, Prečna ul- »•
K:i •
., zadruga Sv. Jurij ob Peoni1;1
je presili v likvidacijo in poziva vse upnike, da do 31. I. 1950 priglasijo vse tej;
jatve do zadruge. Hkrati se pozivajo v61
dolžniki, da do navedenega roka poravnajo vse obveznosti do zadruge.
Po tem roku ne bodo nobene priglasita
priznane, dolžne zneske pa bomo sodno
izterjn'1
Kr
TU Sv. Jurij ob Pesnici
154
Dii.
.lednih gospodarskih podjetij Postojna poziva vse upnike, da do 2"I. 1950 pradložijo evoje terjatve za. dobavljeno blago in za opravljene 6torUve'
ki jih imajo do mestnih podjetij Pod
bivšo upravo Direkcije MGP' Postojna«
ki je 31. XII. 1949 prešla v W1'
dacijo. Hkrati poziva direkcija dolžnike»
da do istega roka poravnajo ovoje obveznosti. Po tem roku podjetja ne bodo Pr''
znala in upoštevala nikalah terjatev. Dolžnike, ki ne bodo poravnali svojih obveznosti, eo bo sodno izterjalo.
Direkcija gozdarskih podjetij MLO
Postojna
*
12.769

Objava
Okrajni
izgubljeno
>Okrajnj
valnica št.

magazin Ptuj preklicuje svo.^
štampiliko z besedilom:
magazin Ptuj, Kurivo, posl "
11<
Okrajni magazin P'u)

!^v- 1 — 10. I. 1550

Izgubljene (istine
prcklicujcjo
•-đlešic Jože, Ljubljana, Uiegorčiceva
19/11, vojaško knjižico, izdano 1. 1947 od
TO
1- odseka IV., Ljubljana.
13.122
1

Ajstcr Miha, Krška vas 55, knjižico za
«>lo št. 885285, št. tablica 3161.
12.871
A-ndcrluh Ignac, Celje, Trenrerje 1,
prometno knjižico za kolo, številka tablice
3.856/S-13.
14.950
Arnšek Jože, ftmartno v Rožni dolini 75
• Celju, prometno knjižico za kolo
znamke î-Torpedo«, št. tablice 14.376/S-13.
12.944
Babic Marija, Maribor, Leningrajska,
osebno Izkaznico, izdano v Mariboru 1949.
12.809
Boljka Miha, Ljiibljaoa, Hrenova 3,
osebno :n železniško izkaznico.
13.0S9
, "ratušck Ana, Gmškovec 35, prometno
Knjižico za koto znamke *.Rambler<, št.
okvira 266277, št. spoznavne tablice P20-10093.
40
Brcšak Štetan, Knezdci 29, KLO Ceè",
osebno izkaznico št 406, 'zdano od KLO
Ce
•, Trbovlje.
12.03•
Brunïok Janez, Ljubljana, Po4kova 13,
osebno in sindikalno izkaznico, n'trdilo
2 zaposlitvi, pctrdilo o du>.v!i;ins!\4, dve
'etrtinski erečki. indurir »ko m ?ivilsijo
JjMtaznico za december, ». žicom »Od•<, Ljuhlian..
Tfi
ßrunfif Leniiold, Vmlaiovci 16, p. Sv.
^rban pri Ptuju, prometno knjižico za
KOlo št 713n »nnmke -Monarh*.
12 .«31
Ca
'tŠ Zofk::, Celje. Muzeiski tr? 5,
Pforoetr.o knpžiro za kolo, številka tablico
4.732/S-12
12.946
Cvck Alojz, gozdni delavec pri dr>.;ivni
"pravi Tržič, izkaznico za kolo, udarniško
paznico ìn pobotnice cd plačanih priPevkov za ž'vljoni«ko zavarovnnje
12.703
Doki Feliks, Maribor, Pobrežje, Ptran.
"Ca, vojaško knlisico, izdano v Čakovcu
*• x- 1947.
13.102
öolar Pavel, konjač iz Okljuke, izkazu
ico za kolo št. 11926, št. tablico 0—583.
12.702
Ocdtinetvo Center,
v Uomitrovič Ljubo,
ve
gova ul. 2, Ljubljana, tablico poltovor?ega avtomobila znamke »Ford-Taunue«,
"'• tablice S-1342
13.085
Dr
agonja Alberta, Ljubljana, hotel
in • • Pfelîlic o izgubljeni izkaznici OF
"sindikalni knjižici, objavljen v Uradom listu LRS št. 36 z dne 22. XI. 1949,
er s
o «e listine medtem našle.
79
...pr,a'no llihard. Celje, Mariborska 53,
1 wil0 »Starinarne« Celje št. 658 za
iW
din.
12.949
Min ' D'rekcHa za LR Slovenijo, LjubJ
'na, prometno knjižico za osebni av'°
^ncia« št. S-1770.
80
„Ij 8uš Marij«, Nova vas 46, Markovci
, ? '>tuia, osobno izkaznico in knjižico
"* k0'o znamke »Viktoria«.
12.873
t>0ier,c,,U Jože, Pri cerkvi 17, Struge na
• «blico za kolo št. « -6—1854.
12.676
p
. 'c Jos i p. Te7no pr' Mirihoru, Tnskova
''lica
Šo'o V" '
1arf' ^ri?cvalo hidu-'-i-k o
izdano •• le'"
•,
•• TcZnu l le,nik
i;
'•/40
'
13.103
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Frank Alojzij, Ljubljana, Korotanska 6,
sindikalno knjižico.
13.025
Furlan Milena, Brje 102, p. Rihemberk,
osebno izkazn.co
12.738
Gašparič Antonija, Ljubljana, Polje
119, osebno izkaznic», izdano od KLO
Ribnica 1. 1945.
13.083
(Jericij Zofija, Selnica ob Dravi, evid
tablico št. S-17/435026 za kolo znamke
»Triumph« št. 770205
13.100
Gobec Ivan, Maribor, Lackova ulica,
vojaško knjižico, izdano v Mariboru 1.1946
in osebno izkaznico št. 2010, izdano v Ma.
riboru leta 1945.
13116
Goreuc Jož°. Ardro 7, KLO Sv. Duh,
prometno knjižico za kolo znamke »Osman«:, št. 45295.
41
Gestii: Janko, Vrba 3, Zagonca pri Rovah, prometno knjižico za kolo, št. tablice 8003, št. okv.ra 02029.
46
Ilabjanif Ana, Maribor.Tezno, Prešernova ulica, prometno knjižico za kolo
znamke »Stadion« št. 624210.
13.101
Herman Bogomir, Farna vas 16, p.
Prevale, vojsko knjižico in osebno izk a/.m c o.
12.700
Iloticnik \ntoii, Ljubljana, Zvczdarska
4, osel),m ,i i:\m\co št. 121.
13.009
Hren Alojz, Cerknica 51, zidarski preddelavec, sindikalno izkaznico št. 2973811,
št. zveze SOv'2 .zdano od Lesnega obrata
11 rVrkmca.
12.771
Hrovat Mirja, Ljubljana, Rožna dolina,
Ce»ta l'.i it I, riïebno izkaznico. 13.003
Ivaitnik Pavel, Maribor, Oorkega ul.,
iiino snniVvalo za žPiez^Irugansko obrt,
izdano l. 1916 o»I slrugarakega mojstra
Majerhoferja Ivana v Guštanju.
13.106
Jakovjip Jurij, Liubljana,
št, 4, osebno izkaznico.

Cegnarjeva
13.124

Jakšp Ladu, Ljubljana, Parmova 41.
sindikalno in mladinsko knjižico.
12.943
Jamnikar Vinccnc, Gorica 12, Dobrna
pri Celin, voiaško knjižico, izdano od voj.
•••• odseka Celje okolica
12.951
Kampl Ivan. Podmolnik 42, KLO Dobrunje, osebno in sindikalno izkaznico,
izkaznico OF, knjižico za kolo.
81
Kcrko Jožef, Štoviše št. 45, St. Janž na
Drav. polju, osebno izkaznico, izkaznico
OF št. 557020, knjižico za Mo, reg. št.
5805, št. okvira 1518069 in osebno izkaznico na ime Selinšek Rozalija.
12.674
Klrnlj Franc, Dol. Lendava, Kolodvorska ul. 5, vojaško knjižico št. 2402, izdano
od voj. odseka v Dol. Lendavi 14. II.
1947.«'
12.557
Klcmcnčič Jerica, Maribor, Medvedova,
osebno iskaznico, izdano v Mariboru 1945.
12.808
Kofol Stanko, Maribqr, Gorkega ulica,
voj. potrdilo št. 4166, izdano od štaba
IV. armade, mobilizacijski oddelek dne
6. V 1947.
13.105
Koren Nuška, Ljubljana, Korotanei?a
ulica 7, baraka, sindikalno knjižico
12.972
KorinHr Ružica, osebnn Izkaznico, izdano od NM v Slav. Brodu, Jajceva ul. 26.
13 090
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Košir Gregor, Podgorica št. 67, prometno knjižico za kolo št. 1227517, evid.
št. 10565.
44
Kranjc Karol, Ljubljana, Belokranjska
št. 8, invalidsko izkaznico št. 21436.
13.084
Krobat Roman, Brezje pri Mariboru,
vojaško .nvalidsko knjižico, izdano v Ma.
riboru 193«.
12.807
Lu šina Filip, zidar, Cevica 71, Dol. Le.
gatec, izkaznico št. 1208. izdano od KLO
Dol. Logatec.
12.347
Lcskovcc Maks, voj. pošta 8284, Kobarid, oblačilno knjižico št. 19746, izdano
od voj. pošte 3499, Ljubljana.
12.973
Lovec Milena, bolnica Trbovlje, ukradeno sindikalno izkaznico št. 34.470, šolsko spričevalo, rojstni list in izkaznico RK.
12.964
Lipovsek Jožef, kroj. pomočnik, Lokovec pri Zid mostu, osebno izkaznico št.
237, izdano od KLO Loka pri Zid. mostu.
12.645
Lunder Boris, Ljubljana, Rožna dolina,
Cesta V. št. 26, vojaško knjižico, izdano
od voj. odseka v Ljubljani.
78
Mahnič Lado, Okrajni komite Sežana,
izkaznico za kolo št. 80000-829-3079 in izkaznico št. 44387-829-2015 na imo OcvJrk
Milan, Sežana.
12.832, 12.832a
Mali Franc, Dolsko 24, p. Dol pri Ljubljani, delavsko knjižico št. 1407977, reg.
št. 4977, izdano 20. VII. 1947 od odseka
za delo Ljubljana okolica.
12.974
Mainar Jakob, Skrjančo 2, p. Stična,
vojaško knjižico, izdano 1. 1949 od vo].
nega odseka v Ljubljani.
74
Marc Dragica, Dobravlje 88, osebno iz.
kaznico št. 555, zdano od notranje uprave pri OLO Gorica 5. V. 1946.
12.739
Marincic Justin, St. Vid pri Stični, orožni list za lovsko puško dvooovko, izdan
1. 1948 od OLO Grosuplje.
73
Martincc ing. Franc, Ljubljana, Trnovski pristan 20. «radikalno izkaznico številka 66629.
43
Marolt Janez, gradbeni delovodja, Jese-*
nice, Prešernova 12, roj. 13. XII. 1898
na Bledu, sindikalno knjiižco št. 63431.
12.736
Meden Tončka, Domžalo, Tovarna
kovcegov in usnj. izdelkov, partijeko izkaznico, izkaznico antifašistične mladine,
Zveze borcev in ljudske inšpekcije, izkaznico OF, osebno, mladinsko, sindikalno,
planinsko in tizkulturno izkaznico ter izkaznico RK.
12.963
»Moproni«, Ljubljana. Vilharjeva 19,
evid. tablico tov. avtomobila št. S-8651.
42
Merzel Martin, Ljubljana, VoSnjakova
18. osebno izkaznico št. 77468, vojaško
knjižico in izkaznico OF.
13 026
Mihelič Ivan, Sp. Zadobrova 52, člansko izkaznico ribiško zadruge št 764.
12.970

Mibevc Alojz, Ljubljana, Streliškfl 36,
osebno izkaznico
13.125
MiStt DuSan, Ljubljana, Kolodvorska
22, osebno izkaznico, izdano septembra
1948 od iu7nn.moraVRkegn «reza v Srbiji.
13 005
Mlakar Anton, Postaja NM, Vit«. Ljubljana, industrijsko nakaznico za III. Afimespčjp.
13.0•2
Molnn Ivan, roj 3 X 1910 v Malem
Kosma"' Franc, Ljubljana, Jpranova 5.
Obr°ž4 4 Dobcva, vojaško knjižico
maturitelo fpričevalo, izdano 1911 «1
12.769
drž. klas. gimnazijo v Ljubljani.
13.118 l St. U/3-34

.Vlečna Sada, Ljubljana, KciodvortMi
ul. 11, prometno lui)'.ì,".u zi kolo ?•• iablico S —t—23501, tov. i!. d-dP'j:
1J.S1S
Oblastni odbor Zveze borcev Mariborske oblasti, Maribcr, evid. tabbeo esci),
nega avtomohiia >F:at<* »t. S-ò834. 13.120
Ocvirk Jože, L.Doif 2d. Petrove0, !."'-!.ro za MìO št. S-13X559.
10.631
Ot Drag:.-, Li«e 22, Celje, ,zka/.iM'0
OF in osebno izkaznico, .zdar.o od KLO
Lisce ter šohko s'pr čevam.
12 9-1S
Pavli? P. \ !;i, Vignarle 143 nad Ljubljano, osebno '7.••"!1:;-•
13.08,3
PavînV("ir Darinka, Ljubi.•••. Za L:Iražam: 12, osebno izkaznico
13 117
re'rii" Alojz, Maid Dol na it 8,
.senne na Dolenjskem, i o;. 4. U.
<-~pC7.nav:>/i liMico ;;-°1'"7fi ^a kolo
kV Tofj^do-..
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p •<<-1024,
ze; •12.099

Pinter Rafael, Stražica 23. Frankolovo
pr; Celju, knjižico za kolo št. 01024)7?,,
izdano od odreka za nrdr. zadevo Celje
okolica
12.933
Pernat Tcreziia, Depala vas 12, Domžale, svojo izkaznico OF, živiK<o in tekstilno ">akaz'.i co ter živiKke nakaznice na
ime Pirnat TerpzM'a, Pirnai Fanti in
Cvetka.
12 938
PoJkainincr dr. .lehsaieta, Zagreb,
Tvrdk'H'o 8, a-cbno izkaznico številka
2182. 7<7 '/d.-no 7. v. HKO od NO no-da
Zagreba
12 068 j
I
Polanec Matilda. Dom '"iliure 33. 4'ev I
Bistrica, {•'•.""jo c^ebn ''kazpiro 'n izk?/n;co OF, si. '2.4tr>ifi t" _ izkaznico OF si.
288570 na imp Po4n"i- igrane
12.930
Pr?"nikar stcïeo;,;;!, '.'Orocina ?'"'.!.;.',
rojstni li?', kar^.lc-kstikp, ,î,,r • • rr>etiln;ïk' obrtd mv'4" iv.irk*1"-''^ '.id '.filo, dalje 'ZM'gek "' ce ! '"a l"'-'a i!
sklep o prejem "ni" irv'.'Mnim-. n,-i me
Prašn-kar Mcr^a^otT, ?•. "i-^na 0, "Trbovlje II.
,
12.072
/prostovoljno gasihko društvo v Slov,
Koniicah, ukradeno prometno kndžiro
enecialrjeca ca?'^1-:"^ rvfo.mor»:Ta zn'mke
>Ford--s, evi d', a;. 4702,
12.804
Pukmaistcr Ludvik, Teharje 19, Celje,
prometno knjižico za kolo ;Mi!le<, št. tablice 317/S-12.
12.947
Pust Mariia, Ljubljana, Zr.njekega 0,
os-ebno izkaznico in izkaznico OF.
82

.^t.diu" Aibi.i, Lundi ;]:<.:, :',;e:.;2va -, !
45
OSO' "0 '7.'.. /.!!.,,o
Poijam-ka !
:•':-:«;;,. ,'• 3jik;ni, L.iddu.r
13.12 i j
št. Ï, ccrbr.o izkaznico.
Su:.c Liiütiu, Àiii'iiior-XtzuL', iiuan-ko
nasel'e, Catwio iz.ia/.r.ico ti. 1J4, i/idar.o v j

Urba-i Stanko, Ln.ib'.janj, Cerava NM
Slovenije, Koto.ll.ova 0, mladinsko, ossb,• -i, ---.
) . J (1" ;;•' - ...:-.r,
13.088

:

.. !.-dr>.(:;, '.'id-die '.a kaielijsko blrpjno pi-ižbo v Mariboru, prometno knjižico
šl 10320 za lovorri avtomobil znamk6
D-drro-, evdl. ši. S—0270
12.8U

idrdiii baialo, Mirca 105, ••••• Gorica,
izkaznico za kolo tov. št. 1050, epozn. St.
tablico 28—402».
12.672

::r.jl-.:co, zidno i. !e am

Y.'•)'.') j
.-.dobcc Atìsi:!, Lpibljana, Ki.i'ia do;,;;' , j
(.'evia X. •'. 8, ,. ..'ii'evaln, zdi:o r '• ut'..
ì;,..'d:;ne ç.mr.az1,-- < 1/inijait
!'U19 i
•do-.t-Oi.i.i ;»> i \.r,v.v~ ' • ., Id,di',,;,.:.!, j
oremelno kììi!,V"> ?:\ :i..cdü? z-r:n:ke !
S—iilO 1 .il za tovorn
I J.t.u
k e i^L'.ndsbiire S—0! ;i-\

Valderitiijn Pirnska, Linbljana, Kiharjeva 1/•, osebno Ì7.]<a~ìì'^, izkaznico OF>
Findiknlno ••' ld"o i-i rnjir^o za kolo12.992
Vclii'čck Fra u», èr.inrtuo, UdcaBale 38,
•). Kol lie, Gorica, red 2. IV. 1913, osebno h':-,. . .-, la V.krznico OF
12.R73

h'i.vei: ,i .'i'-ti^.r^ritt >•- , Liins.-sana,
oroin'''•- '.li; /.'co -a mrdoino i ; ci o Xiir.i.ike DKW S-<\"2.'i :n znmd" DKW
S—0321.
13.000

Ve«« Milena. Kr.-lvi \;:• K.j. knjì/K'O za
kolo št. t79?.">, ,9-11-3927 in indn^trijsk«
nd<:i-'''"' ]C. !D in P-1
12.870

Slovenija avtopro.iicf S VP, Ljubljaii-i,
prc'ietno ! ndžico 7.\ to.'Oino prtLolieo
S-0100 1er ;lvlpbi!4a -F'a^ št S-0101.
12.917
Sr-lošn» gradbeni! podjetie lt«g. Ko.
vcvjc, ovil. ;abl.<:o lov- aviomebda znamke '..Dod'.T* 1'. S-079".
71

W-.i'ìl;!( Alojz, Ljijt'inier, Viazoia 'J>
osebno izkaznico .št. 11.0"3, izdano cd V0'
verjenišlv.i za iiotr. /adove Liutomcr.
13.022
Vidirviii ,fnz-;, ,!cr>en.ce, Uradi';, zakli'iično fpričeva'n ,tr^. îeilaia, sindikalno
Irnjivicn
12.916

Stanič Milica. A rja vas 00 pri Celju,
prcmet'i'" iiniiž'ce za kolo, št. tablice
<;53:/K-13,
12.915
b'nü'i fui uïad LI'S, Ljubljana, Und.
žico ''a oHPbii nvtomob I :>Fiet-, evid. St.
720".
12 909
ir.vhor T«"f.-ii:a, Janžev Vrb št. 75, p
Slat. Pi.'denci. ukradeno r.eebno izkazni-f.
in \••:?•:-- •• Š'- 203141.
12.039

Vidmar lïnriia, flrna v.-• 215 pri Ljubli.i •', l."'vc0 /a kolo
13.087
Virilo "adi;''-,-, M-i'ibor, Tezuo, Vodovûd":t. proiTpipo knjižico za kolo znamko '',dm • •:, '-"'""i PVM rt 4.10/205013.104
Vidovič Mnfilda, Haidoše 57, Hajdina
knjižico indu-driisk'
ri/H'acina Tovarne
12.041
;T-io!-dev '•'. irr;

Se•a S!a\ì:e, P.rezii1 ')• Mariboru, orometno de ..i.-« za kfd'o -t. 10412')!. 1?/.1•7
*;>':•.;• I :
••.'4'C'i •

13 108
Slih P:--i.:, ïrzm 157, krnico za kolo
na ime tlili Jože n Vidmar Ivan, izirizr.ko OF \n izkaznico RK.
75
.-.tiîiicc Alujz, Laporje pri
vajeniško kniižico št. 15530.

Poljčanak
1°>'0
' a>
Stras Mihael, št. V'd 84, Ljubljana,
policijsko prldivo, knjižico za kolo, potrdilo o vpisu v državljansko knjigo, knji.
žico 7." knrb-o \' 5 in porečnj ]ift.
12.919

\
j
j
1
j
!
!

•
•;•- Siidki-, ;,. ;; .!•..;,|.( šola v Sredi."ó;i ab •-r'vl, iikrado-.-e; žli'dpke nakaz*
v.;..., 7•• ,inf.pT1v1or •:) ,mo vifori Srečko
•-V v1'"!-' .\r-'rei;i p.o( vitori Dušan
P« ,n viiori Mirlia O,' opremliono ß
^•^•\•,^•. ^»^^i^^, *•]• v Središču-*
12.427

Vnkičević ••••, poročn'k, voj. poä^
MIO, Lkibljnna, brezplačno oblačilno
13.000
knii/, co
•731.
Za sore Terezija, KLO Orehovica 17 P"
z*. -Torneili, o?obno izkaznico in kniiž'C
710 Zr.^TC
?n l-o1') •\-'•1. ~l. 137 rr
Fr^-r
12-07»

Suman (Ivan) Marija, roj. 21. IV. 1919
Zdrarl? dr. Emil, poročnik. LfiibljanSRajonslri LO II Moste, Ljubljana, po.
v Družrairju, pcdaj v Stari vaai pri Vcrjr-li-vi "--2. domačinko l-niižiVo, 13.001
TCi^eništvo za finance, knjiž.co za kolo . 'en!;i, i-nržoo za kolo znamke >PucIi<".
anamke s>Sturm<:, tov. št. 2178150, «vid.
Zulet Nežka, TdubÜnna, Kovašlca 7l
št. 1803.
12.1S9
št. 4370, izdano na ime Čerin Franc, Zp.
Oraviip, nrbavno knjižico št. 3«, osebn<>
SvaJi Ivan, Ljubljana, Gcsposvetska
•7•.„7•;,.• ,-., izkazn c OF.
Hrušica 51. 11, knjižico za kolo brez
72
0
•. 13, osebno izkaznico
13.123 t
znamke, tov. št. 780, .ev'd l\. 20802, izZveza
potrošniških
zadrug,
Ljubljana'
dano na ime Stepic Ancrela. H-adeckega
Sveb Franc, r«j. 18. IX. 1912 v. TJčavr-rn: avto 5>Z!r.-. cvid. št. S—1489. „.
c. 30. kndžico za kolo zunicke -Triumf«,
kovcih št. 11, KLO Vinica, Bpla Krajina,
12.90--'
tov. št. 800270. evid. št. 20005. izdano na
12.701
voiaško kniižico št. 152,
imp Renje Franc, Nove Jarše st 71.
Železarne štore, f«voio evid. tablico ra°Tajnšck Marija, Zi. Hudinja 115, v.
13.024
'•••••• kolom DKW, št. S-02862. 13-<,S"
Celje, svojo karto za kurivo K-2, dalle K-1
Robek Marija, Ljubljana, Korotan*ka 7,
%or\av Ivan, Brezina 23. KT.O Brežicf
nn im? Tajnik Valerija in Lab Frančiške.
baraka, sindikalno lrnjižico.
12.971
okolica, prometno knjižico za kolo znarn12.807
Uem -Tože, Ručotnji vas ït. 14, p. Òrnok" -•••••-•!', št 32^9° '•> faM. H/3-'!)7'
Tavčar Anton, Zt; Zadobrova št. 10,
•)2.Fi92
mel'd voiaško luijižico, izdano od voi
Polje, evid. tablico za kolo št. S-20^09. 7"
od=°l-M v «""rnomlju.
11.93!
Žiž": Avr-n-,f, Dol. Počohova pri Mar:^
Tavčar Tcr.dor, Ljubljana, Zadružna 10,
Runko Milan. Ljubljana, št. Vid 25, in
'•oru. nronebio knl'žico za kolo ^.••••^
-:čeve]T TI*, '•"zr^da Podnio ^o-OTd"r
dn.-1'- i ko nakaznico za TTT trimesečje.
^'•r-errnd'" šf. 15•7.
13.'('
' " šolo v Lj'.iVkmî.
'
' 12 °1'
12.907
?,vnh Oabri.VK Liiihliana, Mokronog'
čjsdonija Stefan. Mu reka Sobota, LenToplak Soia-la. 5 fa ri bor. Delavska ulic;;,
"' t "rd=ko fnrrovilo T, dr "imnaz^'.
dâvska 44. o??bnr> izkaznico in železniško j ' Vd. tablico -l S-10/0145 73 kc'rt ••••reži«ko., Vrl"
12.9!Î
^nevaria- "d 805833
13.110
(zdaja >Uradai list LRS«. Direktor • odgi/'orni uradnik: dr. Bastko Močnik, tiska tiskarna »Toneta Tomšiča, vei v Ljubljani
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Letnik VII.
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Priloga k 2. •••• z dne 17. januarja 1950.

Štev. 2.

Razglasi in oglasi
v novoosnovanih zemljiškoknjižnih vložkih obstojale na dan 1. februarja 1950,
naj vsi tisti, ki menijo, da so z obstojem kakršnega teh vpisov ali z njegovim
vrstnim redom oškodovani v evojih pravicah
vložijo ugovore do vštetega
Celoletna naročnina za »Uradni Ust LRS* za leto 1950 znaša 240 din, pol1. aprila' 1U50,
Mna 120, četrtletna pa 60 din.
ker zadobijo eicer ti vpisi uéinek zemRazen »Uradnega lista LRS<t izhajajo v nasi založbi ie tele periodične ljiškoknjižnih vpisov.
Publikacije:
IV
»cestnik urada za cene pri predsedstvu vlade LRS*, izhaja dvakrm na
Novoosnovani zemljiškoknjižni vložki so
mesec, letna naročnina 108din, polletna 54din, četrtletna 27 din;
vsakomur na razpolago za vpogled med
rednimi uradnimi urami pri okrajnem
»Ljudska uprava«, mesečnik, letna naročnina 96 din i
eodišču v Sežani Morebitne priglasitve
»Ljudski pravnika, mesečnik, letna naročnina 78 din in
• ugovori po pričujočem oklicu se lahko
»Bilten planske komisije LRS«, posamezna številka 15 din. naročnina ui vlagajo piemeno ali ustno na zapisnik pri
okrajnem sodišču v Sežani.
pno četrtletje 1950 znaša 75 din.
Proti zamudi rokov za priglasitve in
Vsem naročnikom sporočamo, da so v naši knjigarni na Tyrsevi cesti 9 ugovore ni dopustna upostavitev v prejstan in ee ti roki ne smejo podslišau
'Ljubljani naprodaj vse jugoslovanske periodične pravne publikacije, šnji
za posamezne stranke.
k
i jih je izdal Uradni list FLR.J lani v slovenskem jeziku. Publikacije se
Ministrstvu za pravosodje LRS
prodajajo in oglasi sprejemajo samo v tem lokalu in ne več v dosedanjih
Ljubljana dne 29. decembra 1W9.
^štorih v Gregorčičevi ulici 23/1.
•
Ravnateljstvo »Uradnega Usta LRS«
VI - št. 61/1
378
Ministrstvo za kmetijstvo LRS razglaša
po 2. in 8. členu uredbe o preprečevanju
in zatiranju nalezljive ohromelosti prašivpis,
kolikor
bi
bilo
te
pravice
treba
vpiRazglasi ministrstev
sati kot stara bremena, pa še niso vpisane čev (Uradni list LRS, št. 24.150/49),
da eo v Lil Sloveniji z nalezljivo
vpisane tako, kakor je treba.
°ST. «. 43/48-188
190 aliVrueo
priglasitvah pod b) je treba natanč- ohromelostjo prašičev okuženi okraji:
no naveet pravico in vrstni red, ki se za- Dravograd, Jesenice, Maribor mesto, MaVrvi oklic
njo zahteva, kakor tudi zemljiškoknjižne ribor okolica, Poljčane in Ptuj 1er da
vložke, v katerih se naj izvrši vpis. Na- okraj Ljutomer ni več okužen e to bol.-^kvljeiu so osnutki novih zemljiško vedli je treba tudi, na kaj ee opira prigla- leznijo.
Ljubljana dne 4. januarja 1950.
auZmh vložl*v št- 370, 371 in 372 ka- šena pravica in na kaj zahtevani vrstni
•«treke občine Štanjel, št 575, f>70 m red.
Ministrstvo za kmetijstvo LRS
351l .kataslrßl'e občine Pliskovica in M.
priglasitvam ped a) in b) je treba prido 36S katastrske občine Kobdilj, v«e ložiti izvirnik in prepis listine, iz katere
v
sodnem okraju Sežana in ee določi
Register državnih
izhaja dotična pravica oziroma dejstvo,
in sicer v primerih, kjer so pravice ali*
.
1. februar 195U
gospodarskih
uodje+n
dejstva nastala po 6. IV. 1941, brezpogoj°t dan,
od
katerega
dalje
je
treba
pustowK8. temi osnutki kakor z zemljiško- no, v primerih, kjer so nastala pred tem
Kn
Vpisi
•mi vioiki.
dnem, pa kolikor ima tako listino stran91.
dne
ka ali njen zastopnik.
VDii m^^enega
dalje
je
samo
z
Sedež: Koievje.
Prigiasitvcne dolžnosti v ničemer ne
Xv?e v novoosnovane zemljiškoknjižne
Dan vpisa: 2. januarja 1950.
]*{f možno doseči učinke zemljiško- Izpreminja to, da je pravica, ki jo Je
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje,
treba priglasiti, morda razvidna in kak^•juaiega
vpiea
glede
zemljišč,
vpisanih
v
šne listine, ki je že pri sodišču, ali iz Kočevje.
teh vložkih.
Poslovni predmet: Nakup, žaganje in
kakšnega sodnega sklepa itd. Pač pa eo
II
prodaja lesa.
od priglasitvene dolžnosti izvzete:
• ee z dnem l ,ebruar
195
uvai
Ja
°
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od1. pravice in dejstva, za katera so ali
••»•••!•
'••• za popravljanje navedenih bodo do vštetega 31. januarja 1950 upra- ločba št. S —zak 523 z dne 30. VII. 1949.
0Vanih
Zatn Se
zemljiškoknjižnih vložkov. vičenci položili Mine zaradi pridobitve
Operativni upravni voditelj: Glavna diu.,°
pozivajo, naj priglasijo svoje zah. stvarnih
cve
pravic na nepremičninah, ki ni- rekcija 'za žagarsko in gozdno proizvodnajpozneje
njo pri ministrstvu za lesno industrijo
so vpisane v zemljiški knjigi;
do vštetega 1. aprila 1950
2. pravice, ki ee ne opirajo na pogod- LRS.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
zaradi
PravkVö' tisU' kl zanfeva]o na podlagi bo (n. pr. pravice, pridobljene
Ilo Stane, direktor, samostojno, v &bagrarne reforme, zaplembe :n podobno),
1950 j• Probijene
pred
1.
februarjem
obse'
• bi ee *premenill vpisi, ki jih ker bodo te pravice itak uradoma pri- segu zak. pooblastil in pravil podjetja.
v
Ministrstvo la finance LRS,
Wdii novoosnovani zemljiškoknjižni glašene.
tISe
Ljubljana,
Kdor wunudl igoraj dani rok 1. aprila
öeetnii, r kì
**
i°
lastninskih
ali
po\ne 2. januarja 1950.
1950, izgubi pravico, uveljavljati priglaspremi mba
»zmeriJ,
pa
najsi
ee
izvede
ta
z
St. 243442-1949
250
preZl
odpisom, pripteom ali s sitvi zavezane zahtevke do tretjih oseb,
ai B m wo
alf e pdpravo označbe žomljišč ki el pridobijo1 knjižne pravice v dobri
t»wff
zemljiškoknjižnih teles ali veri na pod'"« vpisov, obstojfcHh v novo- !)5L
, "'Koli drugače;
Seocl* Maribor.
osnovanih aernjliškoknjižnih vložkih, kolilfeti
Dan vpiea: 7. januarja 1950.
Hrnw€m
-193M eo pridobili še pred 1. kor ti vpiei ateo Izpodbijam!.
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje,
Viiov^ Wanih° na zemljiščih, vpisanih
m
Limbul.
ali n?^
zemljiškoknjižnih vložkih
Zoper vpleo obremenilnih pravic (zaPoslovni predmet: Nakup, laganju *!n
•• ^-"J'novih
deUh zastavne, služnostne
u
•8« pravice, prikladne • knjižni I eterne, «luSmoetne itd. prwviee), ki bodo prodajanje lesa.

Položnice smo priložili*.
Plačajte naročnino za leto 1950 se v januarju, da ne boste imeli teiav in
sitnosti ob koncu meseca, ko bomo ustavili list vsem, ki ne bodo imeli plačane
naročnine vsaj za prvo četrtletje 1950.

URADM LIST LRS

Stran 16
Ustanovitelj- podjetja: Vlada LRS, odločba št. -S—zak 494 z dne 21. julija 1949.
Operativni upravni voditelj: Glavna di.
rekcija za žagarsko in gozdno proizvodnjo pri ministrstvu za lesno industrijo
LRS.
Podjetje zastopa • zanj podpisuje:
Jurak Stefan, direktor, samostojno v
obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 7. januarja 1950.
St. 24320-1950
255
93.
Sedež: Žalec.
Dan vpisa: 30. decembra 1949.
Besedilo: Okrajna lekarna v Žalcu.
Poslovni predmet: Nabava ;n prodaja
zdravil.
Ustanovitelj podjetja: OLO Celje okolica, odločba it. 2424/1-1949 z dne 10.
XII. 1949.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO Celje okolica.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Subie Erna, upravnica, v vseh zadevah
«amostojno.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 30 decembra 1949. '
St. 3065/1-1949
261

iedež: Odranci.
Dan vpisa: 5. januarja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, Odranci.
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih
pijač, postrežba e toplimi in mrzlimi indili.
Ustanovitelj podjetja:. KLO Odranci.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbr KLO Odranci.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Gostan Matija, poslovodja, skupaj e še
enim članom operativne uprave,
Ferenoak Martin, predsednik KLO, zamenjuje ga Tkalec Andrej, podpredsednik KLO,
Jerebic Ivan, tajnik KLO, zamenjuje ga
Zakojč Mihael, finančni poročevalec; vsi
DO M.konu, oziroma priloženih pravilih.
Okrajni LO Lendava,
»overjeništvo za finance,
dne 10. januarja 1950.
Št. 27/1-50
307
•5.
Sedež: Litija.
Dan vpiea: 4. januarja 1950.
Besedilo: Okrajna lekarn» v Litiji.
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil
po receptih, nakup in prodaja sanitetnega in veterinarskega materiala, serumov
cep:v, higieneko-kozmetičnih sredstev,
vse v obssgu delovnega načrta oziroma
območja .
Ustanovitelj podjetja: OLO Ljubljana
okolica.
Operativni upravni voditelj: OLO Ljubljana okolica.
Podjetje zastopata in zanj ipodpisujeta:
Jamnik Majda, upravnik, samostojno,
v smislu 7, člena pravil podjetja,
Mrak Marija, knjigovodja, v odsotnosti upravnika, samostojno in v istem obeesru.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
đ»
poverjeništvo za finance,
dne 4. januarja 1950.
Št. 3492-3
219

90.
Sedež-, Maribor, Strossmayerjeva ul. 3.
Dan vpisa: 25. oktobra 1949.
Besedilo: Mernik Jože, državni obrtni
mojster, Splošno ključavničarstvo, Maribor.
Poslovni predmet: Opravljanje splošne
ključavničarske obrti.
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor.
Operativni upravni voditelj: Direkcija
mestnih obrtnih obratov, Maribor.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Mernik Jože, državni obrtni mojster,
poslovodja, v okviru pooblastil operativnega upravnega vodstva, z omejitvijo po
18. členu predpisanih pravil.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 25. decembra 1949.
St, Pov. 56/178—III—4Sr 11.288
97.
Sedež: Mirna peč.
Dan vpisa: 5. januarja 1950.
Besedilo. Krajevno mizarsko podjetje,
Mirna peč.
Poslovni predmet: Izdelovanj« novega
stavbenega in stanovanjskega pohištva dn
vseh popravil, ki spadajo v mizarsko
stroko.
Ustanovitelj podjetja: KLO Mirna peč.
Operativni upravni voditelj: KLO Mirna peč.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Galič Franc, upravnik,
Krevs Anton, namestn'k, po pravilih
podjetja.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjeništvo za finance,
dne 5. januarja 1950.
St. 4852/1-49
178
ÖS.

Sedež: Novo mesto.
Dan vpisa; 3. januarja 1950.
Besedilo: »Električno podjetje« MLO
Novo mesto.
Poslovni predmet: Opravljanje električnih instalacij, popravila električnih
aparatov in avto-elektro servie.
Ustanovitelj podjetja: MLO Novo mesto.
Operativni upravni voditelj: MLO Novo
mesto.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
PeČarič Leopold, poslovodja, ki podpisuje v vseh upravnih in finančnih zadevah do 20.000 din ter
Jevšček Miloš, upravnik, ki podpisuje
neomejeno.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjeništvo za finance,
dne 3. januarja 1950.
Št. 4762/1-49
180
*
99.
Sedež: Novp mesto.
Dan vpisa: 11. januarja 1950.
Besedilo: Servis za oskrbovanje lokalne
industrije in obrti, Novo mesto.
Poslovni predmet: Nakup in prodaja
raznega materiala za oskrbovanje lokalne
industrijo in obrti.
Ustanovitelj podjetja: OLO Novo mesto.
Operativni upravni voditelj: OLO Novo
mesto.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Gričar Jože, ravnatelj, samostojno, fa

Stev. 2 — 17. I. 1950
Goršin Fani, računovodja, poleg ravnatelja vse listine. V odsotnosti ravnatelja podpisuje samostojno
Kopač Amalija, blagajnik.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjeništvo za finance,
dne 11. januarja 1950.
St. 147/1
306
100.
Sedež: Novo mesto, Glavni trg št. 17.
Dan vpiea: 3. januarja 1950.
Besedilo: »Šivilje«, MLO Novo mesto.
Poslovni predmet: Storitvena izdelava
ženskih oblek in perila.
Ustanovitelj podjetja: MLO Novo mesto.
Operativni upravni voditelj: MLO Novo
mesto.
' Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Vran&č Marija, poslovodja, ki podpisuje do zneska 20.000 din in
Jevšček Miloš, upravnik, ki podpisuje
neomejeno.
Okrajni LO Nov0 mesto,
>verjeništvo za finance,
dne 3. januarja 1950
Št. 4763/1-49
179
101.
Sedež: Žužemberk.
Dan vpisa: 3. januarja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, Žužemberk.
*
Poslovni predmet: Priprava ;ü prodaja '
jedače ter pijač stalnim in potujočim gostom.
Ustanovitelj podjetja: KLO Žužemberk.
Operativni upravni voditelj: KLO Žužemberk.
Podjetje zastopajo in zauj podpisujejo:
Lavrič Franc upravnik, skupaj z nJim
Pire Ljudmila, tajnik,
Kavšek Marija, poslovodja, vsi po pr3"
vilih podjetja.
Okrajni L0 Novo mesto,
. «..•„
poverjeništvo za finance,
dne 3. januarja 1950.
Št. 4495/1-49
18J'.-

•

1Ü2.
Sedež: Ptuj, Aškerčeva ulica št \,
Dan vpisa: 5. januarja 1950. •
Besedilo: Okrajno podjetje »Odkup«»
PiujPoslovni predmet: Zbiranje in odkupo- •
vanje odpadkov kovnega in litega železa
ter drugih kovin, odpadkov papirja '•
gumija, stekla, keramike, dalje žolča,
rogovine, parkljevine in' kosti ter odP^v
kov usnja. Promet e tem materialom J°
dispozicijah republiškega »Odpadac domači industriji.
Ustanovitelj podjetja: OLO Ptuj.
, *•
Operativni upravni voditelj: Izvrši»
odbor OLO Ptuj, poverjeništvo za komunalne zadeve.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Lugarič Ferdo, upravnik,
Košir Albina, knjigovodja, stopa) ve
listine do znaska 20.000 xün.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništvo za. finance» ••••
dne 5. Januarja 1950.
177
št. 35/1-50

•

103.
Sedež: Movraž.
Dan vpisa: 4. januarja 1950.
..„
Besedilo: Krajevno obrtniško podi«J •
Movraï,

Sjgy. 2 — 17, i# 1950
Poslovni predmet: Izvrševanje vse
«Wjarske in krojaško obrti.
Ustanovitelj podjetja: KLO Movraž.
^uperativni upravni voditelj: KLO Mo.Sjj^i8 •lan
zastopata in zanj podpisujeta:
mûr> upravnik, po zakonskih
P^edjpjfiih in pravilih podjetja,
Pave1,
v «T
računovodja, sopodpisuja
Vß W.en finančnih in denarnih zadevah.
Okrajni LO Sežana,
Poverjenistvo za finance,
dne 4. januarja 1950.
St. 8041/1-49
153
104.
*
S*kž: Štanjel.
^•^- 12. januarja 1950.
Kra ern
Stanki
J ° ßoSti,)Sko podjetje,
stw!?^
predmet: Izvrševanje vseh got?£h del Da obrtni način,
ustanovitelj podjetja: KLO Štanjel, od«*ba It. 7/1-50 z dne 5. I. 1950.
njej •
' uPravni wdWeli : KLO Statva6 zastopata in zanj podpisujeta:
^?7rD pranc, upravnik, po pravilih
•••^ Ivanka. računovodja, vodi vee
••^??0., Plavanje in sopodpiBuje z
V smislu rpd ec>v
P*dietf
P P'
^ Plavil
Okrajni L0 Sežana,
poverjenistvo za finance,
dne 11. januarja 1950.
. ' _ ftt. 50/1-1950'
, 305
jQi

Spremembe

Sedež: Bled.
"an vpisa: 29. decembra 1949.
••S? MM GoStinsko P°dJet^ Hotel JcaaJif l.6eP MartilluÊ
Prane, začasni ravnat ÌLSi °^pÌ8uJe samostojno, v obsegu
• pooblastil in pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 29. decembra 1949.
246
St. 243299/2-1949
106..
Sa: 29
vpisa;
29.- decembra 1949,
BA^aT
ilo: Blašnikova tiskarna, Ljub_febrig.
%:^aexfe-Brolih Ivan> tehnični vodja
nainesfenk ravnatelja ter vpiše
Pfcui! ^^mir, tehnični vodja, ki pod•••,
odsotnosti ravnatelia v istem Ob*u «ot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
.
Ljubljana,
dne 29. decembra 1949.
St. 243305/4-1049
249

105,
Sedaj.

Ljubljana.
29
•^••^
" - decembra 1949.
: Les
• WÏ
- ^ubijana.
Siti

^

^ PodnEf^0' ^e* komercialnega odreka,
'*tem wkseje v odsotnosti direktorja, v
<>° gu kot oni. •
' " '1r,?ìstrstvo_ za. finance LRS,
Ljubljana,
••
• 29. decembra 1949.
«
St. 243136/4-1949
247
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108.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 29. decembra 1949.
Besedilo: Tovarna zamaškov, Ljubljana.
Izbriše se Kiš Janoâ, direktor in vpiše
Stasar Mara, direktor, ki podpisuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 29. decembra 1949.
St. 243519-1949

248

'•

109.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 2. januarja 1S5U.
Besedilo: Trgovsko podjetje za promet
nafte in naftinih derivatov »Jugopetrol —
Ljubljana«.
Vpiše se Adamič Slavko, glavni računovodja, ki sopedpisuje listine, navedene
v 47. členu spi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 2. januarja 1950.
St. 24354/5-1949
251
• •

110.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpifca: 4. januarja 1950
Besedilo: »Zvezda«, ročno izdelovanje
modnih čevljev, Ljubljana.
Izbriše se Bizjak Ignac, v. d. ravnatelja in vpiše:
Peternel Anton, direktor, ki podpisuj«
samostojno, v obsegu zak. pooblasti in
pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 4. januarja 1950.
St. 243523—1949
253
HO.a
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpiea: 4. januarja 1950
Besedilo: Tovarna mesnih izdelkov,
Murska Sobota.
Izbriše ee Trifkovič Predrag, direktor
in vpisa:
Ribnikar Saša, v. d. direktorja, ki podpihuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil* podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 4. januarja 1950.
St., 243276/4-1949
252

•

111.
Sedež: Šmartno ob Paki.
Dan vpiea: 4. januarja 1950
Besedilo: Podjetje za promet z lesom,
Šmartno ob Paki.
Vpiše ee
Ciuha Minka, računovodja, ki sopodpisuje listine po 47. členu spi. zakona o drž.
gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 4. januarja 1950.
St. 2434—1950
254
112.
Sedež: Ljubljana.
Dan( vpisa: 7. januarja 1950.
Besedilo: Industrijsko podjetje »Kuverta« Ljubljana.

Vpiše se sprememba v priimku računovodje: Babnik Frančiška poročena
Zvan.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, '
poverjenistvo za finance,
dne 7. januarja 1950.
Pin. št. 70/1950
260 \
*
113.
Sedež: Ljubljana, Poljanska c. 21.
Dan vpisa: 4. januarja 1950.
Besedilo: Gostinsko podjetje- >Cinkole«
Ljubljana.
Izbrišeta se Soline Pavla in Trtndk Mežika, vpiše pa
Kuntâra Jožefa, namestnik računovodje.
Mestni LO za gl. mesto Ljubljana,
poverjenistvo za finance,
dne 4. januarja 1950.
Fin št. 5528/1949
17Ô

•

111.
Sedež: Ljubljana, Sv. Petra c. 31.
Dan vpisa: 5. decembra 1949.
Besedilo: Mestno podjetje >žima«, Ljubljana.
Izbriše se upravnik Vajt Ciril in vpifo
Frefe Janko, v, d. upravnika .
Mestni LO za gl. mesto Ljubljana,
poverjenistvo ' za finance,
dne 6. dacembra 1949.
Fin. St. 5003/1949
221

•

Ilo.
Sedež: Ljubljana, Tyrseva c. št. 13.
Dan vpisa: 6. januarja 1950.
Besedilo: Gostinsko podjetje »Figove«
Ljubljana.
Vpisa se gostinski obrat »Gostišče za
prehodne goste« Ljubljana, Tavčarjeva
ui '4.
Mestni LO za gb mesto Ljubljana,
poverjenistvo za finance,
, "
dne 6. januarja 1950. • '
Fin. št. 22/1950
122 f
lili.

Sedež: Dolnja Lendava.
Dan vpisa: 6. januarja 1950.
Besedilo: Mestna ekonomija, Dolnja
Lendava.
Izbriše ee poslovalnica »Mestna prodajalna zelenjave in eadja«, ker je bila izročena v upravo Okrajnemu magazinu v
Dolnji Lendavi.
Okrajni LO Lendava.X
poverjenistvo za finance,
dne 10. januarja 1950.
St. 28/1—1950
308
117.

.

*'

Sedež: Ljubljana, Celovška 81.
Dan vpisa: 11. septembra 1949.
Besedilo: Gostinstvo, Bežigrad .— Šiška.
Izbrišejo 6e poslovalnice: gostilna »Rebec«, Tyrleva c. Št 17, gcetilna »Pri .turistu«, St. Vid št. 14 in gcetilna »Pri Gorenjcu«, St. Vid št. 93.
Rajonski LO II Ljubljana,
poverjenistvo za finance,
dne 9.v januarja 1950.
Fin. št. 73/1950
245

•

118.
Sedež: Ljubljana, Poljanska c- 15.
Dan vpisa: 12 januarja 1950.
Besedilo: Kroj.

Stran 18
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Za podjetje pCdpieujejo:
6temberger Stane, upravnik in
Vrbanca Zdenka, računovodja.
Uajonski LO I Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 12. januarja I960.
St. 324/50
/

* 331

•

119.
Sedei: Ljubljana, Rimska e. 17.
Dan vpisat 25. oktobra 1949.
Besedilo: Ljudska šivalnica, RLO IV.
Vpièe m poslovalnica: Vrhovoi St. 18.
Poslovni predmet: Izdelovanje moških
in ženskih oblačil ter perila po naročilu.
Ustanovitelj podjetja: Izvršilni odbor
RLO IV Ljubljana, poverjeništvo za obrt
in industrijo.
Upravnik poelovalmice je neposredno
podrejen upravniku centrale.
Rajonski LO IV Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 25. oktobra 1949.
Fin. št. 3577/49
11.190

•

•.
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 22.
Dan vpiea: 7. januarja 1950.
Besedilo; Trgovsko podjetje >Kurjava«.
Izbriše ee upravnik Stanič Fabjan is
fpiše
Tratnik Josip, upravnik.
Rajonski LO IV Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 7. januarja 1950.
Fin. St. 75/1950
187
lai.
Sedei: Logaro vci.
Dan vpiea: 5. januarje 1950.
Besedilo: Okrajna žaga Ljutomer, sedei
Logarovci.
Izbrišeta •• Maaten Franc, upravnik, in
Cimerman Vlado, knjigovodja, ter vpišeta
Kranjc Franc, upravnik, Logarovoi, in
Raijh Ivan, knjigovodja, ki zastopata
podjetje in zanj pravnoveljavno podpisujeta v obsegu določb 88. flena> splofaega
•••••• o dtž. goep. podjetjih.
Okrajni L0 Ljutomer,
poverjeniftvo *& finance,
dne 5 lanuarja 1950.
4. 125
183

•

122.
Sedež: Rsakriije.
Dan vpisa: 8. decembra 1949.
Besedilo; Krajevne obrtne delavnice,
Razkrižje.
IzbriJe «e dosedanji podpisnik Oveenjak Franc in vpiše
Knehtl Franc, novi podpisnik, ki obenem zastoj« 'podjetje in zanj pravnoveljavno podpisuje v okviru določb 38. Mena
eploš. zakona, o. drž gospodarskih podjetjih.
Okrajni LO Ljutomer,
poverjentštrn ta finance,
dne 8. decembra 1949.
St. 1642
182
123.
Sedei: Selišci.
Dan vpisa: 5. januarja 1950.
Besedilo: Krajevna čevljarska delavni
"
ca, Selišfi.

Izbrišejo ee Kežman Franc, upravnik,
Stolnik Stanko, namestnik, in Smodič
Franc, vpišeta pa
Stolnik Vilko, upravnik, in
Kraulhaker Anton, namestnik, ki zastopata podjetje in zanj pravnoveljavno
podpisujeta v okviru določb 88. člena
eploš. zakona o drž. goep. podjejih.
Okrajni L0 Ljutomer,
poverjeništvo *a finance,
dne 5. januarja 1950.
St. 1778/49
184
124.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpiea: 7. januarja 1950.
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje v
Murski Soboti.
Izbriše ee ravnatelj Talaoji Franc in
vpiše
Fliear Elza, ravnatelj, ki podpisuje do
zneska 100.000 din.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 7. januarja 1950.
St. 81/1950
304

•

125.
v
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpiea: 7. januarja 1950.
Beeedilo: Okrajno gradbeno podjetje v
Murski Soboti.
Izbriše ee upravnik Celeč Franc In
vpile
Eri Janez, ki podpisuje za podjetje z
ietìm pooblastilom.
Okrajni LO Murska Sobota,
' poverjeništvo za finance,
dne 7. januarja 1950.
Št. 32/1950
330

•

126.
Sedež: Bukovje.
Dan vpi6a: 22. decembra 1949.
Besedilo: Krajevna Čevljarska delavnica, Bukovje.
Izbriše se pooblaščeni za podpisovanje
Poljšak Stanislav In vpiše
Ferflla Ivan, tajnik KLO, z Mirai pravicami.
Okrajni LO Postojna,
poverjeništvo za finance,
dne 22. decembra 1949.
St. 2659/1-49,
186

129.
Sedež; Tolmin.
Dan vpisa: 24. maja 1948.
Besedilo: Gostinsko podjetje, MLO Tolmin.
Izbriše se obrat >Pecivo« zaradi vklJU"
čitve v Obrtno podjetje ML0 Tolmin.
Okrajni LO Tolmin,
poverjeništvo za finance,
dne 2. januarja 1950.
St. 86/5-50
148

Izbrisi
130.

Sedež: Celje.
Dan izbrisa: 12. novembra 1949.
Beeedilo: Vodovod, MLO Celje.
Zaradi združitve z državnim gospodar*
ekim podjetjem lokalnega pomena >•^
nama MLO Celje<.
Mestni LO Celje,
poverjeništvo za finance,
dne 12. novembra 1949.
St. IX-1834-1949
12-111

•

181.
Sedež: Borovnica.
Dan izbrisa: 13. decembra 194».
Besedilo:
Krajevno podjetje ičevljarska delavnica«.
Krajevno podjetje >Nakup živine, pr°"
daja mesa — Mažipromes«.
Krajevno podjetje >Valjcni mlin, Bistrac, Borovnica.
Krajevno podjetje >Menza in gostilna
Mengešc.
Zaradi združitve.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 13. decembra 1949.
St. 3096/3
6°

•

182.
Sedež: Črnuče.
Dan izbrisa: 31. decembra 1949.
Beeedilo: Krajevna gostilna In ekonomija, Črnuče*
Zaradi likvidacije podjetja.
Okrajni LO LJubljana okolica,
povcrjcniStvo za tinance,
dne 31. decembra 1949.
St. 3498—8

S1

•

127.
Sedež: Prestranek.
Dan vpisa; 19. decembra 1949.
Dan vpisa: Krajevno gostinsko podjetje,
Prestranek.
Izbriše se poslovodja Tornine Anton in
vpiše
Vadnal Ivana, pooblašcenlta xa podpisovanje, • latiml pravicami.
Okrajni LO Postojna,
poverjeništvo za finance,
dne 19. decembra 1949.
Si 2644/1-49
185

188.
Sedež: Ljubljana, St. Vid 14.
Dan izbrisa: 9. Januarja 1950.
Beeedilo: Gostinstvo, St. Vid.
Ker se z odloSbo RLO II, št. 4855/49»
dne 22. XI. 1949 združi s podjetjem ®•
etmstvo, Bežigrad-Siška, Ljubljana, °e"
lovska 81.
Rajonski LO II Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 9. januarja 1950.
.
244
Fin. št. 195/1950

*

134.
Sedež: Murska Sobota.
Dan izbriea: 24. decembra 1941»Beeedilo: Mestno gostinsko P°2f»'7,
»Monza«, poslovalnica v Lendavi el;/,,fi.i
Zarad! predaje. Okrajnemu LO v Mu"»*'
SnKnti.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 24. decembra 1949.
.
0i
St. 1301/1949

128.
Sedež: Ptuj.
Dan vpisf e. lanuarja 1950.
Beeedilo: Okrajni magacin, Ptuj.
Vpiše ee nova poslovalnica: Pionirska
reeiavracija« v Ormožu.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništvo za finance,
dne 6 Januarja I960.
St. 935/1-49
820

•

9.

Register
jvalidskih podjetij
Spremembo

lsO,

Sedei; Ljubljana.
uan vplea: 4. januarja 1950
eS
»ai.
i .to: InvaÇdsko podjetje »Lesna
a
8 laiitenja«, Ljuffljäna.
p.rbnseta ee, Pavsac Anton, upravnik to
^••••
Karel, knjigovodja ter vpiäeita:
cs a
s„r; f Franc, poslovodja, ki podpisuje
^mo&tojno,
v obsegu pooblastil, določem
« v pravilih podjetja •
e<iiJî Mir03la
Dort^
v, knjigovodja, ki soyapisuje listine računovodskega značaja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 4, januarja 1950.
St. 243243/3-1049
256

HA

*

Sedež: Maribor.
"am Mpiea: 4. januarja 1950
fc VVI H .Ko,ar*0-karMeriJ*o Podjet»t£esarecfilD odslej: Invalidsko podjctjo
• 7' .^o-kaTosoriia«, Maribor.
Rat • Slavk
oSe uPravnfk ••• Ivan in vpiše:
••••-6.1 Jno
.
°. upravnik, ki podpisuje
v obee u z
nrl^v,°
S ak. pooblastil in
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 4. januarja 1950.
St. 2433-1950
j87

257

(zbrisi

Sedeï; Olje.
"an izbrisa: 7. Januarja 1950.
s
6
W
?.: Inra,iđsk<) podjetje »Piotar^ »» r
Lelje.
"rad, ukinitve.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 7. januarja 1950.
St. 243521-1949
259
18\
*
§*leï: Polzela.
B^Mnbri?1: 4- Januarja 1950.
'"«kanak Invaliđiiko P°aietJo »Elektro«iradj ukinitve.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 4. januarja 1950,
St. 24376/J—1949
258

jSadru^îîî register
8.

Spremembo

rica
0dÏvn'IVa,1Éna
1
26 ß°
•••••
^
decembra
1949.
Çotl
K,T,f,
ci,
'
'Hska zadriiea v IvanSni

^"ie.îfilv^
Pooblaščene) za eopodpiso.
Mi,
an in „ ,/•••<>' Videni« Jožica, Lokar
ï>aker vKlI, nov nooblaïcenee:
" 84.
i. •1••••«?••••, Mleščevo
»
0lC

dnŽ"n

ir, ,iï?

'

'' ' '"'"'»Hani

a
Zal
decembra
^ •Ti•88/•
_ Novo1W9.
me£!lû
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Sedež: Kamnik.
Dan vpisa: 29. decembra 194#.
Besedilo: Oiirajna zveza kmetijskih zadrug za okraj Kamnik v Kamniku.
Vpiše se pooblaščenka za sopodpieovanje:
Ôgrin Cvetana, knjigovodja trg, podjetja OZKZ Kamnik.
Okrožno 6odišče v Ljubljani
dne 29. decembra 1949.
Zadr V 159/6
18.095
10.

Sedež: Log.
Dan vpisa: 22. decembra 1949.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jajivsivom, Log.
Na zboru 20. XII. 194Ö m 6e spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga»
Log. .
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. decembra 1949.
Zadr VI 100/3
12.92S

•

11.
Sedež: Prevoje.
Dan vpisa: 23. decembra 1949.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Prevojah.
•
Izbrišejo 6e člani upravnega odbora:
Pogačar Janko, iKlopSÛS Franc, KtopiUS
Ivan, Kotnik Leopold, Pavli« Blaž in
vpišejo novi Sami odVera:
ftter Jote, »dar, IMrifcj M,
Marinšek Stanko, km«t, Vrba 9,
Košnik Alojz, kmet; Vrba 12,
Breznik Jožo, kmet, Rafoloe 9,
Lebar Anton, kme4, Brevalje 1.
Okrožno sodišče r Ljubljani
dne 23. decembra 1949.
Zadr VI 187/2
12.929

•

12.
Sedež: Prevorje. •
Dan vpisa: 17. septembra 1949.
y
Besedilo : Kmetijska zadruga Prevorje.
Izbrišejo eo člani upravnega odbora
Pajek Miha, Labebär Jože, Maetoak
Ivan, Marčen Anion, Teržan Prane, Stukl
Stefan in vpišejo novi Sani odbora:
Pere EOman, poseßtnik, Lopaoa 7,
Selič •••••, poseafaiik, Siraneka gorča 8,
Pertinaè" Mihael, posestnik, Lopata 40,
Stukl Ivan, posestnik, Z egra 1,
Koprive Jože, ridar, KHWCB 17,
Krofi Jože, posestnik, Krivica ••.
Okrožno sodišče v Ljubljani,
dne 17. septembra 1949.
Zadr VIII 14/2 — Celje 10.061
13.
Sedež: Stara Vrhnika.
Dan vpisa 1. septembra 1949.
Besedilo: Kmetijska zađniga na Stari
Vrhniki.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Umek Jože, Ogrin Ivan, Caserman Štefka, Petrovšek Janez, Hude Franc, Meeec
Julka, Rodo Valentin In pooblalčenka za
sopođp;?iovanje Mole Ana ter vpišejo novi
èlapi odbejra:
*
Grom ViWor, •\rojnik, Stara Vrbnika ti,
Rode Anton, mehanik, St. Vrhnika 45,
Homovec Jože, kmečki ein, St. Vrhnika
U. 52,

•••• Pavel, kmečki ein, St. Vrbnik*
it. 46,
Ogrin Pavel, kmet, St. Vrhnika 85,
Petkoviek Ivan, krojač, St. Vrhnika
ft. 93,
'
Petkoviek Jože, kmečki eim, St. Vrhnika 63.
Pooblalčenka za sopodpieovanje je Mole Gabrijela, gosp. pomočnica, St. Vrhnika 79.
Okrožno lodišče v Ljubljani
dne 1. septembra 1949.
Zadr VI 42/3
9682
*
14.
Sedež: Sv. Lenart, BreÜee okolic*.
Dan vplaa: 7. septembra 1949.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Brežicah »beliti (Sv. Leatrt).
Izbriiejo »e člani upravnega odbora:
Kragelj Franc, Žabkar Anton, Novak
Franc, Ogoreve Jože, Zorko Franjo, Predanic Martin, Driič Miha, Simon Miroslav, Rauter Ferdo in pooblaščenec za so.
podpisovanj« Cajnko Anton in vptëejo novi Slani odbora:
VirnpoMMt Mirko, kmečki «n, Črno 11,
6«Un« Joiko, kmet, Bukošek 37,
BogovflS Jože, ualužbenee, Gor. Sv. Lenart,
Vovceel« Iva«, kmet, Braeina 48,
Cerjak Franc, kmet, Cundrovec s4. 8,
, Pečnik Anton, kmet, Zabot 5,
SavniV Ivan, kmet, Trnje št. 9.
Pooblaščenec it «podpisovanje jeOeojnik Joelp, knjigovodja, Orne 47.
Okreta» •••• v LJubljani
, dne T. septembra 1949.
Zadr III 59/8
»6M
SS.

•

Sedè!: et. Ili pri Velenje.
Dan vpisa: 25. avgusta 1910.
Besedilo: Km«tijek* zadruga vSUlji
pni Veloafu.
Iibriiejo ee Slani upravnega odbora:
HoBtnjik MIha, Lijmik Antonija, Jelan
Baltaiar, 8k&za Ciril in vpišejo novi ••.
ni odbUra:
Bojnik Frane, Arnače 16,
Sr«een*eik Franc, ••••••,
DoMnîek Anion, Laxe,
Hrovat Ludvik, Silovo.
PooMaSčenka za eopodpieovanje Je J&zernik Fani, poelovodja, Arnače 2.
Okrožno godute • Ljubljani
dne 25. awueta 1949.
Zadr VII 177/4
918B

•

I«.
Sedei: Velike LalK
Dan vpi«: 10. eoptembra 1949.
Besedilo: Kmedjska zadruga Velike
Laïee.
Na *eji upravnega odbora 9. VIII. 1940
e© Je Obnovitvena radniga z oine-ienta
Jamfttvom Velike LaSêe (Zadr V 1S3/3)
apojila e to zadrugo.
Okrožno sndišPe v Ljubljani
dne 10. eeptnmbra 194ft
Zadr V 8(5/44
9889

•

17.
Sedež: Pac»nje.
Dan vpisa: 24. decembra 1949.
Bewdiîo; Kmetijska zadrucn. Padnje.
Ieforfüejo at M»nî uprHvn»»ra odbora:
Petrovič Jane?., Potrm-ič Fran«*. Martinet
Frape, Tobias Mirta» in 9••6• noTtf favoljeiri ciani odboink:
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Segula Anton, kmet, Paedije,
Martinez-Mirko, kraet,5p. Velovlak,
Brmež Janez, kmet, Paciüje,
Slatič Franc, • kmet, Sp. Velovlak,
Slatič Alojz, kmet, Sp. Velovlak,
V rabi Martin.-, kmet, Sp. Velovlak.
•Zaznamuje 6e, da je: Druzovič Alojz
predsednik, Ôegula Anton podpredsednik,
Martinez Mirko pa tajnik upravnega od.
bora.
Okrožno sodišče v Mariboru
'
dne 24. decembra 1949.
'"Zadr IV 43/a
12.992

*

•

Sedež: Sv. Jurij ob Pesnici.
Dan vpisa: 28. novembra 1949,
Besedilo: Kmetijska zadruga Sv. Jurij
ob Pesnici, okraj Maribor okolica.
Zadruga je prešla na podlagi sklepa
občnega zbora z dne 20. XI. 1949 v likvidacijo.
Likvidatorja:
Vrezner Franc, kmet, Pesnica 58,
Dobaj Mirko, kmet, Grušena 2.
Likvidacijska firma: kakor doslej e
pristavkom »v likvidaciji«.
_ JJikvidatorja .podpisujeta likvidacijsko
firmo tako, da skupno pristavita pod besedilo firme svoja podpisa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. novembra 1949.
Zadr IV 48
12.991

21.
Sedež: Pliskovica, okraj Sežana,
Dan vpjsa: 14. decembra 1949.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Pltskovici.
Ma podlagi sklepov občnega zbora z dne
12. IV. 1949 se izbrišejo razrešeni člani
upravnega odbora Žerjal Pavel', Vrabec
Vencel, Švica Edvard, Petelin Marija in
Bandelj Rudolf, vpišejo pa novi izvoljeni
člani odbora:
Petelin Aloj, kmet, Pliskovica 57,
Suc Franc, kmet, Pliskovica 29,
Vrabec Josip, kmet; Pliekovica %
Sirca Alojz, kmet, Pliakovica 82,
Sirca Alojz, kmet, Pliekovica 92,
Suc Alojz, kmet, Pliskovica 93,
Lavrenčič Marija, hišna, Kcsovelje 14.
Okrožno sodišče v Postojni
dne 14. decembra 1949.
Zt 144/48-5
12.995

*
22.
Sedež: Šempeter pri Gorici, okraj Gorica.
Dan vpisa: 27. decembTa 1949.
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih zadrug sa okraj Gorica v Novi Gorici.
Na podlagi sklepov skupščine z dne 24.
VII. 1949 se izbrišejo člani upravnega odbora: Cotič Jožef, Vicie Jožef, Stanič Anton, Gravner Ivan, Kofol Jožef in Arčon
Evgen ter vpišejo novi izvoljeni člani odbora:
19-;
Peric Vladimir, radio-telegrafist, SemSedež: Kamno, okraj Tolmin.
peter,
§
Dan vpisa: 14. decembra 1949.
Vodoipivec Jožko, trg. pomočnik, BukoBesedilo: Kmotijska zadruga na Kamvica,
nem.
Kođrič Franc, kmet, Rihembcrk 47,
Na podlagi sidepov občnega zbora z dne
Stepančič Damlo, kmet, Temnica 14,
15. II. 1949 se izbrišejo razrešeni člani
Stakulič Jožef, kmet, Hum 43,
upravnega odbora: Cimprič Ivan, Koren
2gur Ivan, kmet, Podraga 10,
Andrej, Fatetič Anton, Kanalec Franc,
Markočič Darko, kmet. delavec, Dobro,
Maligoj Anton in Smrekar Anton, vpišejo
vo 6,
pa covi izvoljeni člani odbora:
Strgar Leopold, kmet, Podsabotin 2.
Gabrlček Anon, delavec, Kamno 44,
Okrožno sodišče ? Postojni
predsednik,.
dne 27. decembra 1949.
Berginc Pavla, hišna, Kamno 30, taj-,
Zt 64/47-17
13.066
niky
Gregorčič Ivan, kmet, Kamno 41,
5nm»kar Ivan, kmet, Kamno 48,
Izbrisi
Smrekar Draga, gospodinja, Kamno46,
Smrekar Alojz, gozdni čuvaj, Kamno 23.
Sedež: Ljubljana,
Št. 47.
Dan izbrisa: 30. decembra 1949.
' Okrožno sodišče v Postojni
Besedilo; Stavbna zadruga »Trnovski
dne 14. decembra 1949.
prosvetni dom«, zadruga z omejenim
Zt 178/48-6
12.993 jamstvom v likvidaciji.
Zaradi končane likvidacije.
20.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Sedež: Komen, okraj Sežana.
dne 30. decembra 1949.
Dan vpisa: 15. oktobra 1949.
Zadr Tli 23/25
19
Besedilo: Kmetijska zadruga v Komnu.
*
Po sklepu skupščine z dne 24. IV. 1949
in seje upravnega odbora z dne 9. V. 24.
Sedež: Velike Lašče.
1949 se.izbrišejo razrešeni člani upravneDan izbrisa: 10. septembra 1949.
ga odhora: Kavčič Franc, Božeglav Franc,
Besedilo: Obnovitvena zadruga Velike
Stolfa Alojz, in Kodrič Angelj, vpišejo
Lašče.
pa.novi izvoljeni člani odbora: ,
Zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo
Jurca Jožko, kmet, Komen 17, pred-. Velike Lašče.
sednivk,
Okrožno sodišče v Ljubljani
Bandelj Franc, kmet, Tomaževica 2,
dne 10. septembra 1949.
tajnik,
Zadr V 133/3
9891
Slavec Jožef, kmet, Komen, 117,
Maeten Rafael, kolàr, Preserie 5,
•
Štranrar Leopold, kmet, Volčji grad 25.
št 37,
Sedež: Cven pri Ljutomeru.
Kovačič Viktorija, hišna, Mali dol 3.
Dan izbrisa: 24. avgusta 1949.
Besedilo: Konjcrojška zadruga okraja
Okrožno sodiščo v Postojni
Ljutomer z z. o. j. na Cvenu ori Lratodne 25, oktobra 1949.
Zt 130/48-8
12.665 meru

Štev,.?. - 1?. I. lffO.
Zaradi prenehanja poslovanja in vključitve v eklop OŽKZ v LiUtönteru .
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. avgusta 1949
Zadr II 8»
9345
26.
Sedež: Slovenj Gradec.
Dan izbrisa: 27. novembra 1949.
Besedilo: Živinorejska zadfuga z o. iSlovenj Gradec.
Zaradi prenehanja poslovanja in epojitve 6 KZ.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. decembra 1Ü49.
Zadr III 8
93
27.
Sedež: Studenice pri Poljčanah.
Dan izbrisa: 29. decembra 1949.
Besedilo: živinorejska zadruga z o. j< '
Studcnicali pri Poljčanah.
Zaradi prenehanja poslovanja iu sp°*
jitve s KZ.
Okrožno sodiščo v Mariboru
dne 29. decembra 1949.
Zadr II 105
94

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
,

.

i

IV R 94/49-5
12.926
Kostovc Jože, roj. 24. VIII. 1925 v Senovem, sin Janeza in Antonije rojene
Račič, trg. pomočnik v Senovem 61, je
odšel (i. XII. 1944 v NOV. Januarja •5
je bil ranjen blizu Jurkloštra in PO od
takrat pogreša.
Na predlog matere Kostevc Antonije,
gospodinje, Senovo 27, •• uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja
poziv, naj se o pogrešanem v treh mesecih po razglasitvi v Uradnem listu LBS
poroča skrbniku Brložniku BogomirjUi
sodnemu uslužbencu ali pa sodišču.
Kostevc Jože se poziva, naj se zglasi
pri sodišču ali da sako ves o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo °
predlogu.
Okrajno sodišče v Brcžicab
dne 20. decembra 1949.
IV R 1191/49-2
12.860
Leskovšek Friderik, roj. 27. VI. i^2e
v Celju, ein Ivana in Marijo rojoo '
Vouk, natakar v Celju, Kovinarska ul. ">
ee od maja 1945 pogreša.
Na predlog ženo Lealčovšek Ivane rojeno Telič, kuharico v Celju, Kovinarska <»
se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o PW.re'
šanem v dveh mesecih po tej objav)
Uradnem listu LRS' poroča sodišču,
Lsskovšek Friderik naj se zglasi P"
eodišču ali da kak glas o eebö.
Po pretoku roka bo sodišče odločilo
predlogu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. decembra 1949.
123 7
T R 963/49-4
f
Solar Franc, roj. 27. IX. 1896 na Bledu, Želeče, sin Matevža in Helene •••«••
Juvan, zasebni uradnik na Bledu, Zjag
rice 120, je odšel 11. XII. 1943 v NUV
Od tedaj se pogreša. Po potrdilu p^e
jeništva za notr. zadeve pri OLO Jesen

feib-ju^isóv
^nobenih podatkov o njegovem bivali•• Podlog žene Solar Terezije, gospoJ"je z Bleda, ZagoTice l2Ô, ee uvede
stopanje za razglasitev za ntrtvega in ••
nf& Pjosiv, ••• BO o pogrüsaneln do 1.
B,-h 1r°° POtoca sodišču ali skrbniku
"we^u Mirku, sod. uradniku na Jese-

PredlAPret0ku

roka bo eodišSe

odločilo °

• Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 28. novembra Ì949.
if.
1
R 384/49-2
140
Defaan Emanuel, roj. 21. III. 1927 v
Bèi7-Vasï' e'n Vinka in Terezije rojene
eicajan, tórbarski vajenec v Ljubljani,
81, Se •• partizai1 L 19tó 0«reäa*
P
lem-pr.aedloJežica
S o£ela81 Dečmana Vinka, žederïS? '
» Ljubljana, so uve.
i? Postopanje za razglaèitev za mrtvega
ee izdaja poziv, naj eo o pogrešanem
Sa sodišču ali skrbniku Bàrio Izi,
ielin a' JcZica 78 oziroma predlaga1
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l 396/49-4
141
veimar Zoran, roj. 29. XII 1920 v St.
Ama- v SIov- goricah, sin Jožefa in
iS10 ir°iene Mun3a' suđeni tehnike v
Ja » *, ' Scenska 18, ee kot partizan
eeptembra 1942 pogreša.
Sa ? Predtog Tiplig Amalije rojene Muri »cene Veimar, se uvede postopanje
p^ivMgla?itev TO mrtvega in 6e izdaja
šfri 'ina' "° " pogrešanem poroča sodi.
Scen U v ekföniku Tipliču Ljubu, nameDrprti
^"Hiaiiì, Šišenska 22, oziroma
enla
gateljirj, Ljubljana, Šišenska 18.

Na predlog Kračan Frančiške iz Jelšo 9
so uvede postopanje za razglasitev za
mrtvega in e& izdaja poziv, naj ée o pogrešanem poroča sodišču ali skrbniku
Juriču Antonu iz Vel. Kcstrevniče.
IR 357/49-4
12.982
Lovšin Martin, roj. 4. IX. 1909 na Vr.
hu, p. Pijava gorica, Škofljica, ein Mar.
tina in Marije fôjêne Jenkò, kirret na
Vrhu 6, je bil sprva interniran v Italiji,
po kapitulaciji pa je bil od Nemcev odveden v Flossenbufg, nato v Buchenwald,
od tam v Dotp, kjer jo baje zaradi izer.
panosti 27. XIL 1944 umrl. Od tedaj ee
pogreša.
Na predlog žene Lovšin Francke rojene
Vesel, eo uvedo postopanje za razglasitev
za mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o
pogreSanem poroča eodišcu ali skrbniku
Tekalcu Francu z Vrha 120, KLO Dolsko.
IR 361/49-4
12.984
Potisek Stanko, roj. 2. V. 1923 v Libergi-Jelše, ein Jožeta in Ivane rojene Knez,
je bil med vojno borec IV. bataljona
SNOUB Ivana Cankarja in je padel v bo.
ju z Nemci v Javarovicj v Gorjancih.
Na predlog Potisek Ivane, kočarice v
Jelši 10, ee uvede postopanje za razglasi,
tev za mrtvega in se izdaja poziv, naj
ee o pogrešanem poroča sodišču ali flkrbniku Fortuna Jožetu iz Vel. Kostrevnice.
Po preteku dveh mesecev od objavo te.
ga oklica v Uradnem listu LRS • sodišče odločilo o predlogih.
Okrajno sodišče v Ljubljani
za okraj Ljubljana, okolica
dne 20. decembra 1949.

I R 366/49-3
279
Pezdir
Alojz,
roj.
8.
VIII.
1925
na
Bre^čman Emanuel in Veimar Zoran se
zovici pri Ljubljani, ein Janeza in FrâadiM
, ' naJ se zglasita pri sodišču ali Eiške
a
rojene •••••••, starnuto« na •••••^a kal» ve&t 6 sebi
•••?. Poteku roka bo sodišče odloČilo o vici 27, je bil med okmaciiö ••• domobrancih in se po potrdïfu odreka ža notranjo zadeve pri OLO Ljubljana okonca
"•• sođišeo za gl. mesto Ljubljana
od konca junija 1945 pogrela.
dno 2. januarja 1950.
I R 365/49-5
279
{
9 7
12
Pezdir
Franc,
roj.
3.
IV.
1914
na
BreLA "
*
-9S5
•••• Franc< r°i. 18. XII. 1914 v zovici, ein Janeža in Francaste rojene
••• ^j'-Herc'êgovina, ein Stefana in Pleško, duhovnik v Borovnici, •• od •5
pogfeša.
VT5® rojene Mihaîjevïc, d'elavec-vrtnar
Na predlog sestro Pezdir Marije, posestp^P ani 62 pri Vrîmiki, se po uradnem
11 M
nico na Brezovici, eo uvede BÒstòpatìje
Oldìi/M'
nolranjo
zadeve
pri
Št ••••1)11••• okolica z dne 4. X. 1Ô48, za razglasitev za mrtve in so izdaja po• wy. 630/2-49 kot Mvši domobranec ziv, naj ee o pogrešanima y &véh mesecih
po objavu v Ufâdùem Mu ••• pöfo&i
»a 1915 pogreša.
1 010
sodišču ali skrbnici Premi Milk'i te Brejeni?
J*
?,
«
žene
Livančič
Viktorije
ro?
t. i? Plk
> delavke, Vrhnika, Na klanra zovico C.
e
F'o preteku roka bo sodišče odlomilo
za ' ° "vede
postopenje za razglasitev
•••••• nem
Sa in se izdaja poziv, naj se o 0 predlogu.
v uh ?
v dveh mesecih od te objave
Okrajno sodišče v Ljubljani
za1 okraj Ljubljana okolica
%bnv uem ,fetu LRS P01-0«1 eođiSSu ali
Po'* Pivku•0 Jakobu
iz Zaplane. 46.
dne 27. decembra 1949.
•
0 s
Dre^in teku ^ ^ °d>5čo odločilo o
•
1 R 368/49-2
277
Ok
rajno sođiščo v Ljubljani
Vršaj Franc, roj. 28. VII. 1874 v Ča*a »kraj LJubljana okolica
težu pod Zaplazom, ein Franceta in
«no 15. decembra 1949.
Frančiške rojene Zupančič, tov. delavec
v PodsitaTJevcu 67, jo odšel leta 1910 v
1
UT 362/49-4
*
12.983 Sov. Ameriko v Cleveland^ Dne 30. X.
». §•?• Anton, roj. 8. V. 1913 v Jelši, 1930 jo époroèll, da jo iedaj bil že 4 leta
Prang&J
Pri Litiji, ein Jerneja in bolan. Od tedaj se ni več oglasil. Dommp*t.
9. Ì: i.••••
Tomšič, rudar v Jelši va ee, da je umrl
4
Na prcdlog\hčćro Manije omož. Bratko•••• ò- VnTloTf arèÎïfân, zaprt
nato pa intcriiiran v vič, pted'il. déiâvke v Podaiarj^vcu 3,
oosleZ'^u. W*T fp baje 12. XI. 1941 na fé uvede postopanje za razglasitev tik mr?r
eSa.
trpinčenja umrl. Odtloi se po- tvega in se izdaja poziv, nàj se o pti^rašanem v dveh mesecih od te objave v

Uradnem listu LRS poroča eodiSthi ali
đcifađteu KOwglaru Antonu, namef6enen
010 Ljubljana okolica. . '
PO preteku roka bo sodlBee odloHlo o
predlogu
Okrajno godiice v Ljubljani
za okraj Ljubljana okftliea
dne 5. ••••^•• 1950.

•

I R 208/49-4
»16
Statapar Anton, roj. 15. I. 1915 v Jastrèbdh. ein Stamparja Franc« in JuHjane rojene Tc^oloVec, pekovski pomočnik iz Jaeirebcev, stanujoč v Gradcu, ce
od avgusta 1944 pogreša.
Na predlog žene Stampar Marije, sprevodnice v Celju, Dečkova ceeta U. 14, ef
uvede postopanje a razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, naj «e o pogretenèm do 31. III. 1950 poroča sodiSču ali
ekrbniku 2umi$u Ignacu, sodnemu tulufbèneu v Ljutomeru.
Fo preteku roka bo eodiače odloSlo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 13. januarja 1950.

•

I R 399/49
18.075
Brelih Edvard, roj. 5. III. 1890 pri Sv.
Lovrencu na Poh., sin Ivana in Jüüjane
rojene Brodnik, mizar prj Sv. Lovrenc«
na Poh., je bil 3. XI. 1944 aretiram in decembra 1944 odpeljan v Dachau, kj'er je
po sporočilu Rdečega križa Slovenije umri
31. III. 1945.
Na predlog žene BreKh Uršule rojene
Karničnik, šivilje pri Sv. Lovrencu na
Pob, 155, se uvede postopanje za razglastiev za mrtvega in se izdaja poziv, naj
se o pogrešanem poroča sodišču ali skrbniku Bajgotu Francu pri Sv. LovTencu na
Poh.
I R 393/49-5
13•76
Črnko Frane, roj. 1690 v Lttnbulu, «in
Antimi in Anflonij© rojene Rezman, kmečki dekvèc v LiöilTuSü 5, je bâ ioli mobilteirao v avstrijeko vojsko in je * 47.
riešpolkom odšel nâ rusko bojiSče v Ga.
Kcijo, kjer se od jeseni 1914 pogreli
Bâje je padel pri Gròdékn.
Na predlog 6eetre Mahar Marije rojen$
črnko, gCepodinje v Mariboru, Koroïk»
cé&ta 108, se uVède poetepanje za razglasitev za mrtvega in «e '.zdaj* poziv,
naj ee o pogrešanem poroča sodiSeu alf
skrbnici Mahar Mariji.
I R 398/49
18.074
GâSpér Anton, roj. 15. XII. 1917 v
Legnu 13, Šmartno pri SMvenjem Gradcu,
sin Antona in Marije rojene Sskttucnlik,
ključavničar v Rušah 237, se kot nemBd
vojak od aprila 1945 pogreša. ••••••••^
štvo za notr. zadeve pri OIO Maribor oko.
lica ni moglo ugotovili njegovega bivališča.
Na PTedlott žette GaSper Kristine rojene
Novak, tajBi» KgS f Rnîah, «è ovéde postopanje sa razglasitev za mrtvega in »(
izcTaw pozïv, naj ee o pomreSanera poro?a'
sedisču aK skrbniko Robiču Anton«, rWnatelju tovarne dušika v Ru&tn
I R 397/49
18.072
Petelinšek Konrad, roj. 18. II. 1912 #v
Frajhamu, KLO Šmartno na Pohorju, «n
Frâifa ip Neže rc-jerie »kroot, etanaj«
v STivniSkcin fekftïju 47, Je kot berer
2. Cele *ereer[«ve brigade NOV padel le.
btti*rj» 1945.
Na .predlos m*tere PrteiieJök H«to
•••••• SkrtKrt, posestnloe v 8ivni*kem P«.
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horju 4, se uvede pocstopanje za razgia
eitev za mrtvega <n se izdaja poziv, uajge-o pogrešanem poroča sodišču ali 6kruuiku Vešniku Jožeiu, malemu posestniku
v Pianici l.
I R 595/49
13.073
Prctol Ferdinand, roj. 20. IX. 1906 v
Graailću 96, ein Jožeta in Alojzije, tuv.
delavec v Rušah '/31, ee je 1944 prostovoljno javil » nemško vojsko, bil nato pri
nemški policiji in j« bil pc*lan v Francijo.
Od takrat ee pogreša.
Na predlog žene Pretol Zofije v Selnici
ob Dravi 109, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in •• izdaja poziv,
naj ee o pogrešanem poroča eodišču »1;
ekrbnioi Pretol Ceciliji iz Slemena 42.
I R 381/40
13.077
Standeker Roža rojena Roškar 8- IV.
1886 na Sladkem vrhu, hči Roškar Rože,
gospodinja v Svečanah 17, ee od januarja
1946 pogreša. Poverjeništro za notr. zadeve pri OIO Maribor okolic« ni moglo
ugotoviti njenega bivališča.
Na predlog moža štandekerja Franca,
delavca,v Svečanah 17, ** uvede po»topanje ta razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj se o pogrešanem poroča eodišču ali ekrbmku Ferku Ignacu v Svečanah 15.
Po preteku treh mesecev od te objave
v Uradnem listu LRS bo sodišče odločilo
0 predlogih.
' Okrajno Rodiile Maribor okolica
. dai 20. deciti*« 1949.

•

1 H 210/49-3
'
12.762
Felkar Aleksander, roj. 20. VI. 1898,
ein Irana in Ane rojene. Lozie ie PeekOTcev št. 26, poljedelec v Peskovcih 46,
je bil. 1Ö15 poeten n* vzhodno bojišče,
kjer ee ji bojiral T Padkovl v Galiciji,
bil oktobra aH novembra l*ta 1916 sadet v prel in je umrl.
Na predlog: svakinje Küplen Etelke,
vdove Felkar in Benïee roj. Zrim, poljedelke v Adrijancih it. 66, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in
ee pogrešani earn kakor tudi veakdo, ki
bi kaj vedel o njem, poriva, da v treh
mesecih od tega razglasa v Uradnem lietu LRS poroča eodišču ali ekrbniku
Kerčmarju Aleksandru, poljedelcu v Pe.
skovcjh št. 23.
Po preteku roka- bo eodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 14. decembra 1949

•

I R 209/49-5"
.
95
Basa Karel, roj. 14. IX. 1918 v Radovcih št. 16, 6in Mihaela in Ane rojene Lovenjak, krnet v Râdovcih 16, je bil okto.
bra 1942 prisilno mobiliziran v Szombathçly, Od tod pa z edinico na vzhodno boiišče, kjer je v bojih v okolici Stalingrada
bil januarja 1943 zadet • glavo in ei od
takrat pogreša.
Na predlog žene Basa Marije, kmetice v
Radovcth št. 16, ee uvede postopanje za
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem poroča sodišču
ali ekrbniku Seruga Karlu, kmetu v Radovcih it. 61.
I R 202/49—5
97
Oipot Stefan, roj. 26i V. 1899, ein-Stefama Sa Katarine rojene Horvat Iz NemEavçev it. 24, kmet v Moščancih, je leta

1927 odšel v Južno Ameriko, kjer je bil
zaposien prj gradnjj mostu prj Buenos
Aireau v Argentini. Pri tem delu se je
konce !ü63 (xmeerecil in umrl. Od tedaj
Se pogreša.
Na prfdog hčere Punter Kteike ••••••
Cipot, goapodinje v Sebeborcih št. 83, ee
uvede ^stopanje za razglaeitev za mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o pogreša.
nem poroča eodišču aH skrbniku Horvatu
Štefanu, kmetu v Moščancih št 22.
1 R 188/49—o
96
KKoper Ludoviik, roj. 23. •1. 1906 v
KušlMuncjh št. 54, sin Štefana jn Juliji rojeni Banko, kmet ravnotam,* je bil
(/iitobra 1944 priiifno mobillairan v delav.
«ko četo v Sopronju, od koder je bil po
euem mesen prepeljan » taborišče blizu
Nürnberg«, lebruarja 1945 Je ekušal pobejn.fc, pri tem pa je bil ustreljen. Od tedaj «• pogreša.
Na predlog žene Rituper Jolanke rojene
Keree, kmetice iz Kušlanovcev št. 54. ee
uvede postopanje za razglaeitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem poroča sodišču ali skrbniku Zakoncu
Ludviku, kmetu v KuStanovcih št, 2.
Basa Karei, Cirpot ftteran in Ritoper
Ludvik ee pozivajo, naj ee zglasijo pri
sodišču ali sicer dajo kako vest o eebi.
Po preteku treh mesecev od te objave
v Uradnem listu LRS bo 6odišče odločilo
0 predlogih.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 29. decembra 1949.

•

1 R 221/49-3
276
Gaber Anton, roj. 20. II. 1926 v Serdiw, ein Gaber Terèeije, poljedele« v Serdiei •. 63, je bil novembra 1943 prisilno mobiliziran v nemško vojsko. Dodeljen
je • konjeniôUemu polku v Varšavi, nato je bil •••••••••• v Kielce, idtod na
vahodno bojÄfe. Iz okolice Budimpešte Je
T dicembru 1944 poelal zadnje pierno. Od
tedaj e« pogreöe.
Na predlog »trica Gabra Antona, poljedelca v SirdJoi 63, se uvede postopanje
ta raeglaeilev za mrtvega in ee izdaja pozlv, aajieo pogrešanem v šestih mesecih
po orljavi v Uradnem lietu LRS poroča
sodišču ali skrbniku Sandorju Antonu,
poljedelcu Iz Serdice 62
Po preteku roka bo sodišče odločilo
0 predlogu.
Okrajno sodišče r Murski Soboti
dne 9. januarja 1950.

¥

1 R 150/49-7
20
Mole Iran, roj. 1. IV. 1910 v Skocjanu,
sin Franca in Alojzije rojene Rabzelj,
kmet T Smarjeti ït. 2 pri Novem mestu,
Si od I. 194S pogrefa.
'
Na predlog ireoi Moie Olge rojene Ban,
goepodieće iz Smarjete št. 2 pr] Novem
me«W. •- "vede postopanje za razorIa«itev
za n*lv«ga in se izdaja poziv, naj ee o
pogre*»om v tr^h mesecih od te objave
r Uradeem lfetu LRS poroča eodiSèu ali
predlagalleliici.
Po prefftrâ roHa bo sodišča odločilo o
predlogu.
Okrajno sodiščo ' '
dne 31 dece'
• "' '
I R 166/49-2
12.C36
Mrîek •••••, ro|. 18. VI. 1920 na Uncu,
sin Matije in Antonije rojene Udovtë, kovašlu pomočnik na Uncu št. 53, je junija

1942 stopil v NOV in so od januarja l&^i
fco je bil poslan v patrdlfo, pogreša.
Na predlog matere Mriek Antonijo rojene Udovič, užitkarice t Unca št. 63. •
uvede postopanje za raaglasitev za rnrt^'
ga in « poziva vsakdo, ki o pogrešanenj
kaj ve, naj o tem v treh meeecih po tei
objavi v Uradnem listu LRS poroča e0"
dišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo °
predlogu.
Okrajno sodišče v Postojni
dno 7, decembra 1949.
R 884/49
12.657
Siili; Bogomil, roj. 3. I. 1921 v ModreJu, km. sin Ivana in Marijo rojene Jarec»
nazadnje v Modrejcih 13, je ob razpadu
Italije Žel k partizanom in ee od takrat
pogreša.
R 898/49
12.658
Kenda Venceslav, roj 27. IX. 1907 na
Liscu, ein Mehaela in Terezije rojene
Stendler, bivajoč nazadnje v Rutu 43, čevljar, je bi) 22. II. 1043 odpeljan v Cairo
Montenotte, nato v Mauthausen, kjer ie
4. XII. !9t:t tbolsL Od takrat oo pogrešaR 894/49
12.659
Mihelič Anton, roj 29. VI. 1849 v
Plužni p r i liovcu, sin Antona in Ane rojene Kravanja, nazadnje v Plužnah 4, j9
odšel nekako leta 1868 po svetu za delom.
Od takrat ee pogreša.
R 895/49
•
' 12.660
Bajt Franc, roj. 4. IV. 1922 v Smasteh»
km. ein Franca in Marije rojene Sovda'»
nazadnje v Smaeteh 41, je bH 1912 mobiliziran v (t&lijsmefco vojeJio. Nazadnje i6
bil v Franciji, od koder se je ob razpadu
Italije vračal v Italijo In bil okoli 13. IX.
1943 v Mertreh na begu najbržo nß're"
Ijen. Od takrat ee pogreša
R 898/49
12.661
Pregelj Stanislav, roj. 4. VIII. 1924 v
Kanalskem Lomu, sin Valentina in Alojzije rojene Humar, krojač v Kan. Lonju
št. 5,4, je prostovoljno vstopi! po razpadu
Italije v Afriki v NOV in bil jnnuarja 19"
kot borec IV. prekornoreke l'Hgade v
Brlndieiju dodeljen angleškemu letalstvu.
Letal jo nad osvobojenim ozemljem in
fpuščal material ' za NOV. Sredi juWa
1943 •• e poleta ni vrnil ter je po pripovedovanju rešenih pilotov zgorel nad a>
bantko obalo z letalom vrèd. Od takrai
ee pogreša.
R 808»'49
12.663
Fertoni Alojz, roj. 14. XII. 1894 v lf
ra*e Caccivio, ItaHjaJsin Josipa in Ade °
rojene Briccola, Italijan, prevoznik. K
bil zadnje dni septembra 1943 aretiran oa
Nemcev in odpeljan v Dachau. Od tak"1 ^
te pogriSa.
'

T R B7/49-2

lr2-2J

Zlatoper Ivan, roj. 9. IX. 1890 v IdrU'
pri Bači, tam stanujoč na št. 30, sin Petra in Jožefe rojene Kovačič, kmet, j
vetopil 20. IX. 1913 v partizane in »"
dekwrtd čeli. Okoli 8. IX. 1913 i« bll,|L.
jet, •• Ledinah In odpelian v mbO"i^
Dachau, od koder je zadnjič pisal *8y«
arja 1945 ter Je baje tam umrl «• l
1945. Od takrat m? pogreša.
Na predlog bližnjih sorodnikov sa üVP
de riostopinje za razglasitev za mr^:.
fltule Bogomil, KMidi, Vw*\*v, W$
lič Anton, Bn» Fr*nr. Pr""«" Cf"'"'e" '
Ferloni Alojz in Zlatoper Ivan «? P0^^
io, da je zglasijo, in vsakdo, ki bi

^to oi njih kaj ••••, da poroča v treh
••^* Po objavi v Uradnem lieta LRS
viiT ^^ *" ekrboiku Lipušoku Lud££Ji uslužbencu okralnega sodišča v Toi.

pÄSh*1"1 ^1" ^

Màm odk>ÖUo

°

•Okrajno aodtfee r Tolminu
tore 10. decembra 1949.

9

'SB .

12 •••

*

-

wezjaa Franc. w>]. 1. X. 1895, trgovcapomočnik v Hrastniku, je bü 1915
WKücan v avetroogreko vojeko k 26. do«oöraoakemu peipolku. Dne 10. VI. 1915
e k? "r^^ PfJ Doberdobu ranjen in
Sto ir, :M *Mk*l dni v mariborski voja*"' bolnici umrl.
ienn1^10oepodln
* malere
Brezjan Marije rouveJi e hj
ie v Hrastniku 54, se
tv.
Posipanje sa razglasitev za mrild
ÎïBÏ. , **
aia poziv, da «e o pocre^ do 1. III. 1950 poroča sodiSču:
Predlog tka •••• ^ "^1866 °^loîilo ô
<&**jno iodi**« • Trbovljah
dne 25. novembra 1949.
1

**>•-2
*
12.525
19 IV 192 v
Hal. tUYiktor
'
«•
0
Trbova v
il ìi Ì
/ Trbovljah, Loke 834, je od.
1944 VI- 1944 v N0V- BaJe ie oktobra
°J* padel pri prehodu Save.
Zelnii?
S matere Zaje Helene rojene
•««••••, žene rudarja, Trbovlje, Loke
UV6de
*a m"? ga ,n postopanje za razglasitev
DOOTI«
" izdaja poziv, da se o
^reäanom do 1. Tli. 1950 poroča sodiPf^Pfeteku roka bo sodišče odločilo o
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. decembra 1049.

9 2
'A
Iv
Ô?
an,

12 629
roj. 17. VIII. 1903 v Tr-

*

-

okah 194, 8e od maia 1945 po_
greia
ne p Predlog ženo Povšič Alojzije roje.
Uikl m 0 ' ff°eP°dJnJe v ReSici 26 pri
t6v
> f* uvede postopanje za razglaslo ni?. Iyrtv&ga in se izdaja poziv, naj ee
dj^gre«anem do 1. HI. 1950 poroča «o-

Dr!^}Pr&t,*i!/ok« bo sodišče odloČilo o
trajno sodišče v Trbovljah
dne 9. decembra 1949.
49
'oS
b llc^

*

12.630

boV(1„ ! Filip, roj. 81. III. 1921 na DoW9Llkupr69,
iTrbovlJah' tie. Pomočnik v
Pelian
i« Wl dne 22. V. 1942 odttje- UIM aP°re v La&o. od tam v Celje,

Vir 1042 verJetno kot talw

helfen

'

biv|6pPredIo
S očeta
Grebenca
bovija"? poeee
ini,?a na Dobovcu
s
8e u

Filipa et.,
5 pri Tr'iev » '
vede postopanje za razglase o lì0!çrpï
"levega In se izdaja poziv, naj

«flails

anem do 1. TTT 1950 porosa

Dred

'0ßuetekU •••• bo eor5i5ïp odločilo o
Okr,^jn sodišče v Trbovljah
0
. 'ine 10• decembra "•9•

Hft-3

3
WAV
•1 T
"' Ur£i *, « °i-

*
4

12.698

- • 1Ö1» v Podvrhu
ovčah, steklar v Trbovljah-Lokah

d9l
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št. 313, je bil poleti 1943 vpoklican v
nemško vojeko, bil 1. 1944 po angleški
vojaki ujet. Pozneje je služil v V. prekomoralu brigadi. Od 15. •. 1945 ee ni
vec oglasil. Verjetno je padel v bojih
blizu Sušaka.
Na predlog matere Matko Bole rojene
Jurman» gospodinje v Trbovljah-Lokah
št. 313, se uvede postopanje za razglasitov za mrtvega in ee izdaja poziv, naj se
0 pogrešanem do 1. III. 1950 poroča sodišču.
Po preteku roka bo sodišča odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 14. decembra 1949.

je bil maj« 1944 prepeljan v Dachau nato
v Buchenwald in «e od konca L 1944 pogreša.
Na predlog iene Liaac Kozalije rojene
Ačkun, namešoenke v Hratrtaiku št. 173,
se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega, ter ee izdaja poziv, n«J *e o pogrešanem poroča eodišou.

Vsakdo, ki o pogrešanima kaj ve, na)
0 tem do 1. IV. 1950 poroča «rodišču,
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 29, decembra 1949.
•¥•
1 R 64/49-2
28
•
Pintar Drago, roj. 10. IX. 1919 v Po1 B 62/49-2»
12.727
Ferant Viljem, roj. 25. IX. 1918 v Tr- toški vasi. mesarski pomočnik v Potoški
bovljah, rudar v Trbovljah-Lokah 191, je va*i št. 19, je odSel 3. VII. 1944 v Canodšel 13. V. 1944 v Ljubljaneko brigado karjevo brigado NOV. Oktobra 1944 je
NOV. Verjetno je padel ••• ee od 20. XI. bil v vasi Reber pri Žužemberku v bojih
ujet in pozneje ustreljen. Pokopan je v
1944 pogreza.
(
Na predlog matere Podbregar Angele Rebru.
rojene Ferant, gospodinje v Trbovljah,
Na predlog sraka Mahkoviča Ernesta,
Lokah 19, ee uvede postopanje za razgla- nameščenca v Potoški vaei 9, 6e uvede
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj se postopanje za -razglasitev za mrtvega in
0 pogrešanem do 15. III. 1950 poroča se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem do
1. IV. 1950 poroča sodišču.
eodišču.
Po preteku rok« bo eodiSče odločilo o
Po preteku roka bo sodišče odločalo o
predlogu.
predlogu.
Okrajno sodišče v Trbovljah
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 30. decembra 1949.
dne 15. decembra 1949.
•¥•

1 R 61/49-3
13.079
Gorobinko Slavko, roj. 19. IV. 1926 pri
Sv. Marku, Trbovlje, delavec v Trbovljah,
Lokah št. lóS, je bü od 11. IX. 1944 v
dolomitskem odredu NOV dn ee od 23. IX.
1044 pogreša. Verjetno je padel v bojih
blizu Prunekovega
Na predlog sestre Gorobdnko Angele,
delavke v Trbovljah, Lokah št. 155, ee
uvede postopanje za razglasitev za mrtveRa in ee ;zdaja peziv, naj se o pogrešanem poroča sodišču.
Po 1. IV. 1950 bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodiH* v Trbovljah
dne 28, decembra 1949.

•

I R 40/49-4
13.078
Novak Jernej, roj. 29. VII. 1917 v Dpberljevem, Čem&emk, poljeki delavec v
Doberljevem 4, p. Medija-Iilake, je bil
od julija 1944 pri 12. brigadi, 8. bataljonu
NOV. Bil je ujet in prepeljan v Dachau,
kjer je verjetno konec januarja ali začetek februarja umrl za tifusom.
Na predlog očeta Novaka Jerneja st.,
posestnika v Doberljevem št. 4, se uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega Jn
6e izdaja poziv, naj ee o pogrešanem poroča sodišču.
Po 1. IV. 1950 bo sodiWe odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 24. decembra 1949.

•

I R 66/49—2
22
Hribar Peter, roj. 28. VI. 1896 v Trojanah, rudar na Sv. Planini št 19, p. Tr.
bovlje II, Je bil Julija 1941 po okupatorju
•aretiran in prepeljan v Mauthausen. Od
decembra 1941 eo potrreša.
Na predlog hčere Hribar Ivanke, goep.
pomočnice na Sv. Planini št. 199, se uvede
postooanle za razglasitev za mrtvega.
T R 67/49-2
21
Lisar Drago, roj. 12. X. 1888 v Kar' lovcu, brivski mojsiter v Hrastniku št. 173,

•

I R 69/49-2
99
Bizjak Amalija rojena Vrban 10. VII.
1908 v Trbovljah, žena delavca v Podkraju pri Radečah, je odšla 16. XII. 1943
k partizanom v neko edinico nad Savo
pri Kresnicah in se od takrat pogreša.
Na predog sestre Lebar Jožefe rojene
Vrban, gospodinje v Trbovljah — Ret ju
5t 49, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvo.
I R 68/49-2
98
Bizjak Viiljem, roj. 6. XII. 1912 v Ameriki, delavec v Podkraju pri Radečah, }e
odšel 16. XII. 1943 k partizanom k neki
edindci nađ Savo pri Kresnicah in »e od
takrat (pogrela.
Na predlog svakinje Lobar Jožefe, go.
ppodinje v Trbovljah, Retje It. 49, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega
in ee izdaja poziv, naj se o pogrešanem
poroïa sodišču
Komur Je o poffreiamdma kaj znano,
naj o tem do 1. IV. 1950 poroča eodišču.
Po pretoku roka bo sodišč* ndtočilo 0
predlogu.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 81. decembra 1949.

•

I R 11/50-2
809
Žagar Alojz, roj. 13. IX. 1922 v Trbovijah, steklar v Trbovljah-Lokah •. 198.
Je odšel Jeseni 1942 k partizanom, sluWl
Je pri neki Bdinici v Vojvodini in se od
decembra 1944 pogreša.
T R 12/50-2
310
ZagaT Jože, roj. 8. II. 1930 v Trbo ""h,
diiak v Trbovljah—Lokah št. 198, • odšel 18. IX. 1944 k partizanom v Tomšičevo brigado v Kočevie in poanejs v Savineko dolino v Mozirje ter se od 1 20.v
XI. 1944 pogrela. Verjetno J* P*«**
bojih decembra 1944 ob prWW velike
nem5ke ofenzive.
Na predlog malere 2•<•• FrnnSttie,
Bospodinje v Trbovljah—Lokah IM. se
uvede postopanje za razgleei*ev za mrtve
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in se izdaja poziv, naj se o pogrešanima do 1. IV. 1950 poroča sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 4 januarja 1950.

•

I R 63/49-3
311
Zihret Viljem, roj. 23. III. 1925 v Hrastniku št. 62, je bil 6. VIII. 1941 izseljen
v taborišče v Petrinji na Hrvatskem. Začetek K 1943 je odšel k partizanom ter
se od jeseni 1943 pogreša.
Na predlog matere Zibret Jožefe rojene Strgaršek, gospodinje v Hrastniku
št 63, se uvedo postopanje za razglasitev
za mrtvega dn es izdaja poziv, naj se o
pogrešanem do 1. IV. 1950 poroča sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
• Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 4. januarja 1950.

•

i

I R 125/49-4
11.948
Turk Franc, roj. 3. XI. 1912 na Orlaki,
sin Turk Frančiške, stanujoč v Zagorici
št. 32, se cd zloma Nemčije" 1945 pogreša.
Na predlog žene Turk Amalije, delavke
v Zagorici št. 32, ee uvede postopanje za
Tazglasitev za mrtvega.
Vsakdo, komur je ö pogreSančevi usodi
kaj znano, naj o tem do 1. III. 1950 poroča sodišču ali skrbniku Grintalu Janezu, sodnemu nameščencu v Trebnjem.
Po preteku roka bo eodilče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 15 novembra 1949.
*
I R 153/49-2
29
Brégar Franc, roj. 1. IX. 1920 v Gobniku, pek v Črnučah pri Ljubljani, je bil
mobiliziran v nemško vojsko in poslan
na vzhodno bojišče. Februarja 1945 je
zadnjič pisal iz postojanke blizu Črnega
morja. Od tedaj se pogreša.
Na predlog matere Bregar Ane, male
p,osestnice v Gobniku št. 2, KLO Sv. Križ
pri Litiji, se uvede postopanje za razglasicev za mrtvega in se izdaja poziv, naj
se o pogrešanem do 1. IV. 1950 poroča
sodišču ali skrbniku Grintalu Janezu, sodnemu nameščencu v Trebnjem.
Po prpteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 27. decembra 1949.
I R 158/49-2
28
Fine Anton, ein Antona, roj. 24. X.
1926 v Gor. Mokronogu, delavec istotam,
je bi! leta 1943 partizanski kurir novomeškega okrožja. Leta 1944 so ga ujeli
in zaprli v St. Vidu, od koder Je bil
zvezan odpeljan in se od takrat pogrela.
Na predlog očeta ,Finca Antona iz Gor.
Mokronoga St. 12, ee uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj se o pogrešanem do Î. IV. 1950
poroča sodišču ali skTbniku Grintalu Janezu, sodnemu nameščencu v Trebnjem.
Po preteku roka "bo eodišfe odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 29. decembra 1949.
*
I R 150/49-2
12.293
Skušek Anton, roj. 5.. VI. 1907 v Zburah, okraj Novo mesto, sin Janeza in Ma-

•Štev. 2 - 17. I. 195g.

nje, stanujoč v Bistrici 45 pri Mokronogu, se od leta 1945 pogreša.
Na predlog žene SKusek Marije, gospodinje na Bietrici 10, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, da se o pogrešanem do 10. III.
1950 poroča eodišču ali skrbniku Grintalu
Janezu, sod. nameščencu v Trebnjem.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 30. novembra 1949.

Ogiasi sodišč
Rz 8/49-A/210
Rz 9/40—A/213

316

Zemljiškoknjižni oklic
Oklic
o razgrnitvi podatkov dosedanjih poizvedb
zaradi morebitnih ugovorov v postopanju
za osnovanje novih zemljiških knjig za
katastrsko občino Vremski Britof in
Famlje
Uveden je postopek za osnovanje novih
zemljiških knjig za katastrsko občino
Vremski Britcf m Famlje. Zato bodo od
i-i. januarja 1950 do 7: februarja 1950 v
Vreirmkem Britcfu št. 1 razgrnjeni vsakomur na vpogled po dosedanjih poizvedbah
p opra vi; en i posestni listi, seznami parcel
in lae lin kov, zemljiškoknjižna mapa, in
zapisniki ter spiai o dosedanjih poizvedbah zaradi csnovanja zemljiških knjig za
navedeni katastrski občini.
Ob zgoraj pavedenem času m poleg
tega sp dne 8 februarja 1950 se smejo
vlagali ugovori zoper pravilnost ali popolnost posestnih listov pismeno ali ustno na za' i'-Tiik pri sodnem odpcelancu, ki
bo v tem Času posloval na kraju razgrnitve v Vremskem Briitofu št. 1.
Če bodo podani taki ugovori, se bodo
istotam dne 8. februarja 1950 o njih
uvedle nadaljnje poizvedbe, h katerim
naj tudi brez posebnega vabila pridejo ta
dan ob 8. uri osebe, ki so vložile ugovore.
V času razgrnitve in nadaljnjih poizvedb se smejo pri eodnem odposlancu prijavljati tudi obremenilne pravice (zastavne pravice, služnosti, prevžitki itd.).
Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. januarja 1950.

Amortizacije
1 R 33/49-4
264
Na predlog Panjana Alojzija, posestnika
iz Dragovanje vasi 6, ee uvede postopanje za amortizacijo vrednotnic, ki jih je
predlagatelj izgubil. Imetnik teh vrednotniic se poziva, naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS uveljavi evoje
pravice, sicer se bo po preteku roka izreklo, da sta vrednotni« brez moči.
Oznamenilo vrednotnic:
potrdilo št. 39738 z dne 30. L 1949 za
888 din 5% obveznice, »Posojila svobode«,
izdano od Narodne banke v Črnomlju,
potrdilo št. 39732 z dne 30. I. 1949 za
230.50 din 3% obveznice »Narodne osvoboditve«, izdano od Na-rodne bankp v
Črnomlju.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 6. januarja 1950

I R 1063/49
'226.
Na prošnjo Gcwekaija Leopolda, župnega upravitelja na Jesenicah, ee uvede_ P0"
stopanje za amortizacijo vrednotnic, ki j*
je prosilec baje izgubil in so njihov Sffl«^
nik poziva, naj v dveh mesecih pp objaM '
v uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer ee bo po preteku roka izreklo/'
da so vrednotnice izgubile svojo pravO0
veljavnost.
Oznamenilo vrednotnic:
hranilne knjižice bivše Hranilnice •
posojilnice na Jesenicah, in. sicer:
št. 13Ô9 na ime »Ubožni sklad JesenK'
ce«, z vlogo 4365 din,
• •
št. 1178 na ime »Vincencijeva konferenca«, z vlogo 278 din,
št. 907 na ime »Ženski odsek — .^1^.
svetno društvo Jesenice«, z vlogo 1246.5"
dinariev
št. 1637 na ime »Dekliška Mariji©8
družba«, z vlogo 480 din, .
št. 3235 na ime »Mašna ustanova Mar>ja Jenko«, z vlogo 1.103.50 dip in.
št. 3659 na ime »Ženska Marijina dru*- ba«, z vlogo 116.50 din.
.-'•
Okrajno sodišče na Jeseoie&b
dne 31. decembra 1949,
I R 759/50
, 225.;
Na prošnjo Jenko Marije, u£iteljice'
St. Vid pn Stični, se uvede postopanje za
amortizacijo vrednotnic, ki jih je p*0eilec baje izgubil in se njihov imetnik $&'::•'•
'živa, na i v dveh mesecih po objavi, £•"
Uradnem listu LRS uveljavi svojo'pßtf';:
,ce, sicer se bo po preteku roka izreklo»
da so vrednotnice izgubile svojo prav»0
veljavnost.
Oznamenilo vrednotnic:
hranilne knjižice biv. denarnega zaV0_"
da Hranilnica za Blejski kot na Bledu, iD
siceršt. 1304 na ime Jenko Marija, z vW
:
3879.67 din,
..,•
št. 1427 na ime Jenko Marica, z vlog» .
1364.64 din.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. januarja 1950.
I R 160/49-5
31*
Na prošnjo Kovačiča Franca* P^L?---1
Savinka 7, sedaj Louis Mercier 101, ••2"
den, Limburk, Belgija, zastopan P°J^,
riji Jerič iz škocjana, se uvede (PÔeJoP? •;*
nfe za amortizacijo vrednotnice, ki, • % '•
prosilec "baje izgubil in se njen' tare»? .poziva, naj v dveh mesecih po objavi . :
Uradnem listu LRS uveljavi svoje praVlCL'.
sicer se bo po preteku roka izreklo, *°
je vrednotnica izgubila svojo pravno ^'
ljavncst.
' \\.
Oznamenilo vrednotnice:
. •:.
hranilna knjižica biv. Hranilnice in P*«
eojilnice v škocjanu št. 2231, v eedaw ..
vrednosti 2.230.95 din.
.'•'
Okrajno sodišče v Novem mesto
dne 12. januarja 1950
^,-

St. 14/50

Razpisi
Rektorat univerze razpisuje m^&.JLî-'?
norarnih predavateHev tujih Jv6zlj" ;nq
francoščine, italijanščine, anglo»<???« •,'<•'*"
nemščine na filozofski fakulteti univer
v Ljubljani.
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2 - 17. I. 1950
vwsf " ' an° opr.enilie06 prijave je treba
jlgwi ma aekàmffîiiï&zoîêke fakultete v
^^IßtSh dneh po objavi tega razpisa.
Rektorat iunivorzc f Ljubljani
Rektor: Mfelifc L f.
\l•
*
318
anat
v,JÌmedicinske fakulteto v Ljtibj
• razpisuje:
tri mesta asistentov na neuropaihiatrič°* Kliniki,
•eno mesto fotografa na stomatološki kli^«ö mesto risarja na stomatološki klivlniu^0 0••••••••• prošnje Je treba
«žit! na dekanatu medicinske fakultete,
>ia2l^org ^ naîpomete d0 • ianu'
Dekanat medicinske fakultete
£ 2/50

*

191

roziv upnikom in dolžnikom

Majevni mlin KLO Hrastje-Mota je
|*e\ v likvidacijo.
do 3i T3*0 -ee ved uPnikI ln dolžalld, da
!• 1950 priglasijo svoje terjatve ozir()Jp'
•
• poravnajo svoje obveznosti.
Krajevni LO Hrasfi»->Jot3
Dr

St

-3/50

*

66

Objava

•••*••••• mehanična delavnica v Poljar*1 preklicuje izgubljeno Hampiljko v
^<>l«ovûti obliki z besedilom: Okrajna
"••••••• delavnica Poljcane.Okrajna mehanična delavnici
v Poljčanah
Ä___^

*Z£ubHerie istine4
pr e k 1i c u je j o
Ahmet Fatima, Ljubljana, Celovška ce8k« i .^ I*. Megrad-gradbišče, delavfC0

Al

§t-

10•94

237

Janez
koti*1ik
. Ljubljana, Re5na 8,
^ «0 za kolo.
236
broi
gar^
Lepold, Ljubljana, Tyrseva 71,
««no številko S-0-091.
125
4
••«.?0 •••••, Ljubljana, Beethovnova 16,
• Oiòfew ** ^tomobil »Opel-OUmpia«, št.
pja 43-1388, evid. St. S-1140. 288
ät, g $. Aluzija, Dorfarje pri Zabnici'
^79nn«0, 'Beril
^11 od »Strojpàsa« številka
« ja/* raSu ia 021085 dne 3. XII. 1949
liutai nom pri Komunami banki,
^••••.
243
e
Wd garaža ptt direkcije f Ljubljani»
, £ tablico S—6827.
134
ptoItomelianiJna delavnica, Ljubljana,
»MBTJLJ knjižico za avtomobil znamke
JJdee«, s-0634,
170
%juaf,?e]a&ija, Sv. Križ pri Trstu, ca86
*II i<li?
23.
9, ** 0 Ur, izdan v Sežani 120

B'

I

»ojasl °?ec Franc, St. Jošt, p. Stoplče,
jT«o knjižico.
301
WSSÎ Äv^ko, Sv. Lenart št. 2, p.
nàto^Skoîjo Loko, knjižico za kolo
't'tin, >••<•«. reg. št. 123826, izdano
NM V škof
B2Ï!
Ji Loki.
12.937
8
>rl
Hci
e!
Slavko, šk. Loka, zaposlen
tìr
rt dvor
»lto <.i - znic > vojaško potrdilo, mia7
-B.
Udi ,s °.' izkaznico OF, izkaznico
flU
W inn < *?° ^kaznico, izkaznico Avto.
«indikalno izkaznico
215

Bevčić Franc, roj. 24. X. 1904 v Dol.
Zem'onu št. 84, II. Bistrica, vojaško knjižico, izdano od voj. odseka v 11. Bistrici.
13.032a
Bezamoski Ciril, Maribor, Limbuška
33, Studenci, ukradeno vojaško knjižico.
267
Blažič Ivan, Ljubljana, Obrtniška 4,
evid. tablico št. S-l-9196 .
123
Bosak Frančiška, Ljubljana, Svabičeva
ulica 45, nakaznico za kurivo, izdano od
rajona Rakovnik-Vič.
129
Božeglav Branko, Ljubljana, Gajeva 2,
uslužbeneko izkaznico št. 54430, izdano
6. XII. 1947 od uprave NM za Slovenijo.
208
Božikovič Jakob, Ljubljana, Gajeva 9,
osebno izkaznico St. Ò24028.
271
Branašic 5'tefan, Ljubljana, Gradis-žaga, Voinjakova 16, eindikalno knjižico in
osebno izKaznico.
__
174
Cankar Anton, roj. li. I. 1920, Milje
št, 3, Kranj, ukradeno vojaško knjižico,
esebao izkaznico, izkaznico-OF in izkaznico za kolo.
12.770
Cerar Frančiška, Ljubljana, Tabor 2,
delavsko knjižico.
11.967
Cvek Marija, Ljubljana, Veretovškova
št. 8, osebno izkaznico St. 031742, izdano
22. VII. 1945.
326
Cerne Jože, Kromperk, Solkan, Nova
Gorica, delavsko in vojaško knjižico, 110
Demšar Franc, Selca 35 nad Šk. Loko,
osebno dzkaznico in knjižico za kolo znamke »Styria«, evid. št. 13.823, št. okvira
.680.795.
12.999
Direkcija drž. žitnega fonda, delegacija
Ljubljana, Gosposka 12, evid. tablico priklopnika znamke »Opel Blitz«, št. S-1983.
167
Dudok Milana, Ljubljana, Glinška 6,
knjižico za kolo (duplikat) znamke »Diirkopp<, evid. št. 9576, tov. št. 1539249.
324
Ferfolja Svettslav, Vrhnika,, delavsko
knjižico, izdano od Električnega podjetja,
Beograd.
128
»Gradiš«, aviopark,' Ljubljana, Smartinska 32, prikolice »Bartòlini« S-0229 in
»Krupp« S—1851.
299
Grajžcl Alojz, Dolga gora 58, p. Foljčane, delavsko knjižico, odjavo, odjavo
voj. odseka in osebno izkaznico.
289
Gorup Alojz, Vaše, IG, p. Medvode,
prometno knjižico za kolo znamke >Ide-.
al«, §t. okvira 88252. evid. št. S-164288.
130
Gozdno gopodarstvo, Postojna, prometno knjižico za osebni avtomobil »Jeep«
S—7221, št. knjižice 12574,' izdano od
OLO II. Bistrica.
12.589
GreSak Stefan, Knezdol 23, KLO Ceče,
osebno izkaznico št. 406, izdano od KLO
Cete,
12.935
Grum Stane, roj. 13. IV. 1923, Ljubljana, KarlovŠka 9, osebno izkaznico in
izkaznico OF.
292
Hasaj Ivan, miličnik postaje NM, Sv.
Miklavž, Ljutomer, službeno izkaznico,
izdano od UNM za Slovenijo št. 53076, izkaznico kluba NM, izdano od UNM Ljutomer, osebno izkaznico, izdano od notr.
odseka Ljutomer.
12.934
Habiht Ignac, Ljubljana, Herbersteinova 13, pomočniško spričevalo.
212
Horvat Aleksander, 2onkovci št. 84,
osebno izkaznico št. 23, knjižico za kolo
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št. 0800377, vojaško izkaznico in izkaznico
o zaposlitvi.
1§••
Horvat Štefan, Brezovica št. 20, p. Turnišče, Del. Lendava, prometno knjižico
za kolo znamke »Premier«, št. okySra
55G0O0, št. tablice 2162.
12#68
Hrovat Franc, Zg. Pirnice 28, režijsko
karto za 1. 1949 in eindikalno izkaznico.
290
Hrovat Bajmund, Sp. Roje M. 3, Sv,
Peter v Sav. dolini, vojaško knjižico, izdano od vojnega odseka Celje okolica v
Celju.
13.081
Jankovič Franc, Ljubljana, Domžalska
17, osebno izkaznico.
^•
JanžKS Stanko, Maribor, Te?no, Bcbovska ulica, izkaznico rez. oficirjev, izdano
od štaba v Požarevcu 1. 1948 in osebno
izkaznico, izdano v Mariboru 1. 1947.
13.114
Jegere Henrik, šofer, GAP Ribnica, šofersko izkaznico za voznika I. razreda.
9221
Jclovčan Agata, Kcpaènica 9, KLO l.eekovica, knjižico za kolo št. 12649. '•'97
Jereb Anka, Ljubljana, Vrhovčeva 11,
osebno in sindikalno izkaznico.
175
Jereb Ivan, Žirovnica 72, Gorenjsko,
oblačilno knjižico št. 206132.
171
Jerlah Marija, roj. 15. V. 1932, Veliki
Gaber, sindikalno izkaznico sindikata
usnj. ind. in pred. industrije (podružnica
št. 1, z dne 19. I. 1949, članska Številka
2992172, št. zveze 44625.
234
Kajzer Ivan, Mestni vrh 34, Ptuj, knjižico za. kolo znifmke »WandereT«, številka 69164.
12.893
Kikl Anton, Potoška vas (prijZagorju ob
Savi, delavelto knjižico št. 115954, izdano
v Zagrebu
_ 13.113
Klopčič Janez, Krtina 58, p. Dob pri
Domžalah, vojaško potrdilo, izdano od
voj. odseka v Kamniku.
172
Kolcnko Ignac, Dol. Bistrica, p. črenšovoi. tablico za kolo št S-24/4373. 12.833
Kolbl Silva, Ljubljana, Slajmgrjeva uli,ca 8, osebno in •univerzitetno izkaznico.
127
Kop Rupert, Sv. Ožbold ob Dravi, prometno knjižico za kolo znamke »Steyer«,
št. 5700323, evid. št S—17/5197. 13.112
Kopitar Stane, Ljubljana, Jeranova 14,
izkaznico OF št. 135527, izdano od' terenskega odbora Trnovo.
122
Kosem Vinko, Videm št.. 23, p. Dol
pri Ljubljani, šofersko izkaznico III. razreda.
163
Kramperger Marija, Brstje pri Ptuju,
prometno knjižico št. S-585 za kolo gto>
vitka 1641533, izdano od NM v Ptuju.
13.830
Kustcrle Meri, Podbrdo 29, vojaško
knjižico št. 13/2099 na ime čufer Andreja
Anton, Trtnik pri Podbrdu.
135
Legat Stanko, Ljubljana, Knezova 18,
spričevalo VI. razreda realne gimnazije.
217
Lemovec Angela, knjižico za kolo znamke »Tajfun«, epoz. tablica 7549, št. okvira 131148.
13.830
Lcsič Andrej, roj. 7. XI. 1925 v Trdkc-vi, Murska Sobota, osebno izkaznico
5t 3G5, izdano od KLO Trdkov.i 12962
Lesno industrijsko podjetjo .Jelovica.
Okolja Loka, prometno knjižico za ?v,°
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>Praga<, evid, it. S--2784 • éofeivao
Uercdkur Mihael, Domžale, Industri]- j
knjižico II. razredn it :>95? na ime Aveeu el;a ulica 37, evid. tablico ši. S—3108.
Adalbert.
210
124
Lcibuda Danicu, Ljubljana, .>tan tig
Pajek Franc, Ljubljana, Novi blok 2,
11a, »pričevalo o nižjem tečajnem ap:tu sfldikalno izkaznico, izdano od republiiz 1. 1925 na ime Danica Turk.
274 škega odbora uanjarjev.
164
Logar Jos.p, roj. 18. X. 1907 v Dol. ZePecar Viktor, Ljubljana, Zadružna 17,
monu it. 22, okraj IL Bietrica, vojaško knjižico za kolo, evid. št. 8—5802 in
knjižico, izdano od voj. odseka v 11. Bi- osebno izkaznico.
126
strici
13.082
Pečevnik Stanko, sina. podruin.ea UsLončar Francka, Stanje! it. 2, mesečno ne stroke »I. 9, Ljubljana, sindikalno iz.
aviobmuio karto Ljubljana—Horjul. 827
kaznico St. 1978973.
112
Luïenc Franc, Slovenj Gradec, osebno
Perse Henrik, Ljubljana, Ciril Metodoizkaznico izkaznico OF, orožni liet za va 16, dravsko knjižico.
296
lovsko puško, izkaznico Zveze planincev
Pleäuar Majda, Ljublana, Baudkova 9,
Jugoslavije, vozniško Izkaznico in pro- (zkaznico OF.
121
metno kntižn-o za motorno kolo.
12.242
Podborâek Marijana, Šmartno ob Savi
MHek Leopold, Ljubljana, Prešernova 53, knjižico za kolo.
214
Ulu-a 42, orožni List št. 544.
115
Podgorïek Mirko, Ljubljana, Krekova
Majtlip Ivan Golnik 1, potrošniško na- 7, potni nalog in pooblastilo za potovanje
291
kaznico K-4 za gospodinjske potrebe, iz- na območju Slovenije.
Prepcluh Terezija, Zg. Hruška št. 50,
dano od K LO Gorice.
298
evid. tablico S-l-6393.
239.
Marea Lela, Ljubljana, Linhartova 4,
Proizvodnja «Halte, Dol. Lendava, propotrdilo za nabavo industrijskih točk. 24•
metno knjižico št. 8846 za osebni avtoJfar.bđrs'ka livarna lu tvornica kovinmobil znamke »Jeep«, reg. št. S-5107.
skih izdelkov, Maribor, Moterjeva 15,
87
preklic o izgubljeni, prometni knjižici za
Rajh Dragu, roj. 27. Vili. 1926 v Pavtovorni avtomobil znamke »Forde, evid.
št. S—010*2, izdani od uprave NM Mari- lovcih pri Ormožu, osebno izkaznico, izbor mesto, objavljen v Uradnem llslu kaznico ÖF, sindikalno izkaînlco, spričeLRS St. 36 z dne 22. XI. 1940, ker ee je vaio o vinorejeki sadjarski šoli in delav13.017
knjižica medtem naSlu. .
K 11.503 sko knjižico.
K&kuSa Matilda, Prceika pri Ljutomeru,
Martin*'* Alojzija, Hrvaški brod 9, KLO
prometno knjižico za kolo znamke SlaZameško, knjü'co za kolo, št,- okvira
ves, št. evid. tablice 1328, št. okvira
54819, evid. tablica 10/352
302 487582.
12.806
Mate Vinku, Gorica vae.83, p. Ribnica
Ratej Olga, Ljubljana, Sv. Petra 7, akana Dol. prometno knjižico' za kolo znamdemsko izkaznico 51 280, izdano od dekuke »Record M. 20983(5:?, evid. tablica ät. nata filozofske fakultete.
188
1100, izdano 1949 od NM v Ribnici. 131
Ravnikar Marija, Ljubljana, Draveljska
10, nakaznico za'kurivo.
113
Marier Mar ja, Ljubljana, Celovška 53,
sindikalno, knjižno.
169
Rebek Viktor, Nova Gorica, Gabrijelova ulica 32, knjižico za kolo St. S-28-2598.
Mere Jelka, Maribor, Betnaveka 53,
12.809
osebno izkaznico, izdano od NM v Mariboru.
114
Remic Jernej, Dobletina št. 13, NazarMeian Henrik, podporočnik, Ljubljana, je, izkaznico za kolo znamke »PuclK, št.
107
Rakovniška 6, službeno izkaznico NM 256, izdano od OLO Šoštanj.
št 53.720, izkaznico OF .izkaznico kluba
Kepic Eia, Celje, Muzejski trg 9, tekNM, potrdilo o odlikovanju za zasluge za stilno nakaznico RI in tekstilno nakaznico
narod •. stopnje in potrdilo o odlikova- z 42 točkami na ime Križnik Josipina,
nju za hrabrost.
12.900
Debro 19, Laško.
90
Mohori? Anton, Stan dvor 42, ftkofja
Rijavec Srečko, Velenje št. 131 pri MotLoka, osebno izkaznico, izdano pri KLO niku, uradno potrdilo o napravljenem izTrata-kolodvor, n knjižico za kolo, evid. pitu, izdano od komisije za kinematograSt. 15038/4 ter knjižico za žensko kolo, fijo pri vladi LRS, št. pere. 347/4 1949.
St. 8318/5.
12.248
328
Mravljp Marija, Brezovica 28, knfižico
Roje Avgust, Ljubljana, Tyrseva 29,
za kolo it. 5501271, evid. St. 3562.
168 osebno izkaznico, knjižico za kolo številka S-l-22247.
165
Neme« Marica, Mirno pri Gorici, osebno izkaznico.
323
Sajovic Miha, roj. 17. IV. 1900, GoreNovak Stanko, St. Gotard, p. Trojane, nje 15, Kranj, izkaz o veliki maturi na
drž. gimnaziji v Kranju št. 1 z dne 21.
osebno izkaznico, potrdilo za-nakup, fzX. 1918.
13.019
danó od kmetijske zadruge y Trojanah,
poverflnico za okrajno skupščino in knjiSindikalna podružnica, min. za gozdaržico za kolo na Ime KLO ftt. Gotard.
stvo (lesna 1) Članske izkaznice Enotnih
13.020
sindikatov Jugoslavije na ime dr. LavriČ
Oblak Ignac, sind, podružnica leene Janko, St. 229.045, Bevk Marija, številka
stroke it 9, Ljubljana, «indlkamo izkaz- 1,991.578, ing, Novak Viktor, št. 294.401
116
nico St. 2986081.
Ill in Zaje Julija, Št. 68.238.
Sindikalna podružnica it. 2, Tovarna
Oblak Jože, Ljubljana, postojnska 11,
Šofersko Izkaznico, voznISko knjižico 1. avtomobilov, Maribor, Tezno, evid. tabli12.872
razreda * tremi teloni.
166 co S—4854.
Sitar Genero«, roj. 8. VIII. 1925, GoOkrajni LO Ljubljana okolica, Ekonotu&l, evid tablico motornega koteea Šte- du", Kamnik, osebno izkaznico in eindl12936
vilka S-00920
12.899 kalno knjižico.

Štev. 2 - 17. I. 19•£
Skok Lilijana, Ljubljana, ücwposveteW
c. 10, osebno izkaznico in izkaznico 0F;
27*
311
»Sloveuija-avto« Ljubljana, Franko? "
ska ulica 21, avtomobilski tablici številka
S-0-01 in S-0-02.
231
Sorta Mlade, Ljubljana, Suhičeva 5, vi^
jaško knjižico.
270
Stanič Linka, Ljubljana, Poljska P01^
osebno «zkaznico.
23»
S'tevanovié Bogosav, podporočnik, VoJ'
na poŠta št. 8082, Ljubljana, vojaško izkaznico št. 5643, plačilno in oblačilno
knjižico, nakaznico za drva v decembru
1949 in dovolilnico za vsto,p na letališčeStrah Meri, Ljubljana, Dunajska «#""
št. 88, slndkatao Izkaznico ät. 130806, *•
kaznico OF št. 164.899-406 in mladinsko
izkaznico
24"
Širok Anton, roj. v Gorici 3. VI. lS9o,
etan. v Novi Gorici, Gabrijelova 36, osebno izkaznico št. 2493, izdano od MU>
Solkan in izkaznico članstva ZB št. 82367.
10.889
Sulicrl Anton, Radovljica, Goremjsl««
cesta 9, vojaško knjižico.
l8i
Sturm Feodora, Ljubljana, Levstikove
25/iII, osebno izkaznico, izdano 1. 19*7'
216
Svajger Anton, Ljubljana, Dobriloya
ul. 80, knjižico b.ioranih čekov Drž. inve»•''cijflke banke, Beograd.
^
Tomšič Alojz, Ljubljana, Zrinjskega 6<
osebno izkaznico, potrdilo o delu In k^
2t
žico za kolo na ime Tomšič Fani.
"
Tratnik Vekoslav, Ljutomer, P^J8
Skuhala 24, eolsko spričevalo IV. razreda
nižje gimnazije, izdano 1. 1947 od ra-vl$fn
teljstva šole v Ljutomeru,
*'
TronkI Anton, Krka pr, Stični, 2 bi«**d
za nabavo uanja, št 05510 in 05687. l'
Vencelj Vladimir, dijak žel. ind. šoje,
Ljubljuna-Aiška, dijaško knjižico za !*•
letnik.
•
3°"
Vesenjak Ivana, Sp. Breg 140, p- #?!'
dina, knjižico za kolo ît. 236919, evW21 e
tablica .4-20-1887.
.
Vifcr Ferdo, •••••, Cesta XIV. divizije, prometno knjižico za kolo ž"3"•»
»Steyer«, št 110807, evid. št. S-l6/120t":
18.**
Vidmar Gabrijela, Ljubljana, Jarnik*>'e
11, uslužbensko izkaznico št. 201635, sindikalno izkaznico št. 2974145 in izka^JS;
20S
SPD.
. Vinko Katarina, Maribor, Tezno, csjj»'
no izkaznico, izdano v Mariboru ^.i^jg
Vodušek Marjeta, delavka, Troblje 2l»
p. Slovenj Gradec, knjižico za k&lo Stoj8'
ka S-18-428, izdano na ime Ajtnik A»
ton, tov.- delavec tovarne Mlkolič, S»ve
Gradec,
Zorko Berta, Ljubljana, Komene•
18, akademsko Izkaznico, iadano '• •^
od dekanata medicinske fakultete.
„«akelj Marjana, LJubljana, Murnik0',
22, «pričevalo IV gimnazija v VfiW1^
2eleznlk Vida, Ljubljana, JegMeve ***
osebno izkaznico it. 85 in eindikalno » j
kaznico šl 49174.
2unlč Zinka. Bled, Hotel >•••<^%
delavsko topico M. 1443017.
[^,

Izdaja »Uradni list LRS«. Direktor ia odgovorni uradnik: dr. Raatko Močnik, deka tiskarna »Toneta TomU&a, rti v Ljubljen'

URADNI LIST
LJbiK.-lili KEPlJßLiKi. ^LOVüNlJE
Štev. 3.

Priloga k 3. kosu z dne 20. januarja 1950.

Letnik VII.

Razglasi in oglasi
Položnice smo priložili!
Plačajte naročnino za leto 1950 še v januarju, da ne boste imeli teton in
sitnosti ob leoncu meseca, ho bomo ustavili list vsem, ki ne bodo imeli plačane
naročnine vsaj za prvo četrtletje 1950.
Celoletna naročnina za »Uradni list LRS«. za leto 1950 znaša 240 din, polletna 120, četrtletna pa 60 din.
. Kazen »Uradnega lista LRS<& izhajajo v nasi založbi še tele periodične
publikacije:
»cestnik urada za cene pri predsedstvu vlade LRS«, izliaja dvakrat na
mesce, letna naročnina 108 din, polletna 54 din, četrthtim 27 din;
"»Ljudska uprava«., mesečnik, letna naročnina 9ódin;
»Ljudski pravnika, mesečnik, letna naročnina 78 din in
»Bilten planske komisije LRS«, posamezna številka 15 din. naročnina za
prvo četrtletje 1950 znaša 75 din.
Vsem naročnikom sporočamo, da so v naši knjigarni na Tyrsevi cesti 9
> Ljubljani naprodaj vse jugoslovanske periodične pravne publikacije,
k
i jih je izdal Uradni Ust FLRJ lani v slovenskem jeziku. Publikacije se
Prodajajo in oglasi sprejemajo samo v tem lokalu in no več v dosedanjih
pTostorih v Gregorčičevi ulici 23/1.
V založbi imamo še knjige:
1. Zakon o zakonski zvezi in
«ikon, navodila iu pravilnik o državnih matičnih Knjigah; cena 12 din.
2. Pravilnik o ureditvi • vodstvu državnih uiatinnh knjig • obrazci in
odredbo o matičnih okoliših; cena 18 din.
iS Zbirka gospodarskih predpisov II. dol; cena 105 din.
4. Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del; cena 90 din
5. Splošni register predpisov •• I. 1945—1947; cena 60 din.
0. Splošni register predpisov za 1. 1948; cena 58 din.
7 Začasni program splošnega dela strokovnih izpitov za uslužbence vseh
strok in poklicev, z literaturo in navodilom; cena 7 din
Začasni program strokovnih izpitov za pripravniko in za uslužbence
tistih nazivov v administrativni stroki, za katere ni pripravniško dobe
in jo zanjo predpisan strokovni izpit; cena 2 din.
9. Zbirka skrbniških predpisov; cena 25 din.
10. Zbirka zakonitih predpisov za uporabo v civilnem sodnem poslovanju;
cena 44 din.
Knjižice se naročajo lahko pismeno pri >Uradnem listu LiiS< Ljubljana,
Gregorčičeva 23, dobijo se pa tudi po knjigarnah.
Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS«

Register državnih*
gospodarskih pod.fet*-'
139.

Vpisi

ffdez;
Kočevje.
£aii vpiea; 13. oktobra 1949.
jedilo; Kovnica, KLO Kočevje.
Sl0Vni
>.eS
predmet: Dela brivske in fri.
er
5.e stroke. •
ustanovitelj podjetja: KLO Kočevje.
idhi; r 1Vffii "pravni voditelj: Izvršilni
p^.KLO Kočevje.
' Va/
i?, "stopajo in zanj podpisujejo:
ca
Stefan, poslovodja, samostojno v

vseh zadevah, v finančnih zadevah sopodpfeujeta vse listine
Premrl Karel, poverjenik za komunalno zadeve in
Ameršek Jože, računovodja, v odsotno,
sli poverjenika podpisuje zanj
Balzalorsky Vladimir, knjigovodja, vsi
to zneska, določenega e pravili.
Okrajni LO | Kočevje,
poverjeništvo za finance,
dno 12. januarja 1930.
St. 3107
383
140.
Sedež: Kočevje.
Dan vpisa: G. oktobra 1949.
Besedilo: Okrajna žaga, Kočevje.

Poslovni predmet: Rezanje okroglega
mehkega in trdega lesa.
Ustanovitelj podjetja: OLO Kočevje.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO Kočevje.
Podjetje zaGtopajo in zanj podpisujejo:
Henigman Ivan, poslovodja, samostojno v veeh zadevah, v finančnih zadevah
6opodpisuje vse listine do 30.000 din
Vodušek Oto, računovodja, za večje
zneske je potrebno privoljenje operativnega upravnega voditelja.
Okrajni LO Kočevje,
poverjeništvo za finance»,
<\m 12. januarja 1930.
St. 133S
379

•

141.
Sedež: Kočevje.
Dan vpisa: 11. januarja 1950.
Besedilo: Okrajno podjetje »Odpad«: za
promet z odpadki, Kočevje.
Poslovni predmet: Odkup in zbiranje
odpadkov za predelavo v ćndustriji.
Ustanovitej podjetja: OLO Kočevje.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO Kočevje.
Podjetjo zastopata in zanj podpisujeta:
Krkovič Jože, upravnik, neomejeno in
Mohar Vinko, za operativno upravno
vi 'stvo, oba do zneska lOO.OOOdin.
Okrajni LO Kočovje,
poverjeništvo za finance,
dno* 12. ianuarja 1950.
St. 31
*86
*
142.
Sedež: Kočevje št. 93.
Dan vpisa: 13. septembra 1949.
Besedilo: Okrajni magazin, Kočevje.
Poslovni predmet: Nakup in prodaja na
drobno poljedelskih, industrijalcih, prehrambenih in drugih industrijskih proiz.
vodov ter artiklov lokalno proizvodnje po
planu II.
Za podjetje podpisujejo:
Vodopivec Jože, ravnatelj, neomejeno,
listine finančnega značaja sopodpisuje
Bregar Ivan, glavni knjigovodja in računovodja, v odsotnosti ravnatelja, podpisuje zanj
*
Huber Franc, podravnatelj, vei do zneska, določenega v pravilih podjetja.
Okrajni L0 Kočovje,
poverjeništvo za finance,
dne 13. januarja 1930.
St. 1240
9879
143.

*

Sedež: Kočevje št. 11C.
Dan vpisa: 12. oktobra 1949.
Besedilo: Gospodarsko podjetje >žcnsko krojaStvo« Kočovje.
Poslovni predmet: Izdelovanje ženskih
oblek in drugih konfekcij to obrliUstanovitelj podjetja: KLÖ Kočevje^
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Kočevje.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Lesjalt Mila, poslovodja, neomejeno do
zneska 40.000 din, listine finančnega značaja sopodpisujeta
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i'fduiii Karel, poverjenik za komunalne zadeve ;n
Ameräeli Južc, računovodja, gi-ep. podjetij; v odsotnooU ••^••• poverjenika in
zanj podpihuje
BalžaJorskv Vladimir, knjigovodja.
Okrajni LO Kočevje,
(loverjeuiSlvn za finance,
Ine i;j. »aî'uarja 1Ô50.
St. 1390
381
*
144.
Sedež: Kočevje it, 138.
Dan vpisa; 12. oktobra 1949
Besedilo; Frizerski salon in ondulacija,
ELO Kočevje.
Poslovni predmet; Friziranje In ondulicanje etran k.
Ustanovitelj podjetja: KLO Kočevje.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Kočevje.
Podjetje zastopajo m zanj podpihujejo:
Prijatelj Hilda, poslovodja, neomejeno
do zneska, določrnpcja e pravili podjetja.
Listine finanifnpga značaja sopodpisujeta
Premrl Karel, poverjenik za komunalne
mdeve in
Ameršek Jože, računovodja, goap. podjetij,
• v odsotnoti poverjenika podpieujo
,

Balzaloreky Vladimir, knjigovodja.
Okrajni LO Kočevje,
povcr/eniStvo za finance,
dne 13. iamiarja 1950.
St. 1392
382
*
145.
Sedež: •••••• 11.
Dan vpisa: 12. oktobra 1949.
Besedilo: Krajevno šiviljsko podjetje,
KLO Vrb.
Poslovni predmet; Izdelovanje ženskih
Oblek in druge storitve te stroke.
Ustanovitelj podjetja: KLO Vrh.
Operativn; upravni voditelj; KLO Vrh.
Podjetje zastopala in zanj podpisujeta:
Segulja Alojzija, poslovodja, neomejeno do zneska 10.000 din, listine finančnega značaja eopodpisuje
Jurjevič Alojzij, računovodja.
Okrajni LO Kočevje,
.
poverjeništvo za finance,
dne 13. januarja 1950.
St. 1862
880

•

,

IIP.
Sedež: Sodraiïca št. 88.
Dan vpiea: 12. Janna.rja 1950.
Besedilo: Krajevna čevljarska delavnica, Sod raž'ca.
Poslovni predmet: Izdelovanje in popravilo čevljev.
Ustanovitelj podjetja: KLO Sodražica'
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Sodražica.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Arko Jože, poslovodja, neomejeno; listine finančnega značaja eopodpisujeta
Vesel Stane, upravnik in
Arko Ivan, računovodja gosp. podjetij,
vei do zneska flO.OOOdfn.
Okrajni LO Koîevje,
poverjeniStvo ca finance,
dne 13. frnuarja 19ÓO
St

18

384

.47.
Sedež: Dvor.
iJan vpisa: 11. januarja 1950.
Besedne; krajevna gonilna, Dvor.
i'Ofilovni predmet: Prodaja pijač in v
okviru možnosti postrežba z gorkimi in
mrzlimi jedili.
Ustanovitelj podjetja: KLO Dvor.
Operativni upravni voditelj: KLO Dvo*r.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Pečaver Franc, skupaj z njim
Miriič Franc, tajnik KLO.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjeništvo za finance,
dne 11 lanuarja 1950.
Št. 160/1
387
Sedež: Mirna peč.
Dan vpisa: 11. januarja 1950.
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje,
Mirna peč.
Poslovni predmet: Postrežba z gorkimi
in mrzlimi jedili, z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami.
Ustanovitelj podjetja: KLO Mirna peč.
Operativni upravni voditelj: KLO Mirna peč.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Potočar Jože, upravnik,, do, zneska
20.000 din, v njegovi odsotnosti pa namestnik
Galič Karel, tajnik KLO.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjeništvo za finance,
dne 11. januarja 1950*.
St. 154/1
334
119.
Sedež: Mokronog.
Dan vpisa: 28. decembra 1949.
Besedilo: Okrajna lekarna, Mokronog.
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil,
nakup in prodaja nadrobno sanitetnega
blaga, zlasti zdravil, epecialitet, kemikalij, obvezilnega materiala, serumov, cepiv, galenekih in dietetskih preparatov,
higiensko kozmetičnih sredstev, vse v obsegu svojega območja.
Ustanovitelj podjetja: OLO Trebnje, odločba z dne 24 XII. 1949.
Operat. upravni voditelj: KLO Trebnje.
Podjetje zantopata in zanj podpisujeta:
Sulic Olga, upravnik, samostojno; listine denarnega, materialnega, obračunskega in kreditnega značaja, na podlagi katerih se sprejema ali izdaja denar ali ee
vpisuje v poslovnih knjigah, podipicuje
upravnik ali njegov namestnik ali pa
Bizjak Miloš, knjigovodja,.
Okrajni LO Trebnje,
poverjeništvo za finance,
dne 12. januarja 1950.
St. 3411/1
•••
Spremembe
151).
Sedež: Kočevje.
Dan vpisa: 12. Januarja 1950.
Besedilo: Podjetje za promet i lesom,
Kočevje.
Izbriše ee Poje Ernert, sekretar in
vpiše
Jakob Koloman, šef komercialnega odseka, ki podpisuje v odsotnosti direktor,
ja, v istem obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana
dne M. lanuarja 1950.
6t. 24887-1960
415

Štev. 3 — 20. I. I960
151.
»
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 13. januarja 1950.
Besedilo: Direkcija državnega žitnega '
fonda — filiala Ljubljana,
Izbriše so Leskošek Franc, direktor hi
vpiše:
Rauh Rudolf, direktor, ki podpisuje v
vseh zadevah v mejah pooblastil spi. za.
koma o drž. goep. podjetjih in enotnih pravil Direkcije drž. žitnega fonda;
Rihardt Mirko, sekretar, ki podpisuje
v odsotnosti direktorja, v istem obsegu
kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana
dne 18. Januarja 1950.
St. 24324—1950
417

•

152.
Sedež; Ljubljana.
Dan vpisa: 12. januarja 1950.
Besedilo; Podjetje za promet z lesom,
Ljubljana.
Vpiše ee Rogelj Danica, računovodja,
Id eopodpteije lietine po 47. členu epi'
zakona o drž. go*p. podjetjih.
Ministrstvo za finance LAS,
Ljubljana
dne 12. januarja I960.
St. 24319-1950
414

•

153.
Sedež: Ljubljana.
Dan vtpisa: 6. januarja 1950.
Besedilo; >Ustroj«, podjetje za kmet*}"
sko strojno službo, Ljubljana, v l4rHd**
eiji.
Izbriše ee Confidenti Mirko, glavni računovodja in vpiše
Verbič Drajgotin, računovodja, ki ß0*
podpisuje listine po 47. členu spi. zakoni'
o drž. gospodarskih podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana
dne 6. januarja 1950.
St. 243158/5-1949
411
*
154.
Sedež: Ljubljana, Savi jo.
Dan vpisa: 9. januarja 1950.
Beeed'lo: Tovarna nogavic, Ljubljana»
Savije.
Vpišeta se:
Germek Boris, zacatml v. d', direktorja»'
ki podpisuje v odsotnosti direktorja,
Istem obsegu kot oni in
Jakopič Rajko, v. d. glavnega računovodje, ki sopodpisuje listino po 47. člent
epi. zakona o drž. go»p. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS
Ljubljana
' dne 9. januarja 1050.
.-,
41i>
St. 2438—1950

•

155.
Sedež: Maribor.
Dan-vpisa: 13. januarja 1950.
Besedilo: Tovarne »Zlatorog«, Mar1»0/'
Izbriše se Spragar Branko, direktor •
vpiše:
, . ..
Franko STeSko, direktor, ki P^Pjf"?!
samostojno, v obsegu zak. poobla«'1
r>ravi] podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana
dne 13 januarja 1950.
••
il
St. 24329-1950

*

Bg>

3

156.
Sedež: NOTO mesto.
ü
*m vpiea
•u;--~-.: 1§.
•.•, jam
januarja 1950;'-' ' •••
^1•: Tekstna tovarna, Nom me•1^
•••• se
•?•?1(?•• Slev°. SÌa^i računovodja, ki
podpisuje listino po 47. èlèhVspì. za.
^•• o drž. gospodarskih podjetjih'.
Ministrstvo za financo LRS,
Ljubljana
dne 13. januarja 1030.
St. 24&0-1950
418

Izbrisi
161.
Sedež; Črnomelj.
Dan izbrisa: 14. januarja 195&»
Besedilot Cementni izdelki, KLO ••••mejj.
Zaradi prenehanja obratovanja.
Okrajni L0 Črnomelj,
povcrjoništro za finance,
dno 15. januarja 1950.
Št. 53/1-50
389

163.
Sede|: Ljvek.
137.
. *
Dan izbrisa s 16, januarja 1950.
Besedilo: •••••••• gostilna »Matajur«
Sedež: žiri.
Livek.
Dan vpisa: 9. januarja 1950.
Zaradi prenosa obrata na Kmetijsko žižirehedil&: ••••••• §PorlnIh zvijer T vinorejsko obdelovalno zadrugo na Livku.
Okrajni L0 Tolmin,
«Curiae
ee Justič Ivanka, glavni račuoo.
poverjeništvo za finance,
0 a
a .kvpiše
dno 16. •••••••• 1950.
enn^ . EdTard, glavni računovodja, ki
St. 36/19-50
440
••••••• listóne po 47. členu epi, za^a o drž. gospodarskih podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana
dne 9. januarja 1950.
Št. 2436-195Ö
412
I R 7/49-5
K 12.191
158.
Roue Matija, roj. H. IX. 1919 v ČrenSedež: Brežice.
šavcih, sin Matijo in Marije rojeno Maric,
"an vpisa; 14. januarja 1950.
poljedelec v Črenšovcih .št. 22, je bil 5.
V. 1942 mobiliziran v madžarsko vojsko
s iJesedilo: Krajevna hranilnica mestne.
yiudskeKa adbora> Brežice.
in je novembra istega leta odrinil na ruvi;tZp .e 6e namestnik upravnika Blaže- sko fronto. Dne 14. I. 1943 je bil ob Donu ujet in je v ujetniškem taborišču v
ln ter vpiše
ko ent
Ja
Rusiji umrl za tifusom 3. III. 1943. Od
6kinJ
ka,
namestnik,
ki
podpisuje
lika ir1 n••••••&<••, v odsotnosti uiprav- tedaj ee pogreša.
Na predlog žene Rous Cecilije ••••••
z pn..^' Jegovega namestnika pa sfkupaj
gami od teh
Tornar, poljedelke iz črenšovcev št. 22,
£*<*&
Rudolf,
ee uvede postopanje za dokaz smrti.
Vu
čamk Joaipina.
Vsakdo, ki o pogrešanem kaj ve, s«
poziva, naj o tem v 15 dneh po tej obOkrajni LO Krško,
javi v Uradnem listu LRS poroča eodišču.
poverjeništvo za finance,
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
dne 14. januarja 1950.
Št. 101/1
385 predlogu.
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi
159.
*
dne 16. januarja 1950.

Uvedba postopanja
za razglasitev za mi t ve

j^ež: Ljublana,. Medvedova 8.
311
vpisa: 28. oktobra 1949.
,•*••••••• IL
vjji^56 se upravnik Kyovsky Join in
4^•2Fr^°'
upravnik, ki bo samo.
Yal
^foiw^u zadevah
** podjetje,
v računoHenT
Pa 6kuPaJ z racunoB

»ioaski LO II Ljubljana,
P°IMjeniätvo za finance',
d
ne 13. januarja 1950. •
Fin. St. 361•950

Stran 29

URADNI LIST LRS

•—- 20. I. 1Ö50.

336

eđež^Ljubljana, gt. Vid 1.
•••^ a- fe^uarja 1948.
•••-1 •••*•••• ô^ednica, gt. V»d.
"^ia a? î^ej: Delavskcnameščoiiska
> et. Viđ.
RajOn8ki LQ H Ljubljana>
P°Terjeništvo za finance,
^e IG. januarja 1950.
. Fan. št. 456/1950
337

•

R 274/49-5
340
Ahlin Anton, roj. 8. XII. 1918 v Malem
Mlačevem, ein Franca in Uršule rojene
F'održaj, mesarski pomočnik v Malem
Mlačerem 17, jo baje 3. I. 1942 padel
kot partizan v boju z Italijani v Perovem
pri Grosupljem in ee od tedaj pogreša.
Na predlog matere Vrečar Uršule iz
Mal. Mlačevega 17, se uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega.
R 264/49-5
339
Hribar Stanislav, roj. 27. III. 1919 v
Petrušji vasi, sin Jožefa in Marije rojene
Okorn, delavec v Petrušji vasi 16, p. št.
Vid pri Stični, je bil v Bagenbeseenu v
Nemčiji v internaciji, cd kbder ee je zadnjič oglasil aprila 1945. Od tedaj se pogreša.
Na predlog sestre Hribar Karoline iz
Petrušje vasi 16, se uvede postopanje za
razglasitev za mrtvega.
R 231/49-5
342
Mehle Franc, roj. 12. IX. 1909 v Vel.
Loki, sin Janeza on Marije rojene Koprivec, mizar v Vel. Loki št. 14, KLO
Žalna, je .3. X. 1943 kot partizan padel
v bojih z Nemci na cesti pod Kumom proti Ratečam' in ee od tedaj pogrešaj
i

Na predlog sestre Koščak Alojzije iz
Vel. Loke 14, so uvede postopanje za'razglasitev za mrtvega.
R 273/49-6
341'
Mohar Alojzij, roj. 21. VI. 1910 v Mali .
Račni, sin Martina in Marije rojene Bambič, kovač v Vel. Račni št. 44, se od
1945 pogreša.
Na predlog žene Mohar Angele, delavke v Vel. Račni 44, se uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega.
Veakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna.
no, so poziva, naj o tem v treh rnesečih
po objavi v Uradnem listu LRS poroča
sodišču ali skrbniku Krese Stanislavu,
sod. uradniku v Grosupljem.
Ahlin Anton, Hribar Stanislav, Mehte
Franc m Mohar Alojzij se pozivajo, naj
ee zglaeijo pri sodišču ali dajo kako vest
0 sebi.
Po preteku roka bo sodisse odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 10. januarja 1950.

•

II R 225/49-4
•
422
Stopar Jožef, roj. 17. VII. 1925 v Račicah, sin Jožefa in Ivane rojene Kralj,
cestni delavec iz Rack St. 59, je bil mobiliziran 1. 1942 v italijansko vojsko Jer
je po italijanski kapitulaciji stopil v I. bataljon III. prekomorske brigade NOV. Fo
izpovedi Božiča Jožefa iz Račic 3, je padel v boju v novembru 1944 v Dalmaciji
Na predlog očeta Stoparja Jožefa, delavca iz Račic 59, ee uvede postopanje za
razglasitev za mrtvega in SB poziva vsak.
do, ki mu je o pogrešanem kaj znano,
naj to v dveh mesecih od objave v Uradnem listu LRS poroča sodišču eli skrbniku Ziberna Josipu, sodnemu uslužbencu
v Ilirski Bistrici.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 14. januarja 1950.

•

1 R 74/50-2
263
Verbič Franc, roj. 6. IX. 1924 y Breski
vasi 9, KLO Bela cerkev, sin Mihaela in
Ane rojene Luzar, poljedelec v Breški
vasi št. 9, se od maja 194Š pogreša.
Na predlog sestre Verbič Stanislave,
poljedelke iz Breške vasi 9, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in so
izdaja poziv, naj se o pogrešanem v treh
mesecih od dneva objave v Uradnem listu
LRS poroča sodišču ah" prodlagateljci.
IR 73/50-2
272
Zupane Zvonko, roj. 6. XII. 1913 v DoLToplicah, delavec v Dol. Toplicah 62, eim

kovi brigadi. Baje je padel 1. 1944 na
Bukovem na Primorskem in se od tedaj
pogreša.
Na predlog brata Zupanca Milani, pekovskega poslovodja iz Dol. Toplic 62, se
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in so izdaja poziv, naj se o pogrešanem v dveh mesecih od' te objave v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali "predlagatelju.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
_
^
_
^
Okrajno sodišče r Novem meetn
dne 10. januarja 1950.

URAPKI
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Molek Anton, roj. 10. IX. 1019 v Gradeneu et. 16, KLO Žužemberk in
. Molek Stanko, roj. 8. VIII. 1922 v Gradencu št. 16, KLO Žužemberk, oba poljedelca v Oradencu št. 16, se od maja 1945
pogrešata.
Na predlog očeta Molka Janeza, kmeta
M liradenea at. 16, tie uvede pcetopanje
za razglaeitev za mrtve in ee izdaja poziv,
naj ee o pogrešanima v treh mesecih od
te objave v Uradnem listu LRS poroča
sodišču ali predlagatelju
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče • Novem mestu
dne 12. januarja 1950.
l R 75/50-1
442
Muhič Franc, roj. 30 X. 1926 v Brezo,
vici št. 4, KLO Šmarješke Toplice, sin
Janeza in Mtrije rojene Tratnik, kmet v
Brezovici št. 4, ee od maja 1945 pogreša.
Muhič Janez, roj. 25. VIII. 1919 v Brezovici št. 4, KLO Šmarješke Toplice, ein
Janeza in Marije rojene Tratnik, kmet
v Brezovici št. 4, ee od maja 1945 pogreša.
Na predlog matere Marije Muhič rojene
Tratnik, gospodinje iz Brezovice št. 4 pri
Smarjeti, ee uvede postopanje za razglaeitev za finrtva in se izdaja poziv, naj
ee o pogrešanima v dveh mesecih od dneva objave v Uradnem listu LRS poroča
sodišču ali predlagateljici.
Muhič- Janez in Franc se pozivata, naj
tè zglasita pri sodišču ali daeta o eebï
••• glas.
Po preteku roka bo eodišče odloČilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 16. januarja 1950.
*
t R 165/49-3
12.986
Siegel Anton roj. 14. I. 1892 v Orehku,
ein Ivana in Ivane rojene Debevc, kmet
v Orehku et. 32, KLO rteetranek, je bil
7. IV. 1944 aretiran od Nemcev in odpeljan v Tret v zapore Coroneo. Od takrat ee pogreša.
Na predlog hčere Siegel Gabrijele 'z
Orehka 7 ee uvede pcetopanje za razgla.
sitev za mrtvega in <<e poziva veakdo, ki
0 pogrešanem kaj ve, na) o tem v
treh meeecih po objavi tega sklepa v
Uradnem listu LRS poroča sodišču.
Po preteku roka bo eodišče odločilo o
predlogu
Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. decpmbra 1949.

•

1 R 58/49
12-978
Kovačee Franc, roj. 21. III. 1919 na
Polenšaku, ein Marije Gajzer, pekovski
pomočnik v Ptuju, Prešernova ul., je bil
2. IV. 1943 prisilno mobiliziran v nemško
voieko. Na niskj fronti je v boju za Or.
šo pri Kaearincvi padel 25. V. 1944. Od
takrat ee poareša.
Na predlog Jene Kovačee FxanciSke,
kuharice v Mcž;ei 3, se uvede postopanje
za razglasitev za mrtveca in ee izdaja popoziv, naj se. o njem v treh meeecih po
objavi v Uradnem liftu LRS poroča sodišču ali skrbniku Pertekelu Karlu, eodnemu uradniku v Ptuju.
Po preteku roka bo eodiSčp odloČilo o
predlogu.
Okrajno sodišče » Prajn
dne 23. decembra 1949.

ysT •

R 244/49-4
338
Kocjan Bugomir-Ivan, roj. v Sežani 22.
XI. 1908, sin Ivana in Ivane rojeno Božič, krojač v Sežani 124, je bil 3. V. 1943
odpeljan v zapore v Tretu, nato v taborišče Cairo-MontenoHe, od koder eo ga
Nemci odpeljali v Mauthausen in ee od
tedaj pogreša.
Na predlog očeta Kocjana Ivana, železničarja iz Sežane št. 124, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, naj se o pogrešanem v treh
mciietib. po objavi v Uradnem listu LRS
poroča sodišču ali ekrbniku Benčiču Mirku, uslužbencu okrajnega sodišča v Sežani.
Kocjan Bogomir Ivan ee poziva, naj se
zglasi pri sodišču ali drugače da kako
vest o eèbi.
Po preteku roka bo eodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. decembra 1949.

•

R 241/49-5
394
Kovačič Henrik, roj. v Komnu 11. X.
1888, sin Franca in Marije rojene Jerič,
ceetar v Komnu št. 84, je bil poleti 1943
odpeljan v taborišče Cairo Montenotte v
Italiji, od koder eo ga oktobra istega leta
odpeljali Nemci v Mauthausen in se od
januarja 1944 pogrela.
Na predlog hčere FakJn Danice rojene
Kovačič iz Komna št. 84, ee uvede postopanje za razglasitev za. mrtvega in sa
izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v treh
meeecih od objave v Uradnem listu LRS
poroča sodišču ali skrbniku Benčiču Mirku, uslužbencu okrajnega sodišča v Sežani.
Kovačič Henrik ee poziva, naj ee zjrlasi
pri sodišču ali da kako vest o esbi.
Po preteku roka bo sodišfo odločalo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. januarja 1950.

•

R 240/49-5
.
893
Novak Franc, roj. 29. XII. 1921 v Razgurih št. 6, sin Jožefa in Ivane rojene
Mierej, stanujoč v Razgurih, je kot italijanski vojak L 1941 odšel na rueko fronto. Od konec leta 1942 se pogreša.
Na predlog matere Novak Ivane, gospodinje iz Kašelj št. 7, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvefa in ee izdaja poziv, naj se o pogrešanem v treh
meeecih po objavi v Uradnem lietu LR?
poroča sodišču ali skrbniku Benčiču Mir
ku, uslužbencu okraj, sodišča v Sežani.
Novak Franc ee poziva, naj ee zglasi
pri sodišču ali da kako vest o sebi.
Po preteku roka bo eodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. januarja 1950.

•

R 604/49
12.554
Torej Viktor, roj. 9. X. 1909 v Sv. Lovrencu na Pohorju, sin Torej Marije, no
zadnje stanujoč pri Sv. Lovrencu, je %
VIII. 1944 stopil v 2. bataljon Tomšiče»
brigade NOV. Od tam je bil premesti
k intîndanci etavbne ekipe, podrejei
štabu 14. brigade, e katerim je odšel
Savinjsko dolino. Končno se je vrnil >
Tomšičevo brigado, v kateri je bil do decembra 1944. Od tedaj ee pogrela,

Štev. 3 - 20. I. I960
Na predlog matere Torej Marije, zaeebnice v Vuzenici št. 75, se uvede postopa"
nje za razglaw-tev za mrtvega.
Veakdo, ki mu je o pogrešanem kaj
enano, naj o tem v treh meeecih po razglasitvi v Uradnem lietu LRS poroča so*
dišču ali skrbniku CefOvniku Filipu, eod'
nemu nameščencu v Slovenjem Gradcu.
Po preteku roka bo eodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu
dne 5. decembra 1949.
R 389/49-2
12.864
Jeraj Janez, roj. 26. VI. 1922 pri Sv.
JoŠtu, kmečki sin Janeza in Uršule rojene Kočevar pri Sv. Joštu 29, je vstopil v
NOV novembra 1944. Dne 19. decembra
1944 je bil po Nemcih v hajki zajet ter
odgnan proti Motniku, kjer je bi] baje
ustreljen. Od tedaj ee pogreša.
N
Na predlog očeta Jeraja Janeza, male'
ga kmeta pri Sv. Joštu 29, ee uvede postopanje za razglaeitev za mrtvega.
R 390/49-2
12.865
2unter Franc, roj. 3. III. 1908 na Prinovi, ein Janeza in Neže rojene Krunipaùnik, preddelavec na žagi v Nazarjih»
nazadnje v Lokah 39 pri Mozirju, ie
vstopil v NOV 22. IV. 1944. Služil je v
2. bataljonu 10. brigade ter je baje padel
novembra 1944 nekje pri Kočevju. Od tedaj eo pogreša.
Na predlog žene Euntar Martino, poljske delavke iz Lok 39, se uvede postopanje za razglaeitev za mrtvega.
Vtukdo, ki o pogrešanima kuj ve, ee
poziva, naj do 1. IV. 1950 poroča eodiicu
ali ekrbniku Volavčniku Antonu, sodnemu uslužbencu v Šoštanju.
Jeraj Janez in Zunter Frane se P02***"
ta, naj se zglasita pri sodišču ali das*8
kak glae o sebi.
Po preteku roka bo eodišče odločilo °
predlogih.
Okrajno sodišče v Šoštanju
dne 17. decembra 1949.
R 388/49
12-958
Grobelnik Ivan, roj. -24. IV. 1914 v Sv.
Bricu, ein Vinka in Alojzije rojene ZaWberšek, posestnik, Sv. Brie 30, ki je oj'
Sel 18. VIII. 1944 v Sercerjevo brigado
NOV na Pohorju, kjer je po trditve"
očividcev padel v boju pn Sv. Lovrenc ,
23. VIII. 1944 in bil istega dne tam P°
kopan.
Na predlog sestre Grobelnik Pa*'e'
kmečke hčere, Sv. Brie št. 30, ee uveo/
postopanje za dokaz smrti in se 'z0j,
poziv, naj ee o pogrešanem do 15.
1950 poroča sodišču ali skrbniku VoUrn
nlku Antonu, sodnemu uslužbencu
Šoštanju.
R 391/49-2
'
12f9
Hlačun Franc, roj. 7. XI. 1905 *»*'
-arju, sin Franca in Ane rojene •>•
elavec in laelnik male kmetije v
irju št. 1, je bil 4. VII. 1942 na evoj«
imu po Nemcih aretiran ter odpel J»
borišče Auschwitz. V septembru i««%
•ta je n«M geetapovec obvestili «»-,
Tlačun Marijo o pogrešančevl smrti•odaj se pogreša.
,,
Na predlog žene Hlačun Manje, •^
poseetnice v Nazarju l, ee uvede l
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- L 1950,

•••• za razglasitev za mrtvega in se iz.
?*• poziv, naj se o pogrešanem-'do 15.
la x -?50 poroča sodišču ali skrbniku Vois Y^U Antonu, eodnemu uslužbencu v
»oštanju.
Grobolnik Ivan in Hlačun Franc se
P^ata, da ee zelaeita pri sodišču ali
°"f* kak glas o sebi.
n. ?, Preteku roka bo sodišče odločilo o
Predlogih.
Okrajno sodišče v Šoštanju
dne 26. decembra 1949.

Oglasi sodišč
Oklici o skrbnikih
in razpravah
°550-2

^
844
Flier Skvdca, maniipulantka pri TAM
Vl<v»nnb0ru
' Partizanka üiica llfU, Je
proli Fižer
••••
J^ Miroslavu, predalniu
vJ~T mojrtnu ravwotain, tofbo za razve
*o zakona.
Razprava bo 11 februarja 1950 ob 9. uri
Pn
j>m. aodfiea, soba št. 84.
,Jr, .Wvaliice toženca ni znano, e© mu
SdvS"^ •• Vrbnika dr. Znidaršič Anton,
•• MÎI V MaTiboru, ki ga bo zastopal
yL "logoro nevarnost in etroške, doÖbUlfc» ^• •• °8lael aU nc imenuje po.
"«•ajno sodišče Maribor mesto
dne 9. •••••••• 1950.
Hov» ^1 rpriMajiia, pomožna delavka v
ie vuïïf
Mariboru, BoUirakova ul. 9,
•••11 Stó
«• raW* tMn
«J*riu Jakobu, delav.
' •^?°
' tožbo za razvezo zakona.
Razprava bo 10. II. 1950 ob 8. uri pri
** «odBfti, v «*! št. 84.
o*u nL'e Divali*oe toženca neznano, ee
niljjPj*«^ za ekrbnika Sancin Smiljan.
lem iJSr?' referent-pripravnik pri okrož.
P*l n^T v Mariboru, ki ga bo zastokler^ njegove stroške In nevarnost, do.
^laSJe ^• ne ^38* a^ ne imenuJe P°°fc*ajno BodiOfe Maribor meeto
dne 14. januarja 1950.
*

j

Amortizacije

žaC?anJ*.Jože« »!• *>• xn- 1801 v Bo••• v?u', «m Marka to Bare rojene KozPo4«^vfcvBožakovem «.43, je odšel
<!ad0Äaciii Italije v Levetikovo bri.
'•'ml 1••, V *»• F* Smarju-Sap po.
9
1
Na J. .J8
P***
- O* tedaJ w P°V**Si••
4ke io
°•••••
Kozjan Bare, depaaj! z Božakova št. 20, ee uvede posto- za razglasitev za mrtvega.

4

'•nano ee ^ mu Je o pogrešanem kaj
%W
Poziva, naj v dveh mesecih po
''iS8u v Uradnem listu LRS poroča eo.
'%*t>f i "Vrtinci Medven Mariji, sodni
N«wš! v c•omlju.
"i ••••? Jože 8e poziva, naj ee zglaei
1 1 d
•••';?/ ' * kako vest o sebi.
r dl
roka b0 8(>d!š
' ° ogu
če odločijo o
•••

•••• sodišče v Črnomlju
°e 13. januarja 1950.

a
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R 253/49-4
343
Ka prošnjo Klavea Ivana iz Adamovega
št. 10, K.LÜ Karlovioa, &e uvede postopanje za amortizacijo baje izgubljenih vrednotnic in se imetnik teh poziva, naj v
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS uveljavi evoje pravice, eicer ee bo
po preteku roka iareklo, da so vrednot,
nice brez moči.
Oznamenilo vrednotnic:
hranilne knjižico Hranilnic« in posojilnice v Vel. Laščah sedaj v likvidaciji pri
ministrstvu za finance LRS, po komisiji
za likvidacijo kreditnih zadrug v Ljubljani:
št. 302 noe Klave Ivan, Adamovo št. 10
z zneskom 2080 din.
št. 1380 noe Klave Anton ml., Adamovo
št. 10 z zneskom 144« din,
št. 1604 noe Klave Frančiška, Adamovo
št 10, z zneskom 2067 din,
št. 3021 noe Klavs Terezija, Adamovo
št. 10, z z»eskom 2642 din,
št. 2954 noe Klavs Anton ml., Adamovo
št. 10, z zneskom 111 din.
Okrajno Eodišco v Grosupljem
dne 11. januarja 1050.

•
Oklic dedičem

O 869/48-23

491

V zapuščinski zadevi po Mariji Grošelj,
poeeetnici iz Dobračeve št. 39, Ici je umrla 7, XI. 1918 brez sporočla poslednje
volje, ee njen nečak Valentin Grošelj iz
Ledindce, poprej v Dobraèevd št. 40, eedaj neznanega prebivališča, poziva, naj
se v 6 mesecih zglaei pri sodišču ali imenuje pooblaščenca, sicer ga bo zastopal
skrbnik, delež pa bo hranil skrbstveni
organ.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. januarja 1950.

Razni oglasi
845

Pozix upnikom in dolžnikom
Z odločbo vlade FLRJ, pOv. št. 1693 z
dne 14. decembra 1949 se likvidira
>Vojno trgovačko preduzečec Reka,
Ulica D'Amici« 8-1, preje v Postojni.
Pozivamo vse dolžnike in upnike, da
poravnajo v roku 15 dni vse svoje obveznosti, oziroma da priglasijo evoje terjatve likvidacijski komisiji.
Po preteku roka se reklamacije ne bodo
več upoštevate.
likvidatorji

Izgubljene listine
prek licu je jo
Ambrož Alojzija, Ljubljana, Mivka 23,
knjižico za motorno kolo št. mot. 471176,
št.' okvira 1413591.
365
Araejtič Rudolf, šofer, Beograd, Terazije •, delavsko knjižico št. 1261477, iz.,
dano od KN00 Ptuj 19 VI. 1947.
436
Avtomchanicna delavnica, Ljubljana,
Tyrseva cesta št. 54, tablico osebnega avtomobila BMW S-8584.
.
407
Bab'c Anton'ja, Ljubljana, Janševa 2,
osebno izkaznico It. 088233.
444
Balant Janez, SmokuE 23, p. Žirovnica,
knjižico za kolo, izkaznico OF m knjižico
za kolo na ime Balant Katarina.
449

BorPì Alojzij, Sv. Feter pri Mariboru,
prometno knjižico za kolo znamke >GritU
ner< št. 713762.
201
Bernot Betka, Domžale, prometno knjižico za kolo znamke >Goncka<, števili»
1495684.
SS3
Blatnik Jože, Kitni vrh št. 18, p. Zagradec, tablico za kolo št S-6-1977. 159
Braci« Ivan, Vrhloga, tablico za kolo
št. 436289.
105
Burgar Janez, HraŠe 54, p. Smlednik,
knjižico za kolo, evid. št. S.1376.
403
Cehnar Adolf, Celje, Pohorska uL 29,
potrdilo >Starinarne< Celje št. K 761/S-12
za 1.050 din.
85
Dolinsek Primož, gozdni delavec, Kriv.
čevo št. 12, udarniško izkaznico št. 12072,
12.071
Dra^ovic Djuro, voj. pošta 3499, Ljubljana, šofersko knjižico št. 548.
447
Feldstein Terezija, Ljubljana, Pred àLo*
fijo 3, knjižice za kurivo na imena Feldstein Terezija, Zgonc Štefka in Pečnik
Mara.
409
F'dior Ivan, Pobrežje, Sv. Vid pri Plu^
Ju, knjižico za kolo št. 111156, št. tablice
10575.
38
Fifolt Ivan, Drenje 5, KLO Toplice,
knjižico za kolo 733072.
438
Garger Stefan, Ljubljana, Korotanska
ulica, baraka 6, soba 12, evid. tablico avtomobila S-0339.
406
Gerjev'î Jože, Ljubljana, Jeranova 14,
železniško režijsko karto za 1. 1940. 360
Glavna potrošniška zadruga, Maribor»
Slomškov trg 6, učno pogodbo št. 705/48
na ime šauperl Stefan, sklenjena na odseku za delo Maribor mesto in knjižico
Za učence v gospodarstvu št. 002586, izdano 30. IV. 1948.
317
Gobec Ivan, Maribor, Lackova ulica,
vojaško knjižico, izdano v Mariboru leta
1946 in osebno iskaznico št. 2010, izdano
v Mariboru
200
Gorjup Jože, Slatinski dol št. 2, p. Zg.
Kungota pri Mariboru, knjižico za Jjcto
tov. št. 1373352, št, tablice 4408. 12.931
Gozdarsko avtopodjetje Novo mesto,
prometno knjižico za tovorna avtomobil
znamke »Studebaker«, evid. št. 2343,
S-2343.
102
Gozdarsko avtopodjetje Novo mesto,
evid. tablico za tovorni avtomobil znamke »Renault« S^472.
136
Gozdarsko avtopodjetje Novo mesto,
evid. tablico tovornih prikolic »HarrgoHebbe« S-3679 in S-3677.
155
Gradi», avtopark, Ljubljana, Smartm.
eka 32, prometno knjižico za tov. avtomobil >Praha«, evid. št. S-8332.
448
Habjanič Ignac, delavec, Radomerr-ak
št 4, Ljutomer, evid. tablico za kolo šte.
vilica S-21-791.
451
Hafner Francka, Vodice 10 nad L ubijano, knjižico za kolo evid. Št S-GS'4,
tov. št. 593861.
427
Hudej Franc, Ljubljana, Gradiš, VII.'
barjeva 47, vojaško knjižico.
368
Jankovi? Ljubodrag, Ljubljana, Zvon.srslca 5, osebno izkaznico.
430
Jeraj Marjan, Novo mesto, Tavčar uva
•ilica, ukradeno vojaško knjižico •• ime
fer.° i Marjan, Ljubljana, Poljanski i, «ip
št. 40.
333

Strmi 32
Jer^ Ivana Stefan, roj. 11. VII. 1925,
Lipovci 142, vojaško knjižico.
36
Jovanovič Marica, Celje, Drapšinova 14,
osebno izkaznico, izdano od KLO Dolgo
polje.
86
Kašič Ivan, Kočevje, Rudnik St. 373,
prometno knjižico za kolo št. 8-1548, št.
okvira 1878840.
352
Kerčmar Olga, rojena v Bakovcih 26.
II. 1929, okraj M. Sobota, ukradeno osebno, OF in sindikalno izkaznico.
35
Klojčnik Gizela, Sv. Peter pri Mariboru, dijaško knjižico II. b razreda IV. gimnazije v Mariboru za 1. 1949/50.
207
Ko man Štefan, Vukovski dol pri Jarenini, prometno knjižico, za kolo znamke
^Torpedo« št. 114566, evid. št. S-17/2795.
204
Konrat in Del Bon Marija, Solkan št.
253, Kova Gorica, osebno, izkaznico. 67
Košenina Franc, st. vodnik, vojna pošta
2143/15a, škofja Loka, oblačilno knjižico
št. 17374
138
Košuta Oskar, kurjač pri JD2, kurilnica Gorica, oeebno izkaznico, izdano pri
ONZ v Solkanu in izkaznico OF, izdano
pri KOOF Kcstanjevica na Krasu. 13.099
KukoTiè Silvester, Jazbine 13, Dramlje
pri Celju, prometno knjižico za kolo, št.
tablice 5318/S-13.
89
Lemeš Baltazar, Št. Janž pri Velenju 3,
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka
Celje.
84
Leskovar B. Albina, ukradeno službeno
iskaznico št. 4213, izdano od Minot-a Ljubljana.
63
Litostroj, Ljubljana, prometno knjižico
osebnega avtomobila îOpelk in evid. tablico S.0567
405
Maček Janez, cirkularist iz Dol. Logatca št. 134, osebno izkaznico, izdano od
KLO Dol. Logatec, sindikalno izkaznico
in knjižico za kolo.
101
Mainar Jože, Ljubljana, Jeranova 24,
mladinsko izkaznico.
434
Mesar Angela, Planina pri Rakeku,
knjižico za kolo št. S-25 2522.
, 366
Miler Elza, Ljubljana, Mestni trg 12,
sindikalno knjižico in osebno izkaznico na
ime Vajd, Albina.
431
Mušič Iva, Ljubljana, Sv. Petra 20,
osebno izkaznico št. 026536, izkaznico OF,
udarniško izkaznico in izkaznico RK. 432
Natek Ivan, Ojstriška vas 34, p. Sv. Jurij ob Taboru, knjižico za kolo in želez,
niško režijsko karto Št 89040.
108
Novačan Jože, učitelj, Laporje pri Poljčanah, izkaznico za kolo znamke > Viktoria«, št. 1375222, št. okvira 1441, izdano
pri OLO Poljčane.
157
Okrajno avtopodjetje Poljïane, evid. št.
vozil Š-4809 in S-4132.
161
Otip Ana, Pobrežje, Maribor, Gubčeva
ulica, prometno knjižico za kolo znamke
>Puch«, M. 1241346,- evid. št. S-16/9380.
198
Orehovee Matija, Celje, Ljubljanska 10,
vojaško knjižico, izdano, od voj. odseka
Celje mesto, osebno".izkaznico, izdano od
III.' četrti Celje, meato in nakaznico za
kurivo.
'
92
Orehorec Stanislav, Maribor, Valvazorjera ulica,- vojaško ••••••,' izdano od voj.
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nega odseka v Mariboru, l. 1947 ter osebno izkaznico, izdano v Mariboru 5.. I.
1945.
,202
Pavlic Jože, Cegelnica 12, Novo mesto,
ukradeno vojaško knjižico.
437
Peterlin Franc, Grad. podjetje >Pioni*r« Novo mesto, sindikalno knjižico.
472
Petrežinek Krishna, Sv. Ožbold ob Dravi št. 74, delavka glavnega nadzornišfcva
proge Dravograd št. 9, režijsko letno
karto z vložkom št. 31.507, mladinsko iz.
kaznico, nakaznico za popravilo čevljev,
dve industrijski karti z 90 točkami in nabavno knjižico delavsko preskrbe železničarjev Maribon
13.097
Pivko Franc, Šenčur 127, osebno izkaznico št. 679, izdano od KLO Šenčur, sindikalno izkaznico št. 21248 in izkaznico
za kolo reg. št. 1777, št. okvira 683421.
160
Plaveč Julijana, Košake pri Mariboru,
osebno izkaznico, izdano v Mariboru. 197
Plošinjak Alojz, MoSkanjci št. 8, izkaznico zd kolo znamke >Pfaff«, št. 3377,
št. okvira 201414.
137
Podpcčan Egica, Žalec 123, evid. tablico za kolo znamke »Derigent«, številka
S-135522.
361
Pogačar Jakob, Ljubljana, Soteska 6,
vojaško knjižico in osebno izkaznico. 364
Ponikvar Ivanka, Sajevci St. 1, Kostanjevica, knjižico za kolo znamke >Esveco«
št. okvira 45143, evid. št. S-ll-6465.
13.098
Pozzanin Nerina, Ljubljana, Emoneka
št. 10a, delavsko in sindikalno knjižico,
krstni list ter potrdilo o državljanstvu.
369
Pušic Stanko, 1-aneče, p. Rimske Toplice, šofersko izkaznico št. 860.
88
Rađojčić Bojka, Ljubljana, Ravaikarjeva 9, študentsko izkaznico.
370
Rihtcr Milka, Ljubljana, Privoz, prometno knjižico za tricdkel, izdano med
okupacijo v Ljubljani.
Ropotar Jožef, Gradbeno podjetje >Pionir«, Novo mesto, sindikalno knjižico.
471
Ručigaj Vera, Ljubljana, Kovaška 2,
sindikalno izkaznico.
•1
Rudi Gašper, Selnica ob Dravi, prometno knjižico za kolo št. 8973.
.203
Rupnik Adolf, Idrija, Kosovelova št. 1,
šolski spričevali Tehniške prednje šole
iz let 1921 in 1922, iz I. razreda tehničnostrojnega oddelka.
13.021
Skalar Slavko, Ljubljana, Kovaška 2,
dijaško knjižico.
367
SkuVc Marija, Vevče 6, Polje, delavsko kr^ižico št. 1458550.
371
Slapšak Anton, delavec, roj. 1. 1922,
Matelže pri Mokronogu, sindikalno izkaznico sindikalne podružnice Industrije usnja Vrhnika, št. 1294659, izdano 1. VI.
1946.
34
šarnga Anica, Hotel »Jelovica« Bled,
delavsko knjižico, izdano od' OLO,Ljutomer.
^
439
Serjak Ivan, voj. poŠta 4283, Varaždin,
spričevalo 3. razreda meščanske šole v
Ljubljani.
329
Setar Jožef, delavec železniškega podjetja za impregnacijo lesa, Hoče, stanu-

Stevi. 3 = 20, 'I,
jo« Pohorje, KLO Reka, vojaško knjižico»
Železniško vozno karto in železniško režijsko vozno" ikarf.o na ime Šetar LÏWjîjSf
ter prometno knjižico za kolo in ddhitog
no knjižico.
_
Spanec Štefan, črnci št. 40, izkaz^
za kolo znamke »Stadion«, štev. oWVj?«
62544.
2s;
Sirca Stanko, Št. Peter na Krasu 65ji
osebno izkaznico.
\%W
Žtrumelj Slava, Postojna, Moskovska lj'
osebno izkaznico in izkaznico za re^-'av;
vožnjo po železnici.
\%°••
Štular Anton, Otoče 18, p. Podnart.,
osebno izkaznico, izdano od KLO !>&*'
izkaznico ZB, knjižico za kolo, evid- *'
S-5-2657, izkaznico z mesečino karto i»
vožnjo Otoče—Lesce št. 145, potrdilo>'
zaposlitvi in sindikalno knjižico.
^•°
Tošič Milan, Ljubljana, Vodovodna 27'
Indeks.
*>*
Tratnik Anton, Zagolica št. 12, KL° •
Col, sindikalno izkaznico št. 19716/30 •
oeebno izkaznico št. 8204.
12.»yo
Turnšek Ljudmila, Polzela 14 pri Ce•
mladinsko izkaznico, izdano cd LMSP°|"
zela, izkaznico OF, izdano od KLO fite
P°£
zela in osebno izkaznico, izdano od i f;?
91
KLO.
Valentine« Stanislav, Plave št. 29, W\
žico za kolo, izdano od notr. uprave Sol3 8
kan št. S.28-10290.
°
Vertnik V4jcm, delovodja, MariborKralja Matjaža ul. 50, uelužbensko •,
ÒV0
žico št. 68749.
Vesif Alojz, Ljubljana, Kodrova j^
udarniško izkaznico
**^
Vide Anton, Ljubljana, Tavčarjeva 3.
óài
knjižico za kolo št. 641.
Vidie Franc, Bled, Grad 66, izkaznic
za kolo znamke >Puch« št. 5102511,- reglua
st. 1500.
Vrban Milan, Domžale, Ljubljanska <**
sta 9, osebno in sindikalno izkaznico, f*
jaško knjižico, izkaznico OF in ••*•^
knjižico za kolo.
°
Vreča Anton, Maribor-Tezno, Ptl?^;
cesta, osebno izkaznico, izdano v Zbig»*:
l
cih pri Gor. Radgoni 1. 1945.
Zakoše Hcda, Sp. Hudinja 90, Ce•
osebno izkaznico št. 318, izdano od J4^
Sp. Hudinja.
,. Zalokar Vinko, Domžale, Industrije»
št. 19, dijaško knjižico.
Zidanšek Dušan, Maribor, Ulica bj*«.J?
Staneta, vojaško knjižico, izdano v.vf;.
e
boru 1. 1949, odpustndco voj. umoboin1
zfl
v Beogradu In osebno izkaznico, i on
s
205.
v Mariboru 1. 1945.
Zdolšek Ivan, Maribor, Studenca,- &£
žekova ulica, prometno knjižico za i^g
št. 537419, evid. št. S-16/11745.
Zorko Jože, Ljupljana, ZupanSêeva *'_
univerzitetno izkaznico tehniške fakui ^
Žagar Ančka.-Ljublijana, Podniilš&*°7
št. 57a, osebno izkaznico št 0088092.
Rf6*
žičkar Terez!ja, št. Lenart 81. P'^gS,
žice, knjižico za kolo, evid. št. °-, .^
št. okvira 1588087.
.
Zlaus Franc, Leče 9, Šmartno v B° ^
dolini pri Celju, prometno knfizico g7
kolo, št. tablice 11.203/13

Izdaja >Dradnl Ust LRS«, Direktor 5n odgovorni uradnik: dr. Rastko Močniki tiska tlakama >Toneta ••••••. »d v Llublja»
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Ster. 4.

Priloga k 4. kosu z dne 24. januarja 1950.

Razglasi in oglasi
.

• ^ naročnino za leto 1950 še v januarju, da ne boste imeli težav in
osti ob koncu meseca, ko bomo ustavili list vsem, ki ne bodo imeli plačane
domine vsaj za prvo četrtletje 1950.
Celoletna naročnina za »Uradni list LRS* za leto 1950 znala 240 din, pot
« 120, četrtletna pa bOdin.

Ktn

„. i./!a2en *Vrodnega luta LRS* izhajajo v nali založbi le tela periodične
Publikacije:
»restnik urada za cene pri predsedstvu vlade LRS*, izhaja dvakrat na
mesec, letna naročnina 108 din, polletna 54 din. Četrtletna 27 dini
^Ljudska uprava*, mesečnik, letna naročnina 96 din ;
>Ljudski pravnik*, mesečnik, letna naročnina 18 din in
*Bilten planske komisije LRS*, posamezna številka 15 din. naročnina za
prvo četrtletje 1950 znaki 75 din.
v L" K • naroönlkom »poročamo, da so v naši knjigarni na Tyräevi cesti 9
ki pui aini ^PNKtoi vse Jugoslovanske periodične pravne publikacije,
Prods'- J.e lzdal Uradni Ust FLRJ lani v slovenskem jeziku. Publikacije ee
tiv*4 J0 & oglasi sprejemajo samo v tem lokalu in ne veÖ v dosedanjih
štorih v Gregorčičevi ulici 23/1.
Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS«

Razglasi ministrstev
vi ^ ei/2

614

Razglas
po^'f^o
za kmetijetvo LRS raaglaia
in , d\.n
°- členu uredbe o preprečevanju
ra
ïev ," am nalezljive ohromelosti praši.
sovipä11' liel LRS' ?t- 24-150/49). da
lo T,,.?- ^niji t nalczljirvo obromeioetJeeffi"*.«*«-«»! ograji: Dravograd,
W £ '•,•1•{••••> Maribor okolica, Polj.
»1 L?J?*"i
»er da oltre) Maribor roeeto
vec
okužen e to botezndjo.
'fobljana dne 14. Januarja I960.
Ministrstvo za kmetijstvo LRS

^azfflasi oblastnih
ljudskih odborov
spremembe imena
l

pÏV.

1891/2-49
576
e
8a iQ 4 ?*k za notranje zadeve oblastne* 1891 •1•••9•1• °blaßtl je z odločbo
Qu zakon a • dnfi 5- L 1950 P° 24- •1•' Uka»n ?.Prezi
osebnih
imenih to v zvezi
^RJ
Vi
"iJa Ljudeke »kupnine
•
^••• 14. XII. 1949, Uradni ltet
!%o
» 749 dovolil, d« ee spremeni
l9
22v v;°le, Kova« Melanije rojene 1. I.
BiH
•• GorPn.JaemoLIi
- etanujoča v Kra1
•
••••
^ • 5t- 2- v >Polono<.
n
*va 1.1,
«»letnega imena velja od
ie
objave,
^^»»a dnp ft. ianuaria 19.50.
Ver
ieni5tv0 Z|l notranje zadeve
ljubljanske oblas«

St. IV. 1923/2-49
574
Poverjenik za notranje zadeve oblastnega LO Ljubljansku oblafiti Je z odločbo
št. 1923/2 z dne 0, I. I960 po 21. členu
zakona o oeebnih Imenih in v zvezi z
ukazom Prczidija Ljudeke •••••••• FLRJ
z dne-14. XII. 1949, Uradni liet FLRJ, št.
lOO/fô dovolil, da ee epremeni rojstno
ime Recer Barbaro rojene 17. V. 1Ô49 v
Tržiču, etanujoSa v TrfiŠu, Ljubijenefca
cesta it. 9, v »Alenk o<. Sprememba
rojstnega imena velja od dneva te objave.
Ljubljana dne 0. januarja 1930.
PoverjeniStro z« notranje zadeve
Ljubljanske oblasti

Register državnih
gospodarskih podjetij
Vpisi
168.
Sedež: Godovic.
Dan vpisa: 17. januarja 1950.
Besedilo: Mizarsko kotarska delavnica.
Poslovni predmet; Izdelava po naročilu
mizarskih in kolarekih izdelkov in polizdelkov.
Ustanovitelj podjetja: KLO Godovič.
Operativni upravni voditelj: KLO Godovič.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Brenči? Ivan, upravnik, ekupal z nJim
2akel] Franc, ili
Pležnar Franc; za finančne zadeve
Lukan Ana in
^•uk Anton
Okrajni LO Idrija,
pnvrrjerifSfvo za finance,
•tae 18 Januarja 1050
St. 188/10
«1

164.
Sedel: Podhom.
Dam vpisa: 18. januarja I960.
Besedilo: Krajevno gostin»ko podjetje
>Hotel Ht»m< Podfaom.
Poslovni predmet: Cenena In collosa
postrežba turistom in delavcem.
Ustanovitelj podjetje: KLO Za*ip—Podnom.
Operativo! upravni roditelj: Izvršilni
odbor KLO Zo*ip—Podhom.
Podjetje aaetopajo io zanj podpisujejo:
Klinar Matije, upravnik,
2vao Aaka, knjigovodja, oba skupaj
Vogeteik Franc, namestnik, v odsotnosti upravnika ki
Ogrie Kripin, nameataik v odsotnosti
fcnjijij© vodje.
Okrajni LO Jeseaice,
poverjeniStvo za finance,
dne 18. Januarja 1950.
8t. 82/1/50-Rau
47•

•

165.
Sedež: Mengeš,
Dan vpisa: 17. januarja 1950,
BesediJo: Delavsko uelu.benska menu,
Menge!.
Poslovni predmet: Redna dnevna pre.
hrana delaveev to nameŠCencev.
Ustanovitelj podjetja: KLO Stengel, odločba »t. 3440 t dno 4. XI. 1949.
Operativni upravni voditelj: KLO Men*
gei.
Podjetje «eetopajo in zanj podpisujejo:
Goljat Alojz, poslovodja, samostojno po
3. Členu pravil podjetja,
LjubeMč Tilka, Sef knjigovodskega cent»
ra skupaj z poslovodjo v»e listin« po 47.
členu zakona o dri. gotp. podjetjih.
Morìe Ivanka, knjigovodja, v odaotao.
•• foft« knjigovodskega centra.
Okrafti LO K*pmtk,
poverjenlStro za financ«,
dno 17. januarja 1950.
&t 184/1950
•

•

166.
Sedei: Mengeï.
Dan fipiea: 17. Januarja 1950.
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetj»
it- S, Mengei.
Poelomi predmet: Točenje alkoholnih
in brezalkoholnih pijač.
Ustanovitelj podjetja: KLO Menge!, od»
loSba i\. ?439 t do« 4. XI. 1949.
Operatimi upravni voditelj: KLO Menge?.
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo:
Goljat Alojz, poslovodje, samostojno po
8 členu pravil podjetja,
Liubctič Tilko, šef knjigovodskega
centra, Skupaj s poslovodjo vse listine
po 47. členu »pl. zakona o drž. gospodarekih podjetjih,
Meräe Ivanka, knjigovodja, v odsotno.
Mi knjlgovndskecra r-pntra.
Okre>ni LO Kriinlk.
poTorjMiiSh'o za finance,
dne 17. januarja 1950.
St. 135-195C
580

4

167.

Sedež: Mengeš.
Dan vpisa: 17. januarja 1950.
Besedilo: Otroška restavracija, Mengeš.
Poslovili predmet: Prodaja jeetvin za
otroke do 14 let
Ustanovitelj podjetja: KLO Mengeš, odločba št. 3438 z dne 19. X. 1949.
Operativni upravni voditelj: KLO Mengeš.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Sever Œzela, upravnik, samostojno po
3. členu pravil podjetja,
Ljubetič Tilka, računovodja', skupaj z
upravnikom vse listine po 47. Senu spi.
zakona o drž. gcsp. podjetjih,
Merše Ivanka, knjgovodja,- v odsotno,
eti računovodje.
Okrajni LO/Kamnik,
oovorjeništvo za finance,
dne 17. januarja 1950.
Št. 133—1950
532
10*,
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Sedež: Veliki Kamen.
Dan \ipisa: 17. januarja 1950.
Besedilo: Krajevna žaga, Veliki Kamen.
Poslovni predmet: Rezanje lesa.
Ustanovitelj podjetja: KLO Veliki Kamen, odločba št. 3041/49 z dne 30. XII.
1949.
Operativni upravni voditelj: KLO VeMlđ Kamen.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Strel Karel, samostojno do zneska
100.000 din, za večje zneske ekupaj z
njim
Kink" Edvard, računovodja,
Božičnik Franc, predsednik KLO *»•
Poljšak Franc, tajnik KLO.
Okrajni LO Krško,
poverjeništvo za finance,
dne 17. januarja 1950.
Št. 123
524

•

Operativni upravni voditelj: KLO Slov.
Konjice.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Sue Adolf, upravnik.
Okrajni LO Poljčane,
poverjeništvo za finance,
dne 18. januarja 1950.
St. 208/XVII-50
556
*
171.
Sedež: Slov. Konjice.
Dan vpisa: 18. januarja 195U.
Besedilo: Uprava hiš KLO Sov. Konjice
v Slov. Konjicah.
Poslovni predmet: Skrb za vzdrževanje
vsega stanovanjskega sklada.
Ustanovitelj podjetja: KLO Slov. Konjice.
Operativni upravni voditelj: KLO Slov.
Konjice.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Sue Adolf, upravnik.
Okrajni L0 Poljčane,
poverjeništvo za finance,
dne 18. januarja 1950.
St. 209/XVII-50
655

•

ÏÏ2.
Sedež: Radmirje.
Dan vpisa: 19. januarja 19a0.
Besedilo: Krajevna kovačnica, Radmirje.
Poslovni predmet: Kovaška dela.
Ustanovitelj podjetja: KLO Radmirje.
Operativni upravni voditelj: KLO Radmirje.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Robnik Anton, predsednik,
Tiriek Ivan, tajnik KLO,
Skitinšek Ivan, delovodja, po dva ekupaj.
Okrajni LO Šoštanj,
povorjeništvo za finance,
dne 19. januarja 1930.
Št 3524/49
654

Spremembe

Kink Edvard, računovodja,
Božičnik Franc, predsednik KLO in
Poljšak Franc, tajnik KLO.
Okrajni LO Krško,
poverjeništvo za finance,
dne 17. januarja 1950.
Št. 121
525

17fc
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 12. januarja 1950.
Besedilo; Gostinsko podjetje »Öinlwle«
Ljubljana.
Izbriše se upravnik Robežnik Angela
in vpiše
Neil Fani, upravnik.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 12. januarja 1950.
Fin. Št. 114/50
479
*
174.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 13. januarja 1950.
Besedilo: Gostinsko podjetje »činkolee
Ljubljana.
Vpiše ee za podpisovanje
Brie Dominik, namestnik' ravnatelja.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 13. januarja 1950.
Fin. št. 115/50
477

170.
?°dež: Slov. Konjice.
r»nn vpisa: 18. januarja 1950.
Besedilo: Komunalno pcđjetjo »Vođo.
vod< KLO Slov. Konjice v Slov." Konjicah.
Poslovni predmet : Preskrba prebivaletv." KLO Slov. Konjice z zdravo in pitno
vodo.
Ustanovitelj podjetja: KLO Slov. Konjice.

175,
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 13. januarja 1950.
Besedilo: Trgovsko podjetje »Narodni
maeazin« Ljubljana.
Vpiše se buffet Narodni magazin, Cankarjeva ul. št. 1.
Mestni LO •,• davno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 13. januarja 1950.
Fin. št. 109/50
478

1«.
Sedež: Veliki Kamen.
Dan vpisa:-17. januarja 1950.
Beeedilo: Krajevno kovaško podjetje,
Veliki Kamen.
Poslovni predmet: Izvrševanje kovaške
obrti.
Ustanovitelj podjetja: KLO Veliki Kamen, odločba St. 3041/49 z dne 30. XII.
1949.
Operativni upravni voditelj: KLO Veliki Kamen.
Za podjetji padpisujejo:
Stiel Karel, upravnik, samostojno do
zneska 50.000 din, za večje zneske skupaj

~ njun

•k

176.
Sedež: Škofljica.

Dan vpisa: 13. januarja 1950.
Besedilo: Mestno podjetje »Žaga Škofljica«.
Izbriše se računovodja Toman Lea •
vpiše
Mani Ana, računovodja.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 13. januarja 1950.
Fin. št. 92/50
476
177.
Sedež: Kamnik.
Dan vipiea: 18. januarja 1950.
Besedilo: Mestna ekonomija, Kamnik.
Izbriše se Firm Tatjana in vpiše:
Jerše Franc, knjigovodja mestne ekonomije, Kamnik.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance«
dne 18. januarja 1950.
št. 141—III. 1950
S.11
178.
Sedež: Kamnik.
Dand vpisa: 19. januarja 1950.
Besedilo; Okrajno gostinsko podjetje
»Planinka« Kamnik.
Izbrišeta se: Borišek Jože in Smolnik •
Ivo in vpišejo;
Malic Minka, v. d', knjigovodje, skupaj
z njo eopodpisuje
Pooikvar Milan, upravnik, po 47. členu zakona o drž. gOep. podjetjih; v odsotnosti enega izmed teh pa sopodpisuj0
Bernot Vinko, poverjenik za lokalno industrijo.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
me 19. januarja 1950.
Št. 59-1950
528

m.

*

Sedež: Krško.
Dan vpisa: 16. januarja 1950
Besedilo:
»Kiep — kot< Krško.
Kino Krško.
Mestna apnenica, Krško.
Mestna knjigoveznica, Krško.
Mestna mesarija, Krško.
Mcctna slaščičarna, KrSko.
Mestno gostinsko podjotje. Krško.
Mestno sodarsko podjetje, Krško.
\
Ker se je računovodja Komocar_ Olga
poročila, se vpiše sprememba v priimku
Rnfltič Olga, ki podpisuje z istimi pooblastili.
Okrajni L0 Krško,
poverjeništvo za finance.
dne 16. januarja 1950.
Št. 104-111/1
515—22
*
180.
Sedež: Krško.
Dan vpisa: 18. januarja 1950.
, .
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje»
Krško.
Izbriše se upTavnik Košir Franc >"
v Ke
P
.
,v
Vedenik Albin, upravnik, z istimi P0"
e-Mastili.
Okrajni LO Krško,
poverjeništvo za finance,
dno 18. januarja 1950523
Št. 124 '
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181.
, Sedel: Beltinci.
••• vpisa: 17. januarja 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje »Krajevna
gostilna« Bdünci.
Izbriše eo s pooblastilom za podpisovanje Prelog Avgust, upravnik in vpiše
.Lončar Oeza, upravnik, z istim pooblaOkrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dno 17. januarja 1950.
Št. 75/1950

527

18S.
*
Sedež: Beltinci.
Dan vpisa: 17. januarja 1950.
Besedilo: Krajevno podjctjo »Kino« in
strojno pletilstvo« v Beltincih.
Izbrise ee e pooblastilom za podpisov
~ije Antalin Andrej, upravnik in vpiše
2
istim pooblastilom
lončar Geza, upravnik.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dno 17. januarja 1950.
St. 75/1950

librile ee: Kidrič Ivan, računovodja in
L

°ronci Jakob, knjigovodja.
Okrajni LO Poljčant,,
t>ovorjoniStvo za finance/
dne 17. januarja 1950.
št. 215/XVII-50

184.

6!fó

*

Sedež: Slov. Bistrica.
"an vpisa: 17. januarja 1950.
besedilo: Okrajno odkupno •••")*•
"no-sadje, OLOPoljčanc.
ßesadilo odslej: Okrajno odkupno podm
H »Vino, OLO Poljčane.
fOßlovni ipredmet odslej: Odkup in od^a vina ter drugih alkoholnih pijač.
Okrajni LO Poljčane,
poverjeništvo za finance,
dne 17. januarja 1950.
&t. 216/XVII-50
657
1S8.

*

^edež: Šmartno ob Paki.
"an vpisa: 19. januarja 1950.
ii^eduo;
Okrajno gradbeno podjetje,
4U
*irjo.
T?1
>riäe se Kotnik Franjo.
Okrajni LO Šoštanj,
Poverjeništvo za finance,
dne 10. januarja 1950.
Št. 261/50
552
186.
^de*: Šmartno ob Paki.

W^pisa: 10- Januarja 1950.
esectiiç. Okrajno remontno podjetje
0 b Pal{i
Ä
*
Ä «»••• Kolšek

188ï
Sedež: GTWdac
Dan izbrisa: 16. januarja 1950.
Besedilo: Delavsko uslužbenska restavracija, KLO Gradac.
Zaradi prenehanja poslovanja.
Okrajni LO Črnomelj,
poverjeništvo sa finance,
dne 10. januarja 1950.
Št. 63/1
474

Zadružni register
526

183.
*
Sedež: Slov. Bistrica.
Dan vpisa: 17. januarja 1950.
besBdÜQ. Okrajno gradbeno poa>*jo
1
"'Jeane.
v

Izbrisi
187.
Sedež: Črnomelj.
Dan izbrisa: 14. januarja 1950,
Besedilo: Okrajna vrtnarija, OLO Črnomelj.
Z*xadi prenehanja poslovanja.
Okrajni LO Črnomelj,
poverjeništvo za finance,
dne 14. januarja 1950.
St. 55/1
473

Hilda in vpiše
••«totjnik Vera, knjigovodja.
Okrajni LO SnStanj,
•0^•••••!'*-• w tin.inec,
fino 19. (••••••• 1950.
553
St. 260/50

Vpisi28.
Sedež: Bizeljsko.
Dan vpisa: 27. avgusta râ4ô.
Besedilo: Kmetijska zadruga Bizeljsko.
Na ustanovnem zboru 23. II. 1948 je bila zadruga ustanovljena za nedoločen čas.
Vinarska zadruga z omejenim jamstvom
v Bizeljsom (Zadr II 40/3) in Kmetijska nabavno prodajna zadruga z omejenim jamstvom v Bizeljskem (Zadr III
27/3) sta se spojili s to zadrugo.
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje
člane z vsemi potrebnimi potrošoimi
predmeti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vsa kmetijske pridelke iri\ fedéle v
skladu e postavljenom načrtom za dobro
oskrbo mest m drugih industrijskih središč in sklepa v ta namen pogodbe;
3. da pospešuj© in razvija vse panoge
kmetijskega gospodarstva na svojem področju, talco poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, vmògratìnlStvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih jn drugäh kultur, gozdarstvo, domačo obrt iitd., posebno še
tiste panoge oziroma kulture, ki v
danih naravnih pogojih najbolj uspavajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske
proizvodnje in s tem za naraSčanje blagostanja svojih članov naprednejše tehnične in agronomske metode v kmetijstvu in v ta namen nabavlja kmetijske
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja
ambulante za živino, plcmenilne postaje,
organizira selekcijo živine, gradi silose,
organizira semensko službo, skrbi za
goijtev sadnih, gozdnih in drugih sadik
itd..; 5. da organizira predelavo kmetijskih pridelkov in obrtne delavnice za
potrebo svojih članov in izrablja pri tem
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira
kmečke prihranke v obliki hranilnih
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da slcrbi za gospodarski strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega
okoliša tako, da prireja v svojem zadružnem domu strokovna in politična
predavanja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, razstn•, predvajanja filmov,
goji fizkulturo itd', ter ustanovi svojo
knjižnico.

Stran 85
Delež znaša 100 din, ki se lahko placa
v obïôTtih. Delež zâdruZm'kovega družinskega člana maša 20 din.
Zadruga razglaša važnejše sklepe v
svojih poslovnih [.Jirostarih in na razglaeni deski.
Upravni odbor seetavija 11 članov in sicer, predsednik, ^predsednik, tajnik in
8 odbornikov, ki jih'voli zbor izmed zadružnikov.
Dolžnost upravnega odbora traja eno
leto.
Za zadrugo podpisujeta po dva člana
upravnega odbora, katerih enega lahko
nadomešča po upravnem odboru pooblaščeni ulužbenec zadruge.
Člani upravnoga odbora so:
Ogorevc Martin kmet, Brezovica 8,
Kovačič Avgust, kmet, Zg. Sušica 20,
Kos Mirko, trgovski pomočnik, Drenovce 75,
Frece Ivan, upravnik, Zg. Sušica 118,
Zertuä Ivan, kmet, Bizeljsko vas 13,
Balon Ivan, kmet, Sp. Sušica 20,
Pečnik Mira, pos. hči, Zg. Sušica 62,
Zmavc Ivan, mizarski pomočnik, Zg.
Sušica 2,
Strmecki Viktor, kmet, Zg. Sušica 94,
Balon Franc, kmet, Sp. Sušica 20,
Pečnik Gustav, šol. upravitelj, Zg. Sušica 98.
Okrožno sodišče v Ljubljen'
dne 27. avgusta 1949.
Zt 92/49 - Zadir VII 99/1 9779
Spremembe
29.
Sedež: Dobo va.
Dan vpisa: 31. avgusta 1949.
Besedilo: Kmetijska zadruga Dobova.
Izbrišejo se Član; upravnega odiborat
Zaje Ivan, Pintarič Andrej, Pavlic Anton,
Mokrovič Vanja in vpišejo novi člani odbora:
Sablič Ivan, mizar, Bigonce 66,
MerMavič Jože, miœsir, MoStee 43,
Kramer Anton, uslužbenec, Vel. Oforet
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. avgusta 1949.
Zadr III 30/12
9466

•

80.
Sedež: Griže.
Dan vpisa: 17. IX. 1949.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Griiab.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Jurhar Ludvik, Fuokl Rafael, Kojndk
Ida, Prislan Viktor, Poteko Franc, Veldcošek Jože, Kuder Ludvik, Gtodnikar
Kari, Klemen Franc, Potočnik Franc in
vpišejo novi člani upravnega odbora:
Mirti Franc, rudar, Sv. Pankrac št. 5,
Košak Lenči, hči bajtarja, Megojnice,
, Volk Zinka, gospodinja, Megopee 27,
• Hriberšek Franc, rudar, Mego}nice,
Žagar Stanko, kmet, Griže,
Randl Ivan, kmet, Griže,
Cokan Julka, nameščenka, Megojni«»,
Goršek Štefan, tesar Megojnice,
Cizej Anton, kurjač, Griže 22,
Levstik Ernest, kmet, Griže 1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dno 17. septembra 1949.
Zadr VII 93/4 — Celje
10.062

*
Sedež: Kranj.
Dan voisa: 14. septembra 1949.
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih zadrug za okraj Kranj v Kranju.
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Djukič Draglša, Ljubljana, Vodovodna
27, univerzitetno izkaznico št. 1036/48. .
644
Grah Janez, Ropoča 49, p. Rogaševcl,
G 158/49-4
663
vojaško knjižico.
°«
Oklic o slüfbnikih
Grmek Mara, Dobravlje pri Sežana
in razpravah
osebno " izkaznico, izdano od notranje
Ule Jožef, kmet iz Loža 81, je vložil zo- uprave uprave okraj, odbora Sežana. 643
Hrovatin Ivana, Zlato polje 3, Kranj,
per Ule Frančiške vdovo Stevič rojeno
Bencina, gospodinjo v Ložu 31, sedaj ne- osebno izkaznico, izkaznico OF, vozno
znanega bivališča, tožbo za razvezo za- karto e sliko, sindikalno izkaznico potrošniške zadruge, dve živilski karti TD-1,
kona.
Razprava bo 22. marca 1950 ob 8. uri živilsko karto in potrošniško nakaznico za
noseče žene ter dve potrošniški nakazpri tem eodišcu v sobi št. 10.
nici po 53 točk.
12.834
Za
skrbnika
je
toženki
imenovan
ArUvedba postopanja
tač Silvester, uslužbenec okrajnega sodiIlvala Tatjana, Ljubljana, Bizjakova 25,
za razglasitev za malve šča v Postojni, ki bo toženko zastopal na univerzitetno izkaznico.
oD3
njeno nevarnost in etroške, dokler ee saIvančič
Rudi,
LJubljana,
Gerbičeva
51,
11 B 368/49-3
661 ma ne oglar- alt ne imenuje pooblaščenca. dijaško knjižico fit. 881.
•
Okrajno sodišče v Postojni
Stak Anton, roj. 20. I. 1887 v ŽelezniKanalec Mirko, Planina, bloki Iskra -"
dne 17. januarja 1950.
kih, ein Simona In Marije rojene Rozman,
Kranj, šofersko knjižico I. razreda Številstanujoč v Železnikih št. 6, je bil 1. 1918
•
ka 1682 in osebno izkaznico.
567
vpoklican v vojeko in je baje eeptembra O 672/49-7
538
Kovačič
Jože,
Brezovica,
Log,
vozovno
ietega leta padel.
Oklic dedičem
izkaznico št 106 in prometno knjižico za
Na predlog žene Stale Marije, gospodimotorno kolo, št. tablice S—03183.
645
Sotler
Marija,
rojena
Burkelc
(Wurkelc)
nje iz Železnikov Št. 6, ee uvede postopa,
Kozamernik
Jože,
Ljubljana,
Kolodvor26.
VIII.
1876,
kmetica
in
vdova
po
konje za razglaeitev za mrtvega. Vsakdo,
ki mu je o pogrešanem kaj znano, naj o vaču, je umrla 6. III. 1919 v Ojstriški ska 3, .osebno izkaznico št. 99197, knjižico
tem v dveh meeecih od te objave v Urad- vasi št. 8, KLO Sv. Jurij ob Taboru, za kolo št. 2932 in izkaznico Zvezo bor650
nem listu LRS poroča sodišču ali skrbni- brez izjave zadnje volje. Njeni dediči eo cev št. 83480.
Okrajno avtoprevozniško podjetje, Mariku, Železniku Simonu, eodnemu uelužben. neznani.
Pozivajo ee vsi, ki kaj zahtevajo iz za. bor okolica, prometno knjižico št. 18221
cu v Kranju .
Stoka Anton ee poziva, naj ee zglasi pri pušeme, naj ee v šestih meeecih po tej za tovorni avtomobil znamke >Dodge«
objavi priglasijo eodišču in podajo svoje S-7765, št. motorja T 22/26184c, št. 1«sodišču ali da kako vest o eebi.
495
Po preteku roka bo sodišče odločilo o zahtevke, ker ee bo sicer zapuščinski po- eije 77/55 MLP.
stopek nadaljeval in končal samo e tipredlogu.
Pamokovski
•••,
LJubljana,
Cankarjestimi dediči, ki ee bodo priglasili in doOkrajno sodišče v Kranju
51s
kazali svojo dedno pravico. Ako pa ee va 16, osebno izkaznico St. 2643.
dne 19. Januarja 1950.
takšni dediči ne bodo zglaeiU, se bo zaPcčenik Franc, Kožarje 67, potrdilo o
•
puščina izročila splošnemu ljudskemu državljanstvu.
514
I R U7/49-*
660 premoženju.
Peresa Milka, Ljubljana, PodmilščakoFabjan Janez, roj. 20. IV. 1906 v SaOkrajno sodišče v Celju
va, 37, osebno izkaznico 5t. 743/46, izdano
vinku 8, ein Janeza • Marije rojene Pal.
'"e 17. Januarja 1950.
v Šibeniku.
548
Sč, rudar-miner, je jeeeni 1927 odšel v
Belgijo in tam živej v kraju VuAt, Rue
Peršl« Leopold, Matena 43, p. Ig, knji-8
Razni oglasi
Mercierlang št. 103. Zadnjič je pisal leta
žico za kolo, evid. št. S-787.
W
1932 in ee od tedaj pogreša.
Prcmrov
Dragan,
ro|.
17.
VI.
1912
v
639-3-1
Na predlog hčere Danice Fabjan, polje- "
Sarajevu,
stanujoči
Ljubljana,
Rimska
1£}
delke iz Savinka 8 pri škocjanu, ee uve- Poziv upnikom in dolžnikom eindikalno izkaznico št. 52212.
s69
de postopanje za razglasitev za mrtvega
Zveza potrošniških zadrug za glavno
Reševalna postaja, Ljubljana, prometno
in ee izdaja poziv, naj se o pogrešanem
poroča v štirih mesecih od dneva objave meelo Ljubljana z o. j. v Ljubljani Je po knjižico za osebni avto >Opal< Kadet«,
570
v Uradnem listu LRS eodišču ali predla- sklepu dbînéga zbora • dne 23. XII. 1949 evid. št. S—1424.
gateljici Fabjan Danici, poljedelld iz Sa- prešla v likvidacijo.
Reševalna postaja, Ljubljana, prometa0
Pozivajo ee vel upniki, da v enem me- knjižico za osebni avto >Fiat«, evid'. št.
vinka št. 8.
Fabjan Janez ee poziva, naj »e zglaei secu po tretji objavi tega poziva v Urad. S-1995.
547
nem listu LRS priglasijo svoje terjatve
pri eodlšču aH da kak glas o eebi.
Smolič
Jožica,
Ljubljana,
Cankarjeva
Po preteku roka bo sodišče odločilo o zvezi. Pozneje prispele terjatve se ne bo. §t. 13, šolsko spričevalo, izdano 1941 od
bo upoštevate.
predlogu.
Prav tako ee pozivajo vei dolžniki, da gremiamo šole združenja trgovcev v LlubOkrajno sodišče v Novem metta
•42
do navedenega roka poravnajo evoje ob- Ijani.
dne 19. januarja 1950.
Smrke
Alojz,
Gornji
Podboršt
2,
Kl°
veznosti zvezi. Po tem roku ee bodo vee
•
Mirna peč, vojaško knjižico.
6•
obveznosti prisilno izterjale.
1 R SS/49-6
395
Likvidacijski odbor
Svoljšak Jože, Zbilje 16, knjižico *a
Zupet Franc, roj. 22, XII. 1921 v Zabukolo, tov. 5t. 4920241, osebno, sindikalno
kovju, ein Karla in Frančiške rojene
in tovarniško izkaznico.
°li
Sraslje, rudar v Kočevju, je bil leta 1942
Izgubi iene listine
odpeljan v internacijo na Rab, kjer Je
Strekclj Saša, LJubljana, Zvonareka 1* '
preklicu je jo
baje 20. XI. 1942 umri.
osebno izkaznico, izdano od NM v Ljubi
Na predlog polsestre Krištof Marije iz
•04
AnduUeli Julka, Ljubljana, Kamniška ljani.
Sajenic ee uvede postopanje za razgla- fit. 18, delavsko knjižico ». 1922192. 566
Siibclj Anton, Beričevo, žel. poeta]*'
sitev za mrtvega. Vsakdo, ki mu Je o
Andromako Mirko, Gunclje 12, Ljub. lmjižico za kolo, evid tablica S—2—9977usodi pogrešanega kaj znano, se poziva, ljana,
vojaško knjižico.
608
naj o tem do 20. IV. 1950 poroča sodišču
Stile Martin, VIkrče 22, p. Medvod",
Čepon Alojzija, Ljubljana, Veretovškoali skrbniku Grintahi Janezu, eodnemu
*Jl
va 7a, univerzitetno izkaznico in izkaz- sindikalno izkaznico.
nameščencu v Trebnjem.
Tronti Antonija, Podgorica 1, V- °5°Po preteku rßka bo eodišče odločilo o nico za vstop v univerzitetno knji/ti'»o.
6UP
'• 3
euplje, sindikalno Izkaznico.
predlogu.
Zabret Ferdinand, Jezica, Kopališč?;
Debevt! Pavla, ••••• Bietrica 204, evid.
Okrajno sodišč© v Trebnjem
tablico S-30-lOOO.
549 •••••• izkaznico.
dne 10. Januarja I960.

Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Rozman Franc, Zaploliuk Stanko, Snedic
'•Janez jn vpišejo novi člani odbora:
Stiibelj Silvo, kmet, Javorje 6,
Zbontar Anion, trg. pomočnik, Zali log
«. 21,
Česnik Ivan, trg. pomočnik, Klanec 13.
Pooblaščenec za sopodpisovanje je
Svoljšak Franc, knjigovodja, Stara Loka
št. 64.
Okrožno sodišče • Ljubljani
dne 14. septembra 1949.
Zadr V 158/4
281

Oglasi sodišč

•

Izdaja >Uradnä list LRS«. Direktor 5n odgovorni uradnik: dr. Rastko Močnik, tiska tiskarna >Toneta Tomšiča, vsi v LJubljani

URADNI LIST
LJUDSKU RKPUBLIKE 4L0VKNIJE
Letnik VII.

Priloga k 5. kosu z dne 31. januarja 1950.

Štev. 5.

Razglasi in oglasi
Celoletna naročnina za •»Uradni Ust LRS* za leto 1950 znala 240 din, poltet• 120, četrtletna pa bOdin.
Razen *Urodnega lista LRS* izhajajo v naši založbi še tele periodične
publikacije:

»t

cestnik urada za cene pri predsedstvu vlade LRS*, izliaja dvakrat na
mesec, letna naročnina 108 din, polletna 54 din, četrtletna 27 din;
»Ljudska uprava*, mesečnik, letna naročnina Vb din;
^Ljudski pravnik*, mesečnik, letna naročnina 78 din in
»Bilten planske komisije LRS«, posamezna številka 15 din. naročnina za
prvo četrtletje 1950 znaša 75 din.

Vsem naročnikom sporočamo, da so v naši knjigarni na Tyrsevi cesti 9
' 4ubljani naprodaj vse jugoslovanske periodične pravne publikacije,
k
i Üb je izdal Uradni list FLRJ lani v slovenskem jeiiku. Publikacije se
Prodajajo in oglasj sprejemajo samo v tem lokalu in ne več v dosedanjih
Potoria v Gregorčičevi ulici 23/1.
Ravnateljstvo »Uradnega Usta LRS«

.Jffozglasi ministrstev
0r

g. it. 45/47-122

693

Prvi oklic
i
Sestavljen je osnutek nove zemljiške
sotïnge Za katastrsko občino Zagradcc v
dnem okraju Grosuplje in ee določi
,
15. februar 1950
strina' od katerega dalje je treba po8v^°Wti s tem osnutkom kakor z zemlji«o knjigo.
Od navedenega dne dalje je samo z vpini v novoosnovano zemljiško knjigo
mi?310 doee5i učinke zemljiškoknjižnega
itisi
Sl^de zemijiSč, vpisanih v tej zem.
[
"»«i kniitri.
knjigi.
II
m
ee
z
dnom
15. februarja 1950
u Obe
•
a
za popravljanje navede0 ' •postopek
••£•1 •
ee 5° ;
• ••• zemljiške knjige. Zato
^j^ivajo, naj priglasijo svoje zahteve
đo vgtctega 15. aprila 1950
•%• 1•< k) zahtevajo na podlagi
iW• ?«" Pridobljena pred 16. februarda u
jih i, ?a• nov
*> «Premenili vpisi, ki
in Si ee
ooenovana zemljiška knjiga
rLir
tičejo lastninskih ali posestnih
3 na e e
f* , "!' I.i*iaom
i i o izvede ta spremembi e 0P' ' 370 < pripisom au s prenosom
»tov P ^
označbe zemljišč ali e eetrjT0. zemljiškoknjižnih teles aì kakortleti
W. Ve!]ew
> ki eo
pridobili še pred 15.
195
?•* Ce
° na zemljiščih, vpisanih
fl,0°r° d enovanf zemljiški knjffid ali na nji.
e« JI , 'ih zastavne, služnostne aH dru«kóV w W]o
' Pri141«*3"« »a knjižni vpis, kokot -,
te pravice treba vir'-ati
a): n" •• semena,
pa •• niflo vmešane
•
V n°- ••'*
"• tako, kakor je treba,
silv
no n£v'e• «h pod b) je treba natančzanu I ?.htevaP^vico in vnstni red, kii se
ne vjin, v' ^^OT tudi zomljiSVoknjižNavedi
i '
katerih ee naj Izvrši vpie.
w
J® treba tudi, na kaj ee opira pri-

glašena pravica in na kaj zahtevani vrstni red.
Priglasitvam pod a) in b) je treba priložiti izvirnik in propis listine, iz katere
izhaja dolična pravica oziroma dejstvo, in
sicer v primerih, kjer PO pravice ali dejetva nastala po 26. juniju 194G. brezpogojno, v primerih, kjpr e<o nastala pred
tem dnem, pa kolikor ima tako listino
stranka ali njen zastopnik,
Priglaritvene dolžnosti v ničemer ne
izpreminja lo, da je pravica, ki jo je
treba priglasiti, morda razvidna iz kakšne
listine, ki je že pri sodišču, ali iz kakšnega sodnega eklepa itd. Pač pa so od
priglasitvene dolžnosti izvzete:
1. pravice in dejstva, za katera eo ali
bodo do vštetega 14. februarja 1950 upravičenci vložili prošnje ali priglasitve v
emiflu 1. ali 2. točke ra*glasa ministrstva
za pravosodje z dne 12. junija 1946 (Uradni M LRS št. 44—169/46 z dne 26. junija 19-16);
2. pravice, ki ee ne opirajo na pogodbo
(n. pr. pravice, pridobljene zaradi agrarne reforme, zaplembe in podobno), ker
bodo te pravice itak uradoma priglašene.
Kdor zamudi zgoraj dani rok 16. aprila
1950, izgubi pravico, uveljavljati priglaeilvi zavezane zahtevke do tretjih oseb,
ki ei pridobijo knjižne pravice v dobri veri
na podlagi vpisov, obstoječih v novoosnovani zemljiški knjigi, kolikor ti vpisi niso izpodbijani
III
Zoper vpipe obremenilnih pravic (zastavne, elnžnčetne itd. pravice), ki bodo v
novoosnovani zemljiški knjigi obstojali na
dan 15. februarja 1950, naj vel tisti, ki
mgslijo, da so z obstojem kakšnega teh
vpisov ali z njegovim vrstnim redom oškodovani v svojih pravicah
vložijo ugovore do vštetega 15. aprila 1950,
ker zadobijo sicer ti vpisi učinek zemljiškoknjižnih vpisov.
IV
Novoosnovana zemliiška knjiga fe vsakomur na razpolago za vpogled med red-

nimi uradnimi urami pri okrajnem sodišču v Grosupljem. Pri tem sodišču ee tudi
vlagaj» morebitne priglasitve in ugovori
po pričujočem oklicu fn sicer pismeno ali
ustno na zapisnik.
Proti zamudi rokov za priglasitev in
ugovore ni dopustna upestavitev v prejšnji fitan in se ti roki ne smejo podaljšati
za posamezne stranke. '
Ministrstvo za pravosodje LRS
Ljubljana dne 31. decembra 1949.

Register državnih
g-ospedarskih podjetij
Vpisi
1S9.
Sedež; Prostrane*.
Dan vpisa: 86. januarja 1950.
Besedilo: Zbiralna skladišča • les, Prestranek.
Poslovni predmet: Vekladiščenje, sortiranje in. odprema gozdnih ter lesnih iz.
delkov za izvoz.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba št. S-zak 789 z dne 26. XII. 1949.
Operativni upravni voditelj: Glavna direkcija za promet z lesom pri ministrstvu
za lesno industrijo.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Vasle Miha, v. d. direktorja, ki podpisuje samostojno, v obeegu zak. pooblastil in pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LBS,
Ljubljana,
dne 26. januarja 1950.
St. 24360—1950
741

•

190.
Sedež: Sapjane.
Dan vpisa: 26. januarja 1950.
Besedilo: Zbiralna skladišča za le«, Sa-*
pjan e.
•
Poslovni predmet: Vekladiščenje, sortiranje in odprema gozdnih ter lesnih izdelkov za Izvoz.
Uotanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba št. SJZak 789 z dne 26 XII. 1949.
Operativni upravni voditelj: Glavna direkcija za promet z lesom pri ministrstvu za lesno industrijo LRS.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
&emrl Jame-z, v. d. direktorja, ki podpi.
suje samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LBS,
Ljubljana,
dne 26. januarja 1950.
&t. 24361—1950
740
191.
Sedež: Ljutomer.
Dan vipjea: 31. decembra 1949.
:Besedilo: Oblastno podjetje za odkup
nilska, mlečnih izdelkov, jajc, perutnine
in divjačine.
Poslovni predmet: Odkup.mleka, mlečnih izdelkov, jajc, nerutnine in divjačine
na področju okrajev Ljutomer in Lendava.

*
.
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Ustanovitelj podjetja: Oblastni LO maribarske oblasti v Mariboru, odločba številka 995/2—1949 z dne 15. XII. 1949.
Operativni upravni voditelj: Oblastna
direkcija odkupnih podjetij mariborske
oblasti v Mariboru.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Tibaut Jože, .ravnatelj, za vse gospodarsko, personalno in finančnopravne za+* dev© in računske listine,
Šalamun Alojz, računovodja, za vse finančne in računske listine.
Oblastni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 23. januarja 1950.
at. Pov 5/12—1949
617
192.
Sedež: Banja Loka.
Dan vpisa: 12. oktobra 1949.
Besedilo: Mesarija, KLO Banja Loka.
Poslovni predmet: Izvrševanje mesarske obrti.
Ustanovitelj podjetja: KLO Banja Loka.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Banja Loka.
Podjeitje zastopajo in zanj podpisujejo:
Rački Jože, poslovodja, samostojno v
obsegu pooblastil, določenih v pravilih
podjetja in
štanupfelj Matija, sopodpisuje vse računske listine.
Okrajni LO Kočevje,
poverjeništvo za finance,
dne 16. januarja 1950.
St. 1295-1949
586
193.
Sedež: Loški potok.
Dan vpisa: 17. januarja 1950.
Besedilo: Gostinski obrat KLO Loški
potok, poslovalnica z menzo Hrib št. 92.
Poslovni predmet: Nakup in prodaja na
drobno alkoholnih in brezalkoholnih pijač, prehranjevanje delavcev in nameščencev drž. gospodarskih podjetij in usta.
nov KLO Loški potok ter prehodnih gostov.
Ustanovitelj podjetja: KILO Loški potok.
Izvršilni
r Operativni upravni voditelj:
odbor v Loškem potoku.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Košmrlj Jože, poslovodja, samostojno v
vseh zadevah, v finančnih, denarnih zadevah sopodpisuje do zneska 400.000 dih
Monar Vinko, računovodja.
Okrajni L0 Kočevje,
poverjeništvo za finance,
dne 17. januarja 1950.
St. 1452
585
194.
Sedež: Ljutomer.
Dan vpisa: 7. januarja 1950.
Besedilo: Mestna klavnica in mesnica.
Poslovni predmet: Klanje živine in pro'da ja mešal
Ustanovitelj podjetja: MLO Lj|U(tamer«
Operativni upravni voditelj: MLO tijatom er.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Kogler Miirkfo', upravitelj in
Rajter Irma, knjigovodja.
Okrajni tO Ljutomer,
poverjeništvo za finance,
dne 7. januarja 1950.
St. 124
<554
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195.
Sedež: Podova št. 51.
Dan vpisa: 4. januarja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, Podova,
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih
in brezalkoholnih pijač, prodaja jestvin.
Ustanovitelj podjetja: KLO Podova.
Operativni upravni voditelj: KLO Po.
dova.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo;
Bauman Jožefa, poslovodja, neomejeno,
Pesek Jožef, knjigovodja,
Bauman Anton, za operativno upravno
vodstvo.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 4. januarja 1950.
St. 28/1-V/—1950
579
•¥•
196.
Sedež: Rogoznica št. 24.
Dan vpisa: 20. januarja 1950.
Besedilo: Krajevno studenčarstvo, Selce.
Poslovni predmet: Kopanje novih in
popravljanje starih studencev, popravljanje lesenih in železnih črpalk.
Ustanovitelj podjetja KLO Selce.
Operativni upravni voditelj: KLO Selce.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Marin Franc, poslovodja,
Kramberger Ludvik, knjigovodja in
Rola Jožef, za operativno upravno vodstvo.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 20. januarja 1950.
St. 218/1-V/6-1950
588
197.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpisa: 23. januarja 1950.
Besedilo: Okrajna menza v Murski Soboti.
poslovni predmet: Nakup, priprava in
prodaja živilskih potrebščin, nakup in
prodaja alkoholnih in brezalkoholnih pi.
jač.
Ustanovitelj podjetja: OLO Murska Sobota.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO Murska Sobota.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Talanji Franc, upravnik do zneska
50.000 din, v njegovi odsotnosti
Viratarič Franc, administrator, do zneska 50.000 din.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 23. januarja 1950.
St. 95/50
672

•

198.
Sedež: Zagorje.
Dan vpisa: 20. januarja 1950.
Besedilo: Okrajne apnenice, Zagorje.
Poslovni predmet: žganje in prodaja
apna.
Ustanovitelj podjetja: OLQ Trbovlje.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO Trbovlje.
podjetje zastopajo in •••• podpisujejo:
Ludovîko Franc, poverjenik za obit in
industrijo pri OLO Trbovlje, skupaj z
njim
Korbair Branko, direktor in
Jokovdc" Dušan, računovodja.
Okrajni LÖ Trbovlje,
poverjeništvo za iinance,
dne 20. januarja 1950.
St. 1557/1-49

Sedež: Zagorje št. 124.
Dan vpisa: 20. januarja 1950.
Besedilo: Cementni izdelki, Zagorje.
Poslovni predmet: Izdelava in prodaja
cementnih izdelkov.
Ustanovitelj podjetja: 01+0 Trbovlje.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO Trbovlje.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Ludoviko Franc, poverjenik za obrt in
industrijo pri OLO Trbovlje, skupaj z
njim
Korbar Branko, direktor in
Jokovič Dušan, računovodja.
Okrajni L0 Trbovlje,
poverjeništvo za finance,
dne 20. januarja 1950.
Št. 1558/1-49
619

Spremembe
200.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 20. januarja 1950.
Besedilo: Podjetje za promet z lesom,
Celje.
Vpiše se Stropnik Marija, računovodja,
ki sopodpisuje listine po 47. členu spizakona o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 20. januarja 1950.
24342-1950
643

•

201.
Sedež: Goričane, Medvode.
Dan vpisa: 17. januarja 1950.
Besedilo: Tovarna tanina, Goričane,
Medvode.
Vpiše se Petrič Angela, v. d. glavnega
računovodje, ki sopodpisuje listine po
47. členu spi. zakona o drž. gospodarskih
podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 17. januarja 1950.
št. 24322/1—1950
638
202.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 20. januarja 1950.
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, Ljubljana.
Poslovni predmet odele]: Uipravljamjei
gojenje (pogozdovanje) in varstvo gozdov,
odkazovanje ter sklepanje pogodb z državnimi lesnimi industrijskimi podjetji.
Izbriše ee poslovalnica Gozdna ••••••
Ljubljana in Luknmn Andrej, ämßfo*
ter ing. Turk Zdravkò, pomôfek aire*torja, vpiše ee:
Ulčar Franc, direktor, •\ podpičje *"
mostojno, v obsegi« zaE pooblastil1 in' Pra"
vil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 20. januarjia 1950.
646
Št. 24351—1950
203.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 26. januarja 1950.
. ,
Besedilo: Industrija bitnmênskiK •«®1"
kov,' Ljubljana—Mosfe.
Izbriše se Lutman Andrej, direktor M»
:
'vpiše

••* •• •

fgS. 5 gg 31, I, JQ50
feuj4 Anton, $r.ektqr, ki nodßisuje
v öBsegu zaik. pooblastil ii
Pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LBS,
Ljubljana,
dae 26. januarja 1950.
St. 24355-1950
739
^W^'^WPJ

204.
*
Sedež: Ljubljana.
Dan vip'JBa; 26. jantarja, I960.
Beeediiö: Lesno industrijsko podjetje,
Izbriše se Lutman Andrej, direktor in
ürovatig Jože, personalni referont in vpi.
Sega Andrej, direktor, ki podpisuje sav obsegu zak. pooblastil in; pra«1Podjetja,
Ja.mnik Jože, pomočnik direktorja in
Milačič Milorad, sekretar, ki podpisujeta
v odsotnosti direktorja, v ietem obe
egu toot cmi.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 26. januarja 1950.
742
St. 24341-1950
«•»1••••,

205
Sedež: Ljubljana.
D
an vpisa: 10. novembra 1949.
besedilo: Tovarna učil, Ljubljana.
uedež odslej. Črnomelj.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 10. novembra 1949.
640
St. 243355/3—1949
206.
*
Sedež: Ljubljana.
JJan vpisa: 20. januarja 1950
besedilo: Trgovsko podjetje Slovenija—
T K ^eubleeJana.
•'silil
poskwamäca za prodajo gar•*ega materiala v Ljubljani in njen
Poslovodja Zelemikar Ivan, ter Balantič
an
*o, poslovodja prodaiamice v Franko^ • 21; vpile se
česen Alojz, pcslovodja, ki podpisuje
a
Prcdajalniico v Frankopanski ulici 21.
Ministrstvo za linanco LRS,
Ljubljana,
dne 20. januarja 1950.
Št. 24340-1950
645
207.
*
Sedež: Mengeš.
"*a vpisa: 20. januarja 1950.
besedilo; Tovarna glasbil, Mengeš.
••••• Be jjova,gjg Rafael direktor in
eanv°^,ec Stanislav, direktor, lai podpisuje
to»,-,
Ja0> v- obsegu zak. pooblastil in
Rav
H Podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 20. januarja 1950.
Št. 24336-1950
642
208.
ff/ež: Sevnica.
B^?iea: 24- Januarja 1950.
"esedjfo. >j„gotanln« Sevnica.
S«

'PieuieUSSv°8

Gvido

' te1""«1! •••,

ki

P°đ-

oW u
odsotnosti direktorja, v istem
t> kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 24. januarja 1950.
Št. 24335-1950
738

209.
Sedež: Slovenj Gradec,
Dan vpisa: 17. januarija 1950.
BesediJo: Tovarna meril, Slovenj Gradec.
Vpiše se Lenič Marija, v. d. računovodje, ki eopodpisuje listine po 47. členu
spi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 17. januarja 1950.
Št. 24310/1—1950
637
*
210.
Sedež; Sv. Lucija ob Soči.
Dan vpisa: 20. januarja 1950.
Besedilo: Podjetje za promet % lesom,
Sv. Lucija ob Soči.
Vpišeta ea
Manfreda Boris, sekretar, ki podpisuje
v odsotnosti direktorja, v istem obsegu
kot oni in
Može Ivan, šef računovodstva, • eopodpisuje listine po 47. členu epi. zakona
o drž. goap. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 20. januarja 1950.
Št. 24348—1950
644

•

211.
Sedež: Tržič.
Dan vpisa: 17. januarja 1950.
Besedilo; Tovarna pohištva, Tržič.
Vpiše ee KaHšnik Milena, v. d. računovodje, ki sopodpisuje listine po 47. členu
spi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 17. januarja 1950.
St. 24S34—1950
639
212.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 23. januarja 1950.
Besedilo: Mestno podjetjo sElektra«
Ljubljana.
Izbriše se upravnik Volčič Rudi in vpise
Prešeren Stane.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 23. januarja 1950.
Fin. št. 230/50
702

•

213.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 19. januarja 1950.
Besedilo: Podjetjo »Kamen« Ljubljana.
Vpise se Kamnolom apnenica1 v Kamni
gorici.
Poslovni predmet odslej še: Žganje
apna.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 20. januarja 1950.
Fin. št. 4613/49
652

•

214.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 19. januarja 1950.
Besedilo: Tovarna kuvert in papirnatih
vrečic »Kuverta« Ljubljana.
Operativni upravni vodifelj odslej:
Uprava mestne papirne in kemične industrije.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 20. januaria 1950.
Fin. št. 203/50
653

%» a?
21Ö.
Sedež: Loški potok.
Dan vpisa-, 17, ••••••••• 1950,

Besedilo: Gostinci obrat, KM) î•â

potok.
Poslovni predmeti Nakupovanje in raz••••••••• aîtohûM^ m b'rezglköhoteih
pijač, odta'ahje
•$•• io àarzhà jeep.
1

Izbrisa fra "za! ••%••••••jö Ktìrdw Alojz

in vpiše
Košmrlj Jože, poslovodja, zjm&nà •••vicami an dbîznWtmî •••• $•• pWjëtp.
Okrajni LO KWevje,
poverj'ênisfv'o za toiarìce,
dnë i$. jàateoaa $>!•
St •
587.

•

216.
Sedež; Ribnica.
Dan vipieia: 2'â^maja 1949.
Besedilo: Krajevna hranilnica, EI»
Ribnica.
Izbriše se upravnik Smak Anton in
vpiše
Anko Bogomir, upravnik, z istimi dolžnostmi in pravitälmi.
Okrajni JjO Kočevje,
poverjeništvo za nöince,
dne ÌÌ6. januarja 10••.
St. Mi
584

•

217.
Sedež: Dolnja Lendava,
Dan vpiea: 25. januarja •9•0.
Besedilo: Mestna obrtna podjetja, Ddl<
Lendava.
Izbrise se Tivadar Štefan, upravnik in
vpiše
Lebar Teodor, upravnik, • |pD%)§suj0
v obsegu zalióinitiih •[•••• ià jptfatófl
podjetja.
Okrajni LO Lendava,
poverjeniStVò za finance,
dne 26. jamiajja 1950.
Smî
218.
Sedež: Dolnja Lendava,
Dan vpisa: 25. januarja ,„^„.
Besedilo: Mestno gostinsko poidfefje",
Dol. Lendava.
Izbriše se Tivadar Štefan, upravnik »H
vpiše
Lobar Teodor, ppravnik, M podp
v ob&é'gu zakonitih ^•••••• iä
podjetja.
Okrajni LO Lendava,
poverjenilfvb za finance»
dne 26. januafjla ISSO.
Št. Ì19/1
•

•

219.
Sedež: Dolnja Lendava.
Dan vpisa: 27. januarja 1950.
Besedilo: Mestno komunalno podjetje.
Ustanovi se Kot poseben oddelek >•&<
na uprava pokbpalïlïk s pto'gïëbnim zavodom v Dolnji Lendavi.
Izbriše se oädeleE >Pogrôbni zavod«
pri mestnem komunalnem pofdJeïju, Jer
se združi z oddelkom uprave pofeopaliSS.
Okrajni LO Lendava,
poverjeništvo za finanze,
dine 27. januaria Jtèw.

Št. Uiß-•

220.

•

Sedež: Ljubljana, Poljanska 15.
Dan vpisa: 17. januafrja 1950.
Besedilo: Kroj.

7«
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Stran 40
Za podjetje podpisuje:
Jezovšek Betka, blagajnik.
Rajonski LO I Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 21. januarja 1950.
St. 530/50

589

•

221.
Sedež: Ljubljana, Prisojna 7.
Dan vpisa: 21. januarja 1950.
Besedilo; Živila RLO III.
Izbriše se poslovalnica St. 6 Sadje—zelenjava, Zaloška 63, ker je prenehala s
poslovanjem.
Ustanovi se podružnica: Buffet, Šmar.
tinska c. 14.
Rajonski LO III Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 21. januarja 1950.
St. 421/50-1
615
222.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 4. januarja 1950.
Besedilo: Okrajni magazin Maribor okolica.
Izbrišejo se poslovaln.ee v Fali in v
Šentilju v SI. goricah in vpišejo :
poslovalnica za plan II Sv. Lenart v SI.
gor-,
pionirska restavracija Sv. Lenart v SL
goricah in
poslovalnica Pesnica.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 4. januarja 1950.
St. S670/1—V/6—1949
578
223.
Sedež: Podvelka.
Dan vpisa: 4. janaurja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, Pođvelka.
Izbriše ee knjigovodja Meearič Janko in
vpiše
Golčer Zorka, knjigovodja, ki podpiauje za podjetje.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 4. januarja 1950.
St. 33/1-V/6-1950
581

•

224.
Sedež: Podvelka.
Dan vpisa: 4. januarja 1950.
Besedilo: Krajevna mesarija, Podvelka.
Izbriše se knjigovodja Meseno Janko in
vpiše
••-lčer Zorka, knjigovodja, ki podpisuje po določbah 47. Siena spi. zakona o
drž. gosp podjetjih.
Okrajni L0 Maribor okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 4. januarja 1950.
St. 31/1—V/6-1950
577

•

225.
Sedež: Podvelka.
Dan vpisa: 4. januarja 1950.
Besedilo: Krajevna pekarna, Podvelka.
Izbriše se knjigovodja Meserič Janko in
\]piše
Golčer Zorka, knjigovodja.
Okrajni L0 Maribor okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 4. ianuaria 1950.
6t. 34/1-1950
576

226.
Sedež: Cankova.
Dan vpisa: 23 januarja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, Cankova,
Izbriše ee Bertalanič Koloman, poslovodja in vpiše
Gomboc Anton, poslovodja, ki podpisuje
v istem obsegu.
Okrajni L0 Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 23. januarja 1950.
St. 90/1950
670

•

227.
Sedež: Gornja Lendava.
Dan vpisa: 23. januarja 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje »Kamnograd« v Gornji Lendavi.
Izbriše ee poslovodja Grah Janes in
vpiše
Horvat Franc, poslovodja.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 23. januarja 1950.
St. 97/1950
673

•

238.
Sedež: Gornji Petrovci.
Dan vpisa: 23. januarja é 1950.
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje
v Gornjih Petrovcih.
Izbriše se poslovodja Pere Janez in
vpiše
Horvat Jožefa, poslovodja, ki podpisuje
v istem obsegu.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 23. januarja 1950.
Št. 102/1950
676

•

229.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpisa; 26. januarja 1950.
Besedilo: Mestna delavsko uslužbenska
menza, Murska Sobota.
Izbrišeta se Fliear Elza poslovodja in
Franko Jolanka, računovodja ter vpiše
Berke Ludvik, poslovodja.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjen'štvo za finance,
dne 26. januarja 1950.
St. 111/1950
748
230.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpisa: 18. januarja 1950.
Besedilo: Okrajni magazin, Murska Sobota.
Vpiše ee poslovalnica e sedežem v Beltincih.
Okrajni L0 Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 18. januarja 1950.
St 80/1950
678

•

231.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpisa: 18. januarja 1950.
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje,
Murska Sobota.
Izbriše se glavni -računovodja Mataj Stefan in Kramberger Danica, pomočnica gl.
računovodje, ter opišeta
Klepec Danijel, glavni računovodja, in
Podlesek Ema, pomočnica glavnega računovodje.
Okrajni LO Mnrska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 18. Januarja 1950,
Št. 81/1950
677

Štev. 6 - 81. L 1050
232.
Sedež: Salovci.
Dan vpisa: 23. januarja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, Salerei.
Izbriše se poslovodja Stefane« Franc in
bivši člani Zupanek Aleksander, predsednik in Svetec Janez, tajnik KLO ter vpišejo:
UUeo Martin, poslovodja,
Svetec Aleksander, predsednik,
Janko Stefan, tajnik in
Abraham Ernest, fin. referent KLO, ki
bodo podpisovali za podjetje do zneska
50.000 din.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 23. januarja 1950.
St. 98/1950
674

•

233.
Sedež: Ptuj.
Dan vpisa: 21. jnauarja 1950.
Besedilo: Okrajni magacin, Ptuj.
Izbriše ••: Gregorec Osvin, v. d. šefa
trgovinskega odseka, pri Klemenčiču Martinu pa besedilo: v. d. ravnatelja in vpiše
Majer Julij, šef komercialnega odseka
in pomočnik ravnatelja ter
Klemenčič Martin, ravnatelj.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništvo za finance,
dne 21. Januarja 1950.
St. 126/1-50
719
234.
* '
Sedež: Srponica.
Dan vpisa: 14. januarja 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje »Kreda«
Srpenica.
Izbriše ee Žagar Josip, upravnik i11
vpiše
Braz Franc, upravnik, s pooblastili P°
pravilih podjetja.
\
Okrajni LO Tolmin,
poverjeništvo za finance,
dne 26. januarja 1950.
St. 36/23-50
721
235.
Sedež: Sv. Lucija ob Sofi.
Dan vipisa: 16. julija 1947.
Besedilo: Okrajni magazin, Tolmin.
Izbriše se Leban Alojz, ravnatelj io
vpiše:
Šuligoj Franc, ravnatelj, e pooblastili
po pravilih podjetja, v odsotnosti ravnatelja podpisuje
i
Florjančič Stanko, v odsotnosti računovodje pa
Muznik Julka.
Okrajni LO Tolmin,
poverjeništvo za finance,
dne 26. januarja 1950.
722
St. 36/21-50

/

Izbrisi
236.
Sedež: LJubljana.
Dan izbrisa: 20. ••••••• 1950.^
Besedio: Titovi zavodi Litostroj, livarna in tovarna strojev. LJubljana.
Ker Je postalo podjetje splošnega w'
žavnega pomena.
Ministrstvo za finance LRS»
LJubljana,
dne 20. januarja 1950.
ß4l
St. 24345-1950
"*

g« 5 — 31. I, I960
287/38.
SsdBŽ: Murska Sobota.
"an izbrisa: 11. januarja 1050.
öeftedilo: Oblastno podjotjo za odkup
•••••, Jnležnlh izdelkov, jajc, perutnine
ln
dma&ne.
•
lïbriîota »o podružnici v Ljutomeru in
rrjfkvi, ter jo po prijavi Oblastnega
P^jetja •• odkup mleka, mlečnih izdel•v> Jajc, perutnino in divjačine, Ljuto^.r z dne 15.. XII. 1949, it. 86/50 regi•prano isto kot samostojno podjetje e
PotoimiBo v Lendavi.
Oblastni LO Maribor,
povorjeništvo za finança,
dno 23. januarja 1930.
5t. Pov 6/10-1949
616
,239.
Sedež: Jaršo.
Dan izbrisa: 27. januarja 1950.
Besedilo. Krajevna gostilna Zg. Jarše.
«* podlagi odloSbe KLO Jarie St. 4Ö0
rate0 ^' XI1' •9 Mradi P'renchania obOkrajni LO Kamnik,
povorjoništro za finance,
dno 27. Januarja 1950.
St. 15—ITI 1950
720

aio.

*

Sfdež: Dolnja Lendava.
"an obrisa; 25. januarja 1050.
^Beeedilo; Mestna ekonomija, Dolnja
adl
elf?"
dodelitve k Okrajnemu kmetijemu
gospodarstvu v Dolnji Lendavi.
Okrajni LO Lendava,
povorjeništvo za finance,
dne 26. januarja 1950.
Št. 116/1
746

241.

*

ffdeïUIftribor, Studenci, Ruška c. 9.
vati izbriea: 4. Januarja 1050.
uesediio: Avtomchanična delavnica, Mani ar
L6ar-Studenci.
adi združitve podjetij.
Okrajni LO Maribor okolica,
povorjeništvo sta finance,
dne 4. januarja 1950.
St. 3887/k~5/0-1019
583
242.

*

h^,'- Selnica ob Dravi št. 107.
W j^brk-a: 4. •••••••• 1050.
zMl0: Krajevna gostilna, Fala.
"»radi prenehanja poslovanja.
*
trajni LO Maribor okolica,
povorjeništvo za finance,
dne 4. januarja 1950.
S*. 2337/7-V/6-1949
582
243.
•
edež; Sv. Jurij ob Pesnici.
Bee«iHMbräea:
*• Januarja 1050.
ob JW, ,: Krajevna gostilna, Sv. Jurij
delov-ij?
Pre2lo pod upravo Kmetijske ob.
a e
• zadruge Jurij ob Pesnic!,
"krajni LO Maribor okolica,
Povcrjpništvo za iinancci
dne 4. Januar a 1050.
580
St. 8885/1-V/6-1949
*44.
• '
fc^onci.
Begg^psa: 23. •••••••• 1050.^0 Bel« . aicv"a gostilna Bratonci

, URADNI LIST LRS
Ker je prenehala obratovati.
Okrajni LO Murska Sobota,
povorjeništvo za linanec,
dne 23. januarja 1050.
St. 90/1050

Siran 41

671

•

245.
Sedež: Proscčka vas.
Daa izbrisa; 23. januarja 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje »Krajevna
gostilna« Prosccka vas.
Zaradi prenehanja obratovanja.
Okrajni LO Murska Sobota,
povorjeništvo za finance,
dno 23. januarja 1050.
Št. 101/1950
675

liegister
invalidskih podjetij
V pi«i
240.
bedež: Bled.
Dan vpiea: 23. januarja 1050.
Bewuduo: Invuliuskp podjetje »Šivalnica
in i.j'ujiU'Hicu« Bled.
Poslovni predmet: Izvrševanje storitev
šiviljako-kro jaške stroke.
Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor
Zvezo VVi Jesenice, odločba M. 839 z
dne 12. Xil. 1949.
Operativni upravni voditelj: Okrajni
odbor Zveze VVI Jesenice.
Podjeijo zastopata in zanj podpisujeta:
iiumar Vinko, upravnik, lu podpisuje
sainooiojirt;, v obsegu pooblastil po pravilih podjetju;
Janezie öpelca, knjigovodja, ki eopodpieujo litiHuo računovodskega •••••••.
Ministrstvo za finance LUS,
Ljubljana,
dne 23. januarja 1950.
St. 24353-1950
743
Spremembe
247.
Sedeži Dolsko.
Dan vpisa: 20. januarja 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Splošno
Vrbo-Plotarstvo«.
Izbrišeta se Smrkolj Mairtin, začasni
upravnik in Strmijom Milka, računovodja
ter vpiše
ValenčiS Joie, upravnik, ki podpisuje
samostojno, v obsegu pooblastil, določenih
v pravilih podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 20. januarja 1950.
&t. 24850-1950
650
348.
Sedež: LJubljana,
Dan vpisa: 20. januarja 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Jugoreklam«, Ljubljana.
Izbriše 60 Jelene Mihek, direktor In
vpišeta
Grlžon Ivan, v. d. direktorja, ki podpisuje eamo&tojno, v obsegu pooblastili
dolooonih v pravilih podjetja In
KokolJ Franjo, pomočnik direktorja, ki
podpisuje v odsotnosti direktorja, v istem
obsegu kot oni.
Ministrstva •• finance LBS,
Ljubljana,
dne 20 januarja 1950.
St. 24344—1950
651

249.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 20. januarja 1950.
Besedilo: Invalidsko podjcfjo »Tovarna
trakov«, Maribor.
Izbriše ee Pernarčic Anton, v. d, upravnika in vpiJe
Gri] Franc, upravnik, ki podpisuje
samostojno, v obsegu pooblastil, določenih v pravilih podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 20. januarja 1950.
&t. 24339r1950
48

•

250.
Sedež: Miren pri Goric1.
Dan vpisa: 13. januarja 1050.
Besedilo: Invalidsko pndjcJjc — mizarska delavn'ca »Istok«, Slircn.
Izbriše se Kokalj Franc, upravnik in
vpiše
Samokee Miro, upravnik, ki podpisuje
samostojno, v obsegu pooblastil v pravilih podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana -,
dne 13. januarja 1950.
&t. 24331—1950
421'

•

251.
Sedei: Polzela.
Dan vpiea: 11. januarja 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetjo »Mizarstvo« T Polzeli.
Poslovni predmet odslej: Stavbeno ia
pohištveno mizarstvo ter izdelovanje vsakovrstnih košar in pletarekih izdelkw.
Operativni upravni voditelj odslej:
Uprava Invalidske lokalne industrije.
Izbriše se Turnšek Mihael, knjigovodja
in vpiše ee:
Širše Ivan, knjigovodja^ ki »podpisuje
.listine računovodskega značaja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana
dne 11. Januarja 1950.
St. 24813-1950
420

•

258.
Sedei: Polzela.
Dan vpisa: 20. januarja 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Mizar,
stvo« v Polzeli.
Izbriše ee Jelen Ernest, upravnik in
vpišeta
Kokalj Franc, upravnik, ki podpisuje
samostojne, v obsegu pooblastil, določenih v pravilih podjetja in
Borovšak Stane, pomočnik upravnika,
ki podpisuje v odsotnosti upravnika, Mrapaj z nJim
Širše Ivan, knjigovodja, v istem ob6ogu kot upravnik.
Ministrstvo za finance LRSf
Ljubljana,
dno 20. lanuarja 1050.
St. 24313/1-1050
049

Izbrisi
8SB.
Sedei: Maribor.
Dan izbrisa: 11. januarja 1D50.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Krojaštvo«, Maribor,
Zaradi končane likv'dacije.
MJnifltrefrn za fitianro LRS.
Ljubljano
dne 11. januarja 1050.
St. 24328-1950
419

Stey^.nJIl, 1.1950,

URADNI LIST.LRS

Stran 42
254.
Sedež: Muta.
Dan üb risa: 20. januarja 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Mizarstvo«, Muta.
Zaradi prehoda pod operativno upraiv.
no vodstvo KLO Muta.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 20. januarja 1950.
St. 24326—1950
647

Zadružni register
Vpisi
32.
Sedež: Ovsiše, OLO Jesenice.
Dan vpiea: 17. decembra 1949.
Besedilo: Kmetijska zadruga Ovsiše—
Podnart.
Na ustanovnem zbora 27. II. 1949 js
bila ustanovljena zadruga za nedoločen
čas.
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi
predmeti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse kmetijske pridelke in izdelke v
skladu s postavljenim načrtom za dobro
oskrbo mest in drugih industrijskih ere.
diso in sklepa v ta namen pogodbe;
3. da pospešuje in razvija vse ••••••
kmetijskega gospodarstva na svojfm
področju, tako poljedelstvo, živinorejo,
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo,
gojitev industrijskih in drugih kultur,
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno
le tiste panoge oziroma kulture, ki v
danih naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske
proizvodnje in s tem za naraščanje blagostanja svojih članov naprednejše tehnične in agronomske metode v kmetijstvu in v ta namen nabavlja kmetijske
stroje, umetna gnojila itd.; ustanavlja
ambulante za živino, plemenilne postaje,
organizira 6elekoijo živine, gradi silose,
organizira semensko službo, skrbi za
gojitev sadnih, gozdnih »in drugih sadik
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij,
skin pridelkov in obrtne delavnice za
potrebe svojih članov in izrablja pri tem
predvsem lokalne eurovine; 6. da zbira
kmečke prihranke v obliki hranilnih
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski etrokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega
okoliša tako, da prireja v svojem zadružnem domu strokovna in politična
predavanja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi
svojo knjižnico.
Delež znaša 100 din, ki se lahko plača v obrokih. Delež zadružnikovega družinskega Člana znala 20 din.
Zadruga razglaša važnejše sklep? v svojih poslovnih prostorih.
Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov.
Nejgova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo podpisujeta po dva člana upravnega odbora, katerih enega lahko nadomešča po upravnem odboru pooblaščeni
ulužbenec zadruge.
Člani upravnega odbora so: Mulej Franc, delavec, Ovsiše 3,
.'Jelene Zdravko, kmet, Prezrenje R,
Rakovec Jože,' kmet, Poljšica 3,
Potočnik Rudolf, kmečki sin, Rovte 4,

Rozman Ciril, kmet, češnjica 6,
Zupan Anton, kmet, Zaloše 4,
štuiiar Jože, kmet, Podnart 6,
Papier Anton, mizar, Dotiavca 3.
Pooblaščenec za eopodpisovanje' je Bester Jože, kmet, Ovsiše 1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. decembra 1949.
Zt 167/49 — Zadr VIII 15/1 480
*
33.
Sedež: Šmartno pod Smarno goro.
Dan vpisa: 9. januarja 1950.
Besedilo: Čevljarska produktivna zadruga z omejenim jamstvom v Smartnem
pod Šmarno goro.
Na ustanovnem zboru 30. *••. 1949 je
bila ustanovljena zadruga za nedoločen
čas.
Naloge zadruge so: 1. da skupno opravlja čevljarsko obrt z delovno oilo svojih
članov, predvem na podlagi akorda; 2. da
nabavlja - surovine, material in eredstva
za lastno proizvodnjo, da prodaja obrtne
izdelke in organiziira kreditiranje svojih
članov, predvsem na podlagi akorda; 2. da
nivo svojih članov; 4. da prejema in
strokovno izobražuje svoje učence in 5.
da prilagodi svoje delo splošnemu državnemu gospodarskemu načrtu.
Delež znaša 500 din.
člani odgovarjajo za obveznosti zadruge e petkratnim zneskom vpisanih obveznih deležev.
Zadruga razglaša važnejše Jsklepe v
svojih poslovnih prostorih.
Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov.
Njegova dolžnost traja eno leto.
Zadrugo predstavljata predsednik in
tajnik upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so:
Francelj Leopold, čevlj. pomočnik,
Šmartno pod šmarno goro 38,
Čebašek Feliks, čevlj. pomočnik, Polje
št. 6,
Pipan Andrej, čevlj. pomočnik, Tacen
št. 17,
Pečovnik Zdenka, šivilja, Šmartno pod
Smarno goro 25,
Janežič Ciril, čevlj. pomočnik, Sp. Gameljne 38.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. januarja 1950.
Zt 3/50 - Zadr VII 22/1
283

•

34.
Sedež: Cvetkovci, okraj Ptuj.
Dan vpisa: 14. januarja 1950.
Besedilo: Kmetijska
obdelovalna zadruga, Cvetkovc1.
Zadruga je bila ustanovljena na zboru
29. IX. 1949 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: da e skupnimi proizvajalnimi sredstvi m s skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo, in
visoko produktivnostjo dela, uprabljajoč
sodobno znanoot in tehniko, da tako poveča dohodke, se ubrani izkoriščevalskih
elementov na vasi ter sodeluje pri socialistični gradüvi države in s tem ustvari
boljšo in kulturnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišja, kot zakup; zemlja ostane njihova last, in zanio jim zadruga plačuje zakupnino po eldepu zbora, vendar
ne več kot 30 % o'd sKupnih letnih dohodkov zadruge po odbîfku eßladov. Razen zemlje vložijo zadružniki v zadrugo
Gospodarske zgradbe, ki ohišju nie» po.
trebne, inventar, vprežno in plemensko
živino, živinsko.krmo in seme, razen ži-

vine, živinske krme in semen, potrebuj
za ohišje. Gospodarske zgradbe, kmetijeki stroji, naprave in orodje, ivprežna in
plemenska živina, žlviiiffifta krma in »semena, ki se vldaijo v zadrugo, postanejo last
zadruge, ki izjplača za^ružAom na podlagi ocenitve ugotovljeno vrednost v določenem -roku.
Upravni odbor, katerega dolžnost traja
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8
članov. Upravni ••••• jo izvršilni org<ui
zadruge, predstavlja pa zadrugo, in podpihuje zanjo v imenu odbora predsednik;
Člani upravnega odbora so:
Ozmec Franc, predsednik,
Munda Franc,
Hanželič Dionizij, vsi kmetje v Cvetkovcih.
Okrožno sodišče v Mariboru
dno 14, januarja 1950.
Zadr VI 81
441

.

•

35.
Sedež: Davča.
Dan vpisa: 12. januarja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Davča.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Prezelj Ivan, Bevk Anton, Rosic Josip,
Kajžar Anton, Kajžar Mihael, Frelib
Alojz in vpišejo novi člani odbora:
Jemec Amalija, poseôtnica, Davča 24,
Kodar Alojzij, posestnik, Davča l°i
Hudolin Peter, posestnik, Davča 4,
Mohorič Franc, delavec, Davča 32,
Tušek Anton, delavec, Davča 63»
Frelih Peter, posestnik, Davča 42.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. januarja 1950.
Zadr VI 135/2
482
3G.
Sedež: Krško.
Dan vpisa: 5. januarja 1950.
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih •
drug v Krškem.
Na rednem občnem zboru 4. V. 1949
eo se spremenila zadružna pravila v 1°členu: Člani upravnega odbora volijo izmed sebe predsednika ter dva podpredsednika.
Izbrišejo ea člani upravnega odbora:
Vahčič Jože, Planine Franc,* Zlatic Anton,
VuCnik Alojz, Ogorevc Martin, Vodopivec
Males, Merelavič Avgust in pooblaščene"
za sop odpisovanje Godler Jože ter vpišejo novi člani odbora:
Iljaž Franc, kmet, Bučka 15, predsednik,
Butara Franc, kmečki sin, Brežice H3'
I. podpredsednik,
Petan Zdravko, nameščenec, Dečna ee*
la 53, II. podpredsednik,
.
Marolt Alojz, kmečki sin, Sv. Križ/10»
Kovačič Anton, kmečki ein, Bizelj»»
». 20,

•,

Vahčič Zvonko, kmet, Leskovec pra &l
škem,
Camloh Anton, kmet, Križ.
. .
Pooblaščenec za sopodpósovanje Je P1
nine Franc, Zabukovje 33.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. januarja 1950.
wZadr III 20/3 —. Novo mesto l'
*
37.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 18. januarja 1950.
Besedilo: Zveza potrošniških xadrnf 1 ^
glavno mesto Ljubljana z o. j. v ^•••• "
Na podlagi eklepa II. izrednega oben
ga zbora z dno 23. XII. 1949 je zve?
prešla v likvidacijo.

;

likvidatorji;
Dttftež Franc, poverjenik MLO, Gni.

tovova 4,

JezovSek Leopold, ekonom MLO, Am.
w^zev trg y
Hočevar Jurij, računovodja Opere, Rož°a aolina X/8,
Ska'^60 Fxanc' prav!ni reIer6ml> Trža-

Upravni odbor sestavlja pet članov.
Izbriše eo clan upiuvnega odbora Gačnik Anton in vpišeta mova ciana upravnega odbora:
Zupančič Anton, kmet, Jezero 17 in
Rezek Anton, kmet, Dolnja Dobrava 15.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dno 17. septembra 1949.
Zadr IV 4/2
10.059

če^l?1 01Sa> računovodja Zveze, Skrab.'
-k
Uwi Vöi v LJuWjani
wKyidacijslia firma: kakor dosej s pri. 42.
Sedež: Zg. Ponikva.
li]
U °*• >v
^<iacijic
wisko firm
Dan vpisa: 3. .januarja 195u.
izml^
<> podpisujeta po dva
med v?
Besedilo: Kmetijska zadruga v Zg. PoWcvidâtorjev.
nikvi.
krožna sodišče v Ljubljani
Izbrišejo so člani upravnega odbora:
dne 18. januarja 195"0.
Zadr V 16/15
533 Jezernik Rafael, Es Rafael, l-ečnik Pankrae, Verdev Ivan, Voele Miha, Kotnik
38.
•
-k
'
Anton, Koa Stanko in opišejo novi člani
odbora:
§£**: Loka pri Žusmu.
Hrustelj Ivan, nameščenec, Studence
1
3
iSL?? *" - Januarja 1959.
št; 11,
Kmcti ska
Žnsmu
i
udruga v Loki pri
Ograjenšek Albin, kmet. delavec, Kale
10,
1Še
Đs
31111
Drohn i?
^
upravnega odbora: št. Storman
Franc, km. delavec, Sp. PoC Novak 1••• Ztof Jože
čoki
•. ,.»on' Kotnik
'
>
' nikva 12,
a»«:
Miha
in
vpišejo
novi
cla$ odbora;
Rezman Franc, km. delavec, Sp. Ponikva 1,
& \olc> kmet. Dobrina 56,
Vasle Anton, km. delavec, Zg. Ponikva
gornik Anton, kmet, Dobrina 25,
št. 21,
61 J
mlinar Z
T
Penil , " ^??'
' S- •3ko 24,
Sailer Jože, kmet, Sp. Ponikva 19,
R& ,yinli0« kmet- L01« 21,
RawlevSek Vinko, km. delavec, Zg. Powank Vimko, poljedelec, Zg. Tinsko.
nikva 9.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. januarja 1950.
dne 3. januarja 1950.
Zadr VII 170/2 — Celje ' 282
Zadr VII 75/4 — Celje
481
39.
*

•

edež: Sv. Peter pod Sv. gorami.
,43.
Sedež: Juršinci.
Be^?löa:
'7- septembra 1949.
0: •••
tru P«Ti
'•••• zadruga v Sv. Pe.
Dan vpisa: 3. januarja 1950.
• S*, gorami.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Juršin•
•
«••••
•* «Pravnega odbora: cili.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
branio tr ••1•••••
,do« CePan Frailc' Božiček
Marf/n ' •
• v1
Anton, Pratengrazer Toplak Janez, Bezjak Alojz, Cuä Franc,
odbora- ' Pišejo novi Sani upravnega Žmavc Jakofo, RakuŠa Alojz, Čeh Janez,
Belec Ignac in vpCšejo novi izvoljena člapleß
ni odbora:
cA7Anton
?0»« *»»*»
3'
kmet ein
Simonie Franc, okonom, Gabemik,
Kof^,
>
> P°l'ie 5,
SÄ»*«, Križan vrh 15,
predsednik,
gufanoao Franc, kmet, Kunšperk 22.
Soštarič Pavel, ekonom, Juršinci, pod* »krožno sodišče v Ljubljani
predsednik^
ano 7. eeptemblra 1949.
.Berlak Mirko, .delavec, Juršinci,
Zadr II 123/7
9Ô52
Ploh Alojz, delavec, Kukava,
40.
•
Herga Ignac, dejavec, Kukava.
e
MatiaŠič
Franc, kmet, Gerlinci,
| <kŽ: Suina. /
Osterc Franc, delavec, Gabemik,
••: 7
•^•
- «ep*«nbia 1949.
Klajžer Franc, delavec, Rotman.
p. gv •1°- Kmetijska zadruga v Sutni.
Okrožno sodišče'v Mariboru
pri
/Jj Izbri- • 0 ee Kostanjevici,
okraj Krško.
dne 3. januarja I960.
Êlail
iWrä
i
upravnega
odbora:
v
nc Ve e
Zadr III 28
188
inb> Tanez
' VeS 4el J°že, Kodrig Jože,
^••• •
<
S J Martin, " Kodric
- iS ^•••••• novi člani od
44.
£<*iič
••••? « °?e' mlinar, Dol 1,
Sedež: Maribor.
kmet šutea 9
' Dan vpisa: 3. januarja 1950.
Kodri•?^'
'
ra c ddOTec
Do1 12Besedilo: Okrajna zveza Kmetijskih zadrug za Maribor okolico v Mariboru.
5 •••
••
• LoSrr •
'
*>
<»•• 3 in
Vpiše eo predsednik upravnega odbora
n. 20^ J°žefa, uslužbenka KLO, Suina Focivavaek Adolf.
«
Okrožno
sodišče
v
Mariboru
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. januarja 1950.
•'0 7. Beptembtra 1949.
Zadr III 35
189
Zadr IV 25/3
9648
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nje.
^3ed],pnU'a: 17. "septembra 1949.
Pri iw Kmetijska zadruga v LukovMa oArebnJCm
retne^lfem xboru 24, IL •9 *° ße
'a zadružna pravila v 18. členu.

45.
Sedež: Polenšak, okraj Ptuj.
Dan vpisa: 7. januarja 1950.
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna
zadruga Polenšak.
Na zboru 13. II. 1949 eo bila sprejeta
nova pravila.

Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši
in čim kuliurnejši način oskrbuje evoje
člane z vsemi (potrebnimi potroSnimi
predmeti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse kmetijske pridelke in izdelke v
skladu e postavljenim, načrtom za dobro
oskrbo meat in drugih industrijskih eredišč in sklepa v ta namen pogodbe;
3. da pcispešuje in razvija vee panoge
kmetijskega gospodarstva na svojem področju, tako poljedelsivio, živinorejo, eadjaratvo, vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., poeebno še
tiste panogo cmroma kulture, ki v
danih naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske
proizvodnje in e tem za povečanje blagostanja svojih članov naprednejše tehnične in agronomske metode v kmetijstvu in v ta namen nabavlja kmetijske
etnoje, umetna gnojila itd., ustanavlja;
ambulanto za živino, plemenilnô postaje,
organizira selekcijo živine, gradi silose,
organizira eemenfiko službo, skrbi za
gojitev sadnih, gozdnih in drugih kultur
itd.; 5. da organizira predeavo kmetijsfcih pridelkov in obrtne delavncie za
potrebo »vojih članov in izrablja pri tem
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira
kmečke prihranke v obliki hranilnih
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da tikrbr za gospodarski strokovni, kulturni in pro'ereitni dvig veeh prebivalcev svojega
okoliša tako, da prireja v svojem zadružnem domu strokovna in politična
predavanja, kulturno prireditve, strokovne tečaje, razstave, predvajanja filmov,
goji fiaknlturo itd. ter ustanovi svojo
knjižnico.
Zaradi smotrnega in uspešnejšega izvajanja svojih nalog izdela potrebne n*
črte v skladu e eplošnđm državnim načiv
tom.,
•
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Raušl Alojz, Fras Franc, Vieenjak Anton, Petek Franc, Valenčič Andrej» 2ge8
Franc in vpišejo novi Člani odbora;
Vičar Janko, kmet, Strejanci,
Sostarne Anton, kmet, Slomi,
Hojnik Jožef, delavec, Hlâponci,
Čuš Ignac, kmet, Braclavci,
JanzekovSć Franc, kolar, Potenci,
Petek Martin, kmet, Prerad,
Petek Janez, delavec, Polenti,.
Vajda Franc, kmet, Polenci,
Golob Jožef, delavec, Brezovica;
Pooblaščenec za sopodpisovanje je Sev
gula Prane, knjigovodja, 'Polenšak.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. januarja 1950.
Zadr III 63
284
*
46.
Sedež: Drežnica, »kraj Tolitfn.
Dan vpisa: 10. decembra 1949.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Dreïnici.
Vpile se (pooblaščenec za eopodpä«5va«
nje Čufer Roža, knjigovodja, Drežnica 8.
Okrožno sodišče v Postojni
dne 10. decembra 1949.
Zt 225/48—12
12.995
47.
Sedež: Hrenovice, okraj Postojna.
Dan vpisa: 15. decembra 1919.
Rrsedilo: Kmetijska zadruga • Hrenovi,
cali.

f.
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Na podlagi sklepov občnega zbcra z dne
8. II. 1949 eo izorišeia elana upravnugu
odbora: Počkaj Antou m Gnezda Janez,
vpišejo pa novi izvoljeni člani odbora:
Cič Alojz, kmet. delavec, Hrenovke 15,
predsednik,
Muha Viktor, kmet, Landol 8•,
Mllaveo Frano, mohaničar, Studonoo 4,
Krizman Alojz, ein kmeta, Sminol 47.
Okrožno sodiščo v 1'oalojm
dne 10. decembra 1919.
Zt 87/48-9
12.094
43.
Sedež: Lokovec pri Ajdovščini.
Dan vplea: 20. januarja 1050.
Beaedllo: Kmetijska obdelovalna zadruga jlstok« v Lokavcu.
Na podlagi sklepa zbora 10. XI. 1949
se lzbrläo Cernigoj Bogomil, predsednik
in vpiše novi izvoljeni predsednik uprav,
noga odbora
Zigon Anton, kmet v LokavcU.
Okrožno sodišče v Postojni
dne 20. januarja 1950.
Zt 33/49-10
704

•

49,
Sedel: Planin« pri Rakeku, okraj Postojna.
,
Dan vpléa: 26. Januarja 1950.
Beecdtlo: Kmetijska ladruga v Planini
pri Rakeku.
Na podlagi uklepov občnega fcbora 24.
IV. 1949 ee izbrišejo člani upravnega odbora: Oatanek Anton, Kiuta Ida, Triar
Ludvik In Nagode Jožefa, vpišejo ipa novi
izvoljeni člani odbora:
Ietenič Joïe, ein kmeta, Planina 11,
predsednik,
Polar Franc, ein kmeta, Planina 23,
tajnik,
letenle" Jože, kmet, Planina 124,
Valente Franc,°delaivec, Planina 147,
Mrhar Pepea, kmetica, Planina 80,
Kullan Franc, kmet, Planina 7,
Petkoviek Alojz, kmet, Liplje 2.
Okrožno sodišče r Postojni
dne 26. Jattuaarjn 1950.
Zt 27/48-11 •
703

•

50.
Sedež: Poitojna,
Dan vpisa: 22. decembra 1949,
Besedilo: Okrajna iveia kmetijskih ladrug za okraj Postojna v Postojni.
Na podlagi êklepOv občnega zbora • dne
11. IV. 1949 ee kbriïolo razreïenl Slani
upravnega odbora: dodela Lojze, Zabuikovec Jože, Cehovin Anton, Zigmund Jože, Braniselj Jože, Sotlar Anton tn Kaluga Lado in vpišojo novi izvoljeni člani odbora:
Svigelj Slavko, kmet, Brezje,
Msle Jožo, delavec, Cerknica,
Zigmund Jože, nameščenec, Postojna,
Pavlovčič Franc, nameščenec, Rakek,
Antončič Janez, Umst, Iga vas,
Mlakar Jože, kmet, Lož,
Lah Janez, kmet, Nova va«,
Pegan Franc, kmet, Senožeče,
Zigmund Anton, delavec, Markovec.
prede^dnik je Mulec Milan.
Okrožno sodišče v Pfrftojni
dne 22. decembra 1949.
Zt 66/47-13
224
*
61.
SeiW: St. Téter pri fiorici, okraj Gorita.
Dan vpisa: 5. januarja 1950.
Besedilo: Krojaško-šivilska zadruga z
omejenim jamstvom v Šempetru.

Na občnem zboru 21. III. 1949 je bila
sklenjena epremembia pravil.
Nalogu zadruge eo: da skupno izvršuje
krojaeno-àivlljiiko obut z delovno elio
evojih članov, predvsem na podlagi
akorda; da nabavlja surovine, material
ia sredstva za lastno proizvodnjo, da prodaja sveje obrtne izdelke in organizira
kreditiranje članov; da dv.iga kulturni in
strokovni nivo članov; da sprejema in
Elrokovno izobražuje evojo učence in da
prilagodi delo eploänemu državnemu gospodarskemu načrtu.
Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov,
všteval prodsednlka in tajniku. Upravni
odbor jo organ zadruge, ki upravlja vse
poslovanje zadrugo.
Zadrugo predstavljata predsednik In
tajnik .uprav .ìrga odbora.
Pri vstopu v zadrugo mora vsak zadružnik plačati enkrat za vselej pristopnino v znesku 80 din.
Izbrišejo ve člani upravnega odbora:
Podbevžek Rudolf, Ožbolt Danilo in Corno
Otilija, vpišejo pa novi izvoljeni člani
Upravnega odbora:
Podberšič Ema, šivilja, Vrtojba 248,
Mozetič LudvUt, krojač, Renče 302, in
Petarin Karlo, krojač, St. Peter 143.
Okrožno sodišče v Postojni
dne 5. Januarja 1950.
Zt 87/47-10
223
^—^^

—<^^1>1»^•
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Uvedba postopanja
za razglasitev za mave
IV R 110-1/49-6 .
530
Rajovec Gregor, roj. 10. III. 1916 v Srni«
klaivžu, KLO Sv. Jurij ob Taboru, sin
Gregorja in Antonijo rojene Jurhar, poljski delavec v Sv. Miklavžu št. 73, je 0.
XI, 1944 kot borec III. bataljona Slandrove brigado NOV padel v boju z Nemci
pri Žužemberku in se od takrat pogreša.
Na predlog matere Rajovec Antonije ro*.
jene Jurhar, prevžitkariee v Smiklavžu
ät. 73, KLO Sv. Jurij ob Taboru, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega
in se izdaja poziv, naj s.e o pogrešanem
poroča eodišču ali skrbniku NunčlČu Antonu, sodnemu uradniku v Celju.
Rajovic Gregor ee poziva, naj »6 v treh
mesecih od to objave v Uradnem Hetu
LRS zglasi pri eodišču ali da kako ve*t o
sebi.
Po preteku roka bo sodišče odloČilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. januarja 1950.

•

IV R 804/50-2
587
Krobat Jožo! Karc-1, roj. 4. VII. 1904
v Celju, £<in Jožefa in Kriaflno rojene Lapomik, goetltnlčar v Celju, Tomšičev trg
St. 5, s" "1 leta 1945 pogreša.
Na pit J le« zane Krobat Erike, blagaj.
ničarke v Celju, Tomšičev, trg 5t. 5, ee
uvodo postopanje ta razglasitev za mrtvega ta se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v dveh mesecih pO tem razglasu v
Uradnem liei u LRS poroča sodišču ali
skrbniku NunJsKu Antonu, eodnomu uradniku v Celju.
Krobat Jožef ee paziva, naj se iglast
pri sodišču ali da kako vest o eobl.
Po preteku roka bb eodlšče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. januarja 1950.

IV R 1105/49-3
762
Ôtokovmik Ivan, roj. 4. VII. 1907 v Vodiškem, &in Janeza in Frančiške rojene
Vldemsok, delavec v Penečoh št. 37, KLO
Jurklošter, jo od pomladi 1944 eluž»
v kozjanskem odredu, bil februarja 10*5
ujet in se od takrat pogreša.
Na predlog Klenovžck Uršulo, gospodinje v Lokavcu 0, p. Rlmeke Toplice«
ee uvede postopanje za razglasitev za mir'"
vega in se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem poroča sodišču ali skrbniku Nunčiču Antonu, godnemu uradniku v CeljuStokovûilt Ivan ee poziva, naj ee zglaei
pri eodišču ali da kako vest o eebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo °
predlogu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 25. Januarja 1050.
I R 38/49-3
692
Mežnaršič Daniel, roj. 16. VII. 1001 v
Metliki, sin Ivana In Fran&iške rojene
Weise, gostilničar in maear v Metliki 112»
Je bil 8. IX. 1943 mobiliziran v NOV. Jeseni 1944 6P jo udeležil bojev v Suhi krajini okrog IlinJ in se od tedaj i
Najbrže je padel v bojih z Nemci.
Na predlog žene Mežnaršič Vere ••••••
Jutraž, gospodinje iz Metlike 5t. 112, &&
uvede pcetopanju za razglasitev za mrtvegaI R 42/49-3
G81
Plut Štefan, roj. 27. VIII. 1899 v Salih
pri Jugorju Št. 3, ein Stefana in Ano romene Klemončič, posestnik na Osojni!•
It. 17, je odšel 1. 1940 v Nemčijo na delo
in se ni več oglasil.
Na predlog Kartelle Marije, posestnih
iz O&ojnJka Št. 11, eo uvede postopanje za
razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kflJ
znano, ee poziva, naj to v dveh •••••»'1
po objavi v Uradnem listu LRS poroß»
eodišču «11 skrbnici Modvon Mariji, sodni
uslužbenki v Črnomlju.
MežnarSJS Danijel In Plut Stjfan »o P°"
živata, naj ee zgkalta pri wdiJEu aH daeta k*ako veet o eebi.
Po preteku roka bo 6odišče odločilo °
predloffih.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 19 Januarja 1930.
I R 82/40-5
680
Butala •••••, roj. 6. XI. 1914 na G*i£u.
ein Matije in Ane. rojene Bahor, delavecna Griču št. 25, > odšel 1041 k P^'
a\nom. Marca 1944 Je bil v bollh pri Bionici zajet od Nemcev in prepeljan v ljuo"
ljanske zapore, od tu na julija 1044 neznano kam. Priča Butala Frančiška 1* uu
'*}
povedala, da Je bil verjetno uetroljen.
takrat ee pogreša.
Na predlog matere Butala Ane, *e uve'
d© poetopanje za razglasitev za mrtvegaVeakdo, ki mu Je o pogrelanem kaj J2113'
no, ee poziva, naj to v dveh meeccib P
objavi v Uradnem listu LRS poroča eodišču ah skrbnici Medven Marija, «odni
uslužbenki v Črnomlju.
. •
Butala Janez ee poziva, naj ee zgia»
pri fodišču alf da kako veet o eebi.
Po preteku roka bo eodiSče odločilo o
predloffu.
Okrajno sodišče v Črnomlju
doe 25. januarja 1950
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• R 150/50-3
534
Gombač
Anton,
roj.
16.
I.
1921
v
Pod|r.aQu. ein Jožefa in Marije rojene SloJÏ' .fffleïki delavec v Podgxadu 37, je
^Pil 7 III. 1• y g. Drigado 18. divi.
v b ih
îôL
°i Pri Turjaku aprila
n!p, *° ga ujeli Nemci in odpeljali na
**«mo delo v Line, kjer je po iapovedbi
v wMezgeoa Jožeta v začetku leta 1945
w>lnicj zaradi oslabitve umxl. Od ta.
Kr
at se pogreša.
_ Na predlog matere Gombač Marije, goPOđinje h p0lđgrada 7f ee uvede posto^•• za raaglaeitev za mrtvega in ee izJa poziv, naj ee 0 pogrešanem v treh
•*«4 po objavi v Uradnem Uetu LRS
^'Oüa eodišču ali skrbniku Oljšaku
9 alntu
nSi
» sodnemu uslužbencu v Ilir.
ßl ?
wnci.
PridiPreteiku

TOka

^ «^^e odločilo o

Okrajno sodišče v Ilir. Bistrici
dne 16. januarja 1950.
*
1
S 403/49-4
657
iut Da
N9^?
nilo, roj. 13. III. 1910 v
;a°rezinipri Tretu, sin Leopolda in Olge
Tücht
Llnhv
el. pleskarski pomočnik v
'"O'laai. Marenčičova 3, •• kot partizan
^ f•ta 1944, ko Je baje padel na Sta"J"*, Pogreša.
ïuîhtPiredIc)S malere Kampjut Olge rojene
S«ev
Boepodinje v Ljubljani, MarenSe uve e
ei'teo M8' mrtve
^' postopanje za razglase n
Sa in ee izdaja poziv, naj
jav- ^r^anem v dveh mesecih po ob« i al1y_ Uradnem listu LRS poroča sodil|Ji. skrbniku
Babšeku Ivanu v LjubIjici •areilÊeva 3, oziroma predlagatePredlPretöku

roka

°• eodišee odločilo o

kla

Wo sodišče z& gl mesto Ljubljana
dn* 19. Januarja 1950.

It,

*

'

*

'

Jože

Öotel?*.
. K* 4. III. 1930 v Zg.
iea« £'r ®?ova Antona In Frančiške robi£ £ *4
delavca v Zg. Hotiču 29, sta
rain, v đrugo evetovno vojno mobilizi••• voineiIl51ro wi"*o. Slavko Je bil koPri dflmT? Pri nemški policiji, Jože pa
greša^Francih. Od pomladi 1945 ee poc
a v zJ6»0* Oeotaiika Franca, poljedelca ra, ?• Hotiihi '29, ee uvede postopanje
giaeitev za mrtvega.
•
•••
s&ci 0

•

R 302/49-2
750
Kumer Ivan, roj. 17. II. 1928 v Šaleku,
sin Martina in Rože rojeno Goršck, rudar v Saleku št. 4, je bil oktobra 1944
borec v prvi coti 3. bataljona VDV v gor.
nji Savinjski dolini. Decembra 1944 se je
udeležil bojev v okolici Smihela pri Mozirju in ee od tedaj pogreša.
Na predlog brata Kumerja Jožeta, rele.
renta javnega tožilstva, Salek št. 4, ee
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
R 804/50-2
751
Mohorko EdvaTd, roj. 22. VII. 1927 v
Celju, sin Martina in Marije rojeno Krumpačnik, učenec v Lokah St 43, je 3. V.
1943 odšel k 7. korpusu NOV na Dolenjsko. Sredi maja 1944 je baje padel v bojih z Nemci. Od tedaj se pogreša.
Na predlog matere Mohorko Marijo, rojeno Krumpačnik, gospodinje Iz Lok 43
pri Mozirju, sp uvede postopanje za raz.
glasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki mu je o pogrešanima kaj
znano, se poziva, naj o tem do 81. V.
1950 poroča sodišču ali predlagateljema.
Kumer Ivan in Mohorko Edvard ee pozivata, naj se zglaeita pri sodišču ali dasta kako vest o eebl.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče r Šoštanju
dne 28. januarja 1950.

•

« 352/49-U
624
velr^1 LudTik> roj. 7. VIII. 1920, v KoroJ! Prizela
Kamniku, 6in Cirila in •••••
Je J?? • ir .vdelavec v Slivni KLO Vače,
Od n!a :
dolenjskem odredu NOV.
3Q •v Ja 1944 ee pogreša, baje Je padel
• . 1944 v Tržišču na Dolenjskem.
Xi^5 Podlog Biplana Cirila, posestnika v
fla«>;[Iev ^» ee uvede postopanje za raz/
za mrtvega,
R
364/49-6
621
Slavko TOÎl 12> V 1918 V Zg

S«Î8Î?

Bistan Ludvik, Osolnik Slaivko in Jože
ee pozivajo, naj eo zglase prj eodišču
oziroma skrbniku.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Ljubljani
za okraj Ljubljana okolica
dno 16. januarja 1950.

- * kl02 mu je o pogrešanih kaj
h t». P/ •«, naj o tem v dveh me?°«>8a
,"ji, objavi v Uradnem Uetu LRS
A
«ton„ *°why
au skrbniku Kozoglavu
lica. ' n;""- ."••"neu OIO Ljubljana oko-

R 305/50-3
749
Ježovnik Jakob, roj. 22. VII. 1905 v
Paški vasi, sin Mihaela to Elizabete rojene Klančnik, posestnik iz Paške vasi
št. 13, je bil od 15. X. 1944 konjevodec
v štabu 8. Gubčeve brigade na Dolenj.
skem. V prvi polovici januarja 1945 ee
je udeležil bojev na Brezovem rebru v
okolici Straže pri Toplicah, kier je bil
baje ujet in ustreljen. Od tedaj ee pogreša.
Na predlog brata Ježovnika Ignaca, vlakovnega revizorja iz Ljubljane, Kongresni trg št. 3, ee uvede postopanje za raz.
glasitev za mrtvega. Vsakdo, ki mu je o
rvogrešanem kaj znano, ee poziva, naj o
lem do 1. VI. 1950 poroča eodiSču ali
ekrbniku.
Ježovnik Jakob ee poziva, naj ee zglaei
pri sodišču aH da kak glae o eebl.
Po preteku roka bo eodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče • Šoštanju
4
dne 28. januarja 1950.
R 900/49
484
Kranjc Marija, rojena 23. XI. 1896 v
Trnovem, tam stanujoča na §t. 19, hS
Antona In Marije rojene Stih, le bila kot
aktivistka aretirana 15. VI. 1944 na Tr.
novem in odpeljana v rasma nenilka laborišča. Bajo je 2. III. 1946 umrla v ta-
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borišču Ukendoriu pri Rawensbrücku. Od
takrat se pogreša.
R 897/49
485
Baloh Franc, roj. 3. I. 1907 v Stanovi,
šču, tam stanujoč na št. 10, sin Antona
in Katarine rojene Cušin, delavec, je kot
italijanski vojak stopil v NOV in bil v
boj:h v Jugoslaviji ujet marca 1944 je bil
v taborišču vojnih ujetnikov v Sarajevu,
kjer je drugi dan po osvoboditvi zaradi
oslabelosti umri. Od takrat ee pogreša.
R 901/49
486
Kusterfe Štefanija, rojena 29. XII. 1928
v Poreznu, tam stanujoča na št. 7, hči
Štefana in Marije rojene Dakskobler, je
bila 15. X. 1944 aretirana in odpeljana
v razna. taborišča v Nemčiji, kjer je baje
v taborišču Wittenbergu konec februarja
1945 umrla. Od takrat se pogreša.
R 902/49
487
Berginc Kristijan, roj. 31. X. 1893 v
Logu čezsoškem, stanujoč v Quais sou
Lens, Pas de Calais, Francija, sin Jožefa
in Jožefe rojene Melihen, tovarniški šofer, jo bil 6. IX. 1940 od Nemcev pr'e'lno
mobiliziran to poslan na delo v rudniku
pri Aaohnu. Zadnjič je pisal maja'1944.
od takrat ee pogreša.
Na predlog bližnjih sorodnikov 6e uvede postopanje za razglasitev za mrtve.
Kranjc Marija, Baloh Franc, Kusterle
štefanija in Berginc Kristijan ee pozivajo,
naj ee zglaaijo pri sodišču ali dajo kako
vest o sebi.
Veaklo, ki bi mu bilo o usodi pogreša,
nih kaj znano, ee poziva, naj o tem v
treh mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS poroča sodišču ali ekrbniku Lipuščku
Ludviku, uslužbencu okrajnega sodišča v
Tolminu.
Fo preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Tolminu
dno 14. januarja 1950.

•
I R 13/50-3
392
Hochkravt Terezija rojena Flis, 9. IX.
1886 v Panečah št. 30, gospodinja v Hrast,
niku — kolonija, je odšla 10. XII. 1944
po opravkih z doma ter ee od takrat
pogreša.
Na predlog moža Hochkravta Jakoba,
upok. rudarja v Turju št. 10, p. Dol pri
Hrastniku, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvo.
I R 14/50-3
391
Kamer Franc, roj. 19. I. 1899 v Grobelcah št. 29, KLO Sv. Štefan pri Zuemu,
sin Ignaca in Marije rojene Tojnko, rudar v Toplicah pri Zagorju, ee po potrdilu OLO, pov. za notr. zadeve v Trbovljah št Pov 1247/4 z dne 28. XII. 1949
od-29. IV. 1944 pogreša.
Na predlog žene Karner Terezije rojene Lombar, oskrbnice v Kranju, Cesta na
Golnik, baraka, ee uvede postopanje za
razglasitev za mrtvega.
Komur je o pogrešanima kaj znano,
se poziva, naj o tem do 15. IV. 1950 poroča eodišču.
Po preteku roka bo eodišče odločilo o
predlogih
Okraino sodišče v Trbovljah
dne 18. januarja 1950.
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I R 16/50-2
4S9
Medvešek Jože, roj. 29 I. 1926 na Kiju.
čevci, gosp. pomočnik v Trnavi št. 7, p.
Gomilsko, je odšel 24. XII. 1944 k partizanom in ee od tedaj pogreša.
Na predlog 6estre Medvešček Marije, pes»,
hčree na Ključevci 44, p. Trbovlje—Dobovec, ee uvede postopanje za razglasitev
za mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o
pogrešanem do 15. IV. 1950 poroča sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 14. januarja 1950.
I R 17/50-2
535
Hercog Jakob, roj. 9. I. 1897 v Celju,
bolnica, rudar v Dolu pri Hrastniku št. 53,
je bil 10. V. 1945 odpeljan neznano kam
in ee od' takrat pogreša.
* Na predlog žene Hercog Marije rojene
Draksler, gospodinje v Dolu pri Hrast,
niku št. 53, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv,
naj ee o pogrešanem do 15. IV. 1950 poroča sodišču.
Po,preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. januarja 1950.

•

I R 19/Ó0-2
591
Jesenšek Leopold, roj. 28. V. 1924 v
Završju, rudar v Završju 2, je od 23.
VIII. 1943 služil v 3. bat. 12. brigade
NOV in ee iz bojev novembra 1944 na
Érezovi rebri pri Novem mestu pogreša.
Na predlog sestre Jesenšek Danice, pos.
hčere v Završju št. 2, KLO Dobovec, ee
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
I R 18/50—2
590
Podmenik Avgust, roj. 16. VIII. 1913
v Dolu pri Hrastniku, delavec v Dolu
8t 9, se od maja 1945 pogreša.
Na predlog žene Podmenik Frančiške, delavke v Dolu pri Hrastniku, ee
«vede postopanje za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki mu je o pogrešanima kaj
znano, ee poziva, naj o tem do 15. IV.
1950 .poroča sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 19. januarja 1950.
I R 20/50-2
623
Dornik ivan, roj. 21. XII. 1925 v Bevškem, ein Ivana in Pavle rojene Benko,
cestni delavec v Bovškem št. 29, je odšel
25. IX. 1944 v pohorsko brigado NOV in
je v bojih 8. XII. 1944 v Krušnem vrhu
pri Opčinah padel. Od tedaj ee pogreša.
Na predlog matere Dornik Pavle rojene
Benko, gospodinje v Beškem St. 29, Trbovlje, so uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
I R 21/50-2
622
Jerman Anton, roj. 7. II. 1911, ein Ivana in Marije, rudar v Trbovljah 11/31,
re odšel septembra 1944 U partizanom
na je verjetno oktobra 1944 padel v bojih
' pri Sfl&I na Dolenjskem.

Na predlog matere Peter Maruje, vdove
Jerman, gospodinje v Trbovljah H/31, ee
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ld o pogrešanima kaj ve, naj
o tem do 15. IV. 1950 poroča sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 20. januarja 1950.

Oglasi sodišč
Amortizacije
I R 43/49-3
483
Na predlog Sibonja Marije, gospodinje
v Tribučah št. 45, ee uvede postopanje za
amortizacijo vrednctnice, ki je bila med
vojno izgubljena. Imetnik te vrednotnice
se poziva, naj v dveh mesecih po objavi
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, ker se bo sicer po preteku roka
izreklo, da je vrednoitnica brez moči.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica Kmetijske zadruge v
Črnomlju št. 10.101 z vlogo 1.895.15 din
dne 11. I. 1950.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. januarja 1950.
*
I R 1/50-3
684
Na predlog Prosenika Janeza, Metlika
št. 96, ee uvede postopanje za amortizacijo vrednotnice, ki so jo med vojno odnesli okupatorji ob vdoru v Metliko 16.
julija 1944. Imetnik te vrednctnice se
poziva, naj v dveh mesecih po objavi v
Uradnem istu LRS uveljavi evoje pravice,
ker se bo sicer po preteku roka izreklo,
da je vrednotniea brez moči.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica bivše Hranilnice in
posojilnice v Metliki, sedaj Kmetjske zadruge v Metliki, št. 3395 z vlogo 838.65
dinarjev dne 16. I. 1950.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 19. januarja 1950.

•

I R 30/49—5
683
Na predlog Bajuk Marije, posestnice iz
Radovice št. 15, se uvecje postopanje za
amortizacijo hramiae knjižice, ki jo je
odnesel Jerman Anton, ko je ob koncu
vojne 1. 1945 neznano kam pobegnil.
Imetnik te vrednotnice ee poziva, naj v
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS uveljavi svojo pravice, sicer se bo
po preteku roka izreklo, da je hranilna
knijžica brez moči.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica bivše Prve dolenjske
posojilnice v Metliki št. 14831 na ime
Bajuk Jože, Radovica 15, eedaj brv. Loma Negra Olevario, Buenos Afixes, Argentina, z vlogo 2.029 din DFJ, ki je
bila oddana Kmetijski zadrugi na Radova'ći.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. januarja 1950.

•

I R 37/49-3
682
Na predlog Konda Marije, gospodinje
iz Osopinika št. 3, ee uvede postopanje za
amortizacijo vrednotnice, M io 'Je vzel
s seboj k partizanom Konda Janez, posestnik iz ••••••• št. 3. Ker se ni •••
vrnil in se pogreša, je vrednothiöa izgubljena.

Imetnik vrednotnice ee poziva, ••
dveh mesecih po objavi v Uradnem l1®1)1
LRS uveljavi sviojepravici?, ker se boS£
cer po ptèteku roka izreklo, đa se. vreo"
notnjca brez moči.
Oznamenilo vrednctnice:
, '
hranilna knjižica št. 3305 Posojilnice •
Semiču, sedaj Kmetijske zadruge s*
Štrekljevcu ma ime Kmda Janez, Osojna
št. 3, z vlogo 1.147 din dne 18. I. I960Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. januarja 1950.

•
Oklici dedičem
O 47/50-4
•
V zapuščinski zadevi po Marijani »?j
gelj, kmečki delavki iz Zaipog št. 15, k
je umrla 20. VII. 1947 brez sporočila P0^
6lednje volje, se njena eestra Ivana •'
ras iz Repenj, ki se od 1. 1936 pogreb'
poziva, naj ee v 6 mesecih zglasi pri ^
dišču ali imenuje pooblaščenca, ker 'p °®
sicer zastopal skrbnik, njen delež pa "°
hranila skrbstvena oblast.
Okrajno sodiščo v Kranju
dno 21. januarja 1950.
685
O 449/49-11
V zapuščinski zadevi po Jagodic ABgeB
kmetski posestnici z Apna št. 6, kij:
umrla 22. VI. 1949, zapustivši naredno
poslednje volje, se njen pogrešani 6^
Urh Jagodic poziva, naj se v 6 mesecl_
zglasi pri sodišču ali imenuje pooblaščenca, ker ga bo sicer pri zapuščinski OD jj
navi zastopal skrbnik, delež pa bo hran»
skrbstveni organ.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. januarja 1950.

^asni oglasi
889/Pe-1950

^

Spremembe poštnih okoliš^
Z dnem 1. I. 1950 ee izloči naselje_Hu°j
Log iz okoliša pošte Kostanjevica na Krafr
in vključi v okoliš pomožne pošte Op*!*selo, koder se uvede vsakodnevna ^06 '
va, razen ob nedeljah in praznikih, n '
selje Dobrovlje pa iz širšega okoliša P/
šte Mozirje in vključi v širši okoliš p°s
Nazarje.
Poštna direkcija FLRJ Ljubic

•
Pozivi upnikom in dolžniko*0
539-3-2
Zveza potrošniških zadrug za #gj*^•
meeto Ljubljana z o. j. v Ljubljani ieJ$
sklepu občnega zbora z dne 23. XII. i
prešla v likvidacijo.
Pozivajo se vsi upniki, da v enern
Ir^d.
eecu po tretji objavi tega poziva v 4 tve
nem listu LRS priglasijo evoje ^3•.
zvezi. Pozneje prispele terjatve se ne
bo upoštevale.
,
>
Prav tako se pozivajo vsi dolžnik1» ^
do navedenega roka poravnajo evoje ^
véznosti zvezi. Po tem roku se bodo
obveznosti prisilno izterjale.
Likvidacijski oàW
*
753
št. 4691'
'7t
Glavna direkcija za odkup in P^^Ltz mlekom, mlečnimi izdelki, j-ajci», 2tojÄU
nino in divjačino je prenehala ob01 j
dm Je prešla • likvidacijo.

Ä**LaJfe_kW
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Likvidator
443
;ška kmetijska gospodarstva Slo.
^••» direkcija Ptuj, j© prešia v likvipu1)li

ven?.

• ,•1•
đo 20*••° •• ^
• 1> naJ priglasijo
Dia • dl
••
°° 6v°ie terjatve iz poelovaC• - XII. 1949 nasproti direkciji ozi.
fem •7PraJaim državnih (posestev Jeruzan«ce ^ °' Podlehnik> Domova in Turrejj.j!. hkrati pozivamo vse dolžnike di.
"«Jd *t navedenih državnih posestev,
JO istega roka poravnajo svoje obvez• l lz Poslovanja do konca leta 1949.

tev°iio ? mroku dospelih priglasitev terjad0 £1 "° o priznali, dolžnike pa, ki bi
Da) i jf ro^a evo• obveznosti ne poraiv.
£' "omo sodno izterjali.
^fv^lT11? •• poslovanja ••GS direkcije
eeejL l^idaeiji ter uprav državnih poDornn de.ruzalem, Zavrč, Podlehnik in
direW1 Je Sd !• I- i^0 dalje pristojna
< ržaivn
°°Iae[i .Ma
J
ui posestev mariborske
sestva -X
nboru, glede državnega pomû
gona
^ Pa KKGS direkcija Rad.
"«Publiška kmetijska gospodarstva
Ptuj v likvidaciji

zgubljene listine
prekiicujejo
vata ^ PaveI> Lipovec, KLO Dolenja
potoï- •» • ° delovni knjižici, izdano od
1S W
XI io^
v a za delo OLO Kočevje 25.
" la4S st. 1546.
726
11

-1•2°••1• Bazilii> »Hotel Trst«, Sežana
Sw, » osebno in mladinsko izkaznico, izC"^
kolo št. 1S62 ter St. 1861 na
2 Al>tonÊig prane.
541
4jiili .Iv,ea, Ljubljana, Rimska 5, prenakaznici za kurivo K-3.
727
ko <J°"?.0'° društvo Kranja evid. števil>Žun^01555 za motorno 'kolo znamke
V*«Ar?ža. P" dikcijo v Ljubljani,
Hi S-ioŽi ]lziei «i t• prikolici S-19S8
••••• '„. Prometno knjižico za kolo
CSK?,
Hli »••••-VeIlac S-21427 in cvid.
<fc S.6646 za vozilo >Jeep«. 765
^n,rabriiel, Veliki dol 30, roj. 31. V.
«kaznico za kolo St. S-29-3209.
229
Be
Î^BÈa^ Stanislav, Brezje 14, Dob pri
^ S-^0Kkazriico *» kolo evid. števil;
269

^tno vJfe1,a> Pokopališka ul. 13, p%o«JiJizico za kolo, št. tablice 5450.
12.015
B
1 1
^InSa*17
,» *^^ Ljubljana, Velika
°• št £?„ > nabavno industri teko knjiži605
^ta
rj*ta .^s^k^abeta,
43 "p .*<»ïaDeta, Did,,_Mariborska
um, ••••••••
i.e,w'inV •• Je> izkaznico OF, izdano v
U
> Xei£lavnio°, izdano od NM v Ce***&** 19.
716

_ čej Antonija, Liboje 27 pri Celju,
Živilsko nakaznico TDB, oblačilno nakaznico R-lf osebno izkaznico, izdano «d
KLO Liboje, invalidsko izkaznico, invalid,
••• poštno hranilno knjižico, invalidsko
odločbo, 3 nakaznice za premog, 2 juvilsk1
nakaznici na ime ••5•• Anton 'n Frančiška, 2 otroški oblačilni nakaznici na ime
Bučej Anton in Frančiška ter mrtvaški
list na ime Bučej Franc.
375
Celcer Jožef, Dol. Počehova pri Mariboru, vojaško knjižico, izdano od voj. odseka za Maribor okolico.
457
Cigon Marija, roj. 4. IV. 1910, stan. v
Hruševici 17, KLO Štanjel, osebno izkaznico, izdano od uprave NM Sežana. 196
Uižič Marko, Örmlja 4, svojo izkaznico
OF in knjižico za kolo št. 20—7431 na
ime Senga Janez, Črmlja 13.
69
Čižič Marko, Maribor, Taborska ulica,
osebno izkaznico, izdano od KLO Bišečki vrh, Sv. Bolfenk pri Ptuju.
628
Dobravec Ludvik, Ribičev laz 57, p. Stara Fužina, Bohinj, orožni liet, '.zdan od
odseka za notr. zadeve Jesenice.
266
Dolenc Helena, Maribor, Stalingrajska
ulica, prometno knjižico za kolo znamke
>Duerkoppc št. 5743, evid. št. S—«6/6417.
467
Dulc Marija, Bistrica 24, p. St. Rupert
pri Mokronogu, prometno knjižico za kolo
št. 709819, evid. it. S—7—1164, osebno
izkaznico na ime Jurglič Mari, Gor. JesenL'ce in izkaznico OF na ime Dulc Marica, Bistrica 24.
425
Ferdinandi Elizabeta, Maribor, Studenci, Sokolska ulica, osebno izkaznico, iz- j
dano v Zrenjaninu.
464
Fine Angela, Ljubljana, Delavska usluž.
benska restavracija Litostroja, industrijsko nabavno knjižico št. 2184.
607
Fink Ivan, Ljubljana, Viška 16, vojaško
knfižico, izdano I. 1947 od min. za na.
rodno obrambo, Beograd.
699
Florjanič Franc, St. Lenart, Brežice,
prometno knjižico za kolo znamke >S'tyria«, tov. št. 851509.
423
Gasar Vcrko, odg. urednih »Jeseni,
škega kovinarja«, Jesenice na Gor., izkaznico rezervnih oficirjev ser. Pu-0001-u
št. 430, izdano od voj. okrožja Ljubljana 1. 1949.
12.894
Golob Ivana, kraj. babica, Volog 72,
izkaznico OF št. 619290, izdano od odbora
OF Šmartno ob Dreti in osebno izkaznico
št. 23, izdano od, KLO Šmartno ob Dreti.
227
Gozdarsko avtopodjetje, poslovalnica
Bled, nakaznico za 8 udarniških in živilskih nakaznic.
716
Grobelnik Albina, VII. raz. gimnazijo
na Ravnah, Guštanj, dijaško knjižico.
192
Grosman Polde, Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 397, avtomobilsko tablico števil,
ka 8686.
CM
Harp Ivan, Maribor, Fobrežje, Ob Dravi, delavsko knjižico št. 1606857, izdano
21. V. 1949 s it. 1053/363.
458
Hojnik Stefan, Guštanj 122, izkaznico
za kolo znamke »Siemag« št. 3803, tov.
št. C-42569.
355

Stran 47
Hprvat Franc, delavec železniškega
podjetja za impregnacijo lesa, Hoče, 6tari«
pri Sv. Marjeti na Drav. polju, vojaško
knjižico; železniško režijsko karto, sind!«*
kalno knjižico, izkaznico OF, prometno
knjižico za kolo in osebno izkaznico. 70
Hrastar V4jem, Jezero 16, KLO Luko.
vek, okraj Trebnje, izkaznico za kolo šte*
Vilka tablice 1930, tov. št. 430837.
12.074
Hraš Avgust, Pobrežje pri Mariboru(
delovno knjižico št. 1,481.930.
630
Hren Alojz, Cerknica 51, zidarski pred.
delavec, osebno izkaznico, izdano od KLO
Cerknica 1. 1945 in sindikalno izkaznico
št. 2973811, št. zveze 80822, izdano od
lesnega obrata II Cerknica.
12.771
Jagarinec Jurij, Ljubljana, Igriška 2,
osebno izkaznico, izdano 1. 1945 od uprave NM v Mariboru in vojaško knjižico, izdano 1. 1949 od voj. odseka v Ljubljani.
700
Janša Janko, Vrîiovd 1, p. Ljubljana,
oîicirsko oblačilno knjižico.
696
Kangler Alojz, Gabrovnik 21, KLO Be.
zina, p. SI. Konjice, roj. 24. I. 1926, zaposlen v tovarni »Konus« v SI. Konjicah,
prometno knjižico za kolo, št. tablice 1837.
426
Klađnik Vinko, Košnica 28, Slivnica
pri Celju, vojaško knjižaco, izdano od
voj. odseka Celje.
372
Kmetcc Martin, Trdobojci 82, Leskovec
pri Pitiuju, knjižico za kolo, št. okvira.
44428,št. tablice 11024 in osebno izkaz,
nico.
13.023
Kodcla Franc, Sv. Križ 4, Liboje pri
Celju, prometno knjižico za kolo št. tablice 8091/13.
374
Kodrman Jože, Domžale, Kamniška 2,
sindikalno knjižico št 49592.
608
Kogovšek Miloš, Ljubljana, Linhartova
št. 9, dovoljenje NM Ljubljana za vseka»
vanje evidenčnih številk št. Ò18308.
12.016
Kopitar Ivan, ZaČret št. 8, p. Celje,
vojaško knjižico.
195
Kopše Rozalija, Ptuj, Prešernova 23,
izkaznico K-4, reg. št. 884 na ime Kopše
Franc, Ptuj, Prešernova 23.
456
Korošec Alojz, Radovljica, Guboeva 14,
osebno izkaznico, izdano od MLÖ Radovljica, vojaško knjižico, izdano od voj. od.
seka Jesenice.
736
Kosar Marija, Ptuj, Veeh svetnikov 13,
osebno izkaznico št. 1560, izdano od MLO
Ptuj.
322
Koščak Milan, Ljubljana, Podutiška 51,
mladinsikio in sindikalno izkaznico ter
delavsko knjižico.
728
• Kramar Terezija, Ljubljana, ZatišjB 6,
sindikalno izkaznico, izkaznico OF in izkaznico prosvetnega magazina.
631'
Kramarič Marija, Ljubljana, Kolezijeka
št. 1, živilsko nakaznico za 1. 1950, št.
G serija R 300, izdano od preskrbe
MINOT-A.
609
KrambcrgCr Avgust, Vranji vrh, p- Ma- ,
rija Snežna, roj. 15. V. 1932 na Veliki,
delavsko Icnjižico št. 1255369, izdano 1949
od OLO Radgona.
353
Krasnik Jože, Gor. Radvanje pri Ma.
riboru,Engelsova ulica, prometno knjižico za kolo znamke »Neger« št. 1436153,
evid. št. S—16/5052.
459
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Krulc Marija, Tavčarjeva ul. 22/11;,
Kranj, osebno izkaznico in izkaznico OF,
izdano od MO Kranj in izkaznico Potrošniške zadruge, manufaktura št. 9, Kranj.
358
Kumše Franc, Sneberje 38, p; Polje,
evid. tablico št. S-l-2904.
729
Kutin Tanja, Maribor, Kamniška ulica
št. 12, osebno izkazico, izdano v Ljubljana
1. 1945.
466
Kveder Janez, posestnik, Srednja vas,
KLO Šenčur, osebno izkaznico in izkaznico za kolo znamke »Diamant« št. 6727.
348
Mahne Jože, Gradišče 17, p. Lukovica,
prometno knjižico za kolo znamke »Pucht,
št. 504822, izdano 1. 1947 od NM Krašnja.
698
Markovič Roman, roj. 27. III. 1923 v
Gorici, prebivajoč v Gorici, Tovarniška ul.
št. 1, osebno izkaznico, izdano junija 1949
od NM vLjubljani.
424
Matko Vinko, Odranci št. 230, p. Beltinci, prometno knjižico za kolo št. 4317,
št. okvira 1252931, izdano od OLO Lendava, odsek za notr. zadeve.
351
Meh Leopold, Preloge 4, Velenje, roj.
25. X. 1914 v Podgorju, izkaznico za kolo št. 336940, izkaznico ljudskega inšpektorja št. 8265, sindikalno in obratno izkaznico rudnika Velenje, izkaznico OF in
ZB, izdani v Pesjem in potrdilo od de;, veki knjižici.
64
Metličar Lovrenc, Gerečja vas št. 2, p.
Hajdina, knjižico za kolo št. 1944.
158
Miklošič Rado, Ljubljana, Sv. Petra 64,
sindikalno izkaznico in potrdilo o zaooslitvi.
730
Muršec Dolio. Maribor, Partizanska ulica, prometno knjižico za kolo znamke
îSteyer« št. N1-413312.
629
Novak Franc, Log 112, p. Hrastnik,
osebno izkaznico št. 10382 in izkaznico
OF.
' 230
Novljan Lojzka, Ljubljana, Pred Škofijo
st. 15, osebno izkaznico, knjižico za kolo.
764
Okom Albin, Videm 28, p. Dol pri
Ljubljani, knjižico za kolo. evid. številka
S—9948, sindikalno knjižico, mladinsko
izkaznico, izkaznico OF in vojaško potrdilo.
610
1

Petric Jože, Radovica 14, roj. 10. IV.
1S0S v Radovici. ukradeno vojaško knjižico in začasno osebno izkaznico.
193
Petrovič Milivoj, kinooperator Doma JA
Ljublana, spričevalo, o mojstrskem kinoopwaterekem izniju, izdano 1939 od združenja »Kino preduzeća« v Beogradu. 717
Pipenbacher Zdenka, Ljubljana, Rutarjeva 9, osebno Izkaznico.
632
Plahuta Frančiška, Loke 17, Šmartno
v Tuhinju, knjižico za kolo znamke >TriTirn^i«: na im« Plahuta Alojzij, št. 80785«,
št. tablice S—3—5361.
106
Plauštajner Edo, Sv. Jurij št. 43 pri
Celju, vojaško knjižico, izdano od' voj.
odseka Celje okolica.
376
Pođjeđ Vinko. Britof 43, •••••, pvojo
Ironico za kolo št. 3709 in knjižico za
ko'o št. 2975 na ime Podjed Ana.
349

URADNI' LIST LRS
Podjetje za razdeljevanje električne
energije KES, obrat TP Laško, prometno
knjižico za avtomobil znamke »Steyer«,
št. tablice S—4386.
373
Pogačar Janez, Ljubljana, Trstenjakova
št. 3, vojaško knjižico In oeebno izkaznico.
761
Prešeren Lidija, Ljubljana, Dalmatinova 3, sindikalno knjižico.
660
Prunčič Marija, Kranj, Ljubljanska 1,
oeebno izkaznico, izkaznico OF in delavsko knjižico.
659
Pšunder Marija, Maribor-Studenci, Ulica Pohorskega bataljona, osebno izkazni'co, izdano v Studencih pri Mariboru.
470
Puh Matija, strojnik pri Mariborskih
opekarnah, obrat Ptuj, stanujoč Trnovec
št. 1, knjižico za kolo, št. okvira 60631,
št. tablice S-20-10363.
354
Ramuščak Ivan, Vuketič 8, Vivodina,
osebno izkaznico.
733
Ribič Jožko, Ljubljana, Streliška 24,
gospodinjsko knjižico K 3.
633
Rogelšek Franc, Zavodnje 63, izkazni.
co za kolo št. 4715, izdano na poverjeništvu za notranje zadeve Šoštanj, številka
kolesa 161012.
232
Roj Franc, Maribor, Ribniško selo, ži.
vilske karte preskrbe MINOT-a številka
D-671.
465
Rosenleid Elza, Velika vas 18, p. Leekovec pri Krškem, osebno izkaznico in
državljanski izkaz.
268
Rudolf Karel, Sp. Krapje 74, prometno
knjižico za kolo znamke »P'uoh< številka
1111294, sindikalno knjižico, izdano od
OLO Ljutomer, orožni list, izdan od notranjega odseka Ljutomer, Slancko izkaznico lovskega društva, člansko izkaznico
čebelarskega društva in osebno izkaznico,
izdano «d notr. odseka Ljutomer. 12.953
Sabljer Jožef, Maribor, Vojašniški trg,
prometno knjižico za moško kolo številka 501814.
462
Solan Ana, Ljubljana, Hradeckega 7.
sindikalno knjižico.
611
Simčič Severina, Vipolže 67, p. Dobro.
vo, Nova Gorica, osebno izkaznico. 734
Simončlč Franc, Loke 343, Trbovlje,
roj. 27. X. 1923, izkaznico OF.
350
Skok Mirko, Ljubljana, Litcetrojski
blok 2, Indeksi, izdan 1. 1947 od rektorata
univerze v Ljubljani.
694
Slabenja Martina-, Ljubljana, Na peči
št. 27, 3 karte za mleko na ime Slabania
Martina, Janez In Marija.
410
SAP, Ljubljana, prometno knjižico za
motor znamke >DKW< št. 5—00825. 661
Slovša Franc, Buta (nova 25, p. Horjul,
knjižico za kolo znamke ».Styria« številka
S-2.13452, št. okvira 851587.
662
Sovdat Marija^ Idrsko 7, p. Kobarid,
osebno izkaznico.
731
Stem Otokar, Ljubljana, Miklošičeva
št. 36, osebno Izkaznico št. 020341, izdano
v Ljubljani.
634
Svetek Kristina, Ljubljana, Miklošičeva
št. 22, osebno izkaznico št. 555881. 763
Svoljšak Vera, Ljubljana, Strmi pot 6,
knjižico za kolo.
732
Sanvpl Josip, Geritaci 5t. 76, p. Cankova, izkaznico za kolo Št. tablice 462444,
izdano od notr. odseka M. Sobota.
319

Ëtev. 5 - ai. •. I960
Santel Stanko, Jarenina pri Mariboru,
prometno knjižico za kolo št. 3811, e^o.
št S—17/3811 in 910 kmetijskih bonov
na ime Komperšak Franc.
469
Šauperl Pavel, Pekre pri Mariboru voJaško knjižico, izdano od voj. odaeta Maribor okolica 1. 1948, šofersko izkaznico,
Izdano v Mariboru L 1946 in oeebno •*
kaznico, izdano 1. 1945.
468
Sirec Vinko, Maribor, Tvorniška ulica,
osebno izkaznico št. 95, izdano v Ptuju »J
tovarniško izkaznico št. 3370.
46i
Škrjanc Vera, Zalog 17, cöebnio izk*z'
635
nico.
Strasberger Alojz, Novo mesto, Glavj"
trg 24, knjižico za kolo št. okvira 4307.
Tadic R. Tomislav, tovarna »Impo1*'
Slov. Bistrica, roj. 11. II. 1930 v Donjem
Dubcu, Srbija, osebno izkaznico št. 691°<
izdano 23. XII. 1948 v Titovom Užicu.
izkaznico tovarne, Preduzeće I. Partizan
iz Titovega Užica, eindikalno knjiži"0
istega podjetja in potni nalog za službeno potovanje v podjetje »Impol«, S'°5;
3
Bistrica.
f,
nU
Trčok Anton, Kožarje, sindikalno k *
3Z1
žico št. 6351.
Turk Bruno, roj. 14. IV. 1933 v PoUrevcu, Srbija, dijak V. razreda drž. realne gimnazije v Ruju, «pričevalo ^^Sl
m
leta 1948/49.
Urankar Ivan, delavec, Prekopa Št. 49»
prometno knjižico za kolo št. 281672, «j
lu
tablice 8439.
*
Urbanija Valentin, Krtina 46, p- Vj
pri Domžalah, prometno knjižico za K?L
znamke >Puch«, št. 106913, izdano 1- V%±
ba
od NM Domžale.
Vavpetič Angela Mira. Ljubljana, Er"
javxeva 4, potni list št. 024244 za relabl
cijo Ljubljana — STO.
°
Vider Rezka, Ljubljana, Ilirska 2l» d*
lavsko knjižico.
_.g
Nedelja, osebno izkaznico.
Vodomvec Marta, Dornberk, Potok 21,

okra i Gorica, osebno, OF in mladinec
izkaznico.
.
Vavpotič Anton. Kuršinci 38, P- Mi,g
Nedelja, ceebno izkaznico.
Vnuk Ferdinand. Pobrežje pri. Mariboru, Poljska ulica, delaveko knjižico, j '
dano od tovarne poljedelskih rtroje* j*
žek v Mariboru, prometno kniižico w • Q
lo »Punhc, evid. št. S-16/5677.
*°
Vrdlovcc Mirko, Tezno pri Maribor«»
vojaško knjižico, izdano od XVII. divlje decembra 1946.
„
Vrečar Alojz, Ljubljana, Predjamßfc1 2.£
milužbensko knjižico, vojaško lcnilžl^'dilo
kazniroOF, sindikalno knjižico, V0"*^
ii.
oO Izpust"
Izpustu, TWitrdîln
potrdilo n
o ,nril«vi
prijavi notr. 0°-_
*"~xnft
in sindikalno
knjižico 'na ime F«1* ^
sind
Marija.
Zadnik Pavla, Ljubljana, Celovška ^
62•
osebno izkaznico.
Zevnik Frančiška, Breg, p. Star* «^
kev pri Kočevju, osebno izkawri«0» „g
no od KLO Stara cerkev, izkaznico ^
št. 60587 te izkaznico OF št. 609907. ^
Zoreč Ivana, Stuki 28, dve na^^
>K<. reg. št. 6197.
Zeman Stefan, Lendavske _ V^'^è
Do1. T.pndava, delavsko knjižico "e^ ««O
1252079.

Izdaja >Uradnii Ust LRS*. Direktor to odgovorni oradnik: dr. Raetko Močnik, tteka tiekarna >Toneta TomSiïa, »el » Ljub1!4"
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Razglasi in oglasi
Register državnih
gospotìarskm poujetij
••

Vpisi

tetel: Mengeš st. 44, OLO Kamnik.
•• vpiea: 31. januarja 1950.
ß
Kmetijsko posestvo Piata,
u eeediio:
lostoviai predmet: Kmetijska proizvodJ«i vnovčevanje proizvodov v predentin l m nepredelanem stanju, sklepanje
tr.Ä^J^J0 kakršnih koli poslov, po.
»ebnfh. za poslovanje.
ustanovitelj podjetja: MLO glavnega
«esta Ljubljane, odločba Tajn. 2940/1949°/L z dne 27. XII. 1949.
operativni upravni voditelj: Poverjeni.
Lluht,Za ^metiistTO • gozdarstvo MLO
£odietje zastopajo in zanj podpihujejo:
r
jesnar Karel, upravnik, po pooblasti*
4, lz 6. člena pravil podjetja, v denaren zadevah sopodplsuje
onr?-n Igaac' blagajnik, obvezno, ki
(.'3% tudi dolžnost računovodje, z
•"»«m pooblastilom.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništv» za finance,
dne 31. januarja 1950.
Fin. it. 302/50
453

katerih se knjiži v poslovne knjigo pa
podpisuje poleg upravnika
Mam Janez, računovodja.
Rajonski LO 1 Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 23. januarja 1950.
St. 416/50
847
268.
Sedež: Ljubljana, Pražakova 15.
Dan vpisa: 27. januarja 1950.
Besedilo: Brivnico in čcsalnico, Ljublana, Pražakova 15.
Poslovni predmet: Brivske in frizerske
storitve.
Ustanovitelj podjetja: Rajonski LO I
Ljubljana, odločba št. 11834/49 z dno 31.
XII. 1949.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor RLO i Ljubljana, poverjeništvo za
obrt in industrijo.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Režun Karel, upravnik, v upravnih zadevah samostojno, v blagajniških zadevah
pa •••••• z njim
Brunčič Ivan, šef knjigovodskega centra
RLO I aH njegov namestnik
Urbane Ana.
Rajonski LO 1 Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 27. januarja 1950.
St. 80/50
611

•

Sedež; Idrija,
"an vpisa: 30. januarja 1950.
Wilo: »Odpade
••? VEi predmet: Nakup in prodaja odPaokov kovin aH tekstffije, Id Jih odkurelrt ° ^0 pooblaščene mreže ali dijetno od posameznikov na področju OLO.
s ustanovitelj podjetja: OLO, poverjeni.
o eza lokalno gospodarstvo, Idrija.
VeJr.P rativni upravni voditelj: OLO ponenhtvo za lokalno gospodarstvo, Idrija.
podjetje- zastopata in zanj podpisujeta:
llv<< Janko, upravnik,
r
feiovec Marija, knjigovodja, lahko tu•
Posamezno.
Okrajni LO Idrija,
pov(>r|<!ništwi za finance,
dne 30. januarja 1950.
St. 830/X-50
793
257,

*

§.edež: Ljubljana, Ambrož trg 8/1.
"an vpisa; 28. januarja 1950. „
»Ho: Remont.8(an I.
rji, r0vni prednret: Izvrševanje gradbena • za obnovo !n popravila v celoti
TT gradbah 'eeh sektorjev.
0dSn<^'elj podjetja: RLO I LJubljana,
I949_ba
3973/1949-s/l z dne 23. XII.
Štv/f*^1 upravni voditelj: Poverjeni,
••••. 8tanovanjeke zadeve RLO I LjubPort' •
Sk u° ^6'0?3'3 i° zani podpisujeta:
listing i? Du^n, upravnik, samostojno,
Sßa i n.arnega, materialnega, obračun.
*n kreditnega značaja, na podlagi

Povirk Franc, računovodja, v odsotno,
tu poslovodje, v istem obsegu.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 23. januarja 1950.
St. 49/4
791

•

261.
Sedež: Dol. Logatec
Dan vpis^: 1. februarja 1950.
Besedilo: Krajevna podjetja, Dol. Lo.
gatec.
Poslovni predmet: Opravljanja dol posameznih strok.
Poslovalnice: Mehanična delavnica, Krajevna šivalnica, Kino, Krajevna gostilna,
Tapetniška in sedlarska delavnica, Krajavna žaga, Parna pekarna in Vodovod.
Ustanovitelj podjetja: KLO Dol. Logatec.
Operativni upravni voditelj: KLO DoL
Logatec.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Lenarčič Ciril, upravnik, samostojno,
po pravilih podjetja,
Vidmar Fani, namestnik, v odsotnosti
upravn.'ka in v istem obsegu.
Cilenšel: Sanda, računovodja, skupno z
upravnikom ozóroma namestnikom vse
listine po 47. členu epi. zakona o drž. go.
spodarekih podjetjih.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 1. februarja 1950.
St. 171-4
85C

259.
Sedež: Ljubljana, Zaloška c. 6l>.
Dan vpisa: 30. januarja 1950.
Besedilo: Meso — izdelki.
Poslovni predme!; Oakrba potrošnikov
z mesom in mesnimi izdelki.
*
Ustanovitelj podjetja: Rajonski LO III.
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo tà d'žavnc na hin ve pri RLO III.
Podjetje zaflopnio in za» I podpisujejo:
Povše Karel, upravnik in
Vuk Jure, pomočnik poverjenika za državm; nabave pri RLO III, za vse zadeve,
v računovodstvenih zadevah pa skupaj z
njima
Poženel France, računovodja. Za izred,
ne nabave podpisujeta
Benje Franc, poverjenik za finance in
Vuk Jure, pomočnik poverjenika 'za
drž. nabave.
Rajonski LO III Ljubljana,
povorjoništvo za finance,
dne 30. januarja 1950.
St. Nav 683/50-1
792

262.
Sedež: Dol. Logatec.
Dan vpisa: 21. januarja 1950.
Besedilo: Okrajna lekarna, Dol. Logatec.
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil
po receptih, nakup in prodaja na drobno
sanitetnega in veterinarskega materiala,
serumov, cepiv
hijriensto-kozmetičmli
sredstev, vse v obsegu svojega delovnega
načrta oziroma območja.
Ustanovitelj podjetja: OLO Ljubljana
okolica.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kristan Janez, upravnik, samostojno
po 7. členu pravil podjetja,
Zibert Vera, knjigovodja, samostojno,
v odsotnosti upravnika v istem obsegu.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjeništvo «a finance,
dne 21. Januarja 1950.
St. 34/0—3
790

•

263.
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska nI. 41.
Dan vpisa: 23. januarja 1950.
Besedilo; Gospodinjski 5•••1• I.
Sedež podjetja odslej: Ljubljana, Dolenjska c. 1.
Izbriše fie za podpisovanje Urek' Vladimir in vpiše 6•:
Brunčič Ivar, šef knjigcrt-odekega centra RLO 1, v njegovi odsotnosti podpWuJe
Urbane Ana.
Rajonski LO Î Liubljan»,
povcTJr.niStrn •• finance
dne 23. •••••••• 1950.,
St. 778•&0
Wfl

260.
Sedež: Bizovik.
Dan vpisa: 23. januarja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, Bizovik.
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih
in brezalkoholnih pijač ter delitev hrane
abonentom in drugim gostom.
UsUnovMelj podjetja: LO Bizovik.
Operativndi upravni voditelj: KLO Bizovik.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kosem Ana, poslovodja, samostojno, po
6. členu pravil podjetja,

Sprememb'e

$taan ••

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
•• R 79/49—5
817
Göstej Marija, roj. 29. IV. 1917 v Zabüliovshi, KLO Sv. Dull, pes. hči Jerneja
in Jožefe rojene Sivec, etanujoča v Zabukovju št. 55, je bila nekoliko duševno
b'ofoa in jo maja 1941 nekam odšla. Od
tedaj so pogreša.
Na predlog sestrične Vajdič Marije, gospodinje, Ardro 19, Sv. Duh, so uvede
postopanje za razglasitev za mrtvo in ee
izdaja poziv, naj ee o pogrešani do 1.
IV. 1950 poroča sodišču ali skrbniku Br•'ložnSku Bogomirjiij sodnemu uslužbencu.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 31. januarja 1950.

UIlAjDNI •.•
1 R 628/49-3
878
Obljubek Rudolf, roj. 19. IV. 1905 v
Kanalu, sin Antona in Ane rojene Goljevšček, delavec v Rožni dolini 9Ž, je bil
od 7. II. 1944 v IX. korpfeu NÖVS Od
aprila 1944 se pogreša.
Na predlog Obljubek Avguštine roj.
Hvalic, gospodinje, Rožna dolina 22, so
uvede postopanje za razglasitev za mrtvegaI R 619/49-5
881
OkrogUč Stanko, roj. 1. V. ' 1923 v
Kačji dragi št. 178, sin Jožefa in Franci,
ške rojeno Savli, kmet v Kačji dragi 178,
KLO Kal nad Kanalom, je bil 28. I. 1943
vpoklican v italijansko vojsko v Pistojo.
Od takrat se pogrela.
Na predlog Okroglič Frančiške ••••••
Savli, gospodinje, Kal nad Kanalom, Kač.
ja draga 178, se uvede postopanje za raz.
glasifev za mrtvega.

§^SU3rJb.mJ#Lm se izdaja poziv, naj ee, o pogJČšaOOT
roča ••8•
2•••••
(poroča
--j--,.;- SB
-f ••&
* -,
Vinku v PoInWéni .uraatìi.
Po pretek^ veh.ineseoey, od 1•.••?

v ••••&••

0 predlogih.
Okrajno sodišče v Ljubljani
za okraj Ljubljana okolica
dne 30. januarja 1Ö5Ö.

1 R 373/49
858
Devjak Andrej, roj. 21. XI. 1890 v Dol.
Logatcu, sin Jerneja in Ane rojene L3*11*
pe, bivši trgovec z lesom v Dol. Logatcu
št. 144, je bil aprila 1944 odveden v LJUD"
Ijano, cd tod' pa v taborišče Grünberg v
Zg. Sleziji. Ob umiku te taborišča se co
bombardiranja Draždan 13. II. 1945 pogreša.
Na predlog Devjak Marije, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega to ss
R 351/50-5 '
818
poziv, naj se o pogrešanem^ poVsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj zna- izdaja
ffichtaler Mihael, roj. 9. X. 1900 v Can.
roča sodišču ali skrbniku Korenčanu Franju, KLO Bianca, ein Mihaela in Marije no, se poziva, naj o tem v dveh mesecih cu, kovaču v Dol. Logatcu 145.
rojeno Strnad, stanujoč v Oanju št. 23, po objavi v Uradnem listu LRS poroča
I R 375/49-4
S60
sodišču ali skrbniku Lahu Rudolfu.
posestnik 6o od maja 1945 pogreša.
Fueiovrh
Andrej,
roj.
24.
XI.
1899
v
Na predlog žene Hichtaler Neže, posestFrančiškin Viktor, Kren Alojz, Obljuuice v Canju št. 23, 6e uvede postopanje bek Rudolf in Okroglič Stanko s© pozi- Skaručni, sin Gregorja in Neže rojene Inza razglasitev za mrtvega in ee izdaja vajo, naj ee zglasijo pri sodišču ali dajo golič, posestnik v Povođju 4, p. Vodicei
je bil 8. I. 1944 odpeljan v Begunje m
poziv, naj ee o pogrešanem v treh mese- kako vest o eebi.
24. I. 1944 kot talec v Šenčurju ustr^encih od te objave v Uradnem listu LRS
Po preteku roka bo sodišče odločilo o Od
takrat se pogreša.
poroča sodišču aH skrbniku Brložniku predlogih.
Bogomirju, sodnemu uslužbencu v BreNa
predlog Pustovrh Marjane, poses'0''
Okrajno sodišče v Gorici
žicah.
ce
v
Povodju
4, se uvede postopanje &
dne 30. januarja 1950.
Po preteku roka bo 6odišče odločilo o
razglasitev za mrtvega in se izdaja .P?"
predlogu.
ziv, naj se o pogrešanem poroča sodišču
*
Okrajno sodišče • Brežicah
I R 202/50-3
855 ah' skrbniku Žnidarju Antonu iz Polja *•
dne 1. februarja 1950.
857
Kožar Janez, roj. 20, VIII. 1907 v Do- I R 372/49-4
brepoljah, sin Filipa in Julijame rojene
•
Urbas Adolf, roj. 10. III. 1907 v DolI R 1/50—3
767 Spolar, pek v Ljubljani, šmartineka 181, Logatcu, sin Lovrenca in Marije rojene
Luber, bivši trgovec v Dol. Logatcu 4,
Slebič Ludvik, roj. 5. II. 1920 v Filov- se kot partizan od julija 1944 pogreša.
Na predlog žene Kožar Marije rojene je bil 10. II. 1944 odpeljan v Ljubljano,
oih, poljedelec v žitkovcih št. 13, je bil
1941 mobiliziran v madžarsko vojsko. Dne Ahačič, tkalke v Ljubljani, se uvede po- od tod pa aprila 1944 v Griinbeg v M3. ma'ja 1942 jo odšel na rusko fronto, stopanje za razglasitev za mrtvega in se Šleziji. Ob umiku iz taborišča se od bomod koder ee jo zadnjič oglasil 5. I. 1943. izdaja poziv, naj se o pogrešanem poroča bardiranja Draždan 13. II. 1945 pogreša.
sodišču ali skrbniku GramdOvec Cilki,
Od tedaj ce pogreša.
Na predlog Urbas Marije, upokojenke v
Na predlog žene šlebič Marije, se uve- Ljubljana, Smartineka 181.
Dol. Logatcu 4, se uvede postopanje &
de postopanje za razglasitev za mrtvega.
Kožar Janez ee poziva, naj se zglaed razglasitev za mrtvega in se izdaja poz'V,
Vsakdo, ki o pogrešanem kaj ve, naj o pri sodišču ali da kak glas o sebi.
naj ee o pogrešanem poroča sodišču aH
tem do 31. III. 1950 poroča sodišču ali
Po preteku roka bo sodišče odločilo o skrbniku Korenčanu Francu, kovaču v
ženi Šlebič Mariji, poljedellri iz Zitkov- predlogu.
Dol. Logatcu 154.
cev ši. 13.
Po preteku dveh mesecev od objave
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
tega oklica v Uradnem listu LRS bo eodne
24.
januarja
1950.
predlogu.
dišče odločilo o predlogih.
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi
Okrajno sodišče v Ljubljani
I R 371/49
856
dne 28. januarja 1950.
za okraj Ljubljana okolica
Kobal Ignac, roj. 2. VIII. 1900 v Godne 31. januarja 1950.
renji vasi pri Logatcu, sin Antona in
I RJ525/49—4
882 Marije rojene Brenčič, delavec v Gorenji
48
.
?
Frančiskin'Viktor, roj. 26. VII. 1905 v vasi 44, KLO Gor. Logatec, • je bil kot I R 121/50-2
partizan
24.
XI.
1900
ujet,
odpeljan
v
Zabavnik' Peter, roj. 30. I. 1915 v KoMirnu, gin Karla in Terezije rojene Je1
|
len, čevljar v Mknu 255, je odšel po kz. Buchenwald, kjer je 25. II. 1945 zaradi žarju, sin Petra in Marije rojene ••
pitulaciji Italije k partizanom in ee od izčrpanosti umrl.
kmet v Kajžarju 44, se jo kot PJ?01^,
Na predlog Kobal Marije, gospodinje v mobiliziranec nemške vojske udeležil WjT
maja 1945 pogreša.
Na predlog Frančiškin Marijo rojene Gorenji vasi 44, p. Gor. Logatec, se uvede jev na ruskem bojišču ta se od 4. "!«•
Birsa, gospodinje, Miren 255, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in 1944 pogreša.
Na predlog žene Zabavnik Marije jo*
so izdaja poziv, naj se o pogrešanem popostopanje za razglasitev za mrtvega.
roča sodišču ah' skrbniku Gostpa Jožefu, jene Štampar, gospodinje v Kajžarju
**»
[ R 251/50—3
880 Gorenja vas 30.
Ljutomer, se uvede postopanje za J32^]
Kren Alojz, roj. 21. VIII. 1927 v Meza mrtvega in ee izdaja poziv, j*g
859 sitev
dani, sin Jožefa in Jožefe rojenè Spazzo- I R 574/49-6
ee o pogrešanem do 31. III. 1950 poroc?
Rožnik* Anton, roj. 8. VIII. 1920 v Do- sodišču ali skVbniku ŽunJČu Ignacu, s°u .
lini, kmet v Plešivem 22 pri Krmka, je
bil od februarja 1943 pri XVÎI Brigadi lenji vasi 28, p. Pöffiov 'Graätec, ein BJOŽ. nemu uslužbencu v Ljutomeru.
Simona Gregorčiča. Po kapitulacija Ita. nil: Marije, mizar v Dolenji vasi 28, je
Zabavnik" Peter ee poziva, naj se zgl^
lije je zbolel_ na tifusu, bil odpeljan v bi borec, pozneje poHtkomisar v Prešer- pri sodišču ali da lčak'o vest o sebi.
bolnico v Ribnico, odtam pa v Kočevje. novi brigadi NpV n ee te bojev novembra
Po preteku rolča bo sodišče odločilo
1943 na DoIenijeEem pogreša.
Od takrat s© pogreša.
predlogu.
Na predlog matere RoŽnag Marije, tov.
Na predlog ••••• Romana, nameščenOkrajno sodišče v Ljutomeru
ca OZKZ v St. Petru pri Gorici, se uve- delavk© v LiuHjanL 'Capjipóya 4, ee uve.
de postopanje za razglasitev za mrtvega« de" postopanje sa faSglàsltév za mrtvega
dne 16. jämiiaJria 1950.

•••••• •. ma

•••• US? PRS

R 546/49-4
655
AT* •& ro}. 25. .Vili. 1917 v
EE? ïf>
?!* 1#••••••,
ek Marka in G tôi/49-6
eVô
••••• lmCesta
* •••a voia^i godbenik
Oklici
o
skrbnikih
22 vfr
zm ?ö SI 83, Je bil
šiA
• 1943 prisilno mobiliziran v nemin razpravah
•• vojeko. Zadnje pismo jô poslal 2
Pifil
Marija
rojena Medvešček, nameSJS?* fmiB 13- IV' i944» od tedaj se ščenka pri trgovskem podjetju za galanterijo v Ljubljani, stanujoča v Domžalah,
mlL?,redl'02 žene Bukovec Dragice, na- Cerkvena 2, je vložila proti Pifflu Fride«esćenko iz Maribora, Cesta zmage št. 83, riku, zasebnemu uradniku, sedaj neznamrtv a • Po^panje za razglasitev za nega bivališča, tožbo na razvezo zakona.
et 5 8 • se izdaja poziv, naj • o poRazprava bo 8. marca 1950 ob 8. uri
nem v dveb
tlS
- mesecih &po eodišgu
objaivi ali
v pri tem sodišču, soba št. 3.
••••••• Iistu LRS
Tožencu se postavi za skrbnika TersleT*"
Vetrihu Albinu, sodnemu urad- njak Niko, zemljiškoknjižni referent v
väm
v Mariboru.
Kamniku, ki ga DO zastopal na njegovo
ori •1•
^• •• Avgust se poziva, na] se zglasi nevarnost iti stroške, dokler se sam ne
eo •
p °ma ali da kako vest o eebi.
zglasi ali ne imenuje pooblaščenca.
prediPreteku roka bo e°diŠče odločilo o
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 21. januarja 1950.
"krajno sodišče Maribor okolica
dne 12. januarja 1950.
I R 393/49-0
861

Oglasi sodišč

1 R

60/49
*
816
Ant0fl r
22 L 1922
Sfe^o 6in 'Anton
°i- ' Trgovimohir • 'n v oku at a in Angele, je bil
1 XT irf
P orsko vojsko in se od
• ••. 1943 iz Konstance pogreša.
vilfc! .?-edI<)
8 Zorec Marije, Mihovci stese uveQe
sile« ,Za mrtv
postopanje za razgla.
se n
°ga in so izdaja poziv, naj
obia Pogrešanem v treb mesecih od te
•• 1 •v Uradnem listu LRS poroča sok,\ü lv 2• Vrbniku Slana Jožku, poeestni"
Trgovi§5u 51.
pTA Preteku roka bo 6odišče odločilo o
Okrajno sodišče v Ptuju
dne 27. januarja 1950.
R

386/49-.;.
12.292
a
ik
113
ür-n '?? akiA - roj. 11. I. 1927 v MoNf?v' ^i nja, je 4. V. 1944 odšla v
aje 6 bila 25 l 1945 kot bolni
Čar!-'a Vrl1
J
- *
Grniv(;
Pogr 5
a ustreljena. Qd tedaj se
bifl3 .Pfedlog matere Venišnik Ane, ba4 i-i12 ,Moziria ö0> 6e uvede postopanje
zh • Slaeitev za mrtvo in so izdaja pose
••••••
° POgreSani do 15. III. 1950
5 80<••• ali skrbniku Volavčniku
'°nu, e0(j uslužbencu v Šoštanju.
Pređi Pret-eku roka b0 sodišče odločilo o

1

Okrajno sodiščo v Šoštanju
dne 1. decembra 1949.
.

* 301/50-3
*
559
Radee„Zovi\ik Franc, „,], 3. XII. 1924 v
Šudnn*tr ' ^ Xvana In Terezije rojene
bii^ ' ff°reki pomočnik, v Mozirju, je
Pa •£ 1 *• 1942 borec savinjskega nato
ianua?- "f ^ bataljona NOV. Baje je
3
Na
JI
P3^ v boju na poboriuapredlog matere
Brezovnik
Terezije,
yOnniiA f_
.1.
*
« __
_ i
*
etc^p^uio iz Radegunde
13,
ee uvede
po.
iz
raz
đai 0^7 nagk*s)itev za mrtvega in se
IV
iftS ® - J ee o pogrešanem do 30.
r
°vcu KraPo^a sodišču ali skrbniku Pe.
šj, „ £ acu, uslužbencu okrajnega eodiB» Šoštanju,
si T)ri ^î^k Prane se poziva, naj ee zglau ali tócer da &k lae
T *
S ° ^b1Pr'Po
ro a
^oei
^ b° sodišče odločilo o
T«.

Okr

J

ajn0 sodišče v Šoštanju
d°e 20. Januarja 1950.

ä\

Amortizacija
Na prošnjo Leniča Alojza, višjega gozdarja v Bistri št. 1, p. Borovnica, ee uvede postopanje za amortizacijo vrednotnice,
ki je baje zgorela, ter se njegov imetnik
poziva, naj v 2 mesecih po objavi v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice,
sicer pe bo po preteku roka izreklo, da
je vrednotnica izgubila svojo veljavnost.
Oznamenilo vrednotnice;
hranilna knjižica št. 1027, izdana od
Hranilnice in posojilnice v Robu na ime
Lenič Alojz, e stanjem 1. 1940 za 20-000
dinarjev.
Okrajno sodiščo v Ljubljani
za okraj Ljubljana okolica
dne 31. januarja 1950.

izgub!:•• istine
proklicujejo
Barbiš Ivan, Vrhnika, Kotnikova 12,
šofersko izkaznico št. 3306.
805
Bari Dominik, Guštanj 61, vojaSko knjižico.
498
Bsunovic" Marija, Celje, Stanetova ul. 5,
potrdilo »Starinarne« Celje št. K 115• za
950 din.
377
Bczamovski Ciril, Maribor, Limbuška
cesta, vojaško knjižico, izdano od voj. odseka v Krškem 1. 1945.
903
Brcmec Franc, Ljubljana, Topniška 19,
osebno izkaznico.
914
Brunč'č Janez, Hrastovec pri Sv. Lenartu, začasno knjižico o nesposobnosti,
izdano v Mariboru od voj. okrožja 1. 1945.
904
Brus Franc, Lesce 61, osebno izkaznico,
izdano od KLO Lesce.
772
Bucok Franc, roj. 1930, Serdica št. 110,
p. Rogaševci, osebno izkaznico št. 520,
regrutno potrdilo, potrdilo o zaposlitvi,
tekstilno nakaznico in zidarsko vajeniško
knjižico.
455
Bukovec Avgust, Kobilje št. 210, delavsko knjižico št. 1928857, izdano 20. XII.
1948, izdano od poverjeništva za delo
OLO Lendava.
233
Čakš Anton, ekonom OLO Ljubljana
okolica, uslužbensko knjižico št. 15.069,
izdano 29. IV. 1949, sindikalno izkaznico
št. 18.013 in izkaznico OF.
831
čobohin Breda, Kranj, Koroška c. 1.
sindikalno izkaznico, živilsko karto za februar R-8 In tekstilno izkaznico.
834
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Cepin Ivan, Dol pri Hrastniku, voja-j
ško knjižico.
540"'
Dajčman Jurij, vratar Tovarno blagajn,
Košaki št. 59, Maribor, knjižico za kolo
serija 17, št. tablice 4674, It. okvira
68.907.
493
Debcvec Pavla, Ilirska Bietrica žt 201,
knjižico za kolo znamko >Arbe< številka
6414, evid. št. 1000.
781
Direkcija državnega žitnega fonda, filiala Ljubljana, priznanico plačanih pristojbin K 161 št. 290, izdano 21. XI. 1949
od železniške postaje Ljubljana-Sjška. 782
Draxlcr Anton, Maribor-Studenci, Pohorska ulica, prometno knjižico za kolo
znamke »Nero« št. 4959 in osebno izkaznico, izdano v Studencih pri Maribomi
I. 1945.
907
Drole Marjan, Mekinje 16, Kamnik,
osebno izkaznico št. 151, izdano od KLO
Spitalič, knjižico za kolo na ime Ucakaf
Anton, evid. št. 9240, izdano od notr.
upravo OLO Kamnik.
900
Finkes Rudolf, Ljubljana, Tyrseva 58,
knjižico za kolo, evid. št. 14469, tov.
št. 27404.
^802
Flisar Jožica, poverjeništvo za notr. zadeve 010 v Gor. Radgoni, osebno izkaznico št. 12471, izdano cd KLO Slatina Radenci.
453
Gajzer Elizabeta, ManiborJPobreZje,
Tovarniško naselje, učno pogodbo z mestnim podjetjem »Živila« z dne 21. III«
1948.
902
Glavan Jože, Ljubljana, Jezica 11, vojno
knjižico rezervnih oficirjev, serija PU
0001—S 927.
663
Godes Frančiška, Ljubljana, Hrenova
št. 17, potrdilo o državljanstvu.
808
Gognjavcc Marija, češnjice 1, p. Mirna
peč, osebno izkaznico.
867
Golmajer Ivan, Istok, Kosovo, Meto*
bija, maturitetno spričevalo iz leta 1912.
804
Goreč Fani, Ljubljana, Rožna dolina,
Cesta III št. 19, sindikalno izkaznico številka 2,130.335, izdano od podjetja »Kuverta« Ljubljana.
835
Gorktč Sercrin, Tovarniška št. 3, Gorica, osebno izkaznice št. 3918, izdano od
odseka za notr. zadeve za Goriško leta!
1948.
497,
Gozdarsko avtopodjetje, Novo meste,
evid. tablico tovornega avtomobila znamke »Chevrolet, št. S—3130 in prometno
knjižico tovornega avtomobila znamke
»Renault«, evid. št. S—3472.
599
Mč Angelina, Ljubljana, Zaloška 187,
«pričevalo II. razreda gimnazije na PoIjanah v Ljubljani.
801
Jančar Majda rojena Goljevšeek, Senožeče 95, osebno izkaznico št. 99, izdano
I. 1945 od KOOF Lukovica.
496
Janolič Fedol, Ljubljana, Zupančičeva
13/III, osebno izkaznico.
893
Jclčič Martin, KLO Sromlje pri Brežicah, izkaznico za kolo št. S-11.7027 na
ime Solner Alojz, mehanik, Brežice, št.
okvira 92461.
501
Kemperlo Matija, Jesenice, Kurilnilka
št. 1. sindikalno knjižico št. 61287, izdano,
od sindikata kovinarjev na Jesenicah 869
Kcrin Rado, dipl. dentist v Brežicah'
št. 109, uslužbensko knjižico, izdano od
OILO Krško, sindikalno knjižico, izdano
od Rop. odbora zdravstvenih delavcev za
Slovenijo in izkaznico Zveze borcev, izdano od OILO Krško.
356
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Kocjan Alojz, Ljubljana, Vošnjakova 10,
osebno izkaznico in sindikalno knjižico.
895
Kolčne Janez, Ljubljana, Taboo: 13, indeks filozofske fakultete v Ljubljani. 806
Kopač Ana, gospodinja, Kranj, Jezerska cesta št. 45, eedaj Primskovo St. 9,
osebno izkaznico št. 7836, izdano od MLO
Kranj.
891
Kos Jože, uslužbenec OLO Celje okoli,
ca, etan. KLO Sv. Vid pri Grobelnem, partijsko knjižico št. 057220, vojaško potrdilo
o redu za hrabrost št. 41628 in potrdilo o
odlikovanju za zasluge za narod II. stopnje
5t. 216.
686
Kovaï Aleksander, delavec, Nemčavci 4,
M. Sobota, izkaznico za kolo znamke
»Humbert, tov. št. 708142, reg. številka
10399, št. tablice 23.
603
Kovač Janez, Krtina št. 16, p. Dob pri
Domžalah, prometno knjižico za kolo, izdano 1949 od NM Domžale.
784
Kozlcvčar Marija, Ljubljana, Smartin.
eka 96, osebno izkaznico.
836
Kumšo Frančiška, Iška Loka 17, p. Ig,
knjižico za kolo, evid. št. S-2-14705, tov.
št. 288224, potrdilo za dvig kolesa.
807
Krizo Pavla, Ljubljana, Ilirska 21/III,
osobno izkaznico, izdano od KLO Štore
•• Celju in tovarniško izkaznico »Litostroja« Ljubljana.
899
Kurado Helena, železničar II. razreda
na postaji Maribor,, uelužbensko knjižico
št. 515117, izdano od železniške postaje
Maribor.
666
Lecker Matilda, učit. v pokoju, Maribor, Puškinova 3, roj. 21. XII. 18S2, člansko izkaznico Društva upokojencev LRS
v LJubljani, podružnica Maribor.
596
Luthar Ludvik dn Kerčmar Ludvik, Križevci 114 v Prekmurju, knjižico za kolo,
št. tablice 7382, tov. št. 713652 in knjižico
za kolo znamke »Bismark«, št. tablice
9815, tov. št. 32265.
454
Maček Marjanca, Ljubljana, Prisojna Î,
sindikalno izkaznico št. 52648, izkaznico
Zveze borcev, člansko partijsko knjižico
št. 324861, izkaznico št. 614 za vstop v
min. za notranje zadeve LRS na ime
Kiramžar Marjanca ter živilsko karto I.
kat. št. 458, I. kat. šf. 459, R-3 št. 260,
D-l 5t. 316, mlečno karto D 0.2 in uslužbensko knjižico št. 3977, vse na ime Maček, izdane od >Minot-a<.
810
Mcsič Franjo, roj. 5. VI. 1912 v Stalnici,
okraj Brinje, delareko knjižico št. 2357405,
Izdano od povejjeništva za delovno silo
pri OLO Kočevje.
565
Miloši? Mirko, mizarstvo Ptuj, Na mest.
ni vrh 8, potrošniško nakaznico za gospodinjske potrebe K-3, izdano od MLO v
Ptuju.
494
Mitakovski Petar, voj. pošta 7773, Ljub.
ljana IV, oblačilno knjižico JA, izdano 11.
I. 1950, od voj. pošte 6550, Ljubljana in
plačilno knjižico št. 80135.
785
Mlačnik Berta, Ljubljana, Nunska 8,
osebno izkaznico.
896
Mlakar Viktor, ••••••, Maribor, uslužbensko knjižico št. 316.418, izdano od kurilnice Maribor.
868
Moliorči? Dragica, Ljubljana, prometno
knjižico za kolo znamke »Ge\ve«, izdano
1. 1947 od NM Ljubljana na ime ••••••
Dni^ira.
837

URADNI LIST LRS
Moliorič Jože, Rcšpoh pn Manibraiu,
roj. 4. III. 1919 v Dragoviču pri Ptuju,
prometno knjižico za kolo znamke »Brilank št. 90651, evid. št. S—17/7044 in
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka v
Ptuju 1. 1946.
906
Mozetič Alojzija, Dornberk, Tabor 17,
okraj Gorica, osebno izkaznico in izkaz,
nico OF.
714
Novak Stane, Brezovica 133 pri Ljubljani, evid. tablico S—2—3507, izdano od NM
Brezovica.
838
Novak Zinka, Ljubljana, Beethovnova
ulica, uslužbensko knjižico organizacije
voj. vojnih invalidov št. 18764.
669
Oblastno podjetje za odkup mleka, mleč.
nih izdelkov, jajc, perutnine in divjačine,
5't.si, protrano knjižico št. 9712, izdano
maja 1949 i. : odseka za notranje zadeve v
l-tuju.
500
Okrajno avtopodjetjo II. Bistrica, evid.
tablico S-7203.
667
OvF;..!; :>>vcl, Sneberjo 83, delavsko
knjižico št. 1462831, izdano leta 1948 od
min. za delo.
803
Papež Franc, Krmelj 27, okraj Trebnje,
tablico motornega kolesa znamke »Viktoriac, evid. št. S—02316, izdano od
uprave NM Trebnje.
894
Peckaj Marija, Brezovica 90 pri Ljubljani, potrdilo za dvig delovne knjižice, izdano od OLO Ljubljana okolica.
838
Pcterca Miroslav, Vič, Pokljukarjeva 3,
spričevalo IV. razreda meščanske šole na
Viču.
787
Pivec Milica, Titov Veles, Ulica Vera
Ciriviri 11, osebno izkaznico št. 99346, iz,
dano 29. X. 1948 od KSM v Ljubljani.
892
Podjetje za razdeljevanje električne energijo DES, direkcija Ljubljana, učno pogodbo, sklenjeno 9. VI. 1948, št. 795/48
med MLO Maribor, odsek za delo in DES,
direkcijo Maribor mesto, z učencem Kolar,
jem Francem, pedaj neznanega bivališča.
502
Fogacar Natalija rojena Jurca, Ljubljana, Ilirska 26, ceebno Izkaznico.
809
Potočnik Gabrijela Ptuj, Kapucinska 9,
roj. 19. IX. 1920. knjižico za kolo številka
1493251, registrirano pri NM v Ptuju e
številko S-20-2217.
687
Potočnik Vasilij, Ljubljana, Vddovdanska 9, dijaško knjižico.
865
Potrošniška zadruga z o. j. Brežice, evid.
tablico tovornega avtomobila »Fiat< števil,
ka S—6770.
452
Sajko Anton, Maribor, Ob železnici 8•1,
spričevalo 4. razreda drž. realke v Mariboru, izdano 1. 1929.
598
Sindikalna podružnica »Induplati«, Jarše, sindikalne izkaznice na imena: Mav
Ivan št. 270448, Kačar Marija št. 270704,
Zum Marija št. 270589, Kranjec Marija
št. 29°"49, Peterlin Danica *t. 1699542,
Ocvir*. MarHa št. 270706, Rode Terezija
št. 270678 in P^r Vida št. 1699553. 897
Sindikat zdra»itvcnih delavcev, podružnica št. 1 v G. Itadponi, člansko izkaznico
št. 1971281 na imo Kaučič Matilda, rojena
1922.
357
SUer M. >!, šoštan' Strma pot 5, knfižico za kolo na ime 'iter Stanko, Pü' U
evtid. tablica S—65— :0'6, tov. št. 12413.
Ö27

Stov. 6-7. II. 19a°
Slavec Ana, Tacen 29 pri Ljubljani,
uelužbeneko knjižico št. 44774, izdano 5XI. 1948 od glavne direkcije tekstilne industrije v Ljubljani.
78Ö
Snoj Ivan, Ljubljana, Veliknvška 7,
osebno izkaznico St. 023062, izkaznico'0r.
sindikalno izkaznico in potrdilo o P1*•1?«
nju dela.
84°
Sulic Bruno, Ljubljana, Skolja ulica 1«
8ba
sindikalno knjižico št. 2974622.
Sterouleo Ivan, Ljubljana, Vrtača 8,
spričevalo o kvalifikaciji automehaničari*
in spričevalo o teoretičnem strokovnem izpitu, izdano od MLO Ljubljana, odsek z»
kadre.
8*1
Sorod Branko, Maribor, Studenci, Obrežna 76, ukradeno knjižico o učencih v g°*
spodarstvu.
34t>
Skerl Štefanija, Ljubljana, Vič, Bonifacija 59, osebno izkaznico, knjižico o pr.0"!
stovoljnem delu in dve živilski nakazni«
za januar.
86o
Skrabelj Igor in Marica, LjubljanaRožna ulica 21, izkaznico OF št. 15516°
in 155187, izdane od RLO I, teren XLY
Ljubljani.
°7
Sraj Mihael, Radomlje 72, vojaško knjižico, izdano od voj. odseka Kamnik. 78»
Steh Franc, Cesta 25, Dobrepolje, knjibJi
žico za kolo št. 1496.
Topčič Peter, voj. pošta 4385, Ljubljana,
denarno knjižico serije K št. 101551. °*L
Tovarna avtomobilov Maribor, učno pogodbo št. 879, izdano v Soli učencev za.gospodarstvo, Maribor in vajeniško knjižic"
št. 002760 na ime Vidmar Peter.
•li
Trobec Ivan, Ljubljana, BokalSka c. 17,
osebno izkaznico, knjižico za kolo in frk?.zàó
nioo OF.
•
Trobec Stanislav, sin Franceta, roj-, »•
IV. v Velikem dolu, Sežana, zdaj v Lip:>
Ajdovščina, vojaško knjižico, izdano na
voj. odseku v Divači.
*•"Uprava komunalnih podjetij, Postojn?"
prometno knjižico tovornega avtomobil
»Austine, št. 3236, št. motorja 2167 na
ime: OLO Postojna, odsek za eooiano e^J?ó
66S
stvo.
Uprava mestno tekstilno industrijo Ljub'
ljana, prometno knjižico št. 2216 &*
osebni avtomobil »Opek LTR 2, sp«snavna
5t. 01151, last poverjeništva za obrt wj
st
industrijo MLO Izubijana.
*
Virant Matija, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 399, udarniško iskaznico št. 306o'izdano 26. XI. 1949 od Mestne opokanje
847
v Ljubljani.
Vraz Nežka, Ljubljana, Vošnjakova J'
m
knjižico za kolo.
Zaletel Pepca, Ekonomija CK KPS, Boštanj pri Grosupljem, udarniško izkaz»«*?,
št. 24444, izdano 22. XI. 1949 od OW
83,J
Grosuplje.
Zđravkovie •••, Jastrebarako 106, Hrvatska, knjižico za kolo znamke >^•1ö30
55•
št. okvira 4665.
Zupane Rudolf, Maribor. Vetrina'
ulica, vojaško knjižico Št. 165/11, fcd&no
öU
v BeoErradu 1. 1946.
,
Živec Frančiška, Ljubljana, Rožna "d<*'
na, Cesta II št. 9, svojo živilsko naka?01,,
co G, nakaznico R-2 in D-l na ime Z1VC'
Metod ter osebno izkaznico na ime ZalJJ"
7b
nik Frančiška.
"

izdaja >Uradnd list LRS«. Direktor an odgovorni uradnik: dr. Raetko Močnik, tiska tiskarna »Toneta Tomšiča, «d v Ljublja*»1

URADNI LIST
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

Štev. 7

Priloga k 7. kosu z dne 14. lebruarja 1950..

Razglasi in oglasi
Nas čekovni račun je: 601-90180-0
Opozarjamo na knjige in brošure, ki jih imamo še na založbi:
ZBIRKA GOSPODARSKU! PREDPISOV II DEL. Strani 752, cena 105 din.
•Prinaša bogato, sistematično in zelo pregledno zbrano gradivo o eploSnih
Predpisih za upravo drž. gospodarskih podjetij, e predpisi o arbitraži, pogodbah, plačevanju medsebojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi lastninske pravice»
arondaciji, razlastitvi, nacionalizaciji, o razdeljevanju industrijskega blaga,
Prosti prodaji, finansiranju, kreditu, knjigovodstvu, glavnih predpisih o preskrbi prebivalstva z živili in industrijskimi izdelki. Dodani so predpisi o delave
, kih preakrbovalnicah in, invalidskih gospodarskih podjetjih, o akumulacij in
cenah. Zbirka je nepogrešljiv pripomoček vsem voditeljem in drugim drž. uslužbencem v drž. gospodarskih podjetjih ter ljudskih odborih, hkrati pa tudi
važen študijski pripomoček pri strokovnih izpitih.
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETA 1945-1947. Stami 453, cena
60 din.
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1948. Strani 404, cena 58 din.
Obe periodični publikaciji prinašata vse predpise, ki eo bffl objavljeni v omenjenih letih v Uradnem listu DFJ • FLRJ, v Uradnem listu NVS in SNOS
oziroma LRS, Finančnem zborniku, Vestniku urada za cene pni PVLRS in v
Službenih obvestilih zveznega urada za cene. Snov, ki je pregledno urejena po
abecednem redu in časovnem razdobju, je za vse urade in ustanove, pa tudi
za posameznike, ki se bavijo e študijem razvoja naše zakonodaje in gospodarskih
predpisov tembolj pomembna in nepogrešljiva, ker ji bo eledilo prav taio
zbrano in izpopolnjeno gradivo Za leto 1949 v novi zbirki.
KOMENTAR H KAZENSKEMU ZAKONIKU, SPLOŠNI DEL. Strani 304, cena
90 din.
Slovenski prevod okusno in v polplatno vezane knjige je zamišljen in izdelan
v prvi vreli kot olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela
Kazenskega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov.
2•
••• ZAKONITIH PREDPISOV ZA UPORABO V CIVILNEM SODNEM
POSLOVANJU. Strani 206, cena 44 din.
V knjižici so zbrani vsi dotlej izdani in zdaj veljavni kazenskopravni predpisi, ki pridejo v prvi vrsti v poštev za splošno uporabo, ter zakoniti predpis»
o organizacija' rednega in vojaškega sodstva in javnega tožilutva. Važen priročnik za sodišča, javna tožilstva, Narodno milico in druge oblastvene organe,
pa tudi zainteresirane posameznike.

PREDPISI 0 STROKAH IN PREJEMKIH ZA REPUBLIŠKE DRŽAVNE
USLUŽBENCE. Strani 270, cena 42 din.
Zbirka vsebuje predpiee o razvrstitvi In prejemkih državnih uslužbencev nad
20 strok ter pravilnika o poviških temelje plače po službenih letih za uslužbence zdravstvene in prosvetno-znanstvene stroke.
Z
^CASNI PROGRAM SPLOŠNEGA DELA STROKOVNIH IZPITOV za uslužbence vseh strok in poklicev, z literaturo in navodili. Strani 46, cena 7 din.
Brošura vsebuje veo snov za Studij uslužbencev, ki se na tečajih in semf.
nar
jih pripravljajo za izpit. Literatura k posameznim temam je hkrati koristen
pripomoček predavateljem za poglobitev Studija.
ZAKON 0, ZAKONSKI ZVEZI in
Z

AK0N o DRŽ. MATIČNIH KNJIGAH, z navodilom in pravilnikom. Cena
12 din.

PI

UVILNIK O UREDITVI IN VODSTVU DRŽ. MATIČNIH KNJIG, z obrazci
*n odredbo o matičnih okoliših. Cena 18 din.

Iirt e

•.'.'•*

resente opozarjamo, da imamo na zalogi še popolne letnike Uradnega lista
L
^S za L 1946 in 1948.

v T, •• naročnikom sporočamo, da so v naši knjigarni na Tyrsevi cesti 9
jubljaini naprodaj vse jugoslovanske periodične pravne publikacije,
1 üradni llst FLRJ ,ani v
Prodal ^ ^*
!
slovenskem jeziku. Publikacije se
PJW
*n ORI^SI sprejemajo samo v tem lokalu in ne ved v dosedanjih
štorih x GregoiÄceyi uVei 23/1.
Ravnateljstvo >Uradnega Usta LRS<

Register državnih
gospodarskih podjetij
Vpisi
264.
Sedež: Brezovica.
Dan vpisa; 1. februarja 1950.
Besedilo: Zbiralna skladišča za les, Bre.
»»vica.
Poslovni predmet: Vekladiacenje, eortiranje in odprema gozdnih ter lesnih izdelkov, namenjenih za izvoz.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odlčoba št. S-zak 789 z dne 26. XII. 1949,
Operativni upravni voditelj: Glavna direkcija za promet z lesom pri miaMrstvu
za lesno industrijo LRS.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Tekavc Ludvik, v. d. direktorja, samo.
stojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil
podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 1. februarja 1050.
St. 24374—1950
874
265.
Sedež: Dravograd.
Dan vpisa: 1. februarja 1950.
Besedilo: Lesnoindustrijsko podjetje«
Dravograd.
Poslovni predmet: Nakup In izkoriščanje lesa na panju, žaganje in predelovanje lesa ter prodaja proizvodov leene industrije.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba št. S—zak 794 z dne 3. I. 1950.
Operativni upravni voditelj: Glavna direkcija Za lesno proizvodnjo pri ministrstvu za lesno industrijo LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Krpač Franjo, dtirektor, samostojno, v
obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja,
Bezlaj Leopoldina, računovodja, sopodpisuje listine po 47. Členu epi. zakona o
drž. gosp. podjetjih ter
Černač Anton, pomočnik direktorja fn
dr. Cigan Jože, sekretar, v odsotnosti
direktorja, vsak v totem obsegu kot direktor.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 1. februaTja 1950.
St. 24375—1950
872

•

266.
Sedež: Lokarec pri Rimskih Toplicah.
Dan vpiöa: 30. januarja 1950.
Besedilo: Tovarna iwne galanterije,
Rimske Toplice.
Poslovni pTedmat: Izdelovanje lesne galanterije.
Ustanovitoli podietja: Vlada LRS, odločba št. S—zak. 785 z dne 26. XII. 1949.
Operativni upravai voditelj: Glavna direkcija za lesno predelovalno industrijo
pri ministrstvu za leano tadustrijoi LRS.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
PonebSek Ivan. direktor, samostojno, •
obsegu znk. noblastfl in pravil podjetja.
Ministrstvo ta finance LRS,
Ljubljana,
dne 30. januarja 1950.
St. 24346/2—1950
870

Stran 54
287.

Sedež: Murska Sobota.
Dan vpisa: 1. februarja 1950.
"Besedilo: Lesnoindustrijsko podjetje,
Murska Sobota.
Poslovni predmet: Nakup in izkoriščanje lesa na panju, žaganje in predetava.
nje lesa ter prodaja proizvodov leene industrije.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba it. S—zak 792 z dne 3. I. 1950.
Operativni upravni voditelj: Glavna direkcija za lesno proizvodnjo pri ministrstvu za lesno industrijo LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Semen Ivan, direktor, samostojno v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja,
Antauer Aladar, računovodja, sopodpieuje listine po 47. členu spi. zakona o
dai. gosp. podjetjeh in
Videtič Janez, sekretar, v odsotnosti direktorja, v istem obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 1. februarja 1950.
&t. 243 76-Ì9S0
873
Sedež: Ribnica,
Dan vpisa: L februarja 1950.
Besedilo: Podjetje za promet z lesom,
Ribnica.
Poslovni predmet: Odkup, vekladiščenje
ter prodaja gozdnih in lesnih izdelkov
državnega in nedržavnega sektorja.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba it. S—zak 787, z dne 26. XII. 1949.
. Operativni upravni voditelj: Glavna direkcija za promet z lesom pri ministrstvu
za lesno industrijo LRS.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Kune Miha, direktor, samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja in
PiLcek Rajko, Sef komercialnega odseka,
v odsotnosti direktorja, v istem obsegu
kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 1. februarja 1950.
St. 24370—1950
871

269.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 30. januarja 1950.
, Besedilo: Državna kmetijska posestva
mariborske oblasti, Maribor.
. Poslovni predmet: Kmetijska proizvodnja, vnovčevanje proizvodov v nepredelanem ali predelanem stanju, sklepanje in
upravljanje kakršnih koli zadev poslovanja.
Obrata, državna posestva v krajih: Dornava, Jeruzalem, Lepi dol, Marenberg,
Pekre, Plač, Podlehnik, Race, Slov. Konjice, Svečina, Zavire in vinska klet v
Ptuju.
Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor Mariborske oblasti, odločba St. Pov 168/1—
1949 z dne 22. IX. 1949.
Operativni upraivni voditelj: iEViüMn")
odbor ljudskega odbora Mariborske ob",
lasti, poverjenistvo za kmetijstvo.
Podjetje zastopata in zanj podpisujete:
Arko Franc, direktor, samostojno, v obsegu zakonskih pooblastil in pravil podjetja,

••^••
Osim Herman, glavni računovodja, ki
eopodpißuje vse listine po, 47. Členu eptónega zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ljudski odbor Mariborske oblasti
pOrerjeniŠtro za finance,
dne 10. februarja 1950.
Št 488/1—1950
1.046
270.
Sedež: Podgorje it. 9.
Dan vpisa: 7. februarja 1950,
Besedilo: Remontno podjetje, KLO Rif.
nik.
Poslovni predmet: Gradnja in popravilo
stanovanjskih zgradb.
Ustanovitelj podjetja: KLO Rifnik, od*
ločba št. 80/1950 z dne 22. Ï. 1950.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Rifnik.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Soline Anton, upravnik, ki podpisuje
v vseh zadevah samostojno.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjenistvo za finance,
dne 7. februarja 1950.
St. 323/2-1950
1.052

•

•••, % —14. •. isso.
Snwlej Lhidmila. knjigovodja,. pha V
yeah pravniE zadevah dò zneska 200.000
dinarjev.
Okrajni LO Jesenice,
poverjenistvo za finance,
dne 7, februarja 1950.
Št. IX-186/2/50
1.018

•

274.
Sedež: Rova.
Dan vpisa: 7. februarja 1950.
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje,
Rova.
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih
in brezalkoholnih pijač, prodaja toplih
in mrzlih jedil.
Ustanovitelj podjetja: KLO Radomlje,
odločba št. 793/49 z dne 19. VII. 1949.
Operativni upravni voditelj: KLO Radomlje.
Podjetje zastopajo' in zanj podpisujejo:
Rode Karol, poslovodja, samostojno, v
njegovi odsotnosti pa
Sraj Janče, spise finančnega in kreditnega značaja sopodpisuje v odsotnosti enega izmed teh
Jerman Lovro, ali
Jerman Ciril, v njegovi odsotnosti pa
Saje Alojz, član KLO Radomlje.
Okrajni LO Kamnik,
poverjenistvo za finance,
dne 7. februarja 1950.
St. 247 - III. 1950
950

271.
Sedež: Podgorje št. 23.
Dan vpisa: 7. februarja 1950.
Besedilo: Gostinsko podjetje, KLO Rifnik.
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih
275.
m brezalkoholnih pijač.
Ustanovitelj podjetja: KLO Rifnik, od- . Sedež: Volčji potok.
Dan vpisa: 7. februarja 1950.
ločba št. 81/1950 z dne 22. I. 1950.
Besedilo:
gostinsko podjetje,
Operativni upravni voditelj: Izvršilni Volčji potok, Krajevno
•
odbor KLO Rifnik.
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
in brezalkoholnih pijač ter prodaja toplih
Soline Anton, upravnik, ki podpisuje in mrzlih jedil.
v vseh zadevah samostojno.
Ustanovitelj podjetja: KLO Radomlje,
Okrajni LO Celje okolica,
odločba št. 34/50 z dne 19. januarja l^50
poverjenistvo za finance,
Operativni upravni voditelj: KLO Ra"
dne 7. februarja 1950.
domlje.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
St. 323/1950
1.053
Uršič Antonija, poslovodja, samostojno,
*
v njeni odsotnosti pa
272.
Jerman Lovro, spise finančnega in kreSedež: Gradac.
ditnega
značaja sopodpisuje v odsotnosti
Dan vpisa 26. januarja 1950.
enega
izmed
teh
Besedilo: Mesnica, KLO Gradac.
Jerman Ciril ali
Poslovni predmet: Nakup in prodaja
Dolenc Jože, predsednik KLO, v njegomesa.
vi odsotnosti pa
Ustanovitelj podjetja: KLO Gradac, odUlcar Stane, tajnik KLO Radomlje.
ločba z dne 19. I. 1950.
Okrajni LO Kamnik,
Operativni" upravni voditelj: KLO Gra.
poverjenistvo za finance,
dac.
•
dne 7. februarja 1950.
••0
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
St. 246 - III. 1950
•
Malese Julij, upravnik, po zakonskih
•
pooblastilih in pravilih podjetja.
276.
Sedež: Krško.
Okrajni LO Črnomelj,
poverjenistvo za finance,
Dan vpisa: 11. februarja 1950.
^
Besedilo: Mestna krojaško-Iiviljska dedne 27. januarja 1950.
Št. 99/1—1950
918 lavnica, Krško.
Poslovni predmet: Krojenje, izdelavam
•
popravilo moške in ženske konfekcije273.
Ustanovitelj podjetja: MLO Krško, odSedež: Jesenice.
ločba
St. 230/60 z dne 1. II. 1950.
Dan vpisa: 7. februarja 1950.
Operativni upravni voditelj: MLO &r"
Besed»: Okrajno trg. podjetje »SadjcSko.
#
zelenjava«, Jesenice.
PodjeMe zastopate in zanj podpi^F**'
Poslovni predmet: Naiknp in prodaja na
Kos Stanko, ravnatelj Mestnih gospo'
drobno sadja in zelemjare.
darsldh podjetij, skupaj z njim
Ustanovitelj- podjetja": OL'0 Jesenice.
Bostič Olga, računovodja.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
Okrajni L0 Krško,
odbor OL0 Jesenice.
poverjenistvo za finance«
Operativni upravni voditelj, 'Jesenice.
Podjetje zastopata M zanj podpisujeta:
'dne 11. februarja 1950.
nal.
im
St. 280
Kogoj Albin, upravmftk, in

ite. 7 -aAi •. im
277,
Sedež:. Krško.
Dan vpisat •. februarja 1950.
Besedilo: Mestna pekanja, Krško.
roebvni predmet; Peka kruha in pe.
tiva.
Ustanovitelj podjetja: MLO Krško, odl
<^ št 229/50 z dne 1. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: MLO Kr^odjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Kupert Franc, poslovodja, skupaj z njim
BoetiE Olga, računovodja.
Okrajni LO Krško,
poverjenistvo «a finance»
dne 11. februarja 1950.
1.085
St 279
278.
Sedež: Krško.
Uan vpisa 11. februarja 1950.
besedilu: Mestno prevozništvo, Krško.
roslovni predmet: Prevozništvo v lokalom področju, prevozi e konjsko vprego
ali motorno eïlof
Ustanovitelj podjetja: MLO Krško, od.
l0
«ba št. 253/50 z dne 6. II. 1950.
operativni upravni voditelj: MLO Kr^odjetje zastopata in zanj podpisujeta:
•, 3i hSk^nkOi ravnatelj Mestnih gospop , - Podjetij, skupaj z njim
soelic Olga, računovodja.
Okrajni LO Krško,
poverjeništvjo za linance,
dne 11. februarja 1950.
St. 283/1
1.087
279.
*
Sedež: Ljubljana, Polje 7.
"an vpisa: 6. februarja 1950.
t„ esedilo: Uprava knjigovodskega centra rajonskih podjetij RLO V Polje.
poslovni predmet: Računovodstvo in
«Vgovodstvo lokalnih podjetij RLO PoUstanovitelj .podjetja: RLO V Polje, po.
rjenaštvo za finance, odločba z dne *
Wja 1950
p Operativni
upravni voditelj: RLO V
pJ5> .poverjenistvo ^ finance.
6 0
in
RT?K ^ ^^••
zanj podpisujejo:
t*« . Raiko, pomoćnik šefa uprave,
^m *• njim
«•acar Franc, predsednik RLO V ali
•^ojsek
••
'—- Ivan.
Ivan, ooverienik
poverjenik zaza komunalne
komunalne

,e

^banc Binto, v. d. poverjenika za
°D« in industrijo.
'neki LO V Ljubljana-Polje,
poverjenistvo za finance,
dne 6. februarja 1950.
920
Fin. št. 736/50

•

Sed.
Ä: Ljubljana, Polje 94.
i£nL •.••••: o. februarja 1950.
geeeddo: Mesarija, RLO V.
•<••• Predmet: Prodaja mesa in
5*h izdelkov,
keba 2?'°^•1• podjetja: RLO V Polje, odO* ,^ 7. II. 1950.
verSfvni upravni voditelj: RLO V, po•ïS- i« **• državne nabave.
K«*!4, vstopajo in zanj podpisujejo:
g^Pranc, taMk Wvter
We
Silvo, referent za državne nagonski LO V ••••••••-Polje,
poverjenistvo za finance,
ane 9. februarija 1950.
Kn, et S35/50
1*051

•••.

•• •
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281.

Sedež: Dol pri Ljubljani.
Dan vpisa: 6. februarja 1950.
Besedilo: Krajevna podjetja, Dol pri
Ljubljani.
Poslovalnice: Mesarija in klavnica, kovaštvo, podkovako kovaštvo in ključavničarstvo, valjčni mlin, krojaštvo in šiviljstvo, pleskarstvo in tioboslikaTstvo.
Ustanovitelj podjetja: KLO Dol-Bericevo.
Operativni upravni voditelj: KLO Dol—
Beričevo.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Ložar Jakob, upravnik, samostojno in
neomejeno,
Gregórin Adi, v finančnih zadevah samostojno, v odsotnosti upravnika.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjenistvo za finance,
dne 6. februarja 1950
Št. 232/50
1.022
282.
*
Sedež: Gradiške Laze.
Dan vpisa: 21. januarja 1950.
Besedilo: Krajevna Šivalnica, KLO Zg.
Jablanica.
Poslovni predmet: Izdelava in popravilo moške in ženske obleke.
Ustanovitelj podjetja: KLO Zg. Jablanica.
Operativni upravni voditelj: KLO Zg.
Jablanica.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Lavrič Anton, poslovodja, samostojno,
po pravilih podjetja,
Oven Fepca, namestnik poslovodje, v
odsotnosti poslovodje, v istem obsegu.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjenistvo za finance,
dne 21. januarja 1950.
St. 150/3 •
788
283. .
*
Sedež: Sinja gorica Št. 20.
Dan vpisa: 6. februarja 1950.
Besedilo: Krajevna restavracija.
Poslovni predmet: Nabavljanje in točenje alkoholnih in. brezalkoholnih pijač, izdajanje hrane stalnim in prehodnim goatom.
Ustanovitelj podjetja: KLO Blatna Brezovica.
Operativni upravni voditelj: KLO Blatna Brezovica.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
oéïee Jure, upravnik, samostojno, v
smislu 6. člena pravil podjetja, v njegovi
odsotnosti
Vovk Alojz, namestnik, v istem oböegu.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjenistvo za finance,
dne 6. februarja 1950.
St. 48/3

1.020

284.
*
Sedež: Tacen.
Dan vpisa: 1. februarja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, Tacen.
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih
in brezalkoholnih pijač, izdajanje toplih
in mrzlih'jedil.
Ustanovitelj podjetja: KLO Tacen. •
Operativni upravni voditelj: KLO Tacen.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Vajdič Marija, poslovodja, samostojno,
po pravilih podjetja,
Medved Antonija, računovodja, v odsotnosti poslovodje, samostojno in v ieteni
obsegu.
Okrajni L0 Ljubljana okolica,
poverjenistvo za finance,
dne 1. februarja 1950.
St. 188/1
850

285.
Sedež: Novo mest», Glavni trg 14.
Dan vpisa: 7. februarja 1950.
Besedilo: Otroška restavracija, MLO
Novo mesto.
Poslovni predmet; Postrežba za okrep.
čilo otrok od 1. do 14. leta, vsakovrstno
pecivo, bonboni, mleČnaia topla jedila,
nealkoholne tople in mrzle pijače.
Ustanovitelj podjetja: MLO Novo meato.
Operativni ttpravnii voditelj: MLO Novo
mesto.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Ljubeč Marija, poslovodja, do zneska
20.000 din; v njegovi odsotnosti pa
Gerì Marija, blagajnik V finančnih zadevah nad 20.000 din sojpodpieuje '
Mlrtič Alojz, upravnik komunalnih podjetij, v odsotnosti pa
Rozman Alojz, knjigovodja komunalnih'
podjetij.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjenistvo za finance,
dne 7. februarja 195Ö.
St. 435/1
983
286.
Sedež: Hajdina št. 3.
Dan vpisa: 9. februarja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, Hajdina.
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih'
pijač, postrežba e toplimi in mrzlimi Jedili.
Ustanovitelj podjetja: KLO Hajdina.
Operativni upravni voditelj: KLÖ HaijT
dina.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Pišek Roža, upravnik, v vseh ujpravnm
zadevah sam razen v iinančnah, kadiar eou
podpisuje
šrajbar Ferdo, računovodja. V zadevah",
3d so pridržane operativnemu upravnemu
vodstvu podpisuje razen upravnika predsednik KLO Hajdina, v firaamenäh zađe*
vah, pa finančni referent KLO Hajdina.
Okrajni LO Ptuj,
poverjenistvo za finance,
dne 9. februarja 195Ó.
St. 311/1-50
1.0K
287.
Sedež: Brezovica.
Dan vpisa: 4. februarja l#j0. '
Besedilo: Krajevno mizarsko podjetje,
Brezovica.
Poslovni predmet: Izdelava stavbenega
pohištva in poprayilaf
Ustanovitelj podjetja: KLO Brezovica,
odločba št. 982 z dne 26. I. I960.
Operativni upravni voditelj: KLO Brezovica.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Grk Stanko, upravnik", v emfemi predpisov in pravdi podjetja,
Vatovec Marija, racunovodlja, Êi eopodpisuje z upravnikom v vseh finančnih in
denarnih zadevah do 20.000 din, zneske
nad to vsoto podpisujeta predsednic in
tajnik KLO.
Okrajni LO Sežana,
poverjenistvo za finance,
»ine 20. februarja 1950,
St. 163/1
1-017

•

288.
Sedež: Gorjansko.
Dan vpisa: 4. februarja I960.
Besedilo: Krajevno krojaSko podjetje za
izdelovanj© copat, Gorjansko.
Poslovni predmet; Izdelava copat in
vsa dela te stroke.
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Ustanovitelj podjetja: KLO Gorjansko,
or' oua št. 35/50 z dne 29. I. 1930.
,verativnl upravni voditelj: KLO Gorjaiiôito.

fodjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Kavčič Ema, upravnik, po predpisih
im pravilih podjetja,
Božič Milena, računovodja, ki eopodpi.
euje do zneska 20.000 din.
Okrajni LO Sežana,
poverjeništvo za finance,
dne 19. februarja 1930.
St. 183/1
1.016

•

289,
tedež: Rižana.
Dan vpisa: 26. januarja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, Rižana.
Poslovni predmet: Izvrševanje gostinekih poslov v obsegu gostinskega obraia.
Ustanovitelj podjetja: KLO Rižana, odločba §t. 34/50 z dne 11. I. 1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Rižana.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Cab. Srečko, upravnik,
Rodela Dora, računovodja, ki eopodpisuje z upravnikom, oba po predpisih in
pravilih podjetja.
Okrajni LO Sežana,
poverjeniStvo za finance,
dne 1. februarja 1950.
St. 123/1-50
815

Spremembe
890.
Sedež: Medvode.
Dan vpisa: 3. februarja 1950.
Bessdik): Tovarna barv in lakov, MedTode.
Vpise ee
Zerovmik Frančiška, glavni računovodJa, ki sopodipisuje listine po 47. členu
fipL zakona o drž. goep. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 3. februarja 1950.
Št. 243 78—1950
876

•

291.
Sedež: Novo mesto.
Dan^vpisa: 1. februarja 1950.
Besedilo: Tovarna igraii, Novo mesto.
Izbriše ee Majnik Rudi, v. d. direktorja in vpišejo:
Strgovšeli Janez, direktor, ki podpi.
aruje samostojno, v obeegu zak. pooblastil
in pravil podjetfa,
Jožef Franc, personalni referent, ki
podpisuje v odsotnosti direktorja, v istem
obsegu kot oni in
Perhavec Anica, v. d. računovodje, ki
eopodpteuje listine po 47. členu spi. zakona o drž. goep. podietjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 1. februarja 1950.
St. 24321/1-1950
875
292.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 31. januarja 1950.
Besedilo: Gostinsko podjetje »Sokole
Ljubljana.
Izbriše se upravnica Zabkar Štefka •
vpiše
Ster Fani.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
<me 31. januarja 1950.
Fin. it, 156/50
854

293.
bedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 4. februarja 1950.
Besediio: Mestni projektivni biro v Ljubljani.
Izbriše se računovodja Tršinar Marica
in vpiše
Jeraša Marjanca, računovodja.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 4. februarja 195U.
Fin. št. 236/50
973

•

294.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 27. januarja 1950. •
Besedilo: Podjetje »Žima« Ljubljana.
Izbriše se računovodja Pintar Albina
in vpiše
Kočar Anica, računovodja.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjoništvo za finance,
dne 31. januarja 1950.
Fin. št. 176/50
794
295.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 2. februarja 1950.
Besedilo : Mesopromet 0L0 Celje okolica, Celje.
Izbrišeta se poslovalnici v Žalcu in
Dobrni, vpišejo se poslovalnice: v Rimskih Toplicah, Rečici, Veliki Pirešici,
2alcu, Libojah, Št. Juriju, Vojniku, Vitanju in Loki pri Zusmu.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 6. februarja 11950.
St. 316/1-1950
955

Štev. 7 - 14. II. I960
Izbriše se Dernovšek Martin, predsednik gospodarskih podjetij ter vpile:
Dolar Rudolf, poverjenik za lokalno
obrt in Industrijo,
GlušiČ Avguet, poslovodja, z istimi pooblastili.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 6. februarja 1950.
St. 317/1-1950
953

•

300.
Sedež: Metlika.
Dan vpisa: 1. februarja 1950.
Besedio: Delavsko uslužbenska menza
MLO Metlika.
Izbriše se Rajnier Rudi, upravnik '•
vpiše
Radojčič Niko, ki podpisuje samostojno,
po zakonskih pooblastilih in pravilih podjetja.
Okrajni LO Črnomelj,
poverjeništvo za finance,
dne 1. februarja 1950.
St. 117/1
917
301.
Sedež: Metilica.
Dan vpisa: 7. februarja 1950.
Besedilo: Lekarna, MLO Metlika.
Besedilo odslej: Okrajna lekarna v Metliki.
Operativni upravni voditelj odslej: Izvršilni odbor OLO Črnomelj.
Okrajni LO Črnomelj,
poverjeništvo •• finance,
dne 7. februarja 1950.
St. 147/1
921

•

296.
Sedež: Celje.
Dan vpisa; 6. februarja 1930.
Besedilo: Okrajni magazin Celje okolica, Celje.
Izbrišeta se poslovalnici: Planina pri
Sevnici ta Ponikva pri Grobelnem.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 6. fobruarja 1950.
St. 2387/8
956

302.
Sedež: tBohinjska Bistrica.
Dan vpisa: 6. februarja 195Q.
>
Besedilo: Krajevno krojaško in šiviljsko podjetje, Boh. B'strica.
Beeedilo odslej: Krajevno krojaško podjetje »Sloga«, Boh. Bistrica.
Okrajni LO Jesenice,
poverjeništvo za finance,
dne 6. februarja 1950.
^,
St. IX-189/2-50
023

297.
Sedež: Gotovlje.
Dan vpisa: 7. februarja 1950.
Besedilo: Žaga Gotovlje, KLO Gotov-

303.
Sedež: Domžale.
Dan vpisa: 9. februarja 1950.
,
Beeedilo: Okrajno podjetje »Odp*04
Domžale.
Operativni upravni voditelj odslej: Fo*
verjeništvo za komunalne zadele Ol*'
Kamnik.
IzbriSeta ee: Habjan Anton 'n *"«JC
Anton ter vplîeta
. .
Habjan Anton, upravnik, ki podpisuj3
samostojno; spise finančnega in kreditnega značaja sopodpieuje
Strmote Slavko, računovodja podjetj**
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 9. februarja 1950.
031
St. 308—III 1950

Ue.
Besedilo odelej: Lesnoindustrijsko podjetje mcđzađružnega odbora Gotovlje.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 7. februarja 1950.
St. 330/1-1950
1.054

•

298.
Sedež: Marija Gradec.
Dan vpisa: 6. februarja 1950.
Besedilo: Čevljarstvo, KLO Marija Gradec.
Izbriše ee DemovSek Martin, predsednik ta lokalno obrt in industrijo in vpiše
Golob Ivan, zataeni upraivnik, z istimi
pooblastili.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 6. februarja 1950.
St. 817/1—1950
954
*
299.
Sedež: Marija Gradec.
Dan vpisa: 6- februaria 1950.
Besedilo: Valjčni mlin, KLO Marija
Gradec.

•

304.
Sedež: Motnik.
Dan vpisa: 6. februarja 1950.
Besedilo: Premogovnik, Motnik".
g
Izbriäejo se: Lapornik Franc. Borise
Jože m Smolnik Ivo in vpišejo:
.
Kajbič Franc, direktor, ki •^^••
samostoino, enlse finančnega in kreditneg
značaia soood'ptauje
i
Grutšrajber Pavla, računovodja, • °V
eoinosti enega temed teh pa eopoap«•

•••••• Iv« lahiUik uprave za lokalno
«metrijo pri 0L0 Kafandk.
Okrajni LO Kamnit,
Poverjeništvo za finance,
dne 6. februarja 1850.
št. 282 - III. 1050.
901

^
^>

805.
*
Sedež; Prevoje.
Pan vpisa: 7. februarja I960.
Besedilo: •••••••• gostinsko podjetje,
"r&vojo.
Izbriše ee Novak Frano to vipdše:
Kersnik Urška, šef knjigovodskega cenZavec Konrad, namestnik poslovodja
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 7. februarja 1950.
Št. 274—III 1950
949
806.
*
Sedež; Pišece.
"to vpisa: 7, februarja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, PiSece.
«briše so poslovodja Oizelj Ivan In
Fž

eaiEai,k Franc, poslovodja.
Okrajni L0 Krško,
poverjeništvo za finance,
dne 7. februarja 1950.
St. 248/i

947

807.
*
Sedel; PiSece.
"An vpisa; 21. januarja 1950.
sesedajo. Ljudska gospina, PiSece.
lz
w»se ee sopodpisnik Podgoršek Jelka,
Okrajni LO Eriko,
povcrjeniStro za finance,
dne 31. januarja 1950.
St. 199/1
774
808.

Sedež: Dolnja Lendava.
Dan vpisa: 6. februarja 1950.
«cedilo: Okrajno mizarstvo, Dolnja
nie T^Tej0 89 pooblaščenci za podpieovaIva« 1} °P IgPM, PauSic Jože in Kotnjek
S;'u-1 g A1°JZ ln Fric Saia ter •1»•••0:
Svinjak Jože, tajnik OLO Lendava,
• rttrî Ivan' Predsednik planske komi"âtn
• Lendava, za operativno upravo;
line

V(

cil«
> >dis biroja za koordinaJ <?j
^OLO Lendava in
ten* a° A1°JZ- podpredsednik OLO
^aava; za upravo podjetja:
•)0] ju Ludvik,
sel knjigovodskega centra
en
•> •••
AJ* ^ daiva, po 47. členu epi. zakona
- gosp. podjetjih.
Okrajni LO Lendava,
povorjeniïtvo za finance,
die 8, -februarja I960.
&t. 115/1—1950
977
309,
*
l

eb,

tSf LP

i» I*nd»T».

•^•^•: 6. februarja 1950.
Rtv0 u\°- Okrajno kmetijtko gospodar.

BeJrt?!

Le đ T

« a a-
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»PodawZ0 ods!eJ: Okrajno kmetijsko gefeÄ0' bol"!* andava.
*t«fan v . w •• podpisovanje* Vu&o
ter
Obrv»* ?ar Stefan
vpileta:
0I
*LW
' *1• 'zwrfiilne^a odbora
T"*»», za, operativno vßnm

Rodi Ivan, upravnik, e istimi pravicami
in dolžnostmi.
Okrajni LO Lendava,
poverjeniätvo za finance,
doe 8. februarja i960.
St. 146/1-1950
980
*
810.
Sedež: Dolnja Lendava,
Dan vpisa: 6. februarja 1950.
Besedilo: Okrajno pleskarstvo, Dolnja
Lendava.
Izbrišejo se pooblaščenci za podpisovanje: Lifrop Ignac, PauSic Jože in Kotnjek
Ivan, Zalig Alojz in Fric Saša ter vpišejo:
Hajdiojak Jože, tajnik OLO Lendava,
Horvat Ivan, predsednik planske komisijo OLO Leédava, za operativno upravo;
namestnika:
Ošlaj fine, vodja biroja za koordinacijo OLO Lendava in Valenčič Alojz, podpredsednik OLO Lendava; za upravo podjetja:
Lebar Jožef, upraivnik in Blau Ludvik,
šef knjigovodstvenoga centra OLO Lendava, vai po zakonu oziroma praivilii
podJBtja.
Okrajni LO Lendava,
poverjeništvo za finance,
dne 8. februarja 1950.
St. 115/1-1950
978

•

311.
Sedež: Gornji Lakoš.
Dan vpiea: 80. januarja I960.
Besedilo: Krajevna gostilna, Gornji Lakoš.
Izbrišejo ee pooblasoenci za podpisovanje: Jakab Ireno in Mod Franc, bivü
tajnik KLO Gornji Lakoï ter vptèejo: za
upravo podjetja:
Horvat Janez, poslovodja brajewne gostilne,
Varga Katarina, namestnik poslovodja,
za operativno upravo:
Huzinec Geza, predsednik KLO io namestnik
Simonka Franc, tajnjk KLO Gornji Lakoš.
Okrajni LO Lendava,
poverjeništvo sa finance,
dne 30 januarja 1950.
St. 126/1—1950
979

314.

Sedež: Ljubljana, Kolodvorska nI. 18.
Dan vpiea: 4. februarja 1950.
Besedilo: Mehanični servis.
Izbriše ee Cvem Marija in vpiše
Janoveky Jožica.
Rajonski L0 I Ljubljana,
poverjemštvo za finance,
dne 4. februaTja 1950.
St. 1201/50
992

315.
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska ul. 18.
Dan vpiea: 4. februarja 1950.
Besedilo: jOplesk«.
Za podjetje podpisujejo:
Ramovš Jože, upravnik, vse pravne in
upravne listine, listina računskega in blagajniškega poslovanja ekupaj z njim
BruimSč Ivan, Sef ali
Urbane Ana, uslužbenka, oba iz knjigovodskega centra RLO I.
Rajonski LO I Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 4. februarja 1950.
St. 305/50
989

•

816.
Sedež: Ljubljana, Masarykova nI. Đ.
Dan vpisa: 4. februarja 1950.
Besedilo: Javna tehtnica.
Vpišeta ee:
Brumfič Ivan, šef ln
Urbane Ana, uslužbenka, oba te Imjigovodeke<îa centra RLO I.
Rajonski L0 I Ljubljana,
••••••••••• za finance,
dne 4 februarja 1950.
St. 305/50
98*

•

317
Sedež: Ljubljana, MikloiUeTa nI. 34.
Dan vpisa: 4. februarja 1950.
Besedilo: »Pralnica« I.
Izbrile se: Lampio Mimica in vpišeta*
Brančic Ivan, šef in
Urbane Ana, uslužbenka, oba ir kOJJ.
govodakega centra RLO I.
Rajonski LO I Ljubljana,
poverjeniStvo za finance,
dne 4. februarja 19•0.
st. 305/50
sea

312.
Sedež: Ljubljana, Orna vag št. 57.
.Dan vpisa: 2. februarja 1950.
Besedilo: Ekonomija, črna vas.
Izbrišejo ee* Kulovec Stane, Janežic
Ivan in Gartner Slavdca, vpdÊejo ee:
AHč Ivan, upravnik,
Bruncič Ivan in
Urbane Ana.
Rajontki LO I Ljubljana,
poverjeništvo ca finance,
rine 2. februarja 1950.
Bt. 1O54/B0
984

318.
Sedež: Ljubljana, Sr. Petra e. 78.
Dan vpisa: 4. februarja 1950.
Besedilo: Tapetništvo — Dekoracije.
Izbrišeta ee: Stanič Viljem in Gartner
SlavJca, vpišeta ee:
BrunSiò" Ivan, šef in
Urbane Ana, uslužbenke, oba iz kmjdgovode/kega centra RLÖ I.
Rajonski LO I Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dine 4. februarja 1950.
St. 805/50
980

313.
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska ttl. 4Dan vpiea: 2. februaija 1950.
Besedilo: Ljudtka kopel.
VpiSeta ee
BrunStf Ivan, lef in
Urbane Ana, uslužbenka, oba iz knjigovodskega centra RLO t.
Rajonski LO T LJubljana,
poverjeništvo u finance,
dne 2. februarja 1950.
fit 905/50
991

819.
Sedež: Ljubljana, Tyrsera c. 14.
Dan vpisa: 28. januarja 1950.
Besedilo: »Kristal«, steklarsko podjetje.
Izbrise se Pfajfer Jože, upravnik.
Za podjetje podpisuje:
Zatler Vinko, upravnik.
Rajonski LO I Ljubljana,
poverjcnlšfvo za finance,
dne 26. Januarja 1950.
st 108/60
m
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320.
Sedež: Ljubljana, Vegova nI. 2.
Dan vpisa: 4. februarja 1950.
Besedilo: Gostinstvo Center.
Izbrišeta se Šiško Alojz, pomočnik
upravnika in Kečkeš Viktor, upraivnik,
vpišeta se
Šiško Alojz, upravnik in
Mernatovič Marija, uslužbenka podjetja.
Rajonski LO I Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 4. februarja 1950.
St 946/50
990
321.
Sedež: Ljubljana, Wolfova ul. 3.
Dan vpisa: 2. februarja 1950.
Besedilo: »Sik«.
Besedilo odslej: »Klobuček«.
Za podjetje podpisujeta:
Brunčič Ivan, šef in
Urbane Ana, uslužbenka, oba iz knji.
govodskega centra RLO I.
Rajonski LO I Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 2. februarja 1950.
Št. 315/50
985

•

322.
Sedež: Ljubljana, Živinozdravska ul. 1.
Dan vpisa: 30. januarja 1950.
Besedilo: »Odpad« I. rajona.
Besedilo odslej: »Odpad« I.
Izbrišejo ee za podpisovanje: Matelič
Jože, Zidar Jože, štiftar Viljem in Urek
Vladimir.
Za podjetje podpisujejo:
Lovšin Jože, v. d. upravnika, ter po
en nameščenec knjigovodskega centra
RLO I, '
Brunčič Ivana ali
Urbane Ana.
Rajonski L0 I Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 30. januarja 1950.
Št. 992/50
845
323.
Sedež: Ljubljana, Živinozdravska ul. 1.
Dan vpisa: 30. januarja 1950.
Besedilo: »Prevoz« I. rajona.
Sedež odslej: Ljubljana, Dolcnjsika c. 1.
Besedilo odslej: »Provoz« I.
Izbrišejo se za podpisovanje: Matelič
Jože, Zidar Jože. Stanič Viljem in Zakotniik Marija.
Za podjetje podpisujejo:
Janežio Ivan, upravnik in po en nameščenec knjigovodskega centra RLO I,
Brunčič Ivana aH
Urbane Ana.
Rajonski LO I Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 30. januarja 1950.
Št. 1035/50
846

•

224.
Sedež: Ljubljana, Jegličeva 10.
Dan vpisa: 9. februarja 1950.
Besedilo: Ljudska pralnica, likalnfcain
kopališče RLO III.
Izbrišeta ee Delkin Ostanek Marija fn
Vončina Robert, vpišeta pa
Šefic Ludvik, podpredsednik RLO III
in
Peršin Anton, poverjenik za komunalno gospodarjenje RLO III.
Rajonski L0 III Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dno 9. februarja 1950.
St 782/50—1
1019

325.
Sedež: Ljubljana, Tržaška c. 54.
Dan vpisa: 7. februarja 1950.
Besedilo: Podjetje »Odpad« IV.
Izbriše ee za podpisovanje Kroflič Lovro, upravnik, Satnarjeva ulica in vpiše
Skopec Jakob, upravnik, Gerbičeva 14.
Rajonski L0 IV Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 7. februarja 1950.
Fin. št. 432/50
972
*
*
326.
Sedež: Šmartno, Gameljne.
Dan vpisa: 23. januarja 1950.
Besedilo: Krajevna šivalnica, Šmartno,
Gameljne.
Izbrišeta ee: Artelj Janko in Dobrovec
Vera in vpišejo:
Gostič Mflia, upravnik, ki podpisuje
samostojno,
Dobrabec Vera, namestnik, ki podpisuje samostojno v odsotnosti upravnika in
Svetina Tomo, računovodja, ki podpisu^
je samostojno, v odsotnosti prvih dveh,
vd pa po 6. členu pravil podjetja.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 23. januarja 1950.
Št. 157/3
789

•

327.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 5. januarja 1950.
Besedilo: Mestno podjetje »Živila« Maribor.
Izbriše eo s pooblastilom za podpisovanje; Kos Rudi, pomočnik ravnatelja.
Vpiše se obrat: Pionirska restavracija
št. V, Tezno. Ptujska c. 87.
Mestni LO Maribor,
poverjoništvo za finance,
dne 5. januarja 1950.
Št. Pov. 56/1—III—50
796

Stey, .7 - 14. II. 1.9ÖP
330.
Sedež: Prosenjakovci.
Dan vpisa: 31. januarja 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje Strojno P'e"
tilstvo, Prosenjakovci.
Izbrišeta se upravnik Antalic Štefan
in knjigovodja Kučan Aleksander, vp>
šeta ee
Kotlar Karel, upravnik, ki podpisuje
do zneska 40.000 din, v njegovi odsotnosti
pa podpisuje po 47. členu
Antalič Štefan, knjigovodja, do istega
zneska.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za ••••••,
dne 31. januarja 1950.
Št. 118/1950
°13

•

331.
Sedež: Novo mesto.
Dan vpisa: 4. februarja 1950.
Besedilo: »Keramika« tovarna Pe& lB
keramičnih izdelkov.
Izbriše se ravnatelj Brezovar Alojz to
vpiše
Kolone Franc, v. d. ravnatelja, ki P0Q/
pisuje samostojno, v finančnih zadevah
pa skupaj z njim
Rangus Vera, v. đ. knjigovodje.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjeništvo za finance,
dne 4. februarja 1950.

•

332.
Sedež: Planina.
Dan vpisa: 24. januarja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, Planina.
Izbrišejo ee pooblaščenci za podpisovanje: Belčič Anton, bivši tajnik KLÖ •
PetkovSek Anton, krojaški mojster in vpišejo:
Bogataj Kristina, poslovodja, ter
Lešnik Franc, v. d. knjigovodje, ki b°eta podjetje zastopala in zanj podpisovala z istimi pravicami kot njihovi predniki.
Okrajni LO Postojna,
323.
poverjeništvo za finance,
Sedež: Maribor, Razlagova ul. 22.
dno 24. januarja 1950.
„.
Dan vpisa: 5. januarja 1950.
Št. 24143/1—50
9o1
Besedilo: Mostna pralnica in čistilnica,
Maribor.
*
Izbrišejo ee obrati: Knpalnici, Maribor, 333.
Sedež: Prestranek.
Kopališka ul. 8 in Maribor, Studenci,
Limbuška c. 13 ter Sprejemalnica v Celju,
Dan vpisa: 7. februarja 1950.
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje,
Zidanškova ul. 11.
Izbriše 6e s pooblastilom za podpiševa-" Prestranek.
Izbriše 60 poslovodja Vadnal Ivana •
nje Faletič Ignac, ravnatelj in vpiše e
vpiše:
pooblastilom za podpisovanje:
čeč Franc, poslovodja, ki bo podjetje
Vrankar Marjan, ravnatelj.
zastopal iii zanj podpisoval, z istimi P°"
Mestni LO Maribor,
.
oblastili.
poverjeništvo za finance,
Okrajni LO Postojna,
dne 5. januarja 1950.
poverjeništvo za finance,
Št. Pov. 56/221-III-49
795
dne 7. februarja 1950.
„
•
št. 222/1—50
®>ü
329.
Sedež: Murska Sobota.
*
334.
Dan vpisa: 31'. januarja 1950.
Sedež: Solčava.
Besedilo: Okrajna mlinska in žagarska
Dan vpisa: 8. februarja 1950.
podjetja v Murski Soboti.
Besedilo: Gostišče, KL0 Solčava.
,
Izbrišeta se računovodja Mataj Štefan on
Izbrišejo ee: Prodnik Franc, v Haudej
Podlesek Ema, pomočnik računovodje in
•
Damijan, Ugoivšek Jožica in Polačnik & '
vpiše
Škraban Marjeta, nižji knjigovodja knji- tanina, vpišejo se:
štebe Ignacij, predsednik KLO,
.. .
govodskega centra v M. Soboti pri mlinGrudnik Ivan, tajnik KLO, namestnicskih podjetjih Murska Sobota, Beltinci,
Haudej Marija, poslovodja in
~•
Bakovci, Puconci, Hodoš, Skakovci, Pern
Hladnik Franc, nameščenec KLO, P"
toča i» žagarskih podjetjih M. Sobota,
dva »kupaj.
Beltinci, Mačkova. Mofavci in Hodoš.
Okrajni LO Šoštanj,
Okrajni LO SïursEa Sobota,
poverjeništvo za finance,
poverjeništvo za finance,
dne 4. februarja 1950.
.„-n
dne 31. januarja 1950.
Št. 35Ž6/49
i-050
Št. Ì26/1950
812

•••••

t «a m. •, i|9po
Sedeži Topolščica.
••. vpioa: 8. februarja 1950.
ä«caGedil0: eoyllnrska obrt, KLO TopolIzbrišeta se Menih Tin« la Marinšek
Ivah, vpišeta ee:
Leskovfiek Karl, predsednik KLO, kl
•••••••© samostojno In
«wee Franc, tajnik KLO.
Okrajni LO Šoštanj,
poverjoniätvo za finance,
dno 8. februarja 1950.
St. 363-1/50
1.048
BB6.
*
Sedež: Topolščica.
"an vpisa: 8. februarja 1950.
f esedilo: Gostilna, KLO TopolSčica.
izbinsejo ee: Menih Tino, Marinšek
*vao Ja Moren Marica, vpišejo ee:
Leskovšok Karel, pred9odn.lk KLO, ki
Popisuje samostojno,
^ürwec Frano, tajnik KLO, sopodpisnik
Natek Anton, poslovodja, ki podpisuje
»ka 15.000 din samostojno.
Okrajni LO Šoštanj,
Povorjenlštvo za finance,
dne 8. februarja 1030.
St. 803-2/50
1.047

0 mt

337.

*

Sedel: Volon Jo.
uan voltai i. februarja 1050,
0! Ukrtt B0
lèni
i niltneko podjetje, Velibrläe »e •••••• kan In vpiSet
bau«
i tvan' poverjenik «a državne naev8
» ki podpisuje enmcetojno.
Okrajni LO Stistanj,
piiVcrJclilstvo za finance,
dne 1. februarja 1030,
Öt. B18/S0
1.049
838.
*
Sedež:
Pomkvc.
£•» vpisa: 0. marca 1040.
jedilo: Krajevna gostilna, Ponikvo.
in v tis 8G Lnnania Ivaü> računovodja
0b
'd Ivanka, računovodja, e pooblastili,
•* PraviHh podietja.
Okrajni LO Tolmin,
povorjoništvo za finance,
dne 6. februarja 19Ü41,
St. 36/27-50
076

339
*
^ež: Sr. Lucija ob Soči.
,••: 21 marca
•^^•0:
1949.
PoS•Rri
, Okrflino podjetje za odkup
IK k
<lclkûv, Tolmin.
Se Mervi! Mari a
»pile
i > ravnate]} in

w$

Vpise se obrat: Flrodajalna JSevljev v
Tolminu.
Okrajni LO Tolmin,
povcrjeniitvo za finance,
dne Ü. februarja 1950.
St. 86/29-50
975
librisi
841.
Sedež: Dol pri Ljubljani,
Dan izbrisa: 6. februarja 1950.
Besedilo:
Krajevna mesarija, Dol.
Krajovna kovačnica, Dol.
Zaradi združitve.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
povcrjenlitvo ta finance,
dne 0. februarja 1950.
St. 232/50
1021

•

342.
Sodež: Dol. Logatec.
Dan izbrisa: 1. februarja 1930.
Besedilo: Mehanična delavnica, Dol.
Logatfcc.
Krajevna Šiviljska delavnica, Dol. Logatoc
Krajevni valjčni mlin, Dol. Logatec
Kino »Narodni dom<, Dol. Logatec
Krajevno gostinsko podjetje, Dol. Logatec.
Zaradi združitve podjetij.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 2. febniarrja 1950.
&t. 171/2
852

•

943,
Sedež; Lemerjc.
Dan izbrisa: 31. januarja 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje Kolatmca
Iti kovnfnlctt v Lomcrju.
Zaradi prenehanja poslovanja.
Okrajni LO Murska Sobota,'
povcrjenlštvo »a finance,
dne 81. Januarja 1950.
St. 119/1950
814

Register
invalidskih nodjetij
Spremembo
844.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 1. februarja 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetjo »Pasar.
stvo in galvanizacija«:, Ljubljana.
Besedilo odslej: Invalidsko kovinsko
podjetje >Udarn(k<. predelovanje meta.
lov, Vižmarje, St. Vid nad Ljubljano.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana',
dne 1. februarja 1950.
St. 243 59-1950
877

Po i!fav.i6 A"}on, ravnatelj, e pooblastili
wi.16 lkh
Podjetja. V odsotnosti račueploSn e°POdpisuje tortine po 47. Henu
žnbeSapZak0lia ° drž' ß0ep' Podjetjih
Okrajni LO Tolmin,
poverjeniStvo za finance,
dne 6. februarja 1950.
Št. 36/26-50
•
¥

LIST

Zadružni register
Vpisi
62.

Sedež: Kamnjc, Bohinj OLO Jesenice.
Dan vpisa: 9. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga na Kam974 njah, Bohinj.
Na ustanovnem zboru 12. III. 1948 Je
340.
.
bila zadruga ustanovljena za nedoločen
cae.
l9a;
Naloge zadrugo so: i. da na Mm boljši
..l Ce,«?
12- maja 1947.
dito: 0••
olnÜB,
•• čevljarsko podjetje, In Sim kulturneJSi način oskrbuje svoje
I Slano s vsemi potrebnimi potrošnim!

Strain 89
predmeti; 2. da odkupuje v 6vojem okoliši- vse kmetijske pridelke in izdelke v
skladu s postavljenim načrtom za dobro
oskrbo mest in drugih Industrijskih središč • sklepa v ta namen pogodbe;
8. da pospešuje la razvija vso panoge
kmetijskega gospodarstva na svojem področju, tako poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt litd., posebno ie
tiste panoge oziroma kulture, ki v
danih naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za povećanje kmetijske
proizvodnjo in • tem za nara&eanje blagostanja évojlh članov naprednejše tehnične in agronomsko metode v kmetijstvu • v to namen nabavlja kmetijske
stroje, umetna gnojila Itd., ustanavlja
ambulante za Živino, plemenilne postaje,
organizira oolekoljo živine, gradi ellose,
organizira temensko službo, skrbi za
gojitev sadnih, gozdnih In drugih eadik
itd..; 6. da orgunlzlTa predelavo kmetljeltlh pridelkov in obrtne delavnice za
potrebe svojih članov in Izrablja pri tem
predvsem lokalne surovine: 6, da zbira
kmečke prihranke i obliki hranilnih
vlog • notranjih posojil za ustvarjanje
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski strokovni, kulturni In prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega
okoli&a tako, da prireja v svojem zadružnem domu strokovna io politična
predavanja, kulturne prireditve, strokovno tečaje, razstave, predvajanja filmov,
goji fizkulturo Itd. tor ustanovi svojo
knjižnico,
Delež znaša 100 din, ki ee lahko plača
v obrokih, Delež zadružnikovega Cružinekega Slana enaSa 10 din.
Zadruga raggiala važnejše eklope v svojih poslovnih proetorili.
Upravni odbor sestavlja 7 Članov, ki
Jih voli zbor iMied zadružnikov. Njegova
dolžno*! traja ono leto. Za zadrugo podpisujeta po dva Člana upravnega odbora,
katerih enega lahko nadomešča po upravnem odboru pooblaščeni uslužbence zadruge,
član] upravnega odbora so:
Ravnik Janez, kmet. Brod 2,
Repine Janez, kmet, Brod 17,
Cerkovnik Jože, kmet, Karanje 17,
Cerkovnik Janez, kmet, 21an 43,
Leban Janez, kmet, Brod 19,
Smukavec Janez, delavec, Polje 24,
Zalokar Jakob, kmet. Polje 15.
Pooblaščenec za sonodpi^ovanio je Gregorio* Janez, poslovodja, Kamnje 20,
Okrožno sodišče v LJubljani
dne 9. februarja 1950.
Zt 4/50 — Zadr Vili 24/1 1.02?

•

53.
Sedež: Ribnica, 0L0 Kočevje.
Dan vpisa: 31. januarja 1950.
Besedilo: Kmetijsko obdelovalna zadrn."
pa >Anton itfajnikc v Ribnici na Dolenc
skem.
Na ustanovnem zboru 2. X. 1040 je bila
ustanovljena zadruga I. oblike Za nedoločen čas.
Naloge zadruge so: da P »kupnimi proizvajalnimi sredstvi ta s skupnim delom
ustanovi zadružno cosoodarstvo z napreda
no îrganizaoijo, plansko proizvodnjo in
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč
sodobno znanost fn tehniko,, • tako v&
veča dohodke, se ubrani fak'orisïevalskiti
elementov na vasi ter sodeluje pri socia-

gtev. 7 «r- 14. II. I960
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listični graditvi države io e tem ustvari
boljše in kultumejše življenje.
Članska vlc^a znaša do 1 °/o vrednosti
vloženega premoženja po sklepu zbora.
, Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišja, kot zakup.
Zadruga razglaša važnejše sklepe v avo.
jih poslovnih prostorih.
Upravni odbor je izvršilni organ zadruge, ki zadrugo predstavlja, jo zastopa ter
vodi vee njeno poslovanje.
'~estavlja ga predsednik in 4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja eno leto.
Predsednik predstavlja zadrugo in zanjo
podpisuje v imenu odbora.
Člani upravnega odbora so:
Pele Ivan, kmet, Ribnica 34,
Petek Franc, kmet, Ribnica 76,
Lavna Frančiška, kmetica, Ribnica 47,
Lesar Matija, kmet, Gorenja vas 28,
Nosan Anton, kmet, Gorenja vas 6,
Marolt Neža, kmetica, Gorenja vas 23,
Andolšek Anton, kmet, Hrovača 15,
Bolha Janez, kmet, Hrovača 27,
Pucelj France, kmet, Hrovača 1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. januarja 1950.
Zt 1/50 - Zadr VIII 23/1
824

•

54.
Sedež: Razvanje, okraj Maribor okolica.
Dan vpisa: 8. februarja 1950.
Beäedilo: Stanovanjska zadruga delavcev in nameščencev z o, j. v Razvanju.
Zadruga je bila ustanovljena na zboru
25. I. 1950 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je:l. da izdela gradbeni program, oskrbuje stavbne načrte in
proračune za svoje člane, vse eperazumno z OLO, upoštevajoč regulacijski načrt.
V ta namen prevzame od KL0 Razvanje
stavbne parcele Na gmajni, katerih razdelitev si pridrži upravni odbor, upošte.
vajoč regulacijski načrt, velikost in obliko
hiše ter končno število stanovalcev; 2. da
nabavlja in posreduje zamenjavo stavbišč
z namenom graditi na enotnem gradbišču
ter tako omogočiti zadružno delo s poenostavljenjem in zmanjšanjem gradbeno
storitve; 3. da uredi finančno oziroma kreditno vprašanje, upoštevajoč uredbo ministra za finance FLRJ, št. 7333 z dne 21.
II. 1948; 4. da skrbi, da vloži vsak član
ves svoj gradbeni material za gradnjo
hiš, da mobilizira svoje člane za intenzivno proizvodnjo gradbenega materiala
(sečnjo, dovoz in obdelavo lesa, priprava
gramoza, presejanje peska in pridobivanje mivke, izdelavo opeke v okoliških tovarnah, žganje apna, itd'.) in da organizira skupno nabavo manjkajočega gradiva;
5. da kar najbolj smotrno razdeli delovno
silo zadružnikov ta njihovih družin ter
prostovoljno delovno silo za čim cenejšo
gradnjo, da vodi razvid o izvršenem delu
zadružnikov in njihovih družinskih članov
za poračunavanje gradbenih deležev. Te
naloge opravlja zadruga v najožji povezavi z ljudskimi odbori.
Zadružni delež znaša 150 din in se lahko plača v mesečnih obrokih, ki jih določi
zbor.- Jamstvo je omejeno. Vsak zadruž.
nik odgovarja z desetkratnim zneskom
vpiaanih denarnih deležev.
Zadruga razglaša važnejše sklepe v svojih poslovnih prostorih na zadružni razglaeni desiki.
Upravna odbor sestavlja 6 do 8 članov
ter se konstituira z izvolitvijo predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika.
Njegova dolžnost traja dve leti. Zadrugo
zastopa upravni ìdbtor, za njo podpisujeta
po dva Člana upravnega odbora, katerih

enega lahko nadomešča po upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge.
Ciani upravnega odbora 60:
Krček Franc, nameščenec, predsednik,
Stokiaa Vladimir, nameščenec, podpredsednik,
Polenšak Ivanka, nameščemka, tajnik,
Lazar Tone, nameščenec, blagajnik,
Curie Otmar, mizar,
Florjan Jože, delavec,
Ferš Franc, čevljar in
Kop Beno, nameščenec, odborniki, vsi
i-z Razvanja.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8 februarja 1950.
Žadr VI 32
999
*
55.
Sedež; Novaki, okraj Idrija.
Dan vpisa: 11. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska živinorejska delovna zadruga »Franja« v Novakih.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini 26. XII. 1949.
Naloge zadruge eo: da s skupnimi proizvajalnimi sredstvi in s skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo in
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč
eodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, ee ubrani izkoriščevalskih
elementov na vasi ter sodeluje peri socialistični graditvi države in s tem ustvari boljše in kultumejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo razen ohišja kot delež, od katerega se
plačujejo obresti. Vložena zemlja ostane
njihova Iđst.
Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član
v korist zadrugo pri&topnio 100 din, člansko vlogo pa do l°/o od vrednosti vloženega
premoženja po sklepu zbora. Pristopnina
in članske vloge postanejo last zadruge.
Priobčitve se razglašajo v poslovnih
prostorih zadruge in na razglasni deski.
Upravni odbor eestarvija predsednik in
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni
odbor, zanjtf podpisuje v imenu odbora
predsednik.
člani upravnega odbora ••:
Tušek Jernej, kovač, Dol. Novaki 26,
predsednik,
Obid Rafael, mali kmet, Dol. Novaki 13,
namestnik predsednika,
Čufer Ernest, kmet. delavec, Dol. Novaki 9,
Peternelj Tomaž, mali kmet, Gor. Novaki 9,
Jemec Rozalija, gospodinja, Gor. Nova.
ki 17.
Okrožno sodišče v Postojni
dne It. februarja 1950.
Zt 4/50-2
1.091
3ž: Ravne—Bate, okraj Gorica.
'•~• vpisa: 23. novembra 1949.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Prvi maj« v Ravnah—Batah.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini 11. X. 1949.
Naloge zadruge so: da s skupnimi proizvajalnimi sredstvi in 9 skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo in
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč
sodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, se ubrani izk'orišcevalolđh
elementov na vasi ter sodeluje pri socialistični graditvi države in s tem ustvari
boljše in kultumejše življenje.

Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišja kot zakup. Zemlja ostane
njihova last.
Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član
v korist zadruge pristopnino 100 din, kot
člansko vlogo pa do 1 % od vrednosti vloženega premoženja po eklepu zbora.
Pristopnina in člansko vloge postano]0
last zadruge.
Upravni odbor sestavlja predsednik in
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni
odbor, zanjo podpisuje v imenu upravnega odbora predsednik.
Člani upravnega odbora ep:
Petrovcič Jožef, kmet, Ravne 57, predsednik,
Goljevšček Jožef, mizar, Zabrdo 35,
Klajnšček Milka, kmetica, Sveto 153,
Humar Anton, kmet, Bate 120,
Bitežnik Anton, kmet, Ravne 158.
Okrožno Bodiščc v Postojni
dne 23. novembra 1949.
Zt 87/49-2
12-241

•

57.
Sedež: Zapotok, okraj Gorica.
Dan vpisa: 10. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna *n"
druga »Velko Velušček« v Zapotoku.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini 16. oktobra 1949.
Naloge zadruge eo: da e skupnimi pr0'
izvajalnimi sredstvi in e skupnim deloni
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo yi
visoko produktivnostjo dela, uporabljajo
sodobno znanost in tehniko, da tato VoV.e.'
ča dohodke, es ubrani izkoriščevaŽsk111
elementov na vasi ter sodeluje pri e0"
cialielični graditvi države in e tem ustvari boljšo in kultumejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo razen ohišja kot delež, od katerega 6e
plačujejo obresti. Vložena zemlja ostane
njihova last.
Ob vstopu v zadrugo vplača vsak «'an
v korist zadruge pristopnino 150 dui;
člansko vlogo pa do 1% od vredn-osU
vloženega premoženja po sklepu zboraUpravni odbor sestavlja predsednik ^
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbor3
predsednik.
Člani upravnega odbora so:
,
Felc Srečko, kmot, Zapotok 92, pre<1'
sednik,
Velušček Anton, kmet, Zapotok,
Velušček Franc, kmet, Zapotok 83,
Mišček Izidor, kmet, Zapotok 104,
Mavric Marija, kmetica, Zapotok 7ßOkrožno sodiščo v Postojni
dne 10. februarja 1950.
1.090
Zt 3/50-2
Spremeni be

58.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 8. februarja 1950.
a
Besedilo: Fizkulturni magazin zađrfle
z omejenim jamstvom v Ljubljani. '
Na podlagi zapisnika izrednega »bcf.,
ga zbbra z dno 12. XI. 1949 jo zadrug'
prešla v likvidacijo.
Likvidatorji:
Savom Lojze, predsednik,
Gruden Make, nameščenec, Celovška
Poljšak Rastko, sekretar, Rožna èoW '
Cesta V/43,
Srpan Edi, nameščenec. Costava o,

•^••••• Boža, nameščenka, Bežigrad 5,
Zorž Vlado, nameščenec, Miklošičeva
st. 22,
Prapiiotnik Franc, čevlj mojster, Tyr,a,c*. 53 - v»i v Ljubljani.
wkvidaoijska firma: Kater doslej s prijavkom >v likvidaciji«,
wirvidaoijsko firmo podpisujeta po dva
Okrožno sodišče v Ljubljani
<ine 8. februarja 1950.
Zadr V 109/3

998

§.e<kfc Ljubljana.
"an vipisa: C. februarja 1950.
oesediJo: Ribarska zadruga z omejenim
M, °xm. v ••
Ljubljani.
Tet»
i°
člani upravnega odbora:
Stane
••• •
> dr- îgor Tavčar, Strnađ
bon m Aj,5an gtano ter vpišejo novi
^.odbora;
St ?n°n *^•' uPravnik> Poljanski naeip
fc1 Kar1' göfer. Gerbičeva 14,
<W~ Jože' zIatar' SlomSkova 15,
mostio Ivan, elektromonter, Krojaška
l
- o» vsi y Ljubljani.
Okrožno sodiščo v Ljubljani
dne 6. februarja 1950.
Zadr V 74/2
929
60.

*

Sedež: Ljubljana, Rakovnik—Vi«.
B6? .'.*•-» : 27. julija 1949.
niït "e<l11.,0: Delavsko namcščonska potroš• „ia .zađ.ruga IV. rajona Rakovnik-Vič
Zar^"lm iaras'vora» Ljubljana.
ûdi prenehanja poslovanja.
Okrožno sodiščo v Ljubljani
dno 27. julija 1949.
Zadr V 198/2
1.024
61.

*
đ

?f ez: Međno-Stanežičo.
ßf? ^Pisa: L februarja 1950.
Staöe"?Io: Kmct'iska udruga MednoKol«-• J'° se ^^i "Pravncga odbora:
in 3^rtin, Bučan Jakob, Zaletel Franc
vpišejo novi člani odbora:
«e JaneZ) kmQt> Medjl0 20>
•••1 y^ntin, delavec, Medno 7,
H,^ kmet, Dvor 3,
••• -ave1, dBlavec< StanežiEe 36.
Ij-r'^čenec za eopodpisovanjc' je
št. 23 a "° Marija, knjigovodja. Medno

62.

°krožn() sodišče v Ljubljani
dne 28. januarja 1950.
Zadr VI 18/2
•

878

H*: Mokronog.
7
fie»,??1815
- februarja 1950.
:
"Offt.
Kmetijska zadruga v Mokro?

^'nj^boru 16. X. 1949 se je Obnovitvena
°Ru i%,z, omeJenim jamstvom v Mokrol£a.dr II 99/5) spojila s to zadrugo.
Okrožno sodico r Ljubljani
toe 7. februarja 1950.
Zadr II 41/5
928

n

•K.

*

?£* Sevniea.
20
.SejLuE**;
- Januarja 1950.
: p
« kt»=?
°tro?niäka
zadruga z omejejaB
»stTom v Sevnici.

tt,t
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•, l y 14. II, $50

Izbrišejo ej člani upravnega odbora:
Fožun Rudolf, Valand Franc, Resnik Ivanka, Papež Jože, PorûvSek Ivan, Vrtovšek
Franc in vpišejo novi Člani odbora:
Bizjak Drago, obrtnik, Sevnica 23,
Ahačič Ludvik, šol. upravitelj, Sevnica
št. 116,
Redenšek Franc, nameščenec, Radna 5,
•• Ivan, delavec, Šmarje 20,
'KOnhajzler Helena, gospodinja, Sevnica
št. 210,
Mlinaric Rudi, brivski pomočnik, Sevnica in pooblaščenec za sopodpisovanje:
Ohnperšek Rudi, trg. nameščenec, Sevnica 11.
Okrožno sodiščo v Ljubljani
dne 20. januarja 1950.
Zadr III 54/2
823
64.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 11. februarja 1950.
Besedilo: Vrtnarska zadruga z o. j. v
Mariboru.
Izbriše eo član upravnega odbora Makuc Mirko in vpišejo novi izvoljeni člani
odbora :
Lorenčič Anton,
Bensa Anten,
Jcmec Janko, vsi vrtnarji v Mariboru.
Okrožno sodiščo v Mariboru
dno 11. februarja 1950.
Zadr V 16
1.092
•k

65.
Sedež: Iga vas, okraj Postojna.
Dan vpisa: 11. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Iga vasi.
Na podlagi sklepov občnega zbora z dne
6. II. 1949 so izbrišejo člani upravnega
odbora: Stefančič Franc, Krapenc Janez,
Mihelčič Janez, Spch Jože, vpišejo pa
novi izvoljeni člani odbora:
Bavec Jože, Podgora 2,
Mlakar Jakob, KozarišČe,
Mlakar Franc, Viševek 12,
Mlakar Franc, Babna polica 2,
&krbec Franc, Dol. Poljane,
Strle Alojz, Kozarišee 16.
Okrožno sodišče v Postojni
dne 11. februarja 1950.
Zt 60/48-5
1.089
*
66.
Sedež: Lig, okraj Gorica.
Dan vpisa: 31. januarja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Ligu.
Na podlagi sklepov občnega zbora z dne
12. II. 1949 6e izbrišejo razrešeni člani
upravnega odbora: žnidaršič Ivan, Mugerle Anton, Petemel Franc, Žnidaršič
Fran«, Mavric Andrej, vpišejo pa novi
izvoljeni člani upravnega odbora-.
Velušček Anton, delavec, Bajti 33,
predsednik,
Žnidaršič Darko, kmet, Lovišče 14,
Mugerli Franc, delavec, Lig 8,
Bajt Marija, kmetica. Meliniti 25,
Bernjak Gildo, kmet, šeberjak 12.
Okrožno sođišto v Postojni
dno 31. januarja 1950.
Zt 74/48-9
820

•

67.
Sedež: Truško, okraj Sežana.
Dan vpisa: 31. januarja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Rdeča zvezda« v Truškah.

Na podlagi eklepa občnega zbora z dne
26. XI. 1949 ce izbriše predsednik uprav,
nega odbora LovreSč Orlando, vpiše pa
novi izvoljeni član upravnega odbora:
Kozlovič Željko, kmet, Jurasi 29.
Predsednik upravnega odbora je Bečaj
Ivan, Truške 68.
Okrožno sodišče v Postojni
dne 31. januarja 1950.
Zt 38/49-9
831

Izbrisi
68.
Sedež: Ljubljana.
Dan iiztonisa: 9. februarja 1950.
Besedilo: Delavsko nameščenska potrošniška zadruga II rajona Bežigrad—Šiška
z omejenim jamstvom v Ljubljani.
Zaradi prenehanja poslovanja.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dno 9. februarja 1950.
1.025
Zadr V 185/2
69.
Sedež: Mokronog.
Dan izbrisa: 7. februarja 1950.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom v Mokronogu.
ZaTadi epojitve s Kmetijsko zadrugo v
Mokronogu.
Okrožno sodišče • Ljubljani
dno 7. februarja 1950.
Zadr II 99/5 Novo mesto
927

•

70.
Dan izbrisa: 21. decembra 1949 in 6.
januarja 1930.
Sedež in besedilo:
Dravopoljska kmetijska gospodarska
vnovEevalmca, zadruga * o. j. Prepolje
(Zadr I 113)
Živinorejska zadruga z o. j. Lovrenc na
Drav. polju (Zadr II 143)
Živinorejska zadruga z o. j. v Ptuju
(Zadr II 129)
Živinorejska zadruga z o. j. St. Jan ž na
Drav. polju (Zadr III 2)
Agrarna zajednica v Oetkovcih, r. z.
z n. j. (Zadr IV 53)
Živinorejska zadruga z o. j. v Ormožu
(Zadr II 112).
Zaradi prenehanja poslovanja in spojitve e KZ.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. februarja 1950.
925

•

71.
Dan izbrisa: 24. decembra 1949 in 7«
januarja 1950.
Sedež in besedilo:
Poljedelska zadruga z o j. v Mostju
. 'Tir I 100)
Pagniška zadruga z o. j. v Benici (Zadr
I 90)
'
Živinorejska zadruga z o. j. v Turnišč«
(Zadr II 106)
Vinarska zadruga z o. j v Dol. Lendavi (Zadr II 107)
Živinorejska sclekciiska zadruga z o. j.
v Dol. Lendavi (Zadr II 126)
Agrarna kreditna zadruga z o- i- Katnovci (Zndr TI 30)
Agrarna krc.-Mfmi zadruga i o. j. v Zamostju (Zadr II 32)
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Agrarna kreditna zadruga i o. j. v Gaberju (Zadr II 46)
Agrarna kreditna zadruga z o. j. v Be.
niči (Zadr II 83)
Agrarna kreditna zadruga z o. j. v Dol.
Lendavi (Zadr II 91).
Zaradi prenehanja poslovanja in spojitve 6 KZ.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. februarja 1950.
926
72.
Dan izbrisa: 24. decembra 1949 in 1.
januarja 1950.
Sedež In besedilo:
Živinorejska selekcijska zadruga z o. j.
Mačkovci (Zadr I 103)
Mlekarska zadruga z o. j. Tešanovci
'(Zadr I 89)
Gospodarska zadruga z o. j. Otovei
(Zadr I 84)
Kmetijsko društvo r. z. z o. j. Denkovci
(Zadr I 86)
Pašniška in gozdna zadruga r. z. z. o. j.
Beltinci (Zadr I 72)
Hranilnica in posojilnica r. z. z n. j.
Dol. Slave« (Zadr I 73)
' Zadružna posojilnica r. z. z n. j. M. Sobota (Zadr I 97)
Osrednja kmetijska blagovna zadruga
a o j. M. Sobota (Zadr II 44)
Kmetijska blagovna zadruga z o. j. Beltinci (Zadr II 97)
Gospodarska kmetijska zadruga z o. ].
Vidonci (Zadr II 83)
>Stroj< nabavna in prodajna zadruga
mlatilniïarjev in mlinarjev (Zadr II 7)
Nabavna in prodajna zadruga » 0. j. Čikečka vas (Zadr 69)
Nabavna in prodajna zadruga « o. j. v
Dol. Lendavi (Zadr II 132).
Zaradi prenehanja poslovanja in epopive e KZ.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. januarja 1950.
923
78.
Dan izbrisa: 6. januarja 1950 in 2. februarja 1950
Sedež in besedilo:
Zaščita Ljutomerčana r Ljutomeru, zadruga z o. j. v Ljutomeru (Zadr II 27)
Klctarska zadruga z o. j. v Ljutomeru
(Zadr II 40)
»Angora« zadruga z o. j. v Ljutomeru
(Zadr II 41)
Prva jugoslovanska selekcijska zadruga
za rek) ameriških dirkačev v Ljutomeru
z n. j. (Zadr IV 53)
Kmetijska blagovna zadruga z o. j. v
Veržeju (Zadr II 92)
Vinarska zadruga >Ljutomerean< Bollenk pri Središču (Zadr II 86)
Zaradi prenehanja poslovanja in spojitve e KZ.
Okrožno sodišče • Mariboru
dne 8. februarja I960.
924

URADNI LIST LRS

Uvedba postopanja
za razglasitev za nu*tve
IV R 802/504
931
Belaj Ivan, roj. 20. VII. 1883 v Gradcu,
ein Ivana in Alojzije,- rojene Bradač, oženjem, tovarniški delavec v Celju, Dečkova
cesta Št. 3, ee od maja 1945 pogreša.
Na predlog žene Belaj Neže, zasebnice
v Stari vafii št. 11 pri Brežicah, ee uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega in
ee izdaja poziv, naj ee o pogrešanem do
I. V. 1950 poroča eodišču ali skrbniku
Nunčiču Antonu, sodnemu nameščencu v
Celju.
Belaj Ivji" ee poziva, naj se zglasd pri
sodišču ali Cd kako vest o sebi.
Po proteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 2. februarja 1950.
•k
I R 2/50-3
930
Iliee Stefan, roj. 28. VI. 1919 v Gaborjanhaza na Madžarskem, poljedelec v
Čentibi pri Dolnji Lendavi, je bil jeseni
leta 1942 mobiliziran v madžarsko vojsko
in odšel še istega leta na rusko fronto
ob Donu. Zadnjič je pisal 29. XII. 1942.
Baje je pri nekem umiku zmrznil.
Na predlog žene Illea Rozalije rojene
Nemt, poljedelke Iz Centibskih goric 97,
se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 15. V. 1950 poroča sodišču ali
ženi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi
dne 7. februarja 1950.

•

I R 56/50—3
1.026
Podobnik Silvester, roj. 22. XI. 1923 v
Gaberju št. 1 pri Stični, ein Ignaca in
Jožefe rojene Zupančič, dijak v Gaberju
št. 1, je bil začetek leta 1947 na Koroškem od avstrijske straže na begu ustreljen. Od tedaj ee pogreša.
Na predlog matere Podobnik Jožefe iz
Gaberju pri Stični št. 1, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj 6e o pogrešanem v treh
mesecih poroča eodišču ali skrbtniku Krese Stanislavu,
sodnemu uradniku v Grosupljem.0
Podobnik Silvester ee poziva, naj ee
zglasd pri sodišču ali da kak glas o eebj.
Pò preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče r Grosupljem
dne 8. februarja 1950.
*
I R 766/50-2
960
Komftć Franc, roj. 9. X. 1914 v Otočah,
ein JL.ula in Ane rojene Vddic, ključaivniCar pri železruol, Otoee št. 5, je 18. XII.
1943 odšel v Jelovico k partizanom im ee
od tedaj pogreša. Po iajavi tovarišev je
bil v Vojkovi brigadi 2. bataljona 31. di.
vizije na Primorskem, kjer Je spomladi
1945 zbolH 'n 24. •. 1915 v centralni
bolnici ur r!.
Na predlog sestre î.cyvrmec parije rojene Kotnik, gospodinjo z Jesenic, Mirca
št. 9, se urede postopanje 2ft razglasitev
za mrtvega. Komur je d ••^•••••» kaj
I znano, naj do 80. IV. 1950 •••••• •••••
ali skrbniku Rihterju Mirku, tueodmemu
nameščenca.

$tey. 7. - •. •, IjBjjfcPo preteku roka bo sodišče odloöäo o
predlogu.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. februarja 1950.
*
II R 368/49-6
i-të?
Avpič Vinko, roj. 20. II. 1920 v Češnji*
ci, sin Antona in Marije rojene Pfajfaf»
tTgorekđ pomočnik na Cešnjici št. 7, •11
bil med okupacijo v Zagrebu od ustaški,
oblasitev zaradi sodelovanja z NOV aretiran in zaprt v Lepoglavi, ter baje na
transportu političnih jetnikov iz Lep0'
glave v Jesenovec 15. VI. 1945 ubit.
Na predlog očeta Avpiča Antona iz &*"
njice št. 37 ee uvede postopanje za ••'
glaaitev za mrtvega in se izdaja posM
naj se o pogrešanem v dveh mesecih <>a
te objave v Uradnem listu LRS poro«
sodišču ali skrbniku Zelezniku Simon"«
sodnemu uslužbencu v Kranju.
Avpič Vinko se poziva, naj ee zglasi Prl
sodišču aH da kako vest o eebd.
Po preteku roka bo eodišče odložilo °
predlogu.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. februarja 1950.
897
I R 207/50-8
Ivič Anton, roj. 5. V. 1913, siin Pavla
in Lenke rojene Rajdenbach, aktivni Pe"
hotni narednik bivše JA, Ljubljana, Zaloška c. 187, je baje padel 11. IV. l&tl m'
Srbiji na postaji Lapovo in je bil la
pokopan.
Na predlog žene Ivič Angele rojene =0'
jer, gospodinje v Ljubljani, Zaloška ces"
št. 187, *e uvede postopanje za ra»^wpl",
tev za mrtvega in se Izdaja poziv, naj
ee o pogrešanem v dveh mesecih od _<*•
Jave v Uradnem listu LRS poroča podisa
ali skrbniku Terkaju Francu, Ljubl^n3'
Zaloška c. 187 oziroma predlagatelji. ,
Ivič Anton se poziva, naj se zglasi P
60dišču ali da glas o sebi.
0
Po preteku roka bo sodišče odločilo
predloguOkrajno sodišče za gl. mesto Ljubljan*
dne 6. februarja 1950.

IR 355/49-7
*
12£6,2
Kenda Miran, roj. 17. X 1914 v voicah pri Tolminu, ein Matije in Manje r"
jene Bemik, diplomiran jurist, PTf?je
joč v Goričanah pri Medvodah št. <»•
K
šel 12. III. 1944 k partizanom 'n f'fl °
15. III. 1944 pogreša.
a
Na predlog Kenda Zlate rojene •••
'
učitejice v Ljubljani, Milanskega 69'r.
uvede postopanje Za razglasitev za
tvega in ee izdaja poziv, nai ee o P^'w
šanem poroča eodišču ali rterbniku
metu Antonu, delavcu v Preski 64. 0
Po preteku roka bo sodišče odW»°
predlogu.
Okrajno sodišče v LJubljani
za okraj Ljubljana okolica
dne 22. novembra 1949.
*
723
R 543/49
jjj.
Flis Hilda rojena Klethofer W- j'd.
1908 na Pobrežju pri Mariboru, h*L£,dJ.
vika in Marije rojene Celofiga, B^v^o
nja na Pobrežju pri Mariboru, =' «fll
Vrazova ul. 57, se od maja 1945 P°f£fflV.
Na predlog moža Fllsa Viikforja, & ^
ca iz Celja, cimkamlSka baraka, e® e?;!
de postopanje za razglasitev zo "JL-piii
in ee izdaja poziv, naj ee o •°2••~%• I1''"
v dveh mesecih po objavii v Uraaw*»

ujlLl^ •••••• •••••• ali skrbniku Veboru Aioiaui eodnemu uradniku v Marini Hilda ee poziva, Edi ee zglasi pri
« 636/49~6
766
8••••] Rihard Emdl> Wj, 27. I. 1917
^•t-ianmj
rezij ro pri Sevnici, ein Antona in Tedijak iz
iz ruuicijo
Pobrežja
Dri m I Jene Krožek,
••»•», ujjau
1 1949 v 0••' Nas>Pna ^- 122< J'e o«1561
ru
, kordunsko brigado na Hrvatsko.
ua
Poletja 1943 ee pogreša.
p r eiiic
iz M . ,
S Krizman Jožefe, gospodinje
Dofrtî?"3 6raM
> 0b bre£u št. 20, ee uvede
razglasitev za mrtvega in
fte jJ? ?!
pozlv
dv«h
- ûaj »e o pogrešanem v
k -a mesecih po objavi v Uradnem listu
••0
eodiS
1• A ? ^
ču ali skrbniku Sram.
Naeto
' "P1011, orožnlku na Pobrežju,
•»].'5••'. Rihard Emil ee poziva, naj ee
pri sodišču ali da kako vest o eebi.

Po Poteku roka bo eodišče odločilo o
pre^j
01

<rajno sodišče Maribor mesto
<kre 19. januarja 1950.

ee uvede postopanje za razglarâtev za
mrtvega in ee iïdaja poziv, naj ee o
pogrešanem v treh mesecih po tej objavi
v Uradnem lietu LRS poroča sodišču ali
skrbnici.
Po preteku roka bo eodižče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 1. februarja 1950.

•
I R 387/49-4
982
Hrastnik Ivan, roj. 31. X. 1915 v Svečani, dslavec v Rošpohu št. 214, je bil 8.
XI. 1944 mobiliziran v nemško vojsko in
ee od 27. II. 1945 pogreša.
Na predlog žene Hrastnik Slavice rojene Žižek, tov. delavke v Rošipohu št. 17,
se uvede postopanje za razglaeitev za mrtvega m ee izdaja poziv, naj ee o posre.
šanem v treh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali eKrbniku Volovšeku Mirku, tajniku KLO, Sp.
Kungota.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 2. februarja 1950.

R

fff-4
*
656
Ê Ru ert
KaWi • pn
P' - roj. 18. IX. 1913 v
•••• , ' Priboru, sin Jakoba in RoMaritJ°'ene Lenc> uslužbenec policije v
od la?•' Pribor, Razlaga ul. 16, ee
po rela
Na
«
dinu •••^.1•8 žene Klajderič Ane, goepo8tr
panjfi a iuovcu št. 7, ee uvede postodaja * . razglasitev za mrtvega in fe iznu.J?aTi naj ee o pogrešanem v dveh
POrofe, P0 obJavii v Uradnem ljetu LRS
sancii eo<ii,ŠOlJ
^ skrbniku Perhavcu
KlavJ e.odnemu uradniku v Mariboru.
ZßW.'<*
Rupert ee .»oživa, naj ee
^•1 Pri eodišEu ali da kako vest o eebi.
Pr«dloareleku roka bo eodi^e odločilo o
*raino sodišče Maribor okolica
dne 14, januarja 1950.

•
l

\•*

*

658

«••••^ ^•. roj. 14. IV. 1914 v Sle.
^••••• ? V•a ln Marije rojene Rižnik,
le bij 27 P°mocnlk v Selnici ob Dravi,
v
°ieltn • IX" 194S mobilziran v nemško
Paini t ae 6- IX- 1944 i6 Prišel na za^1 i» 2? ' v ameriško ujetništvo, ee vrav
% «Jx ,reelUa
domovino in 9. V.
do Tr
gre|a
°glra. Od tedaj ee pofce
j° D^^og
Da tu . e ïene
"u«o Klužer
n-iuiei Matilde,
••••• delav8
•• RuŠka C Št 17
• POetn an ? '
- - '
'I ee t, ,P Je za razglaeitev za mrtvega
^tfeh « a P0^^ nal w ° pogrešanem
S LBS ««ecih po objavi v Uradnem lit
7% p•••
P0"*» eodišču ali skrbniku Pep
•
'••••
•••, eodnemu uradniku v Ma?

o S!*,*11 d« *•*» vest o sebi.
••1••
bistru
^ ^4156* od^110 °
kra

Jno godiate Maribor okolica
dne 19. januarja 1950.

5••?2/50

*

I R 208/50
961
Potnik Anion. roj. 25. II. 1925 v Zg.
Kungoti, ain Antona In Barbare rojene
Hlad«, delavec v Selnici ob Dravi, je
leta 1943 šel k partizanom in •• po poročilu poverjeništva za notr. zadev« pri
0L0 Maribor okolica od marca 1945 po.
greša.
Na predlog očeta Potnika Alojza, zadružnika v Selnici ob Dravj 95, ee uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega in
se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v
treh nvceeaih po objavi v Uradnem listu
LRS poroča sodišču ali skrbniku Mkliču
Vinku, kmetu iz Selnice ob Dravi št. 94.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 7. februarja 1950.

•

I R 200/49-2
12.126
Vajda Janez, roj. 15. XI. 1919 v Ivanovcih, sin pok. Janeza in Rozalije rojene
Horvat, poljedelec, je bil julija 1944 prieilno mobilizirao v Vesaprem na Madžarekem. Poslan je bil na rusko bojišče, od
koder ee ni več oglasil.
Na predlog eeetre Novak Karoline rojene Vajda, poljedelke v Fokovtfh 6, se
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v treh mesecih po objavi v Uradnem
Uelu LRS poroča sodišču ali skrbniku
Vajdi, Kolomanu, kolarju v Ivanovcih 75.
Vajda Janez ee poziva, naj ee zglaei pri
eodfêJu ali da kako vest o eebi.
Po preteku roka bo sodišče odloČilo o
predlogu.
Okrajno sodiSče v Murski Soboti
dne 21. novembra 1949.

•
119

Ma

?*•• tov Vf
riboru. ein Dayman Ma's ito* ' Q«l«vec v Somatu 18, ee od mar.
Ì%
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* BS? ^ne Dajcman Antonije ro^11*» gospodinje « öomate 18,

I R 151/49-3
919
Medved Franc, roj. 23. VII. 1915 na
KrJci pri Novem meetu št. 12, KLO Smolenja vae, ein Franca in Ane rojene Mi.
helič, delavec na Rakovniku 4 pri St.
Jerneju, ee od maja 1945 oogfeia.
Na predlog žene Ježffe Medved rojene
Certalič, gospodinje na Rakovniku 4 pil

St. Jerneju, se uvede poetapaije za razglasitev za mrtvega in ee izda« pozn,
naj ee o pogrešanem v 3 mesecih od objave v Uradnem jistu LRS poroča eodJšču
ali predlagateljici.
Medved Franc ee poziv», naj ee zglaei
pri eodišču ali da kak glaso6^>i.
Po preteku roka bo sodišče odločilo O
predlogu.
Okrajne sodišče r Novem mestu _
dne 3. februarja 1950.

•

I R 49/50-3
706
Santelj Franc, roj. 22. V. 1929 v Smi.
helu pod Nanosom, sin Franca in Uršule
rojene Pelhan. kmet v Smihelu pod Nanoeom 33, je odšel ob kapitulaciji Italije
1. 1943 v Sercerjevo brigado NOV. Novembra 1943 Je odšel na vojaški tečaj in ee
od takrat pogreša.
Na predlog Šantelja Antona, mizarja iz
Smihela pod Nanosom 33, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se
poziva vsakdo, ki o pogrešanem kaj ve,
naj o tem v treh mesecih po objavi v
Uradnem listu LRS poroča eodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče • Postojni
dme 24. Januarja 1950.

•

I R 51/50-4
994
Zrimšek JaJtob, roj. 13. VIL 1913 v Ve*
liki Pristavi, sin Jaikoba ta Marije rojene
2ele, kmet v Veliki Pristavi 2, je bil
aprila 1944 odpeljan v Trst, od tam pa v
koncentracijsko taboriSče Dora v Nemčijo
in ee od takrat pogreša.
Na predlog Zrimška Antona, kmeta iz
Smihela na ••••• 11, ee uvede postopa,
nje za razglaeitev za mrtvega in ee izdaja
poziv, naj ee o pogrešanem v treh mesecih po objavi v Uradnem lietu LRS po>
roča sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločalo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Poetojni
dne 28. Januarja 1950.
I R 54/50—4
996
Bizjak Franc, roj. 12. X. 1913 v Postojni, sin Franca in Frančiške rojene Petkovšek, stanujoč v Postojni, Vojkova 3, je
bil novembra 1944 odpeljan v Tret, 1. II.
1945 pa v Mauthausen v Nemčijo. Od tedaj ee pogreša.
Na predlog žene Bizjak Ivanke rojene
Grmek iz Sežane, ee uvede poetopanje za
razglaeitev za mrtvega in ee izdaja poziv,
naj fee o pogrešanem v treh mesecih po
objavi v Uradnem lietu LRS poroča so.
dišču.
Po preteku roka bo eodi^č> odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 2. februarja 1950.

•

T R 169/49-3
995
Pateirnoet Franc, roj. 25. III. 1926 na
Hudem vrhu, sin Franca in Marije rojene
Palčič, kmečki delavec na Hudem vrhu
št. 14. KLO Nova vae pri Starem treu, '•"
odšel 1943 k partizanom in je ba'e nadpl
n»kje na Štajerskem 1. 1944. Od fafrraf
ee pogreša.
*
Na predlog Patemoet Milke s Hudecra
vrha št. 14, ee uvedp ••••••""!? •• •••.plasHev za mrtvrsa In ^. ;' '-ja nw't,
naj eo o pogrešanem v treh mesecih po

g^^Y. 7 - ••&•.
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objavi v Uradnem listu LRS poroča so.
dišču.
Po preteku roka bo eodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 7. februarja 1950.
VII E 51/50
505
(Jnilšeii Janez, roj. 1S94, maji posestnik
v Cirkulaaah št. 18, je bil 1941 mobiliziran v avstro ogrsko vojsko. Nekajkrat je
pisal s fronte, pozneje pa eo poročila izostala in šele 1. 1918 je neki njegov tovariš e fronte povedal, da je v vojnem
ujetništvu v Sibiriji Od tedaj se pogreša.
Na predlog nečaka Arnejčiča Ivana,
poe. sina v Cirkulanah št. 40, se uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega in
ee izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v
treh mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS poroča sodišču ali skrbniku ArnejSču
Ivanu, pes. v Cirkulanah št. 40.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Ptuju
dne 17. januarja 1950.
I R 975/49—2
12.587
. Škerbot Tareaija, rojena 17. VIII. 1898,
posestnikova hči v Frajhajmu št. 19, očeta
Valentina in matere Marije, je bia slaboumna ter je šla 1. 1933 zdoma. Od tedaj
ee pogreša.
Na predlog skrbnika Ačko Matije, po.
cestnika v Frajhajmu št. 65, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvo in se izdaja poziv, da naj ee o pogrešani v dveh
meescth po objavi v Uradnem tatu LRS
poroča sodišču aH skrbniku.
Skerbot Terezija se poziva,, naj ee zglasi pri sodišču ali da kako vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dne 7. decembra 1949.
I R 500/50—3
562
Janežič Ivan, roj. 17. XLI 1911 v Zg.
Ložnici, sin Jerneja in Helene rojene Toraažič, stan. v Zg. Ložnici, mali kmet, ee
od 3. aprila 1945 pogreša.
Na predlog žene Janežič Marije, tovarniške delavke, Zg. Ložaica 30, se uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega in
ee izdaja poziv, naj se o pogrešanem do
1. V. 1950 poroča sodišču aH skrbniku
Karnerju Francu star., uslužbencu sodišča v Slov. Bistrici.
Janežič Ivan ee poziva, naj ee zglaei pri
sodišču ali da kako vest o sebi.
Po preteku roka bo eodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dne 20. januarja 1950.

•

I R 602/30-3
958
Lesjak Franc, roj. 14. VII. 1898 v Ormožu, siin Maksa in Am'alije rojene Bukovšek, brivski mojster v Slov. Bistrici
št. 50, se od fetìruara 1946 pogreša.
Na predlog žene Lesjak Marije, uslužbenke tovarne perila v Slov. Bistrici,
se uvede postopanje za razglasitev za
„mrtvega in ee izdaja poziv, naj se p
pogrešanem do 1. VI. 1950 poroča sodišču ali skrbroku Moškotevcu Rudolfu,
uslužbencu okiiajnega sodišča v Slov. Bistrici«

957
I R 980/49-6
Sramelj Anton, roj. 14. V. 1898 v Sladki gori pri Šmarju pri Jelšah, ein Janeza
in Terezije, kmet v Ješovcu pri Šmarju
pri Jelšah št. 7, se od 1942 pogreša.
Na predlog Kožela Antona, kretndka
drž. železnic v St. Jurju ob j. ž. št. 30,
varuha šramlja Vinka, sina pogrešanega, ee uvede postopanje za razglasitev za
mrtvega in se izdaja poziv, daj ee o po.
grešanem do 1. V. 1950 poroča sodišču
ali skrbniku Moškotevcu Rudolfu, usluž.
bencu okrajnega sodišča v Slov. Fistrici.
Lesjak Franc in Sramelj Anton se pozivata naj ee zglasita pri sodišču ali dasta
kako vest o sebi.
Po preteku roka bo eodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dne 4. februarja 1950.
R 601/49-3
12.261
Potočnik Valentin, roj. 11. II. 1923 v
Koprivami, sin Andreja in Angele rojene
Golob, poljski delavec v Koprivni 13, je
odšel februarja 1944 v Šereerjevo brigado
NOV. V nemški ofenzivi v Savinjski dolini je bil 6. XII. 1944 ranjen in prepeljan v bolnico v Solčavo, kjer je umrl.
Na predlog očeta Potočnika Andreja,
posestnika v Koprivni 33, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se
poziva vsakdo, ki mlu je o pogrešanem
kaj znamo, da o tem v roku treh mesecev
po objavi v Uradnem listu LRS poroča
sodišču ali skrbniku Čegovniku Filipu,
sod. nameščencu v Slovenjem Gradcu, '
Po preteku roka bo eodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu
dne 21. novembra 1949.

•

R 605/49—3
594
Hren Ivan, roj. 22. I. 1913, v Gorjah,
p. Podlehnik pri Ptuju, miz. pomočnik v
Mariboru, Mlinska ulica, je bil od 19.
IX. 1944 pri minerskem bataljonu pohorskega odreda NOV. Dne 6. III. 1945 je
po izpovedbi prič padel pri Uršnih eelih
na Dolenjskem.
Na predlog žene Hren Vilme, tov. delavke v Trobljah št. 21, p. Slovenj. Gradec, se uvede postopanje za? razglasitev
za mrtvega.
R 179/49-13
593
Kumprej Jakob, roj. 21. VII. 1915 na
Lomu pri Mežici, sin Štefana in Ivane
rojene Račev, posestnik na' Lomu št 9,
je bil od' 7. XI. 1944 pri partizanih. Na
pustno nedeljo 1945 so ga ujeli Nemci in
odpeljali v Dachau, Icjer je bajle 1. V.
1945 umrl.
Na predlog sestre Kumprej Katoine,
poe. hčere na Lojhu St 6, se uvede poetojpanje za razglasitev za mrtvega.
R 603/49—5
592
Ramšak Ferdo, roj. 9. VII. 1919 pri Sv.
Joäfu, Dobrna, kmefôti delavec v Slovenjem Gradcu, je bil aprila 1944 mobiliziran v nemško vojsko. V bojih' pri št
Ilju 6. XI. 1944 je, bil ubit in pokopan
pri Sv. Andražu, Polzela.
Na predlog matere SMka Jožefe, goepodinje, Preloge St 20, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki niti je o pogreŠajnih kaj
znano, ee. poziva', ••• o Jèm siWf •••.

eecih po tej objavi v Uradnem listu Wr
p&oča sodišču ali skrbniku Çégov^S
Filipu, sodnemu nameščencu v Slovenje»
Gradcu.
.
Po preteku roka bo sodišč© odlocü°
predlogih.
Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu
dne 9. januarja 1950.
R 600/49-4
^6
Kristan Ivan, rojen 4. V. 1909 v Sj£ ,
venjèm Gradcu, sin Ivana in Antamje "Ç
jene Zogorelčnik, tovarniški delavec
Dobji vasi pri Prevaljah, je bil jj"4*
1941 aretiran, zaprt v Prevaljah,v nato
Begunjah in končno v taborišču AU
schwitz, kjer je 23. III. 1942 umrl
Na predlog matere Kristan ^fTl
gospodinje v Slovenjem Gradcu, G1?^,
trg 58, se uvede postopanje za razg^'
tev za mrtvega. Vsakdo ki o P°Sry
nem kaj ve, naj to v treh mesecih poj/
objavi v Uradnem listu LRS poroča •^•
šču ali skrbniku čegovniku Filipu, f0^'
nemu nameščencu v Slovenjem Grad'«•
Po preteku roka bo eodišče odio«10
predlogu.
Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu
dne 21. januarja 1950.
I R 23/50-2
l-°f
Zrtek Anton, roj. 8. VI. 1900 v Grundbachu, Nemčija, rudarski paznik v ^~£
ljah, Loke št. 412, se od maja 1945 P"
greša.
e
Na predlog žene Zrtek Angele roj«»
Zakrajšek, gospodinje v Trbovljah, •
št. 82, se izdaja poziv, naj ee o ^^
nem do 1. V. 19o0 poroča sodišču. 0 0
Po preteku roka bo eodišče odloč" predlogu.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 4. januarja 1950.
I R 22/50-1
. *
1*J
Grčar Jože, roj. 6. II. 1924, delavec^
KalU St. 6, KLO Dole pri Litiji, je P°D;$.,
nil 28. XI. 1941 v bivšo ljubljansko P
•••••••, odšel marca 1Ô42 k partizan"
in ee od 27. VIL 1942 pogreša. ^
.
Na predlog očeta Grčatja •<$•.«
6,
L
kmeta — zadružnika v Dolah' pri
mrtse uvede postopanje za razglasitev ^^Fig.
vega in se izdaja poziv, naj se oP/»
Sànem do 1. V. 1950 poroča •••«* 0
Po preteku roka bo sodišče odio«""
predlogu.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 4. februarja 1950. ^^^,

Oglasi sodišč
Zemljiškoknjižni oklic
I 57—4Ö-6

.031

Dražba
Dne 18. marca 1950 ob 9. uri tìoì*!
- _„.
•• št. 29 t dražb a "g^
tem sodišču, soba
mičnin zarezane stranke Arnusa L?
ca, vi. iL 54. in 15S k', o. Radveaca.^
Cenilna vrednost 65.487 din, •,
ponudek 43.658 din, varščina 6-*^wT
je
Pravice, ki ne bi pripuščate &•{•'•
tréb'a priglasiti sodišču -n*^^.
draïbenem narolra pred začetkom0 .^e
sicer bî se ne mogle več uvetav• •. je
nepremičnin v erodo zdiražMelja,

••• ••• •

!1£•••
oïïw?^
•• fi? WP^rw p djražbleni
c ••

-

«»dm

•«•

1• *••.

Okrajno sodišče • Gor. Radgoni
due 8. februarja 1950.

„
ß
Q66/5

Razpisi

Oklici o skrbnikih
in razpravah

°-2

L030
Ruìfc?
'P. delavka v Studencih,
J e vložila roti No raS
tu 11 ?eeta ^'
P
S eru '
Kakfn^ì
darju
v Geisiàngensteige,
zestraase 7e
ratvl
- Nemčija, tožbo za
Ialelc Mari

••••••••

bo
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Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje
.učno mesto univerzitetnega predavatelja,
docenta ali profesorja na filozofski fakulteti za predmet: dialektični in Motorični
maiterializem.
Predpisano opremljene priglasitve je
treba vložiti pri dekanatu filozofske fakultete univerze v Ljubljani najpozneje
v 14 dneh po objavi v Uradnem listu
LRS.
Rektorat univerzo v Ljubljani
Rektor: Melik 1. r.
St. 174/50
1.093
Dekanat Medicinske fakultete v Ljubljani razpisuje dve asistenfski mesti na
pato-liziološkem institutu v Ljubljani in
sicer:
1 mesto asistenta zdravnika,
1 mesto asistenta biokemika.
Pravilno opremljene prošnje je treba
vložiti na dekanatu Medicinske fakultete,
Vrazov trg 4/1, najpozneje do 28. februarja 1950.
Dekanat Medicinsko fakultete
v Ljubljani
1093

Poziv upnikom in dolžnikom
Potrošniška zadruga z o. j. G&rklje pri
Kranju je prešla v likvidacijo in poziva
vse upnike, da do 15. 111. 1950 priglasijo
vse terjatve do zadruge. Hkrati se pozivajo vsi dolžniki, da do istega roka poravnajo V£i3 obveznosti do zadruge.
Po tem roku ne bodo nobene priglasitve
priznanje, dolžne zneske pa bomo sodno
izterjali.
Likvidacijska komisija
*
539-3-3
Zveza potrošniških zadrug za glavno
met'lo Ljubljana z o. j. v Ljubljani je po
sklepu občnega zbora z dne 23. XII. 1949
prešla v likvidacijo.
Pozivajo se vsi upniki, da v enem mesecu po tretji objavi tega poziva v Uradnem listu LRS priglasijo svoje terjatve
zvezi. Pozneje prispele terjatve se ne bobo upoštevale.
Prav tako se pozivajo vsi dolžniki, da
do navedenega roka poravnajo svoje obveznosti zvezi. Po tem roku se bodo vse
obveznosti prisilne izterjale.
Likvidacijski odbor
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Izgubljene Hstme
preklicu jejo
Anžur Zdenko, Litija, Gradec 68, delavsko knjižico št. 1496896, izdano od
Predilnice Litija.
967
Avsenek Franc, Ljubljana, Celovška c
št. 169, knjižico za kolo, evid. št. 4081,
izdano od NM Ljubljana ter izkaznico
OF. ' '
943
Bajranumc* Domir, Ljubljana, Metelkova 15,.vojaško knjižico, potrdilo o odlikovanju.
1.040

Stran 65
Bejiedik Ana, Ljublana, Tavèpfeva 2,
osebno izkaiiuco št. 028245 in sindikalno
izkaznico št. 49468.
946
Birk Alojz, Vnajnarje 15, p. Prežganje,
osebno izkaznico, knjižico za kolo in izkaznic» Zveze borcev.
1.010
Boitez Franc, KLO Gaberje 93, vojaško
knjižico št. 126.
1112
"Brancelj •••, Galjevica 15, delavsko
knjižico, izdano od splošne bolnice v
Ljubljani.
1.103
Brezovšček Alojz, Ljubljana, Jernejeva
24, vojašfco knjižico.
1.008
Colič- Mara, roj. 10. V. 1930 v Komnu
št 28, okraj Sežana, osobno izkaznico, izdano od ÜNM Sežana.
708
Cerno Alojz, ŠirmansM hrib 13, p. Litija, knjižico za kolo, evid. št. 11407, izdano od NM Ljubljana.
1.099
Črcšnik Jože, Otiški vrh 78, p. Dravograd, vojaško knjižico, izkaznico Zveze
borcev dn izkaznico za kolo št. 4535. 602
Debcnjak Berta (Vincencija), Ljubljana, Mirje 2, knjižico za kolo znamke »Bianki«, št. okvira 34524, izdano od NM
Ljubljana.
941
Dolenc Slava, Maribor, Heroja Staneta
•ul. 4/IV, izkaznico OF št. 687804, sindi,
kalno knjižico št. 55378, izkaznico za ko.
Io št. S-16 2184 in osebno izkaznico. 758
Fabjan Valentin, Straža, Slov. Javornik, vojaško knjižico št. 246/49, izdano na
vojaškem odseku Jesenice, sindikalno izkaznico, izdano pri sindikatu kovinarjev
na Jesenicah, tovarniško izkaznico za
vstop v železarno Jesenice, izdano na
Jesenicah, izkaznico OF, izdano v Ravnem pri Gorici in osebno izkaznico, izda.
no v Grgarju, KLO Ravne pri Gorici.
1014
Gauc Anton, pobova 59, Celje,.sindikalno knjižico št. 65142.
826
Golob Anton, Vel. Slatnik 1, p. Smolenja vas, knjižico Za kolo št. okvira
14S0923.
1111
Golobic Franc, Krašnji vrh Št. 15, Črnomelj, vojaško knjižico, ki je zgorela ob
požara hiše.
194
Grassi Catone, Ivanjigrad pri Komnu
št. 8, okraj Sežana, osebno izkaznico Stevilka 2010, izdano od UNM Sežana 1. III.
1949.
710
Grčar Jože, Brezno 24, Sv. Jedert, p.
Laško, izkaznico za kolo znamke >Falter<,
tov. št. okvira 1022824, wid. Št. tablice
S-13/9636.
800
Grgič Jus(in, Ljubljana, Podmhiâka 66,
vojaško knjižico, potrdilo o demobiUzaciij,
izkaznico Zveze borcev in dv<j potrdili o
odlikovanju.
936
Hajđlnjak Anica, uslužbenk* Tovarn©
mesnih izdelkov v M, Soboti, izkaznico za
kolo št. 10-135 na ime HajdicWk Anica,
tov. delavka v tovarni poriia. Mureka Sobota.
. 709
Hočevar Alojzija, Kranj, •••••••" pre?
laz 1, osebno izkaznico M. 19, etndMcalno
in 0F izkaznico.
966
Hudcčok Franc, Ljubrjafla, D©!«odaka c.
št. 23a, spričevalo •. a rear. II. drž.
gimnazije v Ljubljani.
t.070
Ilnikar Janez, promet»«!, Sk»v. Javorniki osebno .izkaznico •. 10.805, izdano
v Javornjku, Jesenice.
77•
Jagodic Marija, Ljubljana, Bnmimtfka
3, univerzitetno Izkaznico.
944

Stran 66
Jerman Julijana, Velka vas 80, p. Mo.
ravče, partijsko izkaznico št. 056430, izkaznico OF št. 350167 in izkaznico Zveze
borcev.
1042
Karo Janez, poštni uslužbenec, Sv. Rupert v Slov. gor., uslužbenako knjižico
št. 162-152, izaamo od poštne direkcije v
Ljubljani.
712
Kavčič Jožica, Maribor, Gosposvetska
cesta, osebno izkaznico, izdano • Mari,
boru 1. 1946 in potrdilo o zaposlitvi pri
MTT.
911
Koman Hermina, Ljubljana, .Trata 19,
osebno izkaznico št. 044538, sindikalno
knjižico »t. 58386 in knjižico za kolo.
1011
KOTü Franc, Ljubljana, Stari trg 20,
osebno izkaznico, potrdilo o zaposlitvi,
izkaznico Zveze borcev.
939
Kralj Franc, Kočevje 81, knjižico za kolo, tov. št. 49262, evid. št. S-ll 6088, izdano od NM Krško.
1.065
Kramar Viljem, Ljubljana, Ribja ulica
št. 3, izkaznico OF, izdano od rajona
Center, Ljubljana.
1.069
Kreei« Milan, Vrbpolje št. 69 pri Vipavi, osebno izkaznico.
760
Kunsteler Mihaela, Ljubljana, Levstikova 19, spričevalo ženske obrtne šole
III. razreda, izdano 1. 1933 v Ljubljani.
1.071
Lempl Ivan, Salek 7, p. Velenje, roj.
17. XII. 1918, vojaško knjižico, izdano od
vojaškega odseka Mozirje.
564
Loie j Edmund, Razvanje pri Mariboru,
evid. tablico za kolo št. 64211, št. tabUce
S-16/9775.
910
LožAr Ivan, Tomacevo 61, knjižico za
kurjavo K-2, izdano od KLO Jezica.
1.101
Major Stefan, gozdni delavec, Kuzma
8t. 37, p. Gor. Lendava, vojaško knjižico
št. 200 in osebno izkaznico številka 264.
690
Matakovski Peter, voj. pošta 7776, Ljubljana IV, podoficireko izkaznico št. 26933,
izdano 1. 1949 od vojne pošte 9685/8,
Ljubljana.
1-066
>Meprom< Ljubljana, TyrSeva 36, prometno knjižico za avtomobil znamke
>Ford>, evad. it. 7652, št. motorja C-913.
965
»•••••••, Ljubljana, Tyräeva 36, prometao knjižico tov. avtomobila znamke
>Ford«, evid. št. S-0792.
1.062
Nachigo Franc, Ljubljana, Gerbieeva
•. 18/11, osebno izkaznico, izdano* 1. 1946
od MLO Šoštanj in mladinsko izkaznico,
izdano od LMS Tovarne usnja v Šoštanju.
1.067
Oberster Ančka, upravna menza, Creance, p. Dolenja vas pri Ribnici, potrdilo št. 940/49 o delovni knjižici, izdano
od OLO Kočevje, uprava za delovno silo.
756
Orel dr. Milan, Litij*, Grbin, exp.
okrajni veterinar, evid. tablico za motor,
no kolo št. S-02066.
775
Perko Marija, Poljan« 8 nad Škofjo Loko, sedai v potrošniški zadrugi v Šenčurju, prometno knjižico za kolo, evid. Številka S-12255, št. okvire 1010824, osebno, sindikalno in planinsko izkaznico ter
izkaznico OF.
765
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Pîlugbeil Eberhard, Ljubljana, Vič, Vi.
ška c. 13, roj. 6. III. 1915 v Chemnitzu,
potno dovolilnico št. 554/49, izdano od
ministrstva za notranje zadeve v Ljubljani
23. VI. 1949 za potovanje v Nemčijo preko
Avstrije.
942
Poiane Ivan, kolar, Dol pri Hrastniku,
prometno knjižico za motorno kolo >Ardi«,
št. evid. tablice 031830, št. motorja 64745.
937
Preskrba »Minot-a«, Ljubljana, Črtomirova 3, evid. tablico št. S—2754.
1044
Rozenstein Viktor, Ljubjana, N u neka 2,
šoferako knjižico št. 1666, knjižico za kolo
znamke »Bastard« st. 336264, št. okvira
1514471.
1.098
Rožnik Marija, LJubljana, Campova 4,
osebno izkaznico in izkaznico OF.
1013
Sarnie Albert, Počehova pri Mariboru,
šofersko izkaznico, izdano v Mariboru leta
1946 in sindikalno knjižico Tovarne avtomobilov v Mariboru.
912
Skale Milka, Mali kamen 55, Senovo,
ukradeno osebno izkaznico, izdano od
NM v Rajhenburgu, uslužbenski dekret
in uelužbenfiko knjižico, izdano od uprave
rudnika Senovo.
1038
Skrbinjok Vlado, Ljubljana, Poljanska
12, indeks, izdan od kemijske fakultete v
Ljubljani.
969
Stankovié Joeip, Maletič, Karlovac, vojaško knjižico, izdano od 33. strelske divizije v Krizah prt Tržiču.
1.063
Stare Janez, p. Srednja vas 68 pri Bohinju, delavsko knjižico, izdano na uradu
za delavska razmerja na Jesenicah.
1110
' Strah Meri, Ljubljana, Dolenitìka 88,
izkaznico OF št. 165644/406, izdano od
terena V RLO I Ljubljana.
1.100
Ukmar Silva, Jesenice, Titova 5, osebno, sindikalno in planinsko izkaznico.
1.104

Uprava mestnega vodovoda v Ljublja*1'
evid. tablico 1.5 tonskega tovornega avtomobila znamke »Chevrolet« št. S—l"17'
l.Ow
Vabič Milan, Žirovnica, Moste, vojaši»
lm
knjižico.
Vencelj Emil, roj. 10. VIII. 1934, PrWJekovo, Kranj, spričevalo IV. razreda stevilica 11, izdano od drž. osnovne sole
711
Kranj-Primskovo 20. VI. 1948.
Vidlc Marija, Beograd, Topčidereko
brdo, Kačanskog 13, partijsko izkaznico«
izkaznico Zveze borcev, osebno izkaznico»
izkaznico OF, študentsko zkaznico in e1^"
dikalno izkaznico, izdano od Centrameg
odbora zveze sindikatov Jugoslavije.
Vinchiarutti Antonio, Hoče pri ••••>£
ru, Pohorski dvor, osebno izkaznico« >?»
w
dano v Mariboru leta 1049.
Vttez Oskar, Ljubljana, Kolodvore**
22, oeebno, univerzitetno in mladinsko i*j
kaznico ter izkaznico Zveze borcev. 1043
Vuga Miroslav, Ljubljana, Wolfova 1<•>
univerzitetno irkazn.ico medicinske *••••
tete št. 233, izdano 19. XII 1945.
W
Vnjec Peter, Ljubljana, Miklošičeva 6/Iv
izkaznico ekonomske fakulMe univerze
Ljubljani, izdano 13. IX. 1948.
l-w'
Završnik Trma, Ljubljana, Malgajeva 18>
1W
izkaznico OF.
Zorman Antonija, Ljubliana, Novi trgiy
sindikalno knjižico št. 3017111.
•&
Zcleznik Jožica, Ljubljana,
^•&
Mestni log 15, oeebno izkaznico.
*
Živkovlč Mara, Ljubljana, Ljubljane^
št. 1, maturitetno spričevalo ekonome«
ga tehnikuma v Ljubljani, izdano 1- l/ì^
Žlabcr Avgust, Ljubljana, Rakovnlšte6,
živilsko nakaznico št. 798, izdano *• j
1950 od NM Ljubljana.
"*

Opozorilol
Razen »Uradnega lista LRS« izhajajo v naši založbi le tele periodic
publikacije:
»Vestnik urada za cene pri predsedstvu vlade LRS«, izhaja dvakrat
mesec, letna naročnina 108din, polletna 54 din, četrtletna 27 din:
* Ljudska uprava«, mesečnik, letna naročnina 96 din;
»Ljudski pravnik*, mesečnik, letna naročnina 78 din in
•»Bilten planske komisije LRS<t, posamezna številka 15 din. naročnin*1
prvo četrtletje 1950 znaša 75 din.
»Lokalno gospodarstvo«, mesečnik ministrstva za komunalne zadeve, g
samezna številka 15 din, letna naročnina 144 din. Vsebina 1. številke/
loge lokalnega gospodarstva in komunalne delavnosti v poglabljanju '1?.^
demokracije — Več pozornosti komunalnemu gospodarjenju —
-^to
izvršilnih odborov pri določanju o skladih vodstva in skladih za P .j
razpolaganje podjetij — Kopani vodnjaki — Nekatere pomanj^1^.
pri delu naših ljudskih odborov — Remont in vzdrževanje naprav v" F^
karnah v zimski sezoni — Tečaji - eno izmed sredstev za dvig kadro
Planiranje cen V industrijskih proizvajalnih podjetjih lokalnega PonV,0.
— Kaj naj upoštevamo pri planih dela v februarju — Vprašanja J» °^
vori — Najvažnejši predpisi za lokalno gospodarstvo.

Izdaja »Ondai list LES«. Direktor in odgovorni urednik: dr. Bastko Močnik, Ü*ka tlakama >Ton*ta Tomšiča, vel t. ••••*•

URADNI LIST
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VII.

Priloga k 8. kosu z dne 25. februarja 1950.

Štev, 8

Razglasi in oglasi
Nas čekovni račun je: 601-90180-0
Opozarjamo na knjige in brošure, ki jih imamo še na založbi:
ZBIRKA GOSPODARSKU! PREDPISOV II DEL. Strani 752, cena 105 din.
Prinaša bogato, sistematično in zelo pregledno zbrano gradivo o eplolnih
predpisih za upravo drž. gospodarskih podjetij, e predpisi o arbitraži, pogodbah, plačevanju medsebojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi lastninske pravice»
arondaciji, razlastitvi, nacionalizaciji, o razdeljevanju industrijskega blaga,
prosti prodaji, finanslranju, kreditu, knjigovodstvu, glavnih predpisih o preskrbi
prebivalstva z živili in industrijskimi izdelki. Dodani so predpisi o delav6
kih preakrbovalnicah in invalidskih gospodarskih podjetjih, o akumulacij in
cenah. Zbirka jo nepogrešljiv pripomoček vsem voditeljem in drugim drž. uslužbencem v drž. gospodarskih podjetjih ter ljudskih odborih, hkrati pa tudi
važen študijski pripomoček pri strokovnih izpitih.
8p
L0SNl REGISTER PREDPISOV ZA LETA 1945-1947. Strani 453, cena
60 din.
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1948. Strani 404, cena 58 din.
Obe periodični publikaciji prinašata vse predpise, ki so bili objavljeni v omenjenih letih v Uradnem lista DFJ Ln FLRJ, v Uradnem usta NVS in SNOS
oziroma LBS, Finančnem zborniku, Vestniku urada za cene pm PVLRS in v
Službenih obvestilih zveznega urada za cene. Snov, ki je pregledno urejena po
abecednem redu in časovnem razdobju, je za vso urade in ustanove, pa tudi
za posameznike, ];i se bavijo e Studijem razvoja našo zakonodaje in gospodarskih
predpisov tembolj pomembna in nepogrešljiva, ker ji bo sledilo prav tako
zbrano in izpopolnjeno gradivo •• leto 1949 v novi zbirki.
KOMENTAR H KAZENSKEMU ZAKONIKU, SPLOŠNI DEL. Strani 304, cena
90 din.
Slovensla prevod okusno in v polplatno vezano knjige je zamišljen in izdelan
v prvi vreti kot olajîava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela
kazenskega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov.
••••• ZAKONITIH PREDPISOV ZA UPORABO V CIVILNEM SODNEM
POSLOVANJU. Strani 206, cena 44 din.
V knjižici so zbrani vsi dotlej izdani in zdaj veljavni kazenskopravni predpisi, ld pridejo v prvi vrsti v poštev. za splošno uporabo, ter zakoniti predpisi
o Organizaciji rednega in vojaškega sodstva in javnega tožilstva. Važen priročnik za sodišča, javna tožilstva, Narodno milico in drugo oblastvene organe,
' Pa tudi zainteresirane posameznike.
PREDPIS! 0 STROKAH IN PREJEMKIH ZA REPUBLIŠKE DRŽAVNE
USLUŽBENCE. Strani 270, cena 42 din.
Zbirka vsebujo predpise o razvrstitvi] in prejemkih državnih uslužbencev nad
20 strok ter pravilnika o poviških temelje plače po službenih letih za uslužbence zdravstvene in prosvetno-znanstveao stroke.
AÖA
SNI PROGRAM SPLOŠNEGA DELA STROKOVNIH IZPITOV za uslužbonco vseh strok in poklicev, z literaturo in navodili. Strani 46, cena 7 din.
Brošura vsebuje vso enov za Studi] uslužbencev, ki ee na tečajih ln semi.
nar
jih pripravljajo za izpit. Literatura k posameznim temam Je hkrati koristen
Pripomoček predavateljem za poglobitev Stadija.
AKON 0 ZAKONSKI ZVEZI in
AK

0N o DRŽ. MATIČNIH KNJIGAH, z navodilom in pravilnikom. Cena
12 din.

RA

YILNIK O UREDITVI IN VODSTVU DRŽ. MATIČNIH KNJIG, z obrazci
l
n odredbo o matičnih okoliših. Cena 18 din.

In

*
^sente opozarjamo, da imamo na zalogi še popolne letnike Uradnega lista
LR
S za 1. 1946 in 1948.

• v Lj ??? naročnikom sporočamo, da so v naši knjigarni na Tyrsevi cesti 9
tj j:u , ^ naprodaj vse jugoslovanske periodične pravne publikacije,
Pr<^ai •10 ^•1 uradni list FLRJ lani v slovenskem jeziku. Publikacije se
w io oglasi sprejemajo samo v tem lokalu in ne več v dosedanjih
• Gregorčičevi ulici 23/1.
Ravnateljstvo »Uradnega Usta LRS<

Razglasi ministrstev
1.400

Razglas
Ministrstvo za kmetijstvo LRS razgla.
ša po 2. jn 8. členu uredbe o preprečevanju in zatiranju nalezljive ohromelosti
prašičev (Uradni list LRS, št. 24-150/49),
da 6o v LR Sloveniji z nalezljivo ohromelostjo prašičev okuženi okraji: Kranj,
Ljutomer, Maribor okolica, Pbljčane, Ptuj
in Radgona ter da okraja Dravograd in
Jesenice nista več okužena e to boleznijo.
Ljubljana, dne 14. februarja 1950.
Ministrstvo za kmetijstvo LRS

Register državnih
gospodarskih podjetij
Vpisi
345.
Sedež: Konjice.
Dan vpisa: 9. lebruarja 19Su.
Besedilo: Lesnoindustrijsko podjetje,
Konjice.
Poslovni predmet: Nakup in izraba lesa
na panju, žaganje in predelovanje lesa ter
prodaja proizvodov lesno industrije.
Ustanovite!j podjetja: Vlada LRS, odločba št. S-zak 793 z dne 3. I. 1950.
Operativni upravni voditelj: Glavna
direkcija za lesno proizvodnjo pri ministrstvu za lesno industrijo LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Jurak'Stefan, direktor, eamostojno, v
obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja,
Dom Zinka, računovodja, sopodpisuje
listine po 47. členu spi. zakona o drž.
gosp. podjetjih,
Krulc Ivan, sekretar, v odsotnosti direktorja, v istem obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 9. februarja 1950.
Št. 243105-1950
1.114

••

346.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpiea: 10. februarja 1950.
Besedilo: Podjetje za urejevanje hudournikov.
Poslovni predmet: a) gradnja in vzdr.
zevanje prečnih in vzdolžnih zgradb in
ureditev hudournikov;
b) gradnja jezov Jn bran na hudournikih, kolikor so v tesni zvezi z ureditvijo
hudournikov;
c) regulacija hudournikov.
č) gradnja manjSih reet in mostov, ki
so v tesni zvezi z ureditvijo hudournikov;
d) izdelava projekov za te gradnjp;
e) vsa kulturna dela na ožjih hudourniških območjih, pogozdovanja, prepletanja itd.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba st. S-zak 18 z dne 17. I. 19.v>.
Operativni upravni voditelji Ministrstvo
za gozdarstvo LRS.
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Stran 68
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Ing. Seljak Janko, v. d. direktorja, ea.
»ostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja,
ing. Kumer Karel, tehnični vodja, v odsotnosti direktorja, v istem obsegu kot
oni,
•
žetina Marta, začasni računovodja, eopodpisuje listine po 47. členu epi. zakona
o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za iinance LRS,
Ljubljana,
*
dne 10. februarja 1950.
Št. 248107-1960
1.116
847.

•

Sedei: Postojna.
Dan vpiea: 9. februarja 1950.
Besedilo: Podjetje za promet z lesom,
Postojna.
Poslovni predmet: Odkup, vskladiščenje
ter prodaja gozdnih in lesnih izdelkov
državnega a"n nedržavnega sektorja.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odtočim št. S-zak 787 z dne 20. XII. 1949.
Operativni upravni voditelj: Glavna
direkcija za promet z lesom pri ministrstvu za lesno industrijo LRS.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Garzarolli Jože, v. d. direktorja, samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravu podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 9. februarja 1950.
ât. 243104-1950
1,115

•

348.
Sedež: PÜetanj.
Dan vipiiea: 9. februarja 1950.
Besedilo: Apnenica in kamnolom, KLO
Leeično.
Poslovni predmet: Izdelovanje in prodaja apna Ust gramoza.
Ustanovitelj podjetja: KLO Lesiono,
odločba 3t. 60/50 z dne 15. I. 1950Operativni upravni voditelj: KLO Le•&••.

Podjetje zastopajo in •••• podpisujejo:
Kladovžek Avgust, poslovodja, samoetojno dò 10.000 din
Leskoväek Jakob, predsednik KLO,
Rebernlk Drago, odbornik KLO, skupaj
v denarnem prometu nad 10.000 din.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 9. februarja 1950.
St. 321/1-1950
1.171

•
849.

Sedež: Smarje-Sap.
Dan vpisa: 4. februarja 1950.
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup
mleka, mlečnih proizvodov, sadja, žele.
siave in gozdnih sadežev Grosuplje, sedež
Smarje-Sap«, skrajšano >Mlekoead«.
Poslovni predmet: Nakup mleka, mlečnih Izdelkov, • sadja, zelenjave, gozdnih
sadežev, jajc, voska, medu, alkoholnih
pijač, divjačine in perutnine v okviru obveznega in prostega odkupa, prodaja tega
blaga v skladu z veljavnimi predpisi ter
predelava mleka v mlečne proizvode v
listnem obratu.
Ustanovitelj podjetja: OLO Grosuplje.
Operativni upcarpj voditelj: OLO Gro«upije.

Podjetje zastopata in •••• podpisujeta:
Karlin Stane, ravnatelj in
Turk Alojzij, računovodja, oba po pravilih podjetja.
Okrajni LO Grosuplje,
dne 4. februarja 1950.
St. 114-1950
1.273

•

350.
Sedež: Kamnik.
Dan vpiea: 15. februarja 1950.
Besedilo: Potujoči kinematograf, Kamnik.
Poslovni predmet: Predvajanje filmov,
potujoč iz kraja v kraj.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO Kamnik, poverjeništvo za prosveto in kulturo.
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik, odločba 1/2 št. 52/1—IV z dne 12. L 1950.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Mrčun Ciril, upravnik,
Hvastja Albin, član 10 OLO Kamnik in
Grilj Stane, računovodja.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 15. februarja 1950.
St. 346—III 1950
1.209
*
351.
Sedež: Idrija.
Dan vpisa: 21. februarja 1950.
Besedilo: Remontno podjetje.
Poslovni predmet: Manjša popravila
stanovanjskih zgradb in drugih komunalnih naprav.
Ustanovitelj podjetja: MLO Idrija.
Operativni upravni voditelj: MLO Idrija.
Podjetje zastopa in zanj podpteuje:
Skvarča Peter, Idrija, Gorska pot št. 2,
v vrednosti do 20.000 din.
Okrajni LO Idrija,
poverjeništvo za finance,
dne 21. februarja 1950.
St. 608wX-50
1.419
352.
Sedež: Otoče.
Dan vpisa: 21. februarja 1950.
Besedilo: Krajevni »Vodovod« Otoče.
Poslovni predmet: Preskrbovanje prebivalstva vasi Otoče z vodo za gospodinjske
in gospodarske namene.
Ustanovitelj podjetja: KLO Srednja Do
brava.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Grobovšek Franc, upravnik, in vsakokratni predsednik KLO, v tam primeru
Sluga Prane, v vseh zadevah do neome.
jene vsote.
Okrajni LO Jesenice,
poverjeništvo za finance,
dne 21. februarja 1950.
St. IX-251/2/••
1.418
353.
Sedež: Koseze.
Dan vpisa: 15. februarja 1950.
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjetje,
Koseze.
Poslovni predmet: Izdelovanje novih in
popravilo starih čevljev.
Ustanovitelj podjetja: KLO Bukovica,
odločba št. 60/50 z dne 10. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Bukovica.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Vrtaïruk Franc, upravnik, samostojno,
v njegovi odsotnosti

Stav. 8 — 25. II. 1950
Zupan Franc; epise finančnega in kreditnega značaja sopodpisujo v odsotnosti
enega izmed teh
Znidar Maks, v njegovi odsotnosti pa
Gubane Mimi.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 15. februarja 1950.
St. 342—III 1950
1.208
354.
Sedež: Mengeš.
Dan vpiaa: 20. februarja 1950.
Besedilo: Živilska industrija, Mengeš.
Poslovni predmet: Izdelava kvasa, testenin in pražarna kave.
Operativni upravni voditelj: OLO Kamnik, poverjeništvo za lokalno industrijo
in obrt.
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik, odločba št. VII/2-937/1 z dne 10. VIII.
1949.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Rant Ignac, direktor,
Kane Hcla, knjigovodja, v odsotnosti
enega izmed teh sopodpisuje
Hočevar Jože,
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dno 20. februarja 1950.
r
Št. 381—III 1950
1-345
*
355.
; Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 17. februarja 3950.
Besedilo: Trgovsko podjetje »Hcso«.
Ustanovitelj podjetja: RLO IV Ljubljana.
v
Operativni upravni voditelj: RLO Iv
Ljubljana.
. .
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo'
Romic Frane, upravnik, skupaj z nji•
Juvan Roža, šef računovodstva •••"
govedskoga centra RLO in njen namestnik
Skodnik Igo.
Rajonski LO IV Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 17. februarja 1950.
Fin. št. 388/50
1-319

•

35G.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpiea: 6. februarja 1950
,
Besedilo: Mestno obrtno storitveno P0*1;
jetjo Kolarska delavnica v Murski Sobota
Poslovni predmet: Izvrševanje kola1"
skih del.
... •
Operativni upravni voditelj: Izvrši»1
odbor MLO Murska Sobota.
'Ustanovitelj podjetja: MLO Murska »°bota.
Podjetje zastopata in zanj podpisujejr
Beznec Bela. ravnatelj, v njegovi odanosti pa
j
Polanič Slavko, računovodja, knjigov«^
ekega centra, vse listine denarnega» & '
terialnega, obračunsfkega in kreditne.?
značaja.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 6. februarja 1950.
1<127
St. 128/1950

•

857.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpîea: 6. februarja 1950.
.
Besedilo: Mestno obrtno storitveno P»*
jetje »Radio in elektroinstalacijeko r>
jetje, Murska Sobota.

fe S - 23. •. I960
??,6|wûi predmet: Nakup • popravilo
•'liT^Sr1 •••••1••> gramofonov, polnjenje
1 PpPUvilo akumulatorjev, popravüo v
£*• e Imcci"*anün> iQ izvrševanj© elekTOiaataiacij pri avtomobiEb. in motornih
r

er tiv

nflP'P

a, Jli upravaj voditelj: Izvršilni
••••• MLO Mirreka Sobota.
fJa!tan0VÌtelJ P°dietJa: ••0 MurBka So.
podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
10OfSiec Bela' raTnateÌJ do zneska
w.uco din, v njegovi odsotnosti podpisu.
£'računovodja knjig, centra v Murski SoPolaniO Slavko, vse listine denarnega,
•*•naaega, obračunskega in kreditnega
««čaja po 47. členu epi. zakona o drž.
•*•. podjetjih.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeniStvo za finance,
dne 6. februarja 1054).
St. 127/1950
1.126
Sedež: Murska Sobota, Slomškova ulica st i.
Dan vpisa: 14. februarja 1950.
Mestno gostinsko podjetje v
M oesedilo:
"rski Soboti.
Poslovni predmet: Nakup, priprava in
hol ••• J?£'!vin teT nakuP in p«>daja alkoObrati; gostilna pri Zvezdi, Slomškova
*. gostilna pri Pošti, Lendavska 4, goSS Pri Mostu» Lendavska 61 in Zajtr.
to buffet Tit0va ulica Mure,ka
Sob t
'
'
Ustanovitelj podjetja: MLO M. Sobota.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
°db• MLO Murska Sobota.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
*üsar Elza, ravnatelj MGP, po 47. členu
P • zakona o drž. gesp. podjetjih do zne**& 100.000 dm, v njeni odsotnosti podpi* ranka Jolanka, računovodja, z istimi
PWjcami do zneska 100.000 din.
-Okrajni LO Murska Sobota,
povorjeništvo za finance,
dno 14. februaTja 1950.
St. 193/50
1.278
859.
*
Sedež;
Tepanje.
"an vpisa; 15. februarja 1950.
lcüesedilo: Krajevno gostinsko podjetje,
Janje.
Poslovni predmet: Izvrševanje veeh go«timskih poolov.
Ustanovitelj podjetja: KLO Tepaajer.
pan^eratiTni u^TàVni wd/irelj: KLO TePodjetje zastopa in zanj podpisuje:
«amit Franc, upravnik.
Okrajnj LO Poljčane,
poverjcnlštvo za »inance,
dnt! 15. februanja 1950.
St. 513/XVII/50
1.322

Beo,

*

Sedež; Vremski Britof.
IW 7-pisa: 17- tefcTuarja i960.
J«!» • : Krajema mizarsko-kolareka
ìw}ICa' V"mski Britof.
ttiâ'7»S?vnI Predmet: Izdelava predmetov
*»o^olarske stroke.
uôtanOTftG]. podjelja. KL0 vremeki
1950' odlo£ba St. 03/50 z dno 17. II.
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Operativni upravni voditelj: KLO Vremski Britof.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Čepar Franc, upravnik, po predpisih
in pravilih podjetja,
Hrvatic Gizela, eopodpisujo z upravnikom v istem obsegu.
Okrajni LO Sežana,
poverjeništTo za finance*
dne 17. februarja 1950.
Št. 2ÔS/1-50
1.235
Spremembe
361.
Sedež: Ajdovščina.
Dan vpisa: 16. februarja 1950.
Besadilo: Splošno gradbeno podjetje
»Primorje« v Ajdovščini.
Izbriše se Melihar Bogdan, direktor in
vpiše
Sircelj Milivoj, direktor, ki podpisuje
samostojno, v obeegu Aik. pooblastil «n
pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 16. februarja 1930.
St. 243115—1050
1.395
*
302.
Sedež: Celje.
Dan vpiea: 11. februarja 1950.
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje,
Celje.
Poslovni predmet odslej: Nakup in izraba tesa na panju, žaganje in predelovanje lesa ter prodaja proizvodov lesne in.
dustrije. »
Operativni upravni voditelj odslej:
Glavna direkcija za lesno proizvodnjo pri
ministTötvu za lesno industrijo LRS.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 11. februarja 1930.
St. 24356-1950
1.120

•

•.
Sedež: Kranj.
Dan vpisa: 14. februarja 1950.
Besedilo: Gostinsko podjetje »Hotel
Evropa« Kranj.
Izbriše eo Goneli Stanko, ravnatelj in
vpiše
Roškar Vinko, ravnatelj, ki podpisuje
samostojno, v obsegu zak. pooblastil in
pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 14. februarja 1950.
št. 243112-1930
1.391
364.
Sedež: Kranj.
Dan vpisa: 11. februarja 1950.
Besedilo: »Oskrba«, podjerjo za oskrbovanje» lokalno industrije in obrtništva,
Kranj.
«
Operativni upravni voditelj odslej:
Glavna direkcija industrijskih servisov
pri ministrova za industrijo LRS,
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dn« 11. februarja 1950.
St. 24377/1—195f>
1.119

•

365.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 14. februarja 1950.
Besedno: »Les. Ljubljana*.
TzbriŠo 60 Herman Rado, direktor in
vpföe
•

Strain 60
Tominec Milan, direktor, ki podpisuje
samostojno, v obeegu zak. pooblačil in
pravil podjetja.
Slinistr&tvo la finance LRS,
Ljubljana,
dne 14. februarja 1950.
St. 24363/1—1950
1.393
*
3C6.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 13. februarje I960.
Besedili: Tovarna kovinske galanterije,
Ljubljana.
Izbriše se Konoilja Franc, persanataî
referent in vpi5e
Ahlin Anton, ••••••• referont, Id
podpisujo v odsotnosti direktorja v istem
obeegu kot oni, razen v zadevah iz 39. oleina spi. zakona o drž. goep. podjetjih.
Min «trstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 13. februarja I960.
St. 24380/1-1950
1.S89

•

367.
Sedež: Ljubljana, Moste.
Dan vpisa: 4. februarja I960.
Besedilo: Komična tovarna Moste, Ljub:
ljana—Moste.
Izbriše se Marok Bojan, ravnatelj in
vpile:
«
Spragar Branko, direktor, Id podpisuje
samostojno, v obsegu zak- pooblastil
in
l
pravi] podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 4. februarja 1950.
t
St. 24371-1950
1.111a

•

368.
Sedež: Novo mesto.
Dam vpisa: 13. februarja 1950.
Besedilo: Splošno gradben« pedjetj»
»Pionir«, Sovo mesto.
Vpišeta se:
Torfcar Mirko, glavni računovodja, Id
eopodpisujo listine po 47. Senu epi. zakona o drž. gosp. podjetjih in
Trdan Helena, knjigovodja, ki eopodpisuje v odsotnosti glavnega računovodja,
v istem obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 13. februarja 1950.
St. 24397-1950
1.387
369.
Sedež: Polzela.
Besedilo: Savinjska tovarna nogavie,
Polzela.
Dan vpira: 10. februarja 1950.
Izbriše se Bukovec Franc, glavni računovodja in vpise
»
Sušek Rozaliia, glavni računovodja, ki
eopodpfeuje listine po 47. Senu epi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljane,
dne 10. februarja 1950.
Št. 243103—1930
•7,
370.

*

Sedež: Stara Fužina v Bohinju.
Dan vpisa; 13. februarja 1980.
Besedilo: Gostinsko podjetje »Hotel Klatorog«.
Izbrišeta se: KovaS Vida, slarnii računovodja in Kifer Magda, začasni v. d.
glavnega račuttovodje, *pi5e ee

Strao 70
Gril] Slavica, glavni računovodja, ki so.
podpisuje listine po 47.- členu spi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 13. februarja 1930.
St. 24316/2—1930
1.388
871.

Štev. 8 « 26, II. 106g,
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*

Sedež: Stična,
Dan vpisa: 6. februarja 1950.
Besedilo: Republiško podjetje >Zivino.
odkup« skrajšamo: Žirmoodkup«, Stična.
Sedež odslej: Grosuplje.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 6. februarja 1950.
, Št. 24399—1950
1.112a

•

872.
Sedež: Vir pri Domžalah.
.Dan vpisa: 14. februarja 1950.
Besedilo: Tovarna sanitetnega materiala, Vir pri Domžalah.
Izbriše ee Kregar Karto, računovodja
in vpiše
Cerar Ljubica, glavni računovodja, ki
eopodpisuje listine po 47. členu epi. zakona o drž. gcsp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 14. februarja 1950.
St. 243106-1950
1.394
373.
Sedež: Vižmarje nad Ljubljano.
,
Dan vpisa: 10. februarja 1950.
Besedüo: Bombažna tkalnica, Vižmarje
nad Ljubljano.
Izbrile ee Grabrijan Ferdo, glavni računovodja in vpiše
•
Okršlar Terezija, računovodja, ki sopodpieuje listine po 47. Senu spi. zakona
o drž. gospodarskih podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 10. februarja 1950.
St. 24362/1—1950
1.118
374.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 15. februarja 1950.
Besedilo: Slovenija avtopromet Celje —
akrajšano »SAP Celje«.
Vpiše se
Dobovišek Vera, namestnik glavnega
računovodje, ki podpisuje v odsotnosti
glavnega računovodje, v istem obsegu kot
oni.
Ljudski odbor Ljubljansko oblasti,
poverjeništvo za finance,
dne 14. februarja 1950.
St. 11-94/1950
1.239
375.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 15. februarja 1950.
Besedilo: Oblastno odkupno podjetje
»Sadje in zelenjava«, Celje.
Izbriše 6e Leskovšek Vilko, direktor in
vpiše:
SteblovnÛt Edo, direktor, ki podpisuje
samostojno v obsegu zaK. pooblastil in
pravil podjetja.
Ljudski odbor Ljubljanske oblasti,
poverjeništvo za finance»
dne 14. februarja 1950.
St, 113/1950
Ï.288

876.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 13. februarja 1950.
Besedilo: Tovarna sadnih sokov in alkoholnih pijač »Alko« Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odslej: Direkcija za lokalno živilsko proizvodnjo,
Ljubljana.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 13. februarja 1950.
Fin. št. 423/50
1.237
377.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 10. februarja 1950.
Besedilo: Trgovsko podjetje >MIeko«
Ljubljana.
Izbriše se računovodja Puc Vladimir in
vpiše
Gartner Slavica, računovodja.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 10. februarja 1950.
Fin. št. 249/50
1.110a
378.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 10. februarja 1950.
Besedilo: Podjetje Labod, Ljubljana.
Vpiše se 6prememba v priimku
Korenčan Pavla, računovodja, v Okom
Pavla.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 10. februarja 1950.
Fin. št. 403/50
1.109a

• •

379.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 13. februarja 1950.
Besedilo: Podjetje »Mestno opekarne«
Ljubljana.
Vpiše se pomožna naprava »Opekama
Draga<.
Mestai LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 13. februarja 1950.
Fin. št. 321/50
1.280

•

380.
Sedež: Ljubljana.
Dan pisa: 16. februarja 1950.
Besedilo: Mestno podjetje »Mlin«, Ljub.
ljana.
Operativni upravni voditelj odlelej: Poverjeništvo za državne nabave MLO.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dno 16. februarja 1950.
Fin. St. 479/50
1.283

•

881.
Sedež: Ljubljane.
Dan vpiea: 15. februarja 1950.
Beeedüo: »Sumi«, tovarna bonbonov,
čokolade in peciva, Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odela]': Direkcija za lokalno žSvilsIko proiavodojo t
Ljubljani.
Mestni LO ta glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo ca finance,
4ne 15. februarja 1950,
Fin. Et. 469/50
Ï.20S

382.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 15. februarja 1950.
BesedÜo: Tovarna testenin, Ljubljana,
Operativni upravni voditelj odslej: Direkcija za lokalno živilsko proizvodnjo»
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dno 15. februarja 1950.
Fin. št. 454/50
1.281
883.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa; 16. februarja 1950.
Besedilo: Industrijsko podjetje »Vinocet«, Ljubljana,
Operativni upravni voditelj odslej: Poverjeništvo Za državno nabave MLO.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dno 16. februarja 1950.
Fin. št. 491/50
1.284
*
384.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 15. februarja 1950.
_
Besedilo: Mestno podjetje »Žima« Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odslej:
Uprava mestno tekstilne industrije»
Ljubljana.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 15. februarja 1950.
Fdn. št. 465/50
1.2W
385.
Sedež; Celjo.
Dan vpisa: 22. februarja 1950.
Besedilo: Gostinstvo, MLO Celje.
Izbrišo se ravnatelj Bexglez Adolf W
vpiše

j

Krelj Silvo, ravnatelj, ki zastopa po»"
jetje samostojno v obsegu zakonskih P°"
oblastil in pravil podjetja.
Mestni L0 Celje,
poverjeništvo za finance,
dne 22. februarja 1950.
K
St. IX-41-1950
l-415

•

886.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 17. februarja 1950.
Besedilo: Klavnica, MLO Celje.
Ustanovita se* novi poslovalnici:
Klavnica,
u
Odkup živine, obe na Teharski ••
št. 3.
,a
t
Izbriše se ravnatelj Dnofenilc Anton *"
vpis©
,
Gabrio Tone, ravnatelj, M zastoMpjJ,
jetje v obsegu zakonskih pooblastil w
pravil podjetja.
Mestni LO Celje,
poverjeništvo za finance«
dne 17. februarja 1950.
1.2$
St. IX—131, 235-1950
*
387.
Sedež: Idrija.
Dan vpiea: 16. februarja 1950.
Besedilo: Okrajno podjetje hotel >*
n»s«.
,. .. «o.
Besedilo odslej: Okrajno podjetje •
suina »Nanos«.
Okrajni LO Idrija,
poverjeništvo za finance«
dne 17. februarja 1954. f..„*£
St. 037/X-Ì6fl
•**

SedeSt LJotljana, Stotice 28.
Beeedüo: Brivnica in üesalnica, Ježića.
S®đ«Ž: Ljubljana, Pod Ježami St. 1.
«»a vpfoa: •. februarja 1950.
Iabriie ee računovodja Ojeteršek Jože
lo:
in vpifce računovodja
T^!S
Mizarska
delavnica
I.
rajona.
Rihai Vladimir, Sef knjigovodskega
«a.^*1'0^ 8e stani« Viljem in Gartner
centra.
^Ävpüeta ee:
^••••••• Ivan, Se/ knjigovodskega eentra
Fin it. 1207/50
1.17Ô
Sedež:
Ljubljana,
Maurer
jeva
nI.
20.
„„ „^• Ana, uslužbenka knjigovodskeBesedilo: Pralnica H.
8a centra RLO I.
Mmäe se računovodja Ojsteršek Jože
Rajonski LO I Ljubljana,
in vpiše računovodja
poverjeništvo za finance,
Rihar Vladimir, Sef knjigovodskega
dne 11. februarja 1950.
centraŠt. 305/50
1.180
Fin. St. 1214/50
1.183
889.
*
Sedei: Ljubljana, Tyrfeva 95.
Besedilo: Popravljalnica glasbil, Harmo^eadež: Ljubljana, Celovška c. 97.
nika.
" n vpfea: 22. avgusta 1949.
Izbrišo se računovodja Pilih Edo in
jedilo: Koloniale.
vpiše računovodja
le eS u Mvnl
Kru c Pav&1 i0
vpile
P
*
4
Rihar Vladimir, Sef knjSgovodakega
••••^?0-•1• Cvet0> upravnik, ki podpisuje centra.
Fin. it. 1218/50
1.181
uoetojno, v računovodstvenih zadevah
m
etaipaj z računovodjem.
Sedež: Ljubljana, Tyrïeva c. 41.
Rajonski LO II Ljubljana,
Besedilo: Tapetništvo.
poverjeništvo za finance,
IzbriSe ee računovodja Pevc Karol in
dne 15. februarja 1950.
vpiše računovodja
Fin. St. 1393/60
1.240
Rihar Vladimir, Šef knjigovodskega
centra.
890.
*
Pin. St. 1218/50
1.184
P^vpiea:
10.
februarja
1950.
Sedež: Ljubljana, St. Vid.
£edež: Ljubljana, Janševa nI.
Besedilo: Uprava pokopali« St. Vid,
f Medilo., žaga.
e ee
Dravlje.
in wv
računovodja Splihal Marija
Izbriše ee računovodja Brioelj Franc to
p^l8e računovodja
YladlmlT
računovodja
oant
. Sef knjigovodskega vpiäe
Rihar Vladimir, Sel knjigovodskega
1.175 centra.
Fdn. it. 1213/50
Fin St. 117Ö760
1.177
îwB5: LJubIjana, Janševa ul. St. 16.
Besedilo: Odpad II.
Sedež: Ljubljana, St. Vid St. 51.
aar.? m
• • ee računovodja Weralk Ferdi.
Besedilo: Ekonomija, St. Vid.
p?,
vpiše raEunovodja
Izbriše se računovodja Nebec Danica in
^••• Vladimir, šef knjigovodskega vpiše računovodja
Rihar Vladimir, Sef knjigovodskega
<,
Fin. 8t. 1211/50
1.173 centra.
L ub, a a
Fin. It. 1217/50
1.178
BÌ^Ì,
Ì Ì " » Jernejem nI. St. 18.
Be
T 6edij0: »Medenjak«.
Rajonski LO II Ljubljana,
ih'^e ee računovodja Splihal Marija
poverjeništvo za finance,
Hih1SB raeun
°v«dja
dne 10. februarja 1950
Vladimir
5••
'eatra
»
knjigovodskega
Fin. št. 1212/50

g

1.172

Ln
BPÜ!?:, i Wiana, Jernojeva e. 14.
Jlo:
Ä eePrevozništvo,
in Vr,;'š0
računovodja Ojeteršek
••? äe računovodja
c
Vladltnlr
8ef

ôntra

'

Jože

knjigovodskega

Fin. St. 1215/50
•
S, L•iana, Jezica 26.

1.179

to.,1« računovodja Tumpej Franc in
*j» računovodja
«emu*1 Vladimk, Sef knjigovodskega
Fin. št. 1209/50
1.174
Bee^i, J i»na, Jeilca St. 116.
: Pof rS
.l ï*Hïi ee
« t*o. Jezica.
tt »nisT
računovodja Tumpej Franc
«Cr S8uaovodja
0öntrar ^adimir, Sef knJiigovod»kega
Sed&?. L UDl

Sede-

T

Fln

5t

-

1210/5

°

118

°

M,, M •,• • 82
ì fcca.
?«eaÄ
. » podjetje
* ' >Kolnrstvo<
• Krajevno

,e

IzbpjÄ-

"^ ras,^ racunovodja Selan Matija in
0

entr,a.

1:,,!
p

'«ir,
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•• S5. •. Iß60

«pf knjigovodskega

in. St. 1208/50

1.182

•

391.
Sedež: Boreča.
Dan vpisa: 14. februarja 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje >Krajevna
gostilna, Boreča«.
IzbriSe ee poslovodja Fioko Franc in
vp&ejo
Ficko Marija, poslovodja,
Caear Franc, predsednik KLO Trdlcova,
Klepec Danilo, gl, računovodja in
Gabor Irena, pom. gl. računovodje
knjigovodskega centra za goelinetvo v
M. Soboti, ki eopodpimijeta vpp listine po
47. členu epi. zakona o dri. gosi""laraldh
podjetjilh.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeniStvo za finance,
i
dne 14. februarja 1950.
St. 188/1950
127S

•

392.
Sedež: Krilevci • Prekmurju.
Dan vpisa: 14. februarja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, Križevci.
Vpišejo ee za podpisovanje
Cahulc Ernest, računovodja,
Kprčmar Ludvik, predefidnik KLO Križevci,
Klepec Danilo, gl. računovodja knjigov.
oentra za gostinstvo v M. Sobota, Id je po-

oblaščen podpisovali za vse finanfloe listine po 47. členu epi. zakona o drž.
goep. podjetjih.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 14. februarja 1950.
St. 187/1950
1.277
*
393.
Sedež: Raktfan.
Dan vpisa: 13. februarja 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje iKrajevna
gostilna, Rakičan«, p. M. Sobota.
Izbriše se poslovodja Gonza Anica in
vpišejo
Čačinovio Mirko, poslovodja in
Gorza Anica, namestnik poslovodje. Za
gostinski knjigovodski center v M. Sobo.
ti bo&ta sopodpisovala za vse finančne listine
Klepec Danilo, gl. računovodja in
Gabor Irena, pom. gl. računovodje.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 18. februarja 1950.
St. 164-50
1.2T4

•

394.
Sedež: Markovci.
Dan vpiea: 14. februarja 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje >Krajevna
gostilna, Markovek.
Izbriše se Krpic Karel in vpüejo
Gomboc Koloman, tajnik,
Talaber Janez, fin. poročevalec KLÖ
Markovci,
Klepec Danilo, gl. računovodja in
Gabor Irena, pom. gl. raBunffvodje
knjigovodskega centra za gostinstvo v M.
Soboti, ki podpisujeta vse finančne liefine po 47. členu spi. zakona o drž. goep.
podjetjih. »
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 14. februarja 1950.
St. 165—1950
1.37«
Sedež: Martinje.
Dan vpisa: 7. februarja 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje >Krajevna
gostilna« Martinje.
Vpiše se Klepec Danilo, glavni račun©,
vodja, ki bo podpisoval vse listino •••••noga značaja. »
Okrajni LO Mnrek'a Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 7. februarja 1960
St. 167/1950
1.124

•

896.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpisa: 8. februarja 1980.
Besedilo: Mestna gostinska podjetja •
Murski Soboti.
Zaradi vključitve v mestno goetiuaß©
podjetje ee izbrišejo: Gostilna pri Mostu,
gostilna pri Pošti, Bufet in zajtrkovelnlca In gostilna pri >ZvezdU, v MurekJ
Soboti. '
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 3. februarja 1950.
St. 141, 142, 143 In 144/50 1.126
Vf
897.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpisa: 6. februarja 1950.
Besedilo: Mestna obrtno-sforitveoa pe6>
jetja v Murski Soboti.
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Izbriše ee mestno podjetje »Radiodelavnica«, in »Elektrotehnično podjetje«,
ki ee združita v mestno »Radio-elektrcin6talaeijsko podjetje.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 6. februarja 1950.
SI. 127/1950
1.128

•

398.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpisa: 6. februarja 1950.
Besedilo: Mestna obrtno storitvena podjetja v Murski Soboti.
Izbrišeta ee mestni podjetji »Mesnica I
in mesnica TI«, ki ee združita v obrat
Klavnica.
Okrajni LO Murska Sobota,'
poverjeništvo za finance,
dne 6. februarja 1950.
Št. 128/1950
1.129

•

899.
Sedež: Pertoča.
Dan vpisa: 6. februarja 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje »Krajevna
gostflnac Portoča.
Izbriše ee Benko Stefan, pooblaščenec
za podpisovanje in vpišejo
Klepec Danilo, gl. računovodja knjig,
centra in
e
Gaber Irena, pomočnica gl. računovodje,
ki bosta podpisovala po 47. členu spi.
zakona o drž. gosp. podjetjih do zneska
80.000 din, v poslovodjevi odsotnosti pa
Nemec Janez, predsednik m •
Mencigar Alojz, tajnik KLO.
Olcrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 6. februarja 1950.
Št. 130/1—1950
1.122

Zadružni register
Vpisi
74
Sedež: Dovje, Mojstrana, OLO Jesenice.
Dan vpisa; 15. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga Dovje —
Mojstrana.
Na ustanovnem zboru 11. VII. 1948 je
bila zadruga ustanovljena za nedoločen
čas.
Nalogo zadruge so: da na čim boljši
in čim kultunrejši način oskrbuje svoje
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi
predmeti; 2. da odkupuje v evojem okolišu vse kmetijske pridelke in izdelke v
skladu s postavljenim načrtom za dobro
oskrbo mest in drugih industrijskih središč in ••••• v ta namen pogodbe;
3. da pospešuje in razvija vee panoge
kmetijskega gospodarstva na evojem
področju, tako poljedelstvo, živinorejo,
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo,
gojitev industrijskih in drugih kultur,
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno
še fiate panoge oziroma kulture, M v
danih naravnih pogojih najbolj uspe.
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske
proizvodnje in g tem za naraščanje blagostanja svojih članov naprednejše tehnične in agronomske metode v kmetijstvu in v ta namen nabavlja kmetijske
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja
ambulante za živmo, plemenilne postaje,
organizira selekcijo živine, gradi silose,
organizira plemensko službo, 6krbi za
gojitev sadnih, gozdnih in drugih radik
itd.; 5. da organizira predelavo kmetij.

ekih pridelkov in obrtna delavnice za
potrebe svojih članov insizrabjjà pri tem
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira

kmečke prihranke v oblaki hranilnih

vlog in notranjih poaojil za ustvarjanje
obratnih sredstev in podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da ekrbi za gospodarski strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega okoliša tako, da prireja v svojem zadružnem
domu strokovna in politična predavanja,
kulturne prireditve, strokovne tečaje, razptave, predvajanja filmov, goji fizkulturo,
ter ustanovi svojo knjižnico.
Delež znaša 150 din, ki se lahko plača
v obrokih. Delež zadnjžnikovega družinskega člana znaša 20 din.
Zadruga razglaša važnejše oklepe v svojih poslovnih prostorih in na razglasni
deski.
Upravni odbor sestavlja 8 do 15 članov,
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za
dobo enega leta. Za zadrugo podpisujeta
po dva člana upravnega odbora, katerih
enega lahko nadomešča po upravnem
odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge.
Člani upravnega odbora eo:
Rekar- Alojz, posestnik, Mojstrana 2,
Hlebanja Janko, posestnik, Mojstrana
št. 15,
Lihteneger Jakob, posestnik, Mojstrana
št. 65,
Skumavc Franc, posestnik, Dovje 34,
Peternel Janez, kmet, Dovje 54,
Zima Feliks, lovski čuvaj, Mojstrana
št. 34,
Potočnik Janez, kmet, Dovje 11,
Kocjančič Franc, posestnik, Dovje 19,
Jakclj Janez, posestnik, Dovje 16,
Pezdirnik Jože, kmet, Mojstrana 57,
Dovžan Ivan, posestnik, Dovje 50,
Ancelj Janez, posestnik, Mojstrana 11.
Okrožno sodišče v Ljubljani,
dne 15. februarja 1950.
1.252
Zt 5/50 - Zadr VIII 27/1
75.
Sedež: Dražgoše, OLO Kranj.
Dan vpisa: 13. februarja 1950.
Brsedilo: Kmetijska zadruga v Dražgošah.
Na ustanovnem zboru 23. X. 1949 je
bila zadruga ustanovljena za nedoločen
čas.
Naloge zadruge so: da na Srn boljši
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi
predmeti; 2. da odkupuje v evojem okolišu vee kmetijske pndelke in izdelke v
skladu e postavljenim načrtom za dobro
oskrbo mest in drugii industrijskih središč in sklepa v ta namen pogodbe;
3. da pospešuje in razvija vse panoge
kmetijskega gospodarstva na evojem
področju, tako poljedelstvo, Živinorejo,
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo,
gojitev industrijskih in drugih kultur,
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno
še tiste panoge oziroma kulture, ki v
danih naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za ptfvečanjejlmretijske
proizvodnje in • tem za naraščanje blagostanja svojih članov naprednejše tehnične in agronomske metode v kmetijstvu in v ta namen nabavlja kmetijske
stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja
ambulante za živnjo, plenienilne postaje,
organizira eejetfcijp zwing, gradi fiilose,
organizira nlemensBb eTužTro, skrbi ••
gojitev sadnih, gozdih & drugih radik
itd.; 5. da organizira predejavo kmetij,
ekih pridelkov ta obVtne delavnice za

Stey, 8-7-25. II. 1950.
potrebo svojih članov in izrablja pri tem
predvsem lokalne surovine; 6. da. zbira
kmečke prihranke v obliki hranilnih
vlog in notranjih posojil za ustvarjanje
obratnih sredstev in podeljevanje kre"
ditov svojim članom; 7. da skrbi za goepodarsiki strokovni, kulturni in pr°"
svetni dvig vseh prebivalcev svojega okoliša tako, da prireja v svojem zadružnem
domu strokovna in politična predavanja,
kulturne prireditve, strokovne tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji fizkulturo,
ter ustanovi svojo knjižnico.
Delež znaša 100 din, ki se lahko pU&
v obrokih.
Zadruga razglaša važnejše sklepe v
svojih poslovnih prostorih.
Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov,
ki jih voU zbor izmed zadružnikov. Njegova dolžnost traja eno leto.
Za zadrugo podpisujeta po dva Sana
upravnega odbora, katerih enega lahko
nadomešča po upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge.
čl*ni upravnega odbora eo:
Lotrič Ludvik, kmet, Dražgoše 76,.
Jelene Karol, kmet, Dražgoše 38,
Luznar Franc, voznik, tiražgoše 63,
Frakelj Vinko, voznik, Dražgoše 69,
Marenk Andrej, kmet, Dražgoše 6,
Talar Janez, gaterist, Dražgoše 34,
Kavčič Andrej, delavec, Dražgoše 25'
Habjan Peter, kmet, Dražgoše 7,
Jelene, Janko, kmet, Dražgoše 37.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. februarja 1950.
.
Zt 6/50 - Zadr VIII 25/1 i-*51
*
76.
Sedež St. Janž, OLO Trebnje.
Dan vpisa: 17. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga Milana Majcena v St. Janžu na Dolenjskem.
Na ustanovnem zboru 19. XI. 1949 je
bila ustanovljena zadruga I. oblike za nedoločen čas.
Naloge zadruge eo: da e skupnimi pr0"
izvajalnimi sredstvi in s skupnim ••1••
ustanovi zadružno g0£<podarstvo z r~apre?*
no organizacijo, plansko proizvodnjo }
visoko produktivnostjo dela, uporabljaj0^
sodobno znanost in tehniko, da tako P?"
veča dohodke, ee ubrani izkoriščevalec1
elementov na vasi ter sodeluje pri socia ietični graditvi države in s tem ustva
boljše in kulturnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišja, kot zakup.
..•
Claneka vloga znaša do l°/o vrednot
vloženega premoženja po sklepu zbor •
Zadruga razglaša važnejše eklepevß
jih poslovnih prostorih
. s
Predsednik upravnega odbora predsia
ffle
lja zadrugo in zanj podpisuje v i
,
odbora. Upravni odbor sestavlja Pre;?öLt
nik in 4 do 8 članov. Njegova dolzn«
traja eno leto.
člani upravnega odbora so:
Majcen Ciril, kmet, št. Janž 4^
Juetinek Slavko, kmet, št. JanzFlajs Alojzij, kmet, Hinje 15,
. 14
Knez Alojzija, kmetica, Koludarie i<"
Grom Anton, kmet, Videm 3. ,
Okrožno sodišče v Ljubljani,
dne 17. februarja 1950.
or>.Zt 8/50 - Zadr VITI 28/1
1-

77.
Sedež: Turjak, OLO Grosuplje.

Dan vpisa: 17. decembra •9- .
Besedilo: Kmetijska asadruga v Tm^

&8 - 25. II. 1Q50
Na ustanovnem zboru 24. II. 1048 jo
&B ' ••1•••••'•• zadruga za nedoločen
B zadru
g° ^01 *• da izdeluje po
, oailih pristojnih organov plan za odlilu- , etii°k'i'1 pridelkov v svojem oko.5 2. da izdeluje po navodilih pristoj3 ü °rganoy plan potrošnje svojih članov;
' ûa izdsla finančni in kreditni plan in
e inîU1
slovie
f
cnim planom svoje po4 j zyeze jn postavljenimi normami;
Z ira v
M men fita
k'e !i ^ '
tietične podatsi, ' 'v • daje v uporabo tudi svoji po0 1 z
i' • vezi, Glavni zadružni zvezi LRS
5- da
lian
odkupuje v svojem oko
evoi V^ kmetijsko pridelke in oskrbuje
e z veera
Qruff' •
kmetijskim .orodjem m
kor 4 ^ kmetijskimi
potrebščinami, kaz ves
nnst i
mi potresnimi predmeti po

•A$-

r^avljenem
Planu: 66
]jU
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da ekle a

P P&ïïod-

kmetovalci v svojom okolišu za od.
km
etijakih pridelkov in jim izplačuje
v Ç
7i * namen predujmo (kontrabiranje) ;
fi îs a
drži imi
. ^ P od epogodbe z zadružnimi in
Drir!r?
P i tii za dobavo kmetijskih
svet 0 • ' 8- da 6krbi M kulturno taprono^ zgraditev evojih članov in za nji^o zadružno vzgojo.
le
v ~£ *\ znaša 100 din, ki ee lahko plača
. adruga razglaša važnejše ••••• v svo^PMlovnih prostorih.
odb or 6esiavl a
ki KbaVa
'
i 7 do 9 članov,
v Ì
bn
\z
°^
zbo
r izmed zadružnikov za do.
00
«aega leta.
Un7? zadrugo podpisujeta po dva člana
nado• sega
va odbwa. katerih enega laEko
5•••!1 i v p0 uPravnem odboru pooblauslužbenec zadruge.
•^•1 uPravnega odbora eo:
JailM
••^.
' kmet, Mali Osolnik 7,
HS
Q «*sic Vinko, kovač, Turjak 21,
p^per Alojzij, kmet, Turjak 43,
Lo art Franc, delavec, Turjak 6,
K]ČT ^1-0- mesar> Turjak IS,
S Alojzij, kmet, Pravniki 3,
n Janez
PMI
' k•et- ••3' Osdbüf 5,
•ucLiosar Franc, krnet, Vel. LoJšnik 8,
dle
Herman, kolar, Turjak 42.
"krožno
sodišče v Ljubljani,
„ dne 17. decembra 1049.
*,^__4U69/49 _ Zadr VTII 17/1 1.247

IV It 1106/49-4
1.214
Čretoik Jožef, roj. 24. III. 1920 na Otoku, KLÓ Bočna, sin Ivana in Elizabete
rojeno Fišer, ključavničar v tovarni emajlirano posode v Gaberju pri Celju, je bil
od jeseni 1944 v NOV, januarja 1945 od
Nemcev v Zgornjem Logu pri Litiji ujet
in baje takoj ustreljen. Od takrat se pogreša.
Na prošnjo brata Cretnika Franca, kmeta z Otoka št. 25, KLO Bočna, ee uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega in
eo izdaja poziv, naj eo o pogrešanem v
dveh meeecih .po tej objavi poroča sodišču
ali ek'rbniku Ntinčiču Antonu, eod. nameščencu v Celju.
Cretnik Jožef ee poziva, naj ee zglasi
pri podišču ali da kako vest o eebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. februarja 1950.

•
I R 27/49-5
1.141
Papič Anton, roj. 27. III. 1926 v Grabrovcu, delavec iz Grabrovca 59, ein Jožeta in Ane rojene Čmugelj, ee je e 3.
bataljonom IX. brigade udeležil bojev pri
Kočeveki Reki 27. X. 1943. Ranjenega v
glavo eo ga zajeli Nemci in odpeljali v
neznano emer. Od tedaj ee pogreša.
Vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj
znano, ee poziva, naj o tem v dveh meee.
tih po objavi v Uradnem listu LRS poroča eodišču ali skrbnici Medven Mariji,
sodni uslužbenki v Črnomlju.
Papič Anton se poziva, naj ee zglasi
pri eodišču ali da kako vest o eebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Umorniju
dne 13. februarja 1950.

R 276/49-8
1.326
Godec Alojz, roj. 17. IV. 1911 v Trehnji gorici Št. 14, KLO Krita, sin Janeza
in Uršule rojene Skufca, je odšel 9. IX.
1943 k partizanom in baje v nemški
ofenzivi 3. I. 1944 podlegel ranam. Od
tedaj ee pogreša.
Na predlog brata Godca Lovrenca iz
Trebnje gorico Št. 14 6e uvede postopanje za razglasitev za mrtveca in ee izdaja
poziv, naj se o pogrešanem v treh meeecih po objavi v Uradnem Ustu LRS_ poroča eodišču ali skrbniku Krese StanislatV
^ 810/5fl_2
1.213 vu, eod. uradniku v Grosupljem.
Godec Alojz ee poziva, naj ee zglasi pri
••? dAdela
. roj. 24. XII. 1912 v PreUr e
Ha ,11 J?07p
! . h« Matteredorferja Vi. eodišču ali da glas o eebi.
v PfitrJ . ^
rojeno Wei«, gospodinja
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
cih afVj^ana
' 'e bila !• •• P° gestapov. predlogu.
Sarvar„
in odvedena v taborišču
Okrajno sodišče • Grosupljem
Çrelà. •• •••*•••••••. Od takrat ee podne 20. februarja 1950.
Vop
*
državi,; ^
ko Filipa, učitelja na
I R 21/50-2
1.324
Ss
«vedi"2" ^imnazi.U v üo1- Logatcu,
•nrlvo j
Postopanje za razglasitev za
Mikulič
Josip,
roj.
23.
I.
1879
v
Trav.
^«Sani „ i'e izdaia Poziv, naj ee o po- niku št. 71, KLO Loški potok, ein Janeza
kern lig,^ ygh meserih po objavi v Urad. in Ane rojene Košir, kmet v Dolgi vasi
fte11 ^'mav A Poroča sodišču ali ekrbni- Št. 61, KLO Livold, p. Kočevje, je bil
" 'm.
'" Ptonu, sod. nameščencu v interniran v Trevisu, nato v Remccljn,
po 8. IX. 1943 pa v Buchenwaldu, kjer
^••
\•
, ee
Prj fi
?
poziva, naj ee zglasi je zaradi onemoglosti baje začetek leta
Qdi; ;?
?
1945 umrl. Od takrat ee pogreša.
•"••• ali da kalî0 vest ° ertiPredl
rc )<a ho sodi5?e
Na predlog žene MJkutič Frančiške,
4ii
'
odloČilo o
kmetice v Livoldu 61, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega to ee izdaja
^a.m0.SO(liš5o v Celju
01113
poziv, naj se o pogrešanem do 10. VI.
13? februarja 1950.

Uvedba postopanja
Jï^azj^lasitev za mrtve

1950 pioroča eodišču ali 6krbniku Črnivcu
Jožefu, sodnemu uslužbencu v Kočevju.
Mikulič Josip ee poziva, naj se zglaei
pri sodišču ali da glas o e&bà.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Kočevju
dno 17. februarja 1950.
*
II E 364/50—3
1.212
Tavčar Venceslav, roj. 1. VII. 1918 v
čabračah 19, ein Janeza in Marjane roj.
Stanovnik, mlekar v čabračah 9, ee od
leta 1945 pogreša.
Na predlog matere v Tavčar Marjane,
preužitkarice v Čabračah št. 9, se uvede
postopen je za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj znano, se poziva, naj o tem v dveh mesecih
od to objave v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali skrbniku Zelezniku Simo,
nu, sodnemu nameščencu v Kranju.
Tavčar Venceslav se poziva, naj se
zglasi pri eodišču ali da kako vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. februarja 1950.
II R 370/50-3
1.241
Jereb Jožef, roj. 26. IV. 1919 v Oeol4niku, 6in Franca in Marije rojene Krek,
tov. delavec v Kranju, Tavčarjeva 19, ee
od maja 1945 pogreša.
Na predlog žene Jereb Ivanke, delavke
iz Tenetiš 12, se uvede postopane za
razglasitev za mrtvega.
II R 368/50-3
1.242
Mokorel Ludvik, roj. 14. VIII. 1925 v
Pristavi pri Tržiču, pin Antona in Marjete rojene Peternel, mizar v Pristavi pri
Tržiču, je bil v aprilu 1943 mobiliziran
v nemško vojako, ee udeležil bojev nav
Krimu, kjer je baje jeseni 1943 padel.
Na predlog brata Mokorela Antona, tapetnika iz Pristave 2, se uvede postopa,
nje za razglasitev za mrtvega. Vsakdo, ki
mu je o pogrešanih kaj znano, se poziva,
naj to v dveh mesecih od te objave v
Uradnem listu LRS poroča eodišču ali
skrbniku Železniki) Simonu, sodnemu nameščencu v Kranju.
Jereb Jožef in Mokorel Ludvik ee pozivata, naj R« zglasita pri nodišču ali dasta kako vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. februarja 1950.

•

I R 355/47-8
1.325
Kenda Miran, roj. 17. IX. 1914 v Volcan pri Tolminu, sin Matije in Marije
rojene Bernik, dipl. jurist v Goričanah pni
Medvodah št. 56, je še] 12. III. 1944 k
partizanom in se od 15. III. 1944 pogreša.
Na predlog Kenda Zlate rojene Ukmar,
učiteljice v Ljubljani, Mileinskega 59, re
uvede postopanje za razglasitev za mr.
tvega in ee izdaja poziv, da se o pogrešanem poroča eodišču ali skrbniku Tometu Antonu, delavcu v Preski 64.
Tome Anton se poziva, naj ee aglaei
pri eodišču ali da vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Ljubljani
za olerai Ljubljena okolica
dne 22. novembra 1949.

Vil R 69/49
1.246
Stajnekar Jožef, roj. 26. II. 1925 v Žetalah, sin Jožefa in Katarine Stajnekar,
pek. pomočnik v Stoprcah, je bil 1944 v
13. brigadi Mirka Bratièa XiV. divizije
NOV in je Istega leta pri napadu na Kozje padel.
Na predlog matere Stajnekar Katarine,
delavke v Stoprcah 7, se uvede postopa,
nje za razglasitev za mrtvega in se izdaja
poziv, naj ee o njem v dveh mesecih po
objavi v Uradnem listu LRS poroča sodižču ali skrbniku Taciga Maksu, posestniku
v Stoprcah št. 8. /
I R 50/50
1.245
Zajdela Alojz, roj. 11. IX. 1915 v Trnovcib, p. Sv. Tomaž pri Ormožu, sin
Alojza In Ivane Zajdela, kolareki pomoč,
nik v Zagoroih St. 5, Je bil 26. XI. 1943
prisilno mobiliziran v nemško vojsko. Pri
umiku z ruske fronte Je 3. I. 1945 spo.
ročil to Češke, da je težko ranjen. Od takrat ee pogreia.
Na predlog žene Zajdeia Frančiške v
Zagoreih 5, •• uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv,
naj se o pogrešanem v treh mesecih po
objavi v Uradnem listu LRS poroča sodišču, aH skrbniku Holcu Francu, poe. einu
v Zagorelih H. 5.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Ptuju
dne 14. februarja 1950.
*
I R 52/50
1.244
Holo Franc, roj. 16. X. 1911 v Zagor<Äh, ein Lovrenca in Katarine Hole, posestnik v RJavcih št. 34, je bil 1944
vpoklican v nemško rojsko v Savinjsko
dolino. Zadnjič je pisal iz Mozirja 20.
VIII. 1944. Od tedaj se pogreia.
Na predlog žene Hole Rozalije, poseetnice v Rjavcih 34, se uvede postopanje za
ratglasWev za mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v treh mesecih
od te objave v Uradnem listu LRS poroča
••••• aü skrbniku Sirku Jožefu, želarju
v Rjavoih it. 33.
I R 53/50
1.248
Sprajc Venceslav, roj. 27. VI. 1923 v
Zamušanih, ein Franca in Apolonije
Sprajc, poe. ein v Zamušanih 60, je bil
1943 prisilno mobiliziran v nemško vojeko. Leta 1944 je iz Celovca pobegnil k
partizanom na Primorsko in se je od tam
še javil meseca januarja 1. 1945.
Na predlog brata sprajc Viktorja, posestnika v Zamušanih 60, •• uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja pozi», naj ee o pogrešanem v dveh
meeecih po objavi v Uradnem listu LRS
poroča sodišču aH skrbniku Brumnu Jožefu, posestniku v Zamulanih.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Ptuju
dne 15. februarja 1950.
I R 24/50-2
1.135
Oorišek Anton, roj. 25. XII. 1905 v
Trbovljah, sin Antona in Marte rojene
Kolovratar, Trbovlje, Loke 334, je bil 9.
V. 1945 odpeljan v zapore v Trbovljah
ter ee od 3. VI. 1945 pogreša.
Na predlog ženo Gorišek Marije rojene
Lukač, gospodinje v TrbovlJaK, LoKâh
5t. 570, se uvede postopanje za razglasi-
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tev za mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o
pogrešanem do 15. V. 1950 poroča sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. februarja 1950.
*
I R 25/50-2
1.140
Jane Jože, nezakonski ein Bmit Neže
rojene Jane 15. II. 1921 v Studencih pri
Sevnici, delavec v Trbovljah, Retju 56,
je odšel 21. VIII. 1943 k partizanom ter
69 od oktobra 1943 pogreša. Po izjavi tovarišev je padel v bojih pri Glini blizu
Zagreba.
Na predi- • matere Smit Neže rojene
Jane, gospo^nje v Trbovljah, Retju 56,
se uvede postopanje za razglasitev za
mrtvega in se izdaja poziv, naj se o po.
grešanem do 15. V. 1950 poroča sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodiščo v Trbovljah
dne 10. februarja 1950.
I R 10/50-2
1.828
Kotar Anton, roj. 14. IV. 1914 v Skovcu, sin Lovrenca in Ane rojene Vrhovšek, Je odšel kot domobranec kake tri
tedne pred nemškim razpadom na Koro.
Ško In se od aprila 1945 pogreša.
Na predlog žene Kotar Neže, gospodinje iz Skovca št. 4, ee uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki mu Je o usodi pogrešanega
kaj znano, ee poziva, naj o tem do 1. VI.
1950 poroča sodišču ali skrbniku Grintàlu Janezu, sodnemu nameščencu v Trebnjem.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 14. februarja 1Ô50.

Oglasi sodišč
Zemljiškoknjižni oklici
J 6/50

'
1.184
Dražba
Dne 27. februarja 1950 ob 7. uri bo
pri tem sodišču v eobi št. 8 dražba nepremičnin zavezanke Rutnik Terezije, poeestnice v Plešivcu št. 26, to sicer vi. št.
44 k. o. Plešivec s pritikUnami vred.
Cenilna vrednost nepremičnin«jepritiklinami vređ znaša 557.706.80••••&•
manjši ponudek 871.844.83 din, viaTScma
65.776.60 din.
Pod •"•jmanjšim ponudkom ee ne bo
prodajalo.
Pravice, zaradi katerih dražba ne bi
bila dopustna, je treba priglaitìtl najpozneje pred dražbenim narokom do pri četka dražbe, ker M se •••• •© mogle več
uveljavijatf «l-te •••••••••••• v SHoflo
zrtražltelja, k! je ravnal v dobri veri.
i ""'ene pogoje in listke o nepremičninah ...iiejo tisti, ß ïele kup•, pregiodali pri tefa sodišču mod uradnimi urami
v sobi št. 2.
Okrajno sodišče • Šoštanju
dne 18. februarja- 1Ô50.

Oklici o skrbnikih
in razpravah
G 4/50-9
l'-186
V pravdni zadevi tožeče stranke P6'"0
Marte rojene Meze, uradnice, Maripj°r'
StudBncl, Prefadovičevft ulica, barakazastopane po Korparju Viktorju, pravnem
referentu pri OLO Idrija, kot zastopna*"
siromašnih proti toženi stranki Pelli0"
Brunu, rudniškemu inženirju neznanega
bivališča, zaradi razvoze zakonske zvejj*
bo narok za spravni poskus 16. III. 1W"8
ob 9. uri, nato pa morebitna javna usto
obravnava istega dne ob 9.15 uri.
,
Tožencu se postavi kot začasna skrbn»'
ca Sova Jožefaj gospodinja, Idrija, ki ß
bo zastopala na njegovo nevarnost in stroške, dokler se sam ne oglasi aH *"
imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 14. februarja 1950.
1.829

O 100/50-4

Oklic dedičem
V zapuščinski zadevi po Bozovičar
Janezu, posestniku s Trate R. 8, leM '
umrl 5. 1. 1950 brez sporočila P<» 'J? .
volje, ee zapustnikov brat BoaoviWr
Franc, neznanega prebivališča P07^.'
naj se v šestih mesecih zglaei ali imenul
pooblaščenca, sicer ga bo pri zapuščine!«
obravnavi zastopal skrbnik, delež pa ni"
bo hranil skrbstveni organ.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. februarja 1950.

Amortizacije
R 102/50-4
l-827
Na prošnjo Petriča Franca, Vel. I>a^
M. 43, se uvede postopanje w amgó
zaaijo vrednotnice, ki Je baje 1. 1943 zgorela ob požaru in ee njen imetnik P°fllV\!
naj v dveh mesecih po objavi v Uradneo
listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer o
sodišče po preteku roka izreklo, da J »
vrednotnica izgubila svojo pravno velja noet.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica Hranilnice in V*#°£'
nice v Vel. Laščah, št. 4067 na ime r°
trio Franc, Vel. Lašče 43, z vlogo 23.4°"
dinarjev.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 20. februarja 1950.
•
II R 630/50-5
^2l°
Na prošnjo Hoetnika Antona, župnika .
Smledniku, ee uvede postopanje za amo'
bzaoijo vrednotnic, ki jih Je prosilec m
izgubil in ee njihov Imetnik P02«1' «J
v dveh mesecih po objavi v Uradnem •
etu LRS uveljavi svoje pravice, sicer
••••• po preteku roka izreklo, P*
wedttttnice izgubile svojo pravno ?••
noet.
Oznamenilo vrednotnic:
^
vložna knjižica št. 1726 na Ime ÇfrJJl
sv. Križa, Plrniče, z vlogo 3-820dlILT
vložna knjižica št. 1728 na im* ^'
blag., z vlogo 8.843.14 din.
Okrajno sodišče v Rrnnju
dne 15. februarja 1950:
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11. Vidic Jožko, Radovljica, Meeto št. 8,
hiša št. 19 v Ljubnem in tovarna pletenin v Radovljici, 1,919.117 din;
12. Ferjan Alojzij, Poljče št. 9 pri Be.
gunjah, zemljišče v Begunjah in premičnine, 40.665 din;
13. Gregore Jožef in Ivanka, Predtrg
št. 14 pri Radovljici, kmečko posestjo v
Pretrgu, 1,249.060 din;
14. Strgar Janez in Jera, Gorjuše 52,
kmečko posestvo v Gorjušah, 32.284 din;
15. Markež Valentin, Jesenice, lïïtova
cesta št. 23, zemljišče v Stari Fužini,
1,862.671 din;
16. Prezelj Ivan, Zabrezndca št. 37, hiša št. 37 v Zabreznici z vrtom, 62.850 di.
narjev;
17. Aveenik Ivan, Zgoše št. 41 pri Be.
gunjah, hiša št. • v Zapužah on št. 34 v
Radovljici, 607.370 din;
18. Beznik Jakob, Jesenice, Savska cesta št. 4, zemljišče na Javomiku in premičnine, 130.060 din;
19. Rozman Anton, Boh. Bistrica št. 50,
hiša št. 50 v Boh. Bistrici z zemljiščem,
160.683 din;
20. Sod ja Maks, Boh. Bistrica št. 75,
zemljišče v Boh. Bistrici in premičnine»
18.841 din;
21. Kogoj Jožef, Nomenj, 12, kmečko
posestvo v Nomnju, 58.709 din;
22. Mulej Jožef, Nomonj št. 1, kmečko
posestvo v Nomnju, 29.387 din;
23. Zidar Martin, Nomenj št. 86, hiša
št. 89 v Nomnju* z zemljiščem, 16.892 di«
narjev;
24. Zmitek Blaž, Nomenj št. 19, kmečko posestvo v Nomnju:
25. Torkar Martin, Boh. Bistrica št. 6,
kmečko posestvo v Boh. Bistrici, 274.729
dinarjBv;
26. Sodja Nikolaj, Boh. Bistrica št. 5,
posestvo in usnjarska delavnica v Boh.
Bistrici s premičninami, 877.270 din;
27. Rozman Jakob, Boh. Bistrica §t, 16,
kmečko posestvo v Boh. Bistrici, 18.242
dinarjev;
28. Arih Valentin in Marija, Kamna
Poziv
upnikom
Ole
gorica št. 6, hiša št. 6 v Kamni gorici z
ajno sodišče Maribor okolica
Podpisano
sodišče
jo
uvedlo
likvidacijzemljiščem, 198.768 din;
dno U, februarja 1950.
ski postopek po uredbi o likvidaciji raz.
29. Pogačnik Lovro, Kamna gorica St.
menj, nastalih z zaplembo premoženja z 34, parcela v Kamini gorici in premičnine,
2
dno 16. III. 1949 (Uradni Met FLRJ, št. 2.717 din;
•• •••—•• Oblafea Ivana, Sv. Lovrenc 23-198/49) glede tehle zaklenjenih imo80. Tomaževič Jože, Kamna gorica Št.
»•••5~?'• ' ee uvede postopanje za vin (Stevalke na kraju označujejo vrednost 25, hiša št. 25 e koračnico v Kamni gobaje j^5v° vrednotnice, ki jo je proedleo premoženja) :
rici in zemljiščem, 72.400 din;
fta
iv^ u tftr eo nJ0n «m»1*«* poziva,
1. Klinar Herman, Jesenice, Slomškova
31. Pretnar Franc, Podhom št. 7, maBeta TJ••b mesecih po objavi v Uradnem ul. 1, premičnino, 268.620 din;
zaraki stroji in orodje 15.440 din;
bb 1J " uveljavi svoje pravice, sicer ee
2.
2van
Terezija,
Vrba
št.
2
pri
Žirovdinarjev;
&
«tnfc-P?eteiku roka te•««to« da Je vred- nici, premičnine, 55.480 din;
32. Zupane Anton, Zasip št. 1, kmečko
QJ* «gubila evojo pravno peljavnost.
3. Dr. Smajd Albfin, Ljubljana, hiša posestvo
v Zasipu, 27.356 din;
li^?*•»
vrednotnSce:
št. 27 v Radovljici z vrtom, 915.300 din;
Peter, Jesenice, Obrtniška
«ce T|m* knjižica bivše Kmečke hranil4. Belcijan Boštjan, Gora št. 2 prj Ko- št.33.5, Amež
hiša 5t. 5 na Jesenicah, Obrtniška
ft^ PoeojiMce
pri
Sv.
Lovrencu
na
mondi,
hotel
pri
Sv.
Križu
nad
Jeseni•(5 ig' J;1, ^ v valoriziranem znesku cami in z zemljiščem na Javomiku in na ulica in premičnine, 751.425 din;
n IUL lme
34. PlanSnšek Rudolf, Slov. Javomik,
•*«QC
Ohlsik Ivan> Sv« Lo* Dovjem, 1,642.124 din;
6. Stroj Alojzij, Zapuže st. 11, dve hi- trgovski inventar in druge premičnine,
0Kl
»teo nodiS«e Maribor okolic«
• z žago v Begunjah in posestvom, 7.640 din;
doe U. februarja 1950. ,
85. Zeleznikar Matevž, Jesenice, hiši
986.964 din;
6. Solar Franc, Bled, Zagorîce št. 120, št. 10 in 7 na Javomiku z zemljiščem,
2
ï3e hiša št. 120 v Zagoricah z zemljiščem in 450.690 din;
88. Vogelnik Janez, Zg. Graben št. 36
premičnino, 97.522 din;
pri GoTah, hiša št. 36 v Zg. Grabnu
am
uvedö
7.
AZman
Janez,
Hraše
št.
20,
kmečko
^o«ilJ;:?
*.
**
P'oeHxeoJe
za
z zemljiščem, 20.075 din;
"" ^,10,wednota.ice, ki jo je pro- posestvo v Hrašah, 801.175 din;
87. Pečar Franc, Podkoren št. 54,
8. Avsenik Ignac m Marija, MlšaSe
• «gubila to <• njen imetnik
St. 6, kmečko posestvo v Miêaîrah, 171.612 kmečko posestvo v Podkorenu, 52.938
dinarjev;
dinarjev;
88. Niiikolič Ivan, Hrušica št. 44 pri Je9. Bizjak Alojzij, Mosto št. 12 pri Žirovnici, hiša št. 12 v Mostah, z mlinom senicah, dve hiši na HruSici in premičnine, 199.000 din;
in zemljiščem, 158.961 din;
39. Dijak Avgust, Koprivnik št. 49, pax10. Grošelj Alojzij, Koritno št. 21 pri
viTödnotnicö:
i«4 ""A«?«* Mv8e KmeoTže Sra- Bledu, •••••• posestvo v Komtnem, oela na Gorjušah in premičnine, 4.653
dinarjev;
PoeoJjNce pil Sv. Lovrencu 114.762 dan;

na Pohorju št, 803, v valoriziranem zne• "\P•*ujo ••••• Janeza, župnika v sku 1.427.82 din na ime Škerbjnjek Pa•• urede postopanj© •• amor- vel Julijana.
•••• w Vredootoic, ki jih je proOkrajno sodišče Maribor okolica
ee naje izgubi •• ee njiijov imetnik podne 11. februarja 1S50.
•
V.A 1 v dveh mesecih po objavi v
«aaem listu LBS uveljavi evoje oraI R 804/60-2
1.183
da so vr ?e ^0 pi° Pretei«ni r<>ka toek10!
Na
prošnjo
upravi
tel
jstva
šole
pri
Sv.
jj^
edaotuice
izgubil©
evojo
pravno
Ve
Lovrencu na Pohorju ee uvede amortizacijsko postopanje za amortizacijo vrednotOaiamenito vrednotmie:
•••••• knjižice bivše Hranilnice in nice, Id jo je prosilec baje izgubil in ee
njen imetnik poziva, naj v dveh mesecih
**•£ v Kranju:
po objavi v Uradnem listu LRS uveljavi
svojo pravice, eicer ee bo po preteku rol«ae\fnl ?a, ^110 Podružnica ev. Magda- ka izreklo, da je vrednotnica izgubila evojo pravno veljavnost. '
vlo
ft• V/804
îlfa5al1
'z
®° 1030<&«
Oznamenilo vrednotnice:
.
im»
Intendi»,
w
na
ime
Intencije,
z
vlogo
226
dina;rjev,
hranilna knjižica bivše Kmečko hranilnii ^ knjižica biv. Ljudske posojil- nice in posojilnice pri Sv. Lovrencu na
Jto J ^"^Jaal «t- 84755 na ime Anton Pohorju, št. 96 v valoriziranem znesku
2.055.09 din na ime Kraj. šolski odbor,
V"»öC Anton, z vlogo 1.673 din, veo v ee•• valuti.
.,: Sv. Lovrenc.
dancw1^ Mizica biv. Zadružne gospoOkrajno sodišče Maribor okolica
j^«e banke v Ljubljani št. 405 na ime
dne 11. februarja 1950.
fa^tì' • v^° 1,•7• din« ^0 v Bedanji
I R 11/50-2
1.328
Okrajno sodišče v Kranju
Na
predlog
Medvejšek
Marije
Iz
Hodne 16. februarja 1950.
tna, KLO Mirna, ee uvede postopanje za
hranilnih knjižic St. 465 z
'i^/SO-S
*
1.185 amortizacijo
1.191.77 din ter št. 175/2 z vlogo
••&•, ^njio Kolarja Antona, delavca v vlogo
243.43 din na ime predlagateljice, izdane
MBJST. «•_ 144, ee uvede poetopanjo za
od Hranilnice in posojilnice v St. Ruper.
a0
ie n•Sl w« vrednostnega
papirja, ki ga tu na Dol., M eta baje bili uničeni ob
lr
»w • ^1°
£ubil in ee njih imetnik priliki
požara domačije.
v
••••»' « dveh mesecih po oblavi v
teh hranilnih knjižio ee pozi^em listu LRS uveljavi evojo pravi. va,Imetnik
naj uveljavi svoje pravice v treh me<£a iT* 8e bo po Poteku roka izreklo, 6ecib od dneva tega poziva, kor bosta
•••^ vrednostni papir izgubil ßvojo
eicer hranilni knjižici razglašeni za neveljavnost.
veljavni.
•.•—"«!0 vrednoetnega papirja:
Okrajno sodišče v Trebnjem
«w*K»aba polica pri bivši Ljudski
dno 14. februarja 1950.
•v,«,•1
ariboru, eedaj Drž. zavafcaT } «vod, podružnica Maribor, števil•• A .. 0 ** znesek 6000 din na ime Rovers ? ^«e St. 144. Polica je po na. Su 166-25/45-175
1.817
$•0# «•••••• Antona že zapadla v pla-

'fer

*

"»

'»»"Ar *

*

ï-

Stran 76
40. Grobotek Marija, Stara Fužina št.
105, parcela v Stari Fužini, 5.106 din;
41. pektfVec Jaîiëï, Siarà Fužina št. 44,
kmečko posestvo . Stari Fužini, 67.447
dinarjev;
42. Gartner Peter, Studor 3, zemljišče
v Srednji vasi, 2.026 din;
43. Ravnik Ludvik, Jesenice. Cojzova
ul. št. 2, parcela na Jesenicah, 46.240
dinarjev;
44. Cvetek Franc, Stara Fužina št. 12,
kmečko posestvo v Stari Fužini št. 12,
24.523 din;
45. Solar Martin, Stara Fužina St. 56,
kmečko posestvo v Stari Fužini, 224.955
dinarjev;
46. Mulej Stanko, Ribno št. 72 pri Bledu, hiša št. 72 v Rihnem in premičnino,
26.841 din;
'
47. Kleinberger Janez, Ribno St. 29, parcela v Ribnem, 10.734 din;
48. Ražem Franc, Fortuna li. 105, motorno kolo, 30.000 din;
49. Petko.3 Ivan, Jesenice, Prešernova
cesta, hiša na Jesenicah to tesarsko podjetje, 1,223.650 din;
50. štarkelj Adof, Bled, hotel in hiša
it. 46 na Bledu, 6 hotelskim inventarjem
In zemljiščem, 625.388 din;
51. Dr. Rekar Ernest, Ljubljana, nese6fcvo in lesno podjetje na Jesenicah,
5,355.126 din;
52. Dr. Kramer Albert, Ljubljana, vila
it. 20 Mlino-Bled', z vrt«n, 62.765 din;
53. Dr. Lovrenčič Jože, Ljubljana,
Zrinjskega št 7, parcela na Dobravi pri
Kropi, 6.000 din;
•;>,
54. Brath Fridolin, Kranj, premičnine,
32.240 din;
55. Mlurijevič Gregor, Bled-Želeče št.
76, vila št. 76 v Zeleçah z zemljiščem in
premičnine, 259.490 din;
56. Gorjana d. z o. z., Sp. Gorje, parna žaga v Sp. Gorjah, 394.565 din;
57. Ferjan Janez, Olševk št. 20, hiša
št. 80 Bled-Grad z vrtom, 22.512 din;
58. Mavric Franc, Boh. Bietrica št. 20,
36.413.41 din;
59. Vrhunc Minka, Bled-Zagorice št.
41, hiša It. 41 v Zagoricah e pletilskim
obratom, 882.481 din;
60. Budkovič Gašper, Boh. Bistrica št.
132, hiša št. 132 in posestvo v Boh. Bistrici e premičninami, 1,8Ž5.536 din;
61. Jeglič Andrej, Lesce št. 75, trgovski in pletilaki inventar z zalogami in blagom, 5,369.594 din;
62. Ffajfer Josip, Ljubljana, hiša št. 3
v Ukancu z zemljiščem;
63. Stegnar Filip, Jesenice, premičnine,
31.300 din;
64. čufair Dori, Jesenice, Gosposvetska
cesta št. 69, trgovski inventar in blago,
UP 470 din;
65. Dr. Blinz Marta, Ljubljana, Večna
po. 5t. 23, vila 51. 167 Bled-Grad z zeml?iščem in premičninami, 193.640 din;
66. Planinšek Frančiška, Slov. Javornik, hiša št. 49 na Koroški Bèli z zemljiščem, 346.030 din;
67. Dobre Tomaž, Sebenje it. 47, premičnine;
68. Rakovec Ciril, Poljlica, premičnine,
19.625 din;
69. Krumpestar Ivana, Dupljo št. 71
pri Tržiču, tfgoveiS iSvenför in blago,
19.623 dia;
70. Košir Jože in Angela, Jesenic^, Gosposvetska c. St. 32. •&•••• blago;
71. Marantic Mafó, Ptetéraice LRH,
blago, 4.923 dm;

Štev. S - 25.

URADNI LIST LR&
72. Lavtižar Ivan, Kranjska gora št. 5(7
in Kramar Janez, Podkoren, št. 63, ziieSek 5Ö0 din;
73. Rakđvec Marija, Duplje et. 31, manufakturno blagò fin zneeçk 5.0Ì0 diu;
74. Pazler Jože in Ana, Bled-Mlino
št. 109, parcela na Blëdu-Mlino, 3.450
dinarjev;
75. Kapus Vladimir, "Kamna gorica št.
33, hiša št. 33 v Kamni gorici z zemljiščem, 414.080 din;
76. Jan Janez, Višelnica št. 22, kmečko p'osestvo na VÊeîidci, 147.039 din;
77. Pšenica Janez, Jesenice, Cesta na
Golico št. 4, 5.000 din;
78. Znidar Janez, Frimskovo št. 154
pri Kranju, premičnine;
79. Fajmut Marija, Prevalje, premičnine; 25.000 din;
80. Novak Alojzij, Dobrovdca št. 5, premičnine;
81. Paukovič Peter, Zagreb, TroKovščanska ul. 9, premičnine; •
82. Mandič Božo, Lepotica št. 85 pri
Livnem, blago in 14.500 din;
83. Mežik Jože in Marija, Gozd št. 56,
hiša St. 56 z gospodarskim poslopjem v
Gozdu, 8.720 din;
84. Bertoncelj Prane, Jesenice, Gregorčičeva ul. 12, hica |i. 12, Gregorčičeva
ulica z zemljiščem, 421.SS8 (Ko;
85. Gregori Jdže, G««3 -^• 19, hiša
41. 19 v Gozdu z zemljiščem, •6.070 dinarjev; '
86. Avguštin Ana, Radovljica, Mestni
trg št. 11, hiša št. 11 v Radovljici, Mestni
trg, 225.067
87. Višnar Drago, Jesenice, Murova 5,
osebni avto,- 30.000 din;
88. Prislov Viktor, Hraše, znesek 6.111
dinarjev;
89. Spora Zdravko, Jesenice, Javorniška pot št. 27, premičnine;
90. Kcstanfšek Katarina, Hrušiea št. 1,
1 radio-aparat, 9.950 din;
91. Gregori Alojz, Podkoren št. 74,
gozdna parcela v Podkorenu, 179.410 din;
92. Zore Andrej, Gorjuše št. 17, gozdna
parcela na Gorjušah, 154.347 din;
93. Andolšek Janez, Ljubljana, Levčeva ulica št. 44, premičnine, 47.983 din;
94. šenlieb Ivana, Lesce št. 13, oteabnï
avto, 28.000 din;
95. Komac Terezija in Petrič Terezija,
Rateče 81, hiša št. 81 z gospodarskim poslopjem v Ratečah in zemljišče, 55.689
dinarjev;
96. Bohinc Alojzij, Mišače št. 15, kmečko posestvo v Mišačah, 53.140 dm; _
97. Konic Jože, Slov. Javomik, Kosovelova ul.-It. 6, hïsa št. 6, Kosovelova ul.
na Javorniku z vrtom, 87.940 dim;
98. Presterl Antpn, Ljubno St. 71, trgov,
ski inventar, 57.7*98 din;
99. Ißja Nuša, Babno polje St. 52,
gozdni parceli na Koïoski Bèli, S6.9Ì6
dinarjev;
100. Oman Jože, Rateč© št. 47, pisalni
stroj;
101. RavnijE Berta în Manija, Smötkuc"
št. 14, pientfčnine, 22.090";
102. Odar Franc, Stara Fu|ina>t. •,
kmečk'o posestvo v slaïi Fužini,1 85i590
dinarjev,
105. Hrovat Jacrez, Javornfk, . Staìingra>k"a o. i, rafliô-^afat, Ž.800 din*
104. PerSč Pavla, Bje'đ, Zâgorice St. 98
v Z'agoricaH z zënfljoseênt fa •••••••'••,
29Î.171 din;

ILJS

105. Protič Lenka in Mihajlo, Beef*!!'
vila št. 113 na Bledu-Zelečo z éeaW'
scem, 153.060 din;
Ï06. Bohinc Andrej, Jesenice, P***1'
nova c. 2, premičnine;
.,
107. Beznik Radko, Jesenice, promanine, 24.983 din;
„,
1Ô8. Jafcša Slava, Kranj, Celovca &•
št. 18, bila št. 32 na Bledu-Grad, z vrtom, 237.495 din;
,, r]r.
109. Kiler Vinko, Ljubljana, Gh«
ul. št. 6, parceli na Bledu-Zeleče, 91.*°°
dinarjev;
„ .;••
110. Mohorič Andrej, Kropa št. 63, &"-'
št. 53 v Kropi in travnik, 50.564 dm|
111. Žvan Martin, Srednja vas, km«»u
posestvo v Srednji vasi, 12.000 din; cc
112. Urh Marija, Jesenice, Tatova '
sta 11, moško kolo, 5.500 din;
.
113. Gorjanc Ignac, Jesenice, Cerkva
ulica 4, osebni avtomobil;
il4. Polak Katarina, Sp. Gorje p» •1«du št. 138, kmečko posestvo v Sp.
jah, 144.197 din.
,
Pozivamo vse upnike, naj v 60 <•••••
objavi tega oglasa prSglasljo sodišču ß
je terjatve in pri tem navedejo ime
priimek osebe, ki jim je bilo premozew
zaplenjeno.
0.
Upnika, ki so že svoj cas priglasili °
je terjatve, lahko o tem v navede^
fóto z vlogo obvestijo podpisano soai=
Vlogi priložijo potrdilo o tem.
•
Da pa ohranijo svoje pravice nasp«"^
Ä
zaplenjenemu premoženju, mot |° je
istem roku priglasiti temu eodiscu 6V
terjatve:
... ter.
1. Upniki, ki niso priglasili &°••,
jatev v 15 dneh po opravljeni ^Pir^ p0
kakor tudi osebe, ki niso vložile tô? . 0
5. dn 21. členu zakona o zaplemb» »j
izvrševanju zaplembe, če jim enoi ,flj
rok do dneva vložitve priglasitve se,
potekel. VloSlev prijave oprosti JJ,
nika, da bi moral vložiti posebno ^* (
Bâradi uveljavitve prîgasene t^j .
oziroma izročitvenega zahtevka
tožb*
2. Upniki, katerih terjatev je na••••••vloženo po 5. členu navedenega
ugotovljena s sodbo sodišča.
pri'
Upniki ïz totžke 1. morajo P^Plite
ložiti dokaz, da enoletni rok še • v» >g
kel, upnffit iz točlie 2. pa overjen ?w
Prepozno vložene predlogo in P*
b*o sodilSe zavrnilo.
.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne i. februarja 1950.

Tflazni oglasi
Pozivi upnikom in dolžnik0*
• Tfraoi1'
Potrošniška zadruga Šenčur pn "•„„jjiJe preâa v ìiiWidrijo in P^^.^Letéï•••, nâ] do 15. III. 1#>0 pMgW^fo ^
jàSre db zadruge. HlćratJ e& pofJXv^
dölzMä, nàj đo tega ro«a poravnaj"
cwézaestì do zadruge.
. ,^.
Po tem roßu ne bodo nobefle ••(•.
tve prîiâajië, dolžno «tiesse pa W•0

no •4*.

g,

genfer ßrt

Ktm

if1.2S0
St. 34/50
_ ^-gjja
Olrr^jna tovarna ÎSoEolade &•#0•
Rafteitói« paérk TOO «•••• tu ÛW

ÌÌ2LL^

25. II. 1950

URADKj; LIST LRS

fcvid^f?a gospodaretva Rajhenburg v lim

•

8UsC
< oziroma
<# *-° poravnajo
• ì°A6bvett ML
2. ,6 \ter•Jatve
bodriu *!Tîieku tega roka se priglasitve no
vee upoštevale.
^•••• tovarna čokolade in likerjev
'
Rajhenburg

•
PiO cl 1

i-001-

nuariJ i<Š&U ob£lle
ga zbora z dne 31. ja?a • '
*° Prešla Potrošniška zadruv o- j. v Gomji Radgoni v ••••••••.
*»£ R1 e••doobveä&jo, naj
prigïaeito
v
dneh nT i ra 0D zadrugo
tridesetih
v
LI& v
Jave " Uradnem lisfu
bo IITJL "sprotnem primeru se jih né
" |PO«tevalo.
^__^
Likvidatorji

zgubljene listine
prok licu je jo
št 5••^ ATS"st, Ljubljana, Tržaška
* ^» knjižico •• kolo#
1-205
1
8
2ef
etao !L^ ' Progpvai delavec, Litija,
brezni - löko karto &t- 256141, in dijaško
NOKo T ° ^10 SL •4855, veliavno •
sen »> .e~Liubljana, oboje na ime Av•^ftJmaata.
1.233
bi•?? •1>••1•, Senovo 63, pri Rajhen. su, vojaško knjižico, izdano od vojaške••
•>•••• Krško.
1.207
Bas,
ifflweä»tetao
?"&» Ljubljana, Vodnikova 25,
!e> ;,,
izkaznico filozofske fakultetni
°^ kvcehiT© univerze v Ljubit. 5 ej*. Franc, Ljubljana, Matçna&va
U vefzi elll
Pravi!o
* <> izkaznico, ladano od
ne iH
«tonitelo v Ljubljani.
1.198
B
••••;„Co•••' Kožarje 145, Tržaška cesta,
»»»
za. kolo st. U. 25.986, izdano od
NM v Ljubljani.
1.226
Boi
sCu•.••.^•,
Celje,
Kersnikova
5,
vojalje l J'woo, izdano od voj. odseka Ce1.074
alio w'vLu<tok, Žalec G pri Celju, voja«»de •11•°° 5t- 165, izdano od III.
II bri.
1.073
„ narodne obrambe.
^W «»«ça, Maribor, Puncerjeva 12,
jjt 7° knjižico St. 1938306.
1.157
boru"^ Ma'tin, Sv. Miklavž pri Marica savsko knjižico St. 23G0ÓS7. 1.159
K w* ta(Ladislava)
Franc, Cernelavci71,
(w > v°Jaško knjižico.
1.037
'*< eii^La?islav> Ljubljana, Cilenškova
?2> iz^LNiko!a. Ljubljana, Kolodvorska
'V?»
tehnične fakultete St. 359,
Ooie ïniverae v Ljubljani.
1.230
Fran
?*tttritM
«.
Ljubljana,
Tržaška
66,
n
i6?1 teràS0 ^Jfevalo o dovršenem vi§4
m
11
izdano 18 VI 1929
H. J^
- urz ^ "'
- gimnazije v Ljubljani.
Dorn.„ .
1-1«
SS». •."• ••••• St. 18 pri Hneti^oii ® «MaShi nakaznici R-l e 110
^•••' J°Jasko knjižico, izdano od vo.
t6 ^JlÄka> Trbovlje, 2 in četrt obrth^. itfi~0datae
nakaznice, oeçbnp izi> «n 5 Ä.°d *M> T^jo pri Hraat4
° oavenih potrdil o plačanem dav1,07e
h*Htc.
••• p^LFala, direkcija Selnica ob
mn•t
•> knjižico št. 11264, izda-

no od OLO Maribor okolica za osebni avto »äteySr« lÖ'O, evid. št. S—6717.
12.932
FAjt ^0Ja*-ž> rojen 18. XII, 1925 v Gorenj^tem vrhu 60, vojaìko'Wnjizìcp, vojaško šofersko izkaznico in izkaznico OF.
777
Fišej Ivanka, Maribor, Kraljeviča Marka 3; pronietno fcnijižlco za ••• zn^nie
>Spe?Siak St. 62o789, qäebnp izkaznico,
dzdano v Mariboru 1. 1945, zdravniški recept za naročnike 6t. 3, izdan od bolnijke
blagajne v Mariboru.
1.16Ò
Gorbec Stanko, raj. •. II. 1925 v 2afužah 29, Šofer pri okrajnem ovtopQdjetju
•ostojna, dojaveko knjižico Št. 24163$).
1.14•
Gerenčer Katarina, Gor. Lakes 101,
Dol. Lendava, izkaznico za žensko kolo
••••••• >Wande,rorc, št. okvira 737556,
St. izkaznice S—24—1153.
798
Glaven Franc, Ljubljana, Hrenova 6,
osebno izkaznico, izdano od ML0 Ljublja.
na.
1.228
Gorjanc Berta, Maribor, Studenci,
Obrcžna ulica, prometno knjižico za kolo
»Adler« St. 1744667.
1.152
Grajžel Alojz, Dolga gora 58, p. Loče
pri Poljčanah, delavsko knjižico številka
1472780, odjavo živilskih nakaznic in odjavo od' vojaškega edeeka.
1.309
Grbcc Franc, Lipsenj št. 6, p. Grahovo pri Rakeku, orožni list za lovsko puêko dvocevko št. 9706 in osebno izkaznico.
886
Gruden Jurij, Ljubljana, Oražnova 11,
izkaznico pravne fakultete, izdano od uniJ verze v Ljubljani.
1.229
Hasl Darin, Ljubljana, Zrgijskega 8,
univerzitetno izkaznico, izdano od kveeture univerze v Ljubljani.
1.341
Haïnor Alojz, internat žel. industrijske
äole, Vižmarje, dijaško ••••••.
1.166
^orvat Alojz, Celje, Ljubljanska ul. 11,
vojaško knjižico, izdano od vojaškega odseka- Celje, delavsko knjižico, izdano cd
Inipekcije dela in ogebno izkaznico št.
188, izdano od MLO Celje.
1.078
Horvat Ivan, Ljubljana, Maistrova 10,
sindikalno knjižico št. 1984167.
1.163
Hvalica Lambert, roj. 8. VII, 1908,
Bajteri št. 112, Kambreško, p. Roc"inj,
osebno izkaznico.
757
Hnikar Janez, proanetaik postaje SlovJaivornik, izkaznico OF Št. 208532. 1.170
Janež Leopold, Ljubljana, Koroška 6,
knjižico za kurivo K-4.
119
Jank Uršula, gospodinja, Ratçce-Planica št. 1, izkaznico štev. 2 k dovolilnici
št. 1 za prehod meje, izdano od poverjeništva za notranje zadeve Jeeenice. 885
Jecl Franc, Zg. Hndinja št. 9, osejbno
izkaznico, izdano od prijavnega urada v
Celju.
. 1.081
Jordan ATgust, Gotovjje 122, vojaško
knjižjoo, izdamo cd' Vojaškega odseka Celje okolica.
1.080
Kari« Fgon, Ljubljana, •••••••• 22a,
sindikalno knjižico St. 1476534, izdano od
Jugopetrol, Ljubljana.
1.260
KavSek Franc, GûxiSea h P- SHSn'0»
svoja potrdila za uenie in potrdilo za u$nje na ime Kavšrt FranSSka.
1045
Kegl Sìnica, vrtnarska praktikanikaj
Slov. Konjice, spričevalo enoletne vrtoaé-
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eke šolo v Medlogu pri Celju za šolsko
leto 1947/48.
829
Kodfea st<?Jan, çoj. 1930, stanujoč y
Gaßerju št. 80, nabavno knjigo pri prod*.
vodnji »Nalte«.
884
Kolenc A.ndrpj, Ljubjjana, KofOtanska

St. 10, todugtriJgko •••••• kBjižiiCo §te.
vilka 1595, izdano od pereekrbo Mfostroja,

Koncut Krtina, Vedrij^i št. 15, KLO
Kojsko v 6rdi,h, osebno izkaznico in izkaznico za kolo St. 1Ï470.
724
Kovač Jole, mizar, Log St. 20 pri Sevnici ob Savi, knjlzjco za bojo Številka
okvira 525997, evid. tablica št. 2292
S-ll.
1.002
Kovašic- Franc, Maraboj, Partiaenska
48, osebno izkaznico št. 535, izkaznica
vojaškega vojnega invalida it, 37752, dvojnik odločbe o priznani iaralionini 2tßv.

191549 z dne 9. IX. 1948, tskaznjco Zveze

Matetrovih borcev in •••}11••1••• bòrcev
ter jzlcaznlco o invalidski vozni olajšavi.
935
KruCili Anton, Tolmin, Dijaški dom,
oseftno izkAznlgo št. ŽG51', izkaznico OF
• izkaznico Zveze boTcev.
1.314
Kurent Ivica, Ljubljana, Rožica dolina,
Cesta VII št. 5a, dptpkalno izkaznico,
izdano od Radia Ljubljana.
1.234
Laloviï Gojko, Maribor, Mariborski
dvor, vojaško knjižico, izdapo 2. V. 1945
od 27, divizijo JA VI, eprjčevalo obrtne
šole TKš iz 1. 1949 in spričevalo VÎ. razreda osnovne šole na Visokem pri Sarajevu.
1.154
Lipič Ludvik, Moravei št. 126, vojaško
knjižico št. 2134/125, izdano od voj. odseka v M. Soboti.
691
Luzar Tončka, Narodna banka, Novo
mesto, šolsko spripevdlo, II. razrgda gimnazije iz 1. 1946/47, izdano na' dri. gimnaziji Novo mesto.
1.005
#
Malec Abjz, Ljubljana, Mestna plinarn
na, oaebno izkaznico št. •••80, izdano
I. 1945 od MLO' Maribor.
1.316
•••41• Karl, Qosdna uprava, Ruse pri
Mariboru, osebno izjctóeo, jzdeno v Sav.
Požegi 1. 1945 in delavsko knjižico. 909
Manfreda Ivan, roj. 3. XI. 1906, Tojmjn,
Prešernova 8, zdaj pri gozdni manipulaciji na Pukljuki, Bjèd, Rešca, osebno
izkaznico št. 80749—6, izdano v Tolminu
in vojaško knjižico št. 2467, izdano na
voj. uradu v Tolminu.
713
Marasovlć Ivan, ••••••, vojna pošta
1266-9, Tolmin, kuponsko oblaöüio knjiLžico ser. B št. 09735.
1.267
Marhold Vera, Sn. Kungßta prji Maribo.
ru, prometno knjižico za kolo znamke
>ViktQriac št. 1376628, evid. številka
S-17/4249.
1.153
Mariborska livarna in tvornica kovinskih izdelkov, Mar%y, Moterjevà ul. 15,
knjižico učenca v gospodaisvu St. 02124
z dne 15. I. 1948, izdano na ime Kranjc
Anton.
868
Markuža Franc, Sežana 68, šofersko
knjižico II. razreda šj. 1100, izdano 17.
III. 1947 od NM Solkan.
'
828
Matul Janez, Ljubljana, Sxediöka 8, živilski nakaznici za ïçbruar na ime Matuj Janez in Matul Marta, izdani od voj.
pošte 2624.
1.263
Mavgar Eetka, Vel. Ligonja št. 12, p.
Vriïnjka, •••••• izkaznico, izdano od NM
Vrhnika.
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»Megrad, Ljubljana«, Kotnikova ul. 10,
Rocchetto Luigi, Istra, Vümarje, oaebprometno knjižico za tovorni avtomobili •• izkaznico.
1.203
znamke »Mercedes Benz«, ervid. številka
Rojnik Edvarđ, Vel. Pirešica, prometno
S—Ü460, typ L 3000, nosilnost 4 tone, St. knjižico za kolo znamke »Weltrad«, tov.
motorja 306508543, izdano na ime Bur- Št. 2035768, št. tablice S—13 G178, sindi.
ger Toni, soîer.
1.195 kalno knjižico, izdano od tovarne eodov,
Mihalič Roži, Velika Cikava 7, p. Smo- potrdilo o zaposlitvi, rojstni list in šolsko
1.077
leaja vas, spričevalo II. razreda meščan- spričevalo.
ske Sole v Novem mestu.
1108
Rozman Anton, Ljubljana, Hrenova 17,
ffijanovič Božidar, Ljubljana, Kolodvor- invalidsko knjižico za dviganje pokojniska 22, indeks tehnično fakultete, izdan nine, osebno izkaznico in izkaznico Zveze
1.837
od univerze v Ljubljana.
1.231 borcev.
Sadargek Helena, Ljubljana, Gradišče
Miklavčič Janez, Mlaka št. 11 pri Kranju, izkaznico za kolo znamke »Presto«, št. 14, osebno izkaznico (inozemsko), iz.
Et okvira 685195.
915 dano 1. 1948 od odseka za notr. zadevo
1.232
Mlklič Milan, Ljubljana, Knezova 28, v Mariboru.
Scgulin Anica, Slape 9, p. Kozina, okraj
delavsko knjižico št. 1423453.
1.105
Mori Jožo, Selnica ob Dravi, osebno iz. Sežana, mladinsko in osebno izkaznico
768
Jcaznico, izdano 1. 1945 in prometno iz- ter izkaznico OF.
Silajdžič Seid, tehnik, Jesenice, Želekaznico za kolo znamke >Puch«, številka
1236368.
1.155 zarna, roj.'8. I. 1930, osebno izkaznico,
Novak Stanislav, Ljubljana, Bežigrad, izdano od GNO Zagreb, 2 tovarniški izkaznici, 58 tekstilnih točk, 4 bone za
univerzitetno izkaznico St. 735, izdano
1. 1946.
1.201 popravilo čevljev, potrošniško karto za
januar, izdano vse od Železarne JeseniObrmajor Ivan, Ljubljana, Rimska ce- ce.
883
sta 1, evid. tablico za motorno kolo šteSindikalna podružnica št. 1, Celje, tovilka S—00039.
1.193 varna pohištva, sindikalni knjižici na ime
Okrajni LO Ptuj, poverjendštvo za Panic Viktor in Dimec Alojz.
1.079
zdravstvo, sanitarna inspekcija, svojo izStanič Stana, rojena v Kanalu ob Soči,
fcaznico za kolo znamko >Hanza«, Številka nameščenka v KLO Medana, p. Dobovo
233.383, št. tablice S—20—2406.
1.035 v Brdih, osebno izkaznico št. 5854. 1.148
Pasičnjek Franc, Boreča, M. Sobota,
Strašek Leopold, Čadranska vas št. 8,
prometno knjižico za kolo znamke »An- Poljčane, knjižico za kolo tov. številka
ker«, št. okvira 330744, št. tablice
4332453-159.
715
S—23-8678.
913
Strban Marija, Ljubljana, Zalokarjeva
J
PavS B Janez, 30% invalid, Dom one- št. 16, osebno izkaznico, izdano od MLO
moglih, Predvor, Kranj, invalidsko od. v Ljubljani, izkaznico OF in eindikalno
ločbo št. 6673 z dne 22. I. 1947.
1.107 knjižico, izdano cd Tobačne tovarne v
Pelech Ivan, Solkan, eCsta IX. korpu- Ljubljani.
1.259
sa št. 238, osebno izkaznico, izdano od
Strelce Konrad, Stojnci št. 128, vojaško
notranja uprave Solkan.
1.339 knjižico, osebno izkaznico št. 257, sindiPetek Vilko, Moravče, sindikalno knjikalno knjižico in izkaz o zaposlitvi. 769
žico št. 2007034.
1.342
Sušnik Pavel, Setnik 3, p. Polhov GraPetronijovid Strahinja, voj. posta 1110,
dec, knjižico za kolo, št. okvira 399542,
reg. št. 13098, izdano od NM Polhov GraLjubljana, nabavne točke I. trem. 1. 1950,
1.312
Izdane od' VTP Ljubljana.
1.262 dec.
Santoi Antonija, Ljubljana, Celovška
PleSej Jože. dijak, gimnazija Guštanj—
Ravr.e, dijaško knjižico.
862 št. 30, osebno izkaznico št. 063582 in iz1.343
Pogačnik MIlan, Ljubljana, Gregorčiče- kaznico OF št. 524086.
Simonko Matilda, Prevalj 45, Brdo, sinva 7a, knjižico za kolo, izdano od NM
v Ljubljani.
1.161 dikalno izkaznico, izdano od Tovarne
1.315
Poïenol Alojz, Ljubljana, Dolenjska »Zika«, Ljubljana.
Skrabec Neža, Ljubljana, Ločnikarjeva
št. 48e, osebno izkaznico tn vojaško knjižico.
1.199 št. 11, osebno Izkaznico, izdano od NM
1.162
Požonel Srečko, Ljubljana, VoSnjakova v Ljubljani.
žt. 4, prometno knjižico za kolo znamke
Smogavc Lovro, Rače pri Framu, po»Bianchi«, št. okvira 11044381 št. tablice močniško knjižico št. 1471561 na ime
29S39.
971 FlorjančiS Oton.
1.156
Stosir Ivan, Sv. Daniel, p. Prevalje,
Praprotnifc Sabina, Ljubljana, Jenkova
št. 7, osebno izkaznico St. 04S684, izdano vojaško knjižico.
797
od NM v Ljubljani.
1.313
Stosman Viktorija, Založe 20, Polzela,
Pristavec Angela, Ljubljana, Stari trg osebno izkaznico, izdano od KLO Polzela.
It. 5, učiteljsko diplomo.
1.202
1.075
Štrukelj Frančiška, Ljubljana, FrankoPucona Ljudmila, Maribor, Geršakova
25, osebno izkaznico, izdano na Pobrežju panska 5, eindikalno in osebno izkaznico
pri Mariboru ]. 1945.
1.158 ter izkaznico prosvetnega magacina.
1.206
Puželj Jože, Rob 8 pri Grosupljem»
knjižico za kolo št. 091196, št. tablice
Stupica Marija, Maistrov trg 6, osebno
1379.
827 izkaznico št. 5698 in izkaznico OF. 1.169
SnlterSič Jernej, Sp. Hrušica 10, proRak Karolina rojena Sfaabec, Ljubljana, Gradišče 8a, osebno izkaznico, izdano metno lmjižico za kolo št. okvira 1822.
1. 1945 od NM Ljubljana.
1.194
1.108
Rile! Slava, Ljubljana, Miklošičeva ceSvagola Ivanka, Nožnica 4, Celje, osebno izkaznico, izdano od prijavnega urada
sta 32, delavsko knjižico št. 1627431.
1.167 v Celju.
1.083

g*«, • 5?JêiJLÎ^
SFajger Ferdo, Pečic© •, p. Podere'
ukradeno vojaško knjižico in potrdilo
medalji za hrabrost št. 175/46, izdano' *
XII. 1946 od V. tenkovske brigade. v>»
Tel« Jožefa, Ljubljana, Cesta na i*•u
št. 83, osebno izkaznico in izkamiioo urj
Tomažič Vlado, Obrez 16, ukradeno šofersko knjižico št. 4078, izdano od uV*rZ
NM mariborske oblasti 24. VII. 1&*9 •
traktorsko knjižico št. 26, izdano L lrr
od OLO Maribor ter osebno izkaznico «?*"
m
vdlka 54, izdano od OLO Ptuj.
T<
Topolšek Franjo, Tiskarna > ?^
Tomšiča« Ljubljana,
LJubljana, knjižico za •
znamke »Adler« št. 25440, izdano 1, 1.225
od NM Vič-Rakovnik.
Turek Kristina, Sv. Vid pri Ptuju, kožico za kolo št. 710114, evid. št. *»>"£
S-2-10529.
\ _
Uprava krajevnih gospodarskih P?"/"
1
tij St. Peter, Gorica, prometno koJ *?^tovornega tritonskega avtomobila >A,f'
etin«, št. 13257, št. šašije NFA 30058,^j
motorja TK 49006, evid. št. S-7631. ***
Urbas Franc, Ljubljana, JegKifeva $
vojaško knjižico.
*•'
Vclkavrh Janez, Studa 18, p. Domaje,
knjižico za kolo, izdano od NM ^•&•^
Vidmar Andrej, Podgora, p. Sv.J^.
ob Savi, sindikalno knjižico št. ^5Ž,0.
izdano od odbora Zveze sindikatov »'
venije.
l'»°
Vrhunc Ivan, Brdo-Vič, Brdnikoj* i°;
sindikalno knjižico številka 546«*»
dano od trg. podjetja »Prehrana«, U?^
ljana in osebno izkaznico.
*
Zaje Gregor, delavec v Elektrarni Fala>
osebno, službeno in OF izkaznico ter KM
žico za kolo, tov. št. 654619, evid. «
1••
vilka S.17-6227.
Zaletel Anica rojena Alič, M^fîjfi
Slap:
lapničarjeva 3, osebno izkaznico, i*:°~:10
Tlnhlln«!
t'
od'• MM
NM vo Ljubljani.
polZdešar Marija, Babna gora 23, P- - -»l
°
;Vldr
»
hov Gradec, knjižico za kolo, ev*«- «•
"" " ", tov. št. 1216868, izdano öd ^«
S-5121,
1.265
Polhov Gradec.
Žemljic Maks, Straža pri Novem »«^
naročimo knjižico za Lesno mduetnj
podjetje Straža, naročilnico za g°z<1' cM
l
bavno podjetje v Ljubljani.
'
Zen Drago, II. Bistrica 48, •^•,
knjižico št. 12673 za motorno kolo, J;
št. S-05381, izdano od NM H. Bwtn<^7
Zmrzllkar Ciril, Koseze 7, p. V°*jî.
eVJU
knjižico za feolo, tov. št. 429268» \lW
št. 5521, mladinsko in sindikalno v^tft
nico ter delavsko knjižico.
Zore Bojan, Ljubljana, Vodovodna •#•
knjižico za kolo znamke »Meister
0
15999, tov. št. 1198—163.
*'
Zvonimir Mihael, Ljubljana, •°1•?'••
St. 1, oeebno izkaznico, izdano °\<0
Kočevje.
"j0.
Železarna Store pri Celju, tablico «^
mobila »Mercedes« §t. 4317.
„Jh*Ženko Maks, •••• M. 47, p. •••2•
nek, vojaško Trnjižico.
.„g,
Žerkovič Ivica, Postojna, Ljubljane^
osebno in sindikalno izkaznico »er ^
nico OF.
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Pnloga k 9. kosu z đae 7. marta

Razglasi in oglasi
Bravikar je Jašia,

Zbirka gospodarskih predpisov, HI. del.
Strani 879, cena 1•0 dia.

Register državnih
gospodarskih podjetij
Vpisi

400,
Sedež: Nova Gorica.
Dan vdtea: 9. februarja 1950.
Opozarjamo na knjige in broSure, ki jih imamo še na založbi:
Besedilo: Oblastno gradbeno podjetje
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETA 1945-1947. Strani 468, cena Nova Gorica.
Fòelovni predmet: Gradnja industrij.
60 din.
6kih, prometnih, vod!3BÜn2i in visoka
zgradb, ustanavljanje in upravljanje za
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1948. Strani 404, oena 58 dia. gradnje
pofreboih obratov in deJavnie te*
Obe periodični publikaciji prinašata vse predpise, ki so bit objavljeni v ome- obratov za vzdrževanje inventarja, monnjenih letih v uradnem lieta DFJ • FLRJ, v Uradnem listu NVS in SNOS taža m demontaža gradbenih konstrukcij.
oziroma LRS, Finančnem zborniku, Vestaiku urada za cene prà PVLKS in v
Uetanoviteij podjetja: LO GoriSke obSlužbenih obvestilih zveznega urada za cene. Snov, ki Je pregledno urejena po lasti.
abecednem redu ta časovnem razdobju, Je za ••• urade m ustanove, pa tutP
Operativni upravni Moditelj: poverje*a posameznike, ki se bavijo e Studijem razvoja naSe zakonodaje in gospodarskih ništvo za gradnje oblastnega LO.
Predpisov tembolj pomembna in nepogrešljiva, ker ji bo eledilo prav tako
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
zbratio in iapopolnjeno gradivo za leto 1949 v nov; zbwki.
Križaj Vinko, direktor, v mejah pravdi
in zakonffin predpisov,
KOMENTAR B KAZENSKEMU ZAKONIKU, SPLOŠNI DEL. Strani 804, cena
Fabrioio Narcö, tehnični pomocnlkjV.
90 din.
odsotnosti direktorja, z ••••• •••••••,
Slokar Anton, komercialni pomoMk,
Slovensko prevod oltarno to v polplatno vezane knjige je zaon&jen in Izdelan
* prvi vrati kot olajšava ta pomoč za pravilno izvajanje nafel splošnega dela računovodja, poleg direktorja ali tehničnega pomočnika vse listine po 47. členu
^»zenskfga zakonika pr» uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov.
epi. zakona o drž. gcep. podjetjih.
^••• ZAKONITIB PREDPISOV ZA UPORABO V CIVILNEM SODNEM
Ljudski odbor Goriške oblasti,
POSLOVANJU. Stran; 206, cena 44 din
poverjenfêtvo za finance,
dne 9. fetaiarja 1950.
V knjiži« 60 zbrani va dotte] izdana m zdaj veljavni kazenskopravni predŠt. 100-47/1—1950
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P&i, ki pridejo v prvi vrste v poštev za splošno uporabo, ter zakoniti predpisa
o organizaciji rednega in vojaškega sodstva in Javnega tožilstva Važen priročnik za •••••, Javna toŽMstva, Narodno müwo ta druge obl36>tvene organe. 401.
Pa tudi zainteresirane posameznike.
Sedež: St. Peter pri Gorici.
Dan vpisa: 3. decembra 1949.
ZBI
RKA GOSPODARSKIH PREDPISOV • DEL. Strani 752, cena 106 din.
Besedilo: Izvorao-nvozno podjetje, ŠemPnnaSa bogato, sistematično ta zelo pregledno zbrano gradivo o splošnih peter pri Gwici.
Predpisih
za upravo drž. gospodarskih podjetij, e predpisi o arbitraži, pogodPoslovni predmet: Uvoz in izvoz blaga
"aa, plačevanju medsebojnih obveznosti, registraciji, vknjižbi lastninske pravice» in trgovanje e tem v obmoclu Goriške
arondaciji, razlastitvi, nacionalizaciji, o razdeljevanju industrijskega blaga, oblasti.
Prosti prodaji, ftnanfiiranju, kreditu, knjigovodstvu, glavnih predpisah o preUstanovitelj podjetja: LO Goriške ob.
skrbi prebivalstva z žtoflu in Industrijskimi tedelki. Dodana BO predpisi o delav- lasti.
e
«h preskrbovalnicah in invalidskih gospodarekih podjetjih, o akumulacij in
Operativni upravni voditelj: Izvršeki
J®nan. Zbirka Je nepogrešljiv pripomoček vsem voditeljem to dragim drž. ueluž- odbor oblastnega LO.
•••••• v drž. gospodarskih podjetjih ter ljudskih odborih, hkrati pa tudi
Rtätetje zastopata in zanj podpisujeta:
važen študijski pripomoček pn strokovnih izpitih.
••••••• Aîofcnj, direkte, v mejah
ED
in zakonitih predpisov,
PIS1 0 STROKAH IN PREJEMKIH ZA REPUBLIŠKE DRŽAVNE pravil
Gorjan Julij, računovodja, poleg direkUSLUŽBENCE. Strani 270. cena 42 din.
torja vise listine po 47. Senu epi. za?n ** •••,5••• predptee o razvrstitvi in prejemkih državnih aehiïbencev nad kona o drž. gosp. podjetjih.
f-J etrok ter pravilnika o poviSkfb temelje platte po službenih lefîh za uslužLjudski odbor Goriške oblasta',
bence zdi-avstveae to prosvetno-znanetvene stroke.
poverjenStvo za finance,
dne 3. decembra 1949.
<l PROGRAM SPLOŠNEGA DELA STROKOVNIH IZPITOV za uslošŠt. 100-172/1—1949
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•••• vseh strok in pokEcev, z literaturo in navodili Strani 46, cena 7 <ßn.
••
•»••£
vsebuje
vso
snov
za
Studij
uslužbencev,
ki
se
na
tefejih
ta
«mi.
•~•••) pripravljajo za izpit Lfteratara k posameznim temam je hkrati koristen 402.
Sedež: St. Peter pri Gorici,
•••••••••• predavateljem za pogWWtev Studija.
Dan vpisa: 17. decembra 19u.
^KON 0 ZAKONSKI ZVEZI ta
Besedilo: Oblastno odkupno podjetje
>Sadje zelenjsva<, Šempeter.
*J
0 DRŽ. MATIČNIH KNJIGAH, z navodilom in pravilnikom Cena
Poslovni predmet: Organizacija odkopa
li
dam.
terpredelava sadja in zetanjave.
Ustanovitelj podjetja: LO Gorüke ob•••1• 0 UREDITVI IN VODSTVU DR2. MATICNm KNJIG, z obrazci lasti.
n
Operativni upravni voditelj: Oblaeta*
°«ređbo o matičnih okolifih. Cena 18 dim.
tate
direkcija odkrrpnih podJéGJ za Gorßfco,
r^te opozarjamo, da Imamo na zalogi še popolne letnike Uradnega Reta Nova gorica.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
^ za 1. •6 in 1948.
Kožuh Mkn, ravnatelj, v mejah pravil in zakonitih pivdVwov,
Ravnateljstvo >Urađrtega lista LRSc
•

Stran 80

URADNI UST LUS

••••• Anton, računovodja, poleg ravnatelja vre listine po 47. členu spi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ljudski odbor GoriSke oblasti,
poverjeništvo ra finance,
dne 17. decembra 1949.
St. 100-193/1—1949
1518

•

403.
Sedež: Sežana.
Dan vpisa: 17. decembra 194Ô.
Besedilo; Oblastno odkupno podjetje
>Mleko« Sežana.
Poslovni predmet: Organizacija odkupa
in predelavi mleka, mlečnih izdelkov, od.
top perutaine in divjačine.
Ustanovitelj podjetja: LO Goriške obobiatfi.
Operativni upravni rodi le]j: Oblastna
direkcija odkupnih podjetij za GoriSko,
Nova Gorica.
Podjetje zastopata In zanj podpleujeta:
Kjuder Ivan, ravnatelj, e pooblastili v
mejah pravil in zakonitih predpisov,
Počkaj Franc, računovodja, poleg ravnatelja vee listine po 47. členu epi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ljudski odbor Goriške oblasti,
••••••••••• za finance,
dne 17. decembra 1949.
1522
St. 100—167/1-1949
404.
Sedei: Solkan.
Dan vpisa: 17. decembra 1949.
Besedilo: Oblastno odkupno podjetje
>Vino< Gorica.
Poslovni predmet: Organizacija odkupa
in predelave vina in alkoholnih pijač.
Ustanovitelj podjetja: LO Goriške obliasti
«
Operativni upravni voditelj: Oblastna
direkcija odkupnih podjeSj za Goriško,
Nova Gorica.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
KoSnta Ivan, ravnatelj: v mejah pravil
in zakonitih predpisov,
Ojjaai Jožef, računovodja, poleg rav.
nateija vse listine po 47. členu spi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ljudski odbor GoriSke oblasti,
••••••••••• ca finance,
dne 17. decembra 1949.
St. 100-18*71-1949
1628
40S.

Sedež: Tolmin.
Dan vpisa: 17. decembra 1949.
Besedilo: Oblastno odkupno podjetje
>Mlekosir< Tolmin.
Poelovni predmet: Organizacija odkupa
in predelava mleka in mlečnih izdelkov,
odkup perutnine in divjafiee.
Ustanovitelj podjetja: LO Goriške ©bi
laeti.
Operativni upravni voditelj: Oblastna
direkcija odkupnih podjetij za GoriSko,
Nova Gorica.
Podletj« raetopata in san) pod pieu jeta:
Cerar Franjo, ravnatelj, • poobleetTO
V mejah pravil in zakoneteth predpinov,
IvančH! Nada. glavni računovodja, poleg ravnatelja vse tienne po 47. Benu epi.
zatona o dTz. eosp. podjetjih.
Ljudski odbor Ooritlce oblasti,
poTPrleniftTe te finance,
dne 17. decembra 1049.
St. 100-186•-••
1821

m.

Sedež: Ljubljana, Zavrti St. 7.
Dan vpisa: 22. februarja I960.
Besedilo: Mostno podjetje »Pohištveno
mizarstvo« Ljubljana.
Poeîovmj predmet: Izdelovanje pohištva.
Ustanovitelj podjetja: MLO za glavno
mesto Ljubljana, odločba Tajn. št. 3187/49
S/L z dne 27. XII. 1949.
Operativni upravni voditelj: Uprava
mestne lesne industrije, Ljubljana.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Mavsar Jože, upravnik in
Veber Božo, knjigovodja, e pooblastilom po epi. zakonu o drž. gospodarskih
podjetjih.
Mestni LO za slavno mesto Ljubljana,
poverjeniitvo za finance,
dne 22. februarja 1950.
Fin. št. 547/50
1587
407.
Sedež; Kozje.
Dan vpisa: 27. februarja 1950.
Besedilo: Pekarne, KLO Kozje.
Foölovni predmet: Peka fn prodaja
kruha.
Ustanovitelj podjetja: KLO Kozje, odločba II. 157/1—1950 z dne 15. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Kozje.
Podjetje zastopa ta zanj podpisuje:
JagriS Avgust, ravnatelj, samostojno do
zneska 80.000 din.
Okrajni LO Celje okolica,
••••••••••• za finance,
dno 27. februarja 1950.
St. 432/1-1950
1614
408.
Sedež: Kozje.
Dan vpiea: 27. februarja 1950.
Besedilo: Trafika, KLO Kozje.
Poelovni predmet: Nabava in prodaja
tobačnih izdelkov.
Ustanovitelj podjetja: KLO Kozje, odločba št.*40/lS50 z dne 14. I. 1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Kozje.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Jagrič Avgust, ravnatelj, v vseh zadevah eamostojno, do zneaka 100.000 djn.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništro za finance,
dne 27. februarja 1950.
Št. 318/1-1950
1615

•

409.
Sedež: Lacko.
Dan vpiea: 7. februarja 1950.
Besedilo: Delavsko nameščene!» restar,
racija »Volne« Laško.
Poetovnd predmet: Točenje alkoholnih
pijač, pripravljanje hrane za uehiJbence.
Ustanovitelj podjetja: »Volna* LaSko,
odločba it. 1235/BO z dne 1. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: »Volna«
Lauro.
Podjetje zastopa m zanj podpisuje:
RemSkar Ferdo, upravnik, v •••• zadevah samostojno.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjenlltvo ca finance,
dne 7. februarje I960.
St. 810/1-1950
1616

Štev. 9 — 7. •. 1
Ustanovitelj podjetja: KLO Letuš, odločba et. 142/1—1980 z dno 9. •. 1930. 1
Operativni upravni voditelj: KLOLetuï«
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Korošec Marjan, upravnik, v vseh zadevah samostojno,
Ramšak Franc, poslovodja, v denaimcifl
prometu do 10.000 din, ekupaj z enim
članom operativnega upravnega vodsivaOkrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 27. februarja 1950.
St. 434/1-1950
161s
411.
Sedež: Žalec.
Dan vpisa: 27. februarja 1950.
Besedilo: »Lokal-scrvis KLO Celje okolica« Žalec.
Poslovni predmet: Nakup in prodaja
surovin in pomožnega materiala.
Ustanovitelj podjetja: 0L0 Celje okolicaodločba St. 8/1—1950 z dno 14. II. &?°:1
Operativni upravni voditelj: Izvršita
odbQr OLO Celje okolica.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Brečko Hinko, ravnatelj, samoatojuo, do
zneska 100.000 din.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 27. februarja 1050.
Št. 433/1-1950
I6I7
*
412.
Sedež: Jesenice.
Dan vpifa: 24. februarja 1950.
Besedilo: Okrajno gospodarsko podjetje
>0dpad« Jesenice.
Poelovni predmet: Zbiranje, odkup J0
prodaja odpadnih predmetov.
Ustanovitelj podjetja: OLO ••®••*••'••
Operativni upravni voditelj odslej: 1 *
vršilni odbor OLO Jesenice.
Podjetje zastopata in zanj podpieuJet^:
Pogacar Stane, upravnik, v veeh P""
merih do 30.000 din, za večje zneske P«1
Pazlar Janez, 10 OLO Jeeenice.
Okrajni LO Jesenice,
poverjeništvo za finance,
dne 24. februarja 1950.
Xm
St. IX-369/2/50

•

418.
Sedež: Mojstrana.
Dan vpiea: 1. marea 1950.
j,^
Beaedilo: Krajevno »ostina*» po«"»"
hotel »Triglav« Mojstrana.
, ._ .Poelovni predmet: Prenočišča rtata^J
prehodnim goetom (turistom),
jedli te pijač (alkoholnih • brez
UelinovitelJ podjetja: KLO •••-•••

Operativni upravni voditelj: H*151
odbor KLO Dovje-Mojetraoa.
Podjetje aaeiopajo in zanj
Dovian Ivan, upravnik,
Ponfkvar Janez, računovodja,
g
Rablč Ivan, član odbora KLO, v .g
primerih do week« 25.000 din. Z» zn^
410,
nad to veoto Je potrebno privoljenje
Sedež: Leiuš.
»imege odbora KLO Dovl«-Mo|«trana.
Dan vpfca: 27. februarja 1050.
Okrajni LO Jwenlee,
•<*•<•••! Rrojalko Šiviljska delavnica,
poverjeniitve sa, finance,
KLO Leroï.
dne 1. marèa 1950.
Poslovni predmet: Izdelovanje oblek in
lß8ß
St. IX-203/2/50
perfla.

ss

_•••#•

m.

1•••• LIST LRS

Poslovni predmet: Nakup in prodaja
gradbenega in kovinskega materiala.
Ustanovitelj podjetja: KLO V Ljubljana,
odločba z dne 15. II. 1950.
Podjetje zastopajo jn zanj podpisujejo:
Hribar Rajko, v. d. šef knjig, centra,
Rojšek Ivan, poverjenik za komunalne
eadeve,
Urbane Hinko, v. d. poverjenika za
"Perat•ni upravni voditelj: MLO Kam- obrt in industrijo,
KaBar Franc, predsednik RLO V.
st• £•••••^0 za lokalno gmpodarp' Kamnik,
Rajonski LO V Ljubljana,
odjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
poverjeništvo za finance,
dne 23. februarja 1950.
»•••
Slavko, upravnik,
k
Fin. št. 10/1950
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•• „Z, •- Aoton, poverjenik za lokallV0 M nadomeš5a
Podjer
'
upnaraika
418.
Sedež: Maribor, Koroška e. 20.
»iestSkC Juri3' glaVnii ^^Sowdja» naDan vpiea: 2. februarja 1950.
Be
Besedilo: Mestne mehanične delavnico,
rvar Ivanka, blagajničarka.
Maribor.
Okrajni LO Kamnik,
Poslovni predmet: Opravljanje mehaničPoverjeniltvo *a finance,
ne obrti, zlasti popravljanja dvokoles in
dne 28. februarja 1050.
št. 443—III 1950
1611 otroških vozičkov.
Ustanovitelj podjetja; MLO Maribor.
Operativni upravni voditelj: Direkcija
41«.
*
mednih obrtnih obratov, Maribor.
§«**! Kamnik, Sutna 99.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
g?* jipfea:
28. februarja 1950.
Korinîek Vlado, obrtni poslovodja, v
1
2" «: Mestno remontn0 podjetje, okviru pooblastil operativnega upravnega
vodstva z omejitvijo po 19. členu pravil.
đla•Wh J* Predmet:
Izvrševanje vseh ziFork Franc, knjigovodja, vse listine
pri
komuTiii l
adaptacijah j^iiih zgradb, denarnega, materialnega, obračunskega
iTet
j • podobnih ustanov.
fn kreditnega značaja, poleg poslovodje.
tÄ?°?te;lj.Podjetp: MLO Kamnik, odMestni LO Maribor,
poverjeništvo
za finance,
ratlvn
j^.*
ii upravni voditelj: Poverjenidne 2. februaria 1950.
RaàniJk «"kaîao gospodarstvo pri MLO
5t. Pov. 56/3-•-50
1602
*
•*°•••
zastopajo
in
zanj
podpisujejo:
419.
pS"1** Oskar, upravnik,
Sedež: Maribor, Prešernova nI. 3.
•^••••• Anton, poverjenik za komuDan vpiea: 2. februarja 1950.
jj^zadeve.
Besedilo; Klinar Stanko, državni obrtni
^^»j Ivanka, knjigovodja in
mojster, splošno kleparstvo in vodovodna
i% ,r*$ ••^•, knjigovodja uprave meet- inštalacija, Maribor.
Poslovni predmet: Opravljanje splošne
Okrajai LO Kamnik,
kleparske obrti in inštalacije vodovodnih
PoverjeniätTo za finance,
in sanitarnih naprav.
dne 28. februarja 1050.
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor.
St. 443-• 1950
MIO
Operativni upravni voditelj: Direkcija
mestnih obrtnih obratov, Maribor.
416.
*
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Klinar Stanko, državni obrtni mojster,
S^ž: Kamnik, Sutna 99.
poslovodja v okviru pooblastil operativB^'Pnea: 28. februarja 1950.
,
:
wiu\^ll2
•°9tno podjetje — obrtne de. nega upravnega vodstva z omejitvijo po
K
19. členu predpisanih pravil, vse listine
' Po^L amnik.
^•^•• HI predmet: Vodovodna inštala- denarnega, materialnega, obračunskega
àelaw
* ključavničarstvo, električna in toredütnega značaja.
àfy.^;
mehanična delavnica, žaganje
Mestni LO Maribor,
elek
ül 0 Wcno žago.
poverjeništvo za finance,
••? ^ Podjetja: MLO Kamnik, oddne 2. februarja 1950.
•^ 420/50 z dne 20. II. 1950.
St.
Pov. •6/2-•—50
1603
1
SAI? UP "*•* voditelj: Poverjeni•
îa
ea% lokaln° gospodarstvo piti MLO 420.
Sedež: Maribor, Slovenska nI. 36.
Q
rzfiw ^tepajo
in zanj podpisujejo:
Dan vpisa: 13. februanja 1950.
1
BotraÏT. Y^ ' upravnik, eamostojno,
Besedilo: Obrtno mizarstvo, Maribor.
Ihn, •» .Ivanka, knjigovodja,
Poslovni predmet: Opravljanje mfearilh p^r ^"nj, knjigovodja uprave mest- eke obrti.
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor.
1! •
'"1••"^5'
' Anton, poverjenik za k"amu.
Operativni upravni voditelj: Direkcija
a
• «aaeve.
Q
mestnih obrtnih obratov, Maribor.
Okrajni
L0 Kamnik,
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
T
Kolar Leo, poslovodja, v okviru pooblaP°
erjeni§tT0 za ttoanee,
d
°e 28. februarja 1950.
stila operativnega upravnega vodstva,
St. 443-• 1950
1609
Kokol Ana, knjigovodja, vse listine denarnega, materialnega, obračunskega in
kreditnega značaja, poleg poslovodje.
Dai ^•••••, Polje 7.
Mestni LO Maribor,
23
poverjeniStvo
za finance,
..VdX^V
'
îobru'arja
1950.
:
dne 13. februarja 1950.
"!•»•«£•me9
Komunalni servis BLO V
št. Pov. ••/4-•-50
1604
^*
ta Ljubljane.
**«: Kamnik.
•*• vj&a: 28. februara 1Ö50.
in ^w^: Mestni vodovod, kanalizacija
«eön&ia razsvetljava, Kamnik.
^••••• predmet: Preskrba prebival•&••*4 m industrije.
odiiA °Tjteli podjetja: MLO Kamnik,

Stran, 81
421.
Sedež: Ptuj. Nova cesta.
Dan vpisa: 23. februarja 1950.
Besedilo: Okrajna avtomchanHma delavnica, Ptuj.
Poslovni predmet: Popravilo motornih
vozil in drugih pogonskih stabilnih mou
torjev.
Ustanovitelj podjetja: OLO Ptuj.
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo za lokalni promet 10 OLO Ptuj.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Prelog Viktor, upravnik, vse listine
v upravi in v denarnem prometu do zneska 20.000 din samostojno, v zadevah finančnega značaja 'sopodpisuje
Letio Engelbert, knjigovodja.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništvo za finance,
dne 23. februarja 1950.
St. 418/1-50
1472
Spremembe
422.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 16. februarja 195V.
Besedilo: »Elma«, tovarna elektromateriala.
Sedež odslej: Črnuče.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 16. februarja 1950.
St. 24366/1—1950
1.396
423.
Sedež: Slovenj Gradec.
Dan vpisa: 14. februarja 1950.
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje,
Slovenj Gradec.
Operativni upravni voditelj odaLej,:
Glavna direkcija za lesno proizvodnjo.
Poslovni predmet odslej; Nakup in iz.
raba lesa na panju, žaganje in predelovanje vseh vrst lesa ter prodaja •••••vodov lesne industrije.
Izbriše se Ovar Rudolf, ravnatelj in
vpišejo:
Pučko Jože, direktor, ki podpisuje MP
mostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja,
Novak Prane, sekretar, ki podpisuje v
odsotnosti direktorja, v istem obsegu kot
oni,
Recelj Ciril, komercialist, ki podpisuje
v odsotnosti direktorja in sekretarja, v
istem obsegu kot direktor ter
Veržun Adolf, računovodja, ki sopod.
pieujo listine po 47. členu spi. zakona o
drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za financo LRS,
Ljubljana,
dne 14. februarja 1950.
St. 243110—1950
1.392
424.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 22. februarja 1950.
Besedilo: Javni nasadi in javno naprave.
Ustanovo se poslovalnice:
Mestna tržnica, ob Prešernovi uMci,
Sprejemalnica koles, Prešernova uEca
in
Sprejemalnica oblačilnih predmetov v
kemično čiščenje, Stanetova Tilïca 8.
Mestni LO Celje,
poverjeništvo za finance,
dna 22. februarja 1950.
St. IX—57-1950
1.417

Stran 82
425.
Sedež: Celje.
Dan vpiea: IS. februarja 1950.
Bebedijo: Kinopodjrtjc, MLO Celje.
"izbriše ee ravnatelj Gajšok Risto in
vpiše

Oođier Martin, ravnatelj, ki zastopa
prijetje samostojno, v obsegu zakons-kih
pooiÀ.':eti! in pravil podjetja. *
Mestni LO Celje,
poverjeništvo za finance,
' ' dne IS. februarja 1950.
št. IX.- 40-1950
1.421
•k

426.
Sedež: Celje.
Da:i vpisa: 18. februarja 1950.
Bendilo: Komunalna banka, MLO Celje.
Izbrise ee ravnatelj Kralj Drago in vpiše
Zaje, Lojze, ravnatelj, ki zastopa podjetjp samostojno, v obsegu zakonskih pooblastil ;D pravil podjetja.
cestni LO Celje,
povcrjnništvn za finance,
dno LS. fehrua'rja 1950.
Ät. IX-283—1950
1.420
427.
Sedež: Celje.
Dan vpiùa: 22. februarja 1950.
Besedilo: Pogrebni zavod, MLO Celje.
Izbriše se ravnatelj Zerdoner Ferdo in
vpiše
Berglez Adolf, ravnatelj, ki samostojno
zastopa podjetje v obsegu zakonskih pooblastil in pravil podjetja.
Mestni L0 Celje,
poverjeništvo za finance.
dne 22. februarja 1950.
• •
Št. IX -22—1950
1.416

•k

\
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438.
Sedež: Celje.
Dan Vpisa: 18. februarja 1950.
Besedilo: Prevozništvo, MLO Celje.
Izbriše ee ravnatelj Zelinka Jože'. In
vpiše
Pipan Franc, ravnatelj, ki zastopa podjetje samostojno,, v obsegu zakonskih pooblastil in nravil podjetja.
Mestni LO Celje,
poverjeništvo za finance,
dne 18. februarja 1950.
&t. TX-35/1—1950
1.422

•

42».
Sedež- Maribor, Slovenska nI. 20.
Dan vpisa: 14. februarja 1950.
Rondilo: »Knjuli« moško krnjaštvo, Maribor.
Besedilo odslej: »Moda«, moško krojaštvo, Marfbor.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 14. februaria 1950.
St. Pov. 56/5-III-50
1R06
430.
Sedež: Slov. Bistrica.
Dan. vpisa: 16. februarja 1950.
Besedilo: Okrajna ekonomija Poljčane,
sedež Slov. Bistrica.
Vpile se
Fluher Ernest, računovodja.
Okrajni £0 Poljčane,
poverjeništvo za financ«,
dne 16. februarja 1950.

«. •/xvii-v)

••21

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve

Na predlog pastorka Macarola Anton*'--j
kmeta iz Šma.rij 15, se uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega.

I R 621/49-2
1470
Benko Jožef, roj. 26. XI. 1921 v Šmarju, sin Jožefa in Viktorije rojene Orel,
kmet, Šmarje 60, je bil v zadnji vojni mo.
biltziran v italijansko vojsko in odposlan
L 1942 na rusko fronto. Od takrat se pogreša.
,
Na predlog Nuzdorfer Alojza, kmeta,
Šmarje 66, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv,
naj se o pogrešanem v dveh mesecih po
objavi v Uradnem li^tu LRS poroča sodišču ali skrbniku Lahu Rudolfu, sod.
uradniku v Gorici.
Benko Jožef ee poziva, naj ee zglaai pri
sodišču ali da kako vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Gorici
dne 20. februarja 1950.
*
IR 301/50-3
1.398
Brežic" Franc, roj. 2. IX. 1923 v Ljubljani, ein Karla in Ivane rojene Filipič,
dijak, na Logu 67, p. Brezovca, je bil
od 9. V. 19-12 v NOV v dolomitskem odredu. Baje je jeseni 1943 padel v bojih
pri Vipavi.
Na predlog očeta Brežiča Karla, delavca
iz Loga 67, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv,
da 6e o pogrešanem v dveh mesecih po
objavi v Uradnem I i* Mi LRS poroča sodišču ali skrbniku Kozoglavu Antonu, nameščencu OLO Ljubljana okolica, Ljubljana.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Ljubljani
za okraj Ljubljana okolica
dne 16. februarja 1950.

Kdor o pogreSanima kaj ve, ee Pj*^*|
naj o tem v treh meeecih po tej objavi '
Uradnem listu LRS poroča sodišču a"
skrbniku Benčiču Marku, uslužbencu
tega sodišča.
Po preteku roka bo sodišče odločilo "
predlogih.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. februarja 1950.

Oglasi sodišč
Zemljiškoknjižni oklici
Rz 1/50- A/5

l600

Oklic
o začetku poizvedb zaradi osnovanja n»J
zemljiške knjige za katastrsko občino oe"
nožeče v sodnem okraju Postojna
Z dnem 4. aprila 1950 ee bodn začele
poizvedbe zaradi osnovanja nove zeffllj1*
ške knjige za katastrsko občmo Senožeče.
Poredbe bodo od 4. IV. do 1. VII. }v°"
v&nk delavnik od 8. do 15. ure, in eice»*
od 4. IV. do 14. V. 1950 v Senožečam
št. 95,
, „
od 15. V. do 15. VI. 1950 v DolenJ1
Kosanj št. 35 in
od 16. VI. do 1. VII. 1950 v Vremekem
Britofu št. 1.
K poizvedbam naj pridejo vei pose0':
miki, hipotekami upniki in vse drug
osebe, ki imajo pravno korist od tega,
da so poizvedo lastninsko pravice, *£
da se ugotovi istovetnost sedanjih oznac
parcel s prejšnjimi označbami; navaja»
smejo vse, kar utegne služiti za to, da ?r
pojasni stanje stvari in da ee očuvajo up"
hove pravice.
Tisti, ki imajo na 'teh zemljiščih «j|
a
•
I R 55/50-6
•
1.411 na njihovih delih zastavne, elužnostneV
druge
pravice,
prikladne
za
knjižni
P
e'
Poženel Franc, roj. 28. I. 1914 v Parena]
te
pravice
prijavijo,
če
želijo,
da
tai), fin Franca in Jožefe rojene Fabčič,
samčki, pek v Postojni, je bil aprila 1944 vpišejo v novo zemljiško knjigo kot• star
od domobrancev aretiran. Odveden je bil bremena. Prijave teh pravic se ?*~•
1
v Trst, od tam pa na prisilno delo v Ce- podajati pismeno ali ustno na ^PÏT ^
pri
okrajnem
sodišču
v
Postojni,
sob*.
.
lovec, od koder ee je zadnjič oglasil avter od 4. IV. do 15. V. 1950 v Senožegusta 1944.
Na predlog Poženela Franca st. iz Dol. čah št. 95, od 15. V. do 15. VI. low/
Košani št. 35 in od 16. VI. a"
Logatca 43, ee uvede postopanje za raz- Dolenja
1. VIT. 1950 v Vremekem Britofu ». *•
glasitev za mrtvega in ee izdaja ipoziv, da
V prijavah j© točno navesti PN^Jjj
ee o pogrešanem v treh meeecih po objavi v Uradnem listu LRS poroča sodišču. vratni red, ki se zanjo zahteva kakor t
Po preteku roka bo sodišče odločilo o zemljiškoknjižne vložke, v katerih naj\
izvrši
red. tiuj«"»-Prfjaivme "0.-g
IZVI »j zahtevani
«juioviina vrstni
vrsuii reu.
predlogu.
noeti v ničemer ne spreminja }o,
^ja
Okrajno sodišče v Postojni
0
pravica,
ki
jo
je
treba
prijaviti,
r°
j
dne 16. februarja 1950.
že očitna iz Jcakšne listine, • Ie
£• '
rešitve
•
eodišču ali iz kakšne sodne
_L<j'
R — 201/50—4
1.425 Edino pravic in dejstev, k3 eo že r3^.
Počkar Ivan, roj. 24. XII. 1920 v Da- ne iz listin, priloženih pri eodišču **Pjjt
nah 21, sin Maksimilijana in Ivane rojene dobitev stvarnih pravic, ni treba,*°
Rancelj, kmet, je kot italijanski vojak- prijavljati. To se bo uradno upoft^a'w#
godbenik odšel 4. IX. 1942 na rusko fron- Posestniki zemljišč in drugi upraviči
to in ee od' 4. I. 1943 pogrela.
morajo prinesti k poizvedbam °?^ ij
Na predlog matere Pookar Ivane, lime, priložiti 6vojim prijavam v izvirniw a e
tiče i« Dan pri Sežani 21, se uvede po- prepisu vee spiee, izpüeke iz ze7?iLie,
stopanje za razglasitev •• mrtvoga
knjige, sodne odločbe ali druge 1"*^
R — 239/49-8
1.424 kolikor eo potrebne za obnovitev3 0 .
2ivec Anton, roj. 22. XII. 1876 v Pođ- zemljisk'e knjige in kolikor jifi to* »
^. v
brezah', ein Ivana in Marije rojene Može, aH njihovi zastopniki
kmet v Šmarjah.' 16, je bil ob" «izenlu avDa ee vsakomur omogoči VP°§?T ifi
etrljeSe vojske v prvi evetovnî vojni ••- podaffie, • Jih" je ••••• db «*°?V''
jet in odpeljan v îtaBjandko uJetmMJvo, zbralo, bodo razgrnjeni P*.?staiJSs]
znanri îwmceï in lastnikov ïer "
!•• is •• 1. t• umri.

'5tei=?r»m,tt6o
III ^a o•^ 2» k- o- Senožeče od 20.
• *> d. IV. 1950 v Senožečah et. 95.
Mo-ajno sodišče v Postojni
dne 2. marca 1950.

•
Oklici o skrbnikih
Hoe/so
^»••••••
jfv

1

15S9
iC Aloi<*, krojaški pomočnik v Ma1 1 uL
••,.??*
*
^- J'e ^°m Proti
£m i
vre». 1• r°J
'
Nemec,
postai uradnici
ra^T?zai
^11 P" Ljutomeru, tožbo za
Rfc^
ona.
Priwava bo 14- marW 1950 ob 8. uri
Ker vSOtM£u' *°• ÏU •1Mew Za allle
° toženko ni znano, •• ji
krt>n
ođvwn,-, V *Mard
-ika dr. ZnidorM Anton,
aW •*
ooni, ki jo bo zaétopal na
in
>na aft i?œt
troske, dokler ee sani!?. a^ ae iimealuJe pooblaščenca.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 16. februarja 1950.

a

wS° „

*

«»

HdMa
Zc »!j r •1•
> tovarniška delavka v
proti••"
' ^^wa ul. 41, je violila
agIle u
drž *„r 2 0 ^
••^••, ključavničarju
ca \s f ? v Mariboru, Linhartova uK2a
Ra»L °
razvezo zakona.
«^rava bo 17. marca 1950 od 8.30. uri
2
Wv^ "' 6oba št- 84/IL
'poetati- aMŠE
o toženca ni znano, ee mu
Prava? **» 8krbni
kû Sancin Smiljan, nižji
ren
dia» VM
*' PriPravI1ik okrožnega so.
4ecov
Mariboru, ki ga bo zastopal na
88
>osh 1• roske in nevarnost, dokler ee
pfif .ali ne imenuje pooblaščenca.
"«rajno sodišče Maribor mesto
«no 16. februarja 1950.

je VU*M > krojaški mojster, Ljubila 19,
Joit
olisci i proti
Johanî-K'larf, rojeni
za(JaiT »r eedaj neznanega bivališča,' na.
ta*J» P ©bivajoSi v Berlinu, tožbo za
T?° zakona.
pJTPrava bo 9. marca 1950 ob 9. url
1$P eodoču, soba št. 4. .
**& AUÌ 1 **eođ
Po^vi za skrbnika Volaučte VW '
ni uradnik v Šoštanju, ki
*e j*y°I>al
na njeno nevarnost in stror
aitil
e© ^nia ne oglasi ali ne imete Zr.
zastopnika,
Okrajno sodiš«© v Šoštanju
«ne 17. februaria 1950.

iftste/^
Amortizacije
jL*"40"*

Stran 8?

pRAJDM UST LBS
papirja, ki ga je prosilka baje izgubila
in ee njegov imetak poziva, naj v dveh
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS
uveljavi svoje pravice, sicer se bo po preteku roka izreklo, da je vrednostni papir
iagubil svojo pravno veljavnost.
Oznamenüo vrednostnega papirja:
zavarovalna polica bivše Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani, št. 4776 na ime
Truden Marija, zav. vsota: 50.000 din,
korJstnik v primeru smrti ah' doživetja
Truden Ivan, pricetek zavarovanja 1. oktobra 1945, konec 1. oktobra 1949.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 20. februarja 1950.

•

R 565/49-4
1461
Na prošnjo Poderžana Romana, sedlarja na Muti št. 23, s« uvede postopanje
za amortizacijo zavarovalne police, ki je
bila med okupacijo izgubljena in se njen
imetnik poziva, naj v dveh mesecih od
te objave v Uradnem listu LRS uveljavi
svoje pravice, sicer ee bo po preteku roka izreklo, da je polica brez moči.
Oznamenilo vrednotnice: '
zavarovalna polica št. 26180/R— 1260 v.
>Karitasc zavar. družbe v Ljubljani, izdana decembra 1937. Skleniteljica Podržan Kati, zasebnica na Muti 23, koristnik
zavarovanja Podržan Roman, sedlar na
Muti št. 23, začetek zavarovanja decembra 1937, zavarovalna vsota 1580 din.
Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu
dne 11. februarja 1950.

1644

•

6t. 156/1
12ö5-e-l
Po sklepu izrednega občnega zbora dne
19. XI. 1949 je zadruga Fizkutturni magazin z o. j. prešla v likvidacijo.
Pozivamo upnike in dolžnike, da do
15. aprila 1950 priglasijo vse terjatve
oziroma poravnajo obveznosti.
Likvidacijski odbor
Ljubljana, Tyrseva 18.

Oklic dedičem

1495
Obnovitvena zadruga Dražgože, ee je
z izbrisom iz zadružnega registra dne 15.
II. 1950 spojila e Kmetijsko zadrugo Draž.
gole in je s tem dnem prenehala poslovati.
Pozivamo vse upnike, naj priglasijo evoje terjatve do zadruge v 3 mesecih. Po.
znejše prijave se, ne bodo upoštevaje.
Pozivamo vse dolžnike, da v 3 mesecih
poravnajo svoje obveznosti do zadruge,
ker bomo po tem roku dolžne zneske sodno izterjali.
Kmetijska zadruga, DTaigoIe

O 82/50—8
1493
V zapuščinski zadevi po Rajglu Martinu,
kmetskem posestniku iz Sp. ••••• •,
ki je umrl 14. XII. 1949 zapustivši na.
redbo poslednje volje, se njegov sin pogrešani Rajgelj Leopold poziva, naj.ee. v
6 mesecih zglàei pri sodišču ali imenuje
pooblašča, ker ga bo sicer v zapušSn•••• postopku zastopal ekrbnik, delež
pa bo hranil skrbstveni organ.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. februarja 1950.

&t. 47/50-1 AT
»96
V zvezi z likvidacijo gozdarskega odseka prj Okrajni zvezi kmetijskih zadrug
na Jesenicah pozivamo vse dežnike ia
upnike,, da najpozneje do 31. maja 1950
priglasijo svojo terjatve ali obveznosti.
Po tem času se upniki ne bodo ve8
upoštevali, dolžniki pa ee bodo sodno
izterjali.
Okrajna zveza kmetijskih zadrug
Jesenice

Kazni oglasi
1.401

S*. 190-50

Objava

• x Podlog Pezdirca Antona, posestni.
Paajg K-ïeeinca št. 28 se uvede postoje• medHT'amortizaoijo vrednotnice, ki ee
% ts
^etovno vojno izgubila. ImeteieeûT-^e^Bolniice se poziva, naj v dveh
Uv
P0 bjffivl v
%vi
?
Uradnem listu LRS
Po turJj^te
pravice,, ker ee bo aicer
roka
°*ea k^f"
izreklo, da Je vrednot(tenir2 nKtöi.
hraSf^ ^••••••••:
OiabUaC1*, Knjižica Kmetijske zadruge v
• lE 1950 106" z vl0g0 2,445dfe P01"
0t
*ajno sodišče • •••••••
dne 2. marca 1950.
I*
W/50-4
1.412
'••Sh^to1!0 Trudm Marije rojene ŠitaT
Postoj* trga pri Rakeku 32, ee uvede
^^ *ft amortoectijo vrednostnega

ju. Upniki, ki terjatev v označenem roku
ne priglasijo
in katerih terjatve niso razvidne iz poslovnih knjig družbe, ee bodo
upoštervali v likvidacijskem postopku aamo, & se priglasijo; predvsem •• se
polije končna likvidacijska bilanca v potrditev. Neprijavljene ali prepozno pri-'
javljeme terjaj lahko uveljavljajo upniki samo proti družbenikom po pravilih
civilnega prava.
Likvidator:
Babšek Vera, uslužbenka >Tekstüa<
Ljubljana, Pred škofijo 3.

üzvräitoi odbor Odvetniške zbornice v
Ljubljani objavlja, da je bil Krek Leom
z dnem 2. februarja 1950 vpisan v razvid odvetnikov pri OdvetniSkS zbornici v
Ljubljani, e sedežem evoje pisarne v
Ljubljani.
,
Ljubljana, dne 22. februarja 1930.
Iivršilni odbor Odvetniško «bornice
T Ljubljani

Pozivi upnikom in dolžnikom
1625
Drogerija >Hermes< družba z o. z.
Ljubljana, MifcloSičeva cesta 30, je po
uredba o likvidaciji družb z omejeno zavezo (Uradni lägt IJttS, St. 8/$©) prešla
v likvidacijo, upnike im dojioukß pozivamo, naj v enem meftecu o« dneva tega
razglasa priglasijo evoje terjatve oziroma
poravnajo evoje obvesnostì •• Mac^dator-

•

St. 61
1.088
Kmetijska zadruga v Mokronogu na DoL
poriva vse upnike ter dolžnike, naj v
treh mesecih priglasijo evoje terjatve, kakor tudi da iapólnijo svoje obveznosti do
bivše Obnovitvene zadrug© v Mokronogu.
Po preteku roka, to Je od 7. maja 1950,
se nobene terjatve ne bodo ve£ upoštevale.
Kmetijska zadruga Mokronog

Izgubljene listine
preklienjejo
Anni Jakob, ••••• 51, Ptuj, knjižico
za kolo St. 864.750, M. tablice 2641. 1288
Babië Franc, roi. 28. IX. 1913, rudar
pri Sv. Katarini 24, p. Trbovlje It, ukradeno osebno izkaznico, izdano od OLO
Trbovlje 1. ••5, vojaško kn•», izdano
od voj. ofeožja Trbovlje l 1947 in *n«ai&nioo za vstop v rudnik Hrastnik.
1.890
Baji Ljudmik, ••• &4, jm•» u
koto, evfd. ». SieST ree, St. ••-

•
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Baudek Vlasta, Sv. Jožel 26, Celje, po.
trdilo >StarinaTne<, Celje St. K 152/1/1
za 1000 dia.
1377
Bavdaž Nada, Ljubljana, Prešernova 7,
indeks, izdan od univerze, v Ljubljana.
1578
Bernjak Franc, roj. 17. IX. 1933 v VI.
dentin, M. Sobote, epra'čevalo, izdano v
osnovni šola v Vidoncih 10. IX. 1946.
1.060
Beijak Terezija, Mackovci 'St. 37, knjižico za kolo it 12.676.
»1.146
Bezlaj Ivana, Ljubljana, Beograjska 8,
Sindikalno knjižico, izdano od Gostinstva
»Slavija<, Ljubljana.
1507
Biijak Frane, Golek it. 6, Krško, knjižico za kolo St. 52158.
1291
Bizjak Franc, Postojne, Vegova «1. 2,
vojaško knjižico, OF in sindikalno iskaznico.
1300
Bokal Marijan, Ljubljana, Miklošičeva
c. 7••, prometno knjižico za kolo znamke >Adler<, reg. St. 1617/48.
1559
Bovba Marian, Ljubljana, Pražakova 3,
indeks in univerzitetno iskaznico, izdamo
od tehnične fakultete univerze v Ljubljani
im vojaško knjižico, izdamo od vojaškega
okrožja Celje okolica.
1583
Božič Draga, Ljubljana, Prešernova 1«
indeks, izdan 14. IX. 1949 od agronomska fakultete univerze v Ljubljani. 1.452
Braci« Iran, Vrhloga it. 27. p. SI. Bistrica, evid. tablico za moško koto številka S.19-631.
1.096
Brana Rudolf, Voglje St. 5, Sežana,
osebno izkaznico it. 32652.
1350
Bratkovi* Anton, Bakovci St. 47, p. M.
Sobota, šolsko spričevalo o dovršeni nižji
gimnaziji v Murski Soboti.
1299
Bremik Ivan, Zg. Radvanje pri Mariboru, knjižico za učence v gospodarstvu
at. 003680.
1445
Brili Polona, Ljubljana, JegKčeva 22,
knjižico za kolo.
1.371
Brodnjak Alojz, Slovenja vas 9, p.
Hajdina, Ptuj, knjižico za kolo znamke
>Nenx, St. okvira 3109.
1.143
Burjak Marija, Ljubljana, Triglavska
tiskarna, sindikalno knjižico St. 16353,
izdano od Triglavske tiskarne v Ljubljani.
1.357
Cestnik Joie, Ljubljana, Parmova 33,
uelružbenako knjižico Št. 39117 in izkaznico OF St. 007012.
1.358
CMel Drago, Ljubljana, Brejceva 8,
spričevalo 5. razreda gimnazije iz leta
1940/41, fedano od II. drž. gdnmazäje v
Ljubljani.
1515
Ceelj Anton, KrSko, evM. tablico za
kolo št. S-ll-5979.
_
1292
Cvetek Martin, Boh. Srednja vas št. 12,
delovno knjižico, vojaško knjižico, izdano
od vojaškega odseka Jesenice in spoznavno tablico za kolo St. 134567.
1.059
Oeuiëanin-Babnik Draga, Kašina 130,
knjižico za kolo.
1581
Cekada Anton, Dolenje 17, SI. Bistrica,
izkaznico za kolo znamke >Legnano< it.
S-30-418, it. ogrodja 88253, izdan« od
uprave NMvIK Bistrica.
1547
Cerne Feliks, Domžale 15, sindikalno
izkaznico St. 1248794.
1638
Cerne UroS, Ljubljana, Gasilska 15, študentsko izkaznico, (todeke).
1449
Cuk Karel (Antona), župnik, Kranjska
gora, za& osebno izkaznico.
1.057

URADiNI USTLRS
Culibrk Milena, Ljubljana, Sodarska 6,
univerzitetno izkaznico, izdano od medicinske fakultete univerze v Ljubljani.
1478
Dimnik Polde, Tomačevo 34, delovno
pogodbo, tovarniško in planinsko izkaznico.
1635
Dobrač Tomislav, Ludbreg pri Varaždinu, osebno izkaznico St. 4-D/1946, izdano od KNO Ludbreg.
1.308
Drašček Kari, Blagovna St. 18, sindikalno izkaznico, izdano od podružnice Store
in prometno knjižico, St okviTa 74429,
št. tablice 4858.
1383
Džakel Jakob, Ljubljana, Hranilniška
št. 18, izkaznico upokojencev.
1476
Faganeli Franjo, Ljubljana, Hranilniška
št. 18/III, indeks, Izdan od kreature uni.
verze v Ljubljani.
1535
Fatur Franc, Ljubljana, Krekov trg 2,
spričevalo večerne gimnazije 7. razreda
Minot-a
1557
Ferk Ferdinand, kovaSld mojster, Ran.
ča št. 2, p. Pesnica pri Mariboru, knjižico
za kolo znamke >Peugeot< 5063, evid'. St.
S-17.3462.
1217
Filipič Franc, Kanomlja 118, p. Idrija,
izkaznico za kolo St. S-26-2063.
1258
Fine Franc, Maribor, Masarykova ul. 4,
roj. 13. IX. 1921, Trbovlje, vojaško knjižico, izdano od vojaškega odseka, Mari,
bor 1. 1947.
1301
Fras Marija, Zg. Senarka pri Sv. Trojici, osebno izkaznico, izdano od KLO
Sv. Trojica.
1447
Fujs Antonija, M. Sobota, Titova 20,
osebno izkaznico, izdano od KLO Krašče
na ime Ficko Antonija, rojena 6. IV.
1927 v Kraščih.
1297
Gaber Jože, Celjska opekarna, Sp. Hudinja 24, Celje, osebno izkaznico Številka 906792.
1382
Gaberc Jože, krojač, Sava 81, eindi,
kalno člansko izkaznico St. 16968, št. zveze 76884.
916
Gams Ivan, Ljubljana, Rimska 12, univerzitetno izkaznico, izdano od kveslure
univerze v Ljubljani.
1.454
Gašperin Jožefa, Skopice 27, Krška
vas, prometno knjižico za kolo znamke
>Wafenrad< št. 1099816, izdano od NM
Krško.
1.003
Glavan Alojz, LJubljana, Kongresni trg
št. 5, delavsko knjižico.
1636
Gole Ivanka, Novo mesto, Stemburjeva
št. 7, sindikalno člansko izkaznico številka 54964.
1351
Gole Leopold, Zg. Hudinja St. 72 pri
Celju, sindikalno knjižico št. 226785, izdano od >Ustroja<.
1374
Gorčj Stana, Ljubljana, Tyrseva S5a,
indeks, izdan 2. XI. 1949.
1511
Gorenc Franc, Leeikövec St. 1 ••• Krškem, prometno knjžico za kolo St. 45570,
evid. št. 5556.
1298
Gregor (Ivana) Franc, Troblje št. 3,
vojaško knjižico, izdano od vojaškega odseka Dravograd.
1218
Grilc Anica, Ljubljana, Jenkova 9, izkaznico St. 107080.
1.451
Gutnik Avgust, Sinja gorica, Vrhnika,
knjižico učencev v gospodarstvu št. 8491,
izdano 1. VII. 1948 do poverjenlštva za
delo MLO Ljubljana.
1568
Herič Anica, Celje, Dečkova 88, osebno
Izkaznico št. 21, izdano od prijavnega urada Celje mesto, sindikalno knjižico, iz-

)5tenr.9.w7. ••
dano od KLO ät. Jurij, potrdilo o «^
slitvi in sindikalno knjižico, izdano Jf
KLO St. Jurij na ime Intihàr Ivan, Cfr> .
Dečkova 28.
•m •
Holobar Ivan, Ruj, Slomškova ul-Jjj
osebno izkaznico št. 676, izdano L j- „
od MLO v Ptuju, izkaznico 0F, izdan»
1. 1945 od odbora OF v Ptuju, ^fer
za kolo znamke »Indian<, evid. št. 44•«
tov. št. 03550 in knjižico za kolo •*£%?
»Airec, evid. št. 523370, tov. št. 4992•
lvn
izdani obe od NM v Ptuju.
Horvat Ludvik, Krčevina 53, p-, f^^
berg pri Ptuju, vojaško knjižico, •^z0
od vojaškega odseka v Bilečah. in ziwß•
•
karto.
Horvat Marjan, Ljubljana, •••••••*»:
št. 14, mladinsko izkaznico, indeks A**^'
demije za igralsko umetnost.
loa",,
Horvat Viktor, kurjač, Beltinci ät. M»
evid. tablico za kolo št. S-23-2841. ^
x
dano od NM v Beltincih.
Hren Alojz, Trbovlje', Retje 88, potrdi o
o Invalidnini, izkaz za polovično vozoj
na podlagi invalidnine io sindikalno >'
kaznico.
-z _
Humski Maks, trg. pomočnik, Mj^'""
na, Poljanski nasip 23, izkaznico O*Ivane!« Frančiška, Ljubljana, Cf^n
jeva 10, delavsko knjižico, izdano od MJ^
lö
Ljubljana 1. 1948.
°*
1
Jaklič Jože, vojaško podjetje »^,
Goražde, Bosna, vojaško knjižico, iz*8*
nico 0F, krstni list, osebno izkaznico •.
domovinski list.
*
Jakupovic Marija, Ljubljana, Rožna o*
lina, Cesta IX št. 25, osebno-izkaznic?"1
knjižico za kolo na ime Brvar Francis^
Janža Karolina, Puoonci 22, Mf^
za kolo znamke >Helvetic«, evid. Števil»
S-2161, tov. št. 051571, izdano od ođeevj
za notr. zadeve v M. Soboti.
Jcnči? Jože, tehn. vodja >•°•'^5^
Sevnica, uslužbensko knjižico St. °"^e_
izdano od Glavne direkcije za I«600 P%
đelovaJno industrijo 15. I. 1948 in •°•, •
ško knjižico, št. serije Pu 0001-K, sWva'
ka 6706, izdano od štaba IV. armade^
Jenuš Maks, Maleenik, Sv. Peter p£
Mariboru, prometno knjižico za kolo
,
vilka 103.390.
^e
Kaplan Angela, Crešnjice 48, p- ^ ^J,.
zD
ob Krki, prometno knjižico za kolotoVt
'ïte.
ke >Waffenrad<, evid. Št. 4318,
vL '
vilka 2.200.395, izdano od NM Bre»^
Kelemina Ivan, Politična šola IOOFMe£
vode, uelužbensko knjižico, OF St. ".^
izkaznico Zveze borcev in člansko 'r^gg
1
nico 0F.
'l0
KetiS Ivan, Ljubljana, Malgajeja Vi
univerzitetno Izkaznico, izdano 0" l^'
eture univerze v LJubljani.
•
Klemene Marija, Maribor, B*dve"|lio
cesta, evid. tablico št. S-16/11800 ** K^
l
znamke >Styria< št. 403726.
' a
Klenovgek Elica, Ljubljana, Çel«^d
št. 160, sindikalno izkaznico, &&•
LO SI. Konjice, mladinsko in fi*u*^jcO
izkaznico, izkaznico 0F ter ^'^jggft 1
avtoputa.
•
Klan Stefan, II. Bistrica, W J,nF
osebno izkaznico Št. 2087/46, izkaznico ^;
ter oinditealno in vojaško knjižic».
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8 1
•^•••
^? «^ D^goSe, delovno
S ^' 1»34• na ime Kumar Franc,
100

â

Tvv Ä° S* S3^' p<•rJeni»tvo ta
«anfu 26. XI. 1948 pod St. 18944.
1604
K
koioZ!" •ha« Gorica, Kostanjevica 70,
dano „vSoM
Lu230*010 <**no izkaznico, izg
»nu.
1642
št. 25 * Men«, Ljublana, Florijaneka
pj«. ein^likatoo knjiico, mladinsko in
^7***• izkaznico.
1042
Sp ••. LiudraUa, roj. 27. IX. 19ia v
*a ko« U" biVdJc«a v Goricah, ••••••
9096
^"tofoo »KompreesoT, evid St.
lal6
Kol • 5Iari a
Mari,« f.
i . No• vas et. 40, p. Sv.
ke >•^?• Pt^a> 1•••• za kolo mam403s i Jat' št- okvira 156868, evid. št.
^• reg. st. 985.
1186
..Kor n L ulmi,a
Št. 44 i J!
. Ljubljana, Drenikova

Pl
n

takc0
S-Ätl
Koro

in

^••?

^inr4neCJT1CrcziJa> Ljubljana, poljanski
H «», delavsko knjižico št. 2790747.
1448
'»«iSrfl' M.a?ja' Ljubljana, Za vasjo 24.
0••••,•7_?
izkaznico, izkaznico OF in
°«ebn.i? Paznico.
1560
Koši
it.ft2fi'r1MariJan» Škof ja Loka, Poljanska
°> knjižico za kolo št. S-4-14832.
1577
Kos lnÄ
«•ga!?ä°
Mirko, Laško, čevljarsko po^V» spričevalo.
1372
evidf?Xs5> Ljubljana, Pred škofijo 1,
• oblico avtomobila št. S-1253. 1.370
1
tovor!'*
"*' Ljubljana, cvld. tablico pol"eßa avtomobila »Tatra« št. S-0736.
150S
Kov r
daknJ/ ^'••••, Pecarovei, p. Mačkovci,
ÖLO ^ knjižico St. 1938124, iasdano od
PoverjenlStvo •• dolo v M. Soboti.
122i

KOV •!

Woy!*7 Atoiz, Radvenci št. 48, KLO
k, fjy
Knjižico za kolo znamke >Styria<,
1
JJ.J «. tablice in knjižice 4.686.
063
testaVaèàf, Marija, Ljubljana, Prešernova
W ,,?•• Wiaznico št. 027709, siüdifc. •••?!2*00 st- 16706 >• izkaznico OF
Ura. •
1.367
iMtoJ!10 ••»••, iz Lozica, sodar pri Iz.
f d,e u
osebno • 25?,,n*J »Slovenija-Vino, Ptuj,
S«o u I * 'co št. Ill, prometno Imj'i^t.ku"**b° kolo znamke »Auetro DaiS^o/7^?2 8f. 778701, številka tablice
»noL.V Jn knjižico za kolo znamke
"» tal »ištko
- 100
«•18, št 3tabHce
Jože,>
2 S-20-7414
Sv Bö1

4 » šr
Slov. gor. ^ * - P- • v

K

-

12i6

K mi

^ •• » lo. Ljubljana, VeJffla pol
j*-' «••••••• št. 66-1949/50.
1580
4a w••n^2ton' Tolmin, Dom Petra Sita*V 1*»•• za kolo, izdano od NM Toi
1>85e

KB».

?*t^f4 Ljubljen», JeeenJtova 7,
'5 W„ '««anice za magazin gozdaratra

ri,e>
^««i^
?• S it
4'a, Ljubljana,

147e

Zof

Prešernova
el
**ttä*w!'^«ko isrttaxwiro, Izdano od
5 e^l«re&o4je v LJubljani, knjižico
««. " "^ft voïeoj m 6 eincHkabrlb «nam.
,1••*•. <**,„0vn' "PrHSevalo o dovrSmiem 4.
•. ^ * Šol* v Javorju z dne 26. VI.
v4 i,
l-144
JlV. ,,,"•». Maribor, Pobrežje, Ulica
••
*•
41 iSrù Pametno •••••• za koV>
»Pucb« st. 22268.
1448
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LaUajner Ivan, LJubljana, Miirjo 2•,
Molk Alojz, Dolnji Logatec, Implico za
186à
prometno •••••• za feolo et. 10523. 1640 kolcj- evid. št. S-2-18090.
Lajovic Marko, LJubljana, Dvoržakova
Nurat Roža, Gaj&vci št. 80, Sv. Maršt. 8, univerzitetno tetomeo, izdano od jeta nižo Ptuja, ukradeno žMkko nakazuniverzo v LJubljani.
1553 nico D-3 za januar na imo Narat
Lakmč Gojko, Maribor, Mariborsld Franc, D-2 za januar na ime Narat Za^>
dvor, epriževalo o opravljenem etrokov. ka, O za januar na ime Narat Roža, tri
nem izpitu št. 1775 od TAM.
1.306 tetartilne nakaznice na ista imena ter
Lampret Jožica, Celje, Cankarjeva ul., ceebno izkaznico na ime Narat Roža.
1006
potrdilo »Starinarne« Colje 6t. K ••/VIH
Novak Marjana, Ljubljana, Stari trg 24,
za 1340 din.
1381
Ledn^k Stanko, •••• vas, Petrovce, sin- spričevalo 5. razreda 1*1. žensko grannadikalno knjižico St. 140C5054, izdano od zije v LJubljani, .zdano 1. 1946/47. 1512
Ogrizek Martina, ••••••••, dijaško
gosp. Tehn. ustanove, Celje.
1379
Loskovar Franc, Ljublana, Dom NM, knjižico IV. gimnazijo v Mariboru. 1.30S
Ogrizek Matko, Kranj, Kalvarija 74, iz*
rtroSniMio živileko nakaznico št. 1002
kategorijo, izdano od preskrbe MINOT-a. kazndco za kolo, evid. št. tablice S-4-5426,
1663 št. okvira 2480, izdano 20. IV. 1949 od
1380
Lešnik Jožeta, Uramše 7, zdaj Galicija, NM v Kranju.
knjižico za kolo, izdano od prometnoga
Okrajni avtopromet Celje okolica, &t.
odseka Celje olfotìca, 1. 1948.
1.438 Peter ob Savinji, evid. tabiico št. S—4820
Lcšnjak JuMina pri Marijani Opareno- za tovorni avtomobil >Chevrotet-Zia<, št.
1061
vić, Tivat, Seljanovo 13, Boka Kotorska, motorja 408617.
dttavsko knjižico, izdano v 1. 1949 v No.
Okrajni LO Ptuj, poverjeništvo 3a eoci.
vem mestu.
5480. alno sbrb«tvo, ukradeno eindiikalno knjiLolif Ljubomir, Zalog 78, vojno osebno žico in mesečno vozno karto, oboje na
izkaznico S!. 34256, ecJTija D.
1.363 ime, Pavičič Ivanka, uslužbenka OLO Ptuj,
Makovcc Stone, Ljubljana, Ljubljanska stanujoča v Središču ob Dravi 6. 1058
št. 60, zadružniSko ribiško izkaznico.
„Okrajno prevozniško podjetje Kamnik,
1.459 evid. tablico osebnega avtomobila znamke
Lovenjak Ludvik, Poznanovci 10, p. >Steyer, S-2861.
1384
Bodonc', vojaSlso knjižico, izdano od vojaOven Marija, Dobrova 82, knjižico za
škega odseka Vel. Kikinda.
1531 kolo, št. okvira 2075662, ervid. §t. S—5037, '
Luknor Fordinand, ReBica ob Paid, iz1369
kaznico za kolo, izdano od OLO Mozirje,
Parapat Emilija, Parea št. 4, oeabno
iakaznico OF, izdano od odbora OF Reizkaznico in kmešns bone.
1362
čica ob Paki in izkaznico čebelarske druPečar
Danilo,
Ljubljana,
Levstikova
29,
žine Šmartno ob Paki.
1187
potrošniško
knjižico
za
prehrano
I.
ora.
Maloršek Jože, Ljubljana, Svetoeavska
potr. kategorijo preskrbo Mlnot-a FLRJ,
št. 20, talon šolereke izkaznico št. 3.
št. NM 1160.
1532
1514
Pecar
Viktor,
LJubljana,
Zadružna
17,
Mainarsi)! Jakob, Matenja vas pni Postojni, osobno izkaznico.
1360 preklic o izgubljen; knjužjej za kolo, »vJd.
št. S-5803 in osebni izkaznici, 'objavljeni
Manko han, tkaleki mojeter, Meljeka ce. v Uradnem Itetu LRS št. 2 z dne 17. I.
eta 67, MaribOT. šolsko odpuetnioo, iadano 1950, ker eo ee listine medtem našle. 1.465
10. IX. 1931 od šol. upraviteljstva pri Sv.
Pečic Marija, Ljubljana, Eradeokega 26,
Benediktu v Slov. poricah.
1034
osebno izkaznico, izkaznico OF, sindikalMarko Konrad, Gradiška pri Pesnici, no izkaznico nabavno oboovno knjižico,
prometno knjii'co za kolo znamke »Ne- 4 mlečne nakaanice Dl, D2 in D3. 1554
ger« št. 17R2 • evid. št. S-17/3873. 1446
Pecnik Mihael, roj. 2. VIII. 1887, GBMerraolja Franc, Ljubljana, Cesta v
Meetn: log, baraka za Malim grabnom, reija vas 3, p. Hajdina, osebno izkasnico
oeabno izkaznico.
1584 št. 504, izdano 1. 1945 od KLO Slovenja
vas 7.
1142
Mertik ŠUfan, Odrand 172, p. BelUnci,
Peenik
Mihael,
roj.
2.
VIII.
1887,
Ge.
prometeo Irajttfco št 8000 za kolo znamke >Victoria<, št. okvira 1365111, izdano rečia vae 3, p. Hajdina, osebno Izkaznico št. 504, izdano 1. 1945 od KLO Slood porerjenišiva za notr. zadevo Dolnja
1142
Lendava.
1000 venja vae 7.
Perdih Stanko, Loka pri Zidanem moMestno obrtno podjetje v Ilirski Bistrici,
prometno knjižico za poltovorni avto stu, Račića 48, evid. tablico za motorno
1408
»Ford« S-720. št. knjižice 12684, izdano kolo >Pueh< št, S—03196.
Peric Cvetko, Maribor, Pobrežje, Naeipod NM v II. Bistrici.
1405
M*vïer Antonija, Ljubljana, Poduttfk» na ulica, osebno izkaznico, izdano v Studencih pri Mariboru.
1.307
it. 66, oeebno izkaznico, sindikalno knjiPetrif-Banic Draga, Mala vae 47, Je.
iioo, iadano od Slov. poročevalca v Ljubljani In knjiiieo za kolo «. 1907, št. okvi- žica, knjižico za kolo in ceebno izkaznico.
ra 610256, evid. št. S-18579.
1534
1579
Pev Stefan, Maribor, Smetanova ul. 47,
Mihelic Alojz, 2iirovnica 75. Jeeenlee,
vajeniïko knjižico št. 007878.
1353
prometno knjižico za kolo znamke »Diamant«, 9t okvira 954069, evid. številk«
Pigkur Iran, Gmajna št. 11, KLO Krka,
S.4410.
1498 izkaznico za kolo znamke »Ideal« Števil1832
Mlefnik Angelo, Bukovica 36, prometno ka 3107606. št. tablice S-6-2046.
knjižico Št. 18308.
1576
Plahnta Frančiška, Loke si. 17, po*tft
Mohar 8tani»lava, Ljubljana, Cigaletova Šmartno pri Kntnnlku prometno knjišt. 11, usJužbensko knjižico M. 41643, iz- žico za ' kolo znamke »Triumpf« na ime
dano 12. II. 1949 m sindikalno knjižico. Plahuta Alojzij, evid. M. 107305, tedano
1188
1480 od NM Kamnik.
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Planinci; Gabriel, Maribor, Vita Kraigherja ••••, coebno Äkaznfeo ft. 038J98,
«z-iauo od OOF v Mariboru.
l.SOo
Potek« Ivica, uslužbenka NB, Slov. Bietrica, roj. 19. I. 1925 v Velenju, usftlžbenako ••••••, izdano od Nteroae baa»
ke FLRJ, centrale za LES, LJtftîJama. •
1466
Premru Ivan, KLO Pretore 4• pri Št.
Jerneju, šoteroko fiJkaznîoo št. 63S3.
1.460
Rađlnja Stojanka, Ljubljana, Grmtov§ka 53, iäansfco tófeaznìto prwvetaSi delavcev in osebno izkaznico na ime Radtaja Franja.
16152
Bajgl Draga, Ljubima, PavSSeva 8,
.defcrrefco •••••• št. 1448006.
1563
Rajkorič Franc, Marîbor, FranfcopanSka
uitea, vojaSko knjižico, izdano cd 31. divizije v Lji ' /mi 1. 1946.
1.SÔ4
RaknSček Zofija, LJubljana, BezeoSkova 28, spričevalo •. letnika ncTteîJt^ v
LJubljani.
1582
Saro Ivanka, Ljubljana, Osoje, delovno
knjižico, baiano od RLO I. Crater. ••
Sečnik Anton, »Indues, Ljubljana, Sv.
Petra c. 72, sindikalno knjižico.
1643'
Selan Kristina, Ljubljana, Ob železnici
št 14, osebno Izkaznico, izdano od NM
v LJubljani.
1.457
Seme Marija, LJubljana, SlomSkpva uli-,
ca št. 20, sedaj Raka St. 1 pri HrSfcem,
ceebn« tzkaznico št. 039730, tadano cd poveljstva NM v Ljubljani.
1.038
Sindikalna podružnica tovarno cementa
in salonita Anhovo, ejndlkatae izkaznice
na Ime Stanič Matilda, delavka, roj. 1909,
51.70070, Medvešček Marija, deiavka, roj.
1927, št. 2432758, MartričRudoH, miz. vajenec, roi. 1932, št. 2426989, MarkSČ Marijan, meh. vajenec, roj. 1932, št. 70955,
Murivec Alojzija, delavka, roj. 1907, 3.
70935 in Vedrih Ivanka, delavka, roj.
1919, št. 7169.
1287
Sfnctfkalna podružnica 8, Ceïïe, sindikalne knjJFrce, izdane od sindikalne po.
družnice 8, Celje na imena: Belina Franc,
lager Jože, Kotar Jože. SeîK Jo5e, Oblak
Franc, Mastnak Ignac, Kranjc Ivan, Mulei Martin, Repec Ludvik ter Zupane
Atotz.
1885
Širše Viktor, Sv.. Pavel prd Ce&u, šofersko Izkaznico št. 1212, izdano od promet,
neça oxteeka.
1373
Skraban Ludvik, Skokove št. 24, p.
Csmkova, evid fabflco za motorno kolo
DKW št. S-03781.
1293
Skubic Marija, Vevče 5t. 6, ••••• za
koto znamke »Tribuna«, tov. št. 1111716.
1356
Sloreuija-avtopromet, SAP Celje, ~pro.''"tno knjižico •. 16291 za avtobus »Fiat«
'-0•58, 'adamo od notr. odselta mesta
r>lv.
1880
p
Slnga Bojoelav, Ruše 99 pra Mariboru,
todMw tehnične fakultete univerze v Ljubljen4, BMhrriteteo spričevalo, izdano od
TV !,<H!{P dtnmariip v Ljubljani. 1841
Sobnčan Marija, Mala Polana, St. 28,
,. ^neuSovci, hkaanico za kolo številka
• ->4 1917.
1223
<B-;er Ignac, Podgorica 91, p. Do] pri
' iVisni, ImttSco za kolo, Št. otovira
011*>«<9, evid. št. 10792, vozno avtobusno
tcarv % progo^ Izubijana— Vransko aa
im» « ->«r Alojzija.
Î3KÔ

Sokliž Lojee, Ljubljana, Jeraùova 2,
kopico za kolo mftgtfe spurfK, §t. Okvira 1ÖÖ05Ö6, erôd» & •-1-<•4.
%<•
Solario Jurij, Maribor» Mladinska al. 2,
•••••• vofsefco topico b vg& dram
pxftrf3a vojaških ©btatìfév.
1549
Joteßek Antonia» Z». Hu#rja 70»pri
Ju, prometno •••» za • et. •.
128B
Statistični urad Slovenije, Ljubljana,
&m. taibGeo 8. Ö594.
1361
Stražar Franc. Ljubljana, Na '.
tal,
1562
spričevalo 3. letnika ••§ h 1. •
Stražar Marija, namešcenka tovarne
»rjniversale« v DoznŽafeb, osebno izkaz,
ifto, izdano od KLÖ Prevoje, aadäalno
knfSco ter izkaznico za kolo, reg. 5t.
S-1535, izdano od ÓLO •••••.
1509
StrežSk •••••', Mali vrh 8, p. ••••••Sap, aß. •••••• flflwzmeo, i^aznîco OF
in knJEzoo za kolo, izdano od NM Grosuplje.
1513
Svet Ivanka, ••31••}, Matleše ^potrdilo iStartoarne« v CSlju št. K 56•1 ža
2950 <En.
1375
Sabjan Kristina, K!e£e 16, delavekfo
knjižico Št. 1625230, izdano 4. VI. 1949
v Ljubljani.
1575
Sare Marija, Ljublana, Kongresni trg
fit. 18, dovoljenje za izvoz đaarHa ZDA,
tedano cd komlt6ja za zunanjo trgovÎBO.
1.450
Sickovec Ivanka, Medved*? brdo 32,
p. Rovie, osebno izkaznico, knjižico za
kolo na ime Šinkovec Karel, tov. številka 3797S2, evid. 5t. S-2-12700.
1661
Šlag Boris, Ljub!jjms. \5tvUa trn 8,
univerzitetno izkaznico, izdano od deka
nata tehnične fakultete univprze v LfubIjani.
1-456
Skrilec Marija, M. Sobota. Lendavrika
št. 35, izkaznico za kolo št. S-3*U#*2.
1219
Steinberger Mira, •••••• pri Jelšah
šj. 29, tfslužbenefco in eindlkamo knfižico, izkaznico OF in ZB.
1151
Stefani? Ivanka poročena Vimter, Na
Osojah 3, Ljubljana, osebno izlraraico, izdano od NM Karlovac.
1364
gfrïcîj Antonîja, Ljubjana, Kbertova
št. 23, knjižico za kolo, št. dkvîra 749271.
evid. št. S-22550.
14S2
gvigelj Milena. Brest 51, p. Ig prî
LJubljani, mesečno karto za avtobus na
projri Ljubljana—Ig.
Î553
Tauses Ivo, Ljubljana, Mestai trg 9,
vojaško knjižico.
1477
Tekauc Karel, LJubljana, TvrSeva 53»
indeks, izdan od tébnflSire tekultete, ettç'y
n! oddelek univerze v LJubljani.
1474
Tement Franc, Loka št. 43, v. et. JanJna Drav. polju, talmco za mto SrevUla
S-20-6Q32.
1.036
ïeran JoîÊe, lofer, OuWSeva nL 9, Radovljica, spoznavno tafrîîco za kolo S>S3778.
1441
Tiri Vrnko, iBkaznico OF.
1194
Teman Milena, zd^j y Ljubljani» Kar
lovSka cesta Ž2, roj. 2. •. 1934, eprlcevdo
6. razreda osnovne Cole ua Bledu. t222
•••••• ITO, Rogalka Sìatìna 125^671.
deđSno tablico za motor •. S—04936.
770

fow> 9 • 1,
Tornio Maijan, Novo mesto, EfP^fs
gt, 8, epirSgevaîo I. ràzr. •••••••J»L
,<w
v Norem mssfcu.
T»mSìc Vìnto, Brezje 29,
LJcfbam», jcaj®co a •• evidSéô mS, iì. okvira 39934.
Topoßek Franjo, Građbeaii ««—ä-J«
••••• v ••••••!, Rožna doute» ^
•/12, •••••• ža kolo znafflfce ••_.

•

* S^b

feđant> lm

^5 **

•>

Trček Igoae, Brezovica 64, ^^JL
taœaico, nUadansko tajîSoo, _^•••0^
uSsatsv v goepodairetvu in toPf^i
kolb ssaamke >Ađler<, St. okvira 133^?;
Trgovsko podjetje Gosad, •W»X'
evia, tablico št. S-17-97 osebnega aw
•
niolrEa »Lancia-Artena-•.
Turna Stanislava,.Ljubljana, T<»na«S
l
eka 9, knjižico za kurjavo K-6.
UjSč Jože, delavec, Veliko brdo R-5^
»J. 1900, osebno izkaznico, izdano °
KLO Veliko brdo, Okraj II. BîStriM»^
ülaga ••••, Celje, Stanetova 1. ••0lö^•
no knjižico Št. tablice S-12-1764.
'"
Veljak Bogdan, Ljubljana, Ceata »^
no dolino 36, indete tehnične fakuB««'
izdan 1. 1946 od univerze v Ljubljana- g
Vidergar Pavel, Bled 28, vojaško •Î|
žiioo, izdano 12. XI. 1945 od š^aba 1W
.*•\
divizije v Litiji.
_
VojaJko trgovsko poujetjp LJaD,,"^?ó
evid. št. S.31S5 tovornega avtoim^
znamke »Cbevrolete.
Volk Jože, Okrajm eindtkaürJ ^'J^0
cevjo, osebno fzkaznico št. 1614/46, 12^"0
od OLO
1•• II.
u. Bietrîca,
meinca, Jsindikalno
•••••••••koji»
°~' ••
št. 29703S9,
— ~••••.
5703S9, '-»'—
izdano "od rep.
odbora •"'
»»'
rftor In Izkaznico OF, izdano v U^.%,
ni, ÖI5ka.
.
Vreča •!•••, mtzar6ikä pomočnik» P. 0
grad, p. Gor. Radgona, delavsko ••••
It. 1488832, izdano od OLO Gor. HadÄj
poverjenJ^tva Za delo.
^
VreSč Jožef, Petanjci Št. 73, P-0 ^
kovci, prometno knjižico za kolo ^ ^^
»Aten Voran<, reg. SU 446912. St-Jfll.
372374, teđano Od NM v TâSirf ^-.••
xe
1949.
V
Zađrarec Franc, Reka, Primorje, ^.*
Ja^o knjižico R. 2342/109, Izdano %%
odseka v Mariboru 18. VII. 19*7. l**
Zaplatar Vîfetor, Beograd, Vojvpde »^
pe 62, osebno «kaznteo St. 30412 »^
javni •1.
Zupana? Ludvik, Dol. NemSk» **2«&
fonîKVe pr Trebnjem, delavßfco ^••
št. 142402B, izdano od OLO TreboiJe- lü
ŽeUko Vinko, Novo nreeto, LSubli^ig,
št. 22, eintEkatoo CTantìko fzterzw^. fó
vilka 2933161.
* jö)
Žmue Helena, LjuMijana, Zelji«^^
osebno in OP tókaznuoo.
^
ŽaiđarSK Vida, LjnM|ana, Oeto^M
kntfSco za koto, evia. št. S-26779^^1
2••• Ivan, Velenje, rudnik, J?nfe
tojlsto, Izdano od vojafikega odeeK •^
tîe oköDca
2van Janko, Ljubljana, Mirje "L^^»
turîteteo spriSeva«) lt. 36, tll- rSSano
drž. realne gtemnAje v LJubljani' 1 .-$
1. 1940.

»k v« n -»^anvonrl uradniki dr. Rastko Močrrtk. flska SSHna »Toneta ••••••. «i »
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Razglasi in oglasi
•. naši založbi je izàla

Zbirka gospodarskih predpisov •. del
• dopolnjuje vrato nežih periodàcath publikacij s podroô* BoepodftMtva. Kakor prvi dve knjigi ia ponatisnjen ter
^Polnjen I. del Zbirk© gospodarskih predpisov prinafa
^> ta. obšima knjiga bogato gradirò za obaežu«, po^enjibme naloge, M jih morajo feçxdnjevaiti državna, tako
^oa kakor republiška lokalna gospodarska podjetja.,^jobsežnejži, zato tem vaznejjai dei zbirke vsebujejo predli o upravi državnih goepodearakih podjetij, kjer je ua,^bno razčlenjena snov o prenašanju delov osnovnih
sredstev, dalje so predpisi o vknjižbi lastninske pravice na
^^^aih nepremičninah, o razlastitvi, nacionabaaeiji in
aa
**t!t«ži, o določitvi ia kontroli kakovosti izdelkov in o
'^^jevanja industrijskega blaga, o financiranju investi• ° proraöunu, o obrestnih merah, hranilnih vlogah in
^ittialnih bankah, o tekočih računih, o gotovinskem
^*01116*!! drž. goapodarekih podjetij, dsije o izplačevanju
računov zasebnim podjetjem, o poslovnih knjigah,' knjigo- '
^"«tvu, inventuri in zaklju&&i računih, o revjasiji, o pre^» Nagradah in tekmovanju, o zbiranju odpadkov in o
^^ufefcttram/u, o graditvi in gradbeni inspekciji
t*oli

*Mošmni predpisom 90 dodani glavni predpisi o bonQe
d izvozom in uvozom skupaj s carinskim xafcooom,

ftegtfster državnih
£°spodarskih podjetij
431/33

Vpisi

S* Ljubljana.
-«o vpisa: 8. marca 1950.
"*ÜAh ;•" *B°8«, tovarna koles in pi»ftto* i .oieT' Ljubljana, Viî, skrajšano:
IčZi Liebljana — Vil.
va
' ^^w?i Pr#(imet: Industrijsko izdelo• tirt.«^ k piealnih strojev.
lofcT^telj podjetja: Vlada LRS, od]g*«..S-zak 703 z dne 31 X. 1949. •
"••!•! ^avaL voditelj: Glavna dil
*Äfe>vin,*:e taduetrije LES pri •'Ä» » industrijo LRS.
g^^W zastopa ia zanj podpieuje:
^oWojiir1•» direktor, M podpteuje sa^«vii^'^y obsegu aak. pooblaetàl lo
«nu»ir»tvo za liaance LRS,
Ljubljana,
dï
i? 8. marca 1>950.
»t. 243160—1950

2031

?*dež. vi,u•'

B<

195
*edilo- : £y, ^*•
°- '
eaUi * • JSai*> tovarna drobne
«palaie, vìntgo, ^ n^da.

o invnilMririih gospodarskih podjetjih, o d*]av«kih uiJttibenskih »estevracjjah, o dečjih ••*••, o ustanovitvi in prenehanju delovnih raamerij in o delovnih knjižicah, delovnih normah in tehničnih normativih porabe delovni»
sile in materiala.
V predpisan o akumulacijah in cenah so obseženi
glavni predpisi za lokalno industrijo, za avtomobilski promet, za delavsko uelužbenske restavracije, za kmetijske
strojne postaje ia drž. kmetijska posestva. V dodatku so
dopolnitve, spremembe in popravki predpisov o akumulaciji ia cenah v industriji, gradbeništvu, gostinstvu in
trgovini.
V obsežni, pregledno urejeni zbirki je uvnžoenih nad
35 tabelarjÈnih pregledov in vzorcev. UpoStevani so tudi
vsi popravki, ki so iréli do zaključka redakcije. Zbirka,
ki je nepogrešljiv pripomoček vsem voditeljem in drugim
uslužbencem v drž. gospodarskih podjetjih ter ljudskih
odborih, hkrati pa koristen pripomoček pri strokovnih
izpitih, obsega 879 strani in etane v okusni vezavi r,
pcdplatno 180 din.

Ravnateljstro „Uzadn»ga tista LBS"

Portomi predmet: Izdelovanje ia pro- 4••.
Sedež: PetreTîe.
daja lekarniških ter kemičnih ••••• tz
Dan vpisa: 4 ••••• 1950.
smrekovega turnirje..
BeeedUoTeostmsko podjetje, KLO PeUstanovitelj podjetja: Vlada LRS, ođtroTee.
looba ft. S-zak 784 z dno 5*6. X. 19*9.
Poeterei predmet: • Toienje eikobolnfll
Operativni upravni voditelj: Öiavna direkcija za lesno predelovalno industrijo In brezaiikoDokilh pija^ prodaja jtstvia.
Ustanovitelj podjetja: KLO Petrovce,
pri minfstretvu za lesno industrijo LRS.'
odločba M. 153/1 z dae 6. I. 1950.
Podjetje zastopa ta zanj podpisuje:
Jan Firenc, direktor, samostojno,, v ob-,
Operativni upravni voditelj: KLO Pe.->. jju zak. pooblastil, in pravil podjetja. trovce.
Podjetje zastopata lm •••• podpisujeta:
MinbtrgtTo ZA Hnanee LBS,
Gajiek VepiL poslovod|»,
Ljubljana,
dne 4. marca 1950.
Prevoriek. •••••, nameäeeaka, v de01248-161-1960
1843 narnem prometu do 50.000 dia.
©krejal LO Celje okoli««,
434.
poverjenttfro ia ttaanee,
Sedež: Braelovee.
dne 4. mw« I960.
DAD vpisa: 27. februarja 1950. ,
»t W9fl
2048
BesedHo: Ekonomija, KLO BteâloTi«.
•'•
Poslovni predmet: Poljedelstvo.
48R.
<
.
Ustanovitelj podjetja: KLO Biaetovee,
Sedež: St. Peter ob Savinji.
odločba it. 17.0/49 z dne,27. XII. 1949.
Dan vpisa: 1> marea I960. • •
Operativni uprava voditelj: KLO Bra-,
, ••••<••: Lesna industrija 0L0 Celje
•1••&.
okolica, 9t. Peter ob Savinji.
'
Podjetje zastopala la zanj podpisujete:;
Poslovni
predmet:
Izdelovanje
bitoeg«
Derca Vinko, predsedinïk,
-\-.%
.•,;
Raje Marjan, odbornik, oba skupaj v in stavbnega pohötva.
Uetenov«elj podjetji:, OLO, Celje «ikoKofceega določenih pravil. ''
ca, pov. za obrt m Industrijo,' ooto^b* Ä.
Okrajni LO Celje, bkolka,
1/50 z dne 27. XI•. 1949.
poTcrjeniïtvo za finance,
Operativni upravni vodàteli: OLO Celje
•toe 27. februarja 1950
H 401/1-1960
1904

ëgey.•œW.m_

Staran 88
Bodjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Zujpta Fwmo, r*vn*telj, v web mdevtab
•»moitojno,
Sir&hovmk Kari, n&ineetiaiik nuvnateija,
Gvenk Zofija, računovodja, v obsegu
dodočeaih pravdi
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 1. marca 1950.
St 441•
1900

440.
Sedež: Viani«.
...
Dan vpisa; 4. marca 1950.
Besedilo; Šiviljska delavnica, KLO Vitanje.
Poalkmpi predmet: fedefovenje oftbgik ••

•

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Orobdniik Anton, •••••••••,
Brodel Steffea, poslovodja, db zneska
10.000 din.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjenižtro ja finance,
doe 4. marca 1930.
M. 895/60
1906

m.Sedež: Traovlje.

Dan vpisa: 28. februarja 1950.
Besedilo: SlTil*ka delavnica, KLO •
Poslovni predmet: Izdelovanje oblek lm
perila.
Ustanovitelj podjetja: KLO Trnovije,
odločba et. 42/49 z dne 14. X. 1949.
Operativna upravni roditelj: KLO Trlovlje.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Ferme Anton, poslovodja,
Gorjane Martin,
Goteošak Konrad, člana 10 KLO, v denarnem prometu do 10.000 din,
Bert. • Alojz, v odsotnosti teh.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeniStro ia finance,
dne 28. februarja 1050.
St. 393/1
2050

•
Sedež: Vitanje.
Dan vpiea: 4. marca 1950.
Beeedüo: Elektrarna; KLO Vitanje.
Poslovni predmet: Razdeljevanje električnega toka.
Ustanovitelj podjetja: KLO Vitanje, odločba ät 9/50 z dne 1. IV. 1949.
Operativni upravni voditelj: KLO Vitanje.
Podjetje zastopata • zanj podpisujeta:
Grobélmóik Anton, upravnik, do 10.000
dinarjev,
Kovàe •••••, predsednik KLO, • odsotnosti upravnike.
Okrajni LO Celje okolica,
••••••••••• M finance,
«ine 4. maca 1950.
d». 896/50
1906

•

469.
Sedež: Vitanje.
Dm vpisa: 4. marca 1950.
Besedilo: Kovaška delarnica, KLO Vitanje.
Poalovoi pradmet; 1«••••• kovaških
det
;Uetanov4teij podjetja: KLO Vitanje, od-,
looba 5t 9/50 z dne 1. IV. 1949.
Operatövml upraivmf voditelj: KLO VI-tanje.
Podjetje zastopata ta zanj podptoojeta:
OrobeMk Anton, upravnik", do 10,000
Ainarjev,
Kitak Franc, poslovodja, v obsegu doloosum pravO.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeniStro «* finance,
dne 4. marca 1950,

et. mm

»gè

perifta.

• •'

'•

Ustanovitelj podjetja: KLO Vitanje, odločba M. 9/50 z dne 1. IV. 1040.
Qperatövmi uprovci rođuelj; KđM) Vé-

•

441.
Sedež: Vitanje.
Dan vpisa: 4. marca I960.
Beeedđo: 2agai»|o podjetje, KLO Vitanje.
Poslovni predmet; žaganje leca.
Ustanovitelj podjetja: KLO Vitanje, ođ•••• it 9/50 s dne 1. IV. 1949.
Operativni upravni voditelj: KLO Vitanje.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Oxobeta&c Anton, upra/vnjjk, do 10.000
dinarjev,
Koprivmik Adolf, poslovodja.
Okrajni tO Celje okoHsa,
porerjanJJtro za finance,
dne 4. marea 1950.
St 897/60
1907
442.
Sedež: Žalec.
Dan vpisa: 27. februarja 1050.
Besedilo: OtroSka restavracija, KLO Žalec.
Poslovni predmet: Oskrbovanje otooik
do 14. leta starosti z raznimi ••••••.
Ustanovitelj podjetja: KLO Žalec, odločba ft. 35/50 z dne 8. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Žalec.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo.
Preoj-fk Marija, upravnica, do 10.000
din, skupaj i njim po en Slan operativnega upravnega vodstva
Belale Vladimir al
Virhovïelk JaJsob.
Okrajni LO Celje okojica,
poverjenlStvo za finance,
dne 27. februarja 1950.
6t. 898/1—1950
1903

•

443.
Sedež: Jesenice.
Dan vpiia: 6. marca 1950.
Defedilo: Okrajno gotttasko odkupno
podjetje — Jeieuiee, tfcrajiano »Preskrba
go*thtitva< Jesenice.
Poslovni predmet: Nafcup ta prodaja
kmetijskih pridelkov, živil, ptjaï, itd. za
potrebe okrajnih gostinskih podJetJJ OLO
Jesenice In izvrševanje vseh poslov o preskrbi teh podjetij.
Ustanovitelj podjetja: OLO Jesenice.
Operativni VBumA voditelj: Izvršilni
odbor 0L0 jlpSice,
Podjetje zastopajo in zanj oodpteulejo:
Fiber Andrej, upravnik ta

nad to vsoto pa le e pnvôljenjêœ Or
rativnega upravnega vodstva.
poverjoiMStvft «S ••••••,
dnè Ò marca 1950.
Št. ÏX-320/2/5Ô

„„,<.
2043

•

444«
SedM: Domžale.
Dan vpiea: 9. mamca 195b
Besedilo: Knjigovodski center, P*"'
Žale.
Pbatoroi pJedmst: V/
eke posle centra, dri
podjetij lokalnega pomena.
Uetanovitelj podpja: OLO Kanm*

WSba St. MW-vm. 1&•• dne».

Operativni UMiaivni voditelj: levis**
odbor ÖL0 KsÄk.
. ...
Podjetje zastopajo in zanj podpjeaJ0«"
VoM« OtelL fct centra, v njegov* »
Jčmlidjiudolf, ta
Borec Franc, tismžbeoca centras
Okrajni LO Kamnik,
poverjeinitro «a finance,
dne 9, marca 1950.
»t. 480-111 1950
445.
Sedež: Prelo« ft.
Dita vpdaa: 9. n
..
Besedilo: Krajevna goetjìpa,
Poslovni OTedket: Iwenfe
ta breeiilkoÊoaah •••, ptrm<

odÌ podjetja: KLO B
lo8ba «. 173/50 % dne 28. H.
Operattvnd upravni voditelj: KLO •*£;
Podtetje zastopajo in zanj ••••^•Kralj Roža, upravnik, v njeni o0*0
nosti
Kralj Marija; apiee finanonega &•$1
ditaega značaja pa podpisuje z en°.°<»J"j.
•••• Rudolf, uslužbenec taWjXt
skega centra Domžale, njegov ^016^,?
Vo« Oirii, §ef centra, do ••••••0"
veote.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeniïtvo Za finance,
dne 9 marca 1950.
^
l
St. 502 III 1950

•

446.
Sedež: Sr. Andrej, KLO KraJc«Dan vpisa: 9. marca 1950.
„ miee.
Besede): Krajevna žaga, KLO »J^.
Poslovni predmet; 2aganfe lese a»^.
robijanje pravatniikom ta zadružne©11
torju.
,.
UetanovJtelj podjetja: KLO ••••««»
W5ba Bt. 227/50 • dne •. •. 1«J ^
OpeiratìvnJ upraivni voditelj: •&
Podjetje zastopajo ta «amj podF*ïïnio
Urbanija Lado, predsednik KLO, *"
stojno, v njegovi odsotnosti
, gj,c
Cerar Prane, gospodarekl refer«1*
Kra5ce to

rmsP«
Brodar Anton, poverjsnlk za Z^"'
KLO do zneska 10.000. za *•••»•
odpisujeta dva ciana od naveden»»
Okrajni L0 Kamnik,
per^'enÖtÄ «à finance,

44?.
' ! S«dež: Brzice.
"an vpisa: 8. marca 1950.
besedilo: Okrajno podjetje za oiKup
afa* žiTeni
"^0"11inproizvodov, jajc in perutiäü L, eke
zaklanem stanju, skrajne?, r 11 Promet Brežice.
m\X ^ * predmet; Nakup in predaja
•*®••v mìeMh proizvodov, jajo £a perut•, . •vem in zalklanem stanju, na de^^drobnO.
,J^anovitelj podjetja: OLO Krško, odlocba gl. 427• a die 18. II. 1950.
zlatimi upravni voditelj OLO Krško.
roüjetjg zastopajo in zanj podpisujejo:
eroine Martin, ravnatelj, eamostojno, v
ra
!^ovodsJđh zadevah pa
voüovniik Drago, glavni računovodja,
W6?6* Jožef» blagajnik, skupaj z enim
fmed teh do zneska 200.000 din, za vešlo zneske pa ••
^"jj. ZdoJlSek Josip, pravni referent OLO
Okrajni LO Eriko,
poverjeništvo za finance,
dne 8. marca 1950.
St. 459

1864

443.
*
ffdež: KrSko.
"an vpàea: 3. marca 1950.
fiia6^ 0: Me9tna ekonomija in vrtnarij» Krško.
plovni predmet: Pridelovanje povrtm,
n in cvetlic.
.ustanovitelj podjetja: MLO •••••, od^a »t. 230/50 z dne 1. III. 1950.
5io ativni uPravai voditelj: MLO Kr.
°djetje zastopata in zanj podpisujeta:
•••,^., Stanko, ravnatelj mestnih gospodieU
6ku a z n ira
Ä
i'računovodja.
P J
5
wnc POlga,
n°,
Okrajni LO KrSko,
ptfverjemštvo za finance,
dne 3. marca 1950.
St. 417

1609

Be« ,>-Piea:
3. marca 1950.
0: Me3tni
S»Sk
hrivsko-frizerski salon,
tni,.^10^ predmet: Britje, striženje in
pranje.
|
ta avi,ol
o5h!
?l
j podjetja: MLO Krško, odCba
• 230/ò0 z dne 28. II. 195.0.
Slio ativnJ upravni voditelj: MLO'KrRoVc"6 nzaslo
Pala in zanj podpisujeta :
Co
^MlT-j,
' « ravnatelj mestnih eospoU6

Ue Olga, računovodja.
Ole rajni LO KrSko,
noverjeništro za finance,
dne 3. marca 1950.
.„• St. 416
'50.
•

1668

Dtafi!: .Li«olJana, Celovška c. 34.
3
W«-.iì1Ba:
; Re- marca 1950.
P3S > •nt II.<
'«lisUoI"*.Predmet:
VzdrŽevanje otanoa oa

üS J da.

Strain 89
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-•^•10~ 21••. 1950

?a. Ä!leli Podjetja: RLO II Ljublja,3
- teh?ba St19
- Tain. s»- I499'50 z dne
«*» 50^•••••?' «Pravni
voditelj: RLO II,
Za
' ^letioe
stanovanjska zadeve.
4 zastopata in zanj podlpfeujete:

Jamnäkar Drago, upravnik, eamostojno,
y računovodstvenih zadevah, pa skupaj z
njim
Jandejsejk Mira, računovodja.
Rajonski LO II Ljubljana,
poverjeništvo za linanec,
dne 3. marca 1950.
Fin. St. 2243/50
1966
*
451.
Sedež: Ljubljana, Celovška št. 97.
Dan vpisa: 10. marca 1950.
Besedilo: Rajonsko podjetje »Mesnine«.
Poslovni predmet: Odkup živine, prodaja mesa in mesnih izdelkov.
Ustanovitelj podjetja: RLO II Ljublja.
na, odločba Tajn. št. 1492/60 z dne 13.
IÌ. 1950.
,Ä
Operativni upravni voditelj: TlLO II,
poverjeništvo za državne nabave.
Poslovalnico:
št. 1. na Celovški cesti št. 43,
št. 2. na Celovški cesti št. 54,
St. 3. na Celovški cesti trg,
št. 4. na Celovški cesti št 101,
št. 5. na Celovški cesti M. 114,
št. 6. na Celovški cesti Št. 240,
št, 7. v Medvedovi ul. št. 22,
št. 8. na Vovnikovi cesti št. 101,
št. 9. na Vodnikovi cesti št. 240,
št. 10. na Tyrsevi cesti št 53,
št. 11. na TyrSevi cesti št. 97,
št. 12. v Janševi ul. št. 15,
št. 13, na Vodnikovi resti št. 34,
št. 14. na Linhartovi cesti št. 4,
št 15. v Pleteršnikovj ul. 27,
št. 16. v Dravljah št. 16,
št. 17. v et. Vidu št. 7,
št. 18. v St. Vidu št. 44
št. 19. v št. Vidu št. 93,
št. 20. na Jezici št 27,
št. 21. v Stožicah št. 44.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Krulj Pavle, upravnik in
Pengal Marija, računovodja. Upravnik
podpisuje samostojno, v računovodstvenih
zadevah pa ekupaj z računovodjem.
Rajonski LO II Ljubljana,
poverjen'štvo za finance,
dne 10. marca 1950.
Fin St. 2404/1930
2052

•

452.
Sedež: Ljubljana, Celovška cesta 07.
Dan vpisa; 10. marca 1950.
Besedilo: Rajonsko »Odkupno podjetje
Vrtnina.«
Poslovni predmet: Odkup in razdeljevanje kmetijskih proizvodov.
Ustanovit eli podjetja: RLO II Ljubljana, odločba Tajn. št 1497/50 z dne 13.
II. 1950.
Operativni upravni voditelj: RLO II,
poverjeništvo za. državne nabave.
Poslovalnice:
1. na Celovški cesti št. 34,
2. na CelovSki cest! št. 53,
3 na Celovški cesti št. 84,
4. na Celovški cesti trg Šiška i* e,nî
nie),
5. na Tyrsevi cesti št. 47,
fi. na Tvrševi cesti št. 88,
7. na Vodovodni cesti št. 30.
S. na ireu Bežigrad. S stojnice
Podjetje zastopajo in znni pedpisujajo:
Silvester IvaD. upravnik in
Winkler Anica, računovodij». Unravnjk
nođoisuie pamostoino. v računovodstvenih
TAdevah pa skunai z računovodjem.
Raionski LO TT Ljubljana,
poverjcniïfvo za finance,
dne 10. marca 1950.
Pin. št. 2403/50
. . .2054

453.
Sedež: Ljubljana, Pannava ulica.
Dan vpisa: 10. marca 1950.
Besedilo: Zidar.
Poslovni .predmet: Gradnje in adaptacije.
Ustanovitelj podjetja: RLO il Ljubljana, odločba Tajn. št. 1498/50 z dne 13.
II. 1950.
Operativni upravni voditelj: IO RLO II
glavnega mesta Ljubljane.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Ing. Accetto Viktor, upravnik, ki bo
eamostojno podpisoval za podjetje, v njegovi odsotnosti pa
Stejner Lojzka, tajnikov računovodstvenih zadevah ekupaj z njim
Rihar Vladimir, računovodja, šef knjigovodskega centra, v njegovi odsotnosti
pa namestnik
Bergant Dušica.
Rajonski LO II Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 10. marca 1950.
Fin. žt. 2524/1950
2053

•

454.
Sedež: Ljubljana, Gajeva ul. &
Dan vpisa: 16.. marca 1950.
Besedilo: Obrtno »Brivskofrizersko podjetje«.
Poslovni predmet: Brivsko in frizerska
dela.
• Ustanovitelj podjetja: RLO IV Ljub.
Ijana.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor RLO IV Ljubljana.
Poslovalnice: Gajeva ul. 6, ženski in
moški oddelek, Selenburgova ul. 1, moški
in ženski oddelek, Gradišče 4, ženski oddelek.
Podjetje eaefopajo in zanj. podpisujejo:
Jereb Ivan, upravnik, samostojno, -v
računorvodekih zadevah pa skupaj z njim
Juvan Roža, njen namestnik
Skodnik Igo, v okviru finančnega načrta in rednega poslovanja do 2 000 dinj
nad tem zneskom pa po prejšnjem privoljenjem operativnega upravnega voditelja
in
Novak Lojze, poverjenik za obrt in in.
dustrijo, v njegovi odsotnosti pa
Sekač Aleksander.
RLO IV Ljubljana
poverjeništvo za finance,
dno 16. marca 1950.
Fin. št. 942/50
2361

•
455.
Sedež: Ljubljana, Snežniška ul. (provizoriji).
Dan vpisa: 16. marca 1950.
Besedilo: Obrtno podjetje »Dimnikarsko« RLO IV.
Poslovni predmet: Dimnikarska dela.
Ustanovitelj podjetja: RLO IV Ljubljana.
Operativna upravni voditelj: Izvršilni
odbor RLO IV Ljubljana.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Vrhovec Franc, poslovodja, v račtino."
vedskih zadevah skupaj z njim
Juvan Roža, Šet računovodskega centra
RLO IV. nien namestnik
Skodnik Igo; vsi pa do visine 2-000 din,
nad tem zneskom pâ po poprejšnjem privoljenjem okerativnega upravnega vodi-

(5tey. 10 czS®. •1•.

ÜRADKI LIST LRS

Strna 90
telja oziroma ekupaj z njim in poverjenik
za obrt in industrijo
Novak Lojze, v njegovi odsotnosti. pa
Sekaè Aleksander.
1{L0 IV Ljubljana
poverjeništvo za finance,
dne 16. marca 1950.
Fin. št. 943/50
2360
45o".
Sedež: Križevci pri Ljutomeru.
Dan vpfea: 8. marca 1950.
•••••••: Krajevna pekarna v Križevcih.
Poslovni predmet: Peka kruha in peciva ter prodaja kruha.
Ustanovitelj podjetja: KLO Križevci.
Operativni upravni voditelj: KLO Križevci.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Lovrenčič Ignac, samostojno.
Okrajni LO Ljutomer,
•>vcrjeništvo za finance,
dne 8 marca 1950.
St. 130
1983

•

45V.
Sedež: Ljutomer.
Dan vpiea: 6. marca 1950.
Beeedifo: Okrajna lekarna, Ljutomer.
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravđl
po receptih, nakup in prodaja na drobno
sanitetnega in veterinarskega blaga, zlasti zdravil, specialitet, kemikalij, obvezilnega materiala, serumov, cepiv, preparatov, higienskih kozmetičnih sredstev,
vse v okviru svojega delovnega območja.
Ustanovitelj podjetja: OLO Ljutomer,
poverjenišrvo za zdravstvo.
Operativni upravni voditelj: OLO Ljutomer.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Krajne Josip, upravnik in
Tramjšek Tončka, knjigovodja, oba po
določbah 38. člena spi. zakona o drž. goepodareiBih podjetjih in pravil.
Okrajni L0 Ljutomer
poverjeništvo za finance,
dne 6. marca 1930.
St. 400/1950
1901

•

45fc
Sedež: Mekotnjak, KLO Stara cesta.
Dan vpisa: 13. marca 1950.
Besedilo: Zakupno gostiščePoslovni predmet; Prodaja alkoholnih
in brezalkoholnih pijač.
Ustanovitelj podjetja: OLO Ljutomer.
Operativni upravni voditelj: OLO Ljutomer.,
f
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Sîajnko Mïrk'o, zakupnik.
Okrajni L0 Ljutomer,
poverjeništvo za finance,
dne 13. marca 1950.
St. 407
2187
459.

•

SedeŽ: Stara cesta.
Dan vpisa: 13. marca 1950
Besedilo: Krajema Krojaška delavnica.
4tara cesta.
Poslovni predmet: Krojaška dela.
Ustanovitelj podjetja: KL*0 Stara cesta.
Operativnfupravni voditelj: KLO Stara
'•.°sla.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Kramer Ivan. upravnik", in
Kaiičič Rudolf.
Okrajni L0 Ljutomer,
poverjeništvo za finance,
9ntì Ì4. marca Ì95Q.
St. 430
2183

460.
Sedei: Stara cesta.
Dan vpisa: 13. marca 1950.
Besedilo: Krajevna mizarska delavnica,
Stara cesta.
Poslovni predmet: Izdelovanje stavbe,
nega in stanovanjskega pohištva in popravila.
Ustanovitelj podjetja: KLO Stara cesta.
Operativni upravni voditelj: KLO Stara
cesta.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Kosi Jelko, upravnik in
Kaučič Rudolf.
Okrajni LO Ljutomer,
poverjeništvo za finance,
, dne 14. marca 1950.
"'•'
St. 432
2185

•

461.
Sedež: Stara cesta.
Dan vpisa: 13. marca 195Ü.
Besedilo: Krajevna sedlarska delavnica,
Stara cesta.
Poslovni predmet: Izvrševnje sedlarskih
del.
Ustanovitelj podjetja: Stara cesta.
Operativni upravni voditelj: KLO Stara
cesta.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Kralj Stanko, upravnik in
Kaučič Rudolf.
Okrajni LO Ljutomer,
poverjeništvo za finance,
dne 14. marca 1950.
St. 431
2184
402.
Sedež: Sv. Miklavž.
Dan vpisa: G. marca 1950.
Besedilo: Krajevne obrtne delavnice.
Poslovni predmet: Mizarstvo, čevljarstvo, krojastvo • šiviljstvo.
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Miklavž.
Operativni upravni voditelj: KLO Sv.
Miklavž.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Tramšek Miroslav, upravnik, po določbah 38. člena spi. zakona o drž. gosp
podjetjih
Okrajni L0 Ljutomer
novcrjeništvo za finance,
dne 6. marca 1950.
Št. 321
1902

•

<lfi3.
Sede?- Dol. Toplice.
Dan vpisa: 13. marca 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje »Čevljarska
popravljal.nica« Dol. Toplice.
Poslovni pTedmet: Popravljanje obutve.
Ustanovitelj podjetja: KLO Dol. Toplice.
Operativni upravni voditelj: KLO Dol.
Toplice.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Henigman Drago, poslovodja, ter
KryzanóvsÈi Oleg, knjigovodja, oba po
""lvilih podjetja.
Okrajni LO Novo mesto,
noverjeništvo za finance,
dne 13. marca Ï950.
St. 485/1
20S0
464.
Sedež: Dol. Toplioe 43.
Dan vpisa: 13. m'arca 1950.
Begedjlcj: Krojači, Šiviljo 'n krpalnica
KLO Do!. Çoplicç.
••••••• predipet': Storitvena dela &ojaške ta šJviljeko etroEeL

Ustanavijelj podjetja: KLO Dol. TppM'
pperAtivnt upjrasni voftïfeij"; KLÖ Dol.
Toplice.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Peršina Ignac, poslovodja, po pravip
podjetja.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjeništvo za finance,
;
dne 13. marca 1950.
^
št. 4178/1-49
2090
*
465.
Sedež: Dol. Toplico.
Dan vpisa: 13. marca 1950.
Besedilo: Pečarstvo, KLO Dol, Tonlicp.
Poslovni predmet: Popravilo peci i®
postavljanje novih.
Ustanovitelj podjetja: KLO Dol. TopliceOperativni upravni voditelj: KLO Do'*
Toplice.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta!
Flanjak Jože, poslovodja ••
Kryzanovski Oleg, knjigovodja, 0°a
po pravilih podjetja.
Okrajni Ltf Novo mosto,
poverjeništvo za finance»
'ne 13. marca 1950
2088
Št., 484/1

466.
Sedež: i'otočna vas iN.
Dan vpisa: 7. marca 1950.
Besedilo: »Usnje« KLO Kamence.
Poslovni predmet: Popravilo in izdelovanje obutve.
Ustanovitelj podjetja: KLO Kamence. ,
Operativni upravni voditelj: KLO Kamence.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Turk Alojz, upravnik,
Hfvolj Franc, knjigovodja.
Okrajni LO Novo mestu,
*
poverjeništvo za finance,
dne 3. marca 1950.
189?
Št. 352/1

•

467.
Sedež: ämiliel pri Novem mestu.
Dan vpisa: 13. marca 1950.
. v„
Besedilo: Šiviljstvo, KLO šmihel pn *0'
vem mestu.
Poslovni predmet: Služnostna izdela•
in popravljajnjca Zenejdfi oblek.
.•
Ustanovitelj podjetja: KLO Smiihel Pr
Novem mestu.
,
Operativni upravni voditelj: KL° sm '
hel pTi Novem mestu.
. . ...
Podjetje zastopata in zanj podpisuje»;
Zupančič Nćžka, poslovodja, ter upra
nik
. ,
Prijatelj Franc, upravnik, ki podj»611
jeta po pravilih podjetja.
Okrajni LO Novo-meste»
poverjeništvo za finance,
dne 13. marca 1950.
204-'
St. 958/1
468.
"
Sedež: Podčetrtek.
Dan vpisa; 18. februarja 1950.
«e
Besedilo: »Okrajna lekarna« v l°
trtku, 0L0 Poljčanc.
. ^11
Poslovni predmet: Izdelovanje ^no
đr
po receptu, nalcüp in predaja nf>
p0
sanitetnega fa veterinaipicega W£?> ^,
eebno zdravil, speđaltet, keroiKanJ' „,.*
vodilnega materiala, serumov, c3pv> ^
lensìtffi ïn 'dieticnih' preparatov ter
gieneko4cozmgtiSnih ereafetev
,,„„„'
e

Ustanovite pöäjejja: QLO B>W"

OperđKvflf «pramnii voHitef: viw *
cîan'e".

oll

'SL&SJklJL ^
odjjejje zastopajo ta zanj podpisujejo:
• JKîJPk. Iskra Avgustu, luipramiS:';
«••••^••• Irtan, knjigovodja.
Okrajni LO Poljčane,
povérjtmïJtfo za finance,
<•• 18. februarja 1950.
St. 55•/• VÏI-50
1G70
16».
*
Sedež: Poljčano št. 90.
"•• vpiaa: 6. marca 1950.
Besedilo; Uprava zgradb oMo ljudskega
P^mozenja, KLO Poljčane.
ni» h--V^ Predmet: Uprava in vzdrževaMu<fci 'n zemlJilča» ki so last »Občega
tf.Tf^ga
premoženja« in v upravi zgradb
a
^P PoliSane.
U6lan,ovitelj podjetja: KLO Poljčane,
UQ
«>cba
z dne 15. II. 1950.
•••Perafovini upravni voditelj: Izvršilni
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472,
Sedež: Cirkulanc.
Dan vpisa; 13. marca 1950,.
Besedilo: Krajòvna mizarska delavnica,
Cirkulane.
Poslovni predmet: Izdelovanje in popravila pohištva.
Ustanovitelj podjetja: KLO Cirkulane.
Operativni upravni voditelj: KLO Cirkulane.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
2nidarič Ivan, upravnik, v vseh pravnih zadevah samostojno; za zadolžitve ali
obveznosti do 10.000 din pa eopodpisuje
predsednik KLO, za obveznosti podjetja
nad 10.000 din eopodpisuje referent za
komunalno zadove KLO
Majcenovič Jožef.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništvo za finance,
dne 13. marca 1950.
KL Pol
e
fe
i^
Št. 516/1-50
2188
0°
PTS^ zastopajo in zanj podpisujejo:
•k
gT^ciç Edvard, glavni poslovodja go473.
prskah podjetij KLO Poljčane,
Sedež: Sv. Benedikt.
PflSS'pec Rihard, poročevalec za lokamo
Dan vpiea: 4. marca 1950.
*4»da»tvo KLÖ Poljčane,
Boaodilo; Krajevna opekarna, Benedikt.
£Wst M. Albin, zac. upravitelj,
Poslovni predmet: Izdelovanje zidne
^eskovar
Marija, računovodja knjigo••
opeke in sušenje sadja.
<**•• centra OLO Poljčane.
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. BeneOkrajnj LO Poljčane,
dikt.
Werjcnistvo za finance,
Operativni upravni voditelj: KLO Sv.
dno 6. marca 1950.
St. 576/XVII-50
1871 Benedikt.
Za podjetje podpisujejo:
«0.
*
Križan Marlin, poslovodja,
Klobasa Slavko, predsednik in
Sedež: Rogaška Slatina.
Korec Štefan, tajnik KLO Sv. Benedikt
B?? ,ypisa: 7. marca 1950.
Okrajni L0 Radgona,
«na ll0: 0kraJna lekarna, Rogaška Slapoverjeništvo za finance,
P«.]«dno 4. marca 1950.
Po rècp7?.1, Predmet: Izdelovanje zdravo!
fit. 16/1
1713
na u
in
•••••
'
^
P
P^oa*a'ja
na
drobno
•
&ti ~A•••• in veterinarskega blaga, zlaUtot j^> 1 fipeeîaïite't, kemikalij, obvezu- 474.
Sedež: Sežana.
• ji'i ^' serumov, cepiv, galeh.
Dan vpisa: 8. marca 1950.
kcum^^^cnih preparatov, higienskih
Besedilo: Tovarna pletenin, Sežana.
erellstev, vse v obsegu evoPoslovni predmet: Izdelovanje pletenin.
Ustanovitelj podjetja: OLO Sežana.
••^^•• podlija: OLO Poljčane,
Operativni upravni voditelj: Poverjeni&J- °V*> U•* t** 8? XII. •9.
°*to n^?1 "PTavni vtrdifelj: IzvrSîfni štvo za lokalno industrijo in obrt pri OLO
p
Sežana.
4ipt- P01!«1110Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Mr t>ìe ^stopajo in zanj podpisujejo:
Vodenik Milko, samostojno, za vee
• ••. Omerzo Vida, upravnik.
pravne zadeve; v njegovi odsotnost) pa
Okrajni L0 Poljčane,
Mercčna Gino, pomočnik,
poterjeniEvo za finance
Skrab Lojzka, računovodja, vse listine
dne 7. marca 1950.
St. 777/XVII—50
1870 finančnega značaja. Zneske nad 100.000
dinarjev podpisuje upravnik le e privo47$.
*
ljenjem upravnega operativnega voditelja.
gj* Slov. Bistrica.
Okrajni LO Sežana,
poverjeništvo za finance,
6 to: 0••
dne 8. marca 1950.
«trie?
•» lekarna, Slor. BiŠt. 276/1-50
1898
Po rečenu P'^đmot: Izdelovanje zdravil
•
> in
*•••*•• ' m
.aa^ù"Ì
prodaja na drobno 475.
v er
^
adira??
°t
"^ï»Kega
Waga,
zlaDan vpisa: 10. marca 1950.
• ••
? 8• WT» e.Pëcîalitet, keraîkalij, obveSedež: škrbina.
sti in if'^a' eerumov, cepiv, gafenDan vpisa: 10. marca 1950,
?^6to Tečnih
preparatov, HdgieTneîrih
Besedilo:
Krajovna kovaška delavnica,
Je
ere
Ra obmnx- dstcv, vse v obsegu evb- Škrbina.
predmet: Kovaška, mehanič4a^°^i podjetja: OLO Poljčane, ođ- naPoslovni
in kolarska stroka.
25/49 z dTO 8> XIL ••
Ustanovitelj podjetja: KLO Škrbina,
a
°4Wr oin' U^ravni voditeli:
' ~" " *Tzvršilni
""
odločba št. •/5-50 z dne 7. III. 1950.
Operativn»' upravni voditelj KLO škr.
.i^-PhÄJ» in zanj podpisujejo: bina.
•
; •* Hartman-Žemljičeva, uprav.
Sodož: škrbina.
°•••••1 tO Poljčane,
Besedilo: Krajevni mlin, škrbina.
/ ^T/rjénîStvo za finance,
Poslovni predmet: Mlinarske storitve.
Ustano"itel; podjetja: KLO škrbina,
Te 7. nrçrca 1950.
*t. 776/XVlï-Sfr
Ïj8€9 odločba št. 168/2—50 z dne 7. III. 1950.

jW Ä
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Operativna upravni voditelj KLO škrbina.
Sedež: škrbina.
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje,
Škrbina.
FoslQvni predmet: Prodaja alkoholnih
in nealkoholBih pijač, prodaja tobaka in
drugih stvari, Id so v zvezi z gostinstvom.
Ustanovitelj podjetja: KLO Škrbina,
odločba št. 170/4—50 z dne 7., III. 1950.
OperathTOi upravni voditelj KLO Škrbina.
Sedež: Škrbina.
Besodilo: Krajevno krojaško podjetje,
Škrbina.
Poslovni predmet: Krojaška, šiivđljska
dela ter popravila.
Ustanovitelj podjetja: KLO Škrbina,
odločba št. 168/3—50.
Sodež: škrbina.
Besedilo: Krajovno mizarsko, žagarsko
podjetje, Škrbina.
Poslovni predmet: Zagareka in mizarska delavnost.
Ustanovitelj podjetja: KLO Škrbina,
odločba št. 170/1-50 z dne 7. III. 1950.
Operativna upravni voditelj KLO Škr.
bina.
Podjetja zastopajo in zanje podpisujejo:
òotar Alojz, 'upravnik, v smislu^ predpisov in pravil podjetja, namestnik
Mihelj Dušan, v odsotnosti upravnika
Cotič Drago, računovodja, ki eopodpisuje z upravnikom v vseh zadevah "finančnega značaja.
Okrajni LO Sezona,
poverjeništvo za finance,
dne 14. marca 1950.
Št. 291/1 '
23©

•

476.
Sedež: Šmartno ob Pajd.
Dan vpisa: 4. marca 1950.
Besedilo: Okrajna apnenica, Šmartno
ob Paki.
Poslovni predmet: Produkcija živega
apna.
Ustanovitelj podjetja: OLO Šoštanj.
Operativni upravni voditelj: OLO Šoštanj, poverjeništvo za lokalno obrt in
industrijo.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kotnik Franjo, gradbeni obratovodja,
Rastočnik Vera, pomožni KnjigffvBdjà;
••••••••
Volk Miloš, povorjenîk za lokalno obrt
in industrijo,
Antlej Bogomir, gosp poslovodja, po
dva skupaj.
Okrajni LO Šoštanj,
poverjeništvo za finance,
dne 4. marca 1950.
Št. 532/50
1876
477.
Sedež: Šmartno ob Paki.
Dan vpisa: 4. marca 1950.
Besedilo: Okrajna elckrroinštalacija,
Šmartno ob Paki.
Poslovni predmet: Elektroinštalacijeka
dela in popravila starih inštalacij.
Ustanovitelj podjetja: OLO SoStanj.
Operativni upravni voditelj: OLO Šoštanj, poverjeništvo za lokalno obrt in
industrijo.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kotnik Franjo, gradbeni obratovodja,

f

étev. 10 r-M. •••^•.
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Rastočnik Vera, pomožni knjigovodja;
nameäimka.
Volk Miloš, poverjenik za lokalno obrt
in industrijo,
Antlej Bogomir, gosp poslovodja, po
dva ekupaj.
Okrajni LO Šoštanj,
poverjeništvo za îinance,
dno 4 marca 1954).
St. 534/50
1874

•

47».
Sedež: Šmartno ob Paki.
Dan vpisa: 4. marca 1950.
Besedilo: Okrajna koračnica, Šmartno
»b Paki.
Poslovni predmet: Izvrševanje kovaških de] na stavbah, popravila vozov in
orodja, podkovanje konj.
Ustanovitelj podjetja: OLO Šoštanj.
Operativni upravni voditelj: OLO šolanj, poverjeništvo za lokalno obrt in
industrijo.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kotnik Franjo, gradbeni obratovodja,
Raetočnik Vera, pomožni knjigovodja;
tiaimpflfcnn'1-n

Volk Miloš, poverjenik za lokalno obrt
in industrijo,
Antlej Bogomir, gosp poslovodja, po
Sva skupaj.
Okrajni »LO Šoštanj,
wverjenütvo za finance,
dno 4. marca 1950.
Št. 533/50
1877

•
Sedež: Šmartno ob Paki.
Dan vpisa: 4. marca I960.
Besedilo: Okrajno mizarstvo, Šmartno
•b Paki.
Poslovni predmet: Izdelovanje stavbneaega, stanovanjskega in ^pisarniškega poEištva, mizaœka popravila.
Ustanovitelj podjetja: OLO SoStanj.
Operativni upravni voditelj: OLO SoItanj, poverjeništvo za lokalno obrt in
industrijo.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kotnik Franjo, gradbeni obratovodja,
RastoBniik' Vera, pomožni knjigovodja;
namestnika
Volk Miloš, poverjenik za lokalno obrt
Šn industaijo,
'Antlej Bogomir, gosp poslovodja, po
'dva skupaj.
Okrajni L0 Šoštanj,
poverjeniStvo za finance,
1ne 4. marca 1950.
Št. 535/50
1875
'480.
Sedež: Velenje.
Dan vpisa: 4. marca 1950Besedilo: Okrajna izdelovalnica gumirafeega papirja.
Poslovni predmet: Izdelovanje gumìranega papirja.
Ustanovitelj podjetja: OLÖ SoStanj.
Operativni upravni vedateli: OLO Soïtanj, poverjendStvo za lokamo obri »n
Ümdustrijo,
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Lah Slavko, poslovodja,
MeranoljA Klotilda, knjigovodij, oba
lOràpa].
Okrajni LO SoSfam),
poverjeništvo za finance»
dne 4. marca 195PÊt,63€/5Q
1873

481.

Sedež: Velenje.
Dan vpiea: 4. ••••• 1950.
Besedilo: Otroška mlečna restavracija,
Velenje.
Poslovni predmet: Preskrba otrok do
14 leta z mlečnimi jedili in pecivom po
nižjiih cenah.
Ustanovitelj podjetja: KLO Velenje.
Operativni upravni voditelj: KLO Velenje.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Kolar Stane, upravnik KLO podjetij,
samostojno do zneska 30.000 din,
Hudobreznik Franc, predsednik KLO
Velenje, sopodpisuje za zneske nad
30.000 din.
Okrajni L0 Šoštanj,
poverjeništvo za finance,
dno 4. marca 1950.

•

482.
Sedež: Sv. Lucija ob Sou.
Dan vpisa: 8. marca 1950.
Besedilo: Remontno podjetje, KLO Lucija ob Soči.
Poslovni -predmet: Splošna popravila
zgradb in drugih objektov ter manjše
gradnje.
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Lucija
ob Soči.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Sv. Lucija ob Soči.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Taljat Valentin, upravnik,
Krajnik Girila, administrator, v mejah
pooblastil v pravilih.
Okrajni L0 Tolmin,
poverjeništvo za finance,
dne 8. marca 1950.
• St. 36/35-50
1868

•

483.
Sedež; Dole pri Litiji.
Dan vpisa: 13. marca 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, KLO Dole.
Poslovni predmet: Točenje pijač in oskrba z hrano.
Ustanovitelj podjetja: KLO Dole pri
Litiji.
Operativni upravni voditelj: KLO Dole
pri Litiji.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Zupan Anton, samostojno,
Vrtačnik Mirko, oba člana KLO iaeku.
paj/
Okrajni LO Trbovlje,
(lorerjeniStro za finance,
dne 13. marca 1950.
St. 288/1—50
2240

•

•
Dan vipiea: 7. marca 1950.
Sedež: Dole pri Litiji št. 2.
Besedilo: Splošno kovaško
KLO Dole.
Poslovni predmet: Izdelava
del.
Ustanovitelj podjetja: KLO
LMjS.
Operativni upravni voditelj:
pri litije.

et. 64A'-5o

podjetje,
kovaških
Dolo pri
KLO Dole

lese

Sedež: Dole pri Litiji SI 3.
Besedilo: Ljudska oblačilni», KLO
Dole.
Poslovni predmet: Izdelovanje •••• !n
persila.
Ustanovitelj ••••••: KLO Dote.
Operativni upravni voditelj:, Izvtfšimi
odbr- KLO Dole.
et. S5/1-ÏS59 . .
Ï85S

Sedež: Dole pri Litiji št. 3.
Besedilo: Mizarsko kolarska delavnic*'
KLO Dole pri Litiji.
Poslovni predmet: Izdelava mizars•
del.
Ustanovitelj podjetja: KLO Dole Pn
Operativni upravni voditelj: KL0D°ie
pri Litiji.
Podjetja zastopata in zanje podpisuje^
Vrfačnik Mirko, upravnik in
Grcar Franc, tajnik KLO.
.„-,
18D
Št. 74/—50
*
Okrajni LO Trbovlje,
poverjeništvo za finance,
dne 7. marca 1950.

•

485.
Sedež: Hrastnik št. 173.
Dan vpiea: 7. marca 195«.
.t
Besedilo: Krajevne brivnice, Hrast»»Poslovni predmat: Britje, striženje m
onduliranje.
Ustanovitelj podjetja: KLO Brastap.5
Operativni upravni voditelj: KLO Hr»
nik.
Podružnica: Hrastnik' Št. 177.
. s
Podjetje zastopajo in zanj podpisuje]
Kraus Jože, upravnik,
Zupan Ivanića, glavni računovodja»
Gole Marija, knjigovodja, vai do znes^
50.000 din.
Okrajni LO Trbovlje,
poverjeništvo za finance,
dno 7. marca 1950.
Q.9
iSoi
št. 1722/1-49

¥

486.
Sedež: Izlake 54.
Dan vpdea: 7. marca 1950.
• Tj.
Besedilo: Krajevna mesarija» K1^
lake.
. w
Poslovni predmet: Nakup in P1*""'
mesa dn mesnih izdelkov.
, ,
Ustanovitelj podjetja: KLO I^6,^Operativni upravni voditelj: KLO.J^rL.'
Podjetje zastopajo in zanj •••?1•••
Razpotnik ' Minka, v. d. tajnika •'
Hribovžek Ciril, upravnik in
Vidmar Iva, knjigovodja
Okrajni LO Trbovlje»
poverjeništvo za finance»
dne 7. marca 1950.
4ÄÄi
1W
Št. 1754/1-49
487.
Sedež: Jagnjenica št. 34.
Dan vpisa: 13. marca 1959.
•••••
Besedilo: Krajevna gostilna in pren^,
"poSóvni predmet: Točenje &*£%£.
in brezalkoholnih pijač ter hrana » v
hodne goste.
iiannc*'
Ustanovitelj podjetja: KLO J*SffiS[flfli
1BV
Operativni upravni voditelj:
:
odbor KLO Jagnjenica.
_••*••
Podjetje zastopate la zanj poop»"^
RutaT Anton, upravnik",
^-0 oiije
Breznîkar Tine, predsednik ***"
po pravilih.
Okrajni EO Trbovlje,
poverjeništvo za tinan*»»
dne 13. marca 1950.
nM
št. 291•-5•

• "k

488.
Sedež: Jagnjenica št, 31
Dan vpiea: 13. marca ^950^
Besedilo: Mesnica, KLO Jag-.-. . .
Poslovni ••••••• RazsekaTianie ^
mesa» 'j

•••.•.•
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Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Adlešič Peter, upravnik, samostojno,
Trost Rihard, računovodja, skupaj z
upravnikom.
•D ."—»v «cunvpata in zanj podpisujeta:
Okrajn] LO Trbovlje,
j^tor Anton, upravnik,
poverjeniuvo »a finance,
••••••*« Miha, poetovodja, oba po pradne 7. marca I960.
Öt. 1370/1-49
1849
Okrajni LO Trbovlje,
voverjeništvo za finance,
493.
dne 13. marca 1950.
Sedež: Trbovlje, Loke 28.
St. 292/1—50
2243
Dan vpiea:..7. marca 1950.
<*9.
*
Besedilo: Tapetništvo in sedlarstvo, Trbovlje.
^d«ž: Kadeče 52.
Poslovni predmet: Izvrševanje tapetwm vpiea: 6. marca 1950.
nizkih
in sedlarekih dcL
"esecWo: Okrajna lekarna, Radeče.
Ustanovitelj podjetja: ML0 Trbovlje.
^wfoyini predmet: Nakup in prodaja
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
iw m drugega sanitetnega materiala. odbor MLO, Trbovlje.
o3»vitelj podjetja: 0L0 Trbovlje,
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
k^atnvai upravni voditelj: OLO TrAdlešiS Peter, upravnik in
Trost Rihaird, knjigovodja.
jjMôtje zastopata in zanj podpisujeta:
Okrajnj LO Trbovlje,
poverjeniStro za finance,
tla t z»* fy Hočevar Mirko, upravnik, efcuw
i. •1••
dne 7. marca 1950.
St. 1371/2-49
1850
*oSf5 •••' •1•8•1•' <*» v dkH'
Štovatelj podjetja: KLO Jagnjenica.
^^Wfâviiï uprawni voditelj: Izvrïilni

Okrajni LO Trbovlje,
poverjesiStvo sa finance,
dne 7. marca 1950.
St. 262/1—50

•

1858

490.
*
J**: Trbovlje, Loko.
5
BaL^pk*
23- februarja 1950.
*&^. : Očajno odkupno podjetje
ïÏÏLLa meso«t Trbovlje.
•••• * predmet: Odkup zMne, divTUggjjV predelava in prodaja mesa in
podjetja: OLO Trbovlje.
0•1*»"•^•• upravni voditelj: IzvrSilni
g" 0L0 Trbovlje.
KovS^ ^topaJ0 m zanj podpisujejo:
••. ?ra8°» upravndk,
•••• Anton, komerdaHet in
toawj , Vera» knjigovodja, VB! V okviru
4i Jn zakona.
Okrajni LO Trbovlje,
poverjeniSfvo za finance,
dne 7. marca 1950.
St. 180/1-50
1883

4

•

S*«: TrbOTije, Loke 28.
!
•*•|•*\
7. marea 1950.
•«•^; Mestna
ekonomija, Trbovlje.
red
%• •• P met: Pridelovanje povrt••
Ueta-i?. • ^•• in goveje živine.
OpeS^lj podjetja: OLO Trbovlje.
°*to nîl!?11 "Pravni voditelj: Izvršilni
P^ 0L0 Trbovlje.
Gr^fl^^topata tn zanj podpihujeta:
1

«J

Kuiaird, računovodja.
Okrajni LO Trbovlje,.
t^erjeniStvo za finance,
dne 7. marca 1950.
St. 1369A-49

•

7 m,•e 195
iJS<Hte%
\ »o podjetje
» °MMt,
b°T4e.

1848

>MwarRtvo<

!? Pie^s^dmet:
Iadeloranje eobnega
»,*'««**e8e,Pohl«tva ter draga stavbtsta^lja dela.
0L0
oe°ieraWli,,r>0d'iefja:
Trbovlje
^•"11 roditelj: IzvrSilni
i

L

494.
Sedež: Trbovlje, Loke 256.
Dan vpisa: 25. februarja 1950.
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje w
odkup in promet g poljskimi pridelki,
sadjem in zelenjavo, Trbovlje.
Poslovni predmet: Nakup in prodaja
kmetijskih pridelkov, sadja in vdna za
široko potrošnjo in. oskrbo gostinstva.
Ustanovitelj podjetja: OLO Trbovlje.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO Trbovlje.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Sršen Franc, upravnik,
Strave Alojz, komercialni upravnik in
Malovrh Amalija, knjigovodja, vsi v
okviru zakona in pravdi.
Okrajnj LO Trbovlje,
poverjeništvo ca finance,
dne 7. marca i960.
&t. iei/1-••
1862
4B5.
Sedež: Trbovlje, Loke 849.
Dân vpiea: 25. februarja 1950
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje
»Mlekopromet« Trbovlje.
Poslovni predmet: Nakup in prodaja
mleka, mlečnih izdelkov, jajc in perutnine za Široko potrošnjo.
Ustanovitelj podjetja: OLO Trbovlje
Operativni" upravni voditelj: IzvrSimJ
odbor OLO Trbovlje.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Luktc* Milan, upravnik,
BoBko Joîe, komercteiliet,
Markušek ••••••, raciinovodja, vai v
okviru zakona in pravil.
Okrajni LO Trbovlje,
poverjeniStro ia finance,
dne 7., marca 1950.
St. 182/1-50
1861

•

496.
Sedež: Vrhovo 45.,
Dan vpisa: 6. marca 1950.
Besedilo: Gostilna, KL0 Vrhovo,
Poslovni predmet: Nakup in prodaja
alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter
toplih in mrzlih Jedil.
Ustanovitelj podjetja: KLO Vrhovo.
Operativni upravni voditeli: KLO Vrhovo
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
•••••• Franci, upravnik,

Strem 86'
Jevievar Anton, odbornik KLO, oba v
okviru pravil.
Okrajni L0 Trbovlje,
poverjeništvo ta, finance,
dne 7. marca 1950.
, St. 7/1-^60
1853

•

497.
SBdež: Zagorje.
Dan vpisa: 13, marca 1950.
Besedilo: Okrajno mizarstvo, Zagorje.
Poslovni predmet: Izdelovanje mizarskih del.
Ustanovitelj podjetja: OLO Trbovlje.Operativni upravni voditelj: IzvrSimi
odbor 0L0 Trbovlje.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Ludoviko Franc, poverjenik za obrt in
industrijo,
Korbar Branko, direktor,
JokoviS Dušan, računovodja.
Okrajni LO Trbovlje,
poverjeniStvo sa finance,
dne 13. marca 1950.
St. 250/1-50
2096

•

498.
Sedež: Zagorje.
Dan vpisa: 18. marca 1950. "'
' '
Besedilo: Okrajno pletilstvo, Zagorje.
Poslovni predmet: Izdelovanje pletilekih izdelkov.
Ustanovitelj podjetja: OLO Trbovlje.
Operativni upravni voditelj: IzvrSilni
odbor OLO Trbovlje.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Ludoviko Franc, poverjenik za obrt in
industrijo,
Korbar Branko, direktor,
Jokovdc Dušan, računovodja.
Okrajni LO Trbovlje.
poverjeniStro «a finance. " ' '
dne 13; marca 1950.
St. 251/1-50 "
'l 209B7
499.
Sedež: Zagorje.
Dan vpisa: 13. marca 1950.
Besedno: Okrajno podjetje za pridobi'
vanja sviža, Sklendrovec.
'*•
Poslovni predmet: Pridobivanje fn prodaja sviža. '
Ustanovitelj podjetja: OLO Trbovlje.
Operativni" upravni voditelj: femfla!odbor OLO Trbovlje.
Podjetje zastopajo in zanj podptoujejo:'
Ludoviko Franc, poverjenik ia obrt in
industrijo,
Korbar Branko, direktor,.
Joiovtc Dušan, računovodjaOkrajni LO Trbovlje,
»orerjeništvo za finance,
dne 13. marca 1950.
St. 249/1-50
«OH

•

500.
Sedež: Zagorje 47.
'Dan vpisa: 7. marca I960.
Besedilo: Mehanična elektroMeparsBe
delavnica, KLO Zagorje.
Poslovni predmet: Obrtno produktivne
dejavno^1 zadevnih etrok za krajevna potrebe.
Ustanovitelj podjetja: KLO Zagorje.
Operativni upravni voditelj:. „KtO Z*
gorje.
Podietje zastopajo in zanj podpisujejo:
RanSgej Drago, poročevalec.za komonalno gospodarstvo.

•••• LISTLR8

A4
Skjabar Frane, upravnic podjetja,
Jokoii-• Dušan, računovodja.
Okrajni LO Trbovlje,
poverjenisrro za finance,
dne 7. marca I960
St. 89Ì/1-1949
1847

•

801.
S*à*t: Zagorj« St. 58.
Dan vjpisa: 18. marca 1990.
Béaeddo: Mlekarna, KLO Zagorje.
Poslovni predmet: Prodaja mleka.
Podružnica je v Toplicah.
Ustanovitelj podjetja: KLO
Operativni upravni voditelj:
odbor KLO Zagorje.
Podjetje zastopala m sanj podpisujeta:
••&•••• Alojz, upravnik komunalnu
podjetij in
Lilija Zdravico, računovodja knjigovodskega centra.
Okrajni LO Trbovlje,
••••••••••• za finance,
dne 18. maaca ttoO.
Št. 27Ö/1-50
2841
*
688.

Sedei: Zaforje »t. 56.
Dan vpisa: 13. marca I960.
Besedîto: Remontno podjetje. KLO Zagorje.
Poslovni predmet: Bsparaturna dela
• stanovanjskih zgradbah, v podjetjih
gradnja • režiji.
Ustanovitelj podjetja: KLO Zagorje.
-Operativni upravni voditelj: Iavrälni
odbor KLO Zagorje.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Miklavïiè" Alojz, upravnik, samostojno,
sbupaj z njim,
RljsBgaj Drago, poverjenik,
••• Zdnavko, računovodja, skupaj s
poverjenikom.
Okrajni LO Trborlje,
eorerjeniStvo za finance,
dne 13. marca 1930.
Št. 223/2—80
2242

••' ^ : . . .
•
MS.
Sedež: Zagorje it. 180.
Dan vpisa: 13. marca 1930.
Besedilo: Torama keramičnih izdelkov,
Mate., t
Poslovni predmet: Izdelovanje k*ram&eJh izdelkov,
-.ustanovite]j podjetja: OLO Trbovlje.
Operativni upravni voditelj: IavTïuni
odbor OLO Trbovlje.
Podjetje «stopajo fai zanj podpisujejo:
Ludoviko Prane, peVerjetfSk ra obrt ta
fadtisirijo,
Korbar Branko, direktor,
' Jekovi? DuSan, fa&raovodja.
Okrajni LO Trbovlje,
porerjeniSrro za finance,
dne 18. marca I960.
St. 292•-«0
•

2097

' ' ' " '
*
B04.
Sedež- Zagorje, Toplic« 30.
Dan vpisa: 7. marca 1950.
Besedilo; Žafa, KLO Zagorje.
PoekmÄ predmet: Žaganje hlodov aa
deske te fFadbeW materai.
. Uetawmieli podjptia: KLO Zagorje.
Operativni upravni voditelj: KLO Za

Poójjetje zastopajo in •••• podpisujejo:
Rancai Drago, poročevalec za komunalno götjpodArerrvo,
âkrabar Franc, •••••••% podjetja,
Jokovič Dušan, računovodja.
Okrajni LO Trbovlje,
poverjenürro za finance,
dne 7. mama 1950
Št. 163•
I860
Spremembe
505.
Sedež: AjdovSèina.
Dan vpisa: 4. marca 1950.
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje.
AjdorgHoa.
Poslovni predmet odslej: Nakup ia izdelovanje lesa ter prodaja proizvodov lesne induetoije.
Operativni upravni vodS-Mj odslej:
Glavna direkcija za lesno proizvodnjo pri
miffietirefru za le*mo industrijo LBS.
Izbriše se Ropic Anton, direktor in
vpjèejo
Bratož Stane, direktor, ki podpihuje
samostojno, v obsegu zak. pooblastil in
pravil podjetje;
Kober Sre&ko, raouDovodja, • eopodpieaje Betaue po 47. Senu spi zakona o
drž. gasp, podjetjih;
Hribemik Vladimir, pomocnđfc direktorja, ki podpisuje v odsotnosti direktorja, v istem obsegu kot oni;
Bevk Artur, sekretar, ki podpisuje v
odsotnosti direktorja in njegovega pdmoSnifka, v istem obsegu kot direktor.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 4. marca 1950.
Št 248122—1930
1844
506.
Sedež: Bretiee.
Dan vpisa: 27. februarja I960.
•Besedilo: Gozdno goenoosretro, Brežice.
Poslovna predmet odslej: Upravljanje,
gojenje (pogozdovanje) in varstvo goadov,
odkazovanje ter sklepanje pogodb za izkoriščanje stojetteoa lesa, z drfavnwwi
lesnimi industrijskuni podjetji.
OperaMvai upravni vodJtej odslej: Minietmbo sa goédarstvo LBS.
IrtrrfSe se direktor Terras Janko in' vpišejo:

Vitien« foto, đarebtar, ki podçtouïe

samostojno, v obsegu •••. ••••••• In
pravil podjetja;
Kobe Franc, sekretar, Id podpisuje v
odsotnosti direktorja, v istem obsegu kot
oni in
Jenko Anica, dosedanji v. d. ista računovodstva, poslane Sef rafemovodetva, z
iefêm pooblastilom za podpisovanje.
Minfeertrro zs finance LBS,
Ljubljana,
dne 27. febroarja 1050.
Št. 248140-1960
1889
*

007/8.

Sedei: Celje.
Dan vpisa: 1. marea I960.
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje,
Celje,
Vrdfeta ss

•

šnu't Edvard, glavni računovodja. •
sopođpieuje listine po 47. clean epL zakona è d«, gospodarskih podjetjih;

Štev. 10 ~2L IILîS
Bogataj VJado, sekretar, •• pw^jj?,
v oasotoosiâ direktorja, v istem
kot oni.
Ministrstvo za finance LBS,
Ljubljana,
dne 1. marea I960.
1842
St. 24856/3—1930
608.
Sedež: •••••.
Dan vpisa: 4. marca 1950.
Besedilo: >Blma«, tovarna elektroffl»"
teriala.
Izbrife se Bačak Ladislav, gkwni **'
cunovodja in vpiše
^
Falaiov Tone, glavni računovodja, P
u
sopodpisuje listine po 47 členu spi- '
kona o drž. goap. podjetjih.
Sßnistretvo za finance LBS,
Ljubljana,
dne 4. marca 1950.
M
Št. 24366/2-1950
2°^
510.
Sedež: Jarše.
Dan vpisa: 27. februairje. Row.
wv
Besedilo: Industrija platnenih iedelK» »
Jarše.
Vpišeta 6e:
Panjan Franc, sekretar, ki podpis"^
odsotnosti ravnatelja, v istem obsegu **:
oni in
•*.
Debevec Milena, knjigovodja, Isi S^S.
pisuje v odsotnosti glavnega racuoovoœ •
v istem obsegu kot oniMinistrstvo za finance LBS,
Ljubljana,
'
dne 27. februarja I960.
„
W
Št. 243146-1960

¥
511.
Sedež: Jesenice.
Dan vpisa: 25. februarja I960.
^
Besedilo: Podjetje za promet z le»«"
Jesenice.
Sedež odslej: Radovljica.
___i* t
Besedilo odslej: Pod&tje » V*•
icsom, Radovljica.
^^
Poslovni predmet odslej: Odikup, V^J
dišeenje ter prodaja gozdnih in l«^..
iedelkov državnega in nedržavnega
torja
Operativni uprarai voditelj ode»!;
Glarôe dfeeScciia* za ••-omet z l^11
minzstrstvu za lesno industrijo LB?.
Ministrztvo za finance LBS»
Ljubljana,
dne 25. februarja 1930.
^
l
St. 243138-1960

•k

512.
Sedež: Kranj.
Dan vpisa: 28. rebruarja I960. fc_j,0
Besedilo: »OskrbK, podjetje zaj»» ,
vanje lokalne industrije ie obTtn
Kranj.
.
gtfis,
Besedilo odslej: Industrij»»
Kran
J«., wv*eoi*
Poslovni predmet odsVej: °•%••
tndustrtjekJh in rudarskih .pW*reJ en«'
nega in repubrJSkega pomena 7 ^• .
jugoslovaneke armade na ozemlju
eewienini blagom.
Mini«*r«tro za finance LB»
Ljubljana,
dne 28. februarja I960.
^
*t. •77/3-106•

Ügfrio-ai. •. leso
613.
•Ç*W: -Ljubljana.
***» Yptea: 20. februarja I960
:
IjanT
»Gradbeni material«, Ljubi_lBb^ô
•

se Framöeäkin Bilarij, direktor
vpaïe
^••••• Ivan, duraktor, ki podtpieuje ear
*"*«>M y obsegu zak. pooblestâl in
pE4
*î Podjetja.
F-—
Minutrstvo •• finance LES,
Ljubljana,
«Ime 20. februarja 1950.
&t. 243120—1050

1829

514.
*
Sedež; Ljubljana.
R£inJ?isa: 23- tebiuarja 19òU
AđubT 0: ^4*^*^® "* P101»«* « lesom,
« Na podlaga odločbe vlade LRS st.
letfcl * z ^6 2• XU- 1949 ee e podQ^ fdruži Podjetje m promet z lesom,
Ministrstvo •• linanoe LBS,
Ljubljana,
dne 25. februarja 1050
St. 24319•-1930

1835

Mi».
*
jfckfc Ljubljana,
^•• vpiaa: 27. februarja 1950.
rii.
»lo: Lwozno podjetje >Slovenija —
'«o«, Ljubljana.
-, -- ee Mab'č Jože, načelnik •••••"«••••• oddelka in vp&te:
awL^o^^k Miloš, načelnik konreroi^• oddelka, ki podpisuje v obsegu poo^"» določenih v praviEb podjetja, v
ntì^nostà direktorja ta njegovega pomoč.
T~ Pa v istem obsegu kot direktor ter
••^•••• Drago, upravnik Uprave kk*,
oblaon po^Ì*fi,1ìe v •••» izdanih poMinistrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 27. februarja 1050
Št. 24838/3—10

2079

S**: Vižmarje.
R^jJPfea: 26. februarja 1050.
*••^0: >B«n«nt — Ljubljana«, Ljub"*» vižmarje.
i1?58, ee Bačak Ladislav, v. d. raču7°4* m vptóe
pj^o Valentin, raomovodje, ki «apoddj«
••••• po 47. členu epi. zatona o
' eospodarsikib podjetjih.
Ministrstvo za finance LBS,
Ljubljana,
dne 28. februarja 19S0.
St. 24884/1-1950
188•
»17.
*
.^•MariUr.
.g*» vpea: 10. marca 1950.
4
Usno lnđus i 8ko
*riW
^J
Podjetje,
kotij^?» predmet °••\- Naloup in itM
Slovan?® ,Ie9a
paniu. žaganje in pre"e hvA . Ie63 *•• prodaja proizvodov les^uetnje.
4
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dwfe oprali vodWelJodeUej: Glavcreivi, » ^ leeno proizvodnjo P*i ml.
1eSno
'»bris»
^đurtrMo LBS.
' "'^ *Pi8eU' d *•«••••• C10*1'5 Los-

ing. Vojk Drago, direktor, ki podpisuje
samostojno v obsegu eak. pooblastil In
pravu .podjetja;
Godnič Lojze, ••••••• direktorja, ki
podpiđuja v odsotnosti direktorja, v istem
obsegu kot oni to
Gajiek Franc, sekretar, ki podpfeuje v
odsotnosti direktorja in njegovega pomočnika, v istem obeegu kot direktor.
Ministrstvo za finance LBS,
Ljubljana,
dne 10. marca 1950.
St. 24307/1-1030
2078
*
518.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa :C2S. februarja 1950.
Besediio. Splošno gradbeno podjetje
»Konstruktor«, Maribor.
Na podlagi odločbo vlade LRS št. S-zak.
47 z dne 18. II. 1950 se s podjetjem združi Splošno gradbeno podjetje v Dolnji
Lendavi.
Ministrstvo za financ« LBS,
Ljubljana,
dne 25. februar^ ItìfiO.
Št. 243187-4000
1832
*
610.
Sedež- Maribor.
Dan vpisa: 20. februarja 1950.
Bendilo: Tovarna trakov in sukanca
Maribor.
Vpiše se ; icčko Ivan, računovodja, ki
eopodpisuje po 47. členu epi zakona o
drž. gospodarskih podjetjihMinistrstvo za finance,LRS,
Ljubljana,
<in°. 20. februarja !9?0.
Št. 248117-1050
1*28
*
520.
Sedež: Muta ob Dravi.
Dan viptea: 25. februarja .1950.
Besedilo: Tovarna poljedelskega orodja
in livarna, Muta ob Dravi.
Izbrise se Strubelj Vladimir, namestnik
direktorja in vpiše
Zorak Zdenko, obratovodja, ki podpisuje v odsotnosti direktorja v istem- ob
segu kot oni, razen v zadevah iz 39. člena spi zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za linance LES,
Ljubljana,
dne 25. februarja 1950.
ôt 24389/2-1950
1«33

KuSlan Jože, sekretar, ki podpssiuj&ta
v odsotnosti direktorja, v iatem obeegu
kot oni.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 27. februarja 1950.
St. 243120-1950
1840
522.
Sedež: Slovenj Gradec.
Dao vpisa: 27. februarja I860.
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, Slovenj
Gradec.
Poslovni predmet odslej: Upravljanje,
gojenje (pogozdovanje) in varstvo gozdov,
odkazovanje ter sklepanje pogodb za 'izkoriščanje stoječega lesa. z državnim»
lesnimi industrijskimi podjetji.
Operatìvni upravni voditelj odslej: •aistrstvo za gozdarstvo LRS.
Izbrišejo se direktor Pu&ko Jože, pomočnik direktorja Goličnik 1•••, •••••cialiet Recelj Ciril in računovodja Veržun
Adolf, vpišejo GC:
Potočnik Mariin,. direktor,- ki podpisuje
samostojno, v obeegu zak. pooblastil in
-pravil -podjetja;
Slavic Vida, eekiretair, ki podpisuje v
odsotnosti direktorja, -v istem obsegu kot
,onj in
MuSič Alojz, šef operativnega odseka,
ki podpisuje v odsotnosti direktorja ia
sekretarja, v istem obpogu kot direktor.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 27. februarja 1950.
St. 243•-1950
1838
523.
Sedež: Sv. Pavel pri Prebolđtt.
Dan vpiea: 8 marca 1950.
; 'Besedilo1: Tekitilaa tovarna, 8•.1•»••1
pri Preboldni '";
''* "
Izbriše se Cerar Ljubica nameetntk
.glavnega računovodje Jn.vpiiete
Ml'nar Francka, •' eopodpisuje y 'odsotnosti glavnega računovodje, v istem
obsegu kot' oni,
Pečovnik Ivan, v. d. glavnega računovodje kot glavni računovodja.
Ministrstvo z& finance LRS, ,
Ljubljana,
dne 8i marca 1950.
'&t, 243161—1Ö50
2082

•

524.
.. v
Sedež: St. Peter na Krasu.
521.
Dan vpisa: 4. marca, 1950.
Sedež: Ribnica na Dol.
BosediW Lefcno industrijsko podjetje,
Dan vpisa: 27. februarja 1950.
St,_ Peter na Krasu,
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje,
Poslovni predmet odslej: Nakup in izRibnica na Dol.
koriščanje lesa na panju, žaganje in-prePoslovni predmet odslej: Naturi in iz- delovanje lesa ter prodaja proizvodov les'} •
koriščanje lesa na panju, žaganje in pre- ne industrije.
Operativni upravni' voditelj odslej:
delovanje lesa ter prodaja proizvodov JesGlavna direkcija za lesno proizvodnjo pri
ne industrije.
Operativni upravni voditelj odelejY ministrstvu za leeno industrijo LRS.
Vpišejo se:
Glavna direkcija za lesno proizvodnjo pri
Turk Meri. računovodja, ki eopodpisuje
ministrstvu za lesno industrijo LRS.
listino po 47. členu epi. zakona o dr£
Izbriše ee ravnatelj lic Stane in vpišejo:
','osp. podjetjih in '
-,
KržiSnik Anton, direktor, ki podpfenfo
Kos Jože, sekretar, ki podpisuje v odsamostojno, v obsegu zak. pooblastil in
^tnosti ravnatelja, v istem obeegu •*•
pravil podjetja:
Oar Krista, Sef racunovodekepa odse- oni.
Ministrstvo xA linanco LRSf
ka,' Id sopodpisuje Hstine -•• 47. fileti"'
Ljubljana,,
spi 73•. o drž sjokp. nodjetjih,
dne 4. marca "1950. ri
Abrabameberg Ciril,. pomočnik direköt, 243147-1950* '
1845
torje in

Stran 99
525.
Sedež: Skofja Loka.
Dan vpiea: 7. marca 1950.
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje,
Škoija Loka.
Sedež odslej: Kranj.
ßeeedilo odelej: Lesno industrijsko podjetje, Kranj.
Poslovni predmet odslej: Nakup in izkoriščanje lesa na panju« žaganje in predelovanja lesa ter prodaja proizvodom leene industrije.
Operativni upravni voditelj odslej: Glavna direkcija za lesno proizvodnjo pri nartdetretvu za lesno industrijo LBS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Lepim Jože, direktor, samostojno, v obeegu zak. pooblastil in pravil podjetja;
Celjar Joie, pomočnik direktorja, v odsotooštl direktorja, v istem obsegu kot
oni;
Marguč Julij, računovodja, eopodpisuie
listane po 47. členu epi. zakona o dri.
goep. podjetjih;
Zupan Cini, sekretar, v odsotnosti direktorja in njegovega pomočnika, v totem
obsegu kot direktor.
Ministrstvo ca finance LBS,
Ljubljana,
<ine 7. marca 1930
«. 24872/1-1930
2088
536.
Sedei: Ljubljana.
Dan vräa: 16. marca I960.
Besedilo: »Slovenija—artopromet Ljubljana«, skrajšano: >SAP< Ljubljana.
Izbrišejo ee: AndrejSč Anton. v. d.
direktorja, dr. Žižek Gril, še! odseka za
eksploatacijo in Babnlk Vera, namestnik
glavnega računovodje in vpjgejo:
Loboda Srečko, direktor« ki podpisuje
samostojno v obsegu zak. pooblastil in
pravu podjetja,
Gnnovšek Ivan, lei odeeka za eksploatacijo, Id podpisuje v odsotnosti direktorja, v istem obsegu kot ona,
Kadunc Albin, namestnik gi. računovodje, ki »podpisuje v odsotnosti gl. računovodje vse listine po 47. dlanu epi.
zakona o drž. gospodarskih podjetjih.
Ljudski odbor Ljubljanske oblasti,
Ljubljana,
••••••••••• m finance,
Ine 15. marca I960.
St. 11—208—1950
2878
527.
Sedež: Ljubljana, Cankarjeva 4.
Dan vpisa: 11. marea I960.
Besedilo: Gostinsko podjetje »Daj —
dam« Ljubljana,
Vpiše ee gostinski obrat >ISki dom«,
ISki Vintgar.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeniStvo la finance,
dne 11. marce 1950.
Fin. St 733/50
2091
5».
Sedei: Ljubljana, Celovška e. 81.
Dan vpiea: 14. marca 1950.
Besedilo: Podjetje >Spectrum< Ljublana.
Vpiše ee računovodja Magari Jane.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeniStvo za finance,
dne 14. marca 1950.
Fifa. 8. 710/5C2903
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529.
Sedei: Ljubljana, Celovàka c 90».
Dan vpiea: 14. marca 1950.
Besedilo: Podjetje »Unitae« Ljubljana.
Vpise ee Bomâniuk Janko, cfcratavodja,
ki podpisuje v odsotnosti upravnika.
Mestni LO za glavne mesto Ljubljana,
poverjeniStvo sa linanee,
dne 14. marca 1950.
Fin. St. 778/50
2362
530
Sedež: Ljubljana, Emonska c. 2.
Dan vpisa: 9, marca 1950.
Besedilo: Mestno podjetje »Angora«
Ljubljana.
IzbriSe se računovodja MagorS Jana in
vpiäe
Novak Marija, računovodja.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeniStvo za finance,
dne 9. marca 1950.
Fin. it. 667/50
2092
*
531.
Sedei: Ljubljana, Kongresni trg 4.
Dan vpisa: 14. marca 1950.
Besedilo: Mestno podjetje »Optika« Ljubljana.
IzbriSe se tehnični vodja Turk Maro in
vpise
Magoirš Jama, računovodja.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeniStvo za finance,
dne 14. marca 1950.
Fin. Si. 694/50
2364

•

532.
Sedei: Ljubljana, Vegova 10.
Dan vpisa: 8. marca 1950.
Besedilo: Podjetje »Umetnina« Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odslej: Po.
verjeniitvo za trgovino in preskrbo MLO,
Direkcija mestnih magazinov.
Sedež odslej: Prešernov trg l/I.
Vpieejo m poslovalnice:
Pasaža »Nebotičnika
Beleoburgova 4
Gosposvetska 1
Mestni trg 20 in
Mestni trg 8.
Izbriieta se ravnatelj Luški •••• in računovodja Malgaj Franjo io vpišete
Ladiï Ferdo, ravnatelj in
NagliS Anton, račiniovodja.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeniStvo ia finance,
dne 9. marca 1950.
Fin. St. 682/50
2093
533.
Sedež: Ljubljana, Poljanska c. 88—80.
Dan vpisa: 1. marca 1950,
Besedilo: Ekonomija Ljudske restavracije, Ljubljana.
librile se upravnik Korene Franjo In
vpwe
Vidmar Franc, upravnik.
Mestni LO sa glavno mesto Ljubljana,
poverjeniStvo za finance,
dne 1. marca 1950.
Fân. St. 697/50
1672
534.
Sedei: Ljubljana, Pred škofijo 3.
Dan vpiea: 1. marca 1950.
'Besedilo: Podjetje »Tekstil« mestni magazin, Ljubljana.
Ukinejo ee poslovalnice Sv. Petra c, 1,
Stritarjeva ul, 9, Mestni trg 18 in Izdelovefaica igrao" na Sv. Petra nasipu St. 16.

••.•*!•.•-•
Sedež poslovalnice Sv. Petra c. št. 41 **
prenese v Florijamsko ul. 14, sedež p°"
elovatatoe Mestni trg 21 pa v FnainS&Mi6tko ul. et. 4.
Izbrise se namestnik računovodje Bu*
čar Angela ta vpiše
Dolinar Bronka, namestnik, račune^***9Mestni LO za glavno mesto Ljublja»*'
poverjeniStvo sa finance,
dno 1. marca 1930.
„_,,
Fin, Et, 606/50
I673
535.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 18. f&bruajtfa 1950.
Besedilo: Živila, MLO Celje.
Ustanove se poslovalnice:
Mlekarna 2, Stanetova 16,
Mlekarna 3, Vodnikova ulica H»
Mlekarna 4, Mariborska 39,
Mlekarna 5, Skalna klet 11,
Mlekarna 6, Zgornja Hudinja,
Mlekarna 7, Crei 22,
Mlekarna 8, Lava 9 in
Dečja restavracija, Prešernova ulica 8>
Mestni LO Celie,
poverjeniStvo za finance,
dne 18. februarja 1&5Ö.
„„
St. IX-112-1950
i-428
*
536.
Sedei: Rimske Toplice.
Dan vpisa: 4. marca 1850.
..
Besedilo: Gostilna KLO Rimsk* TofP»««'
Šiviljska delavnica, KLO BimeW
Toplice.
Mizarska delavnica, KLO Rimske ToP"
IzbriSeta se Repin Ignacr poslovodja»
Dobovičnik Milan, računovodja, ter VP"
Brečko Mihael, poverjenik «a kom«»181"
ne zadeve,
1
Sergan Anton, računovodja, ki pooP1*
sujeta za podjetje v istem obsegu.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeniStvo *a finance,
dne 4. marca 1950.
2051
št. 4•5•-1950
587.
Sedei: Podkoren.
Dan vpiea: 7. marca 1950.
Besedilo: Hotel »Vitranc« Podkoren. e
Podjetje Je preSlo pod upravo Konw J
za fizkulturo pri vladi LRS.
^••••.
Izbrišeta se s pooblastilom za P°°P*^"
vanje KoroSec Franc, upravnik in "eCe
ko Marija, knjigovodja.
Okrajni LO Jesenice,
poverjeniStvo ta financ«,
dne 7. marca 1950.
„2n.n
&t. IX-287/2/50
°4'
538.
Sedež: Boštanj,
Dan vpisa: 1. marca 195D.
. ...
Besedilo: Lesno industrijsko n<""elJ '
KLO BoStanj.
.^v
Izbrišejo se Marolt Stanko, naniesro
upravnika, Re4eneek Franc, ^•^ ••
in Zakraliek Ivan, predsednik KW
'P556*3
-«Ht*.
Red i3e8 Franc, aameetatfk ^•^•ki podpisuje v odsotnosti upravnlKa
mostoino,
««»rai
SvaSč Julija, Sef knjigovodskega cew
10
ki podpisuje v računovodstvenih •* *^
samostojno.
Okrajni LO KrSko,
poverjeniStvo za finance,
dne 1. marca 1950.
,*$
w
St. 304

LW- 21. •. 1950
539.
Sedež: Brezico.
"aa vpisa; 8. marca 1950.
Bref lo: 0kraJna tovarna pohištva,
Vpiše ee
J-J^gušek Alojz, ki podpisuje v odsot^' wvnatelja Cvelbarja Antona, z ietiOkrajni LO Krško,
»overjeništvo za iinanoe,
dne 8. marca 1950.
St 458
1866
5«.
*
Sedež: Lazan St. 8.
••• vpisa;: 15. marca 1950.
Cedilo: »Apnenica Log«.
••• ee
5J
u^f
. ulija, • knjigovodskega centra,
d
^,**? •uje v veeh ra^uaovodetivemih zaasv
ah, poleg* direktorja.
Okrajni LO Krško,
poverjeništvo za Smance,
dne 15. marca 1950.
št 489
2191
841.
'*
S«*sž: Sevnica.
"*a vpisa: 15. marca 1950.
?!fe«loì Krajevna mesnica, Selnica.
.«wiäeta se VrtovSek Peter in Mazi
ki •7p. Jull
ia>žef knjigovodskega centra,
u e v vfl
đsMv
, i
eh računovodstvenih zavah 6ku
paj e poslovodjem.
Okrajni LO Krško,
poverjeništvo za finance,
dne 15. ••••• 1950.
St. 490
2192
S4&C

*

§*** Semita.
S*]$*A
10. marca 1950.
: Kra
Sévir
ie^no gostinsko podjetje,
B

' In ? B* e poslovodja VrtaBnik Danijel
•MaetiT A1°'Z' P°sl<yv,odia' z iatimi po*
• ^*• Julija, še! knjigovodskega centra,
Podpisuje skupaj e poslovodjem. "
Okrajni LO Krško,
poverjeništvo za finance,
dno 10. marca 1950.
St. 473
2045
545.
*
g*»*: Sevnica.
n
lm
Bei*?**"- «**»
jedilo; KrojaSko
Šiviljski salon, Serfe 6e
ft ***•• JullJa, šel -knjigovodskega centra,
«opisuje ekupaj e poslovodjem.
Okrajni LO KrSko,
poverjeništvo «a Hnancei
dnö li, marca 1950.
St. 474
4046

•

*

SSL?"*«BJ>i
BSJ^! U. marca 1950.

V!?*: Uprava državnih stanovanj-

. fcb3£?b

v SOT

n'ci.

ee
Anic/.
Vrtovlek' Peter in Mari
r Svažih S«rta
*&odr5Ì."»»Sellmjigavodekega centra,
""WUH»skupaj e poslovodjem.
Okrajni LO •••••.
,,t
PoyerjenistTo
za finance,
to
'
e 11. marca 1950.
St. 175
2047

URADNI LIST LRS

Stran 97

ù

550.
Dan vpisa: 17. februarja 1950.
Sedež: Ljubljana, Gregorčičeva ulica 5.
Besedilo: Ključavničarska delavnica.
Izbriše se Dernovšek Milka, radunovod.
ia.
Fin. št. 540/50
1487
Sedež: Ljubljana, Lepi pot.
Besedilo: Čevljarna.
Izbriše ee Porenta Viktor, mcnnovodija.
Fin. St. 540/50
I486
Sedež: Ljubljana, Predjameka ee8ta 32>
Besedilo: Pohištvo RLO IV.
Izbriše se Juvan Roža, knjigovodja.
Fin. it. 540/50
1485

545.
Sedež: Sevnica.
Dan vpisa: 11. marca 1950.
Besedilo: Uprava vodovoda v Sevnici.
Izbrišete ee Vrtoväek Peter in Mazi
Anica in vpiše
Svažie Julija, šef knjigovodskega centra,
ki podpisuje ekupaj e poslovodjem.
Okrajni LO Krlko,
poverjeništvo za finance,
dnö 11. marca 1950.
2048
St 476
546.
Sedež: Sremič.
Dan vpisa: 8. marca 1950.
Besedilo: Okrajno gospodarstvo, Sremič.
Zaradi poroke ee spremeni priimek
upravnice Brinovec Jožice v MalešiS Jožica, z fetimi pooblastili.
Okrajni LO KrSko,
poverjeništvo za finance,
dne 8. marca 1950.
St. 457
1866

•¥•

547.
Sedež:. Ljubljana, Celovška c. 84.
Dan vpisa: 4. marca 1950.
Besedilo: Uprava zgradb RLO II, odslej Uprava zgradb II.
Operativni upravni voditelj': RLO II»
poverjeništvo za stanovanjske zadeve.
Rajonski LO II Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 4. marca 1950.
Fin. St. 2228/50
1964

•

548.
Dan vpisa; Ljubljana, Celovška c. 97.
Dan vipiea: 27. oktobra 1949.
Besedilo: Mlekoprodaja.
Vpiše se 17 pekovskih poslovalnic mestnega podjetja >Pecko<, in sicer'
1, Celovška certa It. 68,
Ž. CelovSka cesta St. 144,
3. Celovška cesta št. 250,
4. Medvedova cesta St. SO,
6. černetova cesta 25,
6. Vodnikova cesta 69,
7. Šišenska cesta 57,
8. Podmilsoalkiova ulica St. 57,
9. StanJceva ulica št 17,
10. Tyrseva cesia 58,
11. Tyrš3va cesta 77,
12. Tyreeva creta 97,
13. v St. Vidu it. 8,
14. v St. Vidu St. 22,
15. v St. Vidu St. 22,
16. Nà Brodu-VižmaTje St. 123,
17. Mala vas St. 14.
Rajonski LO II Ljubljana,
poverjeniStvo ta finance,
dee 4. marca 1950.
Fdo. St. 478/50
1966

•

549.
Sedež: Ljubljana, StoHçe 28.
Dan vpisa: 19. oktobra I960.
Besedilo; Brivnica in cesalniea, Jezica.
Izbriše sa upravnik Šoto Alojz, vpiSe pa
Koleno Otmar, upravnik, ki bo podpfepr
val samostojno, v računovodskih zadev"»1
pa skupaj z računovodjem.
4ajonski LO II Ljubljana,
poverjeniStvo za finance,
dne 1. marca 1950.
Fin. fit. 2210/50
1671

Vpišejo se pri vseh teh podjetjih:
Novak Lojze, poverjenik za obrt in industrijo RLO IV.
Juvan Roža, šef uprave knjigovodekega
centra RLO IV.
Skodnik Igo, namestnik sefa za računovodske zadeve RLO IV.
Rajonski LO IV Ljubljana,
poverjeništvo za financer
dne 17. februarja 1950.
*
551.
Dan vpisa: 17. februarja 1950.
Sedež: Ljubljana, Kersnikova 11.
Besedilo: Vulkanizacija.
Fin. št. 540/50
1488
Sedež: Ljubljana, Lepi pot 1.
Besedilo: Novoplesk RLO IV.
Fin. št. 540/50
1484
Sedež: Ljubljana, Trialka cesta 90.
Besedilo: Mehanika.
Izbriše ee Seka? Aleksandra, uslužbenka RLO IV.
Fin. St. 540/50
1489
Vpleta ee pri vseh podjetjih.
Juvan Roža, Sef uprave knigovodekega
centra RLO IV in
Skodnik Igo, namestnik Sefa računovodstva RLO IV.
Rajonski L0 IV Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 17. februarja 1950

•

532.
Sedež: Rimska cesta 17.
Dan vpisa: 17. februarja 1950
Besedilo: Ljudska Hvalnica.
Izbrišejo se Leban Valentin, rannest.
nik upravnika, Urši«" Joža, administratorka, Paj Stefan, krojač in vpišejo
MatjaSiS Stane, upravnik,
Novak Lojze, poverjenik za obrt in industrijo RLO IV,
Juvan Roža, šef upcave knjigovodskega centra in namestnik
Skodnik Igo.
Rajonski LO IV LJubljana,
poverjenßtvo za finance,
dne 17, februarja 1950.
Fin. 5t. 540/50
1490

•

553.
Sedež: Ljutomer.
Dan vpisa: 13. marca 1956.
Besedilo: >Avtopromet<j Ljutomer.
Izbriše 6e Simoni? Maks in vpile
dr. Salberger Adolf.
Okrajni LO Ljutomer,
poverjeništvo »a finance
dne 18. marca I860.
St. 413
218«
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654.
Sedež: Ljutomer.
Dan vpisa: 8. marca 1950.
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje,
Ljutomer.
Vpiše ee
Frelog Jožko, gradbeni delovodja,^ ki
bo zastopal in nadomeščal šefa Ivančica
Joža ia za podjetje pravnoveljavno podpisoval v obsegu določb 38. člena epi.
zakona o drž. gosp. podjetjih.
Okrajni LO Ljutomer,
poverjeništvo za finance,
dne 8 marca 1950.
Št. 411
19S0
655.
Sedež: Veržej.
Dan vpisa: 8. marca 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, Veržej.
Izbriše ee upravitelj Galunder Franc
ta vpišeta
Neme Ivica, poslordja ter
Rajh Ivan, računovodja knjigovodskega centra, v Ljutomeru, Id bosta zastopala
in podpisovala za podjetje v obsegu določb 38. člena epi. zakona o drž, gosp.
podjetjih.
Okrajni LO Ljutomer,
poverjeništvo za finance,
dne 8 marca 1950.
St. 403
1981
•¥•

656.
Sedež: Veržej. -.
Dan vpisa: 8. marca 1950.
Besedilo: Krajevne delavnice, Veržej.
IzbriSe ee upravnik Galunder Franc,
ivtpušeta pa: za čevljarsvto
šaruga'Franc in za krojaštvo
Božič Jožko, ki bosta zastopala podjetje v svojih strokah in zanj pravnoveljavno podplflovala, skupaj z njima pa
Rajh Ivan, knjigovodja knjigovodskega
»antra.
Okrajni L0 Ljutomer,
poverjeništvo za finance,
dne 8. marca 1950.
St. 402 •
1982
*
557.
Sedež: Maribor, Gregorčičeva ul. 25.
Dan vpisa: 15. februarja 1950.
Besedilo: Mestno kamnoseško podjetje,
Maribor.
Operativno upravno vodstvo odslej: Direkcija meetnfih obr&rih obratov, Maribor.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 15. februarja 1950.
Št. Pov. 56/8-•-50
1608

•
Sedež: Maribor, Tržaška c. 16.
Dan vpisa: 2. februarja 1950.
Besedilo: Mestno avtomehanične delavnice, Maribor.
Izbriše se obrat: Popraivljatoica dvofio.
les, Maribor, Koroška c. 20.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 2. februarja 1950.
St. Pov. 56/1—III—50
1(301

•

Sedež: Maribor, Radvanje.
Dan vpisa: 15. februarja 1950.
Besedilo: Mestna opekarna« Maribor,
Eadvanje.

Sedež odslej: Maribor, Ulica Vita Kraj.
ghorja št.v8/I.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 15. februarja 195Ó.
St. Pov. 56/9-III—50 "
1607

•

560.
Sedež: Prosonjakovci.
Dan vpisa: 7. februarja 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje »Krajevna
gostilna« proscnjakovei.
Vpiše se
Klepec Danilo, gl. računovodja knjig,
centra, ki bo eopodpisoval vse listino
finančnega značaja, v njegovi odsotnosti
pa '
Gaber Irena, pomočnica gl. računovodje
knjig, centra.
Okrajni L0 Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 7. februarja 1950.
St. 166/1950
1.123
561.
Sedež: Tolmin.
Dan vpisa: 12. maja 1947.
Besedilo: Okrajno avtopodjetje, Tolmin.
Izbriše se Vidič Alojz, upravnik in
vpiše
Rolih Ivan, upravnik, e pooblastili po
pravilih podjetja, listine po 47. členu
epi. zakona o drž. gosp. podjetjih sopođpisuje v odsotnosti racunovodfe
Dobravec Milan, blagovni knjigovodja.
Okrajnj LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 21. februarja 1950.
Št. 36/31-50
1.386

•

662..
Sodež: Dobovec.
Dan vpfea: 7. marca 1950.
Besedilo: GostUna, KLO Dobovec.
Izbriše se Knez Mirko, knjigovodja in
vpiše:
Ravnikar Leopold, knjigovodja.
Okrajnj LO Trbovlje,
poverjeništvo za finance,
dne 7. marca 1950.
Št. 191/1-50
1856
*
563.
Sedež: Trbovlje.
Dan vpisa: 7. marca 1950.
Beeediio: Okrajni magazin, Trbovlje.
Ukinejo se poslovalnice z mlekom:
Trbovlje-Retje 2, 'Trbovlje-Loke 2, Trbovlje H/1, Hrastnik 3 in trgovsEe poslovalnice: Zagorje, poslovalnica 9, Hrastnik,
poslovalnica 7, Trbovlje, poslovalnica 11
m Trbovlje, poslovalnica 3; prevzamejo
se poslovalnice: Loka pri Zidanem mostu
št, 13, Jagnjenica, poslovalnica 7, Trbovlje, poslovalnica 9, po planu II in Trbovlje, poslovalnica 3 — Turizem in gostinstvo.
Izbrišeta se upravičenca za podpisovanje: Mahkovec Anton, upraivnilc Jo Malovrh Amalija, računovodja ter vpišeta:
Rozina Franc, upravnik in
Jazbec Rezi, računovodja.
Okrajni L0 Trbovlje,
••••••••••• za finance,
dne 7. marca 1950.
St. 1740/2-49
1846

Izbrisi

.

v

564.
Sedež: Dolnja Lendava.
Dan izbrisa: ŽS. f àbruairja 1050. # -,
Besedilo: Splošno gradbeno podJW
Dolnji Lendavi.
.
Zaradi sšdružibvB 6 Splošnim gradbe»101
podfetfem >Kôhatruktof«, Maribor.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 25. februarja 1950.
Št. 243Ì37—1950
l831
565.
Sedež: Grosuplje.
Dan izbrisa: 25. febtuairja 1950- som
Besedilo: podjetje za pîômct z te '
Grosuplje.
Zaradi združitve s Podjetjem «a pro016
z lesom, Ljubljana.
Ministrstvo za finance URS,
Ljubljana,
dno 25. februarja 1930.
1834
Št. 24319/1-1950

•

566.
Sedež: Maribor.
Dan izbrisa: 9. februarja 1950.
Besedilo: Tovarna nožev, Maribor.
Zaradi izročitve v upravo MLO MariborMinistrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 9. februarja 1950.
St. 243102-1950
l-lld
567.
Sedež: Novo mesto.
Dan izbrisa: 15. februarja 1950.
Besedilo: »Oskrba« — podjetje za os**"
bovanje lokalne industrije in obrtnis«»'
Noto mesto.
Zaradi prehoda v upravo OLO No• •
mesto.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
"""
dne 15. februarja 1950.
_
lv3tW
St. 243499/1-1950
568.
Sedež: Ljubljana.
Dan izbrisa: ip. februarja 1950.
n<
Besedilo: Podjetje »Remont — BWU
Ljubljana:
..
Ker preide z odločbo MLO Tajn. ••%
ka 3973/1949 - S/L z dne 23- XIL &*
v pristojnost RLO I.
Mestni LO za glavno mesto LjuMiana'
poverjeništvo za finance,
dne 10. februarja 1950.
\0>
St. 162/5ff
869.
Sedež: Grosuplje.
Dan izbrisa: 18. februarja 1950-

(ft

Beeediio: Okrajno odkupno P0jJj!2Ln<>
poljske priđelk'o Grosuplje, e»• -"
»Odkup Grosuplje«.
m.
Zaradi prehoda v podjetje repuW»
JUL pomenä.
Okrajni LO Grosuplje,
poVerjehßrvo «a finance,
dne 18. februarja 1950.
is•
St. ÜäHtö*

Sir IJP! >-

•, m, w&

V$WW ^•• ms

»O,

t£? ••1 18. februarja 1950.
aivîT1 la
• : Okraiuo odkupim podjotje za
aWì?
IWWoilLfs živinoreje Grosuplje,
•^? »ZWuooüknp Grpšapliee.
Sa(•••• ?rehođa v podjetje republiškeOkrajni LO Grosuplje,
poïerjènilfrfl •• finance,
da
e 18. februarja ïôoO.
St. 156-1950

1 ,321

571
*
SedeZ: Idrija.
••?•*•-•: i. marca 1950.
0kra Dl
<>•%•
i ° podjetje »Reševalna
• ••% ^^•• obstojalo kot ustanova
^0 Id ~TOm pov' za •^9^0 ^avstvo
Okrajni LO Idrija,
*>•,••]••••• za finance,
ano 1. marca 1950.
St. 745/X-50

1667

jjg OLO Kamnik št. 141/1 dne 8. II.
Okrajni LO Kamnik,
Poverjenistro za finance,
ano 20. februarja 1950.
Št. 383-III 1950

1.344

57SW
Sedež- Mengeš.
ß&L-r1^: 20- februarja 1950.
zS^v^îarna Mengeš.
odjetij ((odločb* OLO
•••••' ađcuži*w»
podjetij
il
eMfo\"'
P°verjeniš.tvo,za
lokajo iivuuiadû"Tun
(«' f""
'§tJCius.iVO,Za 1<••••/

1.0. vin °• - VH/2-937/1-49 z dne
Okrajni LO Kamnik,
poverjenigtvo za iinance,
•e 20. februarja 1950.
St. 2792—III 1950
*

1.346

BeSađi,°rjea
: .20- februarja 1950.
ìTrl lav
^atea.
S «> tovarna testenin in
'^••' tdružitVe podjetij,- (odločba OLO
$4o in ^«fenlStvo
za Maino indu•. i94§rl «t- Vir/2-937/1 z dne 10.
Okrajni LO Kamnik,
P°rcrjcništvo za finance,
•e 20. februarja 1950.
St. 2791-III 1950

\ .

1.347

•

Sedež- »• bljana
.'

S iÄ a:

16

'

Sedei
beflež: Ljutomer.
Dan vpisa": è. marca 1950.
Besedilo: Mestna lekarna, Ljutomer.
Ker je podjetje- prevzel OLO Ljutomer,
Okrajni LO Ljutomer
povorjeništvo za finance,
dno 6. marca 1950.
1900
St. 400/1

577.
Sedež: Cirkulane.
Dan izbrisa: 14. marca 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, Cirkulaue.
Zaradi prehoda v zadružno upravo.
Okrajni LO Ptuj,
poverjemštvo za finance,
dne 14. marca 1950.
Št.526/1-50 "
2190

•

57*.
*
S^ež: Kamnu.
ßS>^bti%: **• fetowia 1950,
£« Okrajna pekarna Kamnu.

Be

Register
invalidskih podjetij

S76P

§fWh Godlje.

574,
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578.
Sedež: Cirkulane.
Dan izbrisa: 14. marca 1950.
Besedilo: Krajevna mesarija, Cirkulane.
Zaradi prehoda v zadružno upravo.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništro za finance.
dne 14. marca 1950.
St. 526/1—50
2189
579.
Dan izbrisa: 11. februarja 1950.
Sedež: Ptuj.
Besedilo-. Okrajni mlini, Ptuj.
St. 338/1—50
1.271
Sedež: Središče ob Dravi.
Besedilo: Mlin: in oljarna, Središče ob
Dravi.
St. 337/1-50
1.270
Sedež: Zabovci.
Besedilo; Krajevni mlin, Zabovci.
Zaradi prehoda v oblastno upravo.
St. 339/1-50
1.272
Okrajni LO P-tuj,
poverjeniltvo za finance,
dne 11. februarja 1950. ,
5S0.
Sedež: Trate.
Dan izbrisa: 10. marca 1950.
Besedilo: Okrajno .državno posestvo,
Trate.
Zaradi likvidacije ter pxenosa v last
Doma onemoglih na Tratah kot ekonomija.
Okrajni LO Radgona,
poverjoništvo za finance,
dne 10. marca 1950.
Št. 16/3
1994

Dr

*

°Sa

37

-

9ediln „
- lebruarja 1950.
a,l K*ï°n°zpekarna RLO II.
4) T.I„IA? odločbo izvršilnega odboru
t..** 27 fea' ••••. št. 4362/1949-S/L
'He 3 1949 združila e podjetjem
"st,. "Pekarne« Ljublana, Resljéva
R

feHi LO II Ljubljana,
••
dnl?^^
*» •••••,
0110
• le.
tev•^,t.
M.
februarja ••••
1950.
F
*n. St. lfeiÔ/BO

1.285

581.
Sedež: Trbovlje.
Dan Izbrisa: 7. marca 1950.
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje,
Trbovlje.
Zaradi reorganizacijo okrajne odkupa P
mreže.
Okrajni LO Trbovlje,
poverjeniltvo za finance,
dne 7. marca 1950
St. 261/1—50
1857

582.

Vpisi

Sedež: Ljubljana. '
Dan vpisa: 9. februarja 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Usnjena
galanterija« Ljubljana.
Poslovni predmet: Izdelovanj? in prodaja potovalnih potrebščin in izdelkov iz
usnjene galanterije na debelo in na drobno,
k
Ustanovitelj podjetja: Glavni odbor Zveze VVI za Slovenijo, odločba št. 202/60—
1949 z dne 27. XII. 1949.
Operativni upravni voditelj: Uprava invalidsko lokalno industrije v Ljubljani.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Savenc Franc, upravnik, samostojno, v
obsegu pooblastil po pravilih podjetja,
Merljak Mira, knjigovodja, sopodplsuje
listine računskega značaja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 9. februarja 1950.
St. 24373-1950
1.121
Spremembe
5S3.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 11. marca 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Čevljarstvo«, Celje.
Izbrišeta se Trauner Rudolf, upravnik
in Širše Ivan, knjigovodja ter vpišeta:
Salej Miloš, upravnik, ki podpisuje samostojno, v obsegu pooblastil, določenih
v pravilih podjetja in
Pocajt Slavko, knjigovodja, ki đopodpieuje listine računovodskega ••••••.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 11. marca 1950
St. 243165—1950
2086
fr

•

584.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 11. marca 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Promet
z rabljenimi predmeti«, Celje.
Izbrišeta •• Gartner Valentin, upravnu:
in Širše Ivan, knjigovodja ter vjÄta;
Coh Milan, upravnik, kl podpisuje Samostojno, v obsegu pooblastil, določenih v
pravilih podjetja in
Lednik Slavko, knjigovodja, ki sopodpisuje listine računovodskega značaja..
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
• dne 11. marca 1950«
St. 243152-1950
208«

•

585.
Sedež: Celje.
Dan vpisa; 10. marca 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Zvezda«,
t>ljc.
Izbriše se Širše Ivan, knjigovodja in
vipiše
Klampfer Edo, knjigovodja, ki eopodpieuje listine računovodskega značaja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 10. marca 1950.
Št. 243163-1950
2084
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Zadružni register
Vpisi
.78.
Sedež: Brniki, OLO Kranj.
tDan vpisa: 11. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska deloma zadruga
>Reika< v Brnikih.
Na ustanovnem zboru 16.. II. 1950 je
bila ustanovljena zadruga I. oblike za neš določen čas.
' Naloge zadruge so: da s akupnimi proizvajalnimi sredstvi in e skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred.
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in
visoko produktivnoetjo dela, uporabljajoč
sodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, ee ubrani izkoriščevaLskih
elementov na vasi ter sodeluje pri socialisticni graditvi države in e tem ustvari
boljše in kulturnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišja, kot zakup.
Članska vloga znaša do 1 % od vred.
nosti vloženega premoženja po sklepu
zbora
Zadruga razglasa važnejše sklepe v svojih poslovnih prostorih.
•Upravni odbor sestavlja predsednik in
4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja eno
leto. Predsednik vodi poslovanje zadruge,
jo zastopa in predstavlja ter podpisuje
za zadrugo v imenu odbora.
Člani upravnega odbora so:
Ahčin Anton, kmet, Zg. Brniki 63,
Kalinšek Janez, kmet. Sp. Brnik 48,
Burgar Franc, kmet, Sp. Brnik 25,
Burgar Anton, km. delavec, Sp Brnik
št. • 45,
Znidar Marija, delavka, Zg. Brnik 8.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. marca 1950.
Zt 13/50 — Zadr VIII 32/1 2180
'•9.

•

Sedež: Črnomelj.
Dan vpi6a: 4. marca 1950.
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna zadruga raznih strok z omejenim jamstvom
v Črnomlju.
Na ustanovnem zboru 11. XII. 1949 je
bila zadruga ustanovljena za nedoločen
čas.
Naloge zadruge so : 1. da nabavlja proizvajalna sredstva in surovine za svoje
člane, 2. da prevzema od evojüh članov
njihove proizvode, jih razvršča po vrsti
in kakovosti in skrbi za skupno prodajo,
3. da sodeluje pri planu oskrbe in pomaga pri vključevanju obrtnikov v plansko
delo, 4. da vod5 evidenco o fevrSiltvi sprejetih proizvodnih nalog svojih članov in
skrbi, da se v celoti izvajajo predpisi
ljudskih oblasti glede cen, 5. da zbira
zaradi samooskrbe v svojem okolišu surovine, ki so še neizkoriščene in jih razdeljuje med svoje člane.
Delež znaša 250 din, ki se lahko plača
v obrokih.
člani odgovarjajo za obveznosti zadruge s petkratnim zneskom vpisanih obveznih deležev
Zadruga razglaša važnejše sklepe v svojih ^slovnih prostorih, po možnosti pa
tud' v uradnem glasilu Glavne zadružne
zvez« LRS ali v lokalnem dnevnem časopisju. ,
Upravni odbor sestavlja 6 do 9 članov,
ki fih vòlt zbor izmed zadružnikov. Njegova dolžnost traja eno leto. Za zadrugo
podpisujeta predsednik aH podpredsednik

in tajnik, če so ti zadržani, pa najmanj
diva ciana upravnega odbora, katerih enega lahko nadomešča po upravnem odboru
pooblaščeni uslužbenec zadruge.
Ulani upravnega odbora so:
Reme Lavro, sedi. mojster, Črnomelj,
Matko Josip, tes. mojster, Črnomelj,
St. 203,
Jeršin Ivan, kroj. mojster. Črnomelj 61,
Sonica Franc, sedi. mojster, Loka 45,
DražumeMIč Izidor, čevlj. mojster, Dragatuš,
Sikonja Ivan, kroj. mojster, Loka 7,
Lah Rudolf, miz. mojster, Mladica 9,
Cestnik Evgen, miz. mojster, Dragatuš
St. 60,
Balkovec Peter, zid. mojster, Vinica.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. marca 1950.
Zt 10/50 — Zadr VIII 80/1 1763
80.
Sedež: Golo, 0L0 Ljubljana okolica.
Dan vpisa: 9. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga
»19. marec« Golo.
Na ustanovnem zboru 31. XII. 1949 je
bik ustanovljena zadruga II, oblike za
nedoločen čas.
Naloge zadruge so: da s skupnimi proizvajalnimi sredstvi in s skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, načrtno proizvodnjo
m visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč sodobno znanost in tehniko, fia tako
poveča dohodke, •• ubrani izkortščevalskih elementov na vas* ter sodeluje pri
socialistični graditvi dižave in a tem
ustvari boljše in kulturnejše življenje.
Članska vloga znaša do 1% od vrednosti vloženega premoženja po sklepu
zbora.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišja kot delež,'od katerega
se plačujejo obresti.
Zadruga razglaša važnejše sklepe v svojih poslovnih prostorih.
Upravni odbor sestavlja predsednik in
4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja eno
leto. Predsednik upravnega odbora vodi
poslovanje zadruge, jo predstavlja in zanjo podpisuje v imenu odbora.
Člani upravnega odbora »o:
Golob Alojzij, kmet, Dol. Golo 3.
Krnc.Jakob, kmet, Selnik 11,
Intihar Janez, kmet, Selnik 12,
Fodlogar Angela, kmetica. Selnik 1,
Jamnik Julija, kmetica, Gor. Golo 15. _
Pooblaščenec za sotpodpteovanje je Ru- '
tar Simon, delavec,* Dol. Golo 19.
Okrožno Sodišče v Ljubljani
dne 9. marca 1950.
Zt 11/50 — Zadr VIII 31/1 1880

•

81.
Sedež: Vel. Podlog, OLO Krško.
Dan vpisat 21. februarja 1950.
Besedilo: »Kmetijska obdelovalna zadruga »Matija Gubec« v Vel. Podlogu.
Na ustanovnem zboru 29. XI. 1949 Je
bila ustanovljena zadruga I. oblike za nedoločen cas.
Naloge zadruga so: da s skupnimi proizvajalnimi sredstvi in s skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo hi
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč
sodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, ee ubrani izkorišcevalsldh
elementov na vaei ter sodeluje pri sociaHetfêni graditvi države in g tem ustvari
boljše in feuliturnejïe življenje.

Stey. 10-2/1.11^60
Zadružniki vložijo v zadrugo er<•,
zemljo, razen ohišja, kot zakup.
, Mi-.
članska vloga znaša do 1 % od vrednosu
vloženega premoženja po sklepu &£><>
ra.
_
Zadruga razglaša važnejše sklepe?«
jih poslovnih prostorih.
in
Upravni odbor sestavlja 'predsednik >
4 do 6 članov. Njegova dolžnost traja e»
Predsednik upraivnega odbora vodi P?J
slovanje zadruge, Jo zastopa te'r •8 '
podpisuje v imenu odbora.
Člani upravnega odbora eo:
Ivane Franc, kmet. sin, Gorica 6» „
Pacek Slavko, delavec, Vel. Podlog *>
Unetič Ivan, kmet, Gorica 32,
Gorenc Franc, kmet, Maß Podlog,
Kerin Alojzija, kmetica, Vel. P0*08
10
*•Longo
- Avgust, kmet, Vel. Podlog
85,
Jt~r .*»
Rihelj Alojz, kmet, Gržeča vas 11» •
AndrejaS Blaž, kmet, Gotica 19;
Okrožno
sodišče v Ljubljani
dne1 21. februarja 1950.
„ao
Zt 5/50 - Zadr VIII 29/1 *•*
82.
Sedež: Zasip, OLO Jesenice.
Dan vpisa: 17. decembra 1949.
.
Besedilo: Kmetijska . zadruga, Zas»P
Podhom.
^, :e
Na ustanovnem zboru 1. IV. •°••&
bila ustanovljena zadruga za nedoio^
^9Naloge
' • zadruge so: da na čim
v holiši
°°4e
in Čim kulturnejSi način oskrbuje ^
oiTOS
člane z vsemi potrebnimi P
zL0.
predmeti; 2. da odkupuje v e^lv
Z( e
lišu vse kmetijske pridelke in ' * jj^rg
skladu s postavljenim načrtom _ za û_re.
oskrbo mest in drugih industrijskih ae
disc in sklepa v ta namen pog°
_,!
Ä
3. da poapesujo in razvija vse Pevojein
kmetijskega
KUUiujtutega guöpuuaiöiva
gospodarstva na_
un , -ita
področju, tako poljedelstvo, äS?f°S0l
sadjarstvo, vinogradništvo, «ebelarsi
gojitev industrijskih in drugih WW
gozdarstvo, domačo obrt itd., P00,,; v
še tiste panoge oziroma kulture, k
danih naravnih pogojih najbolj « •,•
vajo; 4. da uvaja za povečanje^ '••• b]a.
proizvodnje in s tem za naraščanja
go«tanja svojih članov naprednejše ^.._
nične in agronomske metode v ijjgk'e
6tvu in v ta namen nabavlja k•„aV]j.}
stroje, umetna gnojila itd., ^^jjje,
ambulante za živino, plemenime 1•^••,
organizira selekcijo živine, H •• "••
organizira plemensko službo, ^•••0
gojitev sadnih, gozdnih in drugi" j-^j.
itd.; 5. da organizira predelavo **" z(!
skih pridelkov in obrtne delavnic ,
potrebo svojih članov in izrablja ^x ^:
predvsem lokalne surovine; C. da• ••\\.
kmečke prihranke v obliki VBlv^janj'
vlog in notranjih posojil za
• \iTa
11
obratnih sredstev in podolje^
} •• g0
•
ditov 6vojim članom; 7. da £& °' •••spođareki strokovni, kulturni }n posvetni dvig vseh prebivalcev svoje^ e,r
lisa tako, da prireja v svojem •*•.
•••.•
domu strokovna in politična ••,"?• ra07
kulturne prireditve, strokovne ^.JJw
stave, predvajanja filmov, goji *lZK
ter ustanovi svojo knjižnico.
„jaJ?
Delež znaša 150 din, ki ee Ia*Kjružin
v obrokih. Delež zadružnikovega °
ekega člana znaša 20 din.
, oe \
Zadruga razglaša važnejšo SK» V
svoiih poslovnih prostorih.
• yS
Upravni odbor sestavlja ,7 Sano ^
' jih voli zbor izmed zadružnikov z»

oiaooy òcie v skladu s epiošato •••••• naKjfta. Za zad*ugo »•••• po družnikov im njüioYiüi druünskü
za jTOranunevieiülb' oft' ^pj•^^ll|bl^^a>đ^^i^^.
ox4o•.
To naloge izvaja etanovanjàka zadruga
Zadruga razglasa vftžaojfe aktape v ••l»•taä6eni
usužbenec zaäruge.
v najoiji povezavi z ljudakinii odbori.
jdii poslovnih prostorih 'm. na razglaral
1
Zadruiüi delež znaia 160 din, plača ee deaki.
SE ^•••••• odbora so;
ob'vetopu v zàfcugo. Upravni od^pr lahUpravni odbor seeUvüa 7 do 9 čfenov.
g*H Mb. poaestaik, Zasip tf,
iko dovolj plačilo v •4>•••4•. PrWòpniaa Njegove doiSnost traja &o leto,
£**• Matija, uslužbenec, Podhom 72, zanša 100 dia. Jamstvo je omejeno. Veak
Zadirugo zastopa upravni odbor, zaojo
zadružnik odgovarja Se z desetkratnim podpisujeta po dva Sana upravnega od*•? ,•••«» posesmioa, Zertp i,
zneekom ••••••. deležev.
bora, katerih enega laüko nadomešča po
M*?* **&>. poeeeteik, Podhom ta,
|fn% Fm», ••••• Zašto 8,
Zadruga wzgkèa ••4•••4• •••• • za- upravnem odbora poobusoetó utìufibeoéc
družni razglaeod deeki.
zadrugo.
Upravni odbor eeetamlja 7 ćlanov. NjeCiani upravnega odbora so:
Okretao sodišče T Ljttbllaad
gova dolžnost tira}a dve leti. Zadrugo zaövorsak Anton, kmet, Podtole, pred„.«£• 17. decembra 194Ô..
*t 168/49 - ••• Vin lfl/i 1•88 stopa upravni odbor, zanjo podpisujeta sednik,
Medved Maiks, kmet, Seetrfo,
po dva olana odbora, katerih enega lahko
JuTseko Frane, kmet, Sestrži, *
nadutneiSa po upravnem odboru pooblaiüoni uelužbenec zadruge.
Haijiek Franc, kmet, Sestri«,
f^ež: Žalec, OLO Celie okolica.
Avguštin Pavla, kmetica, Podlož,
Člani upravnega odbora so:
Cnbec Martin, železničar, Hoče, predBukovič Matija, kmet, Medvedd.
omeđilo. Kmetijska oWeloviliia zadru.
sedn.k,
Okroino sodttëe v Mariboru
Kovaï Karl, ind. poslovodja, Hoče, poddne 9. marca 1950.
«abt^r1,(mwin zboru 12- !• I050 i« bila pn?dstdnik,
Zadr VI 34
1991
^g4ena zadrug I. oblik© za nedoloKaluža Jclei, drž. rumedčenec, Hoče,
•
•
86.
_.•?8 zadruse ••: da a •knrmtnii prO- tajnik,
Teršek Mirko, želez, namešeenec, ••••,
Sedež: Srednje, okraj Maribor okolica.
dalom
Horvat Rudolf, drž.' nameščenec, Hoče,
Dan vpisa: 21. februarja 1950.
Ho «»^;jr*-«"•e gofpodaretvo z napredOblak Mate, kolar drž. železnic, ••••,
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadro,
• organizacijo, planiko proizvodnjo in
Mihurko Anton, kurjač drž. železnic, ga >29. noTcmber«, Srednje.
,35* Produllhlmoetjo dela, uporabljajoč
Zadruga je bila ustanovljena na zboru
^"«Mo fflanoet in tehniko, da tako po- Hoče.
Okrožno sodište v Mariboru
11. XII. 1949 za nedoločen čas.
Jïï"«*i ee iftorand IzkoriKevatokih
dne 10. marca 1950.
Naloga zadruge eo: da s skupnimi sred^T na vasi ter (Wd^hrjo prj eoclaliZadr VI 35
1990 stvi za proizvodnjo in s skupnim delom
pAditvi države ta e tem ustvari
organizira zadružno gospodarstvo z na•••« fcottutaejše življenje.
predno organizacijo, plansko proizvodnjo
to^oruTOkt vtofijo v zadrugo «vojo zem- 85.
Sedež; Medredci.
m visoko produktivnostjo dela e pomočjo
ölüS* <•« ** zaJduc.
Dan vpisa: 9. marca I960.
sodobne znanosti in tehnike, da tako povloga znala do 1 % vrednosti
Besedilo: Kmetijska zadruga r tittriah. veći dohodke, se ubrani izkorilčevalekih
2»-•~•• premoženja po sklepu zbora,
Zadruga je bila ustanovljena Ua zboru elementov na vasi ter sodeluje pri soc.a«h i-2?L rezglftia važnejše eklepe v evo13. III. 1949 za nedoločen cas.
Iietični graditvi države 'M ustvari s fem
Naloge zadruge eo; 1. da na oim boljši boljše in kultumejîe življenje.
.4 a^i1? ^•** sestavlja predeednik in
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo z?mtovwîliË. • voH zbor izmed zadružni- in 8im kulturnejši način oskrbuje svojo
fi
âoïiai0e tni Ä
člane z vsemi potrebnimi potroïnimi Ijo, razen ohišja kot delež, od kaiere<?a f e
edtaik8W
?
^
J
en«
leto.
PredPteuift V^fedela'vlja zadrugo in zanjo pod- predmeti: 2. da odkupuje v svojem oko- ne plačujejo obresti. Razen zemlje vloï'.'o
lišu vse kmetijske pridelke in izdelke v zadružnik] v zadrugo gaspodarake zgradčd!. imenu upravnega odbora.
skladu s postavljenim načrtom za dobro be, ki ohliju nino potrebne, inventar,
•<• ••10•••«• odbora so:
oskrbo mest in drugih industrijskih »re- vprežno in plemensko živino, üivioako krIVkJy* ' agronom,
Žalec 158,
01
di£č in sklepa v ta namen pogodbe; mo in seme, razen živine, žtvhmke krme
* VÄ1 An*
»
,
kmet,
Zaleo
1•8,
3. da pospešuje in razvija vse panoge in somen, potrebnih za ohHje.
• ^ *0' kmet, Žalec 158,
kmetijskega gospodarstva na - svojem
Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji,
g*«an
Prane, kmet, Žalec 153,
področju, tako poljedelstvo, živinorejo, naiprave • orodje, vprežna in plemenska
*•••• Dana, kmetica, Žalec 7/8.
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, živina, živinska krma in semena, ki ee
Okrožno sodile v Ljubljani
gojitev industrijskih in drugih kultur, vložijo v zadrugo, postanejo last zadrege,
dne 13. februarja 1950.
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno ki izplača zadružnikom na podlagij oceniZt 7/50 - Zadr VIII 26/1 1.182 le tiste panoge oziroma kulture, ki v tve ugotovljeno vrednost v določenem
^
danih naravnih pogojih najbolj uspe- roku.
*
vajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske
Upravni odbor, katerega dolžnost traja
S*** H«ee, atoaj jtori^, Oton«,,
proizvodnje in s tem za naraščanje bla. eno leto, sestavlja predsednik in 4 đo 8
gostanja svojih članov naiprednejSe teh. članov. Upravni odbor je izvrini organ
B*]S*a:_10. marca 1950
«4« g lo: Stanovanjska zadruga >Moj nične in agronomske metode v kmetij- zadruge, predstavlja pa zadrugo in podstvu in v ta namen nabavlja kmetijske pisarje zanjo v imenu odbora predsednik.
Zad" •• 1. v Hočah.
e
Člani upravnega odbora so:
-•••^ bila uetanovljeoa na zboru stroje, umetna gnojila itd.; ustanavlja
Ferk Drago, zadružnik, Bresteraica,
ambulante za živino, plemenilne postaje,
, NaWn 41
i* uedo
loi;ea «•.
6
beai Z»*am « le: L da izdela grad: organiate semensko službo, skrb' za predsednik,
Lipovnik Avgust, zadružnik, Bresterk ftrar»ar 110 ' oekrbuie etaivbene načrte gojitev sadnih, gozdnih in drugih eadik
Itd.; 5. da organizira predelavo «aietij- nioa,
Ija •• ^•
,
^
svoje
ciane;
2.
da
nabavPotočnik Avgnst, zadrožnik, Bresterleeoni1
• Ie »"nenjavo etambišč z na- ddh pridelkov in obrtne delavnice za
3
aica,
da 7•»-8• ' na enotn«in gradbišču; potrebe svojih članov in izrablja pri tem
ra
Pivec Alojzije, zadTužnlca, Bresteraica.
«ov in ,5» noančna eredetva svojih cla- predvsem lokalne surovine; 6. d* ^
Skrabl Ivan, zadružnik, Jelovec.
'-••••. • dopolnjuje tako, da najema kmečke prihranke v obliki hranilnih
4
vlog in notranjih posojil sa ustvarjanje
Okrožno sodišče v Mariboru
**a vJoži ^goro&le
kreda*«:
«a
«ta«»
dne 21. februarja I960.
l? rtal i» ^dn^an vee e^ol gradbeni ma- obratnih «redeteiv m podeljevanje kreZadr VI 88
1.426
ditov svojim članom; 7. da skrb! za go'an
2
?*
lo
W8.
da
moMltofra
eroje
6
u
•
*(Šl m«* 5 aivno prodOTOdnjo gradbe- spodarski strokovni, kulturni in pro'«•», aw
(«cnjot dovoz in obdelavo »vetni dvig vseh prebivalcev svojega 87.
Sedež: Drežniea, okrai Tolmin.
'•ol^jj^jo gramoza, izdelavo opeke v okoliša tako, da prireja v evojem za>|
••
•
Dan vpisa: 3. marca I960.
družnem
domu
strokovna
ta
potfticoa
^•/
•*•
*>
žganje
aipna
itd.),
da
Besedilo: Kmetiiska delovna cadrtiga
'•*^•••. * ^••••• nabavo manjkajoBega predavanja, kulturne pntredttve, stronfl x>
^1^ del' **a *Br
P 4 «notrno raz- kovne tečaje, razstave, predvajanje fil- »Triglav« r Dreïnici.
0
Zadruga le bite twtaoovijena n« slcuip^,,».•_
e®
to
sredstva mov, goji Hzkulturo itd. ter ustanovi
toav. nJßwwih prevozna
ai«fni 11 XII. 104•.
»rolo knjižnico.
'$fa> AS^*
dniHn
hi
prostoNaloge zadruee so: da s skupnimi •••Zaradi smotrnega in uspešnejšega • '*•
^» «a^S?10 "to 2a 8im ••••••• grad
^ '»ai raavtó 0 1,,^^^ délu u. valanla wojüh nalog izdela potrebne n>- fevajahiimf sredstvi io • «kopata delom
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ustanovu zadružno gospodarstvo z napreda
no .organizacijo, •••••• proizvodnjo in
visoko produktivnostjo dela, uporabijajoč
sodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, se ubrani jakonščevalskih
elementov na vaai ter sodeluje pn eocdali
stiœii graditvi države • e tem ustvari
boljše n kulturnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišja kot zakup. Vložena zemlja ostane njihova last
Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član
v korist zadruge kot člansko vlogo do 1%
od vrednosti vloženega premoženja po,
sklepu zbora.
Upravni, odbor sestavlja predsednik in
4 do 8 "članov. Zadrugo zastopa upravni
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbora
predsednik.
Člani upravnega odbora eo:
Skočir Mirko, mlekar, Jezerca 6, predsednik,
,
Koren Leopold, kmet, Drežnica 57,
Kurinrac Alojz, kmet, Drežnica 12,
PavKn Andrej, kmet, Drežnica 18,
Knrinčič Jožef, kmet, Drežnica 6.
Okrožno sodišče v Gorici
dne 3. marca 1950.
Zt 7/50—3
1759

•

88,
Sedež: Kobarid, okraj Tolmin.
Dan vpisa: 3. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska delovna eadruga
>Soča« r Kobaridu.
Zadruga je bdla ustanovljena na skup.
àcini 11. XII. 1949
Naloge zadruge so: da s skupnimi proizvajalnimi sredstvi in e skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo in
•visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč
sodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, se ubrani izkorišeevalskih
elementov na vasti ter sodeluje pri sociaMetični graditvi države in s tem ustvari
6olj§e 'n kulturnejše življenje.
Zadnižmki vložijo v zadrugo svojo zem$0, razen ohišja kot zakup. Vložena zemlja ostane njihova last
Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član
v korist zadruge kot člansko vlogo do 1%
od vrednosti vloženega premoženja po
aiklepu zbora.
Upravni odbor*sB9tavlja predsednik in
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni
odlbor, zanjo podpisuje v imenu odbora
predsednik.
Člani upravnega odbora eo:
Kranjc Andrej, kmet, Kobarid, predsednik,
Urbanfič Danilo, Kobarid,
Komar Jože. kmet, Kobarid,
Perinčič Jaiko, kmet, Kobarid,
Kodeli Katarina, Kobarid.
Okrožno sodišče • florid
dne 3. marca 1950.
Zt 6/50-2
1762

•

89.
Sedež: Kocjančiči, okraj Sežana.
Dan vpisa: 8. marca 1950.
Besedilo: Kmelijgka obdelovalna zadruga »2. oktober« pri Kocjanćičib.
Zadruga 'je bila ustanovljena ne ekupgeini 1. X 1949.
Naloge zadruge eo: da, s •••••••• proizvajalnimi sredstvi in >s skupnim delom ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo
in visoko produktivnostjo dela, "porabljajoč' sodobno znanost-* in-tehniko, da
tako .poveča dohodke, ee ubrani izkori-

šeevalskih elementov na vasi ter sodeluje,
pri socialistični graditvi države in s tein
ustvari / aoijše in kulturnejš-e življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišja, kot zakup. Vložena zemlja ostane njihova last.
Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član
v konet zadruge kot pristopnino 100 din,
kot člansko vlogo pa do 1 % od vrednosti
vloženega premoženja po sklepu zbora.
Upravni odbor sestavlja predsednik in
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni
odbor, .zanjo podpisuje v imenu odbora
predsednik.
Člani upravnega odbora so:
••••••••• Mirko, kmet, Kocjančiči 131,
Skorja Ernest, kmet, Kocjančiči 142,
Kocjančič Marjan, kmet, Kocjančiči
št. 143/A,
Bordon Ida, kiuataea, Kocjančiči 127,
Kocjančič Andrej, kmet, Kocjančiči 143.
Okrožno sodišče v Gorici
dne 8. marca 1950.
Zt 9/50—2
1973
90Sedež: Kred, okraj Tolmin.
Dan vpisa: 3 marca 1950.
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga
»Golob« v Krodu,
Zadruga i" b*Ia ustanovljena na skupščini 17. XII. •9.
Naloge zartruge eo': da e skupnimi proizvajalnim' sredstvi in s skupnim delom
ustanovi 7adružno gospodarervo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo in
visoko produktivnostjo dela, 'inorabljajoč
sodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, se ubrani izkoriščevalskih
elementov na va«i ter sodeluje pri socialistični graditvi države in n tem ustvari
boljše in kulturnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišja kot zakup. Vložena zemlja ostano njihovo last
Ob vetopu v zadrugo vplača vsak član
v korist zadruge kot čianeko vlogo do 1%
od vrednosti vloženega premoženja po
sklepu zbora.
Upravni odbor sestavlja predsednik in
4 do 8 članov. Zadrugo zaetopa upravni
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbora
predsednik.
Člani upravnega odbora so:
Lavrencič Jože, kmet, Kred 20. predsednik.
Lavremčič Danilo, kmet, Potok' 20,
'Pavlin Jožef, kmet, Potoki 5,
Butftj Jožef, kmet, Kred 1,
Sok Marija, delavka, Kred 53,
Urbončič Franc, Kred 34.
Okrožno sodišče v Gorici
dne 3. marca 1950.
Zt 6/5-2
1761

•••. iti *-•. ffl-jS
Zadružnika vložijo Y zadrugo evojo**£
ijo, razen ohišja kot zakup. Vložena »^
lja ostane njihova last.
^
Üb vetopu v zadrugo vpteča veet^t
v kartet, aadruge pristopnino v z°*~"j
50 dm, kot člaaaka vlogo pa do li* ^
zbora.
to
Upravni odbor sestavlja predsedsÄ .
4 do 8 Oamov. Zadrugo zaetopa ug*^
odbor, zanjo podpisuje v imeûu 0°*>°
predsednik.
Člani upravnega odbora so:
Medvež Ivan, Livek 48, predsednik,
Paiettč Jožef, Golobd 22,
Falotič Slavko, Ravne 100,
Mašera Drago, Perati 30,
Sekli Ignac, Livek 3,
Hrast Anton, Ravne 87, vsi kmetje.
Okrožno eodüee v Gond dne 3. marca 1950.
1758
Zt 8/50—4
S2.
Sedež: Log, okraj Gorica.
Dan vpiea: 8. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna
ga »Iskra« v Ligu.
^^
Zadruga je bila ustanovljena na t•V
šfcni 23. X. 1949.
•
£.
Naloge zadruge so: da s skupnimi. P*"
izvajalnimi- sredstvi ia s skupnimi „<•
lom ustanovi zadružno 8osîKK^a"ï']•5iSo
predno organizacijo, plansko proizvod*^
ia' visoko produktivnostjo dela, .UP0^^
ljajoč sodobno znanost in tennüw. '•£
tako poveča dohodke, ee ubrani 60l5Ïufe
äcevalakih elementov na vasi ter ^.JS
pri socialistični graditvi države to • Vjr
ustvari boljše in kulturnejSe življenje'
Zadiružnikl vložijo v zadrugo svojo ien
ljo, razen ohišja kot delež, od te-iereg*•
plačujejo obrati. Vložena zemlja o8*8
njihova last.
•^
Ob vstopu v zadrugo vplača ^•* JJT
v koriet zadruge kot pristopnino lQJ'°J
kot člansko vlogo pa do 1 % od ••••**•
vloženega premoženja po sklepu *^'â
Pristopnina za družinske flraie je 60'^rl
Upravni odbor sestavlja predeedm** .
4 do 8 članov. Zadrug» zaetopa upj*
odbor, zanjo podpisuje v imenu od"
predsednik.
Člani upravnega odbora so: '
^•.
Velus» Anton, kmet, Bajti 33, P*6"
eednik,
,• *
ZniderSič Ivan, kmet, Strmec 85,
Bajt Marija, lcinefica, Merniki 26»
Bernjak Gildo, kmet, Seberjak 1"»
Maver Stanko, fcmot, Hožčioa 27, ,
Bajt Alojz, kmet, Bajti 92,
. $,
Peternel Franc, kmet, Kostanjeva*
Okrožno sodiîèe v Gorici
dne 8. marca 1950.
.yft
Zt 11/50-2
*'

•

91.
Sedež: Livek, okraj Tolmin.
Dan vpisa: 3 marca 1950.
Besedilo: Kmetijska živinorejska delovna zadruga »25. maj — Matajur« na Livkn.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini 11. XII. 1949.
Naloge zadruge eo: da s skupnimi proizvajalnim,1 sredstvi in e skupnim delom
uptanovj zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo in
viFOko produktivnostjo dela, uporabljajo?
sodobno znan ost in tehniko, rta tako poveča iohodk", se ubrani izkorišeevalskih
elementov na va^i tor sodeluje pri sociali
etjčni graditvi države in e tem ustvari
boljšo in kulturnejše življenje-

Sedež: Loka, okraj Sežano.
Dan vpisa: 7. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska delovna
»Zmaga* v Loki.
vupZadruga je bila ustanovljena oa s*
Sčini 30. I. 1950.
. . ppoNaloge zadruge so: da s ••••••1^^^
izvajalnimi eredstvi to e ekupnim a ••.
ustanovi zadružno S^><^T^vJÌiieloéìiì0
rvredno organizacijo, načrtno P14^^]^in vieoko produki)ivnos.tjo dole. uPr iefco
loč sodobno znanost hi tehniko, %'^eînoveča dohodke, ee ubrani ^Kp"^ p?
skih elementov na vasi ter- s***0 ••• ' \ev
eocialii}tii&xi graditvi države ipj^-jg,
uetvart boljïa in kuMuraejie biiV***

?&•&•.•-••

.•5••

lu^••.2••• vložijo ,v zadrugo evojo zeni^
••••• oMšjat kot zafcup. VlòzKÙa
efl
% ostano njätava last.
üb vstopu v zadrugo vplača vsak član
^••«1•••• 100 din, kot Člansko vlo1 d0
L?
. 1% od, vrednosti -vloženega premo

f"ja po eklepu zbo^r

4 dPr)f?f odbor sestavlja predsednik in
odW •1•••••' Zadrugo zastopa upravni
nU „J*. zaûJ° podpisuje predsednik v ime^ni "pravnega odbora eo:
iu^ ier Jožsf, kmet, Loka 32, predsed?£^.vAmbrož, kmet, Loka 20,
"5?«c Justin, kmet, Loka 7,
SSS11 Lovr
TIvan' ]îmct' L«113 ^ru*,
eac, kmet, Loka 40,
«odeta Jožef, kmet, Loi* 8,
«"gante Jožo! kmet, Loka 9.
Okrožno sodišEo v Novi Gorici
dne 7. marca 1830.
Zt 10/30—2
1910
94.

*

Sedež: Vrhpoljc, olerai Sežana.
Sj-piaa: 2i- februarja 1930.
Ka »•• .0: kmetijska obdelovalna zadruZad
° proScrcIK Vrhpoljo.
88fn; i"ga, J° bila ustanovljena na ekup-

Likvidatorja «skupaj podpisujeta likvidadisko firmo.
Okrožno sodišče v Ljubljani,
dno 15. februarja Ï050.
Zadr V 60
1.248
*
96.
Sedež: Dol pri Ljubljanu
Dan vpisa: 15. februarja 1930.
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga v
Dolu pri Ljubljani, zadruga z omojenim
jamstvom.
Na podlagi odločbe okrajnega izvršilne,
ga odbora Ljubljana okolica z dne 7. X.
1949, it. 3319/1, je zadruga prešla v likvidacijo.
Likvidatorja: Likar Leopold, Videm 37,
Modrijan Marija, Videm 39.
Likvidacij&ka firma: kakor doslej, e
prietavkom >v likvidaciji«.
Likvidatorja skupaj podpisujeta likvidacijsko firmo.
Okrožno sodiščo v Ljubljani,
dne 15. februarja 1950.
Zadr II 23
1.248
»7

aedež: Dol. Logatec.
Dan vpisa: 9. marca 1950.
Besedilo; Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Dol. Logatcu.
>Na IV. redni letni skupščini 26. II.
fevaniv!^ ^^go eo: da e ekupnimi pro- 1950 eo se op remenila zadružna pravila v
^••••-•• 6redstrf in s Blwpnìm delom 1. in 2. členu;
Besedilo odslej: Kmetijski zadruga v
io ori ^^žno gospodarstvo z nap re d0
Dol. Locateli.
^•feojPn aniZaci
J
'
plauditoproizvodnjo
in
•••1)•1 pr0(Iu:Küvmostjo dela, uporabljajoč
Okrožno sodišfo v Ljubljani
ve& T*,J danost
in tehniko, da tako po'Ine 9. marra 1950.
od
elem • ? tö, es ubrani fekotfščevaMđh
Zadr V 8/3
1878
4òtài o°Vj"a vaai tót eodeîujo pri sociali•
v
bom,, pajutvi državo in e tem ustvari
98.
Zad - r^iìmxt$& življenje.
Sedež; Dragomclj.
Ite Jà^î^fci 'vložijo v aadnigo evojo zemDaa vpisa: 22. avgusta 1949.
l
a oid
k'vŽ
& kot zakup. Vložena zemBesedilo: Kmetijska zadruga v Podgorici.
v wS p-u v zadrugo vplača vsak član
Na izrednem občnem zboru 7. VIII.
lOO i*®1 zadrugo pristopnino v znesku 1949 6e jo Kmetijska nabavno prodajna
^<W*^ÎJ^aoBKo vlogo pa'do 1% od zadruga; z omejenim jamstvom v Podgorici
%••
•>zênegà premoženja po sklepu preimenovala v to zadrugo in sprejeta
so bila nova pravila.
i dos ^ O(ibor
sestavlja predsednik in
Naloge zadrugo eo: 1. da na .čim boljši
10
°*>or ÄJ ^ Zadrugo
zastopa upravni in čim kuliurnnjši način oskrbuje svoje
ÎÈU
^&éàS ° P°°P io v imenu odbora ciano z vsemi potrebnimi potrošnim!
predmeti: 2. da odkupuje v svojem oko^r.V-pra,vneSa ©dboia eo:
lišu vso kmetijsko pridelke in Izdelke v
kmet
tednik
' Vrhpolj"° 80' skladu G postavljenim načrtom za dobro
oskrbo mest in drugih industrijskih sreard lànel Vräp0li 83
dišč in eklopa v ta namen pogodbe;
3. da poepešujo in razvija vso panoge
• •;1 •
•••^ ? "' ' fcnret, Vrhipolje 9,
kmeti Jekega gospodarstva na ovojem
področju, tako poljedelstvo, živinorejo,
°*••*•• Angel, kmet, Vxhpolje 6.
sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo,
Ojcroïno sođigj0 T GOTìCì
gojitev industrijskih in drugih kultur,
••• 24. februarja 1950.
gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno
Zt 2/50-5
170O 5f> tisto panogo oziroma kulture, Id •
danih naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da «vaja za poveòanjo kmetijske
K
Sprememïje
proizvodnje In e tem za naraščanje blagot'lanja evofih članov naprednejše tehSedež, »i.
Daa TL^^ÌC. Dobrova.
nične in agronomsko metode v kmetij15 îeb
stvu in v ta namen nabavlja kmetijsko
..ßesedio1^
ruarja 1950.
T •••••; UbE0THvena zadruga s omeje. stroje, umetna gnojila HcL; ustanavlja
ambulanto za živino, plcmenilno postajo,
io Odbbr;a?.ođlo2be okrajnega izvršilne- organizira semensko službo, skrbi za
49
8
sadnih, gozdnih in drugih sadik
,laMo.
. St. aÄ^
** okoliM z dno 7- x- gojitev
07/
l jo zadruga prešla v likviitd.; 5. da organizira predelavo kmet"ekih pridelkov in obrtoo delavnice za
vw,'datnrpotrebo svojih članov in izrablja pri tem
,^hr v,ja: Mlinar Janez, Dobrova 4,
predvsem lokaVu> surovine: 6. da zbJra
«^kvlL,,0**. Dobrava 1,
^•, ÄJi
kmečko prihranke v obliki hranilnih
rma: kakor doslej e oriv
«kviđaciik.
vlòg in notranjih posojil za ustvarjanje

^SeS '

'

° '

Stem 108
obratnih ßredetev JU podeljevanje kreditov evojiin članom; 7. da akrbi za gospodarski strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega
okoliša tako, da prireja v svojem zadružnem domu strokovna m politična
predavanja, kulturno prireditve, strokovne teeajo, razstave, predvajanja filmov, goji fizkulturo itd. ter ustanovi
svojo knjižnico.
lieicž zadružnikovega družinskega člana znaša 20 din.
Zadruga razglaša važnejše sklepe v
svojih poslovnih prostorih in na razglaeni
deski.
Upravni odbor sestavlja 7 do 11 članov,
ki jih voli zbor izmed zadružnikov.
Izbrišejo se člani upravnega odbora
preimenovane nabavpo •••••••• zadruge:
Sojer Albina, Zaje Ivan, UrbančiČ Franc,
Merčun Janez, Erklavee Ivan, Grad Peter, Grojzdek Vinko, Sojer Ignac in vpišejo novi člani odbora:
Zaje Janez, mlinar, Pšata št. 30,
Prebil Franc, krneti Dragomelj,
Jemec Janez, kmet, Pšala št. 5,
Kos Matevž, km. sin, Soteska,
Kopač Anton, km. sin, Sv. Jakob,
Zaje Ivan, mlinar, Pšata št. 44,
Kepic Mihael, km. sin, Dragomelj 24.
Okrožno sodiščo v Ljubljani
dne 23. avgusta 1949.
Zadr VI 205/2
9143
99.
Sedež: Dragomclj,
Dan vpisa: 2. marca 1950.
Bewail".' Kmetijska zadruga Dragomelj
v Podporic'.
Na 7,boru 19. II. 1950 so 6e spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Vpišeta se člana upravnega odboTa:
Vodo Ivan, kmet, Podgorica 20,
Grčar Marija, kmečka liči, Podgorica 1•.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. marca 1950.
Zadr VI 205/3
1612

•

100.
Sedež: DražgoSo.
Dan vpisa: 15. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Dražgošah.
Na zboru 23. X. 1949 ee jo Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom v Dralgošab f-pojjla s to zadrugo (Zadr V ll'/4).
Okrožno sodišče v Ljubljani,
dne 15. februarja 1950Zadr VIII 25/2
1.251
101.
Sedež: Gor. Lngatec.
Dan vpisa: 14. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Gor. Logatcu.
Na zboru 18. II. 1950 KO ee fipremenila
zadružna pravila vi. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga T
Gor. Logatcu.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Tomazin TonHra, Urbančjč Jože, Kavïïc
Jožf, Mihove Franc. Gcstiša Jože in vpi••}» novi člani odbora:
Leskovcc Franc, delavec, Gorenja vae
Št. 37,
Lampe Stanko, posestnik, Gorenja ves
št. 7,
Urbas Milan, posoetnik, Gorenja vae 46, Cuk Pepra, Kake 20.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. m'arca 1950.
Zadr VI 110/3
2179

Stran 104
102.

Sedež: Ivančna gorica.
Dan vpisa: 27. februarja 19S0.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje.
nim jamstvom v Ivančni gorici.
Na redni letni skupščini 12. II. 1950 eo
se spremenila zadružna •••^•• v l. in
2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Ivančni gorici.
Izbrišejo fe člani upravnega odbora:
Horvat Ivan, Marolt Janko, Vidio Jože,
Bregar Lovro, Cemivec Marija, Starin Milan in vpišejo novi člani odbora:
Beršnjak Gaber, obrtnik, Hudo 20,
Kosec Marija, gospodinja, Stična 111,
Zaje Franc, nameščenec, Hudo 15,
Frantar Andrej, nameščenec, Mleščevo
Št. 17.
Kavšek Ignac je odslej odbornik, Jakoš
Franc pa predsednik odbora.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. februarja 1950.
Zadr II 88/13
1590
•.
Sedež: Kranj.
Dan vpisa: 2. marca I960.
Besadilo: KrOjaSko produktivna zadruga
a omejenim jamstvom v Kranju.
Na IV. redni letni skupščini 18. II.
1950 je zadruga prenehala poslovati m
prešla v likvidacijo.
Likvidatorji :
Križan Anton, kroj. pomočnik, Tavčarjeva S3
Dakskobler Ludvik, kroj. pomočnik,
Zlato polje 7,
Kiler Franc, vsi iz Kranja.
Likvidacijska firma: kakor doele] o
jenetavkom >v likvidaciji«.
Likvidacijsko firmo podpisujeta po dva
likvidatorja.
Okrožno sodišče • Ljubljani
dne 2. marca 1950.
Zadr V 78/4 .
1619
10*
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 14. marca 1950.
Besedilo: Čevljarska produktivna zadruga i omejenim jamstvom Ljubljana —
Center.
Izbriše ee član upravnega odbora Fre.
Eli Janez In vpile nov član odbora:
Repnik Anton, čevljar, Ljubljana, Zapuška ul Gl.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. marca 1950.
Zadr VII 14/2
2178
109.

Sedež: Ljubljana.
Dan vpiea: 8. marca 1950.
Besedilo: Oblačilna produktivna zadruga z omejenim jamstvom v Ljubljani.
IzbriSejo ee člani upravnega odbora:
Stare Niko, Pleäko Edo, Škof Alojzij in
vpišejo novi Člani odbora:
Bensa Savo, krojač, Vodmateika 29.
Debele Vinko, krojač, Rožna dolina,
C. X/36,
NepueÜl Ivan, krojač, Vldovdaneka 16,
Sïft v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. marca 1950.
,
Zadi • 24/8
1881
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•

ben Stane, Zemberi Albert in vpišejo J»*
vi člani odbora:
Petrovčič Anton, soboslikar in plesK•
Predjamska 105,
ft7
Hlebš Jože, soboslikar, Üp. Hrušica m,
Grahek Franc, pleskar, Brinje 15 Pp
Beričevem,
1tKlein Franc, plecikar, Pod ježami aa'
vsi v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. marca 1950.
.«,
lbö
Zadr V 4/6
'
*
lil.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 10. marca 1950.
.^
Besedilo: »Usnjeni izdelki« obrtni»
produktivna in predelovalna zadrug»
omejenim jamstvom, Ljubljana.
.
Izbrišejo ee člani upravnega odbor •
Meglic Ludovlk, Strumelj Marjan, Kuse
Helena in vpišejo novi Člani odbora:
Rojšek Štefanija, Slape 15,
Oblak Cecilija, Tržaška c 46,
Valenčak Franc, Sv. Roka 24, vsi »»
barski pomočniki v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. marca 1950.
_,
1•1 0
Zadr IV 132/4
•k
112.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 27. februarja 1950.
Besedilo: »živila« obrtna nabavno ••
dajna zadruga živilskih strok z omejc•
jamstvom v Ljubljani.
Vpiše so pooblaščenec za sopoûl»0
vani6:
dr. Faganel Karel, nameščenec, Tlubw
Ijana, Reeljeva c. 12.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. februarja 1950.
-.
10W
Zadr VI 77/3

•

110.
Sedež: Ljubljana, Glince.
Dan vpisa: 27. februarja 1950.
.. n.
Besedilo: Produktivna zadruga jl0"!^,.
skih mizarjev, zadruga z omejenim
•
stvom Ljubljana, Glinco, Costa 111'%••
Izbriše •• član upravnega odbora r
Stanislav in vipiSo nov član
.•.
Prebil Franc, mizarski pomočnik, »>
ljana, Tržaška cesta 64.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. februarja 1950.
L^
Zadr I 129/80
**
*
114.
Sedež: Ljubljana, &••.
Dan vpfaa: 9. marca 1950.
^
Besedilo: Čevljarska produkti•*
4,
D4••
druga % omejenim jamstvom •
Šiška.
AW&'Izbrišejo se člani upravnega oo •$
Pire Avgnst, Laznik Jakob, Klančar
in vpiSejo novi člani odbora:
„-«ufa»
Valant Julrjana, fin. ••&•
Ljubljana, Stare pravdo 9,
e, yjd,
Rus Jože, čevljar, Poljane 42, t», g^j.
Perno Anton, čevljar, Polje !«•
ručna.
Ofoozno »odKče v Ljubljen»
dne 9. marca 1950.
4gi0
Zadr VII 13/2

106.
Sedež; Ljubljana.
Dan vpisa: 10. marca 1950.
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna zadruga fotografov i o. j. za Slovenijo v
Ljubljani »Zafos«.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Böhm Ciril, Bele Jana, Zoro Nada, Venger Slavko, Pelikan Josip, Kobal Alojzij
in vpišejo novi izvoljeni člani odbora:
Mavec Franjo, Ljubljana, Tavčarjeva 3,
Maraž Bogomir, Vrtojba. 75,
Pajk Volbenk, Mozirje,
Vuga Vladimir, Maribor, Radvanjoka
C 33,
Žerjal Jože, Jesenice, Kurijniška ulica,
Japelj Mirko, Maribor, Partizanska cesta 22, vsi fotografi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. marca 1950.
Zadr VI 65/3
1969
107.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 16. marca 195u.
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna in
organizacijska zadruga prevoznikov z ome.
jenim jamstvom v Ljubljani.
Izbrišeta ea člana upravnega odbora
GabrovSek Frančiška, Marinko .Vinko in
vpišeta nova člana odbora:
Konjar Vinko, prevoznik, Galetova 21,
Hoja Konrad, prevoznik, Gasilska 15,
oba v Ljubljani.
Okrožno sodisfa v Ljubljani
dne 16. marca 1950
Zadr 235/2
2238
it
108.
Sadež: Ljubljana.
Dan vpiea: 27. februarja 1ÖÖ0.
Besedilo: Obrtniška proizvajalna in predelovalna zadruga čovljarjev z omejenim
jamstvom v Ljubljani.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Gantar Jože, Marolt Julij, Novak Franc,
Urbančič Jože in vpišejo novi člani odbora:
Cop Ivan, čevlj. pomočnik, Celovška
c. 56,
Hočevar Jože, čevljar, Vodnikova c. 34,
Kušar Avgust, čevlj. pomočnik. Dravlje. Na Korošici 6,
Zaje Ivan, čevlj. pomočnik, Postonjeka
ul. 6, vsi v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. februarja 1950.
Zadr IV 130/7
1589
109.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 1. februarja 1950.
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih' eadrug «a okraj Ljubljana okolica.
Izbriäe ee pooblalcenka za sopodpisovanje Cerne Marija in vpile za eopodpl.
sovanje:
Omahen Eia, računovodja, Zg. Zadobrova 43.
Okrožno sodišče v Ljubljani,
dne 1. februarja 1950.
822
Zadr V 1Ö4/4

•

•0.
Sede!: LJubljana.
•
Dan vpisa: 8. marca 1950.
115.
Besedilo: Slikoplesk, zadruga • »mejeSedezY Medvode.
nim jamstvom v Ljubljani.
Dan vpiea: 14. marea' I960.;
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Besedilo: Oblačilna P•dnÏÏ^UaJi
•••••••• Bogomir, ••••• Ludvik, Le* gA i omejenim jamitvom • Meavo»'"-
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j°- • 21.1•. •>
fcin^f6-66 ^811 upravnega odbora öe•••• "S.^e nov član odbora:
"««io Cilka, Šivilja, Medvode 9.
Okrožno sodiščo v Ljubljani
dne 14. marea 1950.
Zadr VI 237/2
2181
«6.

*
Naklo.
«ffli vpiSa: 21. februarja 1950.
Ka luT-0: Kmetijska obdelovalna zadruS ed
n ež:

a< V Naklem

lib ?

paa •^6

«

Ge

Član upravnega odbora Zu2P1milk
M
^150 nov claQ odbora:
Anton, kmet, Pivka 2.
Okrožno godiščo v Ljubljani
<•e 21. februarja 1950.
Zadr VII 59/2
1.400
m

m

*

gez: Sela-Sumberk.

iea: U marca 195

B^ ?f

-

°-

(
aimJ Y•«:
Kmetijska zadruga z omeje.
iamstvom v Selin-šumbork.
8o tZb0ru l5 V. 1949 in 26. II. 1950
Pr meni
Ü. ir, io
f,
la zadružna pravila v 1.,
>? 18- «lena.
pravai
odboi fiBôtavija 7 članov.
B
Seliif2!110 ,0(1•1••: Kmetijska zadruga v
*^S»mborkn.
Su
Paoiič • Uca
^'inanv uPravaega odbora: ZuOaìim i
P'šejo novi člani odbora:
beriii o Millaei- pweetnik, Sela pri Suma A1 7
Šumi,„^
. °J " pospfttnik, Dolnji Pod•••

7

« 4,

ale

*elj Jože>

kmetf

Sela-Sumberk 1.

Okrožno sodiščo v Ljubljani
dno 14. marca 1950. '
Zadr III 140/4
U8.

2182

*

fcež= Smlednik.
•: 9
CEH •*
- marca 1950.
ienijv. . l0: Potrošniška zadruga % omomstv
Po Ivi
°m v Smledniku.
^•• n u ekuPš<*rae 18. II. 1950 je raIcv
renRha,a
Jdari?
poslovati in prešla v lif/i / *
et
aviJÌdaeiv''ska firma: kakor doslej s prlUkZ > likvidaciju.
•••« •7?10•
0 ra.|1: vei dosedanji člani uprav1

i%£ . .

'3rfj^aj~i.c'i3ko firmo podpisujeta po dva
Okrožno sodišče» v Ljubljani
dn
e 9. marca 1950.
Zadr VI 174/fi

U»,

196?

*

marca 195
>*ffi?V
°üor,
"o. Kmetijska zadruga

S«. *:re-

A^h&no^Aiee ^115 «pravnega odbora:
S%j T Alojzij. Mod;,. Jul]ra> Zakrajšek
a
lo bi,
.ti,{ JožC P^riS Ivan- Adami«
Adajw-»^15^0 now! Slani odbora:
uleear•,••^' bajto. H°K>e 8»
4 g
wwvnk, administratorka, Zadnikl
e

5jođi! ll,Wirko,
Maršiči 4,
;'«••
••; ,-~"• km.
Kin. delavec,
UBiaveu, ••»•
km
t ^ovgpvï?'
- delavec, MaroKl 6
•
^ee 7.
^••••, gozdni delavec, Hudi
Hi
-0k
^"0 =ndi5?0 v Ljubljani.
^• 8. marca 1950
Zadr VI 1/2
1666

120.
Sedož: Train.
Dan vpisa: 3. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Tine Zaje« • Trzinu.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Mu&ič Janez, Mušič Franc, Mušič Ivan,
Mušič Jariez, Jemeo Janez, Habjan Marija in vpišejo novi člani odbora:
Ložar Franc, kmet, Trzin,
Kosimik Maks, kmet, Trzin,
Kepic Anton, kmet, Trzin,
Florjančič Anton, kmet, Trzin,
Penne Ivan, kmet, Trzin,
Orel Janez, kmet, Trzin,
Rakef Anica, gospodinja, Trzin.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. marca 1950.
Zadr VII 37/2
1646
131.
Sedež: Turjak, 0L0 Grosuplje.
Dan vpisa: 17. decembra 1949.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Turjaku.
Na zboru 80. I. 1949 so izstopili iz
upravnega odbora: Purkart Franc, Logar
Lovro, Klavs Alojzij, Sušterlič Vinko,
Podlogar Franc in Gale Herman.
Vpišejo se novi člani upravnega odbora:
Zelnik Jože, kmet, Laporje 1,
Levstik Janez, kmet, Rašica 9,
Jakše Alojzij, kmet, Rašica 23,
Zgonc Bruno, kmet, Turjak 19,
škrlj Ciril, kmet iz Turjaka.
Okrožno sodišče v Ljubljani,
dne 17. decembra 1949.
Zt 160/49 — Zadr VIII 17/1 1.247
122.
Sedež: Verd.
Dan vpiea: 16. marca I960.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Verdu.
Na zboru 27. II. 1949 so ee spremenila
zadružna pravila v 18. členu in spojila ee
je Lesna zadruga >Ljubljanski vrh«, zadruga z omejenim jamstvom, Verd (Zadr
II 86/14) s to- zadrugo
Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov.
Na zboru 12. II. 1950 ee je zadruga
preimenovala in spremenila so ee zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Verdu.
Izbriso ee član upravnega odbora Ma.
kovec Jakob im pooblaščenec za sopodpisovanjo Nučič Ivan ter vpišejo novi članf
odbora:
Susman Jakob, pos. ein, Mirke 3,
Remžgar Jože, posestnik, Verd 18,
Turšič Ivan. posestnik, Verd 105.
Pooblaščenec za sopodpisovanje Je Japelj Lovro, nameščenec, Vrhnika, Stara
cesta 49.
OkToino sodišče v Ljubljani
dne 16. marca 1950
Zadr VI 78/2, 3
2236
123.

•

Sedež: Vodice.
Dan vpisa: 16. marca 1950.
Besedilo: Potrošniška zadrug» i omejenim jamstvom v Vodicah.
Izbrišejo ee elani upravneRa odbora:
Traven Ivan, Ciperie Lovro, Brank Ana,
žitnik Simon In vpišojo novi član' odbora:
Baliž Franc, zidflir, Vodice 136,
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Logar Janez, tov. delavec, Vodice 43,
eter Franc, upokojenec, Selo 3&
Kunstelj Jože, Bukovica 37.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. marca 1950
Zadr VI 213/2
2235

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
IV R 813/50
1998
BaetiČ Jcžei, roj. 16. III. 1896 v Trbovljah, sin Franca in Neže rojene Skraber, posestnik v Sv. Miklavžu št. 67, KLO
Sv. Jur ob Taboru, so od 9. junija 194l
pogreša.
Na predlog ženo Baetič Marije, prevžiikardce pri Sv. Miklavžu St. 87, p. Sv. Jurij ob Taboru, ee uvede postopanje <a
razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o pogrešanem do 20. V 1950
poroča sodišču ali skrbniku Nunčiču Antonu, sodnemu nameščencu v Celju.
Bastič Jože! eo poziva, naj se zglael pri
sodišču ali da vest o eebî.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. marca 1950.

•

I R 768/50-2
1492
Erzar Roža, rojena Hanie v Ustju, ČSR
21. XI. 1894, gospodinja, nazadnje na
Jesenicah, Gosposvetska cesta št. 66, ee
od maja 1945 pogreša.
Na predlog svaka Erzarja Janeza, tov.
delavca z Jesenic, Sp. Plavž št 16, ee
uvede postopanje za razglasitav za mrtvega.
vsak, ki mu je o pogrešanem kaj znano, se poziva, naj to v dveh mesecih po
objavi v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali skrbniku Rihterju Mirku, tue.
nameščencu.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dno 21. februarja 1930.

•

II R 366/50-6
1537
Sink Borut, roj. 28. V. 1912 v Sežani,
sin Steva in Alojzije rojene Dolenc, etrojni tehnik v Sk. Loki, Vincarji 6, je N1
med okupacijo odpeljan v Mauthausen,
kjer je 5. III. 1943 umrl.
Na predlog očeta dr. Sinka Steva, odvetnika v šk. Loki, ee uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega. Vsakdo, ki
mu je o usodi imenovanega kaj znano,
ee poziva, naj to v enem mesecu po tej
objavi v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali skrbniku Zelezniku Simonu, sod*,
nemu uslužbencu v Kranju.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. februarja 1950.

•

T R 61/50
2246
Maïek Anton, roj. 17. I. 1923 v Ptuju,
sin Franca in Ivane rojene Malek, posestnik v Ptuju, Ljutomerska c. št. 34, jo bil
1. 1942 prisilno mobiliziran v okupatorsko vojsko ta Is bnfp 1044 nadei v bojih
7• Beograd. Od takroft PP pogreša.
Na predlog brata Maleka Franca, mizarja v Ptuju, Ljutomerska c. 84, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega
in se izdala nruiv, naj st> o nocrÄmpm
v treh mpeenh po ohîavî v TJradnrm H.
stu LRS poroča eodiSču ,*ll -skrbniku
Ob'ranu Marku, .jSoseMniikn r Bwfónl.

tov. 10 -•. ••*2.

JMMJSJSL
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i'o pieteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Ptuja
dne ti.
i-ca 1950.

•

vii B 60/40
zm
Cafuta Jožef, roj 11. II. 1Ö99, srn Antona in Cecilije, posestnik v Šoviiću št. 19,
je bil 11. X. 1944 aretiran, odpeljan v
zapore, nazadnje v Dachau, od Um pa
v Litomeržic, kjer je zaradi izčrpanosti 17
IV. 1945 umri
Na predio^ ^na Cafuta Janeza v Dr&vcih št. 4, ee uveae porJopanje za razgla
eicdv za mrtvega in eu izaaja pozîv, naj
ee o pogrešanem v dveh mesecih po objàvi v Uradnem iiatu LRS poroča todišču
ali Ekrbniku Hamerlaku Martinu, zadružniku v Kiœvïni pri Ptuju.
VII R 57/.MJ
2175
Kmetec ivan. roj. 14. X. 1914 v RepiiCah. sin Andreja • Marije rojene Kmetec, poe. v Soviču, te bil 23. Vil. 1945
arefiraD in odpeljan v ptujske zapore,
pozneje v uiduboieike, kjer je ostal do
26- II. 1946. Od tedaj se pogreša.
Na predlog žene Kmetec Nežike, poseetnice v Soviču št. 15, ee uvede postopanje za razšla*- t°v za mrtvega in se izdaja poziv, naj <?e o pogrešanem v Ir-5!)
mesecih po objav; v Uradnem listu LRS
poroča sodišču ali skrl'-im'ku Marohu An'o
au, pos.. Varels »t. 24.
VII R 56/50
2173
Zebec Ivan, roj. 11 XII. 1919 v Tur.
škem vrhu, sm Jožefa in Marije rojene
Zebec, viničar v Turškem vrhu, je bri
1. IV. 1913 vpoklican v nemško vojsko
in je po poročilih v bojih v Rusiji pade)
5. I. 1944 severovzhodno fnibanke
Na predlog žene ZebPc Ivane, viničarke
v Bal9kem vrhu 14, se uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega ;n se izdaja
poziv, naj ee o pogrešanem v treh mesecih po objavi v Uradnem Metu LRS po
rftSa sodišču ali skrbniku Vuzemu Stan
ku, poe. sinu v Hrastovcu.
Po preteku roka bo sodišče odloČilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Ptujn
dn« 11. marca '050.

•
I ft 19/60-2
1593
Kozlevčar Stanislav, roj. 30. VII. 1924
v Tlaki št. 2, KLO Sv. Križ pri Litiji,
ein Franca in Angele rojene Potrbin, stan.
v Gobriiku št. 30, Sv. Križ pri Litiji,
je 15. VI. 1943 vstopil v NOV. Se istoga
leta je bil od Italijanov ujet in neznano
kam odpeljan. Od tedaj se pogreša.
Na predlog matere Kozlevčar Angele ix
GoBni'ka št. 80, •• uvedB postopanje za
razg'asitev za mrtvega.
Vsakdo, ki mu je o usodi pogrešanega
kai 7Tiano. se poziva, naj o tem do 1. VI.
19Ä" -vroča sodišču ali ekrbniku GrintaTu
Jane'", sod. nameščencu v Trebnjem.
Pi- 'i-'>teku roka bo sodišč» odločilo o
predlosu.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 24. februarja 1950-.
*
1 R 21/50- 2
2359
i'- ' 'W Alojzija; gospodinja, Račje
4
se
. je posedovala do zadnjih dni
ok
o hranilno knjižico Hranflim'ce in
po»
4v- v Trebnfcm, izdano e ät. 859
na
-o ime z vlogo 1854.74 din.
1
-Ana knjižica je bila ukradena ali
fegi.!.ijeM. Imetnik knjižice se poziva,
naj do 16. VI. I860 uveljavi ovoje pra-

vice pri podpisanem eodišou in predloži
knjižico aii pa da stavi ugovore.
Kreditnemu hranilnemu odseku Kmetijske zadruge v Trebnjem ee kot pravnemu nasledniku Braniöiice in posojilaios
v Trebnjem prepoveduje izplt»Cati vlogo iz
gornje hranilne knjižice.
Po poteku roka bo izdan sklep o neveljavnosti hranilne ••••••.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 7. marca 1950.

Oglasi sodišč
Oklici o skrbnikih
in razpravah
O 178/50
1995
Ornik Karel, preddeiavec na Pobrežju,
Ahadjeva ul. 6, je vložil proti Ornik
Marjeti, gospodinji istotäm, tožbo zaradi
razveze zakona.
Razprava bo 7. aprila 1950 ob 9. uri
pri tem sodišču, v sobi št. 84.
••• je bivališče toženke neznano, seji
postavi za skrbnika Sancin Smiljan, nižji
pravni referent pnpravnüs pri okrožnem
sodišču v Mariboru, ki jo bo zastopal na
njene stroške in nevarnost, dokler se sama ne violasi ah ne imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. marca 1950.
•k
0 189/50.
1•6
Butoien Jožefa, gospodinja v Zg. Radvarijii, Leejakova uL 34, je vložila prot.
Bdlolenu J^ZïîU, delavcu ravnotaim, tožbo zaradi razveze zakona.
Razprava bo 7. aprila 1950 ob 9.15 uri
pri tew fodišču, soba --'. c4/!1
Ker bivalšče toženca, ki sv ori vojne
pogreša, ni znan«, se mu postavi za skrb
nika dr. Irsolič Franc, odvetnik v Mariboru, ki •• bo zastopa!, dokler se «am
ne oglasi ali ne imenuje pooblaščenca.
Okrajno sođisro v Mariboru
dne 6. marca 1950.

Amortizacije
1 R 1378,49—7
2193
Na prošnjo Vodopivca Vinka, župnika v
Kromberku, se uvede postopanje za amor'izacijo vrednotaice, ki jo je prosilec
baje izgubil in ee njen imotoik poziva,
naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem
listu LRS uveljavi svoje pravico, •••••
ee bo po pretek" roka izreklo, da je vred
notnica izgubila svojo pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednotaice:
hranilna knjižica St 91.789 Lùjdsfee po.
sojilnicp v Ljubliani na ime vodorriv"Vinko • vlogo 400 din.
Okrajno eodïBëe v Gorici
dne 24. februarja 1930.

•

IT R 662/50—2
1714
Na proSnjo KLO Smlednik ee uvede
postopanje za amortizacijo vrednotaice, ki
jo je prosilec baje izgubil in se njen
imetnik poziva, naj v dveh mesecih po
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bo po preteku roka
ijjreklo, da je vreetoomica izgubila svojo
pravno veljavo.
Oznamenilo vrednotaice:
hranilna knjižica btvše Hranilnice in
posojilnice v Smledniku ït. 1802 z vlogo
2501.36 din na ime biveeca krajevnega
šotekega odbora v Smledniku.
Okrajno sodišče v Kraeju
dne 6. marca 1950.

I R 403/50-3
/,7&
Na proSnjo Poredoš Frančiške, *m
eke iz Baikovcov, sedai u&hižbon^
Mürzzuschiagu v Aretriji, zootopani P~
Horvat Katerini roj. Poredoš iz •••<^••
št. 149, so uvede postopanje za am°rl1 "
cijo vTC-dnotaioe, ki jo je prosilka ö?l
izgubila in 60 njen imetnik poziva, nflJ
dveh mesefl'h' po objavi v Uradnem •
LRS uveljavi tivoje pravice, sicer 6e)rtj,
po preteku roka i'zrckio, da je vredno o»
ca brez moči.
Oznamenilo vrednotnice:
_ , v
hranilna knjižica Kmečke posojilnic^
Murski Sobot; št. 71 na me Pore<£
Frančiška, Nalaska, z vlogo 639.70 d•Okrajno sedščo v Murski Soboti
dne 2. marca 19a0.

isss

I R 507/50
Pučn.j, .'wanja, kmetica v Dobrovi št-^
KLO Pi hova, navaja, da Je pok. ^xrL.
Štefan imel hranilno knjižico št. 687 O"
še Hranilnice in posojilnice na Prihovj ^
ime Cernée Stefan • vlogo 30. I V. lJ^
1577 din.
wt
Knjižica se je izgubila in predlaga ^,
pravn; naslednik, da ee ista sodno
veKivi.

.A

Imetnik ta knjižice se poziva, naj o°' •
VI. 1950 predloai z hranilno knjižico i
mu sodišču ali pa priglasi svoje •^°•••
nroii r'redlogu, ker ee bo po tem r0
knjižica ^dno ra3veljavüa.
Oîcrajno sodiSčo v Slov. Bistrici
dne 27. februarja 1950.

i R eoe/so

J

r;

Senica Avgust, nameščenec v Slov.
• ricali navaja, da je imel pred <>^VZCL,
hraniho hajiiaico Hranilnega ^ ^•>jilne^a dništva r. z. z n. z. v Slov
6
137 na ime r>ck. očeta Sen'?
u
Hana z v lodo 30. TV. 1947 7.185-»»
FLPJ liri
.
-gohranilno knjižico Hranilnega i° -[78
š
lilnepra društva v Slov. KonjicahL jVna ime Senica Avgust, z vlogo 30.
1947 3.574.28 din FLRJ.
Obe hranita! knjižici sta eo m«d ù^t.
pačijo izgubili in se predlaga oodna
velravifev teh.
. &
Vsi imetnik: teh knjižic se ••••?•,,'••>
Jih najpozneje do 1. VI. 1950 P^fJ,in predložijo sodišču aV pa podajo ,^T
vor zapor ta prc«diog, ker se boof» Jp
no Tir»t''ku rok-> ;lr4ipp s-n^no roWl_'_
Otrrajno sodišče v Slov. Bi6tr""
dne 27. februarja 1950

Oklici dedičem

2172
O 316/49-13
., xj
V zapuščin toi zadevi po dne »• •. , v
1949 umrli Pišlnu Mariji, P^Sn ob
Škrjančevem St. 10, bo 13 IV. • ßxQ.
pol 10. uri pri okrajnem sodišču
jjjjjn
6upljem prostorni jm dTažba ne^Lpl.e io
lapuWhw vtož. št 60 k. o. Vel. r^ v
sicer kmečko posestvo 13ha_e
ftkrjančevem št. 10, KLO Ivan'?Jfl kjJne ,•i")
r'oacodarska poelopja,
razne •"^1-1- ^ •'
TPTui'ninp
i'PTui'ninp za :z'kl
7'•1:cno
••• ceno I-'
i" -- __" 1 :»
^
VaršHno v znesku 19.672 dinari
îrpba položiti pr<>d dražbo,
ole*11
največji ponudek pa je trebo P^.
d
•)•• endiSrti v dveh m^'-^c^b po
Okrajno sodile v Grosuplje1"
dne 11. marca 1950.

••• LIST LRS

^••••••°•~£

1712
8.Dopo]niIno vplitvo članov izvršilnega
11
s^usiai
zauevi po ono
UTT«.^^
^ wàwi
dno zo.
25. i.
I. IöOU
1•• odbora lin disciplinskega sodisfa ter na0
u
U
09
•••
Kosilu
JaÄ
na 2vafcu
Braira mestnikov an morebitno drugp dopolnilne"
ŠTto
^
&M?
> P'DM
, na
^» &
I• "i'Q-n
^? '° ^P^ï Oporoko z dno 7. volitve.
2^••2•• njegov ein Ròsi Alojz, poprej
9. Proračun doliodkov in izdatkov za
82
*% Äsabi
vallila-3l
'•^* «^aìiggai prebi- leto 1930 e predlogi za določitev prispev1
tóv
zela? ' ?
?> ' 1 «"ó v lestìlT"mesecih kov v tem letu.
ca «•••* e°dišcu ali imenuje pooblašcen10. Slufajnc&lii.
j. • fiicer ga bo zastopal skrbnik, delež
••
Odvetniška zbornica v Ljubljani
pai brsùM sfcrlbtstvenf organ.
dno 8. marca 1950.
Okrajno eodisco v Ljutomeru
Predsednik:
dne 7. marea 1Ö50.
Dr. Vladimir Orosman 1. r.
Tajnik:
Dr. Rado Pavlic 1. r.

Kazni oglasi

D

- St. 9947/PO-50

%*ememba

"2358

poštnega okoliša

• ^ v0 2- marfa193° J°ea5ciIa POS1°pjft Bœta Corifea 1, ki je tudi okrajna
»•.^* dosedanjo pesto Gorica, ki
owS^^'Jo v Gorica 2- Pošta Gorica 1
•••••• celokupno pu. elužbo, Gorica 2
0
pošti
« ^0 ßprejemna poŠta. Okoliš
Q^.6 uorica preide v okoliš nove poste
bo TTV» Dö ^^•• ^Yib. pečatnikov
foni
• Gorica 2 poelovala pod doseaa
Jun mazivom.
Direkcija PTT Ljubljana

Pozivi upnikom in dolžnikom
1494
flj^^a-nanresčenska potrošniška za195<?av Z °' i* Golnik je od' 1. januarja
in J; v likvidaciji in poziva vse upnike
195ft riv^0' da °ajpoznejo do 15- marca
1»r P Slaeijo svojo terjatve in dolgove,
oikaiKe° V°i&]ai teSa roka ne D0 upoštevala
' J& neprijavljenega dolga več.
Dojavska-nameščenska
potrošniška zadruga z o. j.
Golnik
S

ySG/l
*
1255-3-2
19 y^fcpu Izrednega občnega zbora dno
Sažbi 1949 1° udruga Fizkultumi mapZ? o- i- prešla v likvidacijo.
l5*ozivam0 upniko in dolžnike, da do
^aprila 19u0 priglasijo vse terjatve
^a poravnajo obveznosti.
Likvidacijski odbor
Ljubljana, Tyrseva 18.
1820
T sr

[•. «ii
--Ì,

Vabilo

°db»r Odvetniško zbornico v
<•?•.\ sklicuje II. redni letni zbor
sl 0
v „„, i zbornice za leto 1950, ki bo
' Pro ä • 2' apri,a 1951) °h 8'30 nri
'otih zbornično dvorano univerzo
v
Ljubljani, Kongresni trs
Dnevni rod:
iti' Uvod na beseda a pozdravi navzo^üj'stie0tovilev sklepčnosti P0 prezenò4! ]$[•* PređeodiSltva zbora.
dfflcff, ?10 än odobritev zapisnika I.

fe

nega zb0ra
5.0. ö-i
pn—Sr.0 azvršilnega

odbora.
V. ii„, alo nadzornega odbora,
•. 5•••••••1••••• o poročilih pođ 5. ä-n
*?• porobi a-^ h'n •••••••• o ••••••••
^hesa f\ n o razrešnici za delo izvrši nadzornega odbora.

Izgubljene listine
preklicujejo
Abramič Štefan, Bukovica 112, p. Voir.
ja draga, osebno izkaznico.
2142
Albert Cvetko, St. Peter 30, knjižico za
kolo, evid. št. 133
2170
Andcrlc Marija, Ljubiiann, Na peči 9b,
knjižico za kolo. «vid. 4 S-4251.
2318
Arnšck Otmar, Žalec 04, knjižico za
kolo znamke >Parlizan< St. 1046-10^9 PIT.
št 13, rog. št. 5085.
1755
Avtomcbaničiia delaviiira predsedstva
vlado LRS, Ljubljana, Tyrgova cceta, prome'tno luijižipo za osebni avlomoMl ^Tatra« S—8781.
18••
Avtomehanićna delavnica predsedstva
vlade LRS, LJubljana, TvT?eva ul. S t 54,
prometno knpžico za tovorni avto '^:fiingj S 2003
2'?"2
Iiabnik Ana, Ljubljana, Kornianska 18.
nabavno lmjižico Litostroja 5t. 1538. 2204
Bajdo Pavel, Ponovičo 5t. 14, knjižico
za kolo št. iablico 11.704. Štev okvira
59S690.
2259
Bakoš Ludvik, nči.telj v Predanovrab,
p. Puconci, izkaznico za 'kolo št. 677012,
št. tablice S—23G130, izdano od notranjega odseka v M. Soboti.
1573
Boc Alojzij, Zs- Hudinji 81, Celie,
osebno izkaznico, izdano od KLO Zg. ITu.
dinja..
2153
Ber«? Frančiška, Domžale, Taborska
št. 27, osebno izkaznico, knjižico za kolo,
izdano od NM Kamnik, it. tablice S-1935,
tov. št. 37511 na imo BeToió Janez. 1745
Bordes Marta, Sp. Log 6, Sava pri Litiji, knjižico za kolo. št. tablice 12108.
šf. okvira 719811.
2120
Bernik Lnvro, Ljubljana. Rimska 19,
knjižico za kolo, tov Rt.'201378, St fco-Wa
S-Î-324
1707
Borovnik Franc, Tezno pri Mafibprn,
Ni'kova ulica, prometno knjižico 7-a koìo,
evid. št. S-10/5181
10SR
Bezjak Angiola, Sp. Duplet pri Mariboni, prometno knjižico za Itolo znamke
>Viktoria«, št. E-15192 z evid'. št. S17/464.
1724
Bizjak Franc, Kamnik, vojaško knjižico.
2289

Sì&M

•%

Boš.kovic Milau, Ljubljana, Celcvika c.
74a. knjižico 73 kolo ••••••'.^ j>Wan<iei'f.r-,;,
1 ivice S-1 — 17940. tov. št.
:>••.
1 -327
Božič Drago, Ljubljana. Kolouvouo,
delavslBo knjižico, izd3oo od upTave za
delovno rio, Ljubljanu.
2143
Bruì'it Mari;*-Beitü, Ljuol^iju. :j;lara
21, osobno izkiziiioo, rédano od MLO Maribor in oficirsko žLv.'toko nakaznico za
1. 1950 na ime Hodo^ce]: Brasìmir. 1935
lirci'b Cilka, Slyvenely Javormk, Dobi'dvfilra V, izkaznico 7a žensl» kolo •••vilka 5071, izdnno od KM Jesen'ce
1804
Burner Jakob, TMIA 87, izlcuAaco OF,
ossbny i'zlcAzniro, b.-n'j za popnLr'b <:evIjev, ž.viiekr» nakaznico TD m Imbuco
za kolo na ime Novak •••• Tacen
1790
»C<-'«ïad« Miiribur, j.iouietii'i knjižico
^t Ti02 za motorno kolo DKW S-"97€,
;i. bk.ira 2;i771. št. mofJrja 5/7123/63,
;
zuünt> od MLP Liubìjan >.
l728
Celjska opekarna, Celj,», yiurat-tiiJ knjižico /..i priklopi!'k zc.m!^ s-Dtport«
(Hambuui), št. 414.).
1954
Centralni atloparl.. direkuja ElektroprcnOäa Maribot, p: umetne luij;žice za
»Stud.lu.-ker- rt. ••1_\ ev:J. št. S-1697,
izdano •) I. 1949 j>r; Upravi XM Ljubljana. :.KDF« T*. 7212, ev'd. It. S-43"4
in >Fordr 5t. 10697, evid. 5t. S-1647, irdnno p:-' upi-PTi NM M:riboT
2041
Cero-všok ililnn, K.-;.nitka ft:a M pro.
ni;'tno
kniiži-ro osebnega avtcrcob.a števil1« 4700. izdano uà npr-'Vp \M ,]<..<-•?nVp.
2373
Cot.'ii!. !'! '.,c. <['.r\-i ;'it:'/,!v 7-', Sv.
!^:i:i'!.i n'i P~."o. '>'••. *-vd tsblicu ra
kok; "'. '! y;-'-/'-1684
Ciglar Ivana, Ptuj, Ljutomerska št. 18,
gospodmipko lenjižico K-a.
1660
Cimerman Amalija, Sardinje 41, osebno izkaznico in izkaznico OF "ter knjižico
za kolo št. 88S8 na ime Kuharic Franc,
LeSnica 8.
1732
Cngcl J. Anton, Maribor, Gledališka
ulica, prometno knjižico za kolo znamk©
>Original-Sladi'Cn< št. 362673.
1630
Cvelbar UrSka, Ljubljana, C&rnetova
št. 17. osebno izkaznico, sćnđil^lno in
udarniško knjižico.
1701
Tampa Alojz, Zapotok 9, KLO Sušje,
Kočevje, izlmznico za kolo znamke >Diam'ant«, tov. št. 1024335, It. tablice 703.
174•
Caučar Marija, Zg. PoMkava pri Marii)orij, prometno tejižico za kolo znamke
îPtovef« M. 203395, pvirl ît. S-16,C264..
2040
Candor Mrrija, Lnljona 11, Celje, prometno knjižico, izdano <id prometnega odseka Celje okolica, izkaznico OF. izdano
od KLO Skofia va« n eindikalno knjižico, bon drž. p os o i ila, tekstilno nakaznico R II ter 2 živiMr; nakaznici, Izdsil
1946
od tovarne p"rila. Ci'
Cebašelt Jakob. MOîP 31, Smlednik,
knjižico 7• kolo, *i. : ;,blice S-4-100S, tov.
it. 105541 in oiPbno ir!*riznicp.
1'93
Cornu«! Ana, Pcbrežje pri Mariboru,
Geršakov.i, prometno Irnjižico za kole
b'Pz znamke ?t 51310, fvid št. S-ìf'/••.

Bizjak Valerija, Ljubil ja na—Vič, Sattnerjeva 7, osebno izkaznico št. 091253 in
uf>lužb'ennko knjižico ?-t. 198227.
1094
('c'u(^:>r K. '. L'"bl;.'na. Hrad-îdcega
Bombač Slavko, Dobropolje, Planina pri
knjižico za kolo', evid- Številka
Sevnici, šofersko izkaznico, izdano od
1925
prometnega odseka Celje okolica.
1933 I S—1-7304.

im

Stran 108
Čok Drago, Rogaška Slatina, sindikalno
knjižico, izdano od sind, delavske nameŠČenske trg. stroke Šmarje prt Jelšah.
2150
Cosič Dušan (Luka), Celje, Razlagova
St. 11, vojaško oficirsko izkaznico, izdano od V. vojne oblasti.
2147
Čračič Pave], Eanca pri Pesnici, prometno knjižico za kolo brez znamke Stevilka 083837
1625
Črepinšek Antonija, Vojnik 5 pri Celju,
prometno knjižico za kolo Številka tablice
2825/13.
2148
Dajčman Franc, Dobrenje 50 pri Sp.
Kungoti. prometno knjižico za kolo številka 975996, evid. št. S—17/4118.
1718
Debeljak Man ja, Ljubljana, Flc u uska
St. 40, delavsko knjižico, izdano od upra.
ve za delovno šlo, Ljubljana.
2144
Demšar Viktor, Skofja Loka, Stari
dvor 28 oficirsko knjižico eer. PV0001-N-št. 8288.
1931
Dežman Polda, Dobrlevo 7, p. Vače pri
Litiji, evid. tablico za kolo St S-2-11807.
2205
• Direkcija drž. žitnega fonda, Ljubljana, prometno knjižico za osebni avtomobil znamke >Steyer< it. 1431, izdano od
SM Ljubljana.
1825
Dobaja Vinko, Crmljenšak 48, KLO Selce, prometno knjižico za kolo znamke
>Manduš«, št. 2052399.
1719
Dobavec Ivan, Ponikva 21, denarnico z
dvema dekretoma pokojnine in izkaznico
OF, adamo od KLO Ponikva pri St. Juriju pri Celju.
2163
Dolinar Ana, Dragočajna 18, p. Smlednik, knjižico za kolo ©vid. št. S-4708, tov.
it 011413.
1749
Dolnifar Antonija roj. Perne, Ljubljana, Ciglarjeva 39, osebno izkaznico štev.
054075, izdano 12. VI. 1945 od NM Ljubljana, knjižico za kolo, evid št. S 27234,
tov. št. 023742, izkaznico OF, sindikalno
knjižico in člansko izkaznico društva
»Tine Rožanc«.
'
22S6
Dom starih in onemoglih, Domava p.
Moškanjci, prometno knjižico za kolo §t.
027217, evid št. S-20-4337.
1683
Dominko Stanko, Vukovsld vrh pri Jarenini, evid. tablico št. S-17/3087 Za kolo
znamke »Varna« št. 27490.
1626
Dovč Franc, Stožice 13, knjižico za kolo
znamke >Puch<, tov. št. 214928, evid.
tablica S-18329.
2136
Draller Ivana, Brezovica 14, knjižico za
kolo, evid. št. S-5734, tov. št. 709907.
2317
Elektrarna Dravograd, direkcija Dravograd, reg. tablico S-5006 tovornega avtomobila znamke »Ford«, št. motorja 159861,
Št. šasije 421930 in prometno knjižico
5t. 8452 za tovornj avto znamke »Ford«,
St. motorja 159861, St. šasije 421930. 1436
Erker Ivan, Ljubljana, Vrhovčeva 8,
foiaSko knjižico.
2210
Fijavž Dražica, Celje, Mariborska c. 13,
•ćndfkarao izkaznico, izdano od SDIUTPJ.
1896
Filipič Gabriela, Medlog £t,. 69 pri CeJu, prometno knjižico za kolo znamke
»Pliche, St. okvira 1186726.
2161
Fortuna Ivan, Podtipa 23, zač. osebno
izkaznico, izkaznico Zvezo borcev, izkaz
nico OF, ter promptno knjižico za kolo
§t. 14618, tov. št. 931595.
1546

URADNI LIST LRS
Frlič Janez, Gosteče St. 2, p. ••••••
Loka, vojaško knjižico.
2320
Frakcij Marija, Kranj, Jezerska cesta 5,
sindikalno izkaznico št. 1693217.
1656
Fric Franc, Dom etrok. &&, Vevče,
knjižico za kolo, ovid. §t. S—11—5474,
tov. št, 692919.
1924
Fruk Mirko, Apače 89, p. Sv.- Lovrenc
na Dr. polju, knjižico za kolo, žt. Okvira
D 47476, fit- tabtóse S-20.
2264
Furlan V'li, Lembeg pri Cel ju, vojaško
lmjužico, izdano od voj. odseka Celje okolica in prometno knjižico, štev. okvira
64.1368, št. tablice 132.231.
1940
Gačnik Alojzij, Ljubljana, Korotanska
št. 18b, knjižico za kolo, tov. št. 646233.
2213
Gajšek Vinko, Maribor. Jazdareka ulica, vojaško knjižico, izdamo od giaivne
armijske bolnico v Ljubljani 1. 1946.
2038
Gašper Anton, Ljubljana, Metelkova
št. 15, tov. izkaznico št. 229, potrdilo o
zaposlitvi v Litostroju.
1820
Gašperič Ivan, Marihor-Zlatorog, prometno knjižico za kolo znamke »Steyer«
št. 2701641, evjd. št S-17/11534.
1631
GaSporin Janez, Jesenice, Gosposvotsfca
St. 86, izkaznico za kolo St- 5768, izdano
od NM Jesenice.
2375
Glavan Angela, Fužine 7, knjižico za
kolo znamke »Vekehe«. tov št. 198815,
evid. št. S-46R3.
.2209
Glavne}; Zdcn.'.-a, Ljubljana, Langusta
št. 17, osebno izkaznico, knjižico za kolo
evid. št. S—1—25404.
1821
Godce Anton, P.rdo 37, p. Domžale,
knjižico za kolo, št. okvira 577752, evid.
št. S-11627.
2134
Godiceli Franc, Liubljann. Snvflka 9,
knjižico ZA kolo. evid. St. S-4724, tov.
št. 199105.
2216
Gonibač Dracica, Počehova 102 pri Mariboru, prometno knjižico za kolo znamke
»Walfenrad« št. 1108738, evid. št. S—
16/14734.
1727
Goren? •••••, Podîipa 6, KLO Raka
pri Krškem, vojaško knjižico, izdano o<1
vojaškega odseka v Krškem.
2167
Gorjnp Janez, Tomažini 6, p. Rob, evid.
tablico za kolo št. S-6 1255.
2137
Gozdarsko avtnpodjctje-, poslovalnica
Bled, talon št. 3 na ime Matuš Štefan, izdan v Ljubljani, vozniška knjižica Številka 7431
1V.fi
Gozdarsko avtopodjetjo Bled, poslova'nica Kranj, prometno knjižico št 1217,
izdano od uprave NM v Ljubljani za tovorni avtomobil znamke »FTD«, evid.
št. S-0295.
1924
GAP Maribor, poslovalnica Slovenj
Gradec, evid. tablico tovornega avtomobila »Opel BLite« št. S—5894 in »Dodge«
št. S—3444.
1293
Gradišnik Mihael, Dol 61, Borovnica,
prometno knjižico za kolo št. S-6649 in
prometno knjižico za kolo, evid. št. 5048
na Ime Gradišnik Marija, Dol 61, Borovnica.
2133
Gregor'!! Jo2c, Podklanec 8, p. Sodražica, knjižico za kolo.
1798
Gregorio" Marija, Ljubljana, Hotel Slon,
osebno izkaznico.
2275
Grgetič Mihael, Raj-ec št. 6, KLO Jesenice, Dol., knjižico za kolo znamke »Union«, tov. 8t. 116334, reg. it. 718.
1774

Stoy. io -ai, m. 19g0 .
Gričar Olga, Polje 91, knjižico za kolo,
tov. št. 540875, evid. št. S-20985 in ••dükalno knjižico.
21^
Grum Slavko, Rudnik 9«, Ljubljana,
evid. št. S-2 589, tov. št. 64S39.
I*14
Gnmzcj Maks, Laporje št. 41, Polj&Eß»
knjižico za kolo znamke »Tripok, št. okvira 131612.
l73b
Harter Maks, Ljubljana, Pod hribom 60,
knjižico za kolo znamke »Standard«, **•
okvira 23156. eivid. 6t. tablice 8-16-60«,
izdano od NM Maribor.
22»
Hočevar Alojz, Ljubljana, Slape 37, vo*
jaäko knjižico, izdano od voj, ode*»
Ljubljana.
^
Horvat Martin, Hoiiza št. 124, kmet, začasno potrdilo št. 9, izdano od vojnega
odseka Dolnja Lendava in izkaznico »
kolo št. 1063.
I607
Hrast Peter, roj. 29. VI. 1900, Kobarid,
Gregorčičeva 5, osebno izkaznico.
I"51
Hrastnik Jože, Galjevica št. 30, vojaško
knjižico, izdano od voj. odöeka Ifitraó0o
182«
Hribernik Franc, noj. 6. VIII. 1931. d£
lavsko knjižico.
^°°
Hribernik Karol, Ljubljana, Trato 23»
izkaznico za kolo, št. tablice S—1—16411.
181*
Hribšek Alojzija, Krnico pri Hrastniku,
osebno izkaznico, izdano od KLO Turnice
pri Hrastniku.
^0."
Hudolin Jožef, Cešnjica, p. Železniki,
knjižico za kolo, evid. št. 4-13551, izd»•
150U
od NM Kranj.
Husaim Iznad, Celje, Cinkarniške b°'
rake, sindikalno knjižico, izdano od •
dikalne podružnice Cinkarne Celje. 215°
Hvala Helena, Ljubljana, Tugomerjeva
št 29, izkaznico OF.
I744
Inùostrija naravnega kamna Ljnbljana:
kamnolom Kopriva, izkaznico za kolola»1
industrije naravnega kamna, kamnolom
Kopriva pri Šefe•, evid. št S-29-76o.
1501
Ivanuš S'mon, Ratanja vas pri Ro^ki
Slatini, tablico za kolo znamko *WaVerc1•
«vid. št. S-8753.
°
12
Jnscr Albin, Ljubliana, Tržaška
,4a.
knjižico za kolo, evid St. S-10103. tow.
iMä
št. 723367.
Jäger Mirko, Dobrunje pri Ljubil3?''
knjižico za kolo, evid. Št. S-8882 in_ S>B'
dikalno knjižico na ime Mravlja '^m^g
Jančar Mira, Ljubljana. Koro«ef»vs) ul »>
knjižico za kolo znamke »Waffenrad«.
JanFîP Franc, roj. 19. X. 1022 v 7J!ì£Q
bu, delavsko kniižico, izdano "^ /J,*
1
Celje okolica
\,
Janežif Mariia, Grosuplje št. 43. evo«t. tnhlicp S 6.629, 5t. okvira o74979^0Jß
Jankovič Ivan, Crna vas 331, L^bl*"8'
evid. tablico •• kolo št. S-1--ir'^P
.Tare Anton, Lbibliina. Poljska p0* *'l
vajnica 382, knjižico za kolo, e"•.
vilka 64132«
•
.Tare Hilarija-Edmond, delavsko •01',«^
št. 1427033, izdano od OTO P^VRr< 1497
za dolo v ?flkanu.
„
Jclichnr Ferdo, Ljubljana, StoThl|p/2(>
vo laško knjižico.
'p
Jolichar Zora. •.^•••••, £tofta '
osebno izkaznico št. 6033 fe 1 194B' 1928
1» «d OLO Vukovar.

Ü2J.0 - 21. HI. 1950
Jeraj iialaoi, Vouice 60 nad Ljubljano,
«4ifCo za kolo, tov St. 1789501, evid.
«• 8-3-6211.
1703
Jero
Jožo,
Traava
25.
p.
Krašnja,
deUv
^o knjižico.
2189
f,er,*mol Ljudmila, Maribor, Koroška
var-n ' de*avsko knjižico, izdano od ToATtie volnenih m vigogna izdelkov v
Manboru teta 1949.
1720
Jesenic Jožo, škofja Loka, Stari dvor
«^oîmlrsko knjižico eer. PV-0001-• št.
6655.
leso
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KočOvar Cir-1, Ljubljana, Kiadezna 1,
knjižico za koic, »t. okvira 25741. 2166
Kokalj ilelona, Brdo 41, p. Domžale,
-knjižico za kolo, avid. St. S-Ö23S, tov.
št. 141090.
2279
Kokulj Manja, Nova vas št. 60, p. Sv.
Marko niža Ptuja, knjižico za kolo številka 4433Ü5,
1503'
ivolenda Nikola, Kopnvnik 40, vojaško
knjižico.
2312
Komito za turizam in gostinstvo, Ljubljana, evid. tablico št. S—3163.
1934
JOvtiž Božidar, ml. vodnik, voj. pošta
Kopč>č
Aatonija,
Smarjeta
ob
Pesnici,
£|*&/c, Ljubljana, plačilno knjižico aktiv. prometno knjižico za kolo znamke >Sov«a Podofioiriev JA St. 127462, serija V. jeteke Zeti« It. 60757.
1722
2063
Koren
Zora,
stanujoča
v
Kobaridu,
cm* DruS°> Sv. Miklavž pri Ormožu, Gregorčičeva 23, roj. 11. XI. 1900, osebJJU ^ knjižico za žensko kolo znamke
no izkaznico.
1831
••••11^' t0IV- št- 2457904, evid. tabliKorotič Angola, Ljubljana, FrankopanÖ.21-3766 na ime Rus Dragica.
1733 ftka 23, knjižico za kolo.
2131
Mari
»J/?¥
Ja. Matena 9, p. Ig, knjižico
Kosce Marija, Žužemberk 68, potrdilo
šu
ntfr?
9BÔ434, evid. št S—582, izda- za dvig usnja, izdano od >Kot&kßa« v
n
°odNMl2.
2021
Žužemberku.
2322
11
Jozcî •••
Dr? ?!"
'
»••2•• St. 16 p. Sv. Vid
Kosedmar Steian, natalio.r, Mestna kavJ
**•••. čevlj. pomočnik, knjižico za varna, Murska Sobota, uslužbensko knjiK0
*o evid. št. 20-10280.
1677
žico.
1629
'ofiavóis Jakob, roj. 3. IV. 1925 v ZiKosi Alojz, Desnjak, p. Ljutomor, iz«vejjem nhu, Ziri, staniujoS istoiam, h- kaznico za kolo. znamiio »SporU, tov.
u°*?>
za kolo, š,t tablice 11172, tov. št. 103*3910, reg. št. S.21-1359.
2074
6X>
24172, fedano v Kranju 5. V. 1948.
Koàtovc Josip, Mali vrh 40, Oloboko,
1655 knjižico za kodo >Torpedo«, št. okvira
Jntršek Adolf, LjubeSna 61, vojaško 286228, evid. tablica 4 3434.
2373a
1iV,
' izdano od voj. odseka Celje okoKošir
Jan
oz,
Skofja
Loka,
Stari
dvor
uca
1947
št. 28. Irata, vojaško knjižico.
1813
^« Elizabeta, Dogoše pri Mariboru,
»Koteks«, Ljuiiij'uia, Pred škofijo št. 1
•^
,—« knjižico za "kolo znamke »Sty- evid. tablu« S-1632.
1819
••<
> ft. 172288, evid. St. 8-17/9174.
Kotnik Kari, Slovenj (iraduc, Franceto2031
va št. 26, voiaško kc; ž\-o.
1674
vofeel Jakob' Si- JuriJ Prt ColJu- št- •'
Kous Ivan, Petan |Ci Jt. 115, p. Ransei
7?
.ktfiïïoo,
izdano
od
vojaškega
od.
wj£a
Celje okolica.
1057 kovci, izkazuaco za kolo, ledano cd NM
na Tišini, š',. okvira 565727.
1075
ie Ah z Môtoa • 3
Sti5na
žefe]
> >
i - ' P-knjižico,''
Kovač Ana, Šmartno v Kožni dolini pri
oiaižio iziaxni^o
eindikalno
^•«teuioo OF in knjižico za kolo.
2292 Celju, prometno knjižico za kolo St. tab.
lice 1371/S 13.
2157
Kav€i5 Marian, Sreddika 8, knjižico za
Kovic Soriî, Oo/dna uprava Koprivnik
°^ ''vid. a. S-l-26768.
1752 pri Kočevju, dekvec, roj. 1907 v VrnoKele
graču, Bosnu dekiveko knjižico številka
to " pc Štovan. Črenžovei 33, promet,
^ ••••• za kolo St. 3069.
1686 1 474.896, izdano od OLO Kočevje, po ver.
^03
«S6]Üimanc Pcpca, Kamnik, Zaprico 48, jeaištvo za delovno 6ilo.
1, • izkaznico, fedano od OF Kamnik
»Kovina«, Ljubljana, Stritarjeva ul 7,
feda' ^12^ za kolo tov. št 680158, prometno k-nržico za tricikel, domač izKa• °-, od odseka za notranjo zadeve delek, evid. št. tabli'-e 18143. izdano od
NM v Ljubljani.
2372
nJ
hJ*
'
Prane,
»Oraéte*.
Jesenice,
PreKozjak
Franc,
Ma<?nberg,
knjižico
za
^. 0va ul., vojaško knjižico, izdano od
kolo, ?.t. okvira 17S102.18-2824.
2129
>• °aeeka 0LÒ Jesenice.
2374
Kozlar Mat;ja, Crenšovc-, št. 163, pro5•••k•8• Branko, Hrastnik, Brnica 230, metno knjižico za kolo št 2702 in osebno
izkaznico.
168&
j^ " izkaznico.
2281
Kožo! ToDfka, Col je, Plečnikova 6, o*r*b.
P- ß^0n
'ßoac,
Vnanje
gorice
45,
2149
dew ••,••' potrdilo It. 1395 za izdajo no izkaznico.
4lWe 1mJ'žlce, izdano
28.
VI.
1949
od
Kračun
Vinko,
Slivnica
pri
Mariboru,
a delavno *:'o v Li'iMjani. 2019 prometno knjižico št. 9545 za motorno
W
lv
kolo zna m k •* »Viktoria«, re«. *\. O1042.
i4ja^' an. Mala Poiana 5t. 109, osebno
št. motorja 11344, št. eaaiK! 130344, izda150 iïdan
od KL0 Volika
0
0
'^•••<>
P ^ od or• °P. 'zkazn'co za kolo, Izdano no od odseka za notranje zadeve OLO Maribor.
1628
p
pov
a
olan '
* notranjo zadewe Mala
Kranjc Marca, Pobrežje pri Mariboru.
a ffl potrdilo o oddaji žitaric. 1413
Ferlucova 15, prometno knjižico za kolo
'0ifiiSk«niFpanc' Ljubljana, Skrabčova 3n,
št. P 0250, evid. št. S—16/9815.
1728
Kršu Km i žico, teda.no od voj. odseka
Kralj A'biii, i"'tdiil<-e -t. 4?, Raka fri
••• "niVf>r*itetno izkaznico št. 580/47.
Krškem, osobno izkaznico in promotno
'Sanj ° mBd- fakultete univerzo v Liub.
knjižico za kolo M. 7913.
2199
Krali Franc, Zn<;rad št. 22, knjižico za
c t «Janfijs Ivanka, Maribor, Partizanska
kolo, evid št. 181.
'2168
Pribor • •• i7k-i•.fO, Izdano od MLO
Kramar Franc, Lrvec 15. Colje, oro*" et ••*•?•
o
državlianfrtvu
in
elužbeni
motno knjižico za kolo št. 6338. sindikalna
^ ••0 Maribor.
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knjižico, izdano od «ad. podružnice Peòovnik in tekeLilao nakaznico R-l s 60
točkami.
. 1943
Kramberger Marija, Pernica, KLO
Smarjeta OD Pcöoici, prometao knjižico
za kolo znamko >Jumor« 11. 93259 in
evidenčno tablico št. S-1724904.
2035
Križman Martin, Ljubljana, Ižanska 24,
osebno izkaznico.
170Î
Kruljco Aloii, Ljubljana, Postojnska
11. 22, knjižico ea kolo, tov. žt. 346559,
evid. £t. S-28625.
1705
Kržon Blaž, ZaborSt 5, p. Domžale,
knjižico za koto znamke >Diirkoi>p«, ev^d.
U. S-S-3872.
2141
Kfičan (Stefana) Franc, osobno izkaznico, izdano od MLO v M. Soboti, slndikal-,
no fckasnico, izkaznico OF, prometno
knjižico za kolo, izdano od NM M. Sobota in vojaško knjižico, izdano od voj. odseka v M. Soboti.
1653
Lakovnik Irena, Ljubljana, Tabor 12,
spričevalo III. razreda v. gimnaeije iz
leta 1918/49.
1707
Langerhoic MarinkOj Truje 4 prd STcoIji
Loki, prometno knjižico za kolo znamko
>Dürkopp< evid. št. S-15584.
1751
Laznik Ivan, Količevo 36, p. Dob pri
Domžalah, knjižico za kolo, evid. št. S-940,
tov. št. 89222.
2284
LobeniCnik Gethart, Šmarje pri Celju
št. 21, 50 tobk R-l, izplačilno knjigo, in.
dustrijeko äzkanico in sindikalno knjižico,
vse izdano od Tovarne cinka, Celje. 1944
Lcmcš Boltažar, Št. Janž pri Velenju,
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka
Cel]o okolica.
1&51
Lopcihar Anton, St. Poter na Krasa 52,
izkazniro za kolo št. 161.
1552
Lasar Ivan, Babna gorica 16, p. Larvrica, železniško izkaznico za mesečno vožnjo Lavrica—Ljubljana, knjiŽSco za kok>,
sindikalno in mfedinekò'Izkaznico,' dekwno pogodbo in i7j;aznioo o aaposHtvi
Ì786
Leskošek Leopold, roj. 29 VIII. 1930,
urar, spričevalo, registrirano pod Številko
292/49 v Celju.
1569
Losno industrijsko podjetjo Celje, evid.
tablico avtomobila &t. S-3914.
2154
Lotič Frančiška, Maribor, Koroška ce6ta 8, delavsko knjižico St. 1819652, delovod. št. 12708, izdano od MLO Maribor.
1716
Levstik Franc, Blasrovna pr! &t. Jurju,
ceebno izkaznico, izdano od KLO Blagovna in promotno knjižico za kolo, št. tab.
lice S-l 3-4693, izdano od istega KLO.
1941
LevpuïÊck Marjan, postaja NM št. Peter na Krasu, izgubljeno odlikovanie za
hrabrost (medalja).
1541
L'pošok Franca Jožo. roj. 19. •. 1916
v Podčetrtku 8•, eedaj začasno zaposlen
v železarni Štoro, starno pa v rudniku
Podčetrtek kot vrtalec geološkega zavoda,
(jotrdilo o stalni zaposlenosti, izdano'julija 1947.
1499
Litostroj, prometni oddelek, Ljubljena,
prometno knuHeo za osebni avto »Fiate,
p.vid. št. S-0815.
2069
Ljubeč AloVii Studenci, Obrežna pri
Mariboru, nrometno knužico za koloznnmko >Elfa< št. 42S032, evid. št. S-16MS52.
2037
•••^• odbor Ljubüanskp oliUsti, *ajirštvo. izkaznico zo kolo. Stavilha tablice
S-1-30481 io št. okvira 4918714.
2140
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Lopan Kristina, Loče 86, p. Loue, knjižico za kolo, evid. 5t. S—19—2728, tov.
St. 408114
1810
Loitre-k Anton, Gozdna uprava Tržič,
člansko izkaznico »Čebelarske družine Sv.
Lovrenc na Drav. polju<.
1620
Lovišček Franc, Maribor, Pobreška 20,
uslužben v kazenskem poboljševalnem
domu v Mariboru, službeno izkaznico
št. 55 483, izdano od' ministrstva za notranje zadeve, Uprave NM v Ljubljani.
1468
Lukan Zdravko, Jesenice, Stalingrajska
št. 62, vojaško knjižico.
1795
Magoliž Ferdinanda, Ljubljana, Podmil.
ä&kova S7a, knjižico za kolo, tov. številka 533719. it. tablice 29547.
2125
Mahne Jožefa, Borovnica 67, knjižico za
kolo znamke »Triumph«, evid. številka
S-5716, tov. St. 294822.
2023
Majcen Franc, Pobrežje, Bantanova pri
Mariboru, prometno knjižico za kolo znamke »Styrîai it, 74069, evid. št. S-16/9604.
»Sfyria« št. 74069, evid. št. S-16/9604.
.2032
Majhen Joïef, Slatina, okraj Ptuj, prometno knjižico za kolo, St. tablice 9924,
9t. okvira 79587.
1570
Majhenič Francka, Dob 2 prt Domžalah,
sindikalno knjižico it. 16, izdano 1. 1947
od tvrdke Petek Julka, pletilstvo Ljubija.
na.
1748
Marchetti Janei, Ljubljana, Wolfova 12,
imdeke medicinske falkultete univerze v
Ljubljani.
1750
Marinëek Jane«, mesarski pomočnik,
Ljubljana, Rudnik 85, izkaznico za kolo,
evid. tablica 7781, tov. it. 14740, izdano
od NM Ljubljana.
Ï805
Matjaži? Ivan. Polički wfo pri Jareninl.
vojaSko knjižico, izdano od voj. odseka v
Ljubljani 1948.
1634
Matjašič Jože, Trnovejci vrb 27, p. Sv.
Urban pri Ptuju, izkaznico za kolo iteTilk-, 126291.
1256
•••••• Jože, Gor. Paka 8, Črnomelj,
prometno knjižico za kolo, St. okvira
793108, št. tablice 845.
1621
Maver Martja, roj. 5. VIII. 1921 v Grudenci, Sv. Lucija ob Soči, osebno izkaznico
2010
Mavric Neuka, Maribor, Mlinska ulica,
prometno knjižico znamke »Stever« it.
1213863, evid. št. S-16/1664.
2033
Mencigar Anton, Korovd št. 28, p Can.
kova, osebno izkaznico št. 13, izkaznico
za kolo znamke »Waffen Steyer«, St. okvira 895497, it. tablice S-16-12847, kmečke
bone, okrog 200 kuponov, 1500 prodatoih
kart in izkaznico OF.
778
»Meprom< Ljubljana, Tyräeva S6, erad.
tatAico S-1649 tovornega avtomobila.
1699
Merkun Mihael, Sv. Katarina pri Tržiču, vojaško knjižico.
2207
Meetno gradbeno podjetje, Maribor,
Stroeemayerjeva ul. St. 27, prometno knjižico St. 14822 za enoosno prikolico tov.
avtomobila >Chevrolet<. evid. it. 8532.
1469
Milani Ivo? Ljubljana, Tretenjakova 1,
vwmtöko knjižico II. kategorije, Št. 1087.
2273
Mila? Marija, Pirniče 144, p. Medvode,
knjižico za kol», evid. št. S-2206, tov.
it. 2018842.
2285
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Močnik Elčka, uslužbenka poverjeništva
za notranje zadeva Trebnje, stanujoča v
Mokronogu, železniško mesečno vozno
karto št. 25, izdano od železniške postaje
Mokronog—Trebnje za leto 1950.
2260
Moro Fcrdo, Dol 26, Borovnica, vojaško knjižico
1784
Music Anton, Ljubljana, Viška 41,
osebno izkaznico, izkaznico OF in sindikalno knjižico.
1791
Mušič dr. Drago, Celje, Cankarjeva 11,
prometno knjižico za kolo, štev. okvira
372528.
1952
Naglas Viktor, Ljubljana, Novti trg 6,
osebno izkaznico št. 0035525.
1786
Nakurun Jožica, Ljubljana, Tržaška
št. 38, mladinsko izkaznico, potrdilo o zaposlitvi in potrdilo o državljanstvu. 2217
Novak Bogomir, Maribor, Maistrova ulica, vojaško knjižico, izdano v Mariboru
1. 1907.
2036
Obere Anton, Reka, Kale Del Mare 4,
spričevalo 3. razr. gimnazije iz 1, 1935/36,
izdano od klasične gimnazije v Ljubljani.
1754
Obersnel Silvester, Maribor, Smetanova
ulica 72, prometno knjižico za kolo številka 1540900.
1721
Okrajno kovinsko delavnice »Črnomelj«,
avtomobilsko garažno št. S-0-31.
1440
Okrajni avtopromet »OKAP«, Ljubljana
okolica, ovid. tablico št. 2064 pollovomega avtomobila »Opel-Super«.
2018
Okrajni LO Poljîane, evid. tablico od
motornega kolesa št. S-04235.
1682
Okrajno sodišče v Ljutomeru, izkaznico
za kolo št. 126S znamke »Star«, tov. številka 201475, izdano od odeeka za notr.
zadeve pri OLO v Ljutomeru 3. XI. 1946.
1658
Okom Draga, Ljubljana, Cesta v Mestni
log 22, sindikalno knijžico št. 2657381.
2277
Pajk Frauc, Luče št. 27, KLO Žalna,
osebno izkaznico in vojaško knjižico. 1681
Pangos (Franca) Viktor, roj. 23. XII.
1901, vojaško knjižico, izdano od voj. odseka Divača.
1572
Pangeršič Marija, Suhadole 17, p. Komenda, osebno izkaznico.
1792
Papež Zofka, Ljubljana, Korotanaka ul.,
barake Litostroja, delavsko knjižico številka 2230061, izdano od Borze dela v
Dolnji Lendavi
1823
Pavič Marija, Celje, Dečkova ulica 30,
osebno izkaznico, izdano od KLO Dolgo
polje in poročni list, radan cd matičnega
odseka Celje mesto.
2164
Pavlic Julija, Ljubljana, Ob Ljubljanici
št. 49,° delavsko knjižico.
1788
Pavlovič Kana, roj. 1881 v Žužemberku, stanujoča v Metliki 121, izkaznico št.
24131, izdano od kraj. odbora Zvezo vojnih invalidov v Metliki.
1679
Pečenko Karol, Ljubljana, Streliška 39,
sindikiano knjižico ti. 53575.
2132
Pečnik Pavel, rudar v Žerjavu št. 7,
p. Črna, vojaško knjižico.
1549
Pcternel Franc, Kranj, Kalvarija 46,
vojaško knjižico.
1801
Pctrič Vera, Ljubljana, Kolodvorska 83,
začasno oisebrco izkaznico.
1816
Petrovčif Tïcclwka, Maribor, osebno izkaznico, izdano v Mariboru 25. IX. 1945
1717

6t©v. io r-ai, ni •
8
Porko Franc, Nova vas, Ertlova pri ^119
"
liboru, ipmometno knjižico za kolo znani
»Brenabor« št. 1851038, evid. številk»
S-16/6279, službeno železniško knjižico •»
vojaško knjižico, izdano v Mariboru le»
1949.
2039
Petojan Dragotin, Miren, St. 173, N°'
va Gorica, osebno izkaznico, izdano °*
KLO Miren.
•
Petrinja Ciril, Ljubljana, Korotanaka 9<
vojaško knjižico.
221''
Petrin Matija, dijak, Sp. Pobrežje, P;
Ročica ob Savinji, knjižica za kolo. ^°Ai
Pintar Luka, Ljubljana, GosposvoteJ*
št. 1, knjižico za kolo, tov. št. 18170SO.
evid. št. S-l 1513,
l687
Pire Pavla, Leskovec Št 54, Krško,
tablico za kolo št. S-7606
l»40
Pire Ivan, Skocijan 88 prt Novem m?"
stu, knjižico za kolo, osobno izkaznico in
i6J
izkaznico OF.
\
Pirih Leopold, Ljubljana, Novi bloki
št. 3, aiška, knjižico za kolo, tov. Stoj.
0145148.
2145
Pirnat Stanko, Maribor, Ljubljanska cesta, prometno knjižico za kolo znam*6
»Sikof< št. 76682, evid. St S-15/4656.

Plahuta Marija, Celje, Pohorska 7, P10*
meteo knjižico za kolo znamke »StynAf»
št. okvira 123.887.
I901
Plohi Janez, Mostje 10, p Juršinci, •••#
evid. tablico za kolo št. S—20—7856Plohi Avgust, Maribor, Koroška c. 62.
vojaško knjižico, izdano od štaba •- °ric0„
KNOJ-a v Ljubljani, partijsko izkazn
(UPUTA), osebno izkaznico, izdano o°
KLO Kog pxi Ljutomeru, člansko exa<&
kalno knjižico, prometno knjižico za kol
ztiamko »Nipad'c in prijavnico o bi'vanJnó
Podcržan Roman, osebno izkaznico > •
10666 in vojaško knjižico, izdano od J?:
1676
jaškega odseka v Prevaljah
Pogačar Alojz, Šmarje prt Sevnici, ko}1žico za koto, evid. št. S-2064, tov. številka 117926.
22S<i
Polak Franc, Celje, Proseniško 6, WJ"
1V
lieo za kolo št. 4276 S-13.
Polančič FJizabeta, Sv. Jurij ob ?&^•'
prometno knjižico za kolo znamke *iO
psdoc št. 656577, evid. št. S-17/455H.
Poniž Amalija, Ljubljana, Predovičo«1
OF.
št. 31, osebno izkaznico in izkaznico 1794
Ponuda Anton, Ljubljana, VidovdnnfRj1
it. 22, knjižico za kolo, št. fab,:'" %%i
l
št. okvira 6598.
Potepan Ivana, Ü. Bistrica št. 195> £
kaznico za kolo, ovid št. S-30-<524,^
dano od uprave NM Ilirska Bistrica t*
Potočnik Simon, kroj. pomočnik, riu
cane, knjižico TA kolo št. 626.422.
Potrošniška zadruga, Kamnik, evj^
tablico tovornega avtomobila St.
\a<$,
Potrpin Danica, Ljubljana, ^)^fjl
št. l, dijaško knjižico, mlad'inelw in^d
vajako izkaznico, potrdilo o sociam^2 j0,
varovanju, potrdilo za četrt insko • J$izkaznico RK. živilsko nakaznico m ^g<j
za menzo.
45
Prehrana, Ljubljana, Tyrseva t.. '
prometno knjižico na imo šoferja
„^
Franc za tovorni 4 tonski avtom«»"

Stev. ïo,

21. III. 1050

•^•,•~9123' žt- motorja 02546, St. šala <!163.
1742
«evozaištvo »Bcžigrad-Siška«, Ljubijap !!ld- Èt- «—9254 z.i tritolo.
1926
Ana
1101 113
Ceata Sla;ro
pravd3'«'
>
Li
.!»
.
inrtJr 8> un,v- izkaznico medicinske fap!?°1938
j^'itekel Marija, Ljubljana, Rožna do••••,^
VI- Sì- 3, izkaznico OF èieP W3J1796
toiž^°nZdMcxiia
'
Ljubljana,
Vodnikova
5,
!a
St •,,»
°Io znamke »Ideal«, evid.
• 0-1390Ò.
1703
«oiÄ^ Bori3' Ljubljana, Rimelka 21,
Jisto knjižico.
1802
11
eviidll
^ JosiP» Ljubljana, Kbertova 22,
LttD
» tablico za kolo št S—13933.
p
2020
Veš5ic
Ljutom Čr Karüi
'
e
»t.
24,
Razkrižje,
romotl
ke i\rf 'P
'o knjižico za kolo znamS.011 ,'•ria<. tov. št. 1161589, evid št.
p -«^, izdano od NM Ljutomer. 16S0
•••••5•"••: !,'ranc- Orehova vas, Mari>•••«• . » Hižici za kolo mamko
110&1 • oiD >steyer Watfenrad« evid. et.
"* m 8228, št. okvira 6174952 in 84824.
p
,
2067
••• •••63* Francka, Domžale, IndustrijiMerii'^jst- ^3> Imi'žico za kolo znamke
"Uand«, tov. Št. 2159.
2201
maftfv,i°vi6 Miodrag. Ljubljana, DalCO J» «t ' brezplačno oblačilno kniiži<5iC0 •270' P^ilno kr^žico št. 40, oblaaakaz&ico, re«. St.' 70, št. Zap. 11.
2214
li H
Änton Pre ol c 85 s
Mar
Jeta na i?rav olP i
> ^"
kol0
- P Ju, prometno knjižico ••
2
ml£
559• ?f' e >Brandenburg<, St. tablice
*'t st oiroira 2014806.
1550
Franc
iašSf?VCc
>
Tržič,
Fužineka
1,
vo.
m
2274

Z

°°-

5t. ••4^**
Zolija, Ljubljana, Bezenškova
Lim,i. •••••• izkaznico, izdano od NM
•W
•
2323
vcjaas^ Alojz, Liboje St.. 88 pri Celju,
ln
Cšijg .Iioli
iJižico, izdano od voj. odseka
Žv(L ? ca in potrdilo o odlikovanju
?** borcev.
1942
koji^•naJf Jn«ka, Križ št. 8, Komenda,
00 z
a kolo in osebno Izkaznico.
h , .
1743
Iožo
Grade
> GradišSe 51, p. Slovenj
k, jj„, • Paznico za kolo, reg. St. 463,
1463
«sa ovoaiu.
508310.
g """"
IWö
••••? ^.i,£0lai. Podgorje, Kamnik, voKamnjjV11^^! izdano od voj. odeaka
jj
'
1807
'Cff'*0 trgovsko invalidsko podjetje
lo štaZ^f« Maribor, Vetrinjeka 24, okrogHoJ/P,I ]Ico> podolgovato štampiljko in
Ilea taiižic0 šl- 609901609925. 2017
*ojj*£uk •,0••> Slari dvor 28, Škofja Loka,
*»Q 94 JS^'co in odlikovanje št. 513 z
•••

KLO Skocjan, knjižico
2377
&iV* *
^236*
•• priET"8 »> rt, Zagorica 13, p. Stano«olo g» /umniku, prometno knjižico za
ce
Rod
S"^"80?71960
räk
H. LLn
!?
.
Crnuce 62, knjižico za
d st
^•• £ , \ - 10928, tov. Et 7030G, knji*1$• •11Da
• evid. St. S-10SR2, tov. Ste.
2832 in osebno izkaznico. 2070

**•\

>

0kvira
e c

^tto ^"'Ljubljana, PavSičeva 29, pro?^•< PVJJd005t za kol« znamke »Nauaè
* ' S-1-14141, tov. Številka
2324
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Rojko Avgust, Nova vaa pri Mariboru,
Oblakova ulica, evid. tablico St. S—
16/11725 za kolo >ETS< št. 63.
1715
Rosenwirt Marica, Zagreb, Klaičava 6,
osebno izkaznico št 039107, izdano 24.
VI. 1945 od NM Ljubljana.
2066
Rotar Franc, Ihan 22, p. Domžale, knjižico za kolo, St. okvira 1296867, evid.
St. tablice S-3-3004.
2288
Rozina Franc, Kresniško poljane 31,
knjižico za kolo, evid. št. S-14181, tov.
št. H7S0.
22S0
Rozman Franc, Ljubljana, Kolodvorska
št. 12, evid. taMico za kolo St. S.l-2208.
Rus Silva, Dobrova 63, knjižico za kolo,
št. tablice 5215, sindikalno knjižico, izkaznico OF in potrdilo o zaposlitvi. 2313
Rutar Valerija, rojena 28. III. 1932 v
Doblarjih 6t. 29, p. Rooinj, osebno izkaznico.
887
Sajovic Anica, Šivilja, Suha 10, Kranj,
sindikalno izkaznico št. 1769321.
1729
Samce Rozalija, Arcira št. 2, p. Vojnik pri Celju, knjižico za kolo Številka
13-971.
1544
Sedej Jakob, roj. 14. VI. 1890 na Vojekem nad Idrijo, eedaj v Idrekein št. 9,
Ledhi-e, izkaznico za kolo znamke »Lordrad« št. 148994, St. tablice 26/46. 2209
Scmif Viktorija, Vrhnika, Nova vas 7,
osebno izkaznico, izkaznico OF, bolniško
karto, tekstilno in živilsko nakaznico, stadi kalno knjižico, potrdilo o zaposlitvi in
tekstilno nakaznice na ime Reenik Alojz
in Mavri Angela.
2180
Sonegafnik Tilka. Pretavrje 1, prometno
knjižico za kolo, št. tablice 1012.
1962
Sešck Danijela, Ljubljana. Tržaška 79,
osebno izkaznico št. 792, izdano 3. VI.
1946.
2290
Sindikalna podružnica 1 Tkalnica hladovino, Celje, sindikalne izkaznice na imena: Zupane Milka št. 270313, Zeme Amalija St. 64404, Toplffianec Franc, številka
3012190, Kociper Marija, Ramšak Blaž in
Lipuš Avgust št. 1325068.
1945
Sintis Mihael, Maribor, Tezno, 6trekIjeva ulica, blo]{ 3, potni list za tujce
št. 2598/349, izdan 21. XI. 1949 od min.
za motr. zadovo LRS.
2220
Skaza Edvard, Lipa št 1, Frankolovo
pri Celju, vojaSko knjižico, izdano od voj.
odseka Celje okolica.
2168
Skamen Fani, Celje, Mariborska c. 93,
prometno knjižico za kolo, št. tablico
8020.
1955
Siacele Ivan, Trnovska vae 48, Ftuj,
knjižico za kolo, št. okvira 42975, št. tablico 7278 eer. 20.
1814
Slane Karel, Ljubljana, Vošnjatova St.
10/•, osebno izkaznico št. 028253, izdano 15. VI. 1946 od NM Ljubljana. 1799
Slapnik Ignac, Tezno prt Mariboru,
osebno Izkaznico in osebno izkaznico na
ime žene Pavlo, obe izdani v Vojniku pri
Celju 1. 1945.
1723
»Slovenija •••••, Ljubljana, Litostroj,
evid. tablico avtoprikoüce S—2404. 1937
Sloven'jalcs, podjetja za izvoz leea to
lesnih izdelkov, DjuMJana, Beethovnova
St. 4, dovoljenja za izvoz St. I. br.
2852/512, izdano 21. VI. 1949 od MST,
Beograd.
1923
Sluga Franc, Kožarje št. 9, •. LJubljana, vojaško potrdUo,
2135

Stran 111
Smogavee Rudi, Pivola, p. Hoče pri Ma»
riboru, vojaško knjižico, izdano v Mariboru 10. VIII. 1948.
1725
Smrekar Silvo, Ljubljana, Dolenjska
23•1., sindikalno izkaznico, izdano od
EC2 v Ljubljani.
2022
Smrke Alojz, Gor. Podboršt 2, KLO
Mirna peč, vojaško knjižico.
2376
Smudej Ivan, VìZOTO pri Celju, osebno
izkaznico št. 295.
2152
Sočič Vinko, Ljubljana, Korunova 8,
delaveko in vojaško knjižico ter izkaznico
OF.
1747
Soklič Jože, Sv. Katarina pai Tržiču,
vojaško knjižico.
2206
Sosig Angela, Gosteče St. 8, Sk.- Loka,
izkaznico za koto znamke >Midh<, tov.
št. 94378, St. tablice 14.990. na ime Kieovec Angela, roj., 20. VIII. 1913 v Delnicah, Poljane nad Sk. Loko.
1892
Srpan Franc, roj. 20. III. 1912 v Nadleoku št. 27, okraj Postojna, zdaj v Starem trgu št. 1 pri Rakeku, vojaško knjižico, izdano od vojnega odseka Ralkek
l 1947.
2268
Stanković Josip, Maletič, Karlovac, preklic o izgubljeni vojaški knjižici, izdani
od 33. strelske divizije v Krizah pri Tržiču, objavljen v Uradnem listu LRS„ Številka 7 z dne 14. II. lflóO, ker 66 je knjižica medtem našla.
k 1033
Stante Ana, Ljubljana, Lončarska eteza
St. 5, osebno izkaznico, izkaznico RK in
OF.
1702
Stare Alojz, Mekinje 13, p. Stična, vojaško knjižico, izdano od OLO Grosuplje.
2065
Store Ivan, Rovisče sì. 33, p. Studenec
••• Sevnici, prometno knjižico za kolo,
izdano od NM KrSko, št S-11-1S93. 1696
Stopar Drago, LjubHana, Rožna dolina,
Cesta III. St. 18, knjižico za kolo, evid.
St. S-11765 in knjižico za kolo na ime
Stopar Silva.
2321
Stopar Rudolf, Celje, Mariborska 110,
tablico za kolo št. S-12-3945.
1948
Stritar Mirko, mizar, Rašica §t. 42 pri
Vel. Laščah, izkaznico za kolo znamke
>Puch-Lux<, št. tablice 1141, tov. številka 842942.
2311
Sndja Silvo, Ljubljana, Miklošičeva 4,
vojaško knjižico, vojaško pofadilo in osebno izkaznico.
2283
Supan Viktor, Ljubljana, Ribniäka 25,
izkaznico za kolo znamke >Steyer-Tr>
glav«, lov. št. 5501487.
2212
Scnekar Mirko, Kozjak pri Zg. Kungoti,
evid. tnbiico st. S-17/10732 za kalo številka 570704.
2034Sildeniold Cveta poročena Regally,
Ljubljana, Hribarjevo nabrežja 3, izkaznico Zveze borcev, potrosniSko nakaznico
za izredne potrebščine in uslužbenko izkaznico.
>
1567
Simone Stanko, Ljubljana, Tomačevska
Sf. 5, vojaško knjižico.
2124
Siplič Stefan, zid. delavec, M. Sobota,
Poljska ulica, delaveko knjižico številka
1297247, izdano od OLO v M. Soboti.
1439
Sknloe Josip, šprinc, p. Ljutomer KLO
Globoka, prometno knjižico za kolo »Vittorie«, St. 116.1668, Jzdano pri DLD v
Ljutomeru.
1967
Šnajder Alojzij, Flekušek, Sv. Jakob
pri Mariboru, prometno •••••• sa kolo
St. 28202, evid. SU S-17/26e2,
2030

Stasa 112
;aadsr Alberi, J.Taioug '• pri Ceiju,
prom eta-• Vu;iai<"> r.' Vdo, St. tablico
9014.
21 :•
šppeta^c •-•'''•, fìiciioko IG pri Brežicah kuiffi'"'' ~~< '.ria -••••^ >Waî?enrad". «.' oird-a 4P-A
22G2
Smiđ •••"•, roi. 'M. Vili. 1907, Bukovica '24, ••^•••• knjižico, Vdmi od vojalkerj r>'<roi • L-'-W^nn.
2123
ž mi d Jan?? •To.^novîr št. 6, p. Železniki, kn.užLc» •• kolo znamko "Columbia?:,
evia. ït. S-13.56«. tov ï(. 340••0.
2271
6o!ar Kolnman, rai. 4. XII. 1021 v Dol.
gcwaJfca <ror>ili. okraj Donja Lendava,
trg. pcmoEaii, x n„>a'ki knjižico, izdano
1947. rd -v,ni. odf^ka v Dolnji Tendavi.
1783
foliuç •*••, Začrtat 16 pri Celju, vojaško kn^žic, •'d"nn P d voj. odreka C'dje
okolica.
2160
fcorn>Yjka, gcj-pccLnia, roj. 18S0, Ljubljana, Tovarniška nI. t, of°hro i-ZKazhico
ït. 70226.
1812
Soiko Jožko, roj. S. V. 1915 v Mo.
steci!, okraj Kr=ko, vojaško knjižico.
1659
SrstrJf An+'-iiìn, T.jubkana, K o rota ritka, baraka lie, •..•••:\•• izkaznico
žt. 2390 in nabavno knvVco Litoetroja
Et. 2390
17Ó6
Staube Temna, Celje, Tomšičev tr;,' 4,
dekret o poko.rur.i in tPk~''1nr, mkaznico
R-3 s 120 točkami.
2165
Stefanie Loop's]'!, Ljubljana, ••/na dolina, Ce&ta VI. St. 4, knjižico za kolo,
&aâ. -t. ?—12051, t<*v. "'. 1?"î)^0, -nidikalno knjižico St. 94833, Mu^ben-j knj •
žico št. 65414, esebno in OF izkaznico.
?.02l
St6îan.0Tj6 Jficdra? Ljubljana, Privo«
It .", članska irkazffiro no^om^tne zveze
SkweTr;p :'n :r°:'f"-,r,a f'niïtva Krim.
2293
žtrukfili Henrik. Krorrjberk št. 36, N.
Goii.ra. rò'. Vi'. XII. 1012. delnwko knjižico št. 1494•76. deJovcdaa ït. 2450 . 1403
Sumab. Ivan, Črna pri Prevaijab, šofer••• knjižico št. 3441 in osebno izkaznico
it. 6S9Ì.
1496
Sumbergar Frančiška, Sp. Kašpli 2,
esebno izkaznico.
2276
gumlai .Tore. Mihalovec 47. p. Dobrova,
knjiz.cn Va kolo ït. 1114W«. ^. tablice
11-1171.
2266
Suako Flora, Celje, Dečkova 20, izkaznico OF, izdano od OLO Colie mesto, teren Doljro polje.
1809
éaStar ing- Franjo, Ljubljana, Reeljeva
et. Hb fi-ndiV-a'.nr. knìifico St. 582245
2203
Suštarsič 1•••, LJubljana. Livada 9,
knjižico za lolo, --TÎd. st S 1796, tov.
». 151311.
2218
sviceli Edo. LiiibHaoa. Cankarjeva 16.
krrv-rr. za kolo.
2291
••••••
Peter,
ISka
vas
93,
p.
Ig
pri
Li"b'i",i. V'akdpko odločbo.
2315
Ti'ar Ana. Voglie 65 pri. Kranju, iz••••'>• za kolo jt. '4-2050.
1652
Tkalnica hlačevinr. ekonomija Celje,
p.rroi;, . '-t--i>;irn •• ].^0 znamko Waffe;:, id' ïf rigira £917596/13.
2155
Tonisi? Vlado, Trnovljo pri Celju, promet• knî:r>o za kolo, ït tablico
2159/13,
4T;1»,vfo 'zdjmo rd FT ^ Trnovcr,.
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ijo in vej^pko knjižico, izdano od voj. ođfPka Celi© okolica.
2228
Toplišck Franjo, Gradbeni telinjkum,
stanujoč v Ljubljani, Rožna dolina, Cecia III/12, knjižico za kolo znamke >Adlcri 51. 25440, izdano 1. 1949 cd NM VačRakovnik.
•
1225
Tratnik Terezija, Lipovci 88, p. Beltinci, obpbiro izkaznico, izdano od KLO Lipovci.
1897
Traven Pavla, Tacen 33, knjižico za
koto, eviti. St. S-2-2117, tov. št. 604478.
2215
Uprava kra|ovnih pi'djetrj Bizcljskr«, popotrdilo o reviziji delavskih knjižic na
ime Sekoranja Ferko St. 5111 in Kostevc
Marija St. 5112 z dno 30. XI. 1948. 1622
Urbane Marija, Koatanjevica na Krki
potrdilo o neizdani delovni knjižici Številka 69, izdano od uprave za delovno
čilo OLO KrSko.
2116
IJrlidiifdf Vladimir, raatuntetno opricevalo I. (ri'rnnaziiie v Ljubljani iz leta
1943.
1811
Vavpotič Anton, Črnuče 9, knjižico za
kolo, lov. St. 20132. avid. št. S-11Ö27.
2211
.Velovif Goran, Polje 166, živilsko nakaznico za februar 1950 D-l.
2202
Vesel .Joža, Ljubljana, Sv. Petra c. 21,
sindikalno knjižico St. 2428365,
1566
Vdovig .Tosip, Ljubjana, Svabičeva u. 2,
prometno knjižico za kolo znamko >Puch«,
tov. št. 515676, evid. št. 26.300.
2027
Vidie Vinko. Malo Mraševo 18, Sv.
Križ. taMVo za kolo znamk» ^Torpedo«
St 1414, tov. št. 31133.
2072
Vođisck Blarjan, Zagreb, Kaptol 27, internat, vojaško kniižico, izdano od voj.
odseka Celje mesto.
2159
Vodnik Albin, Ihan 71, p. Domžale,
knjižico za kolo, eva'd. St. S--3027, tov.
št. 1545521.
2025
Vogrig SerRcj, Ulica Sv. Gabrijela števijka 36, p. Nova Gorica, zač. ooebuo izkaznico, izdano od odreka NZ Gorica.
1731
Vohtclič Marica/ Ljubljana, Velika
čolnarska 19, knjižico za kolo, evid. št.
K-3079, tov. St. 81207.
1932
Vojkovi? Hlrrtin, delavec, Tovarna mesnih izdelkov, Murska Sobota, roj. 11. X.
1887 v Ižakovcih, delavako knjižico Številka
1470032, izdano od poverjeništva za
de1«, OLO Murf.ka Sobota.
1464
Volfrč Danilo, Komen 28, okraj Sežana, vojaško knjižico, izdano od voiaškeza odseka Divača.
2314
Volčini Doroteja, Vir 80) p., Dob pri
Domžalah, knjižico za kolo, tov. štervilka 48762, evid. št. S-1608.
2203
Volk ïvan, Ljubljana, RakovniiSka 6,
živilsko nakaznico št. 790, •••••• NM za
1950, izdano od NM Ljubljana.
1746
Vostner Angela, Ljublhj'ana, ZaloSka 36,
knjižico za kolo, eviđ. •. S—16607, tov.
št. 83773.
2028
Vrčkovnik •••, rudniški zidar, Žerjav
St.' 60, p. črna, vojaško Imjiižco.
1548
1650
Vrhnjaît Anton, roj. 1. II. 1895, mlinar v Kuršinrih 59, OLO Ljutomer, osebno izkaznico, izkaznico OF, 30 točk in
račun od odkupnega podietja Kri že voi prt
Lju'ompri! 7• oddajo mlinske merice.

St&v. 10 -fil. ••
Vrhunc inç. Nejko, Praše prj Kja^'
knjižico za kolo, evid. St. Ć— 1—358a, W^
Št. 618547.
Vucko Martin, Gornja Bistrica 168,
p. Črenšovci, knjižico za kolo reg. št.
1922•, Izdano od pc-verjeiuš'va za o<g
?0<)9
nje zadeve v Dolnji L^ndav.
Zajko Jurij, Ljubljana, Jemejeva W,
lb
vojaško Iffljiižico.
Zdolšck Marija, Začret, Celje, promelf"
knjižico za kdlo. Et. tablice l4450,.1J0
o-a
okvira 42816.
°
Zovnik Jožo, Novo mesto, Francis^
elia 2, vojaško oficirsko izkaznico, °potrdili o odlikovanju, medajp za •
brost in zasluge za narod
izkaznico OF.
iaslio
Zobce Satnko, Kočevje 151, VOJf
knjižico, izdano cd voj. odbora •••?•^•
osebno izkaznico.
*
Zorn Jože, Renče 152 pro Gorici, oe*no izkaznico, izkaznicio za kolo, ^?*?1!^
iakaznico št. 310, izdano od upravo -. n
Gorica in izkaznico OF. izdano od Kw"
Renče.
2200
Zornik Milan, Ljubljana, Komendsg*
26yi., izkaznico za kolo, rep. St ^~~^Là
x
št. okvira •6088.
°
Zupan Marjeta, PotoM 15, p. •••••••
na Gor., osebno in OF izkaznico, •^
1
od MLO .Teeenico na Gor.
Zupančič Franc, kmetijski delavce, &
kaznico za kolo znamke >Barodela<>& i
tablica 14669, lov. St.. 918105, izAaW]cßo
l
postaje NM na Igu.
Zupnči« Karel, Ljubljana, Gotova 26|
knjižico za kolo znamle sApolòC * J.
1•
St. 368896, evid. St. S-13962.
^
Zupančič Milan, Rudnik 115, W•f£'
evid. tablico za kolo -St. S-284452' lbl
•
št. 348286.
Zupančič Stane, Ljubljana, G$gft.
št. 105, usluZbenako knjižico St. •^••
dano od min. za delo FLRJ.
železnik Ivanka, Celje, Cesta na G^,,
št. 15, prometno knjižico za1 ••, BI. ^,
lice 12660/12.
•
Žabkar Ivan, Stara Bučka 29, Skoči•••|
knjižico za kolo znajnKè aMajesJ*"«• ,„g
okvira 1194017.
*
Žoloznik Zajka, Ljubljana, W«'i&H;S
sindikalno knjižico ^. 65750 to ^S
ulv
•• Imjižioo št. 1255066 na imo U
"Jgoo
1800
Matko.
tó
c
žnidarič Franc, Maribor, Tržaška ^t
osebno izkaznicp; izdano v Mariboru • .^
z ac
prometno ••••••
knjiäco za kolo
Kolo ••^••••.
4 ^?c/f(
St. 188366Ï z evid. tablico St. S-le/l^g
žokalj Frapp, Krška ••• i •1-%^'
cab, evid. tablico za icotff St. 2176•0'1•02
Žokalj Marija, ••••• vas 27, P1*«?^
knjižico za kolo št. 4Ö56, uzdano ••.•
Krško.
Zorž Marija, Zagora št. 166, &2lToà
p. Anhovo, osebno izkaznico, »eaan ^
notr. upravo Solkan. '
ŽTižaj Ivan, Sp. Hu'dioja 101. •?•^•knjižico. Izdano od voj. odseka ^ol>° ^50
lira.

izdAia »Uradni Ust IJIS«, Direktor 5n odgovorni uradnik: dr. Rastko Močnik, tiska tiskarna >Toneta Tomäca, vel v IitutiH81"
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ŠTEV. 11

Razglasi in oglasi
• naši založbi je izšla

Zbirka gospodarskih predpisov III. del
1

dopolnjuje vrsto naših periodičnih publikacij s področ- o invalidskih gospodarskih podjetjih, o delavskih uslužgospodarstva. Kakor prvi dve knjigi in ponatisnjen ter benskih restavracijah, o dečjih jaslih, o ustanovitvi in prePopolujen i. del Zbirke gospodarskih predpisov prinaša nehanju delovnih razmerij in o delovnih knjižicah, de1
ta obširna knjiga bogato gradivo za obsežne, po- lovnih normah In tehničnih normativih porabe delovne
e
wbme naloge, ki jih morajo izpolnjevati državna, tako sile in materiala.
ezna kakor republiška lokalna gospodarska podjetja.
V predpisih o akumulacijah in cenah so obseženi
jobaežnejši, zato tem važnejši del sbirke vsebujejo predglavni predpisi za lokalno industrijo, za avtomobilski proli o upravi državnih gospodarskih podjetij, kjer je namet, za delavsko uslužbenske restavracije, za kmetijske
ooo razčlenjena snov o prenašanju delov osnovnih
strojne postaje in drž. kmetijska posestva. V dodatku so
reustev, dalje so predpisi o vknjižbi lastninske pravice na
dopolnitve, spremembe in popravki predpisov o akumuVll
^ ih nepremičninah, o razlastitvi, nacionalizaciji in
laciji in'cenah v industriji, gradbeništvu, gostinstvu in
"raži, o določitvi in kontroli kakovosti izdelkov in o trgovini.
.. Ijevanju industrijskega blaga, o f inansi ranju investiV obsežni, pregledno urejeni zbirki je uvrščenih nad
1> o proračunu, o obrestnih merah, hranilnih vlogah in
:if>
tabelaričnih
pregledov in vzorcev. Upoštevam so tudi
"uinalujh bankah, o tekočih računih, o gotovinskem
°metu drž. gospodarskih podjetij, dalje o izplačevanju vsi popravki, ki so izšli do zaključka redakcije. Zbirka,
Unov
zasebnim podjetjem, o poslovnih knjigah, knjigo- ki je nepogrešljiv pripomoček vsem voditeljem in drugim
v
u, inventuri in zaključnih računih, o reviziji, o pre- uslužbencem v drž. gospodarskih podjetjih ter ljudskih
odborih, hkrati pa koristen pripomoček pri strokovnih
y> nagradah in tekmovanju, • zbiranju odpadkov in o
izpitih, obsega 879 strani in etane v okusni veiavi v
lektiranju, o graditvi in gradbeni inšpekciji.
polplatno 130 din.
Plošnim predpisom so dodani glavni predpisi o kon1••
• izvozom in uvozom skupaj s carinskim zakonom,
Ravnateljstvo „Uradnega lista LRS"

^^^zglasi ministrstev
št lT»
'
391/1-50

2677

Razglas

M

gk^^vo za kmetijstvo LRS raz^Seva n u2* ia 8- eIonu ureclbe ° Pre»
öie](v.,r J in zatiranju nalezljiv© ohro2UjÄ Ptičev (Uradni list LRS, št.
8•••/.49), da so v Ljudski republiki
&&ev •. z nalezljivo ohromelostjo pro.
*olica °«iženi kraji: Kranj, Maribor
8 •<We
'° W

,

3&me 5

n

•• ^ad£°na

plu
nf

J

3'a

ter da okrđ a
re

i

ć okužena
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4aaa, dne j4 „^ la30
•~^^^nstrstv(. za kmetijstvo LRS

Register državnih
^Podarskih podjetij
586,

Vpisi

£4 v^NPa,a •s, MLO Domžale.
Kfc,14slna
' ma•s 1950.
MI ^ovm* ^
K° tilna, Depala vas.
^olaiffi, Prejet: Postrežba goetom z
v
l3 o Jn xi? brezalkoholnimi pijačami,
m^ * «ejem ter mrzlimi ia topUmi

Ustanovutelj podjetja: MLO Domžale,
odločba it. 459/50 z dne 7. 111. 195U.
Operativni upravni voditelj: MLO Deri
iale.
Podjetje zastopajo in zanj podp.swj 'jo:
Pavovee Matija, poslovodja, samostojno,
spiee finančnega In kreditnega značaja
podpiäujeta
Tratnijs Ivan, upravnik ir.estmb podjetij In
Vobič Ciril, knjigovj^a do 50.000 din,
za večje zneske sopodpi&uje
Kavčič Jožef, finanČnj poročevalci: pri
MLO Domžale.
Okrajni LO Kamnik,
povorjcništvo za finance,
dne 14. marca 1050.
St. 522 III. 1950
2S95

•

587.
Sedež: Domžale.
Dan vpisa: 17. marca 1950.
Beeedilo: Mestna mesarija, Domžale.
Poslovni predmet: Prodaja •••• in
mesnih fodelkov za vee potroänüke.
Ustanovitelj podjetja: MLO Domžale,
odloîba št 457/50 z dne 1. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: MLO Dom
žalo.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Podgoršek Franc, poslovodja mesarija,
vaiìnejie epi&e finančnega in kreditneea
nuSaj« đo 50.000 dum podpisujeta

Tratnik Ivan, upravnik mestnih podje-.
Üj in

Vobič Čini, knjigovodja. Za večje zneske (KlpOlipWUjt'
Kavčič Jožei, Unanòni poročevalec pri
MLO Domžale.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 17. marca 1950.
St. 521 III. 1950.
2393
5S8.
Sedež: Domžale.
Dan vpiea: 15. marca •9••
Besedilo: Mestn« prevozniški, podjetje,
Domžale,
Poelovni predmet: Prevažanjo blaga *
konjsko vprego.
Ustanovitelj jiodjetja: MLO Domžale,
odločba St. 456/50 z dnv 10. III. 1950.
Operativni upravni voditelj: MLO Dom
žale.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:.
Tratnik Ivan, upravni!; macinili podjetij, spise finančne^ {n itTPdltofsja značaja
sopodpieuje
Vobič Ciril, knjigovodja do •zu'efl'kn
50.000 din. za večjo vsote pa sopodpipuje
Kavi?f Jožef,-finančni poročevalec pri'
MLO Domalo.
' ;,
Okrajni LO Kamnik,
' '
poverjeniStro i& finance,
dne 15. marca 1950. ,
*t 624 III. I960.
2396

UR•••• LlfrT LRS

Stran 114
5S9.
Sedež: Kamnik, Graben št. 17.
Dao vpisa: 20. marca 1950.
Besedûo: Mentilo jirevozniško poujetje,
Kamnik.
Poslanu precunei: Prevoz za tuji račun, vzdrževanje javne čistote (pobdranje,
odvažanje «meti, čiščenje cest, kanalov in
podobno) mesta Kamnik.
Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik,
odločba št. 450/50 z dne 24. II. 1950.
Operatiivni upravni voditelj: Izvršilni
odbor MLO Kamnik, poverjeništvo za lokalno gospodaretvo pri MLO Kamnik.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Iskra Jurij, upravnik, v odsotnosti ga
nadomešča
Ponifevar Slavko, spise finančnega :n
kreditnega značaja podjtósuje
Nemec Jurij, gl. računovodja, nadomešča ga
Bervar Ivanka.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 20. marca 1950.
St. 544 III. 1950.
2560
*
690.
Sedež: Kamnik, Graben St. 40.
Dan vpisa: 20. ••••• 1950.
Besedilo: Mestna ekonomija in vrtnari.
ja, Kamnik
Poslovni predmet: Proizvodnja in prodaja povrtaine in cvetlic, Iepotičnega
drevja potrošnikom, zlasti pa preskrba
menz -i- zelenjavo, urejevanje parkov in
nasadov ter živinoreja.
Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik.
odločba št. 452/50 z dne 10. III. 1950.
Operativni upravni voditelj: Poverjeni.
§tvo za lokalno gospodarstvo prd MLO
Kamnik.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Sitar Ludvik, upravnik, samostojno, na.
mestnik
Ponikvar Slavko, spise finančnega in
kreditnega značaja sopodpieuje gL računovodja
Nemec Jurij, namestnik
Bervar Ivaiika.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeniStvo za finance.
Sne 20. marca 1950.
St. 545 III. 1950.
2559

•

Ml.
Sedež: Kamnik, Graben št. 40.
Dan vpisa: 20. marca 1950.
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje,
Kamnik.
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih
in brezalkoholnih pijač, prodaja mrzlih
ta topHi Jedil ter oddaja prenočišča.
Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik,
odločba §f. 419/50 z dne 20. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo za lokjalno gospodarstvo pri MtO
••••••.
Podjetje zčsAopajo in zanj podpisujejo:
Dolinleik Janez, upravnik, samostojno,
namestnik
Sejairnik Franc, spise finančnega in
Kreditnega značaja 6ppödpteuje
Nemec Jurij, gl. računovodja, namestnik
Bordar Ivanka.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 20. marca 1950.
Ôt. 543 IIL I960
2561

592.
Sedež: Domžale, Èolska ul. 14.
Dan vpisa: 16. marca 1950.
Besedilo: ilesino mizarske delavnice,
Domžale.
Poslovni predmet: Izdelovanje pohištva
iz prinesenega materiala in ©iavbnih delov, popravila mizarske stroke.
Ustanovitelj podjetja: MLO Domžale,
Operativni upravni voditeïj: MLO Domžale.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Žagar Jože, poslovodja, važnejše epise
finančnega in kreditnega značaja do
50.000 din podpisujeta
Tratnik Ivan, upravnik mestnih podjetij in
Vobič Ciril, knjigovodja, za večje vsote
sopodipisuje
Kavčič Jožef, finančni poročevalec pri
MLO Domžale.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance.
dne 16. marca 1950.
St. 523 III. 1950
2394
593.
Sedež: Kamnik, Sutna št. 41.
Dan vpisa: 20. marca 1950.
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje Delavsko uslužbenska menza, Kamnik.
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih
in brezalkoholnih pijač, prodaja toplih in
mrzlih jedil delavcem in nameščencem
(abonentom) oskrba delavstva in name.
ščenetva e celodnevno prehrano.
Ustanovitelj pedj^tia: MLO Kamnik,
odločba št. 558/50 z dne 10. III. 1950.
Operatiivni upravni voditelj: Izvršolni
odbor MLO Kamnik, poverjeništvo za lokalno gospodarstvo pri MLO Kamnik.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Pkems Mar'ja, poslovodja, samostojno,
namestnik
Sekrrnik Franc; epiee finančnega in
kreditnega značaja eopodpisuje
Nemec Jurij, gl. računovodja, namestnik
Bervar Ivanka..
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 20. marca 1950.
St. 542-• 1950
2562
*
594.
Sedež: Vir št. 30.
Dan vpisa: 18. marca 1950.
Besedilo: Krajema pekarna, Vir.
Poslovni predmet: Nakup moke in dru.
gih surovin za pe&o in prodajo kruha in
peciva, storitve prebivalstvu za peko kruha in peciva.
Ustanovitelj podjetja: KLO Vir, odločba št. 275/50 • dne 11. III 1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Vir.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Zavošnik Ivan, upravnik in
Aliò Jože, poslovodja, sikupaj do ne.
omejene vsote v okviru kredita 50.000 dih.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 18. marca 1950.
St. 565 • 1950
2479

•

595.
Sedež: Brežice.
Dan vpisa: 17. marca 1950.
Besedilo: Mestno podjcije — krojaška
delavnica, Brežice.
Postavni predmet: ••• krojaška d'eia.

Stey. lfL - 2•|•^
Ustanovitelj podjetja: MLO Bxezice, od.
ločbta •, 99/2 z dnö 28. •. 1950.
,
Operativni upravni voditelj: fovrsua
odbor MLO Brežice.
Podjetje zsetopajo in zanj podpisuje]0Poljanšek Ignac, predsednik MLO,
Gregi Milko ravnatelj,
_
,
ing. Zobec Ivo, poverjenik za s-c'&- P
jetja,
, a
Vodavnik Drago, šef knjigovodske
centra, za vse zadeve, po dva skupaj'
Okrajni LO Krško,
poverjeništvo za finance,
dne 17. marca 1950.
št. 511
2388
*
596.
Sedež: Brežice.
Dan vpaea: 17. marca 1950.
Besedilo: Mostno podjetje — mBnZ '
Brežice.
.
Poslovni predmet: Kuhanje in izdajaj
hrane abonentom, ter druge zadeve g '
sflnske stroke.
J.
Urtanovirelj podjetja: MLO Brežice, °°točna št. 96/2 z dne "28. II. 1950.
.
Operativni unräv'ni voditelj: izvršim*
odbor MLO Brežice.
Podjetje zastopajo in zanj podptó«Ì3J°"
Poljanšek Ignacij, predsednik MLO,
Gregi Milko ravnatelj,
.
..
ing. Zobec Ivo, poverjenik zu 1••- P° "
a
ietiVüdovnik
>
•.1.«»•
Drago, šef knjigovođo^-»
centra, za vse zadeve, po dva skupaj.
Okrajni LO Krško,
poverjeništvo za finance,
dne 17. marca 1950.
_„sq
2•8•
Št. 512
597.
Sedež: Brežice.
Dan vpisa: 17. marca 1950.
... j-a
Besedilo: Mestno podjetjo — sivUP"
dejavnica, Brezico.
.
Poslovni predmet: Vsa dela to •0*!^.
Ustanovitelj podjetja: MLÖ Brežice, w
locba št. 98/2 z dne 28. II. 1950.
Operativni upravni vodđtelj: Iavre*
odbor MLO Brežice.
,
...
Podjetje zastopajo in zanj podpi^J3* '
Poljanšek Ignac, predsednik MLO,
Gregi Milko, ravnatelj,
0j.
ing. Zobec Ivo, poverjenik za • p
Vodövnik Drago, šef knjigovo.ds^
centra, Brežice, za vse zadeve, po
skupaj.
Okrajni LO Krško,
poverjeništvo za finance,
dne 17. marca 1950.
gy
Za
Št. 510 1950
598.
Sedež: Brežice.
Dan vpisa: 17. marca 1950.
urar pka
Besedilo: Mestno podjetje
delavnic», Brežice.
kp ic
Poslovni predmet: Vsa dela <e stro*
prodaja bižuterijo.
. ^.
e
Ustanovitelj podjetja: MLO Brep
'
locba št. 97/2 z dne 12. III. t^0; ^j
Operativni upravni voditelj: iZ
odbor MLO Brežice.
-aui#:
Podjetje zastopajo in zanj p<MP!yu|
Gregi Milko, ravnatelj,
ML0
Poljanšek Ismacij, predsednik lT'&
ing. Zobeo Ivo, poverjenik •• i°*' *
jetja',

&Ü3J$.m..lS5D.

^^^•,••,•|

caSfe," „"-"* DM'Sì°> seî knjigovodskega
"**«» za vse zadeve, po dvà skopaj.
Okrajni LO Krško,
PûvërjeMSWo zâ finance,
dne 17.. marca 1950.
St, 513
2390
598.
*
S^ež: Brežice.
Btó 3^ž 17. marca 19S0.
••^•••1•: Remontno pođjetjo MLO •••Eölsl;ovni predmet: Vsa deia te stroke,
grafo
îTRtJa ••••
'• ßtovb in izdelava načrtov.
tel
ta,7^°?
od339/1J najetja:
z
12 MLO
IIL Brežice,
195

ot ;-

*» -

°-

odbo7SiT,upravni •oditeli: Izvršilni
Pod VF BreziteR1.J1 v "kopajo in zanj podpisujejo:
£fegl Milko, ravnatelj,

in7a7S? c l8nac
Ivo ' Prednik MLO,

!%a"

> poverjenik za lok. pod-

04

11

Dras

cenbf ^'
°' ^ knjigovodskega
d. za voe zadeve, po dva skupaj.
Okrajni LO Krško,
Poverjeništvo &a finance,
dne 17. marca 1950.
Št. 514/1
2391
600.

*
eŽ: L ,lW

D^
i iana, Poljanska c. 7.
"«i vpisa- H. marca 1950
đa'a i t Predmet: Izdelovanje in prolié • - a' PecilVa> teir slaščic, izvrsevađaia i2n0£
'tne Pei{ß ter nafeup in pioDrph» .efcl' mlečnih izdelkov ter drugih
P^hranbtenih arl3kIov<
0ße^?7ltelJ podjetja: RLO I LJubljana.
odbor RT11 uPrOTni vođitelj: Izvršilni
đr?iv
^ *> Ljubljana, poverjeništvo za
^ne
nabavke.
urUzl
Bčce.
"ce, obratovalnice in prodajal.

Prefix 19,

§g*ka 30;
Sv "Vj
Ia 2S
Sv'plfra
GaaiJt- 76>

^Ä2,
•
•••• 8'
Wo^'^sta 5,
lÄ*» H.

MSC!

r

! s 17,

fv "ova 10

fr 25 '

Slomškova 9,
Poljanska 3,
Resljeva 21,
Sv, Petra 8,
Sv. Petra 46,
Gosposka 16,
C red Skufl

'
J«> 16'
tarf fr
ê•••••••••
e so.10,

Kn ricolta 8,
8.
Karlovška
Karlovška 34,
Dolenjska 48,
rfolodvorska 18,
Tavčarjeva 4,
Pražakova 15.
Šolski
drevored in
'7rcdajna lopa na Poenčarjevem trctu.

*Wn
lai M- ^'opaj'o m zanj ood'pteqijejo:
FC. J•?°» Tevaatelj,
e
^fŽ,
^ez,"kn*âROTod.ia
ÖC"'n p"-^'
*"."1!<"v«u,|a in
"i
," ' c.ßidija, nišji knji;p~odia.
jonski
LO I Ljubljana,
-•
P6
Jèrj6niStvo za finance,
dnß
14 marca 1950.
St. 2223/50
2633
fi
0l.
•
••• " fwWjana, Opekarska cesta 18.
^••=24 «area 1950.
,••
Gnsffliona pođj'offr, RLJP IV.
5aWaaiîJ\
..Predmet; Nove gradnje,
Ja
«tav.
••, stanovanj in gradnja p'ri-

Ustanovitelj podjetja: RLO IV Ljubljana,
Opefatirai upiavnj moditelj: Ismlïhâ
odbor RLO I, Ljubljana, ••••••••
za komünathio gospodarjenje.
Ftìdjeìj^ skopajo in zanj podpisujejo:

Strap 116

Srâtca Štefan, tajnik KLO Beltinci
Oiäaini LO Jiurska Sobota,
•••••'••!•• zâ $••••»,
äü§ 18". niaïç'a 19*30.
SQijäj îçajko, upravnik, v računovod.
St. 191/1950
2679
stvèinH zaiJeVah pa skupaj z njim
Skođuk Igo, •••••••••• ter s pini- 605.
*
voljeirjem ••••••••^• upravnega voSedež: Kuima,
ditelja..
Dan vpfea: 18. marca 1950.
Rajonski LO IV LJubljana,
Besedilo: Krajovno po'đjctje »Krajevna
poverjeništvo za fiMiice,
mesnica«: v Kuzmi.
dne 24. marca 1950.
Poslovni predmet: Nakup m prodaja
Fin št. 1036/50
2685 mesa za garantirano preskrbo.
Ustanovitelj podjetja: KLO Kuama,
odločba it. 44/50 z dne 20.. I. 1950.
602.
Operativni upTavni voditelj- KLO
Sedež: Ljubljana, Gosposvctska c. 6.
Kuzma.
Dan vpisa: 24. marca 1950.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta.
Besedilo: »Povrtnina« ELO IV.
Bundrra Karel, poslovodja, v njegov:
Ponovni predmet: Nakup in prodaja
odsotnost, pa
sadja in zelenjave.
Krenos Jcsijp, predsednik, oba po 47.
Poslovalnice: 1.. Prešernova cesta,
2. Tržaška cesta 62, 3. Rimska cesta 5, členu epi. zakona o drž. gosp.. podjetjih
4. Rimska cesta št. 23, 5. Gradišče St., 7, lokalnega pomena.
Okrajni LO Murska Sobota,
6. Zeljarska ul. 8, 7. Rožna dolina, Cepoverjeništvo za finance,
sta V/23, 8. Trg-Vie 3 stojnice.
dne 18. marca 1950Ustanovitelj .podjetja: RLO IV LjubÇt. 189/1950
2682
ljana, odločba It. 2103/50.
*
Operativni upravni voditelj: Poverje.
ništvo za državne nabave RLO IV LJub- 606.
Sedež: Murska Sobota.
ljana.
Dan vpisa: 18. marca 1950.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Besedilo: Mestno obrtno storitveno podGavriilovic Milan, upravnik, eamostoj- jetje
»Mestna sedlarska delavnica« Murno, v knjigovodskih zadevab pa skupaj ska Sobota.
z njim
Poslovni predmet: Izdelovanje 3m po.
Škodnik 'Igio, knjigovioidja, v îofcvdwi pravilo konjske opreme, tapeciranje pofinančnega načrta in rednega poslovanja hištva »in drugih eedkr^o-tla.pelŠKišMIh
neomejeno; za redne izdatke do viiime predmetov.
3.Ö0O din in po pTejšnjem privoljenju
Ustanovitelj podjetja: MLO Murska Sooperativnega upravnega voditelja pover. bota.
Jenik
Operativni upravni voditelj: MLO Mur.
Jamnik Marija.
ska Sobota.
Rajonski LO IV Ljubljana,
Podjetje zastopata in zanj podpiirojota:
poverjoništvo za linance,
Beznec Bela, ravnatelj, do •••6§&
dne 24. marca 1950.
100.000 ein. v njegov odeotooeti
Fin. žt. 1072/50
2686
Polanic Slavkio, računovodja, vso listine po 47. členu epi. zakona o dfcž.
•
gosp. podjetjih.
603.
Okrajni LO Murska Sobota,
Sedež: Beltinci.
poverjeništvo za finance,
Dan vpisa: 18. marca 1950.
dne 18. marca 1950.
Besedilo: hra.ievno podietje »Krajevna
St. 232/1950
2680
brivnica« v Beltincih.
•
Poslovni predmet: Striženje las in
607.
br.tje.
Sedež: Mnrska Sobota.
Ustanovitelj podjetja: KLO Beltinci.
Dan vpisa: 22. marca 1950.
Operativni upravni voditelj: KLO BelBesedilo: Sfesfno-obrtno-sforii^eno poatinci.
jefje »Mestna klavnica« z obrati I. in II.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: v Murski Soboti.
Gruškcvnjak Drago, poslovodja, do
Poslovni predmet: Klanje Bvin'e in izzneska 1.300 din, v njegovi odsotnosti delava
vseh vrst mesnih izJđelBov, ter
pa
fiefamje in prodaja mesa in mesnih iz.
Glavač Jože!, predsednik KLO v Bel- d Pikov na drobno.
tincih do zneska 1.300 din.
Ustanovite^ podjetja: MLO Murska
Okrajni LO Murska Sobota,
Sobbta, odločba U. 96/50 z dne 9. I.
povcrjciiiŠtvo •• finance,
1950.
dne 18. marca 1950.
Operativni upravni voditelj: IzvrSM
.. St.- 192750
2681 idhor OLO Murska Sobota.
Podjetje vodi in zanj pedpienje:
•* •
f
Beznec Bela, ravnatelj, Id Je p »obilen
604.
podpfeovatì do «ngsßi 100.000 di" V.
Sedež: Beltinci.
odsotnosti ravnatelja pa Je upnvr're.P
Dan vpisa: 18. marca 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje »Krajevna oodpîsovafi vse listine po 47. členu spi.
zaljona o drž gosp. podjetjih".
čevljarska delavnica« BelüncL
POTOTIč Slavko, računovodja.
Poslovni
predmet:
Izdelovanje
in
poOkr«ini TO
lTtir=?'i Sobota,
r»rav4'Tif» čevljev.
porpri^":''Tn ra 'insnee,
Uf.'ranO'viMj podjetja: KLO BettinrSdnP 22. marca 1950.
Operativni upravni voditelj: KLO BelSt. 2&/Ï950
•*
tinci.
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60S.
Sedež: Zg. Sčavnica.
Dan vpđsa: 21, marca 1950.
Besedilo: Poljska opekarna KLO Zg.
, ôfavnica.
Poslovni predmet: Izdelovanje m prodaja strešne io zïdne opeke.
U6tano.vi.telj podjetja: KLO Zg. Scavalca.
Operativni upraivni voditelj: KLO Zg.
Sčavnaca.
Podjetje zastopata In zanj podpisujeta:
Ferk Adolf, poslovodja la
Bauman Alojz, poverjenik za loli. gospodarstvo KLO Zg- Sčavnica.
Okrajni LO Radgona,
poverjeništvo za finance,
dne 21. marca 1950.
St. 16/5
2571
609.
Sedež: Guštanj.
Dan vpisa; 16. marca 1950.
Besedilo: Krajevna krpalnlca, Guštanj.
Poslovni predmet: Krpanje moSkega in
ženskega perila, oblek in pletenje.
Ustanovitelj podjetja: KLO Guštanj.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odboir KLO Guštanj,
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Drema Ivo, ravnatelj podjetja KLO
Guštanj, samostojno v veeh zadevah, v
iinančntin zadevah elrupaj z njim
Pub Bolti, kornere, vodja goap. podjetij
KLO GuStanj, tudi v odsotnosti ravnatelja,
Eetiine po 47. členu epi. zakona o drž.
gcep. podjetjih.
Okrajni LO Slovenj Gradec,
poverjeništvo za finance,
dne 16.. marca 1950.
St. 1706/1—49
2475

•

MO.
Sedel: Slovenj Gradec
Dan vpisa: 15. marca I960.
BesedÜo: Okrajno lončarJtvo in pečarstvo, Slovenj Gradée.
Poslovni predmet: Proizvodnja glinaetih
peči Sn lončarskih izdelkov.
Ustanovitelj podjetja: OLO Slovenj Gra.
dec.
Operativni upravni voditelj: OLO Slovenj Gradec, poVerjenfólvo za lokalno industrijo in obrt.
Podjetje zaetopajo.in •••• podpisujejo:
Prešern Stefan, upravnrJk, tamostojno»
v poslovnih in v finančnih zadevni) eopodpiauje
Kaativnik Bogomir, referent za računo~
voeefco elužt» pri upravi proizvajalnih
podjetij OLO Slovenj Gradec.
Okrajni LO Slovenj Gradec,
poverjeništvo za finance,
dne 15. marca 1950.
St. 438/1—50
2473

eu.

•

Sede?! TnriSka va«.
Dan vpiea: 15. marca 1950,
Beeediio: Krajevno goepodanko podjetje »čevljarska in sedlarska delavnica«
Turista vas..
Poslovni predmet; Izdelava •••••••
in eedlarskffi del.
Ustanovitelj ^>odj!etja: KLO TurfSËa vae.
Operativni oprevnf vodffifelj; levrMni
Wdbor KLO Turi§ka vaePodjetiP zastopajo in zanj podpfeujejo:
,Koe Pavel, upravnlK, eamoatojnio, v ÜtiawWih zadevah eppođpieuj®

Dvorjak Jože, predsednik in poverjenik
za komunalno gospodaretivo, Id podlpituje
tudi listine po 47. členu api. zakona o
drž. gospodareklh podjetjih.
Okrajni LO Slovenj Gradec,
poverjeništvo za finance,
dne 15. marca 1950.
St. 437/1-50
9474
•¥•
612.
Sedež: Žerjav.
Dan vpiea: 13. marca 1850.
Besedilo: Krajevno goipodarsko podjetje
»Cevjarska delavnica Žerjav«,
Poslovni predmet: Opravljanje čevljarskih del.
Ustanovitelj podjetja: KLO Žerjav,,
Operativni upravni voditelj: KLO Zer.
jav.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Maze Pavel, upravnik, skupaj z nJim v
veeh zadevah
,
Kriivonog Jože, poverjenik za komunalno in lokalno gospodaretvo KLO Žerjav;
lietine po 47. členu epj. zakona o drž,
goep. podjetjih flopodplenje
Sauman Olga, knjigovodja.
Okrajni LO Sloveni Grade«,
poverjeniitro la financ«,
dne 18. marea 1050»
St. •/1-50
2476

•

618.
Sedel: Radeëe It. 168.
Dan vpfea: 17., marea 1950.
Beeediio: Podjetje za popravilo itanevanjskih zgradb.
Poslovni predmet: Popravljanje ta vedr.
zevanje etaniovanjekih zgradb In dnifflh
poslopij eploSnega ljudskega premoženja
in »toritvo privatnikom e popravljanjem
hiš in etavb.
Ustanovitelj podjetja: KLO RadaSe.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Radeče.
Podjetje zastopata in •••• podpisujeta:
Han Valctor, upravnik gosp podjetij,
KožaT Leopold, poslovodja oba ekupaj.
Okrajni LO Trbovlje,
poverjeništvo za financ*,
dne 17. marca 1950.
St. 296/1-50
2886

•

614.
Sedež: Bovec.
Dan vpiea: 27. marca I960.
Beeediio: Remontno podjetj», KLO Bovec.
Poslovni predmet: Splošna popravila
zgradb1 ta drugih objektov ter tnaajie
gradnje.
Ustanovitelj podjetja: KLO Bovec.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO, Bovee.
Podjetje zaetopafa lo sam] podpttujeta:
Durjavs Anton, upravnik,
Kravanja Emil, računovodja, * mejam
pooblastil Sn pravJ•.,
Okrajni LO Tolmin,
poverjeništvo za finance,
dne 27. marea 1950.
St. 36/40-••
2766

eis.

Spretnemu«

SeđeSt Sondai«.
Dan vpiea: 9, m'arca 1980.
Beeediio; Okrajno gradbeno podjetj«,
Domžale,

Stov. 11 - 28. iii-•
Irturiše £e Kimavec Janez, upravo* >*
vpišejo
. s.
Stepiö Radovan, upravnik, v njego« cu
eofcnosti ga nadomešča
Branik Janez, gradbeni delovodja, v
Roglië Franc pa nadomašča gl. racu»
vodjo Berganta Franca.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za iinance,
dne 9 marca 1950.
„o-s
1•
St. 500 III 1950

•

616.
Sedei: Homec.
Dan vpiea: 15. marca 1950.
,.,
Beeediio: Krajevno gostinsko •*••«•
cornee.
,, „„r
IzbriSejo so: Sesek Marija, Min*8
Franc, Sedlar Franc • vpišejo:
Seäek Marija, upravnica, Id podjetje *>
moetojno zaetopa. eptee finančnega
kreditnega značaja pa eopodpisuje
Zupane Make, namestnik
Borec Valentin.
Okrajni L0 Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 15. marca 1050.
„^i
St. 509 III 1950
-*°
617.
Sedež: Ihan It. 44.
Dan vpiea: 9. marca 1950.
. nj.
Besedilo: Krajevna čevljarska deiftv»
**» Ihan.
, •_•
Izbrlieta »e Majcen Lovro, V^^L
iu Mežnar Francai;, tajnica KLU
vpišeta
, vco
«J.
Tomšič Rudolf, uflMbenec knjie<>
{
ekega centra Domžale, narowto*'
Vobia Ciril, knjigovodja
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finanee,
dno 9. marca 1950.
.««g
1U
Št. 502 III 1930
dne 7. ••••• 1950.

•

61S.
Sedež: •••••.
Dan vpiea: 16- marca 1950.
•.-.•«.
Beeediio: Krajevno gostinsko t*»!*4
Kožie«.
... irf
Izbrtfe se: Zupan Marija, "P•^' fipodjetje earaostotao zastopa; ^„„od.
nanenega in kreditnega značaja pa »0»"
plieuje
Znpwe Malo», namestnik
Borce Valentin.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 16. marca 1930.
št. 509 •1 1950
61».
Dan vptea: 20. marca 1930.
Sedel": DebTornik.
««wo«''
Beeediio: Krajevna go*tiIna. *>0D
Izbrišeta «e pooWaïcenca ^8, Pv^ec
vanje Bojnee Joïef. portoviodja i» D
Mertin, odbornik KLO, vplïeta f
^
Vogrunči« »tefan, «lan KLO, • ^
tóvuo upravo in
, .„„fa po »
Dara? Jurij, član KLO.je podpisa *
eatoonih ozÎTom* praiviliB.
Sede*: Srednja Bistrica.
aefATnI**
Beeediio: Krajevna kroJaSka o«"T
Srednja Bietrlea,
^ ••librilet* ee za podpteoraofe Copw
fan fin Vuükio Konrad lo vpi*f J°: T •
0
Hom* •^••••••, predeeđnlk •^ *

f•*® Ivam, dan KLO,
«Wear Stefan, tajnik KLO, namestnik
•^•^ Martin, član KLO, vsi po za• «»u •••••• pravilih.
Okrajni LO Lendava,
poverjeništvo za finance,
da© 20. ••••• 1950.
St. 230/1-231/1-1950
2S63
620.

*

Sedež: Ljubljana, Kolodvorska ul. 12.
"an vpdea; 14. mairca 1950.
»«sedalo: Industrijsko podjetje RLO I
revijama«.
Besedilo odslej : >Cevljarna«, Ljubljana,
K
°lodvorska 12/
j VrzavQo industrijsko proizvajalno pod.
J4e &e spremeni v držaivno gospodarsko
^Jetje obrtnega uelužnostnega značaja.
«briSejo ee poslovalnice Pogaèarjev trg
• p. Gradišče 2 in Tyrseva c. 15.
VpiSe e©:
«•apel,» ••1••) upravnik, ki podpisuje v
• upravnih in pravnih zadevah ••••«JPO, v računsko blagajniškem poelova.
^ Pa ekupaj z njim že vpisani
j*ore Oiril, knjigovodja oci»ma
•<*ar Anica, nameščenka.
Rajonski LO I Ljubljana.
poverjeništvo za linanec,
dne 14. marca 1930.
Št. 1282/50
2635
621.
*
Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 10.
S? vpisa: 16 marca 1950.
i. Vadilo: »Preskrba« trgovinsko podjet-

",?• ••••.
l0 odate

»krU1 *
i: Trgovsko podjetje »Pre.
^ «. Ljubljana, Kongresni trg. 10.
Rajonski LO 1 Ljubljana,
Povcrjeništvo za finance,
dne 16. marca 1950.
St. 2760/50
2632
622.
*
lež
§edež
,.a : Ljubljana, Wolfova ul. 6.
R*a vpifa: 16. marca 1950

godilo: Uprava zgradb ULO I.
Št. 3

°dslej: Ljubljana, Ambrožev trg

iona686*5''0 odslej; Uprava zgradb I. ravpi^P0 se CeleSniik Ivan. upravnik fa
••
^ranc- upravnik ter
rz
Leopold, uslužbenec.
Rajonski LO I Ljubljana,
v
Povcrjeništvo za finance,
dnp 16 marca 19"0.
At. 2194/50

2634

623.
SedleiMurska Sobota.
Pan •1••:
°•••• ; M 18- marea 10•
*Kla»ncstna komunalna podjetja
IzÄ«a v Murski Soboti.
Rl, j.,*
ee ravnatelj Nemee Franc m
•««jnovodja Debelak Lojzka
0kta
Jni LO Murska Sobota,
Peverjeiiigtvo za finance,
đn
e 18. marca 1950.
St. 234/19S0
•••"-

•

*

e

reka 01 0

S Ü°
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••>• LIST LRS

•. lS0f

S » *».

u^ffi^ì.28 marca 1950.
"W*-;82T![na » vrtninami in gadjem<
**i Soboti.

Izbrišeta ee ravnatelj ••••• Bela ia
Polanič Skvko, računovodja.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 22. marca 1950.
& 250/1950
2683
625.
Sodež: Podmelec. Klavže.
Dan vpisa: 20. marca 1950.
Besedilo: Okrajno produktivno podjetje,
Klavže—Podmelec.
Besedilo odslej: i0LIP< — Okrajno lesno industrijsko podjetje, Podmelec—Toi.
min.
Okrajni LO Tolmin,
povcrjeništvo za finance,
dne 20. marca 1950.
St. 36/37-50
2182
Sedež: Sv. Lucija ob Soci
Dan vpisa: 16. decembra 1947.
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjetje,
Sv. Lucija ob Soči.
Izbriše ee Kolol Jožef, upravnik in
vpiše
Gorjup Cir'1, upravnik, e pooblastili po
pravilih podjetja.
Okrajni L0 Tolmin,
povcrjeništvo za finance,
dne 8. marca 1950.
St. 36/33-50
1867

•

627.
Sedež: Tolmin.
Dan vpisa: 12. maja 1947.
Besedilo: Okrajno avtopodjetjo, luluiin.
Izbräe se Viidič Alojz, upravnik in
vpiše
Rolib Ivan, upravnik, s pooblastili po
pravilih podjetja, listine po 47. členu
epi zakona o drž. gosp. podjetjih so
podpisuje v odsotnosti računovodje
Dabravec MIlan, blagovni knjigovodja.
Okrajni LO Tolmin,
povcrjeništvo za finance,
dno 21. februarja 1950.
St. 36/31-50
1886

631.
Sedeš: Žalec.
Dan izbrisa: 7. marca 1950.
Besedilo : Mizarstvo OLO Celje — oko.
lica, Žalec.
Zaradi združitve podjetij.
Okrajni LO Celjo okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 7. marca 1950.
St. 469/1—1950
2382
*
632.
Sedež: Mengeš.
Dan izbrisa: 20. februarja 1950.
Besedilo: Tovarna kvasa MengeS.
Zaradi združitve podjetij (odločba OLO
Kamnik, poverjeništvo za lokalno indu,
etrijo in Obrt Št. VII/2—937/1—49 z dne
10. VIII. 1949.
Okrajni L0 Kamnik»
poverjeništvo za finance,
dne 20. februarja 1950.
&t. 279.2 - III. 1950
1846

•

633.
Sedež: Brezice,
Dan izbrisa; 17. marca 1950.,
Besedilo: Krojaška in šiviljska delavnica, Brežice.
Ker se bo podjetje odslej vodilo ločeno
za krojače in šivilje.
Okrajni LO Krško,
povorjenišvo za finance,
dne 17. marca 1950.
St. 410/15
2392

•

634.
Sodež: Ljubljana.
Dan tebrisa: 22. marca 1950.
Besedilo : Mleko center, Ljubljana, WoJ.
fova 4 in
Slaščica, Ljubljana, Čopova (Prešernova)
št. 52.
Zaradi vključitve v novo ustanovljeno
podjetje >Mleko — Kruh«, Ljubljana, Polianslka c. 7.
Rajonski L0 I Ljubljana,
povcrjeništvo za finance,
dne 22. marca 1950.
St. 2957/50
2631

Izbrisi
628.
Sedež: Laško.
Dan izbrisa: 7. marca 1950.
Besedilo: Mizarstvo 0L0 Celje okolica,
Laško.
•
Zaradi združitve podjetij.
635.
Okrajni LO Celje okolica,
Sedež: Murska Sobota,
poverjcnišvo za finance,
j
Dan izbrisa; 18 marca 1950.
dne 7. marca 1930.
Besedilo: Mestna komu nana pođjmfe
T
St. 468/50
>Klavnica« v Murski Soboti.
•
Zaradj prehoda v Mestno obrtno sto629.
ritveno podjetje »Mestna klavnicac v M.
Sedež: Petrovce.
Soboti.
Dan izbrisa: 7. mairca 1950.
Okrajni LO Murska Sobota»
Besedilo: Kolarska delavnica OLO Cepoverjeništvo za finance.
lje okolica, Petrovce.
dne 18. marca 1950
Zaradi združitve podjetij.
St. 234/1950
2678
Okrajni LO Celje okolica,
povorjeniStvo za finance,
•
dne 7. marea 1950.
636.
St. 467/1-1950
"-t
Sedež: Murska Sobota.
•
Dan izbrisa: 22. marca 1950.
Besedilo: Mestno obrtno storitveno podSedež: St. Peter ob Savinji.
jetje »Trgovina z vrtninami in sadjem«
Dan izbrisa: 7. marca 195o
v Murski Soboti.
Besedilo: Lesno podjetje OLO t>'ii- Zaradi vključitve v Mestno ekonomijo
okolica, St. Peter ob Savinji.
v Murski" Soboti.
Zaradi ediružDtve podjetij.
Okrajni LO Murska Sobota,
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
povcrjeništvo za finance,
dne 7. maroa 1950.
dne 22. marca 1950.
St. 250/1950
2683
St. 466/1—1950
2383

$••

Zadružni register
Vpisi
124.
bedež: Ponikva OLÜ Celje okolica.
Dan v pi sa: 21. marca lôôU
Besedilo: Potrošnika ziiùruga z omejenim jainsbom v Ponikvj pri Grobelneni.
Na ueianovnem zboru 17. II. 195Ü je
bila zadruga ustanovljena za nedoločen
čae.
_ .Naioge zadruge so: 1. da na čim boljši,
čim kulturnejši jn gospodarski aač.n cskr.
buje svoje člane z vsemi potrebnimi potrošnima predmeti. V ta namen: a) ugo
talja potrebe svojih članov in sestavi na
podiag. ugotovitev uačrt pulroinje ovojih
članov; b) eklepa pogodbe s proizvajalni,
mi podjetji, z državnimi trgovskimi podjetji in s knip'ijekiini zadrugami oziroma njihovimi zvezami za dobavo indu,
etrijskth in Kmrit.'.=kJh proizvodov, zlasti
skrbi za dobavo povrtnin, sadja, mleka
itd.; e) tórbi, da bo trgovsko poslovanje
v vsakem pogledu rac.^nabio, tehnično
dovršeno in kulturno, da bodo člani dobro postrežem, da bo trgovina redno založena e potrošniimi predmeti, da ne bo
imela blaga, k; &e slabo prodaja, da bo
zniževala zakonito dopustno maržo, da
bodo lokali in izložbe okusno opremljene
M.; 2. da ustanavlja za potrebe evojib
èlanov po potrebi in možnosti lastna podjetja, tako obrtne delavnica, podjetja za
konzerviranje sadja, povrtnin^, jajc itd.;
3. da ekrbi ob sodelovanju sindikalnih
organizacîj za dvig kulturne in prcsvetne
ravni in za zadružno vzsjojo evojib članov.
Delež znaša 100 d'in, ki se lahko plača
v obrokih. Delež zadružnikovpga družinskega Sana znaša 10 din. Člani odgovarjajo za obveznost; zadruge, z desetkrat,
nim zneskom vpisanega enkratnega temeljnega oziroma družinskega deleža
Zadruga razglaša važnejše sklepe v svojih poslovnih prostorih iti na razglasmh
deskah evojib poslovalnic.
Upravni odbor sestavlja sedem članov,
> 3d jih voli zbor izmed zadružn-'kov. Nje.
gova dolžnost traja eno leto.
Za zadrugo podpisujeta po dva "lana
upravnega odbora, katerih enega lahkr»
nadomešča po upravnem odboru poohla
ečeni uslužbenec zadruge.
člani upravnega odbora eo:
Medv»d Jože. zidar, Rnletina 2.
Roje AvreHi, učitelj, Ponikva 40,
Koželj .Tanko, železničar. Hotunie 33.
Novak Marina, gopr>odraja, Ponikva 21,
Ciglar Franc, gradb delavec, Ponikva
5t. 37,
Hlastec Vera, pošt. upravnik, Ponikva
št. 22.
šarlah Ivan, železničar. Ponikva 52.
Okrožno sndiïce v Ljnbljani
dne 21 marca 1950.
Zi 12/50 - Zadr VTIT 33/1 2558
*
125.
Sedež: Planina pri Rakeku, okraj Po.
!
«toma
'
Dan <rpiea: 11. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga
>Miroslav Vilhar« na Planini.
7*drUfca }e bila ustanovljeno na ekupïèinî 27. IL 1950.
Naloge zadruge eo: da e skupnimi prolrrajamimi sredstvi in e slcupnim delom
Uranovi zadružno ffesnndarstvo z napred
• So organizacijo, plavio proizvodnjo in
vSeofeo prodObtîvnoîirjo deta, uporaMjajoČ

URADNI LIST LRS

Btev. U *• *8. •-•

eo dobno znanost in telmiko, da ta-ko poveča dohodke, ee ubrani izkoriščOTaJakib.
elementov na vasi ter eodeluje pia soci.
alutìticnd graditvi države in e 'em ustvari
boljše • kulturnejÉe življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo STOjo zemljo, raz-OT ohišja, kot zakup. Vložena zem
Ija ostane njihova (aKt Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član v .korist zadruge
kot pristopnino 100 din, kot člansko vlogo
pa dt 1 °/o od vrednosti vloženega pre.
moženja po Sklepu zbora
Upravni odbor eeeta/vilja predsednik m
4 do H članov. Zadrugo zastopa upravni
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbora
predsednik.
ČLanj upravnega odbora eo:
Tstfin',č Jože, kmet, Planina 11,
F'oži-i/'i Franc, kmet, Liplje 1,
Čuk Antonija, gospodinja, Planina 57,
Dereiinn Julka, gospodinja. Planina 1,
Poženel Anica, gospodinja, Planina 70.
Okrožno sodišče v Gorici
dne 11. marca 1950.
Zt 13/50—2
2402

Zadružniki vilož^ova&drugo ^0^1^.
ljo, •••• obiSja, kot zakup. Vložena W^
lja ostano njihova last. Ob vstopu v »
drogo vplača vaak član v korist 7B*a:çJLù
kot pristopnino 50 din, kot člansko v«?
pa do l°/o od vrednotrti vloženega F
moženja po Sklepu zbora.
. ^
Upravni odbor sestavlja predsednik •
4 di, ri članov. Zadrugo zastopa "PjS
cdbo; zanjo podpisuje v imenu ow1
predsednik.
Člani upravnega odbora eo:
.. >
Rupair Alojiz, kmet, delavec, Zahn0 **
predsednik,
Ruclolf Janez, tesač, Zahrdb 2,
.
Ôtratot Katarina, gospodinja. Favo8 ''
Rupar Andrej, kmet. delavec, Ravne i
Okrožno sodišče v Gorici
dne 11. marca 1950.
„,nt
îë>
Zt 14/50-2

128.
Sedež: Podsabotin, okraj Gorica.
Dan vpisa: 17. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Zimic Mirko« v Podeabofcnu.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini 30. X 1949
Naloge zadruge eo: da s skupnimi proizvajalnimi eredstv,' in s skupnim ditoni
ustanovi zadružno gospodarstvo z nap red
no organizacijo, planiko proizvodnjo .i,visoko produktivnostjo delà, uporabljajoč
sodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, ee ubrani izkori?če va tekih
elementov na vasi ter sodeluje pri socialistični graditvi države in s tem uetvari
boljše in kulturnojše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo ze,mIjo, razen ohišja, kot zakup. Vložena zem
lja ostane njihova last Ob vstopu v zadrugo vplača vaak član v korfet zadruge
kot pristopnino 100 din, kot članfiko vlogo
pa do 1 °/o od vrednosti vloženega pre
moženja po eklepu zbora
Upravni odbor «'«tavlja predsednik n
4 do S članov, Zadrugr zastopa upravni
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbora

i V i( «,u3'5Ü—6
i'uvcuej Rudolf, roj. 7. IV. 1U23 v
••• in din, «m ëtefana in Marije roje»
Žauerl, sp ie vračal maja 1945 te anglc»K^
ga vojnega ujetništva v domovino, }^•.
oaje na transportu iz Trogira v ^ , ^
nico z ladjo vred potopil. Od takrat
pogreša.
«
Na jwedlog Fikierja Ivam,, kmeta V
Sv. »tefanu 37, p. Slivnica pri Celju- za
uvedB postopanje za razglasite^
mrtvega in ee izdaja poziv, naj 6e_°.,
grešaoem do 1. V. 1950 poroča 6°a\.e.
ali skrbniku Nunčiču Antonu, eod. n^m
ščencu v Celju.
J.,
Povatej Rudolf ee poziva, naj ee 2p**
e ,
si pri sodišču ali da kaiko veet o • J?.1 • 0
' Po preteku roka bo sodišče odto^ "
predlogu.
Okrajno sodišče v Celja
dne 20. februarja 1050.
3666
IV R 819/50-S
LeMurgelj Feter, roj. 9. •• ISO4.. ^
ecah pr: Bledu, ein Jožeta in ^"Sjofji
jone Benedičič, tkalski mojeter '•,*
vasi št. SO, je bil 25. VIII. 1044 odve«*"
in ee od takrat pogreša.
, -«ieflé
Na predlog žene Murgelj Marije roi"^
Iršič, tov. delavke v Skofjä veßi «• ••
se uvede postopanje za razglasit©
mrtvega • su izdaja poziv, naj & ••-••
greäanem do 1. VI. 1950 poroča 60^
ali -skrbniku Nun^ču Antonu, «oo01nameščencu v Celju.
„^
Murgelj Peter ee poziiva, naj »e 7*
pri sodišču aH da vest o eebi
.g 0
Po preteku roka bo eodiSčr odio«'
predlogu
Okrajno sodiSie v Celju
dne 20. marca 1950.

predsednik.
Člani upravnega odbora so:
Žnidargič Mirko, kmet, Podsabotin,
predsednik,
Mariniê Jožef, kmot, Podsabotin,
H\pr\n Franc, kmet, Podsabotin,
Terfič Jožef, kmet, Podsabotin,
Gabrhplčič Jožef, kmet, Podeabotin.
Okrožno sodiïèe v Gorici
dne 17. marca 1950.
Zt 16/50—2
2481
*
127.
Sedež Kavne, okraj Postojna.
Dan vpisa: 11. marca 1950.
Besedno: Kmetijska obdelovalna zadruga »10. junij 1942« na Ravnah.
Zadruga i> bila ustanovljena na sfeupSČinl 23. II. 1950.
Naloge zadrugf eo: da e elrapnimi proizvajalnimi sredstv? in e skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo % napred
no organizacijo, pìanéiko proizvodnio in
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč
sodobno znanost im tehniko, da tako poveča dohodke, ee ubrani i<zkoriSc>val*<kih
elementov Ha vasi ter sodelufe pri •••5.
alieticni graditvi države in e tem ustvari
boljfe in kulturnejêe ©vtyeoje.

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve

*
152*
IV R 1197/49—4
- *
9
Hrovat Alojz. roj. 23. VI. i *",,
Osredku, sin Antona in Rozalije ms3(
Mikolič, poljedelec pri Sv. •••••" ^
je služil v Šlandrovi brigadi, Ier
novembra 1944 pogrela.
.. poNa predlog matere Hrovat Roža•• ' gv,
Sv. Primožu
seetnice pr,i sv.
rnmozu št.
si. 33,
««> 8 P;
f. ^
&
Jurij pri"
^
pri Celju, ee uvede poeta?
•06*0?"^*.
" sv za mrtv
raaglaeitev
mrtvega In ee ^^••\ povl
naf
1. VI.
i^^o«
naj se o pogrešanem do l.
-^"T
xMfifi
roča eodiiSČu ali ekrbmiku Nun»cu *" •
eod. nameSÔencu y Celja.

URADNI LIST LRS

SSJ* *- 28. HI. 1«•*
^•^•••• ee •••••, ••• ee zglasi
*****••• •• da vert o eebi
pj^^etetai raka bo eodiäSe odločilo o
Okrajno sodiiïe • Celia
dne 21. iebruarja I960.
1

* 401/50-4

2099

Itof^^J^ia&fc
Vfedfair, rojm 4. XII.
7 2irovn li

Krist;
" » eûi Joïefa in Marije
•"•••• rojene Matevžič, posvojen od
•^ Stefana, dijak v Ljubljani', Ceeta
VBü cesarja št. 87. jo baje padel kot
^aao 29. III. 1944.
jj^ Predlog štajner Klare rajone Mac ^ gospodinje v Ljubljani, Tržaška
ràai*'^ <BarJe' " u^de postopanje za
«grasitev za mrtvega in ee izdaja poziv,
ehiw, ° Pogrešanem poroča eodiSSu ali
(Z?*" KOaidinstu Lovru, Ljubljana,
ig?* dveh cesarjev, oziroma predlagate.
1

J 404•49-3

2102

«iS?^ Burnii, roj.. 6. I. 1918 v ljub-

wjrJ Porodnišnici, sin Bobnar Rozalije,
V Đr€D
predami
mehaniki, Ljubljana,
iizni mehaniki.
T.mhlinTin.
a 22 es kot n
nia,
«
«naSki vojni ujetn
* pogreša.
«a predlog Bobnarja Franca, tipografa v
^ Ljubljana, Zg. Hrušica St. 28, se
jk ^ postopanje za razglasitev za mrtveufcrn 0*0 '^i3 poziv, naj ee o pogrešain vr Ç * ^ sodišču ali skrbniku Kočevar.
6^^Zfcsn^ uatelju v pok., Ljubljana, Lev.
«••• 22, oziroma predlagatelju.
R 391/40_4
210G
Bure
LhHiP? gtellislav, roj. 7. XI. 1911 v
ïruïïS* Sp. Šiška št. 65, sin Franca in
ljami1p e ^i006 VoT> mehanik v Ljub» parti' ^^ dvel1 ce^'Jov št. 151, ee kot
jjzam v rabski brigadi pogreša.
Vor ^^tog Burgar Frančiške rojene
,5^ gospodinje, Ljubljana, Cesta dveh
gks«
^« ^ uvede postopanje za raz.
Hjj v za mrtvega in ee izdaja poziv,
e&rbütij? P°?J"e§anem poroča eodišču ali
Jarcu Franou
^eh1
> Ljubljana, Cesta
•? , cesarjev št. 95, oziroma predtegaLencSi5

5 5°5/••-•

2101

ö^rfk Dušan, roj. 12- V. 1917 v Päbra<-,e ^Češkem, e5n Arnošta in Jožefe roHahni
" ~ove, ing.
S*BÌ. V«l~V"V
'"ö" agronomije
"S1"""1"»!0 v» Ljub"!»»ttzan /"••• it. 4, je baje padel kot par.
na
••
Na 4.
• *• " Slavoniji.
Uaiie T • dtoS ^"ček Slavke, stud. ke.
poet^ obijana, Prešernova 6, ee uvede
ee i^i5?ie
za razglasitev za mrtvega in
i^ ••1'• poziv, na i ee o pogrešanem po5
AVke/^ " ali skrbniku Koetnapflu
**aowf
e ' uP°koJeocu v Ljubljani, Prej ^3 6, oziroma predgalateljici

•°~5

2105

^'v n ia:n5i6 Ludvik, roj 5. VIII.
*°•••• •^•••!» sin Ignecija in Terezije
»ova v,0*!«, odvetnik v Ljubljani, Trdi.

Bached Ì'

ie

I<>B

*****

umrl

*•

TT

-

1045 v

p

ko, Liuio?
Iorjanči5 Ane rojene Jen^Panie na> Trdinova 5/1, ee uvede po'«daja ^ razglasitev za mrtvega in ee
•••• Ji?.V' naj se o pogrešanem po^»rk**r? al' ekrbnici-pTedlagateljici
Ü**-B
2103
& i^ ••^1•, rojen« Jeaeršek, roj. 9.
"«1 AmkftJ. Liubljani, Poljanska ceela 6.
"*** io Jožefe »Jene SdnSKS, p«.

dajalka v Ljubljani, Mandeljčeva 7, je po
poročilu RKS aprila 1945 umrla v Ha.
wonsbrücku.
Na predlog Trna Ane rojeno Jezeršek,
gospodinje v Ljubljani, Domobranska 13,
ee uvode postopanje, za razglasitev za.
mrtvo in ee izdaja poziv, naj ee o pogrešani poroča eodisču ali eikrbniku Vidicu
Filipu • Ljubljana, švabiževa 7, oziroma
predlagateljici.
I R 209/50-4
2104
Jamnikai Danijel, roj. 11. XI. 1922 v
Ljubljani, Glince, ein Jožefa in Ivane rojene Orne, ključavničar v Ljubljani, Rož.
na dolina, Cesta IX, št 27, ee kot partizan od januarja 1944 pogreša.
Na predlog Jaimnikar Marije rojene Koèir, gospodinje v Ljubljani, Rožna dolina
Cesta IX/27, ee uvede postopanje za raz.
glasitev za mrtvega in ee izdaja poziv,
naj ee o pogrešanem poroča eodišču ali
ekrbniiku Pinteriòu Martinu, upokojencu
v Ljubljani, Rožna dolina C. VI/5, oziroma predlagateljici.
I R 888/49-7
2107
Jankovič Martin, roj. 11. XI. 1910 v
Črni vasi, Ljubljana, ein Franca in Jere
rojene Škraba, delavec v Ljubljani, Čma
vas St. 331, ee kot partizan v 1. bat. 9.
brig.. 14. divizije od decembra 1943 po.
gre&a.
Na predlog Jankovič Frančiške, kmetske hčere, Cma vas 331, Ljubljana, se
uvede postopanje za razglasitev za mrtve,
ga in 6»e izdaja poziv, naj se o pogrešanenem poroča sodišču ali ek'bratu Jankovi,
ču Antonu, Črna ves 107, Ljubljana, oziroma predlagateljici.
I R 402/49-4
2108
Matevžič Anton, roj. 30. IV. 1923 v
Ljubljani, Selo 19, ein Antona in Jožefe
rojene Bandelj, dijak v Ljubljani, Cesta
dveh cesarjev št 387, ee kot administrator
v 1. bat. 8. brigade od septembra 1944
pogreša.
Na predlog Stajner Klare rojene Matev.
žic, gospodinje v Ljubljani, Tržaška ç.
št. 125, ee uvede postopanje Za razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, najse
0 pogreSanem poroča sodišču ali skrbniku
Čebulju Janezu, Ljubljana, Tržaška 105,
oziroma predlagateljici.
1 R 399/49-6
2100
ôporn Stanialav, roj. 4. II. 1904 v Lokah pni Trbovljah, pin Josipa in Helene
rojene Majcen, trg nameščenec v Ljubljani, Mala vas 37, eo iz zadnje vojne po.
greša.
Na predlog Sporna Milana, nameščenca
v Ljubljani, Mala vas 37, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee iz.
daja poziv, naj ee o pogrešanem poroča
eodišču ali ekrbniku Gras Julki, Ljubljana,
Mala vas 34, oziroma predlagatelju.
Barta-Lovjžceik Vladimir, Bobnar Bo.
gumil, Burgar Stanislav, čuček Dušan,
Florjanfič dr. Ludvik, Hotko Marija, Jamnikar Danijel, Jankovič Martin, Matov.
žič Anton in Sporn Stanislav de pozivajo,
naj ee zglaeijo pri eodišču ali dajo glas
o eebi.
Po preteku dveh mesecev od objava
tega oklica v Uradnem listu LRS bo sodišče odločilo o predlogih.
Okrajno »odlšče za gl. mesto Ljubljana
dne 7. marea 1950

Siran 119
I R 210/50—4
2670
Bradoško Zvonko, roj. 20. VI. 1023 v
liubljaneki porodnišnici, sin Antaaa •
Angele rojene Šurk, uradnik v Ljubljani,
MarenSčeva 8, je baj« umrl v taborišču
Buchenwaldu 15. I. 1944.
Na predlog Bradeško Albtoe rojeno
Bačnik, nameščenke v Ljubljani, Pokopališka 48, ee uvedo postopanje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv,
naj ee o pogrešanem poroča eodišču aH
ekrbniku Korenčanu Jerneju, Ljubljana,
MarenHceva 5, oziroma predlagateljici.
I R 409/49-6
2671
Batič Jože, roj- 15. X. 1924 v ljubljanski porodnišnici, sin Josipa in Pavle
rojene Kern, trg. pomočnik v Ljubljani,
Pod hribom št. S, je baie pade] kot
paTÜzan v Ljubljanski brigadi ••sadnje dni
aprila ali prve dni maja 194i.
Na predlog Balič Pavfe rojene Kera,
gospodinje v Ljubljani, Flonjanaka 10, ee
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
Veakdo, ki mu je o pogrešanima kaj
znano, se poziva, ••• o tem jporoča sodišču ali skrbniku Furiami Mku, Ljubljana, Sišfnfka 61 "ziroma predlagateljici.
Batič Jože in BrađeSko Zvonko oe pozivata, naj se zglasîta pri eodiaču ali
dasta glas o eebi.
Po preteku dveh mesecev od te objave
v Uradnem listu LRS bo eodiš-če odločilo o predlogih.
Okrajno sodišče ta gì. mesto Ljubljana,
dne 21. marca "i 950
I R •••/50-•
224G
Škraba Alojz, roj. 10. X. 1011 v Jški
vasi, sin Mihaela in Ivane rojene Ja pel j,
kmet. sin v Tški vasi 4, je bil med vojno
poveljnik mejne postaje. Baje je bil 28.
IX. 1944 ubit v zasedi v Svetinju pri Dobrniču Ođ tedaj se pogreša.
Na predlog Škraba Milana, prevSitkarja
v Ljubljani, Črna vas, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v dveh
mesecih po objavi v Uradnem 1WLI LRS
poroča sodišči: ali skrbniku Suštoršiču
Jožefu iz Staj št. 17, KLO Ig.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlotrn.
Okrajno sodišče v LjcMjani
za okraj Ljubljana okolina
dne 17, marca 19*0*
I R 123/50-2
1711
Kežmab. Rudolf, roj. 19. îV. 1919 v
Slanetincih, sin Alojza in Frančižke rojene Žilavec, mizarsk-j pomočnic v Zaeadiih št. 12, je bil 1943 prisilno mobiliziran v nemško vojsko in je baje 26. IX.
1944 padel v bojih pr! Stubljanih.
Na predlog Kežmah Marije, delavke v
Zasadili št. 12, se uvede postopanje i&
razglasitev za mrtvega m se izdaja pot'v,
naj ee o pogrešanem v treh mescih od
objave v Uradnem listu LRS poroča «odišču ali skrbniku Zuniču Tgtwu, ^fmu uslužbencu v Ljutorreru.
Po preteku roka bo sodeče orfloča.Vo o
predlogu.
Okrajno «odišče t Ljniomem
dne 7. ••«•. 195Ö,
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I R 216/50-4
1538
Nekrep Rupert, roj. 4. IX. 1890 v Polički vaei, ein Karla in Marije rojene
Have, orožnik pri Sv. Lenartu v Slov.
gor., je bdi med okupacijo premeščen kot
orožnik v Strasbourg, kjer je bi] pri
bombnem napadu 25. IX. 1944 ubit.
Na predlog žene Nekrep Marije rojene
Vogrin, nameščenke pri OLO Maribor
okolica, se uvede postopanje za dokaz
smrti. Vsakdo, ki •• je o usodi umrlega
kaj znano, ee naproša, da o tem v treh
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS
poroča sodišču ali ekrbniku Vogrincu Valentinu, skladiščniku pri Sv. Lenartu v
Slov. gor.
Po pretekli roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 23. februarja 1950.

•

I R 894/49—4
1912
Fanedl Janez, roj. 18. VIII. 1920 na
Vardi pri Sv. Juriju v Slov goricah, sin
Jurija in Alojzije roj. Brezner, kmečki
ein na Vardd St. 14, je bil mobiliziran v
nemško vojsko. Zadnjič ee je oglasil z
vzhodnega bojišča 20. VIII. 1944, od tedaj ee pogreša.
Na predlog žene Famedi Julijane rojene
Lorber, gospodinje v Partinju it. S3, se
uvedie postopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj ee v treh
mesecih po objaräi v Uradnem Mu LRS
poroča eodišču ali skrbniku Lavrenčiču
Ivanu v Partinju št. 104.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 10. marca 1950
0 120/50—31

•

1&Ö7

•Zupančič Janez, poštnj poduradmk v
pok. in posestnik Iz Goriške vasi 26, rojen 19. VI. 1859, Je umrl 13. IV 1945 v
Goriški vasi št. 26, KLO Skoaitan. Novo
mesto, brez sporočila poetednjfl *o!je.
Sodišču nI znano, aH ie kaj dedičev.
Pozivajo se vsi, ki uveljaiy';»jo pravice
do zapuščine, da v enem lefca po objavi
oklica v Uradnem listu LRS, to sodišču
naznanijo in svoje dedne •••*-«> izkažejo.
Po preteton roka ae v,e zapuščina, kolikor ee te pravice Izkažejo, prisodila dedičem, drugače pa izročila državi.
Okrajno sodišče » Novem mestu
dne 8. marca 1950
I R 505/50—2
1883
Zerdoner Ivan, roj. 5. V 1926 v Rogatcu, zakonski ein Janeza m Lucije, stanujoče v Rogatcu, je jeeeni 1944 odšel v
Sercerjevo brigado NOV. V bojih na Slomu v Savinjski dolini je bil 5. XII. 1944
ranjen ter odpeljan v bolnico v L'Jubno,
Id eo Jo nekaj dni nato Nemci napadli in
zažgali. Od tedaj ee pogreSa.
Na predlog očeta Zerdonerja Janeza,
železničarja v Rogatcu, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega In ee pozivajo ve', ki o njem kaj vedo, da to do
1. V. 1950 poročajo eodišču.
2erdoner Ivan se poziva, naj se zglasl
pri eodišču aM da gfee o sebi.
Po prpfAku roka bo eodiSčp odločilo o
pred1""^'.
Okrajno aodišče v Slov. Bistrici
doe 24. februarja 1950.

fetfiv. • — 26. •-_

I R 58/50-4
1764
Kobaa Rogomir-Karl, roj. 8. XI. 1897
v Schwarzenau v Avstriji, sin Karla in
Frančiške rojene Ondrušek, češke narodnosti, bivši italijanski državljan, gozdni
inženir v Postojni, Tržaška cesta M. 42,
ee od 1. 1945 pogreša.
Na predlog Kobsa Gizele rojene Franik
iz Postojne, Moskovska ul. št. 11, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega
in ee poziva veaik, ki o pogrešanem kaj
ve, naj o tem v treh meeecdh po objava
v Uradnem listu LRS poroča sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
txr odlogu
Okrajno sodišče v Postojni
dne 7. marca 1950.

•

VII R 54/50
2486
Kozel Ignac, roj. 19. VII. 1906 v Le.
ekovcu, ein Kozel Jere, poljdki delavec
v Gradiščih št. 5, }e bil 1941 izseljen na
Hrvafe&o. Pozneje Je pobegnil <ie taborišča v Stari GradiSki k partizanom
in v bojih padel.
Na predlog Kozel Marije, posesmlce
iz Gradišč št. 5, se uvede postopanje
za razglasitev smrti in se izdaja pozifa,
naj ee o pogrešanem v dveh mesecih
po objavi v Uradnem listu LRS poroča
sodišču ali skrbniku Horvatu Jožefu,
posestniku v Repišah.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu
Okrajno sodišče v Ptuju, «
dne 16. marca 1950.

Oglasi sodišč
Zemljiškoknjižni oklici
O 494/49-6

2405

Dražba
V zapuščinski stvari po dne 8, I. 1949
umrli Indof Ani bo 28. aprila 1950 ob
8. uri v Ljubljani, Hradeckega cesta 14,
prostovoljna javna dražba iraznSh premičnin, zlasti pohištva, perila in gospodinjskih potrebščin.
Izklicna cena Je cenilna vrednost. Najvišji ponudek mora položiti kupnino v
gotovini Za predmete, ki so ocenjeni nad
10.000 din morajo ponudniki pred dražbo položiti kavcijo v znesku 10% centine vrednosti.
Interesenti dobe podrobnejše informacije pri podpisanem sodišču mod uradnimi urami v sobi št. fO.
Okrajno sodišče ia gl. mesto Ljubljana
dne 15. marca 1950.

na njegovo nevarnost in etaoške, ào•[
se saim ne oglasi a] ne imeniiije pooW
ščenca.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 15. marca 1950..
II G 382/49
25•7
Podjetje Slovenija avtopromet Sap Maribor jo •••• proti Ertlu Franju «
Mezgovoev 13 pri Ptuju tožbo za pia«"0
966din e prip.
• ,
Razpirava bo 2. maja 1950 ob 8. ufl
pri tem eodišču, soba št. 15•1.
Ker bivališče toženca ni znano, se OJ1
postavi za skrbnuka Dokler Zvonfco, Pf*,
ni referent pri okrajnem eodiSču v PwJj
ki ga bo zastopal na njegovo nevarno^
in stroäke, dioMer ee ne oglasi ali "*
imenuje pooblaščenca.
Okrajno eodižče v Ptuju
dne 20. marca 1950.

Amortizacije
II R 153/50
Na prošnjo Osterca Petra, biväetgajf
govca iz Beltinc št. 16, se uvede P°^~l
panje za amortizacijo vredniOtnice, ki è
mu -Jo okupatorji 1945 odnesli ter <»
imetnik poziva, naj v dveh mesecih P"
objavi v Uradnem listu LRS uvelja^
svoje pravice, sicer ee bo po preteku ro»
izreklo, da je vredinotnica brez moči'
Oznamenilo vrednotnice:
.
vložna knjižica Spodnještajereke lju°'
ske posojilnice v Maribora št. 15002 i•
ime Osterc Petra, z vlogo po stanjii &'•
I. 1941 801.455 din, oziroma v reame»
znesku 35.113.30 din.
Okrajno sodišče Maribor mesto
\
dne 24. ••••• 1950.
2483

I R 25/50-2
Vovk Jožefa poročena KrZmanc, g^P?"
diimja v Bevkah, p. Vrhnika, je }»T
pred vojno deponirano pri HraniluM
poeojilnđci v Trebnjem hranilno taijj*
št. 996, izdano oa tega zavoda na ol '.
ime z vlogo 1.243.68dlin. Knjižica ee i
med vojno izgubila.
. .
Imetnik hranilne knjižice ee fm'^.naj do 20. VI. 1950 uveljavi svoje P^
vice pri tem sodišču. Po tem roku se
izreklo, da je hranilna knjižica
veljave.
„e
Kreditnemu odseku Kmetijske ^•*,.
v Trebnjem se do sodnega obvestila 1Plr)e
poveduje izplačilo vloge iz te h•
knjižice.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 17. marca 1950.
0 22/50-4

Oklici o skrbnikih
in razpravah

G 50/50—4
2404
Serbin ek Antonija, delavka v Sp. Hočah št. 93, jo vložila proti Serbtaeku
Matesimiljanu, roj. 25. IV. 1915 v Bt HJu
v Slov. goricah, sedaj neznanega bivališča, tožbo na razvezo zakona.
Rasprava bo 21. aprila 1950 ob 9. mri
v sob' št. 27.
Ker toženčevo bivališče ni znano, se
mu postavi za skrbnika Spevan Blaž,
ind. miličnik v HoSah, ki ga bo zastopal

Oklici dedičem

^
a

Dobravec Anton, 73 let star, c^f^{.
nec v Domu onemoglih na Tratah je
I. 1950 umrl. Zapustil je gotovino v w
sku 2.422 din.
,. „^sp,
Dediči niso znani. Vsi tisti, ta•• ••*&.
da jim pripada dedna pravica .••••••
puščine, naj se v treh mesecih riP"f «ev..
temu eodiaču in podajo dedno P |S' \c
ker bi so sicer zapuščina raz^^L^s tistimi, ki bodo podali dedno F"pi
sitev in izkazali 'dedno pravico, nesp
del zapuščine pa Wo m-ip^"' drža •
Okrajno sodfêco v Gor. Badg»n»
one 14. marca 1950.

Štev, if
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Razni oglasi
st. 261/50

2687

Objava
j.^fšitni odbor Odvetniške zbornica v
gS^tai,objavlja,
da je bdi tov. Löwen.
"u ivaji z duem 2- februarja X950 vpisan
razvid odvetnikov pri Odvetniški zbor„13 l.v Ljubljani e eedežem svoje pisarne
Vrhniki, Jelovškova cesta i.
L
J4b]jana, dne 16. marca 1950.
°dvetnigka zbornica v Ljubljani

Pozivi upnikom in dolžnikom
1803
•ktetiv' ^ Produktivna zadruga je po
18 IT
redne letne skupščine z dne
••,/', '050 prešla v Likvidacijo in ee
•••
•••••• MLO.
v trftwupni'k| na'J P"'Blasijo evoje terjatve
®tu I R-mesecih
P° obJavi v Uradnim lidolïni ' v lstem ••£• nal poravnajo vai
3

<io v(Jem ^3811 v!ožene terjatve ee ne bo.
daQ y Uipoätevale, dolžnike pa bomo eoKrejaSka produktivna zadruga
Kranj, Majstrov trg

•
6t0 Te.zubl
a potrošniških
zadrug za gl. m»v
1, dy J«nea
likvidaciji kot naslednica
a
Ijant
•
konzumnega društva v Ljub.
••|• Ç^170 bivše člane društva, naj dvigbw nIlne vl0Se v flPrilu 103° Pri
c, fg/P' Zveza v Ljubljani, Masarykova
'*• Proti predložitvi hranilne knjižice
Zvoza potrošniških zadrug
za gl. mesto Ljubljana
Št.

177/50
* o \ *e Ie Leeno produktivna zadruga
àj.]jl *' ^jubljaneki vrn« Vord, p Vrhïhrê! 6•°•• e podpisano zadrugo, se po1••(5•• upniki,, ki eo imeli na dan 16.
do tfi
Mal
^drug6 &e nelikvldirane
po tat Lida iih Priglasijo v !i mesecih
•^"• objavi v Uradnem listu LRS uprav8e v-,
°dbjoru podpisane zadruge, ker
TOđ
o sicer ematrale za ugasle.
Kmetijska zadruga VThnika
*
Pot 2484-8-1
•••• ^&•
zadruga z o. J. v Smledie
tìj0i
!• Warna 1950 pre&à v litavidav 30^0 se vsi upniki in dolžnika, da
terjatvi•
°d *° objave priglasijo svoje
oaroma
%to
i,
poravnajo evoje dolgove
a
iaa
«4eki komisiji v Smledniku.
Potrošniška zadruga z o. J.
Smlednik,
komisija za likvidacijo
•pf6'1
1255-8-8
4 VT ^Pu9 Izrednega
občnega
zbora dne
Je
§az!,j à
udruga FizkulturnJ mapreä
, ^••&^ 0*' • la * likvidacijo.
1•
- a«*? •^•• 1• dolžnike, da do
4oZm* 1950 priglaeljo veo terjatve
Poravnajo obveznosti.
Likvidacijski odbor
Ljubljana, Tyrieva 18.

preklicu jejo
AgreE Anton, Čatež et. 42, p. Brežice,
izkaznico za kolo, izdano od NM Brežice,
St. tablice S-8294, it. okvira 189776. 2577
Ajlec Anten, St. lij pri Mariboru, prometno knjižico za kolo znamke >Styria<
§t. 9S1445, ovid. St. S.17-3224.
2830
Andre Franc, Maribor, Vinarska 13,
voj. knjižico, izdamo od voj. okrožja Maribor meeto I. 1. 1948.
2336
* Andrliž Alojz, Rihemberk, vojaško
knjižico, izdano v Ajdovščini 1. 1947.
1678
Apot Pavel, Višnja vae 5, Vojnik pri
Celju, prometno knjižico z* kolo, St. tab.
lice 1955/S-13.
2225
Arnuš Angela, Kicar 66, Ptuj, izkaznico za kolo, št. okvira 12-05, št. tablice 2087.
1914
Babnik Anton, Dobrunje 2, evid. tablico za kolo št. S-157346.
2157
Balie Marija, Vodice K. 136, knjižico
za kolo, tov. it. 106127.
2434
Barešič Marij«, Bizovik 78, •••••• sa
kolo.
2522
Barte Ivan, Ljubljana, Pot na Rakovo
Jelšo 18, evid. tablico motorja it. S-01600.
2720
Bauman Jožef, St. Ilj v Slov. gor.,
prometno knjižico z« kolo it. 1192293
z evid. št. S-l 7-3042.
2846
Bavčar Vida, Ljubljana, Gubòeva. St. 10,
osebno izkaznico in knjižico za kolo, izdano od NM Ljubljana.
2646
Belec Alojz, roj. 26. X. 1820 v Logarovcih, knjižico za kolo, tov, St.. 1206015,
št. tablice 2562, vojaško knjižico, sindikalno iskaznico in potrdliîo delavski
••••.
1772
Berdajs Stanislav, Brezje 14, Dob pri
Domžalah, knjižico za kolo it.. 106947, evid.
št. S-1650.
2429
Bogataj Frančiška. Ljubljana, Sv. Petra
c. 8, osebno izkaznico, izkaznico OF, sindikalno knjižico in režijsko karto. 2647
Bogojevië Sfona (Mirko), Žabja vae 20,
p. Novo meeto, industrijsko nakaznico
St. 10.
2564
Bratušek Franc, Maribor—Melje, Novakova ulica 3, vojaško knjižico št. 3181-205,
izdano od voj. odseka Maribor mesto 24.
IX. 1947.
2342
Breznik Matej, Sv. Tomaž it. 33, knjižico za kolo znamke >Steyer«, ree. ite.
vilka 110898, evid. lt.. tabues S-21-3969,
izdano od uprava NM Ljutomer.
1697
Brumen Kari, Draien vrh, Trate, p.
Sv. Ana v Slov. gor., •••••• za kolo
št. 2176497 znamke Brandenburg Havel«,
št. tablice 419 in izkaznico OF.
2260
Buh Ivanka, Virmaïe 51, 6kolja Loka,
«pričevalo II. a razr. drž., nižje gimnazije v Skofji Loku iz L 1947.
2602
Bukovec Antica, Ljubljana. Rožna ulica
it. 15, industrijsko nakaznico aa I. tromeeečje 1950.
2550
Cvikl Marija, Trèova, Sv. Peter pri Mariboru, prometno JmJÜSco za kolo znamke
>Barando< et. 0900794, evid.*lt, S.17-1290.
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Čergul Ana, Pobrežje pri Mariboru,
Geràakova. prometno knjižico za kolo
brez znamke £t, 51310, evid. it. S-16/3448.
1628
Certalič Vera, Dobliče 13, okraj Črnomelj, prometno knjižico za kolo številka
205808.
1913
Čuček Joža, Ljubljana, PovSetova 80,
osebno izkaznico, knjižico za kolo, izkaznico LŠM in planersko izkaznico. 2717
Debeljak Franc, Ljubljana, Litostroj,
tovaraiäko izkaznico.
2600
Delling Aloj«, Hlebce št. 21. Lesce,
tablico za kolo S-5-6962.
2580
Demšar Franc Selca 85 nad Sk. Loko,
preklic o izgubljeni osebni izkaznici in
knjižici •• kolo znamke >Styria«, evid.
gt. 13.823, št. okvira 680.705. objavljeno
v Uradnam listu LRS it. 2, ker eo se
listine medtem našle.
1775
Deïaj Matija Toleto St. 37 pri CeJju,
prometno knjižico za kolo, Kt. tablice S-1337217.
2466
Djordjevié Slavko, LJubljana, flindikalno knjižico št 2673624.
2545
Dobrave Alojza Franc, Brod, KLO Sv.
Križ pri Krškem, vojaško knjižico, izdano °d voj. odseka •••••.
2506
DobSina Janez, Vel. Lašče, knjižico za
kolo St. okvira 328378.
2650
Dolîié Anton, Sp.. Zadobrova 16, vojaško knjižico.
2464
Dolinšok Ivanka, Ljubljana, Cankarjeva
St. 11, knjižico za kolo znamke >Kosmoe«,
tov. gt. 227544, K. tablice S-l-24730. 2453
Doljak Roman, Tomačevo 53, knjižico
za kurivo.
2433
Einhauer Draga, Ljubljana, Frankapan,
eka 29, tovarniško izkaznico št. 1746. 2654
Elektrarna Fala, Selnica ob Dravi, prometno knjižico Št. 11264 za osebni avto
>Steyerc 100, izdano od OLO Maribor
okolica, odeek za notr. Mdeve..
1773
Ferk Angela, Selnica ob Muri, prometno •••••• za kolo znamke >••••••< št.
46015, evid'. št. S-17-11827 jo owboo izkaraaico, izdano v Selnici ob Muri 1945.
«331
Flajmiš Franc, mehanik, Prevalje, prometno knjižico za motorno kolo znamke
»Puoh< 126 cem S—0S563.
• 1893
Franke Viljem, Maribor, Smetanov* 47,
osebno izkaznico, izdano v lilariboru 1946
In uelužbenska izkaznica glav. kemična
«rekcije LRS, Ljubljana.
2341
Fra« Ivan, Ptuj, Krekova ul. 4, vojaško
knjižico, izdano od Štaba 15. brigade,
17. divizije, članeko izkaznico Zveze bor.
cev, izdano od MLO Maribor meato, izkaznico OF, izdano od odbora OF III. ra.
jona Maribor.
2001
GaherŠćek Mira, LJubljana, Gledališka
etavba 3, osebno izkaznico in sindikalno
knjižico it. 19700569.
2546
Gabrio Jože, LJubljana, Korotaneka,
Litostroj, vojaško knjižico.
2721
Glavic Pavla. LJubljana, Vrtača 3, knjižico za kolo, evid. št. 8^1964, št. okvira
529830.
2590
Gojkovič Jožef, Ptuj&ka gora 10, prometno knjižico osa kolo, evid. St. 6597.
2409
Gorene Marija, Ribnica 226 Dol., prometno knjižico za koLo z evid. tablico
S-8-685.
2641
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Gozdarsko avtopodjetje, poslovalnica
Bled, evid. tablico avtomobila »Chevrolet« S.5217 in evid. tablico avtomobila
FWD S-3012.
1919
Gradiš, Ljubljana, Smartinska 32, pro.
motno knjižico za osebni avtomobil, evid.
it. S-4915 in prikolico S-0229.
2599
Gregorinčič Franc, Ljubljana, Robičeva
št. 3, izkaznico za trikolo, izdano od NM
Ljubljana, št. okvira 02S997, evid. šte.
vöka S-29618.
, 2513
Grilee Konrad, Ljubljana, Tyrševa costa 47/a, osebno izkaznico it. 15, izdano
I. 1945 v Celju in izkaznico za kolo, številka tablice S-l-27391.
2733
Gruden Blelanija, Ljubljana, Celovška
št. 130, knjižic« za kolo, evid. št. S-12710.
2515
Haco Tone, šofer, roj. 17. IV. 1917 v
Podcerkvi 1, KLO Stari trg, delavsko
knjižico, izdano 1. 1948 od Gozdnega gospodarstva na Rakeku.
2424
Haga Adam, Guštanj, Železarna BN 1,
inozemski potni list, veljaven od 26. I.
do 30. III. 1950, izdan 1 krat stalno
s št. pl. 03505.
2511
Heinrih Fanika, Sp. Duplek 128 pri
Ma/rfboru, prometno knjižico za kolo
•••••• »Waffenrad« št. 38SÖS, evid. Št.
S.17-282
2353
Heufie] Majda, Ljubljana, Cesta v Mestni log 85, knjižico za kolo, tov. St. 35010,
evid. št. S-3078.
2447
Hole Jože, Maribor, Studenci, Vodnikova 34, prometno knjižico za kolo znamke
>NM< št. 470362.
2350
Horvat Milan, Oven Št. 49, Ljutomer,
izkaznico za kolo, tov. št. 505307, znamke »Admiral«, izdano od uprave NM pri
OLO Ljutomer, odsek za notranje zadeve.
2008
Hosta Franc, Dol. Stara vas, KLO Št.
Jernej, knjižico za kolo št okvira 3844667.
2734
Hostnik Ivan, Ljubljana, černetova 9,
evid. tablico za kolo St. S-7-1682. 2463
Humar Franziska, Vrtojba št. 116, Nova
Gorica, roj. 21. IX. 1893, osebno izkaznico.
1915
iskra Rudolf, Dolenje 25, KLO Jelšane,
II. Bistrica, vojaško knjižico ÌÌ. 61/lä7,
izdano od voj. odseka v II. Bistrici 19.
L 1948.
2586
Jagodic Nežka, Ljubljana, Medvedova
St. 3, osebno izkaznico.
2518
Janeïic Urška. Rimske Toplice št. 57,
Celje, prometno knjižico za kolo št. tablice S-13-1Ö245.
2465
Jarc Marija, Tacen 41, knjižico za kolo,
tov. št. 473489, evid. št. S.2-2Ì21. 2594
Jugoslovanski aerotransport, Ljubljana,
evid. tablico za kolo S-1.30323.
2595
Jug Jožefa Alojz, Sempas št. 215 pri N.
Gotici, roj. 2. IV. 1917 v Drežmgu, Avstrija, osebno izkaznico, izdano od NM
pri OIO Gorica.
„
2441
Juhart Rudolf, Celje, Dečkova 30, orožni list. osebno Izkaznico, prometno knjižico, lovsko kaTto, člansko izkaznico,
potrdilo prijave psa in kupon za popravilo čevljev.
2509
Junfcar Franc, mizar, Raka št. 40, prometno kntižico za kolo znamke »Puch*.
it. S-11 1704, št. okvira 7S6451.
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2570

Justinčič Rudolf, Senožeče 124, izkazni.
oo za kolo.
. 1888

Kac MUan, Slovenska Bistrica 31, knjižico za kolo, evid. Št. S-Ì96S4.
2446
Kanipuš Adalbert, Ljubljana, Medvedova 8, osebno izkaznico št. 18012, ižđ'ano
od KLO Jesenice.
2648
Kastelic Janez, Pece, St. Vid ipri Stični,
knjižico za kfolo, evid. št S-fr2lÄ4, tov.
št. 659.
2730
Kcnk Jakob, Notranje gorice 68, knjižico za kolo, evid. št. S-4157.
2722
Kepo Jožef, Mofcvarjevci št. 65, p. Prosenjakovei, izkaznico za kolo znamke
»Juventus«, tov. št. J 1467, izdano od
odpaka za notr zadeve OLO Dol. Len.
dava.
1568
Keržic Marija, Klanec 26. p, Komenda,
knjižico •• kolo št. 60036, evid. številka
S-6667.
2430
Klučnik Marija, Sv. Barbara prd Mani.
boru, prometno knjižico za kolo znamke
»Puch< št. 46120, evid. št. S-l 7-495.
2354
Knez Filip, Breg 9, p. Loka pni Zid.
mostu, knjižico za kolo. tov St. 1110737,
evid. št. S-402.
2456
Kobal Fani, Ljubljana, Poljanski nasip
št. 48, osebno izkaznico št. 028509. 2731
Kcdarin Bazelika, Ljubljana, Aljaževa
št. 3, živilsko nakaznico za 1. 1950. iz.
dano od MINOT-đ Ljubljana.
2653
Koder Jože, Drankovec pri Sv. Jakobu
v Slov. gor.., evid. tablico S-17-23Ö8 za
kolo št. 339139.
2332
Kolari? Alojz, roj. 30. V. 1911, zdaj v
Mariboru, Plinarniška št- 19, vojaško
knjižico.
2005
Komite za zunanjo trgovino, Ljubljana,
prometno knjižico za avtomobil »Jep,p<
S-5050.
2470
Kopun Jože, Zg. Duplek pri Mariboru,
prometno knjižico za koto št. 1?539.
2343
Korončan Helena, Horjul, mesečno karto
za avtobus, izdano od SAP Ljubljana za
progo Ljubljana—Horjul.
2426
Korerie Franc, Brloge, K.LO Suma pri
Krškem, vojaško knjižico št. 2933, izdano od. voj. odseka Krško.
2507
Korolin Dragica, Ljubljana, Novi bloki
št. 10, II. stop. št. 2, osebno izkaznico.
2645
Korošec Ivanka, Kranj, Savska cesta 1,
sindikalno knjižico št. 1322-633, izdano v
tovarni >Tuskanmk«, Kranj 2Ï. V. 1947.
347
Kosar Ivan, Radvenoi 43, okraj Radgona, knjižico za kolo >Koriolan«, št.
okvira 16.166, evid. tablica St. 2365. 2556
Kosifê Kuzmana Matija, roj. 30. IX.
1910 v Melničanah, okraj Debar, Makedonija, vojaško knjižico, izdano od voj.
odseka Maribor okolica.
2419
K«šir Milka, Ljubljana, Rožna dolina.
Cesta VII št. 22, osebno izkaznico, izkaznico OF, sindikalno knjižico in mladineko izkaznico.
2431
Košnik Marija, Sp. Brnik 52, knjižico
za kolo, evid. št. S-8035, št. okvtfra 485758.
2555
••••• Marija, Ljubljana, Prešernova
št. 42, Snjfëico Za kolo, evid. Št. S-G53,
tov. št. 80153.
2551
Kovačij Marta, Maribor, Meljek! hrib,
jsebno izkaznico, izdano v Mariboru leta
1946.
2347

KLO Adlcšiči, p. Črnomelj, knjižicof
kolo št. tablice 1276, Št. okvira 022••
Krajne Terezija, Ljubljana, Rokova
ulica št. 30, izkaznico OF, izdan» od °abora OF Stari Vodmat, Moste, •b•^
Krambcrger Jože, Maribor, Koroška casta 28, prometno knjižico za kolo •am*
»Junior« št. 73343, evid. št. S-16-773- .
23oo
Kramer Štefan, Maribor, Razlagova 13>
osebno izkaznic© št. 035011, izdano oa
MLO Maribor, sindikalno knjižico »'•
59264 in prometno knjižico za kolo &•
P-0246 na ime Kramer SteiÜa z ewüšt. S-16—13039.
•.
Kravania Bliza, roj. 28. V. 1887» zdaj
v Koritnici pri Bovcu, osebno š^znio •
Krese Ivanka, rojena Snoj, Sneberje20,
knjižico za kolo evid. št.. S-21242,J};
2Ö
okvira 12400.
°
Križan Milka, Kranj, Tavčarjeva ul. So»
osebno izkaznico, izkaznico OF in Potr? g
miško nakaznico za gospodinjske P°'^n
17 u
K-2.
'
Križman Franc, Mokronog. Laknice» I*
trdilo o zaposlitvi, izdano od delodajai_
StsmatisaSpiridiona, Bistrica pri ••2oS
•
nfigu 27. XI. 1948.
;
Kropivšck Marija, Ig. Motnik ^'^1
žico za kolo, evid. št. S-3-5183, št., okvira
258
635687.
p
5
Kržišnik Anton, Četena ravan » ,,
Javorje, vojaško knjižico, izdano °d ^< r
l
odseka Kranj.
Kuder Fina, Brežice 31, knjižico ••••»
št. 5113, izdano od NM v Brežicah. lul
Kuharic Dragica, Maribor, •••5•••
št. 40, prometno knjižico za kolo *&
»Phoenix« št. 305976, evid. št. S46-l^*
in osebno izkaznico Št. 0o0790 za Kuülri0
Pavlino.
*Z
Kuret Arzon, Ljubljana, Vodovodna ^indeks, izdan od teli. fakultete univerze

Ljubljani.

*£

Kurnik Mirko, Juroveki dol v o^
gor., p. Sv. Jurij v Slov. gorican» e„ßg
tablico za Mb št. 17-2194.
.*'"
Kuraik Stana, Ljubljana, Pod W%L
št. 28, osebnb izkaznico in emto&gfo
knjižico.
' 0
Knšar Marija, St. Pavel 9, V&mjLknjižico za kolo Št. tablice 13873, «. %2j
ra 22085-3.
Tj
Kuïar Minka, Ljubljana, Rožna d0L(Ji
Cesta VIL št. 14, osebno izkaznico.^ ù
Lah Pavla, Mala vas št. 1, knjižic?'
kolo št. 76327, evid. št. S-7-1642.
^
LavrenčiČ Pavle, Ljubljana. PTT. °|727
no izkaznico.
Leskovi« Olči, Ljubljana, Hranil^
št. 12, knjižico za kolo, evid. št. P"1 ^0
LIP, gradbeni odsek Kočevje P*^'.,
za izdajo delovne knjižice št. ^1 .„••••
11. Vili. 1949 na imo Rački J?z£'Tn gona upravi •• delovno silo pri vu ^g
£evj0

Podvel'
Lipovšek Ivan, gozdni delavec, r
jj,
ka, potrdilo o stalni vo'jaški ne£<P'0ÊODg8S
Lukavccki Mirko, Maribor, MIad^nTcesta 2, prometno knjižico za kolo z> 2_
ko j&ifcK« št. 1175732, ovid. št. S-l7-^
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zJval$-i5 Nađa. E&tfr 49, Sežana, knjižice? I Močan MiJan, Ljubljana, Zjavo^j 9, oSPt>^ ••.
24.32 np ••••• St. Ü8511Ö, izdano od NM
2427
Matig ^çîoaa, Ljubka, Smarimska 28, Ljubljana.
Moćnik Matija, Reka št. 23, okraj Idrija
KT00 samico, izdano od izvrš. odbora
«**••.
2514 roj. 4. II., 1889, osebno izkaznico. 165*
Mohorko Terezija, Ljubljana, Šlajmerg•oo & koli, 5t. S-5 1967, izdano od $M jeva 3, osebno izkaznico St. GO, izdiano od
B1
J
2197 ÖLO Ptuj, eindikalno knjžico, kdano od
eijndfelnega pododbora medicinske faMašera Slavko, Livek St. 5, Kobarid,
2589
2059 kulteto v Ljubljani.
Mpzelj Franc, Ljubljana, Florjanska 10,
1 Ivan> 4•
• KL0 Le k vec
stanul•*
'^
? P '
l'Oc v Zg. Leskovcu št. 1, knjižico sindikalno knjižico, izdano od »Ljudske
0l0
2450
,,
*t- 831333.
2198 pravice« v Ljubljani.
Možina Jože, Tovarna učil, Črnomelj,
^-cdved Jakob, Sv. Barbara vStov. gor.,
sij,' oblico Št. S-17-572 za kolo znamke prometno knjižico za tov. avtomobil znam^teyer-Waiîenrad« 51'. 3110883.
2329 ke >For.d« BB, evid. št. tablice 8718, šo.
fereko knjižico, izkaznico ZB. izkaznico
MatÌJ a L uW ama
Prom hì
' ' J J
' Gosposvetska 1, ÓF, sindikalno knjižico, potni nalog in
6ü97 • ° knjižico za motorno kolo št.
1739
u
"> rađano od NM Celje niesto.
2449 še druigo listine.
Mrrar Janez Ljubljana, Krakovska 11,
Meprom, Ljubljana, Vilharjeva 19, pro- izkaznico OF st. 1G320.
2643
••^!*2'00 za vlačilce, efSd, številMulec
Ivan,
Zg.
Duplek
št.
39,
p.
Sv.
** &OI39, prikolica S-Ó681.
2552
Maiilun pri Vurberlni, roj 15. X. 1916,
ril k A , n
mph? i
" ' > Fram pri Mariboru, pro- vojaško knjižico; izdano od' voj. odseka
.p> knjižico za kolo Št. 582S0.
2327 Maribor okolica.
1918
Iari a
evirt tab
,? i ' Hajdoše 43, p. Hajdina,
Murkp JožcL strojnik, Sp. Breg št. 62
:"•
lico •• kolo št. 20-5148.
2297 pri Ptuju, Imjižico za kolo, št., okvira
crinu08!0?; Sostinska podjetja, Maribor, 46732, reg. št. S-20-11899. sindikalno
- tablico tov. avtomobila št. S-6502. knjižico št. 70S94, izdano od podružnice
j
689 Strnišce št. 3. potrdilo o zaposlitvi in za
639cf°vJesenict', knjižice za kolo številka hranjeno delavsko knjižico pri Gradisu,
>Viir't •" 5••5> šl- 6402 za kolo znamke StmiŠce, račun o plačanem krompirju v
ztn^i ia- i" knjižico št. 5813 za kolo znesku 1440 din in osebno izkaznico 2073
^ke »Dürkopp«.
2115
Muršič Juliiaca, Studenci pri Mariboru,
tDö
Pov?l
Podjctjo
»Avtotaksi«,
Ljubljana,
Sarhova 35, delavsko knjižico, izdano od
Ws
«0Ya 12; cvid_ taWico |t. s-0677.
Borze dela v Maribora in osebno izkaz2584 nico, izdano pri Sv. Lovrencu na Poh.
2333
Žicr>CSln
° l,0(1J»'jo Brežice, prometno knji° za kolo št. okvira 4875.
2306
Nastran Matko, Maribor, Mcljska cPSta
s sfCSln° urareko podjetje Maribor, ceke št. 93. prometno knjižico za kolo števil^- B-077086 do št. B-077090.
1S95 ka 1199425, evid. št. S-16-1277
2344
Ciril
Nerad Franc, Ljubljana. Rožna dolina,
ikvll
,
Vrbljene
48,
p.
Ig,
knjL••
^
kob jn osebno izkaznico.
2726 Cesta IX. št. 3, knjižico za kolo znamke
»Diamatìt«, tov. št. 1042880, eviid. šte^ežan
Anton,
Grad
št.
13,
Bled,
knjia
vilka S-11008.
2516
Za kol
••
° št. 1618, izdano od NM na
NoSe Milka, Ljubljana, Jenkova 4, sin22e5
1:
dikalno knjižico št. 870869, izdano od
•••,1•••• c'lka, Radovljica, Cankarjev Nab. prodajne obrtne zadruge v Ljubljani.
3
izda» v ' sindikalno knjižico št. 995404.
2642
j,?°
Radovljici.
2583
Novak Erih, Počehova 85 pri Mariboru,
Q
L ubo livar
Seva ;
^l J
»
' Beograd, Knja- vojaško potrdilo o stalni nesposobnosti
ođsni' voiaško knjižico, izdano od voi.
206i za vojno službo, izdano od voj. odseka v
Sfc V Bec8MduMariboru in sindikalno knjižico, izdano
öiJtv"!*" Jožo, šoler okraj, avtoprevoz- od MTT Maribor.
2348
lico T "4> Zg- Breg št. 2, vozniško knjiNunčič Anton, Sladka gora št. 36, okraj
v
azreda
e NM
ï
. št 1627, izdano od upra- Poljcane, prometno knjižico za kolo znam••
1 Maribor mesto.
2111
ke ^Steyer« št. 230077.
2071
rstv
ođaeu^ a ° za ljudsko zdravstvo LRS,
Obcrmajer
Ana.
Zavržnijk
8,
p.
Šmartno
Do ]ffl"v? zdravstveno prosveto, promet- pri Litiji, izkaznico OF.
2517
nih« Jy?lcP ^ «enslčo kolo znamko >Ze3
2201 n
2639
Oblak Franc, Graben 3, p. Ortnik, knjiRt» M. 22016.
T
žico za kolo evid. št. S-6-1120, št. okvira
t « za notranjo zadeve, Ljub•
2G56
it. s!unòd- oblico osebnega avtomobila 9881.
Odlazck Leopold, Celje, Trg mučenikov
Iliri»
2452
V
°Wšfcn •D,anica> Ljubljana, Rakovnik 6, št. 1, loîeraka izkaznico, izdano od proJ
metnega odsBka Celje mesto.
?22(5
toSto «t
fenico si. 114*6, izdano od voj.
jj. &t- 4C58/18 Ljubljana.
2723
Olkrajno podjetje Idrija, Icnjižjcozakolo
1•
••••" Sl^ka, Maribor, Razlagova 7••, znamko »Fanziéjr«, »t. okvira 033944, evid.
6ođi
2254
ščavs?P- uslužbensko knjižico okr. tablica št., S-1216. .
B
Otorepcc AHonz, Trnovlje št. 1G1, knji° *ač •• arib°ru, -'zkazriico RK in oseb
»... • ««azntpn
*>&?,
žico za kolo št. 13.397
1766
2357
M
N eerk p
&£0' L•b4ana, vojaško knjiPahovnifc Frančiška, Ljubljana, Smar°j- OCISM U-8001-K It. 6081. izdano od Unska 20. osebno izkaznico, sindikalno
Mli • !. L'ubliMia.
2455 knjižico, živilsko nakaznico za marec in
2462
,^rïôaS Mirko, Bukovci št. 110. p. Sv. industrijsko nakaznico.
Paucr Ksenija, Ljubljana, Gospodinj•••••,0 Ptuja, prometno knjižico za
l
ska 4, kn.i»co za kolo št. okvira 032Ü27,
* tabC
uce oe^ehe, št., okvira 111, reg.
3870.
2117 evid. št'. S-13877.
2651

Stran 128
Pečuk Anton, delavec Gora, Petriaci 6,
Kočevje, knjižico za kolo, reg. št. 2205.
2121
Pcčonik Janez, Smolnik 14, IR. Polhov
Gradec, knjižico za kolo evid. št.'S-13394.
2553
Pcklar Jože, Tovarna lesne galanterije Rimsko Toplice, osebno izkazrlco,
izdano od KLO Zidani most.
2006
Petek Alojz, Mariborska livarna in tovarna kovinskih izdelkov, Maribor, udarniško knjižico št. 33651.
2118
Petek Frančiška, Poreber št. 2, Nevlje,
5 potrošniških živilskih nakaznic za marec, 2 potrošniški nakaznici za tekstilije,
prometno knjižico za kolo in 2 članski izkaznici trg. podjetja »Preduzeče Kamnik«.
2454
Petelin Jože, Jezero 52, vojaško knjižico, izdano od voj. odseka v Ljubljani.2461
Pctriè Marija, Ljubljana, Celovška 78/1,
indue.:rij?ko kairfo za kurivo.
2547
Pctkovjč Terezija, Boh. Bela, cssbno
izkaznico, sindikalno knjižico in mladin.
eko izkaznico.
2554
Pipan Alojz, Preserji št 16, Komen, izkaznico za kolo, št. okvira V-4140G.
1769
Pirc Angola, Domžale, Mlinska št. 5,
knjižico za kolo, evid. št. S-341145., 2591
Podbršfck Slava, Ljubljana, Ciril Metodova 23/III, osebno izkaznico, izkaznico
OF, izkaznico za prosvetni magazin. 2459
Podhostnik Rudolf, Dobrovce 32 pri Mariboru, prometno knjižico za kolo znamke >Waffenrad« št. 3925593, evid. številka S-17-8335 ter prometeo knjižico za
kolo znamke >Styria« št 57190, ©vid. št.
S-17-8334 na ime Podhostnik Marija.
2352
Pogačar Vera, Domžale, Roiska cresta
št. 40, izkaznico za kolo št. S-3-S621. 2508
Pokcržnik Štefan, Prevalje 21j knjižico
za kolo znamko »Viktorija« št. 1217233,
evid. tablica št. S-18-1299.
1692
Poš Albin. Maribor, Ptujska c. 63, •••metno knjižico za kolo znamke >Opek
št. 1064714.
2335
Povh Mihael, Obrežje št. 2, p. Jesenice
na Dol., evid. tablico za kolo št. S-ll-1112.
1891
Prezelj Ivan, Zagorica št. 8, p. Stahovica, knjižico za kolo, evid. št. S-10147.
tov. št. 41289.
2448
Prime Janez, Bičje 2, p. Grosuplje, knjižico za kolo, evid. št. S-839. tov. številka 53091.
2729
Progar Marija, Ljubljana, Pred konjušnico 2, delavsko knjižico.
2224
Pukšič Ivan, sod pomočnik, Središče
ob Dravi št. 144, knjižico za kolo znamke
»Neumann«, evid. št. S-20-9302.
2060
Puntar Borut, Ljubljana, TyrSeva 38.
osobno izkaznico št 089925.
2523
Radio center, Maribor, učno pogodbo
št. 476/48 ter knjižico za učence v gospodarstva št. 002357, oboje na ime Požar
Saša.
2544
Rajzman Alojz, Vukoveki dol, Jarenina
pri Mariboru, prometno knjižico za kolo
znamke »Wanderer« St. 553083.
2326
Ramovž Milka Rudnik 113. udarniško
izkaznico št. 29068.
2520
Rausch Peter, Maribor, Gajeva 1.» inozemski potnj list št. 03571, veljaven od

Stran 124

URÄDNI LIST LRS

16. II. do 20. IV. 1950, izdan za 1 krat
«talno.
2510
Ravnik Franc, Bled-Zeleče 77, prometno
knjižico za kolo, evid. st. S-ô-2249, št.
okvira 643.
2003
Rebolj Franc, Ravne št. 4, Mirna, vojaško knjižico, izdano od vaj. odseka
Trebnje.
2114
fiebulo Josip, Komen 47, prometno knjižico za kolo, št. okvira E 2081. St. tablice
S-29-538.
2263
Remžgar Jože, Verd 18, knjižico za kolo,
evid. št. S-7013, tov. št. 533074..
2725
Repio Nada, Ljubljana, Obireka 16,
planineko izkaznico ter živilsko nakaznico.
2542
Republiško montažno podjetje Toplovod
Ljubljana, Črtomirova ulica 6, pomočniško
spričevalo na ime Petras Ivan, instalater
centralne kurjavo2171
Rijavcc Bogomir, pri SGP »Pionir«,
Novo meato, sindikalno knjižico.
2736
Ritonja Jožefa, Ljubljana, Novj blok 11,
osebno izkaznico, izkaznico OF, sindikalno knjižico in lzkaznjco 0F na ime Ritonja
Franc.
2649
Rodo Ana, Cemäenik St. 2, p. Dob pri
Domžalah, knjižico za kolo, tov. številka 753287, evid. št. S-3137.
2458
Rudnik rjavega premoga Zagorje, Avtopark, prometno knjižico št. 7838 za avtobus znamke >Alfa.Rome<o«, evid. reg.
it. S-4562
2531
Rump! Manja, Maribor, Praiprotnikova
St.. 17, prometno knjižico za kolo št. 65214,
evid. St. S-l6-13133.
2328
Rus Breda, Ljubljana, Prešernova 15,
osebno izkaznico »t. 08080255.'
2593
ItuSovar Jože, Orla vas pri Braalovčah,
Celje, prometno knjižico za kolo, št. okvira 24307, St. tablice S.13 12848.
2227
Sagadin Simon, Medvedce št. 17, p.
MajSperk,, izkaznico za kolo, izdano od
NM Ptujska «ora, serija 20, St. tablice
6191, št. okvira 533169.
1779
Sajoric ing. Joža, Domžale, Industrijska 33, knjižico za kolo znamke jSteyeir«,
tov. St. 1.103.756, izdano od LR Makedonije.
2425
Sanitarno-epidemiologka postaja v Novem mestu, prometno knjižico za kolo
znamke »Junior«, evid. št. 2860, izdano
od uprave NM v Novem mestu.
2195
>Saturcus«, Ljubljana, prometno knjižico za službeni trokolo delavsko uelužbeneke restavracije v Ljubljani, Ob železnici 16. št. S-i-6733.
2541
Savec Anton, Vodole, Sv. Peter pri ' ' "
riboru, prometno knjižico za kolo znai. -"
>01tmpia< St. 43713, evid. St. S-I7.1i V„
'>. Vìi,

Simonćič Jože, Leskovec 46 pri KrS-kcm,
kni^iro za kolo, evid. St. S-7625.
2485
Širše Viktor, Sv. Pavel St. 38 pri Celi')
pr ••••• knjižico za kolo štev. tablVt
S-13 11643.
24fi0
4!(i>clr Anton, KLO Llvek, okraj Toi
min, ukradene kmečke bone za 1000 firn.
St. L 899164.
174')
Slovenija avtopromet — SAP, Ljubljana,
tehnični odsek, tablico avtobusa S-584.S.
2640
Uaaja »Uradoi IMt LES«, Umsbtof •>

Smodej Franc, posestnik, Razeor št. 31,
LapoTje, izkaznico za kolo znamke >NSU<,
St. 6291, ladano 1949 cd NM PolJ&ne.
2075
Srebrnjak Janez, Vel. Slavnik 14, p.
Smolenja TU, knjižico • kolo •. okvira
42750.
2565
šavrič Jože, Brežice, Predmestje fit. 33,
prometno knjižico za kolo, reg. Številka
S-ll-4121, tov. St. 1639449.
2118
Scukovt Edvard, Celje, MikJofiičeva 9,
potrdilo >3tamaAT»B< KI 20/1 v znesku
1800 din.
2223
Seffiro? Marjan, Dolenja vaa št. 9, p.
Podbrezje, knjižico za kolo, evid. St.
4419, St. okvira 4419.
2120
Settel Ivanka, Slov. Bistrica fit. 25, eindikalino knjižico St. 69168 In Izkaznico za
kolo, reg. št. 1063.
2302
Šinkovec Ivana, Zarnuurkava »t. 9, Sv.
Lenart v Slov. gor., ••••••• za kolo
št. 147827 na ime Rozman Franc Iz Partiaja št. 127.
1781
Sipec Marija, Ljubljana, Gnidovčeva 5,
knjižico za kolo znamke »Original Ingo«.
2548
Skrabel Ivan, Celje, Mariborska 67,
prometno knjižico za kolo Štev. tablice
1815/S-12 in osebno izkaznico, Izdano od
KLO Sp. Hudinja na ime Skrabel Angela.
2222
Šmid Franc, Kalobjo št. 4 pni Celju,
prometno knjižico za kolo Štev., tablice
S-13-4721.
>
2467
Solar Ursula, Rečica 122, Bled, izkaznico za kolo znamke »Kosmos«, tov. št.
227507, evid. št. S-5-1620. '
2247
Stajner Franc, Vojnik št. 83 pri Celju,
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka
Celje okolica.
2468
Stimac Mario, šofer pri SGP >P5onir«,
Novo mesto, sindikalno knjižico.
2735
Štrukelj Ivan, Srednji Log pod Mangartom št. 11, roj. 5. III. 1907, osebno ia.
kaznico, izdano od izvršnega odbora KLO
v Tolminu.
1920
SuMc Anton, upok. delavec, Zlrovski
vrb št. 47, Ziri, prometno knjižico za kolo
št. 126557.
2011
»Titan<, Kamnik, tablico tovornega
avtomobila >Dodge«, reg. St. 9323 1487
TirguSek Alojz, Zadrže St. 30. Šmarje
pri jelšah, prometno knjižico za kolo,
št. okvira 679848, evid. St 328345. 2410
Tratnik Franc, SI. Javornik. Titova 32,
vojaSko knjižico.
2267
Tropan Danijel, Slov. Bietrica 194, izkaznico za kolo znamke »Vieta< 3t. 120311,
-vid. St S-19-5821.
1999
Troha Ivana, Bistra 15 pri Borovnici,
asebno izkaznico, •••••• za kolo, evid.
št. S-6860, St. okvira 10843, 2 potrdili za
dvig usnja, izdani od >Kotekea« Vrhnika.
2428
Trtnik Feliks, Ljubljana, Moste, Poljska
pot 45, osebno fekaamico St 050617, Izdano 27. VI. 1945 od NM Lujbljana. 2718
Urani? Pavla, Ljubljana, PodltoibaMikega 35/1, evid. tablico-osebnega avtomobila S-1136.
2596
Ollen Franc, Ljubljana, Breg 16, osebno, sindikalno •• OF takaznico.
2719
Uprava Cankarjeve zaloîbe, LjuMjana,
J avi d. tablico za trokolo S-0S1859.
2512

Štev. 11 — 28. III.J5S2.
Vadnov Marija, Ljubljana, Ambr°g!
trg 5, tókaznlco OF.
^1
Vertelj Leopold, roj. 18. IV. 1&4 v
Kalu pri Bovcu, delavec, Bovec 20, of2?j
no iatozmdco.
* _
Viđali Ada, Knbeđ 19, p.. Crni kal, ^
16. XII. 1930, osebno izkaznico, •••&
1946 cd odseka za notr. zadeve v Ko•
Vojni odsek, Grosuplje, 4 vojaške W
ne dovolilnice na ime Perovšek •*>/«/
vilka 09550, Lipušček Ciril, št. 09oDi.
Podkoritnik Franc, št. 09o78 in Drnov2t>w
Sek, St. 69592.
Volmajer Antonija, Selnica ob Draj?'
prometno knjižico za kolo znamke >sl "
yer< St. 1225873, evid. št. S-17-6362.
Weigert Marija, Zg. Radvanje, Modr>
njakova 3, prometno knjižico za »fl
znamke »Junior« št. 122607, ©vid. «£
•
vUka S-16-3280.
•
Zalokar Ivan, Celje, Dežno, ••••«>
za kolo St. 824392.
fy"
Zavrl Frančiška, Vinjo-Dolsko, knji»«
za kolo št. tablice S-2-10249, št. okffi
2ö
816695.
f
Zelenko Jožef, učenec, Veličane St. 1«
p. Ivanjkovci, evid. tablico za koI° 8,g
••
vilka 21-4789.
Zorko Jože, Sela 121, KLO Do»0^
evid. tablico za kolo znamke >wen°e0
•1
rer« št. S-11902.
.
Zorn Jožef, Renče št. 152, ^ehn0„^fj
kaznico.
*
Zupančič Jožo, Maia Dolga noga 4» £
Kresnice, knjižico za kolo, evid'n,-iQ
S-2.13769, tov. St. 2071865.
^1
Zver Ladislava, Novo Mostje št. 1° '
Dol. Lendava, prijava za kolo zna»*
>Dlana« St. S-24-4942, izdano od p°"J
jeniStva za notr. zadeve v Dol. Len^
Zveza delavcev in nameščencev 1«
industrije Miren, podružnica št- 1, *•^.
ske sindikalne izkaznice na ime f£ •
Emeet, št. 1610833, zvezna St- 128W' "
dve St. 18; Rusjan Gabrijel, St- 2oll»^
zvezna St. 76436; Petrovčič Marjo.&
vilka 2511392, zvezna št 76434; Pe"JV5
čič Albert, St. 2511873, zvezna št. '°*•
m KlanSč Ignac, št 2511362, zvezna »
76404. f°
Žbogar Marija, Brezje pri Oroea^l^
vozno železniSko karto za progo •D,1]^e.
-Grosuplje, izkaznico OF, duplina'; «
lavske knjižice in potrdilo o zapoßIn„0
Znidari? Franc, Sobetinci St. 5f •^
Sioo za kolo st. 860661. St. tablice ^
Zirovnik Kristina. Studenci P^ JJ^U
boru, Leningrajska 30, osebno lzKa 2336
izdano v Studencih 1. 1945.
\r
2ivko Ana, Maribor, Gorkega «Jj^juprometno knjižico za kolo znamke •
nforc st. 66401, evid. St. S-16.498.
„JiCÄ
Živko Ivan, Maribor, Slovenska ^ 0
št 36, vojaäko knjižico št. 1520-83, 1*^
od voj. odseka Maribor mesto.
Žvan Alojz, Nemški rovt 23i V'QT\\F
Bistrica, knjižico za kolo znamke ', o5g.
ner«. tov. St. 567478, evid. St. ^'^lfl»

•<- ^ui urêdalk; dr. Raetko Močnik, tieka tlekarna >Toneta lomSiča, vsi « Ljublje»
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četnik Vu

Priloga k 12. ko»u z dne 11. aprila 1950.

èftóV. lfi

Razglasi in oglasi
• max založbi je izšla

Zbirka gospodarskih predpisov •. del
0po

u e vrst

ja e ^ i
o naših periodičnih publikacij s podroôizp0i0?ar,8tva* Kakof P"** dve knjigi in ponatisnjen ter
tad/? ea }' dö1 Zbirke gospodarskih predpisov prinaša
toeinh ^^1313 knjiga bogato gradivo za obsežne, poz
oa
vea
^°8et ki jih morajo izpolnjevati državna, tako
Naiohü i^01" fepnbliška lokalna gospodarska podjetja.
i osežnejši, zato tem varnejši del zvbirke vsebujejo preddrotm •^•&•* državnih gospodarskih podjetij, kjer je nasredt° raz^enJena snov o prenašanju delov osnovnih
djsj/' ^i6 •• predpisi o vknjižbi lastninske pravice na
lr. ..^ih nepremičninah, o razlastitvi, nacionalizaciji in
raJ P ^ ° ^ločitvi in kontroli kakovosti izdelkov in o
uij ellevanju industrijskega blaga, o finansiranju investikom° proračunu, o obrestnih merah, hranilnih vlogah in
unalajh bankah, o tekočih računih, o gotovinskem
uletu drž.
drž gospodarskih
ovwruv?orcL-ih podjetij,
rvvrliuhi •••
i7.r InAftvaniu
dalje />
o izplačevanju
belino
9
asel>Ilim
ûdst ^
podjetjem, o poslovnih knjigah, knjigotVu
» inventuri in zaključnih računih, o reviziji, o preVçT
p^ ? n,agradah in tekmovanju, o zbiranju odpadkov in o
J^Mramju, o graditvi in gradbeni inšpekciji,
Dim
troiP^'P^om so dodani glavni predpisi o kon1
nad izvozom in uvozom skupaj s carinskim zakonom,

oglasi ministrstev
0l

* * 43/48-160

S016

Prvi oklic

S*"1!*

je
..

osnutak nove zemljiške
T sodnem okraju
* se dolaci
1. maj 1950
,'em
°<* katerega dalje je treba postoosnutkom kakor z zemljiško

3
. • •• Potoče
4tomf
IOjna

p

•
Ni e
*Qjig0

'&i«omTed*ine8a dne dalje je samo z
•^•• 7 Dovocsnovauo
zemljiško knjigo
*" •••* u£înke zemljiškoknjižnega
"••• zemljiSč. vpisanih v tej zem^•••• *« z dnem 1. maja 1950 uvaja
, 4^vanA
Popravljanje navedene novoK ttai ^•^••
knjige. Zato ee pozie
rJ
«fe ' P glaeijo svoje zahteve najkaea)' ve.d*'. Celega 1. julija 1950
•^••1 nS1', ki zahtevajo na podlagi
d* bi 'Pridobljene pred 1. majem 1950,
ti

% Kf «••••• knjiga in k- ee

•Pa
ali pueesimu
posestnih i-alluci»!
razmerij,
o•^.•^•••••
"ajisi «o , •" «11
e

Vh • PrittfL• £ ta sprememba z odpi
šj? °^•••• 2L?r..?-.Pr?a0BI0m ali s Pop^
v^ïïïttft Ï^J'^
alj e sestavo zemlji) *• tw«8 ali0i kakor koTt drugače:'""" 19501
^ Probili §• pred 1.'
**' zemljiščih, vpisanih v no-*

o invalidskih gospodarskih podjetjih, o delavskih uaiuŽbenskjh restavracijah, o dečjih jaslih, o ustanovitvi in prenehanju delovnih razmerij in o delovnih knjižicah, delovnih normah in tehničnih normativih porabe delovne
sile in materiala.
V predpisih o akumulacijah ki cenah so obseženi
glavni predpisi za lokalno industrijo, za avtomobilski promet, za delavsko uslužbenske restavracije, za kmetijske
strojne postaje in drž. kmetijska posestva. V dodatku so
dopolnitve, spremembe in popravki predpisov o akumulaciji in cenah v industriji, gradbeništvu, gostinstvu io
trgovini.
V obsežni, pregledno urejeni zbirki je uvrščenih nad
35 tabelaričnih pregledov in vzorcev. Upoštevani so tudi
vsi popravki, ki so izšli do zaključka redakcije. Zbirka,
ki je nepogrešljiv pripomoček vsem voditeljem in drugim
uslužbencem v drž. gospodarskih podjetjih ter ljudskih
odborih, hkrati pa koristen pripomoček pri strokovnih
izpitih, obsega 879 strani in stane v okusni vezavi v
polplatno 130 din.
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nioosnovanđ zemljiški knjigi ali na njihovih delih zastavne, služnostne ali druge
pravice, prikladne za knjižni vpis, kolikor
bi Mio te pravice treba vpissfei kot etara
bremena, pa Se niso vpisane ali niso
vpisane tako, kakor je treba.
V priglasitvah pod b) je treba natančno
navesti pravico io vrstni red, ki ee zanje
zahteva, kakor tudi zemljiškoknjižne
vložke, v katerih se naj izvirši vpjie. Navesti je treba tudi, na kaj ee opira priglašena pravica in na kaj zahtevani vratni
red.
Priglasitivam pod a) in b) je treba priložiti iavämk in prepis Mine, iz katere
izhaja dotièna pravica oziroma dejstvo, in
sicer v primerih, kjer so pravice als dejstva nastale po 6. IV. 1941. brezpogojno,
v primerih, kjer so nastala pred tem
dnem, pa kolikor ima tako Hetino stranka
aü njen zastopnik.
Friglaaitvene dolžnosti v ničemer ne kpreminja to. da je pravica, bi jo Je treba
priglasiti, morda razvidna iz kakšne listine, ki je že pri sodišču, aH iz kakšnega
sodnega sklepa itd. Pac pa eo od priglaeitvene dolžnosti izvzete:
1. pravice in dejstva, za katera ao ali
bodo do vštetega 30. aprila 1950 upravičenci položili listine jaradi pridobitve stvairnih pravic na nepremičninah, ki niso vpisane v zemljiäki knjigi;
2. pravice, ki ee ne opirajo na pogodbo
(n. pr. pravice, pridobljene zaradi agrarne
•reforme, zaplembe in podobno), ker bodo
te pravice itak uradno priglašene.
• Kdor zamudi zgoraj dani rok 1. julija
'I960, -izgubi pravico, uveljavljati prigla-pitrvl' zavezane zahtevke do tretjih oseb, ki

ei pridobijo '•••••• pravice v datai veti
na podlagi vpieov, obMoječib v novooraovani zemljdaki knjigi, koliikor ti vpdei niso
izpodbijani.
Ill
Zoper vpiue obremendlnMi porftvic (zastavne, služnostne itd. pravice), ki bodo v nonooenovani zemljiški knjigi obstojali na
dan 1. aprila 1950, naj vsi tisti, ki mislijo,
da so z obstojem kakšnega teh vpisov ali
z njegovim vrstnim redom odškodovanj v
svojih pravicah,
vložijo ugovore do vitetega 1. julij» 1*50,
ker dobijo sicer ti vpisi ufinek zemljiškoknjižnih vpisov.
IV
Novoosnovana zemljiška knjiga je vsakomur • razpolago za vpogled med rednimi uradnimi urami pri okrajnem sodi85u v Postojni. Morebitne priglasitve ia
ugovori po •••••••• oklicu ee lahko
vlagajo pismeno ali ustno na zapisnik pri
okrajnem sodiäcu v Postojni.
Proti zamudi rokov za priglasitve ia
ugovore ni dopustna upostaivitev v prejšnji stan in ee ti roki ne smejo podaljšati
za posamezne stranke.
Ministrstvo ca pravosodje LBS
v Ljublgani dne 28. ••••• 1950.
Org. àt. 56749—46

•

3äW

Objave
Z odločbo ministra *a praivoeodje LRS
z dne 28. III. 1950, Org. št. 55/49-46,
je bil za'lastno prošnjo ram-elen dolžnosti stalnega sodnega tolmeoa S m id Bu-
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doll, pravni referent pal 0L0 v Postajni.
...
Ta .odločba se objavlja po 12. cimu
uredbe o stalnih sodnih tolmačih z dne
16. II. 1949 (Uradni list LRS, "St. 7/1949).
Ljubljana, dna 4. -aprila 1950.
Ministrstvo za pravosodje LRS
3457
G 39/4-50
Ministrstvo za lunetiijetvo LRS razglaša
po 2. im 8. členu uredbe o preprečevanju
in sati raüju nalezljivih ohromelosti prašičev (Uradni liât LRS, št. 24-150/49;, daeo
v LR Sloveniji z nalezljivo ohromelostjo
prašičev okuženi okraji: Kranj, Maribor
okolica, Mureka Sobota. Poljane in Ptuj.
Ljubljana, dne 28. marca 1950.
Ministrstvo za kmetijstvo LRS

Register državnih
gospodarskih podjetij
Vpisi
637. .
Sedež: Črnci.
Dan vpisa: 14. marca 1950.
Besedilo: Živinorejsko — poljedelsko
gospodarstvo, Črnci.
Poslovni predmet; Kmetijska proizvodnja, vnovčevanje proizvodov v nepredelanem ali predelanem stanju ter sklepanje
in opravljanje vseh zadev, ki «> v zvezi
s proizvodnjo ali vnovčevanjem
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba št. S-zak 95 z dne 22. II 1950.
Operativni upravni voditelj: Ministrstvo
za 'unetijstvo LRS.
* Podjetje zastopata ta'zanj podpisujete*
Žemljic Matiko, direktor, eamostojno, v
obsegu zak. pooblastil in pravdi podjetja
in
Rozman Vida, glavni računovodja, eopodpieuje lieUn-e po 47. členu epi. zakon*
o. drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,'
Ljubljana,
dne 14. marca 1950.
št. 243177-1950
•L
•••#..

688.
Se iež: Gornja Radgona.
••• vpisa: 14. marca 1950.
•••*•••>: Vinogradniško gospodarstvo,
Gornja Radgona.
z
Poslovni predmet: Kmetijska proizvodnja vnovčmje proizvodov v nepredelanem alf predelanem stanju ter sklepanje
in opravljanje veeh zadev, ki«1 v zvezi
e proizvodnjo ali vnovčevanjem
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba št. S-zak 95 z dne 22. II I960.
Or>f»r»Hvnf upravni voditelj: Ministrstvo
aa 'Ti^tijstvo LRS.
P tietje zastopate ta zanj podpisujeta:
û
u ri! Töne, direktor, eanioetojno, v
or
'i zak. pooblastil in pravil podjetja in
•r Zdravko, glavni računovodja, sope .^••• listine po 47. Henn epi. zaikona
o drž. froep. podjetjffi.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
une 14. marca I960.
6t 248174-1660

S806

St&v. • — 11. IV.

639.
nem ali predelanem stanju ter ek- - ^
Sedež: Ljubljana.
ia opravljamjo vseh. zadev, ki eo v »v»"
Dan vpisa: 21. marca 1950.
s proizvodnjo ali vnovčevanjem.
J
Beeedilo: Trgovsko podjetje »Agencija
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS,'00
za blago proste prodaje«, Ljubljana, skraj- ločba St. S-zak 95 z dne 22. Il 1950.
šano: »Agencija«, Ljubljana.
Operativni upravni voditelj: Mini*181*
Poslovni predmet; Posredovanje prometa za kmetijstvo LRS.
. to,
blaga proste prodaje med proizvodnimi in
Podjetje zastopata • zanj podpi^F"10
trgovskimi podjetji.
Ing. Absec Matija, direktor, eamoe ^
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od- v obsegu zak. pooblastil in pravil P00
ločba št. S-zak 84 z dne 22. II. 1950.
jetja in
. Operativni upravni voditelj: Glavna diIatemlč Miran, glavni računovodja» "\
rekcija državnih trgovskih podjetij pri podpisuje listine po 47. členu spi ^m
minietretvu za trgovino in preskrbo LRS. o drž. goup. podjetjih.
Podjetje zastopa • zanj podpisuje:
Ministrstvo za finance LRS,
Lampe Vilko, ravnatelj, ki podpisuje
Ljubljana,
eamostojno, v obeegu zak. pooblastil in
dne 14. marca 1950,
2S04
pravil podjetja.
St. 248173-1950
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
643.
dne 21. marca 1950.
Sedež: Sv. Peter na Krasu.
St. 248182-1950
"SOI
Dan vpisa: 31. marca 1950.
...
#
Besedilo: »Oskrba« pod<*tjc za osli•
641).
\anju lokalno incli^triie in ohtU st^V
Scde2: Mcjlog (Celje).
Poslovni predmet: Nakup in P*cö"£,.
Dan vpisa: 14. marca 1950.
eurovin
in materiala za oskrbovani«
Besedilo: Vrtnarsko gospodarstvo, Med
dustrije in obrtni&tva.
«^j
log.
Ustanovitelj podjetja: Ljudski °°r
Poetov»» predmet: Kmetijska proizvod.^,
nja ziaeii v vrtnarski stroki, vnovčevanje Guriëke oblasti.
Operativni upravni voditelj: la^Ljj,
proizvodov v nopredelanom ali predelabl
Ibor ljudskega odbora GoriSke O fL
nem *tanju ter eklepanje in opravljanje odbor
Podjetje zastopajo in zanj •^'^•
vaeh zadev, ki «o v zvezi e proizvodnjo
VLrena Vili, ravnatelj, po zak. P,IW
ali vnovčevanjem
«ih in pravilih,
. ^.
Ustanov i lelj podjetja: Vlada LRS. odBizjak Andrej, računovodja, •°1•• ^,
loctj SI. S-zak 94 z dne 22. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: Ministrstvo natelja, vee lietine po 47. členu "P
kona o drž. goep. podjetjih,
to0za kmetijstvo LRS.
Peterljn Peter, ekladilčnik, y• •^"
Podjftje zastopata in zanj podpisujeta:
1
Korber Franc, direktor, samostojno, v erti ravnatelja, z istimi pooblastil' .
Ljudski
odbor
GoriSke
oblasti,
'obsegu zak. pooblastil In pravni- podjetja
poverjejpištvo ' za finance,
in
dne 81. marca 1950.
„••!
0j6trež Majda, glavni računovodja, er>
St. 100-81/1-1950
^
podpfeuje listine po 47. členu «pl. zakona
i
o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
* ! 641.
LJubljana,
Sedež: Marija Gradec.
dne 14'. marca I960.
Dan vpisa: 5. aprila I960.
, c#
St. 248176—1950
2806
Besedilo: žaga, KLO Marija Grao
Poslovni predmet: Žaganje •^•^•
641.
Ustanovitelj podjetja: KLO
Sedež; Poljïe.
Gradec,.odločba št. 482. _
1•&$•
Dan vpisa: 14. marca 1950.
Operativni upravni voditelj: 1BW
Besedilo: Živinorejsko — poljedelsko odbor KLO Marija Gradec.
•-•••*''
ûp
gospodarstvo, Poljče.
Podjetje zastopata In zanj P°
t^aliD<>
M
Poslovni predmet: Kmetijska proizvodDolar Rudolf, poverjenik
nja v predelanem ali nepredelanem eta
obrt.
đ'eO*r'
nju ter sklepanje In opravljanje veeh za
Renter Franjo, upravnjk. W"^
dev, ki eo v «vezi e proizvodnjo ali vnovnpga značaja po potrjenih pravu" •
čevanjem.
Okrajni LO Celje okolice,
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odooverjoniStvo za finance,
ločba St. S-zak 40 z dne 22. II. I960.
dne 5. aprila 1950.
$ß
Operativni upravni voditelj: Ministrstvo
St. 805•-50
«a kmetijstvo LRS.
Podjetje zastopata In zanj podpisujeta:
Pregelj Anton. •••••••, eamostojno, v 645.
Sedež: Metlika.
n__
obeegu zak. pooblastil in pravil podjetja
Dan vpisa: 28. februarja iJi^:
jlt«
in
Besedilo: Ofrogka restavracija»
Poeavc Francka, glavni računovodje,
Metlika.
. _ecivfl *
eopodpieuje listine po Ï7. Senu epi. zaPoslovni predmet: Prodaja Pc
kona o drž gosp. podjetjih.
mlečnih izdelkov za otroke.
,,••< <>đ'
Ministrstvo za finance LRS,
Ustanovótelj
podjetja:
W^VJ?
LJubljana,
toìSba St. 79 z dne 1. I-.^'MLO ^'
dne 14. marca 1950.
Operatiivni upravni voditeli&t. 248175—1950
2803
*
Podjetje zastopa in zanj P*»^. 1?
642.
Mum Kornelija, upravnik, v°
Sedež: Rakièan.
oMaettlln in pravilih podjetja.
Dan vpiea: 14 marca 1950.
Okrajn* LO Crnome«,
Besedilo: Živinorejsko — poljedelsko
poverîeniïtvo za "••!!^'
Kosnođarutvo. Rftklëan.
:
'doe 2P. '«••••••• i9w.
gßo»
Poslovni predmet: Kmetijska proizvod:
St. 73/2
nia, vaoTdeaje prokvoidov y nepredela-

•
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le
*W*:
ll0: Me8

{ff
marea 1950.
S
«"«»» KLO Vinica.
1
aJr ?•! fedmet: Nakup in prodaja
iw^^dako prehrano.
•••*• podjetja: KLO Vinica, od^•- ••/•• z dne 18. II. I960.
^«ratova, upraivai voditelj: KLO Vitoi?'-e LZaetopa
^ zaaJ podpisuje;
c
u ravnlk
°Nas•
' P
> po zak. pomb «
ta pravilih podjetja.
Okrajni LO Črnomelj,
POverjoniStvo za finance,
toe lö. marca 1950.
Ôt. 180/1
647.
*
£**:v le
Ronkovci.
ß " , f a: 30. ••••• 1950.
Kra vtt
Posi«
J° a gostilna, Itcnkovci.
i%è" poe reŽD
Predmet:
••••••• alkoholnih
Jedili.
'
a z toplimi ia mrzlimi
A?*^ •Podjetja:
KLO Renkovch
odborTiVn' Ren
••••• voditelj: IevrSUni
Podìati : aeto kovci.
•••• T ? PaJo in zanj podpisujejo;
aom „il J??sf. poalovodja, e Se enim •r

PuoRUvne uPrave-

«tWV1rauc0' Predsedaiik KLO, za opeReW ^ » namestnik
W„,f Martia. tajnik KLO, vai po zatiaroma pravilih.
Okrajni LO Lendava,
Poverjeniïtro ta finance,
<•e 80. marca 1950.
St. 245/1-1950
.-5082
Sedež- Kra
Dan"V... Šnia.
^••^••"'marca
1950.
PoeÄ: KraJevni mlin, Kraînja.
«tva » ml
I5f .predmet: Preskrba prebitvalUel? ?tfem žita.
OpeZ^eli
podjetja: KLO ••••.
av
»t ixpkviij voditelj": KLO Kraä»Ja

!Wi

Podm-|?» Ropajo in zanj podpisujejo:
, "O; iiamift1 » Franc, upravnik, samoetoj'''Ha ^•6^ "P^e finančnega ia kxe-

Ket

đ
2ife
^• Urška, Hknjigovodja.

Okrajni LO Kamnik,
•°»•••••••• za finance,
«a? 30. marca 1950.
St. 633 III 1950

Ä
°^ica.

8149

jWsmrecje, KLO Blagovica.
marca I960.
°- »Krajevno podjetje SSagacBIa-

redmet:
Äai
T ! * Cfl^
1

Preskrba Kospodax0 llEea
rfaffiS?
. P1*« Potrdilu KLO.
1]
^atW Podjetja: KLO Blagovica.
*&*. ^i upravni voditelj: KLO Bla-

i^m»^94o in zanj podpleujejo:
fr^eetnij[
' uPraVDÎ1î' «famoetoj-

^e^ÄjÄ4^

,toan?neB

° """

•

653.
Sedež: Ljubljana, Maistrov« 4.
Dan vpiea: 1. aprila 1950.
Besedilo: Sadje — sočivje.
Poslovni predmet: Preskrba e sadjem
in zelenjavo.
Ustanovitelj podjetja: RLO III LJubljana.
Operativni upravni voditelj: Poverjeni5tvo za drž. nabaivke RLO III LJubljana.
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo:
Kovaîfê Vlado, «pravnik, in pomočnik
noverjenJStva za drž. nabavke pri RLO

rn

lÄin! W> Kamnik,
to
8t "2; marca 1950.
- 884 IH io«,

650.
Sedei: Srednje Jaffa it. 46.
Dan vpisa: 30. marca I960.
Beeedito; Krajevna pekarija, Jaxêc.
Poslovni predmet: Peka kruha sa
etranke.
Ustanovitelj podjetja: KLO JarSe.
Operativni upravni voditelj: KLO JarSe.
Podietje zastopajo ia zanj podpisujejo:
Bolli Anton, upravniki samostojno; nadomešča ga
SmoMkar Jože; spise finančnega ia
kreditnega značaja eopodpieuje
Bore Franc, finançai manipulant knjigovodskega centra Domžale, namestnik
VobiS Ciril, 6ef knjigovodskega centra
Domžale.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeniStvo sa finance,
dne 30. marca 1950.
ôt. 569 III 1950
3161
*
651.
Sedež: Sevnica.
Daa vpiea: 25. marca 1950.
Besedilo: Krajevno remontno podjetje,
Sevnica.
Poslovni predmet: Vzdrževanje oziroma
popravilo državnih zgradb lokalnega, republiškega in zveznega sektorja in privatnih gradb.
Ustanovitelj podjetja: KLO Sevnica, odločba St. 242/50 z dne 1. III. 1950.
Oper. upravni voditelj; KLO Sevnica.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Derenda Leopold, upravnik, samostojno,
za vse raCunovodeke zadeve pa
SvažiS Julika, šef knjigovodskega centra,
samostojno.
Okrajni LO Krško,
poverjeniStvo za finance,
dne 26. marca 1950.
St. 583/1
2606
*
652.
Sedež: Genterovei.
Dan vpiea: 3. aprila I960.
Besedilo: Krajevna gostilna, Genterovei.
Poslovni predmet: Gostinstvo.
Ustanovitelj podjetja: KLO Genterovei.
Operativni upravni voditelj: tovriilnl
odbor KLO Genterovei.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Perdo Veljfco, poslovodja,
Joha Ludvik predsednik KLO; namestnik
Varga Franc, tajnik KLO, vsi pa po zakonu oziroma pravilih.
Okrajni L0 Lendava,
poverjeniStvo -za finance,
dne 3. aprila 1950.
St. 246/1—1960.
3238

8160

Vuk Jurij, za vee zadeve skupaj; v računovodstvenih zadeven pa skupaj s njima

&«••
Miaexit Ženko, caouaovodja, •• Jamdn»
nabavke pa poverjenik na timu»
Benje Franc in poimocnâk poverjenika
za državne nabavke
Vuk Jurij.
Rajonski LO III Ljubljana, Moti»,
porerjeniitvo la finança,
dne 1. aprik I960.
fit. 412/50
SISI
654.
Sedež: Ljubljana. Bimste s. 4.
Dan vpisa: 80. macca I960.
Besedilo: »Pecivo — Mleko« RLO IV.
Poslovni predmet: Peka in prodeja
kruha, izdelava in prodaja elaSäc, razdeljevanje mleka in oskrbovanje otroških
restavracij, nakup moke, Jajc, masla,
medu in drugih potrebnih predmetov za
elačdicaroe in mlekarne.
Ustanovitelj podjetja: RLO IV, Ljubljama, odločba ôt. 2298/60.
Operativni upravni voditelj: Izvräilaf
odbor RLO IV Ljubljana, poverjeniHro
za državne nabave.
Poslovalnice peciva;
1. Tržaška 24
2. RLmeka 6
3. TyrêevR 7
4. Gradisce 5
5. Gosposveteka ?
6. Cerkvena 19
7. Vleka 16
8. Tržftika 54
9. Rož. doKoa C. IL17
10. Kolezijeka 28
11. Rimska 24
12. Kladezna 19
18. Rož. dolina VI/16
14. Stairetove 16
15. TržaSka 58
16. BrdnÜkOTa 20.
SIsMUSsmev
1. TržaSka 88
2. Gradisce 4
3. Tržaika cesta
Mlekarne:
1. Težaška 81
2. Rož. dolina, 11/36
3. Rož. dolina, XV/26
4. Veôna pot 27
5. Predjaimaka 8
6. Tržaike 26
7. Tržaška 6
8. Boràtni'kov trg 1
9. Erjavčeva 2
10. Gregorčičev*, i
11. Kongresni trg 16
12. Gajeva •
IB. VoenJaikoTA 4
14. Krakovski na«p 10
15. Pred konjušnico 5
16. Opekarska 39
17. Zeljarska 4
16. Soška 10
Otročke restavradjJeJ
1. Rožna doina, XIX./20
2. Pot na Rožnflč 34
3. Ribnäk v TivoUju.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Zupane Stefan, upravnik,
Klan Franc, knjigovodja,
Baker Erna In
Janmlk Marija, poverjenik «a dWavne
nabave RLO IV LJubljana.
Rajonski LO IV LJubljana,
poverjeniïtro sa finance,
dne 80. marca I960.
ft». •. 1118/BO
8074.
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e»5.
Natek Jože, tajn+k, v njegovi odsotnosti
Sedež: Ljubljana, Zaloška c. 69.
in v istem obsegu;
Dan vpisa: 1. aprila 1950.
Zabukošek Robert, pomočnik direktorja
m glavni računovodja, vse listine finančBesedilo: ••••• — slaščica.
Poslovni predmet: PreKkrba z mlekom nega značaja po 4-7. členu splošnega zain oiažčioami.
kona o drž. gosp. podjetjih skupaj z diUstanovitelj podjetja: RLO • Ljubrektorjem, v njegovi odsotnosti pa skupaj
ljana.
•i tajnikom, in
Operativni upravni voditelj: Poverjen:Horvat Franu, obratni knjigovodja, v
itvo za drž. nabavke RLO III Ljubljana. istem obsegu kot ZabukoSek, kadar je ta
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: odsoten, z direktorjem, v njegovi odsotBau Anton, praivnoveljavno, za vse zanosti pa •••••• s tajnikom.
deve, za knjigovodske zadeve
Mestni L0 Maribor,
Gobec Krietima, računovodja in
povcrjeuUtïo «a finance,
Mijič Franja; za izredne nabavke poddne 1. marca 1950.
pieuje
• St. Pov. 56/12—III—50
2915
Vuk Jurij, poverjenik za državne na•
bavke pri RLO III.
659.
Rajonski LO III Ljubljana, Moste,
Sedež: Maribor, Ulica XIV. divizijo 53.
poverjeništvo za finance,
Dan vpiea: 1. marca 1950.
dne 1. aprila 1950.
Besadiìo: »Stražun« čevljarstvo, Mari
St. Pov. 4•50
3180 bor, Pobrežjo.
636.
*
Poslovni predmet: Opravljanje čevljarSedež: Črnuče.
ske obrti.
Dan vpisa: 3. aprila 1950.
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor.
Besedilo: Krajevno gospodarsko podOperativni upravni voditelj: Direkcija
jetje, Črnuče.
mestnih
obrtnih obratov, Maribor.
Poslovalnice: Uoetiloa. krojačnica, šiPodjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
valnica, pohištveno mizaretvo, mesarija
Koren Ferdo, poslovodja, v okviru poUstanovitelj podjetja: KLO Črnuče.
oblastila operativnega upravnega vodstva;
Operativni upravni voaîtelj; Izvršilni
Fuis Janez, knjigovodja, vee listine deodbor KLO Črnuče.
narnega, materialnega, obračunskega in
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
kreditnega značaja, poleg poslovodje.
FerUgoj Janko, direktor, samostojno, v
Mc3tni LO Maribor,
«nielli pravil podjetja;
poverjeniitvo za finance,
Petric" Martin, namestnik, v odeotuosti
dne 1, marca 1950.
dârektorja v istem obsegu,
St. Pov. 56/13—III—50
2917
Bačak Ladislav, glavni računovodja, po
47. 61. epi. zakona o drž. goep. podjetjih,
eküpaj z direktorjem oz. namestnikom. ! 660.
Okrajni LO Ljubljan« okolica,
j Sedež: Maribor, Radvanje, Lackova 6.
poverjeništvo za finance,
Dan vpiea: 1. marca 1950.
dne 3. aprila 1950.
; Besedilo: »Bistra« čevljarstvo. Maribor,
St. 1900/277
3267
Radvanje.
Pofilovni predmet: Opravljanje čevljar657.
ske obrti
Sedež: Maribor, Kamnica št. 14.
Ustanovitelj podjetja: Opravljanje čevDan vpisa: 1. marca 1950.
ljarske obrti.
Besedilo: Krojaška delavnica, Maribor,
Operativni upravni voditelj: Direkcija
Eamnica.
mestnih obrtnih obratov, Maribor.
Poslovni predmet: Opravljanje krojaške
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
obrti
Kremene Stanko, poslovodja, v okviru
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor.
pooblastila operativnega upravnega vodOperativni upravni voditelj: Direkcija stva,
mestnih obrtnih obratov,
Maribor.
Fuja Janez, knjigovodja, vee listine dePodjetie «a*it—!"!M in zanj podpisujejo:
narnega, materialnega obračunskega in
SosiČ Anica, poslovodja, v okviru po
kreditnega značaja, poleg poslovodje.
oblastila operativnega upravnega vodstva;
Mc9tm' L0 Maribor,
Cijan lofifp, knjigovodja, vse listine deIKivcrjoništvo Za finance,
narnega, materialnega, obračunskega in
dne 1. marca 1950.
kreditnega značaja, noleg paslo-rodj«».
St. Pov. 66710-III-50
2918
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
«61.
dne 1. marca 1950.
SndPŽ: Maribor, Studenci, Erjavčeva 7.
St. Pov. Rß'17-IIT—SO
291H
Dan vpisa: 1. marca 1950.
*
Besedilo: >Gorca< čovljarstvo, Maribor.
658,
Studenci.
Sedež: Maribor, Meljska c. 5ß.
Poelovni predmet: Opravljanje čevljarDan vpisa; 1. marca 1950.
Budilo: Tovarna kemičnih izdelkov, ske obrti.
Ustanovitelj podjetja- MLO Maribor.
Maribor.
Qperaîîvni upravni voditelj: Direkcija
Poslovni predmet: Izdelovanje kemičnih
mestnih obrtnih obratov, Maribor.
tehničnih proizvodov, kreme za čevlje,
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
parketnih loščil, mazMnih olj. masti za
Petek Franc, poslovodja v okviru poueni-3, muholovcev. sveč in podobno.
oblastila operativnega upravnega vodstva
Ustanovitelj wdjetja: MLO Maribor.
Fuis Janez, knjigovodja, vse listino deOperativni upravni voditelj: Direkcija
narnega, materialnega, obračunskega in
Bitnih obrtnih obratov, Maribor.
Ohrpt- Maribor, Tezno, Ptujska c. 42. kreditnega značaja poleg poslovodje.
Mestni LO Maribor,
Pnrf»!° zastopajo in zanj podpisujejo:
povérjnniStvo za finance,
Nagli? Drago, kot direktor, samostojno.
dno 1. rriarca 1950.
v okviru zakonitih pooblastil in pravil
Št. Pov. 56/13-III-50
2919
podjetja:

i

*

662.

OO

Sedež: Novo mosto, Trdinova cesta *»
Dan vpisa: 29. marca 1950.
dc
Besedilo: »Remont« MLO Novo ^1'
Fcslovni predmet: Izvrševanje vsea
montnih del za potrebe MLO Novo ^
ter potTebe strank v območju MLO •
mesto.
to
Ustanovitelj podjetja: MLO NmoJK
Operativni upravni voditelj: MLO •
mesto.
,
podjetje zastopata in zanj podp^uJ* •
Zega Franc, v poslovnih in fio8!?1,
zadevah neomejeno; v vseh finančni«
devah sopedpieuje
notai»
Rozman Alojz, knjigovodja kom11•1"
podjetij, po pravilih podjetja.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjeništvo za finance,
dne 29. marca 1950.
„
31
St. 1193/1
663.
Sadež: UrSna sela St. 33.
Dan vpiea: 3. aprila 1950.
Besedilo: Gostilna, KLO Uršna scia-- 1(jjjj
Poslovni predmet: Točenje alko"0'
in brezalkoholnih pijač.
rjršOperativni upravni voditelj: KLU
na sela.
!e;
Podjetje zastopa in zanj podpif"'
Samida Ivan, po pravilih pedjetja'
Okrajni LO Novo mesto,
poverjeništvo za finance,
dne 3. aprila 1950.
„g
à
St. 1251/1

*

664.
Dan vpisa: 29. marca 1950.
Sedež: Gor. Braniča.
,ict;e,
Besedilo: Krajevno krojaško P°a'
Gor. Braniča.
^
Poelovni predmet: Izvrševanje
krojaških in âwalnih poslov.
BriaUstanovitelj podjetja: KLO Gor. »^
niča, odločba it. 210/50 z dne &•'
1950.
• ßor.
Operativni «pravni voditelj: &uv
Braniča.
-•••''
Podjetje zastopata *n zanj podp»Bl4
Cehovin Justina, upravnik,
pj
Turk Tereza, računovodja, 0D 301O
predpisih in pravilih podjetja.
Sedež: Komen.
„aietfr
Besedilo: Krajevno remontno Pou'
Komen.
.
• del
Poslovni predmet: Izvrševanje y"^m
zidarske in mfearske etroke. P^gneg*
zgradb in razna popravila gra°:
značaja ter mala Snvestiiratëka °zt ' odUstanovitelj podjetja: KLO KoBjen,
točba It. 261/50 z dne 1. l}1-}9^io &
Operativni upravni vodiitelj: "•
men.
•••••^:
Podjetie zastopata in &W P0^^
Suban Anton, upratvnik, V° "
in pravilih podjetja;
«stoP2
Kavčič Vida, računovodja, .|01
upravnika v Qdsotaostì ter GfF~*1§, &•
njim v vseh finančnih in don«" 80l3
devah.
Sedež: PHskovica.
«cđjeti6'
Besedilo: Krajevno čevljarsko 1
Tv
PHskovica.
,
{n p0p '
Poslovni predmet: Dodelava w
vilo obutve.
pjiefco^'"
Usitanoviteli podjetfa: KU» ••.„-•. ,
odločba St. 194/50 z dne 11. »• £h0 l'1
OperaMvni upravni voditelj.
skovica.
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öircielj 1 ,zaat0'Pata in zauj podpihujeta:
in n„7 ..^lojz, upravnik, po predpisih.
C! P^tja;
uprav "* JcßiP> računovodja, zastopa
«eliin1 V. vt,eû
Ih0*sotnSe^ »Podpre Pa
m denarnm zadevo? j vv «m
finančnih in'"denarnih
0 000 din za
•• večie
več e vsote
veotö podlOü.OOO
w
' Predseomii jn tajnik KLÜ.

Ä „L ?- ^

J

••^5•0: Krajevno krojaško podjetje,
«Io n01?1. Pre
<iinet: Izdelava • popraUstT •tel ia ženskih oblek.
0•0• » i Podjetja: KLO Pliekovica,
0^"- 197/50 z dno 11. II. 1930.
*ovi« Vni uPravni voditelj: KLO Pliširc^^Ai Copata in zanj podpisujeta:
Pravi]^
• ?Pravniik» P° predpisih in
u
PravnfiC JosiP< računovodja, zastopa
Popisni z Vn ai°£vovi
odsotnosti ter solaiTnih
J• V6eü finančnih in deveotT poa
Vdovah
do lOO.OOOdin za večje
KLO
PisuiĐla predsednik in tajnik
••19
3012

Sedežgj*; Skopo.
<a sto 0: krajevna čovljarska delavniter ^•^. Predmet; Izdelovanje čevljev
lo

S?s•i P°dJetJa: KLO Skopo, odOperatV12^00 z ^ 3. •. 1950.
Podiet- uPtoravai voditelj: KLO Skopo.
Zloben ,?^ PaJo to zanj podpisujejo:
Prednk Edvard, upravnik, v smislu
°đ*W. ia pravil podjetja, v njegovi
g* Anton*
•••• , „ aravPrane, računovodja, eopodpivSte, „„P. nàkom po ipxedpisih in pra^ Podjetja.
3003
festopo.
^opo.
Krajevno krojaško podjetje,
*• žan^
Predmet: Izdelovanje moške
6 obleke
J

S

-

•1
o£ba••1
• Podjetja: KLO Skopo, od0ner ; 12S'50 z dno 2. II. 1050.
Pođjv1 "P«•11! vodiielj: KÈO Skopo.
3 0 3 0 in
Colja A 1 f00
** !? ^
zanj podpisujejo:
2
adie
•
"
» upravnik, za vee pravne
V6
•
°•| do ^••••
za posamezne obvezûa
ttieAtn!„ I0-O00dm eopodpièuje z njim

Jj* Edvard; .

Izbrišejo se pooblaščenci za podpisovanje: Ambrožič Anton, direktor, Juvan
Alojz, niiji pravni referent in Zupan Joža,
sekretar in vpišejo:
ing. Osterman Jože, direktor, ki podpisuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja;
Ambrožič Anton, pomočnik direktorja
m
Ogorevc Miha, eekretar, ki podpisujeta
skupaj v odsotnosti direktorja v obsegu
zak. določb, pravil podjetja in navodil
direktorja.
Uitiistrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 11. marca 1950.
St. 243143—1950
2789
(iati.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 14. marca lüoo.
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, Celje.
Poslovna predmet odslej: Upravljanje,
gojenje (pogozdovanje) in varstvo gozdov,
odkazovanje ter «klepanje pogodb za izkoriščanje eitoječega lesa z državnimi lesnimi industrijskimi podjetji.
Operativni upravni voditelj odslej: Ministrstvo za gozdarstvo LRS.
Izbrišejo se pooblaščenci za podpisovanje: ing. Miklaväc Jože, direktor, ing.
Zupančič Radovan, pomočnik direktorja
in Cerno Dragomir, glavni računovodja
ter vpišejo:
••••••• Franjo, direktor, ki podpisuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil
in pravil podjetja;
Belak Franc, sekretar, ki podpisuje v
odsotnosti direktorja, v astem obsegu kot
oni;
Piemerštajn Robert, šef planskega odseka, ki podpisuj© v odsotnosti direktorja
in sekretarja, v istem obsegu kot director in
Pečolar Marija, šel odseka za računovodstvo, ki sopodpieuje listine po 47. členu epi.' zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 14. marca 1950.
St. 243144-1950
2794
*
667.
Sedež: Duplica pri Kamniku.
Dan vpisa: 14. marca 1950.
Besedilo: Tovarna upognjenega pohištva, Duplica pri Kamnika.
Vpise ee
Kobav Miroslav, glavni računovodja, ki
«»podpisuje listine po 47. Senu spi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 14. ••••• 1950.
Št. 24364/1-1950
2797

Stran 139
Cerkvenik Franjo, računovodja, ki eopodpieuje listine po 47. členu epi. zakona o drž. gosp. podjetjih in
Arko Andrej, sekretar, ki podpisuje v
odsotnosti direktorja, v istem obsegu kot
oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 14. marca 1950.
St. 243165—1950
2791
66S».
ueciež: Kočevje.
Dan vpisa: i4. marca 1950.
Besedilo: Splošno gradbeno podjetje
>Rog<, Kofeßvje.
Izbriše se Valenèw Demeter, direktor
m vpiše:
Suštersič Ignac, direktor, ki podpisuje
samostojno, v obsegu zakon, pooblastili
;n pravil podjetja.
Ministrstvo za Iinance LRS,
Ljubljana,
dne 14. marca 1950.
St. 243-113/1—1950
2800
•*

67U.

Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 14. marca 1950.
Besedilo: Oržavua založba Slovenije,
Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odelej: Ministrstvo za znanost in kulturo LRS.
Vpiše ee nova podružnica pri Sv. Luciji
ob Soči,
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 14. marca 1950.
Št 243150—1950
2799
671.
Sedež: Ljubljana,
Dan vpisa: 14. marca I960.
Besedilo: Zbiralno skladišča za Iee •
sedežem v Ljubljani.
Z odločbo vlade LRS št, S-zak 789 •
dne 26. XII. 1949 je prešlo podjetje v
likvidacijo.
Besedilo odslej: Zbiralna skladišča n
los, Ljubljana, v likvidaciji.
Za podjetje v likvidaciji podpisuje samostojno Cehovin Nerina, likvSaSaloîr,
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 14. marca 1950.
St. 243172—19oX>
2796

67ž.
Sedež: Sevnica.
Dan vpisa: 14. marca I960.
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje,
Okrajni LO Sežana,
Sevnica.
P°jer]eni5tvo
za finance,
4n
Sedež odslej: Brezice.
e 30. marca 1950.
Besedilo odslej: Lesno industrijsko pod•
St. 399/1
3013
jetje, Brežice.
6G8.
Poslovni predmet odslej: Najmp in izj Sedež: Kočevje.
koriScanje lesa na panju, žaganje in pre*
Dan vpisa: 14. marca 1950.
Sprem«m bf
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje, delovanje lesa 1er prodaja proiavodov leeSedležne industrije.
, Kočevje.
Operativni upravni voditelj odslej:
Poslovni
predmet
odslej:
Nakup
In
iz-.
U mar
korišeanje lesa na panju, žaganje in pre- Glavna direkcija za lesno proizvodnjo pri
••^••^•
«- 1950.
4U
«led.
- Lesno industrijsko podjetje, delovanje lesa ter prodaja proizvodov mimetirstvu za lesno industrijo LRS.
Izbriše ee v. d. direktorja Jarotaik Jože
lesno industrije.
in vpišejo:
&a*&& &IedaiBtpan
odslej:
Nakup
in
IzOper.
upravni
voditelj
odslej:
Glavna
diTroha Janko, direktor, ki podpisuje
2•5•• Ä**
iu' ^Sanje in pre- rekcija za lesno proizvodnjo pri ministr.„
-' Prodaja
prodaja proizvodov les- stvu za lesno industrijo LRS.
samostojno, vobéegu zak. poobfeetil in.
.^dustrif.
Izbrife se direktorllc Stane in vpišejo: pnroit podjetja;
1
Obere" Bogomir, pomočnik direi- <•• ". ki
Podpečan Franjo, direktor, M podpi•iSS
odslej: QÎav>
%ii- ^ *^— voditelj
•
"Bevi,
' ^Jesno
" lesno umiram/klim
W ^
prodavodrnjo nri
pri ml.
ml- suje samostojna v obsegu zak. poobla- podpisuje v odsotnosti direktorja, v totem
obsegu kot oni; ,
lesno industrijo LRS.
stil In pravil podjetja:
% •^
Franc, računovodja, podpičja ' ravni,kom vse ltotine finančnega

dlt

pl
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Simm 180
Jenko Anica, • računovodskega odseke, ki ecjpodpieuje liatìne po 47. členu
epi. zakona o drž. goap. podjetjih.
Ministrstvo za finance LBS,
Ljubljana,
dne 14. marca 1050.
St. 243164—1950
2790

•

678,
Seđež: Straža pri Norem mesto.
Dan ypiea: 14. marca 1930.
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje,
Straža pri Novom mestu.
Besedilo odele j: Lesno industrijsko podjetje, KOTO mesto.
Poslovni predmet odslej: Nakup In Izkoriščanje leea na panju, žaganje in predelovanje lesa ter prodaja proizvodov lesne industrije.
Operativni upravni voditelj odelej:
Glavna direkcija za lesno proizvodnjo pri
ministrstvu za leano industrijo LRS.
Izbriše ee ravnatelj Sali Ernest in vpišejo:
Prie Franjo, direktor, • podpisuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil ipodjetja;
Beltram Metod, računovodja, kd eopodpieuje listine po 47. členu *pl zakona o
drž. goap. podjetjih;
Sali Erneet, pomočnik direktorja Jo
Dular Alojzij, eekretar, ki podpisujeta
v odsotnosti direktorja, v telem obsegu
kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 14. marce 1950.
St. 243167—1960
2702

•

674.
Sedež: Sv. Lucija ob Soëi.
Dan vpisa: 14. marca 19S0.
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, Sv. Lucija ob Soci.
Poatovni predmet odelej: Upravljanje,
gojenje (pogozdovanje) In varstvo gozdov,
odkazavdBje ter sklepanje pogodb za izkoriiSanje stoječega lesa z državnimi lesnimi œduBtrijskimi podjetji.
Operathrai upravni voditelj odelej: Ministrstvo za gozdarstvo LRS.
Izbrišejo ee pooblaščenci za podpisovanje: Lajkožle" Sreoko, direktor, Brezec
Franc, pomočnik direktorja in Lcban
Anton. sekretar ter vpišejo:
Strane Vencealav, v. d. direktorja, ki
podpisuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja ter
Peternel Valentin, komercialist, ki podpisuje v odsotnosti direktorja, v totem
obsegu kot ond.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 14. marca 1950.
St 243188-1950
2793
676.
Sedež: 8t. Peter na Krasu.
Dan vpisa: H. marca 1950.
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, Postojna.
Poslovni predmet odelej: Upravljanje,
gojenje (pogozdovanje) in varetvo gozdov,
odteovanje ter sklepanje pogodb Ba izkoriščanje stoječega leea z državnimi lesnimi industrijskimi podjetji.
Operativni upravni voditelj odete}: Ministrstvo za gozdaTBbvo LRS.
Izbrišejo ee poobklcenci za podpisovanje: GarzaroHi Marjan, direktor, KM

8t07.tt~ll.IV.lM>

Jože, eekretar In Perico Leon, raduno- i Izbrišejo se: Kveder Fani, Boltar Zdenka in Verîtafnik Marija ter vpišeta-"
vodja ter vpišejo
Vertačnik Marija, upravnica,
Slejko Martin, direktor, ki podpisuje
Novak Anica, hon. administratonka.
samostojno, v obeegu zak. pooblastil •
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
pravil podjetja;
poverjeništvo za finance,
Marta Stanislav, eekretar, ki podpieuje
dne 24. marca 1950.
_^
v odeotnoetl direktorja, v istem obsegu
Fin. »t. 873/50
2909
kot oni In
Kermavmajr Alojzija, šef računovodstva,
*
kt eopodpteuie listine po 47. členu epi. 681.
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 10.
zakona o drž. gosp. podjetjih.
Dan vpisa: 25. marca 1650.
Ministrstvo za finance LRS,
Besedilo: Mestno gradbeno podjetje
Ljubljana,
dne 11. marca 1950.
»Megrad« Ljubljana.
St. 243142—1950
2795
Izbriše se- Urek Jovo, direktor in Zupan Miroslav, tehnični šef ter vpišeta
•
Zupan Miroslav, v. d. direktorja ta
676.
Sedež: Skofja Loka.
Saûmun Franc, tehnični šef.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
Dan vpisa: 21. marca 1950.
poverjeništvo za finance,
Besedilo: Tovarna klobukov, Skofja
dne 25. marca 1950.
Loka.
Fin. št. 954/50
2914
Izbriše ee Oman Valentin, glavni računovodja in vpiše
*
Bizjak Marija, glavni računovodja, ki 682.
Sedež: Ljubljana, Mesarska c. 1.
eopoèpiisuje listine po 47. členu epi. zaDan vpisa: 24. marca 1950.
kona o drž. goap. podjetjih.
Besedilo: Mestna klavnica, Ljubljana,
Ministrstvo za finance LRS,
Operaitivni upravni voditelj odelej: F°*
Ljubljana,
dne 21. marca 1950.
verjeništvTO za državne nabave MLO.
Izbrišejo ee poslovalnice od št. 1 do 93
ôt. 248178-1950
2798
in vpiše poelovalndoa žt. 1, Sv. Petra naeip 19.
677.
Mestni LO >a glavno mesto Ljubljana,
Sedež: Ljubljana, Cankarjev« ].
poverjeništvo za finance,
Dan vpisa: 24, marca 1950.
dne 24. marca 1950.
__„
Besedilo : Kinematografsko podjetje,
Fin. «t. 668/50
2910
MLO Ljubljana.
*
Vpiše ee poslovalnica: Kino Union.
«83.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
Sedež: Ljubljana, Selenburgova 4.
povorjenlïtvo za finance,
Dan vpisa: 24. marca 1950.
dne 24. marca 1950.
Besedilo: Gostinsko podjetje »Rl<x LJUDFin. Et. 875/50
2911
ljana.
,
*
IzbriSe se Barbaric Rezi, namestnik gl«
678.
računovodje in vpiše
Sedež; Ljubljana, Čopova ulica.
Cesaree Ivan, namestnik ravnatelja.
Dan vpisa; 24. marca 1950.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
Besedilo: Trgovsko podjetje »Urac Ljubpoverjeništvo za finance,
ljana.
dne 24. marca 1950.
_.
Operativni apra vol voditelj odelej: PoFin. št. 861/50
2908
verjeništvo za industrijo in obrt MLO.
Uprava papirne in kemične industrije, 684.
Ljubljana.
Sedež: Celje,
Izbriše «e poslovalnica v Čopovi ulici
Dan vpdea: 80. marca 1950.
št. 54.
Besedilo: Klavnica, MLO Celjo.
IzbriSejo ee Mandole Ivan, ravnatelj,
Besedilo odslej: Klavnica, Celje.
Kurnik Oto, namestnik ravnatelja in UdoMestni L0 Celje,
vič Ana, glavni! računovodja ter vpišeta
poverjeništvo za finance,
Kurnik Oto, v. d- upravnika in
dne 30. marca 1950.
••••
Magors Jana, glavni računovodja.
St. 439—1950
S000
Mestni LO za glavno mesto LJubljana,
•
povorjenlïtvo »a finance,
68•.
dne 24. nfarca 1950.
Sedež: Celje.
Fin. •, 872/50
2913
Dan vpisa: 80. marca 1950.
..
Besedilo: Podjetje za ceste in fcanan*
zacije, MLO Celje.
.
679.
Besedilo odslej: Podjetje za cesto )B
Sedež: Ljubljana, Delničarjeva 4.
kanalizacije, Celje.
Dan vpisa: 24. marca 1910.
Mestni LO Celje,
Besedilo: Trg. podjetje >Sadje — zelepoverjeništvo za finance,
njavac Ljubljana.
dne 80. marca 1950.
_.Izbriše ee pom. glavnega računovodje
Št. IX-537-1950
80Û7
Krzan Anton in vpiše za podpisovanje
Savrič Mira, namestnik gl. računovodje. 686.
*
Mestni LO >a glavno mesto Ljubljana,
Sedež: Celje.
poverjenfltvo la finance,
Dan vtpiea, 80. marca 1950.
dne 24. marca 1950.
Besedilo; Prevozništvo, MLO Celje»,
Fin. ». 799/20
2912
Ustanovi ee nova poslovalnica: prevo»
z vprežno živimo, Celje, Stanetova uBca<
Besedilo odslej: Prevozništvo, Celi»
680.
Mestni LO Celje,
Sedež: Ljubljana, Gosposvetska 6.
poverjeništvo ca finance,
Dan vpisa: 24. marca 1920.
dne 80. marca 1950.
„«/.
Besedilo: Gostinsko podjetje >Slavjja<
1 Ljubljana.
*•
•••-•••, «0•9•0
w*

687,
Sedež: Vinica.
gân. vpisa; 14. marca 1950.
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje,
^0 Vinica.
. "briše se Jaketi'2 Flordjan, upravnik
*n vpiše
Majotic Jože, upravnik, ki .podpisuje
eam.oetojno,
v mejah zakonitih pooblastil
10
Pravil podjetja.
Okrajni LO Črnomelj,
povcrjeniätvo za finance,
dne 1. marca 1950.
St. 208/1
2(398

m.

*

Sedež: Domïale.
Uan Vipiea; 80. marca 1950.
Besedilo: Losna industrija, Domžale.
izbrišeta ee direktor Vilar FeMcijan in
**«• Marica ter vpišejo:
wnakMijar Ivam, director, namestnik
Cotman Ivo, tehnitoi vodja,
Kavnil^ar Marica, računovodja, nameet**•••••• Anton, komercialist.
Okrajni L0 Kamnik,
povcrjeniätvo za finance,
dne 80. marca 1950.
St. G66 III 1950

Iabrièejo ee •••••• Mika, Bomišek Jože,
Smolnllk Ivo in vpišeta:
Jenčle" Milan, upravnik,
šuSteraic" Jože, knjigovodja, ki samostojno zastopata ta podpisujeta za podjetje.
Okrajni L0 Kamnik,
poverjoništvo za finance,
dne 23. marca 1950.
St. 680 III I960
3002

•

698.
Sedež: KrSko.
Dan vpisa: 29. marca 1950.
Besedilo: Komunalna banka, OLO KrSko.
Izbriše ee namestnik ravnatelja Falkner Alfred fa vptëe •
Krizman Anton, kd eopodpisuje z ravnateljem in tojlgovodjem.
Okrajni L0 Krlko,
poverjoništvo (a finance,
dne 29. marca 1950.
St. I 654/1—50
3001

•

3004

Sedež: Domžale.
Dan vpisa: 27. marca 1950.
Besedilo; Okrajno trgovsko podjetje
*Vino« Domžale.
Besedilo odelej: Okrajno trgovsko podajo vino, sadje, zelenjava — Domžale.
Okrajni LO Kamnik,
poverjoništvo za finance,
• dne 27. marca 19S0.
&t. 635 III 1950
3008
Sedež: Komenda.
Dan vpisa; 31. marca 1960.
Beeêdllo: Krajevna brivnica, Komenda.
.izbrišeta ee: Rihar Bogomir, upravnik,
^podjetje samostojno zaetopa; nameetRihar Zdravko, Sef knjigovodskega cenKomeada; v od&alnostl teh podpisuje
Juvan Andrej ali njegov namestnik
•*•• Ivanka.
Okrajni L0 Kamnik,
poverhništvo za finance,
dne 30. marca 1950.
St. 631 III 1950
8147

a

RS).

StraalSJ,
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*

ledež: Komenda St. 54.
W vpisa; 81. marca 1950.
redilo: Krajevna gostilna. Komenda.
•••• ^0 8e Juvan Andrej, upravnik,
š
ajoAnton to Lukan Angela ter vrpi^oìftó11 Andrej, upravnik, kl podjetje
•!*•>••• zaetopa, iiameetnlk
tua £** Zdraivfcb, Sef lffljiffovodekega cenp^i&nđa, v odsotnosti teh podpisuje
h sacar •••• ajj nieffow nameetmfk
•ar
Ivanka.
Okrajni LO Kamnik,
uoverjeništvo za finance,
dne 30. marca 1950.
št. G31 III 1950
8148
692.
*
"•*••
Mengeš.
%n
R " .J'";n: vu. mar«) 1960.
Vodke/
° a,na °Pekarna. MengeS-

694.
Dan vpisa: 8. aprila 1950.
Sedež: Ljubljana, Olovška c. 95.
Besedilo: AvtopopravljalMca.
Fin. Št. 3177/50
8252
Sedel: Ljubljana. JanSova al. Î.
Besedilo: žaga,
Fin. Ä. 8141/60
8268
Sedež: Ljubljana, .Ternejeva 19.
Besedilo: Medenjak.
Fin, »t. 8142/60
3265
Sedež: Ljubljana JOžICA 25.
Besedilo: KovaMja Jezica.
Fin. št. 8075/50
3262
Sedež: Ljubljana, Jezica 116.
Besedilo: Kojantvo, letica.
Fin. St. 8074/50
8267
Sedež: Ljubljana, Jezica 116.
Besedilo: Poïarstvo, Jeüca.
Fin. St. 5076/50
8260
Sedei: Ljubljana. StoMce 28.
Besedilo: Bnvnica in üesalnlea.
Fin. St. 8078/60
8251
Sedež: Ljubljana. St. Vid 48.
Besedilo: Covljaretvo, Št. Vid 48.
Fin. St. 8140/60
3249
Sedež: Ljubjlana, St. Vid 90.
Besedilo: Šivalnica. St. Vid.
Fin. št. 8139/50
3259
Sedež: Ljubljana, Tyrševa c. 85 a.
Besedilo: Harmonika.
Fin. St. 3178/50
8253
Operativni upravni voditelj pit veeb
podjetjih odele J: RLO II Ljubljana, poverjen i Stvo za obrt in industrijo.
Rajonski LO II Ljubljana.
pnverjeniStvo za finance,
dne 3. aprila 1950.
Fin. St. 3178/50
3253
«95.
Sedež: Ljubljana, Celovška c. 81.
Dan vpisa: 8. aprila 1950.
Besedilo: Gostinstvo, Belgrad SiSka.
Fin. St. 2602/60
8255
Sedež: Ljubljana. .Ternejeva 24.
Beeedlto: Dolarsko nameSi^nSka menza.
Fin. St. 2601/50
8264

Sedež: Ljubljana, Si Vid 14.
Besedilo: Delavsko namcSčeneka men*
za, St. Vid.
Fin. Ü 2370/50
3250
Operativni upravni voditelj •• ^•••
podjetjih odslej: RLO II Ljubljana, poverjemištvo ea goetinetvo in turizem.
Rajonski LO II Ljubljana.
poverjeništvo za finance,
dne 3. aprila 1950.
696.
Sedež: Ljubljana, Celovška e. 97,
Dan vpisa: 8. aprila I960.
Besedilo: Kurivoprodaja.
Operativni! upravni voditelj odelej:
RLO II Ljubljana, poverjeniätvo za trgovino in preekrbo.
Rajonski LO II Ljubljana,
poverjeniitvo nt finance,
dne 8. aprila 1950.
Fin. M. 8366/50
8266
697.
Dan vpisa: 3. aprila I960.
Sedež: Ljubljana, Janševo ul. 16.
Besedilo: Odpad II.
Fb.«. 3112/50,
8266
Sedež: Ljubljana, Jernej«ra 24.
Besedilo: Prevozništvo.
Fin. it. 3111/60
8261
Sedež: LJubljana, Maurerjova ul. 20.
Besedilo: Pralnic* II,
Fin. Bt. 2858/50
3254
Sedež: LJubljana, št. Vid.
Besedilo: Uprava pokopališč, št. VidDravlje.
Fin. St. 2342/50
3268
Operativni upravni voditelj pri vesh
podjetjih odelej: RLO II. Ljubljane, poverjeniàtvo za komunalne zadeve.
"RajonsklLO • Ljubljana.
••
poverjoništvo za finance,
dne 8. aprila I960.

'•

•.93.
Sedež: Ljubljana, Gradile St. 3.
Dan vpisa: 80. marca 1950.
Besedilo: Brana, RLO IV.
Izbrišejo ee poslovalnice sadja ta zelenjave; PreS&rriova — Oosposvetekn, Gradišče St. 7, Rožna dolina V/23, Rimska
cesta 23, Tržafilra cesta SL 62, Rimska
cesta 5, Zefljareka St. 8, stojnice ne wiSkem trçu St. 1, 2 in 8.
Rajonski LO IV Ljubljana,
poverjeniStvo za finance,
dne 80. marca 1950.
Fin. 8t. 1183/50
3014
(!9!>.
Sedež: Ljubljana. Predjamska 33.
Dan vpfefl: 80. marca 1950.
Besedilo: Pohištvo, RLO IV.
Izbrfêe se &kodn*k I#o, namestnik Sefa
knjiigovodfkega centra RLO IV to vpise
•Kralj Ana, blagajntk.
Rajonski LO IV Ljubljana,
poverjeniitvo za finance,
dne 80. marca 1950.
St. 1108/50
3015
701).

•

Soduž: Maribor.
Dan vpisa: 14. marca 195Ç.,
Besedilo: OoM)n«ko n'1k"«no podjetje,
Maribor.
Poslovni predmet odelef^'Dtibava. In •?
etribuclja mineralne vode, prevzem 'fai
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razdeljevanje industrijskih izdelkov za
potrebe gostinstva in turizma Mariborske
oblasti.
Uperatnvni upravm voditelj odslej: Poverjeništvo za gostinstvo in turizem, MLO
Maribor.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo z* finance,
dne 14. marca 1950.
Št. Pov. ••/24—50
2927

•

701.
Sedež: Manber.
Dan vpise: 1. marca 1950.
Besedilo: Mestne brivmce, Maribor.
Operativni upravni voddtelj odslej: Poverjeniètvo za lokalno industrijo in obrt,
MLO Maribor.
Vpiše ee obrat: Poslovalnica št. 15,
Dvoržakova ul. 10.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo la (inance,
dne 1. marca 1950.
St. Pov. 56/16-111-30
2920

•

702.
Sedež: Maribor.
Dam vpisa: 14. marca 1950.
Besedilo: Mestni vodovod, Maribor.
Izbrišeta ee e pooblastilom za podpisovanje Slekovec Vilko, v, d. ravnatelja in
vpišeta:
Babic Jurij, v. d. ravnatelja in
Mlekuš Andrej, njegov namestnik.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 14. marea 1950.
St. Pov. 56/22—50
?926
Maribor.
7. marca 1950.
Mestno obrtno gradbeno podjetje, Maribor.
Operativni upravni voditelj odslej: Direkcija mestnih obrtnih obratov, Maribor.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo ta finanee,
dne 7. marca 1950.
Št. Pov. 56/21—•-50
2924
*
704.
Sedež: Maribor.
Dan vpiea: 7. marca 1950.
BeeeéSlo: Mestno podjetje >ŽMla< Maribor.
Poslovni predmet odslej; Podjetje opravlja odkup prostih viškov na ozemlju
FLR.I.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo *a finance,
dne 7. marca 1950.
fit. Pov. 56/20—Tli—50
2923

•

705.
>«iež: Maribor. Meljeka. e. 86.
Htn vpiea: 14. marca 1950.
B^ediilo: Tovarna pletenin in konfekcij- >faribor.
:
'»ì'.Seta ee poslovalnici: MoSka konff"< ia, Sp. Radvanje 71 in Perilo, Krekova ul. 14.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo fa finance,
dne 14. marca 1950.
Št. Pov. 56/25—III—50
2928
706.
Sedeï: Maribor, Partizanska e. 1•.
* Dan vpîfti: 14. marea 1950.
Beeedilo: tnđu«tri|a lesnih proizvodov,
lUribor.

Izbrišeta ee s pooblastilom za podpisovanje Skrašek Janez, direktor, dir. veberič Majnhard, tajnik in vpišeta:
Znidarič Anton, direktor, ki podpisuje
v okviru pooblastila operativnega upravnega vodstva, samostojno,
Faninger Rihard, tajnik, ki podpisuje
v administrativnih zadevah poleg dosedanjih pochlaščeneev, samostojno.
Mestni L0 Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 14. marca 1950.
Št. Pov. 56/23—50
2925
707.
Sedež: Maribor, Radvanje.
Dan vpisa: 1. marca 1950.
Besedilo: Mestna opekarna Maribor,
Kadvanje.
Izbriše se e pooblastilom za podpisovanje Gruber Viljem, v. d. glav. računovodje in vpiše
Lileg Marjeta, glavni računovodja.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 1. marca 1950.
• St. Pov. 56/19—III—50
2922
703.
Sedež: Maribor, Slovenska ul. 36.
Dan vpiea: 1. marca 1950.
Besedilo: Obrtno mizarstvo, Maribor.
Izbriše se e pooblastilom za podpisovanje Kokol Ana, Knjigovodja in vpiše
Sprager Erna, knjigovodja.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo »a finance,
dne 1. marca 1950.
Ôt. Pov. 56/15—III—50
2921
709.
Sedež: Novo mesto, Bršljin.
Dan vpisa: 1. aprila 1950.
Beeedilo: »Keramika«, tovarna samotnih peči in keramičnih izdelkov.
Izbrise se v. d. ravnatelja Koleno
Franc in vpiše
Zaletel Milan, v. d. ravnatelja, ki podpisuje poleg knjigovodje Ramgue V»re vse
listine po 47. členu epi. zakona o drž.
gasp, rjodjetjilh.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjeništvo za finance,
dne 1. aprjla 1950.
3278
et. 1226/1
710.
Sedež: Zalog pri Prečni.
Dan vpisa: 1. aprila 1950.
Besedilo: Novomeška opekarna. Zalog.
Operativni upravni voditelj: OLO Novi
meeto.
Vpiše se obratovalnica v Preèni. M to
je izro&To OLO Novo mesto ministrstvo
za gradnje LRS z odločbo St. 37.150 z
dne 31. I. 1950.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjeništvo za finance,
dine 1. aprila 1950.
3277
St. 1125/1
711
Sedef: Ptuj.
Dan vpis«: 25. marca 1950.
Bes«rilo: Okrajni premogovnik, Ptuj.
Izbrise ee: Mar Bogomir, upravnik jo
vpišeta:

Toplak Bani upravnik,
Kranjc Jože, računovodja.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništvo za finance,
dne 25. marca 1950.
St. 377/1-50

2787

712.
Sedež: Ptuj.
Dan vpisa: 25. marca 1950.
Beeedilo: ZvepJarna, Ptuj.
Izbriše se Bajgot Ivan, upravnik in v?1*
Seta:
Petek Bogomir, upravnik,
Krajne Jože, računovodja.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništvo za finance,
dne 25. marca 1950.
št. 376/1—50
2^88
713.

•

Sedež. Komen.
Dan vpisa: 20. marca 1950.
Besedilo: Krajevno kovaško podjetje,
Komen.
Izbriše se upravnik Tavčar Alojz in
vpiše
Kukanja Gabrijel.
Delovodja podjetja je Tavčar AlojzBeöbd'kr Krajevno krojaško podjetje»
Komen.
Izbriše ee upravnik Stepančič Viktor
• vpiše
. Kukanja Gabrijel.
Delovodja podjetja je Jazbec BaldonwT>
Okrajni LO Sežana,
poverjeniStro za finance,
dne 20. marca 1950.
_„
Št. 306/1
2477

•

714.
Sedež: Grahovo.
Dan vpiea : 1. aprila 1950.
Besedilo: Krajevni gostinski obrat •
mesn'co, Grahovo.
Izbrise se Kavčič Ivam, upravnik lfl
vpi&e
...
Rutar Justina, upravnik, s pooblasti
po pravilih podjetja.
Okrajni LO Tolmin,
poverjeništvo za finance,
dne 1. aprila 1950.
St. 36/48-50
$•

•

715.
Sedež: Sv. Lucija ob So&l.
Dan vpiea: 1. aprila 1950.
Beeedilo: Okrajni magazin, Tolmin.
Vpiiejo ee poslovalnice:
St. 1. Tkanina, garantirana presto*3.
Sv. Lucija
št. 2. Prosta prodaja. Sv. Lucija
št. 3. Koloniale, garantirana preskrba.
Sv. Lucija
št. 4. Plan II, Sv. Lucija
, .,
št. 5. Jugopetrol, Sv. Lucija - P«***'*
6. št. 6. Plan II, Tolmin
St. 7. Tkanina, garantirana preekroa.
Tolmin
, ..
St. 8. Koloniale, garantirana presto*8.
Tolmin
St. 9. Prošla prodaja, Tolmin
St. 10. Jugopetrol. Tolmin
it. 11. Plan II, Kobarid
St. 12. Garantirana preskrba ••••tekefflije, Kobarid
St. 13. Proeta prodaja, Kobarid
št. 14, Jugopetrol, Kobarid
M
St. 15. Tkanina, garantirana preato*8'
Bovec
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St. 16. Koloniale, garantirana presterai Bovec
St. 17. Prosta prodaja, Bovec
ft. 18. Proeta prodaje, Bregdnj
«. 19. Proeta prodaja. Ilovica
»t. 20. Prosta prodaja, garantirana preekrba, Podbrdo
|t. 21. Prosta prodaja, Slap
St. 22. Koloniale, garantirana pireekrK Gezeoča
št- 23. Prosta prodaja, garamtórana pre«krha, Voice
št. 24. Koloniale, garantiram preskrba, Staro selo
St. 25. Proeta prodaja, garantirana pre•rba. Lom
St. 26. Garantirana preskrbe, kolon.
«ketilije, Breginj
št. 27. Proste, prodaja, gairantòrana preskrba, Ponikve
St. 28. Koloniale, garantirana preskrba.
Kneza.
Okrajni LO Tolmin,
poTerjeniStro za finance,
dne 1. aprila 1950.
St. 36/46—50
3146
Izbrisi
?16.
Sedež: Kamnik.
Dan izbrisa: 30. marca 1950.
Besedilo: Mostna ekonomija. Kamnik.
3036
Besedilo: Mestna restavracija, Grajski
"«or Kamnik.
3032
BeaadiMio: Mestno gostinsko podjetje
»Pri GoreneiK Kamnik.
3038
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje št.
2. Kamnik.
3028
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje št.
4
. Kamnik.
3030
Besedilo: Mestne gostinsko podjetje it.
s
. Kamnik.
3031
Besedilo: Mestno penzijsko gostišče,
Kamnik.
3033
Besedilo: Mestno remontno podjetje.
Kamnik.
Zaradi združi tv© podjetij (odločba MLO
Kamnik it. 422/50 z dne 20. II. 1950).
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništro za finance,
dne 30. marca 1950.
Št. 541 III 1950
3085
717.
*
Dan febriea: 30. marca 1950.
Sedež: Kamnik, Duplica.
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje 8i.
*• Kamnik—Duplica.
802Ö
Sedež: Kamnik, Graben.
Besedilo: Mestno prevozniško podjetje,
Kamnik.
8034
Sedež: Kamnik, Šntna.
Besedilo- Mestni vodovod in kanalizae
'fe Kamnik.
paradi združitve podjetij. (odločba
Ï^O Kamnik št. 422/50 z dne 20. II.
Okrajni LO Kamnik,
poverjoništvo za finance,
dne 30. marca 1950.
St. 541 III 1950

3037

'18.
j*deS: Ljubljana. ZaloSka cesta.
"an izbrisa: l. aprila 1950.
jedilo: Mleko RL0 III.
zaradi prenehanja poslovanja.
«alonsk! LO III Ljubljana. Moste,
pnverjeniStvo za finance,
dne 1. aprila 1950.
». 410/50
8179

Zadružni register
Vpisi
128.
Sedež: Križ nad Mariborom, okraj Maribor okolica.
Dan vpisa: 14. marca I960.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna »adruga >Kobanci< Kriz nad Mariborom.
Zadruga je bua ustanovljena na ebora
11. III. 1950 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: da e skupnimi proiarajalaœmi sredstvi In s skupnim delom
ustanovi zadružno gospockretve z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo
in visoko piodnllrtiivnoetjo dela, uporabljajoč' eodobno znanost in tehniko, da
tako poveča dohodke, ee ubrani iekorišcevalskih elementov na vasi ter sodeluje
pni socialistični graditvi države tor e tem
ustvari boljše im kulturoejSe življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo evojo zemljo, razen obilja, kot zakup, kj ostane
njihova last In zanjo jim zadruga plačuje
zakupnino po sklepu zbora, vendar ne
več kot 30% od odkupnih letnih dohodkov
zadruge po odbitku skladov. Razen zemlje vložijo zadružniki v zadrugo gospodarske zgradbe, ki ohiäju niso potrebne,
inventar, vprežno in plemensko živino,
živinsko krmo in seme. razen živine, živinske krme in semen, potrebnih za
ohišje. Gospodarske zgradbe, kmetijski
stroji, naprave in orodje, vprežna in plemenska živina, živinska krma in semena,
kj ee vložijo v zadrugo, postanejo lasi
zadruge, ki izplača zadružnikom na podlagi ocenitve ugotovljeno vrednost v določenem roku.
Upraivni odbor, katerega dolžnost traja
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8
članov. Upravni odbor je izvršilni organ
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpisuje zanjo v imenu odbora predsednik.
Člani upravnega odbora so:
Jaunik Julka, zadružnik, Ro&poh, predsednik,
Ofič Franc, zadružnik, Križ, podpredsednik.
Tuš Katarina, zadružnik, RoSpoh,
Hlade Tone, ekonom. Križ,
Krajno Barbara, zadtružnik, Križ,
Rode Anton, zadružnik, Roäpoh,
Kuropuš Ferdo, zadražnik, Rošpon.
Okrožno sodišče v Maribora
dne 14. marca 1950.
Zadr VI 87
2781
12!).
Sedež: Maribor, delavnica državnih železnic
Dan vpisa: 28. mam» 1950.
Besedilo: Stanovanjska zadruga delavcev in namelfeneer Delavnice državnih
železnic v Mariboru i o. j.
Zadruga je bila ustanovljena na zboru
22. I. 1950 za nedoločen čas.
Naloga zadiruge je: 1. da izdela gradbeni program, oskrbuje stavbne načrte
in proračune za svoje člane sporazumno
z MLO, upoštevajoč reguladjeW načrt. V
ta namen so na razpolago stavbieoa v
izmeri 500—600 m», katerih razdelitev
si pridrži upravni odbor, upoštevajoč regulacijski načrt, velikost Sn obliko hiše
ter končno Število stanovalcev; 2. da nabavlja io posreduje zamenjavo etavbieč z
namenom graditi na enotnem gradbišču»
ter tako omogočiti zadružno delo s P0'
enostavljenjem in zmanjšanjem gradbene storitve', 8. da uicdi finančno, čoko-

ma, kreditno vprašanje, upoštevajoč odločbo ministrstva «a finance FLRJ, it
7833 z dne 21. H. 1948; 4. da skrbi, da
vloži vsak član ves evoj gradbeni material sa gradnjo biS, da mobilizira svoje
Člane za intenzivno proizvodnjo gradbenega materiala (sečnja, dovoz in obdelavo lesa, priprava gramoza, presejanje
peska in pridobivanje mivke, izdelava
opeke v okoliških opekarnah, žganje
apna) in da organizira skupno nabavo
manjkajočega gradiva; 5. da kar najbolj
smotao razporedi delovno silo zadružnikov, njihovih družili in prostovoljno delovno silo za čim cenejšo gradnjo, da
vodi razvid o izvršenem delu zadružnikov in njihovih družinskih članov za poračunavanje na gradbene deleže. Vse te naloge i&vaja stanovanjska zadruga sporazumno z upravo podjetja in sindikate»
podružnico v najtesnejši povezavi z ljudskimi odbori.
Člani upravnega odbora so:
Bogataj Anton, šef gradnje, predsednik,
Pernat Ivan, ind. poslovodja, podpredsednik,
Slavec Drago, ind. poslovodja, tajnfflc
Lovec Viktor, fin. manipulant,
Korošec Franc, skladiščnik,
ätekei Mihael, ind. poslovodja,
Kosi Alojz, ind. poslovodja,
čergullj Jože, gradb. nadzornik,
Ambrož Jože, ind. nadzornik, vsi v Mariboru.
Okrožno sodiSce v Mariboru
dne 28. ma/roa 1950.
Zadr VI 39
8088

•

180.
Sedež: Maribor, Ul. heroja Tomšiča 8.
Dan vpisa: 3. aprila 1950.
Besedilo: Zadruga za izgradnjo stanovanjskih hišic delavcev in nameščencev
elektrogospodarstev z o. j. Maribor.
Zadruga je bila ustanovljena na zbora
28. III. 1950 za nedoločen Čas.
Naloga zadruge je: 1. da izdela gradbeni program, da oskrbuje stavbne načrte in proračune za svoje člane sporazumno z MLO, upoštevajoč regukcijsllri
načrt. V ta namen so na razpolago stavbne parcele, ki jih razdeljuje upravni odbor glede na regulacijski načrt, velikost
in obliko hiše. Tarcele se razdeljujejo
po skupinah posameznih podjetij; 2. da
nabavlja in posreduje zamenjavo stavbidČ
z namenom graditi na enotnem gradbišču
ter tako omogočiti zadružno delo s poenostavljenjem in zmanjšanjem gradbene storitve; 8. da uredi finančno oziroma
kreditno vprašanje, upoštevajoč odločbo
ministrstva za finance FLRJ z dne 2i.
II. 1948; 4. da skrbi, da vloži vsak član
svoj gradbeni material za gradnjo his,
in da vlofi ves trud za pripravo materiala za gradbena in obrtniška dela; 5.
ves ostali materiali bo nabavljala zadruga
skupaj po vsakokratni ugotovitvi potreb'
posamezne zgradbe.
Kolikor bodo prispevali posamezniki t
materialom, se bo ta vodil evidenčno po
količini, ob zaključku vseh del in pi
Končanem obračunu se bo ocenM P« cenah, kalkor jih bo zadruga plačala za
ostali, pri državnih podjetjih nabevliend
material oziroma po morebitnih cdbi'.ikäK
zaradi manjvrednosti, ki jih doloS upravni odbor; 6. da kar najbolj emotrntf
razdeli delovno silo zadružnikov, njihovih"
družin in prostovoljno delovno «î!o 2*
čim oenejSo gradnjo, da vodi raevid d

,
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izvršenem delu zadružnikov in njihovim
družinskih članov zaradi poračunavanja
gradbenih deležev. Vee te naloge opravlja
zadruga sporazumno z upravo podjetja in
sindikalno podružnico, z ostalimi mnoiiCnimi organizacijami in v naijtesnejai
povezavi z ljudskimi odbori.
Dolžnoct vsakega zadružnika je, da ee
brezpogojno podredi nalogam odbora,
predvsem glede däLovmega mesta.
Zadružni delež znala 160 dim, pristopnòna 50 din, plača ee ob vstopu v zadrugo. Jamstvo omejeno. Vsak zadružnik
odgovarja še z desetkratnim zneskom vpisanih denarnih deležev.
Zadruga priobčuje objave svojim članom na razglašal derfd na sedežu zadruge in na gradbiščih.
Upravni- odbor eeatavlja • članov. Njegova dolžnost traja eno leto. Zadrugo sestopa upravni odbor, zanjo podpisujeta
predsednik in po em član upravnega odbora. Člana upravnega odbora lahko nadomešča po upravnem odboru pooblaSčeni uslužbenec zadruge.
Člani upravnega odbora eo:
Kiropej Ffflp, monter, Maribor, predsednik.
BajželJ Franc, nameščenec* Maribor,
Davjak Darinka, nameščenka, Maribor.
Petauer Alojz, knjigovodja, Maribor,
Gajsek Alojz, nameščenec, Maribor.
Okroino »odiiio x Mariboru
dne 3. aprila 1950.
Zadr VI 40
3245
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Kotokor bodo posamezniki prispevali z
materialom, ee bo ta vodil v evidenci v
količini, na zafcljučku vseh del, ob dokončnem obračunu ee bo ocenil po srednji cend; e) da kar najbolj smotrno razdeli delovno silo zadružnikov, njihovih
družin im prostovoljno delovno silo za
čim cenejšo graditev, da vodi razvid o
izvršenem delu zadružnikov in njihovih
družinskih članov za poračunavanje na
gradbene deleže. Vee te naloge Izvaja zadruga sporazmmno z upravo podjetja in
sindikalno podružnico, i drugimi množičnimi organizacijami In v najtesnejši povezavi z ljudskimi odbori.
Dolžnost vsakega zadružnika je, da
brezpogojno izpolnjuje naloge odbora,
predvsem glede delovnega meeta.
Zadružni delež inaia 160 din, pristopnina 60 din, plača ee ob vstopu v zadrugo. Jamstvo Je omejeno. Veak zadružnik
odgovarja fce z desetkratnioi zneskom
vpisanih deležev.
Zadruge raggiala priobčitve svojim
članom na oglasni deski v sedežu In na
svojih gradbfeffllh.
Upravni odbor sestavlja 7 Članov. Njegova dolžnost traja eno teto. Zadrugo zastopa upravni odbor, sanjo podpisujeta
predsednik In 1 član upravnega odbora,
članj upravnega odbora lahko nadomešča po upravnem odboru pooblaščeni
uslužbenec zadruge.
Člani upravnega odbora eo:
Soril Bado, md. obratovodja, Maribor,
•
predsednik,
181.
Oiižmek Vitko, ••••••••••, Maribor,
Sedež: Maribor, P»i parku št. 6.
Rep Franc, knjigovodja. Maribor»
Dan vpisa: 21. marca 1950.
Goljsvïcek Jožef, grad. delovodje, MaBesedilo; Zadruga ta Ugradnjo stanovanj ski h hišic delavcev in nameščencev ribor,
Gabrijele«! Frano, grado, tehnik, MaSOP >Kou»truktor< x o. j. Maribor.
Naoge zadruge so: a) da izdela gradbeni ribor,
Kraenik Zmago, nameščenec. Maribor,
program, oskrbuje etaivbne načrte in pro*
Kocjan Prane, delovodja, Mar über,
račune za svoje Člane sporazumno z ML0,
upoštevajoč pni tem regulacijski načrt.
Okroino eodiiïe v Mariboru
V ta namen lina na razpolago stavbne
dne 21. marca 1950.
parcele, U jib razdeljuje upravni odbor,
Zadr VI 88
2785
upoštevajoč regulacijski načrt, velikost in
obliko hiše; b) da nabavlja In posreduje 132.
zamenjavo etavbisc z namenom, gradati
Sedež: Reka—Pohorje, okraj Maribor
na enotnem gradbiSču ter tako omogočiti okolica.
zadružno deb e poenostavljenjem in
Dan vpisa: 14. marca 1950.
zmaujSanjem frradbene storitve; c) da
Kmetijska obdelovalna zadruuredi finančno oziroma kreditno vpra- gaBesedilo:
»Planinka, Reka—Pohorje.
šanje v skladu z odločbo ministrstva za
Naloga zadruge Je: da s skupnimi pro. finance FLRJ. St. 7333 z dne 21. •. 1948;
d) da skrbi, da vloži vsak član vee svoj izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom
gradben' material za gradnje hiS In vee ustanovi zadružno gospodarstvo z natrud z« pripravo materiala za gradbena predno organizacijo, plansko proizvodnjo
m visoko pirMufetlvnoetJo dela, uporabtn obrtniSka dela.
Vsak član J* dolžan dati zadrugi na ljaijoč sodobno znanost in tehniko, da
razpolago vee matériau, Id je potreben tako poveča dohodke, ee ubranil tókorido izgraditve IV. faze (izkopi, betonato ščevalsklh elementov na vasi ter sodeliuje
r>lošča, neobdelani zidovi, pokrita streha, pri eocl'alisttcnl graditvi države ter e tem
zazidava oken in vrat, notranji omet). ustvari boljše ta kulturnejle Življenje.
Količina prispevka vpliva na razporediZadružniki vložijo v zadrugo svojo zemtev stavbnih parcel posameznim članom, ljo, razen oMSja. kot zakup, Id ostane
na !rrotek Izvajanja gradbenih del. Clan njihova last in zanjo Jim zadruga plačuje
• L''> iametvo za veak prispevek v miate- zakupnino po sklepu zbora, vendar ne
več kot 80% od odkupnih letnfli dohodkov
[ *!-v material, potreben za dograditev zadruge po odbitku skladov. Rasen zemst.i'-hp po IV. fazi in • ga' je prispeval ljo vložijo zadruznilld v zadrugo gospopowmeznlk, ee lahko Ugradi v hišici do- darske zgradbe, ti oWSju niso potrebne,
tičnpga člana, »eveda bo tudi ta material inventar, vprežno In plemensko MVìTIO,
»vMi.ntlran po zadrugi, pisan v dobro živinsko krmo in eeme. razen živine, žinf«nmezniika, kar ee bo posameenilku tudi vinske krme tn semen, potrebtaffi za
<-"s»«!n koif prispevek '(V emtehi bančnih ohiSje. Gospodarske zgradbe, kmetijski
n T(l!Pv)'.
ftfrrtii, naprave In orodje, vprežna to ple" •* drugi potrebni material bo ludi
••"nskn Mvinn, Wvlnekfl Vniâ ttî semena.
' ^ruga nabavljala s-kupno po vsakokrat: ee vložijo v zadrugo, postanejo' laet
il ugotovitvi potreb posaimeznffîa.
zadruge, M fcjplača Kadruinöroni nâ pod-

lagi ocenitve ugotovljeno vrednost v določenem roku.
Upravni odbor, katerega dolžnost traja
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8
članov. Upravni odbor je izvršilni organ
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpisuje zanjo v imenu odbora predsednik.
Člani upravnega odbora so:
Stern Valentin, Pohorje, predsednik,
Robič Leopold, Sliv. Pohorje, podpredsednik,
Kaciijan Stanko, Pivola,
Kobale Ferdo. Pohorje,
Jtečnik, Pavla, Sliv. Pohorje,
Vioočnik Avgust, Zg. Hoče,
Domadenik Roža, Zg. Hoče, vsi zadružniki.
Okrožno (odilce v Mariboru
dne 14. marca 1850.
Zadr VI 86
2780
183.

•

Sedež: Deskle, okraj Gorica.
Dan vpisa: 26. marca 1050.
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga
»Peter Skalar« v Deeklah.
Zadruga je bito ustanovljena na skupščini 12. I. 1850.
Naloge zadruge so: da e skupnimi proizvajalnimi sredstvi in s skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo In visoko produktivnostjo dela, uporabljajo? sodobno znanost In tehniko, da
talko poveča dohodke, se ubran,! lzkorlšSevauffldh elementov na vasi ter sodeluje
pri eooialisričtni graditvi države In s tem
ustvari boljše In kulturnejle življenjeZadružniki vložijo v zadrugo svojo žemlju raren ohišja kot zakup. Vložena zornija ostane njihova last.
Ob vstopu v zadrugo vplača veak član
v koriet zadruge pristopnino 100 din, kot
člansko vlogo pa do 1 % od wednoeb
vloženega premoženja po sklepu zbora.
Upravni odbor sestavlja predsednik lit
4 do 8 član». Zadrugo zn&topa upravna
odbor, zanjo podpisuje v im^nu odbore
predsednik.
Člani upravnega odbora so:
Cundrič Leon, kmet, Deskle 85, predsednik,
Velišček Ludvik kmet, Plave 131. podpredsednik,
Ipavec Andrej, kmet, Deskle 14,
Gomišček Franc, kmet. Anhovo,
Stanič Cvetko, kmet. Deskle 02.
Podbršč?k Slavko, kmet, Piave 153
ZelirS'çk Alojz, kmet, Plavo.
nì
rožno sodtëce v Gorief
*v<> 25. marca 1950.
,_
Zt 1R750—2
200^
13!
Sedež: HotcdrSica, okraj Idrija.
Dan vptea: 31. marca 1950.
Besedilo: Kmet'jska živinoroj3ki> delovna zadruga »16, september« v ••<•«•gici.
Zadruga Je bila ustanovljena na skuP5člnl 26. ti. 1950.
Naloge zadruge eo: da s skupnimi' P10"
izvajalnimi sredstvi in e skupnim deloni
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred-0
no organizacijo, plansko proizvodnjo J ,
visoko produktivnostio dela, uporabljaj00
sodobno znanost tn tehniljo da takos1,;P°/
veča dohodke, «e "brani i7.k"orisče«"
.,n
1
plnmontov na vn«! 'er «^«'nl» f» '' "••^1*1".
lističnr" gradtrW drŽavo |n • »em iistvaf"
boljšo in kulturnejle življenje.

jtar. 12 - •. IV. i960
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo asem40, razen ohišja, kot zakup, Vložena
»olja ostano njihova last.
Ob vetopu v zadrugo vplača vsak Slan.
v korist zadruge pristopnino 100 dia, kot
«meko vlogo pa do 1 % od vrednosti
nošenega premoženja po sklepu zbora.
Upravni odbor sestavlja predsednik in
* do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni
°dbor, zanjo podpisuje v imenu odbora
Predsednik.
Člani upravnega odbora so:
Vavken Franc, voznik, Hotedršica 10,
Predsednik,
Lukan Janez, kmečki delavec. Hotedršica 44,
Vavken Dominik, kmet, Hotedrüca 45,
Albreht Marija, kmetica, Hotedršica 44,
. Zelene Ivan, kmečki delavec. Hotedršica Ho.
Okrožno sodišče v Gorici
dne 31. marca 1950.
Zt. 19/50-2
3015
185.
Sedež: Popetre, okraj Sežana.
Oaa vpiea: 31, marca 1950.
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga
*29. november« v Popetrah.
Zadruga je bila ustanovljena na «kup••1
• 7. III. 1950,
Naloge zadruge so: da s skupnimi pro'ïvajauaimi sredstvi m e skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno
organizacijo, plansko proizvodnjo in
VJ
soko produktivnostjo dela, uporabljajoč
6
0dpbn0 znanost In tehniko, da tako pov
~ca dohodke, se ubrani izkoriščevatekih
elementov na vasi ter sodeluje pri socia.
ustióni graditvi države in « tem ustvari
b
°ijše in kulturnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem'10, razen ohlSja, kot zakup. Vložena
zemlja ostane njihova laet.
Ob vstopu v zadrugo vplača vsak clan
*c korist zadruge pristopnino 100 din, kot
Janeico vlogo (pa do 1 % od vrednosti
'toženega premoženja po sklepu zbora.
Upravni odbor sestavlja predsednik in
* do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni
°^or, zanjo podpisuje v imenu odbora
Predsednik.
Člani upravnega odbora so:
MarSič Franc, kmet, Popetro 182. predsednik,
Kažman Rudolf, kmet, Popetre 183.
yergan Zvezdan, kmet, P'opetre 171,
Franca Avgust, kmet. Popetre 142,
Vergan Romati kmpl, Pipetre 1"68.
Okrožno «•••• * Gorici
dne 31. marca 1950.
Zt 20/50—2
8083
136.
*
Sedež: Ravnik, okraj Postojna.
Oam vpisa: 11. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru8a
>Iška< na Ravniku.
v^admga je bila ustanovljena na skup^S 15 II. 1950.
jjjatoge zadruge so: da e »kupnimi pro^lalnlmi sredstvi in s Skupnim deltom
j^oovi zadružno gospodarstvo z napredÎ? organizacijo, plansko proizvodnjo in
J*°ko produktivnostjo dela, uporabljajoč
7^°bno znanost ta tehniko, da tako po*?*a dohodke, ee ubrani Izkorisčevalskiu
•mentov na vasi ter sodeluje pri soci,
v^ïï•' graditvi države ta s tem ustvari
9•> ta kulturneJSe Življenje.
fe kl
Ite
* vložijo v zadrugo svojo •••J*\ imen ohišja, kot zakup. Vložena sem-
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lja ostane njihova last. Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član v korist zadruge
kot pristopnino 50 din, kot člansko vlogo
pa do Ie?» od vrednosti vloženega premoženja po sklepu zbora.
Upravni odbor sestavlja predsednik in
4 do 8 clamor. Zadrugo zastopa upravni
odbor, zanj podpisuje v imenu odbora
predsednik.
Člani upravnega odbora so:
Hiti Janez, sred. kmet, Lahovo 1, predsednik,
Zupančič Stane, srednji kmet, Storovo
št 3, podpredsednik,
Zgonc Raiael, srednji kmet, Lahovo 1,
" Hiti Marija, kmet. delavka, Lahovo 1,
Primožič Jože, mali kmet Ravnik 15,
Bečaj Jakob, mau kmet, Storovo 2,
ZakrajSek Marjeta, mala kmetica,
Kramplje 8.
Okrožno sodiïce v Gorici
dne 11. marca 1950.
Zt 15/50—2
2400

•

187.
Sedež: Rente, okraj Gorica.
Dan vpiea; 80. marca 1950.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom v Rentah.
Zadruge Je bila ustanovljena na skupšfimi 19. X. 1947.
Naloga zadruge je; a) da pod vodstvom
tehničnega strokovnjaka prouči terenske
razmere in izdela obnovitveni načrt za
svojo vas; b) da pod vodstvom gospodarskega strokovnjaka izdela proračun obnovitvenih del za vsakega posameznega
člana in M celotni okoliš; nadalje določi višino obremenitve v delu in denarju in odplačilni načrt za vsakega člana;
c) da posreduje med član; in narodno oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih in drugih epornih odnosov (komasacija); č) da preskrbuje kredit za
nabavo matonaia in izvedbo obnovitvenih dej; d) da skupno nabavlja •• izdeluje, zbira in porazdeljuje med svoje člane gradbeni material; e) da e pritegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih moči
pod vodstvom tehničnega strokovnjaka
obnovi porušena naselja po predloženem
in odobrenem obnovitvenem načrtu; f) da
po možnosti od pristojnih vojaških oblasti feposluje pritegnitev delovnih moči,
zlasti ta vrst vojnih ujetnikov ter jim
odrejuje delo po njihovi strokovni usposobljenosti. '
Priobčitve se objavljajo v poslovnih
prostorih zadruge in na razglasnl deski.
Na skupščino morajo biti povabljeni vsi
Člani s pismenim vabilom najmani 8 dni
pred skupščino.
Upravni odbor sestavlja predsednik,
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki odsekov in 4 člani, ki jih voli skupščina •
večino glasov. Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta predsednik ta tajnik
upravnega odbora, Se sta odsotna, na dva
za to poobkicena člana upravnega odbora.
Zadružni delež znala 800 dta. Vsak
zadružnik odgovarja Se s trikratnim meskom vpisanih deležev.
Člani upravnega odbora so:
Mozetič Anten, zidar. Renče 80S, predsednik.
Mozetič Franc, zidar, Renče 256, podpredsednik.
Merljak Ivan, zidar, Renče 841, tajnik,
Lasič Dragotta. mizar, Renče 61,

Zagon Alfonz, zidar, Renče 248,
Mozetič Rudolf, zidar, Renče 404,
Mozetič Avgust, zidar, Renče 205.
Okrožno sodišče T Gorici
dos 30. marca 1950.
Zt 88/49-•
3084

•

138.
Sedež: Senožeče, okraj Postojna.
Dan vpiea: 11. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna ssdruga »Adrijac v Senožečah.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini 16. II. 1950,
Naloge zadruge so: da e skupnimi proizvajalnimi sredstvi in s skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo in
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč
sodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, se ubrani izkoriščevalskin
elementov na vasi ter sodeluje pri socialistični graditvi države in s tem ustvari
boljše in kulturnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišja, kot zakup. Vložena zemlja ostane njihova last. Ob vstopu v zadrugo vplača veak član v korist zadruge
kot pristopnino 100 din, kot člansko vlogo
pa do 1% od vrednosti vloženega premoženja po sklepu zbora.
Upravni odbor sestavlja predsednik ta
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni
odbor, zanj podpisuje v Imenu odbore
predsednik.
Ciani upravnega odbora so:
Ferfila Franc, kmet, Senožeče 97. predsednik,
Zelen Jožef, kmet, Senožeče 90, podpredsednik,
Mahnič Anton, kmet, Senožeče 24,
Suša Ivan, kmet, Senožeče 154,
Suša Anton, kmet, Senožeče 6.
Okrožno sodišče ? Gorici
dne 11. marca I960.
Zt 12/50-2
2408
•
139.
Sedež: Velike Žablje, okraj Gorica.
Dan vpisa: 20. marca 1950.
Besedilo; Kmetijska obdelovalna »druga >Kodrič Rudkot v Velfkih Zabijah.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini 1. XII. 1949.
Naloge zadruge so: da s skupnimi proizvajalnimi sredstvi in s skupnim dolom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo ta visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč sodobno znanost in tehniko, da
tako poveča dohodke, se ubrani tekoriščevalskih elementov na vasi ter sodeluje
pri socialistični graditvi države in s tem
ustvari boljše ta kulturnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemlju razen ohišja kot zakup. Vložena zemlja ostane njihova last.
Ob vstopu v zadrugo vplača vsak Slan
v korist zadruge pristopnino 160 din. kot
člansko vlogo pa do 1 % od vrednoeti
vloženega premoženja po «klepu zbora.
Upravni odlbor sestavlja predsednik In
4 do 8 Članov. Zadrugo zastopa upravo*
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbora
predsednik.
Člani upravnega odbora so:
Oavdok Hprman, delavec, Velike Zabije 74, predsednik,
Makoveo Franc, delavec. Velike Zabije 56.
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Živec Boris, kmet, Velike Žablje 80,
Boa Karla, Šivilja, Velike Zabije 83,
Popovič Ivica, kmetica. Velike 2ablje
št. 45.
Okrožno sodišče v Gorici
dne 20. marca 1950.
Zt 17/50—2
2907
Spremembe
140.
Sedež: Brniki.
Dan vpisa: 29. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom, Brniki.
Na zboru dne 12. 11. 1950 eo ee spremenila zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga,
Brniki.
Izbrišeta se clama upravnega odbora
Ahčin Anton, Jereb Franc in vpišeta
nova člana odbora:
Bohinc Jože, kmet, Zg. Brnik 14.
Kalinšek Jauez, kmet. Sp. Brnik 48.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. marca 1930.
Zadr VI 26/3
3020
141.
*
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 31. marca 195U.
Besedilo: Zveza potrošniških zadrug za
Celje mesto z. z o. J.
Na rednem občnem zboru 24. VIII.
1949 je zadruga prenehala delovati -n
prešla v likvidacijo.
Likvidacijska firma: kakor ••<»• oristavkom »v likvidacij:«.
Likvidatorji:
Kronovšek Alojz,
Štrcs Franjo,
Januš Franjo, vsi člani upravnega odbora,
Fon Vekođlav.
Sotler Avgust, oba iz Celja.
Likvidacijsko firmo podpieujela po dva
likvidatorja.
Okrožno sodišče » Ljubljani
dne 31. marca 1930.
Zadr VIII 44/3
'!076
'S*

142.
Sedež: Črnomelj.
Dan vpisa: 4. aprila 1950.
Besed'lo: Produktivna čevljarska zadruga z omejenim jamstvom v Črnomlju.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Starešinič Janez, Kozan Jurij, Švajger
Franc, Plevnik Polde in vpišejo novi člani odbora:
Petrovič Joso, Črnomelj 254,
Sikonja Lojze, Tribuče 45,
DoltaT Janez, Črnomelj 142,
Kobe Janez. Črnomelj 77, vsi čevljarji.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. aprila 1950.
Zadr I 69/14
:«41

•

145
Sedež: Črnuče.
Dan vpisa: 27. marca 1950.
Besedilo: Potrošniška zadruga z omejenim jamstvom v Črnučah.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Kod e rman Julka, Burkelca Rudolf, Perovšek Ivan. Vrhovnilk Ivan in vpišejo
lovi člani odbora:
Stupar Peter, tiskar, Črnuče 49,
Vrhovnk Ciril, mehanik, Črnuče 60,
Rupič Ludvik, pera, réf., Gmajna 28,
Pimat Minika. navijaTka, Črnuče 124.
Okrnžno sodišče v Ljubljani
dne 27. marca 1950.
Št. V 14275
2846

144.
Sedež: Dupljo.
Dan vpisa: 4. apriia 19JO.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Udni boršt« z omejenim jamstvom v
Dupljah.
Na rednem zboru 17. II. 1950 so sa
spremenila zadružna pravila v \. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska obdelovalna
zadruga >Udni borgt« Duplje.
Izbriše ee član upravnega odbora Gros
Slavko in vpiše nov član odbora:
Markovič Franc, kmet, 2eje 11.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. aprila 1950.
Zadr VII 38/3
4235

Lampic Alojzij, krznarski mojster, VidovdansSca cesta 1,
Salamon Edgar, slaščičarski mojster,
Poljanska c. 19,
Dobrajc Leopold, mizarski mojster.
Rožna dolina 11/36, vsi v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dno 27. marca 1950.
Zadr III 91/14
2842
*
149.
Sedež: Moste, Ljubljana.
Dan vpisa: 27. marca 1950.
Besedilo: Čevljarska produktivna zadruga z omejenim jamstvom v Mostah.
Izbriše se član upravnega odbora Detiček Davorin in vpiše nov član odbora:
Gazvoda Franc, čevljar, Ljubljana, Hotimiirova 7.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. marca 1950.
Zadr VU 10/2
28«
Tir
150.
Sedež: Moste, Ljubljana.
üan vpisa: 30. marca 1950.
Bedudiio: «inietiJMia obdelovalna zadruga v Mostah.
Vpišejo ee člam upravnega odbora:
Novak Jože, Zaloška cesta 175.
Jovnikar Franc, Vodinatskj trg 6,
Kušar Viktor, Zaloška cesta 177,
Snoj Franc. Zaloška cesta 171, vsi v
Ljubljani.
nkrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. marca 1050.
Zadr VII 105/2
30S0

•

14ô.
sedež: Duplje.
Dan vpisa: 27. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga i omejenim jamstvom, Duplje.
Na zboru 23. II. 1950 eo ee spremenila zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga,
Duplje.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora
Boncelj JakobC Grašič Franc, Cernivec
Jože • vpiše nov član odbora:
Jem j Ciril, kmet, Zadraga 32.
f!i-r«žno sodišče v Ljubljani
'n<> 27. marca 1950.
Zadr VI 63/3
•
'443

-k

1-io.
Sedei: Golnik.
Dan vp.ea: 31. marca 1950.
Besedilo. Delavsko-nameščenska potrošniška, zadruga z omejenim jamstvom,
Golnik.
Na izrednem občnem zboru 14. XII.
1949 je zadruga prenehala delovati in prešla v likvidacijo.
Likvidaitoroka firma: kakor ' ••• «
pristavkom »v likvidaciji«.
Likvidatorji:
Žagar Karel.
GuSok Stane.
Zato kar Alojzij, vsi član: upravnega
odbora.
Likvidacijsko firmo podpisujeta po dva
likviii Morja.
•>krožno sodišče v Ljubljani
dne 31. marca 1950.
Zadr VI 20/3
3078
147.
Sedež: Gorče.
Dan vj.sa: 4. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga >Storžič« v Goricah.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Kalan Frančiška, Mali Marija. Vevar Janez in vpišejo novi člami odbora:
Gros Janez, kmefski sin, Srednja vas
št. 12.
Likar Terezija, kmetica. Golnik, 7,
Svegeîj Ana, kmetica. Zalog 12.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. aprila 1950.
Zadr VII 73/3
3238

•

148.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 27. marca 1950.
Besedilo: Dom jugoslovanskih obrtnikov, zadruga z omejenim jamstvom, Ljubljana.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Pičman Lovro, Kregar Josip, Bevčar
Alojz in vpišejo novi člani odbora;

1

•¥•
151.
Sedež: Moste, Suhadolo.
Dan vpisa: 17. marca 1950.
Besedilo: Kmetjska obdelovalna zadruga »Enotnost« v Mostah-Suhadolc.
Izbrišeta se člana upravnega odbora
Globočnik Stanko, Zorntk Anton in vpišeta nova člana odbora:
Zarniik Franc, kmet, Suhadolo 15,
Sršen Ivan, kmet» Suhadole 11.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dno 17. marca 1950.
Zadr VII 109/2
2472
*
152.
Sedež: Otočo,
Dan vpisa: 27. marca 1950.
Besedilo: Tekstilna zadruga v Otočan,
zadruga z omejenim jamstvom.
Vpišeta eo člana upravnega odbora:
Drmota Pavla, tkalka, Otoče 25 •
Vidic Ivana, tkalka, Mišače 29.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. marca 1950.
,,
Zadr II 124/14
2844
153.
Sedež: Poljane nad Sk. Loko.
Dan vpisa: 4. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga 24. december z omejenim jamstvom
Poljanah nad Skoljo Loko.
• Na zboru 13. II. 1950 se je zadruga
preimenovala.
,„..
Besedilo odslej: Kmetijska obdelovalo»
niU>
zadruga 24. / december« v Poljanah
Skoljo Loko.
Izbrišejo se Člani upraimega ©dhora!
Kalan Maks, čadež Vinko, Inglič Sla1«*«
Kalan Marija, Mezek Jakob in vpišejo •>vi clami odbora;

ggf, 12 ~ 14. I>V, 1Ö50
Metric Parija, kajžar. Zabja vas 7,
Frlan Tine, kmet, Bredmtiat 4.
Platiša Katarina, kajžar, Hotovlje 4,
Oblak Ado, kajžar, Bukov vrh 2,
Demšar Pawel, kajžar, Zabja vag 9,
Okrožno sodiačo v Ljubljani
đno 4. aprila 1950.
Zadr VII 9/2
3234
•k
134.
Sedež: stara Loka.
Dan vpisa; 4. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruSa »Ljubnikc v Stari Loki.
Vpišeta se člana upravnega odbora;
Karlin Peter kmet. Viriog 5,
Hafner Anton, kmet, Binkelj 6,
Okrožno sodiščo v Ljubljani
dne 4. aprila 1950.
Zadr VII 122/2
•?39

Stran 13?
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Kotar Jože, čan KDZ, Velika Loka 19,
Gore (Darko) Avguštin, knjigovodja,
Velika Loka 26,
Zupančič Franc, kmet, Iglenk 12.
Okrožno sodiščo v Ljubljani
dno 22. marca 1950.
Zadr III 141/2, Novo mesto 2570

•
159.
Sedež: Vodice.
Dan vpisa: 4. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Vodice« v Vodicah.
Izbruse ee član upravnega odbora Logar
Franc in vpišejo novi člani odbora:
Traven Frančiška, gospodinja, Vodke
št. 118,
Gubane Franc, kmet, Vodice 40,
Trawn Jakob, nameščenec. Repnje.
Okrožno sodiščo v Ljubljani
dne 4. aprila 1950.
Zadr VII 61/2
3*>37

155.
^
Sedež: Studeno, Železniki.
Dan vpisa: 29. marca 1950.
Besedilo: Čevljarska produktivna ' -•
Sedež: Vrhnika.
"fuga »Ratitovec« v Studcnem pri Želez <
;)an vpisa: 24. februarja 1950.
"«uh, zadr. z o. jamstvom.
Besedilo: Obrtniška proizvajalna in preIzbriše se član upravnega odboTa Pfaj- delovalna zadruga šiviljsko stroke z ome'ar Vinko in vpise nov čton odbora:
jenim jamstvom na Vrhniki.
Benedičič Alojzij, •••••••• pomočnik,
Na zboru 2. II. 1950 se •• zadruga prestudeno 10.
imenovala.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Besedilo odelej: Krojaško-šiviljska prodne 29. marca 1950.
duktivna zadruga z omejenim jamstvom.
Zadr I 51/12
"'"
Vrhnika.
-AOkrožno sodišče v Ljubljani
15G.
dne 24. februarja 1950.
Sedež: St.' Vid.
Zadr VI 245/3
1530
Dan vpfea: 29. marca 1950.
•k
Besedilo: Pleskarska in . slikarska za
ici.
•""uga z omejenim jamstvom v St. Vidu.
Sedež: Vrhnika.
Izbrišeta
ee
člana
upravnega
odbora
Dan vpaea: 28. februarja 1950.
•Jovan Leopold, Zalotar Alojz in vpišeta
Besedilo: Obrtniška proizvajalna in preVaca Vaclav. pleskar, Važmarje 111,
delovalna zadruga čevljarjev z o. ]• na
Koračm Anton, soboslikar, Brod 27.
Vrhniki.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Izbrišeta se člana upravnega odbora
• dne 29. marca 1950.
Kavčič Franc, Jereb Alojz in vpišeta
Zadir VI 247/2
3021
nova člana odbora:
Bizjan Alojz, čevljar, Stara Vrhnika
157.
*
št. 94,
Sedež: Sk. Loka.
Vidmar Janez, čevljar, Verd 96.
Dan vpisa: 31. marca 1950.
Okrožno sodiščo v Ljubljani
Besedilo: Potrošniška zadruga z omejom
• •e 28. februarja 1950.
jamstvom v Poljanah nad šk. Loko.
Zadr V 85/4
1588
'«a obenem zboru 29. I. 1950 j© zadru%a prenehala poslovati in prešla v lilkvi•
dacijo.
^
162
WWdiatpralka Emma: ••••• doslej e
Sodež: Zagorje ob Savi.
pns
_tavlò)m >v likvidaciji«.
Dan vpisa: 16. m'arca 1950.
Besedilo: Potrošniška zadruga z omejc.
Likvidatorji:
n'm jamstvom v Zagorju ob Savi.
Kokalj Alofe
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Kl&menčig Ignacij.
„ •••••• Lađo, vel Sani upravnega od- Krautberger Ivan, Iglic Anton, Murovič
Hermima ter vpišejo novi člani odbora:
Flieek Pavla, gospodinja, Toplice 19,
i;,i~f.^vldacijako firmo podpisujeta po dva
Farčnik Jožefa, gospodinja, Zagorje
'"datorja.
4elo 14,
Okrožno sodišče v Ljubljani
Melilo Alojz, rud. nameščenec, Podktraj
dnu 31. marca 1950.
•.
19.
Zadr VII 26/2
3077
Okrožno sodišče v Ljubljani
ISS.
*
dne iG. marca 1950
Zadr VII 158/3
^0
^ež: Velika Loka.
ig* vpisa: 22. marca 1950.
If"!.
jfl^đfflo: Kmetijska zadruga z omejp
Sedež: Zalog, Lahoviče.
5» jamstvom v Veliki Loin.
1
Dan vpfea: 29. marca 1950.
?•• v "i 3., III. 1950 so ee spremenila
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruW1^ Pr^la v 1. te 2. členu.
vS* .odelej: Kmetijska zadruga v ga »Lindska mladina Slovenije« v Zalogu—Lahoviče.
1 0 0 e Ha
Izbrišejo se Sani upravnega odbora:
fcoJof ! ,' ° ^ upravnega odbora Bu.
iZ Kota
Pran
Dežman Jože, Bohinc Aloja. Galjot Janez
mW
<
'
T
c,
ZaUetelj
Her•
m vpiSejo novi člani odbora:
in vpišejo novi Članf odbora-

Dežman Ivan, kmet, Latomìe 62,
Bohin« Frame, kmet, Zalog 3,
Kosirnik Ivan, kmet. Lahoviče 2G,
Belikar Matevž, kmet, Lahovače 50,
Knaielj Jože, kmet, Lahovniče 48.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. marca 1950.
ZadT VII 60/2
2999

•

164.
Sedež: Zdolc.
Dan vpisa: 15. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Zdolah.
Na zboru 13. XI. 1949 00 se spremenila
zadružna pravila.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Zdolah.
Okrožno sodiščo v Ljubljani,
dne 15. februarja 1950.
Zadr III 67/3
1.254
105.
Sedež: Boreči.
Dan vpisa: 21. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga Boreči, okraj Ljutomer.
Izbrišeta ee člana upravnega odbora:
Kolbl Jakob*, Vrbanjščak Franc ter vpišeta nova izvoljena, člana upravnega odbora:
Ivanšič Franc in
Jnrel Alojz, oba zadružnika v Boreeih.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. februarja 1950.
Zadr V 57
1.428
166.

Sedež: Branoslavci.
Dan vpisa: 21. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga Branoslavci, okraj Ljutomer.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Novak Franc, Jurša Janez, Fffipič Martin, Fil:pič Marija, Slavic Janko in vpišejo novi izvoljeni člani odbora:
Novak Franc ml.,
Kotnik Franc,
Muršič Franc,
Heric Janez in
Jurša Franoiška* vsi zadružniki v Branoslavcih.
Muršič Franc, je predsednik, NovaS
Franc ml. pa podpredsednik upravnega
odbora.
Okrožno sodiščo v Mariboru
*no 21. februarja 1950.
Zadr V 56
1.429
167.

*

Sedr> Cezanjevci.
Dan vpisa: 27. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadroga, Cezanjevci.
Izbriše se član upravnega odbora Babic Ivan in vpiše novti izvoljeni član odbora:
Vunderl Stanko, zadružnik, Cezanjevci.
Okrožno sodiščo v Maribora
dno 27. februarja 1950.
ZndV V 63
1596
168,
Sedež: Oven.
Dan vpisa: 3. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga, Cven.
izbrišeta ee člana upravnega odbora:
Kosi Franc in Rus Franc tor ywpejo novi
iTvnljpni član' odbora zadružniki:

Stev.12 -11.1V. 1950
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Strom 188
Pucanja Branko, Oven,
VaupoUč Liza, Cren,
Sagaj Janez, Pleäivlea,
Kukol Stanko, Oven.
Puoonja Branko je predsednik upravnega odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
due 3. aprila 1950.
Zadr V 60
3243

•

169.
Sedež: Crenšovei.
Dan vpisa: 27. marca 1930.
Beeedüo: Km«tijaka zadruga • CrengoToih.
Izbrišejo ee •1••1 upravnega odbora:
Legen Martin, Farkai Janez, Zalig
Franc, FarJang Ignac in vpišejo novi Izvoljeni člani odbora:
Tornar Mirko,
K uftec Matija,
Horvat Ivan ml.,
Hozjan Janez, vsi kmetje v cren.iwvuih.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. marca 1930.
Zadr II 130
3022

•

170.
Sedež: Crešnjevci.
Dan vpisa: 23. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga, Crešnjevci.
Izbrišejo ep člani upravnega odbora:
Kaučič Jakob, Strakl Ana, Volt Terezija
in vpišejo novi izvoljeni člani odbora:
K ora t Ivan,
Kniplič Lovrenc.
Mauko Terezija, vsi zadružniki v Creanjevcih.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. marca 1950.
Zadr V 162
2774

•

171.
Sedež: lljašcvci.
Dan vpiaa: 27. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga, Iljaševci.
Izbrišeta 6e člana upravnega odbora Za.
vratnik Rudolf, Spur Alojz in vpišeta nova 'zvoljeno člana odbora:
Farkaš Alojz,
Saboti Alojz, oba zadružnika v Iljaševcffi.
Makoter Franc je predsednik upravnega
odbora.
Okrožno endišfe v Mariboru
dne 27. februarja 1950.
Zadr V 40
1593

173.
Sedež: Jarenina.
Dan vpiea: 28. februarja I960.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna »adru»
ga v Jarenini.
IzbriSejo se člani upravnega odbora:
šabeder Ivan, Očkerl Angela, Hamer Anton, Skrbinäek Vlado in vpišejo novi izvoljeni člani odbora, va zadružnik':
Kebr-č Avgust, Jarenina,
Likavec Ivan, Polički vrh,
Perner Marica, Gačnik,
Grolič Franc, Vajgen,
Krivec Marica, Jarenlnakl vrh,
Zmavc Anton, Vukoveki vrh,
Pašnik Franc, Gačnik.
Fraa Alojz Je predsednik, Kebrlč Avgust pa podpredsednik upravnega odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. februarja 1950.
Zadr V 25
1.431

•

1<4.
oedež: Jurovski dol.
Dan vpisa: 9. marca 1Ö50.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga, Jurovski dol.
IzbriSejo eo člani upravnega odbora:
Jager Janez, Kurnik Stanislav, Lorber
Viktor, Senekovič Franc in vpižejo novi
a voljeni čiani odbora:
Cučko Anton, kmečki «in, Maina, predse dni k,
Kramberger Franc, agrarec, Partinje,
podpredsednik.
Lorber Maks, vmičai, Jurovski dol.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. marca 1950.
Zadr V 75
2782
*
175.
Sedež: lùiiimiea.
Dan vpioa: 28. februarja 193U.
Besedilo; Vinogradniška obdelovalna za«
druga T Kamniti.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Ferk Drago, Sirk Ana, Potočnik Avguet,
Koren Adalbert, Škiabl Ivan, Urgl Franc,
Dajčman Marija in vpišejo novi tevoljeol
člani odbora:
Dajčman Alojz, Roipoh,
Jošt Alojz, Rošpob,
Domadenik Anton, Kamnica,
Makovec Ivan, Vinarje,
Razborčan Justin, vsi zadružnik:
Dajčman Alojz je predsednik, Jošt
Alojz pa podpredsednik upravnega odbora:
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. februarja 1950.
Zadr II 122
1986

172.
•
Sedež: Jakobski dol.
176.
Dan vpiea: 14. marca 1950.
Sedež: Kog.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zaDan vpiea: 21. februarja 1950.
druga, Jakobski dol.
fzhriîeta •• člana upravnega odbora: „ Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruKurbue Ivan. Sip Elizabeta In vpišejo novi ga Kog, okra] Ljutomer.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
izvoljeni člani odbora:
Kukec Ivan, FlegariÒ Ivan, Pevec Franc
Raizman Franc, Zg. Hlapje,
in Granda Rudolf, vpišejo pa novi izvoljeGomze Mihael, Zg. Jakobski dol,
ni člani odbora, vej zadružniki:
Trofner Franc, Drankovec,
Tomažič Jožef, Viton,
Petrič Angela, Ročica,
Buikoveo Franc, Gomila,
Lorber Ferdo, Kušernač,
Magdič Anastazija, Gornik,
Sim'è Mirko, Sp. Hlapje,
Borko Jožef, Hermanci,
Santi Franc ml., Spod. Jakobski dol,
Praprotnik Vincenc, Lače vee.
vi?; kmetje.
Gai5parič Viktor, Vitan.
Trainer Franc je predsednik, GraSi?
Tomažič Jožko je predsednik upravnega
Anton pa podpredeedniik upravnega ododbora.
bora.
Okrožno sodišče v Maribora
Okrožno sodiSfo v Maribora
dne 21. februarja 1950.
dne 14. marca 1960.
Zadr V 80
1.427
Zadr V 80
8779

177.

Sedeži Kozaki.
Dan vpiea: 25. marca 1950.
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna
zadruga v Kozakih.
Zadruga temelji odslej na novih pravilih, «prejetih, na zboru 7. VIII. 1949.
Naloga zadruge je: da s ekupn ini tsredetvi za proizvodnjo in • skupnim delom
organizira zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo
in visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč sodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, ee ubrani izkorlščevalskih elementov na vasi ter sodeluj«
pri socialistični graaitvi države in e tem
ustvari boljše In kulturaejäe življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišja, tako, da izročijo zemljo
zadrugi v last. Razen zemlje v[gžijo zadružniki v zadrugo gospodarske zgradbe,
ki ohišju nieo potrebne, inventar, vprežno
in plemensko živino, živinsko krmo in seme, razen živine živinske krme in se*
men, potrebnih za ohišje. Gospodarske
zgradbe, kmetijaki stroji, naprave in orodje, vprežna in plemenska živina, živinska
krma in semema, ki se vložijo v zadrugo,
postanejo last zadruge ki izplača zadruž
nikom na podlagi ocenitve ugotovljeno
vrednost v določenem roku.
Upravni odbor, katerega dolžnost traja
eno leto, sestavlja predsednik in 4—8 članov. Upravni odbor Je izvršim,; organ za
druge, predstavlja pa zadrugo in podpisu
je zanjo v imenu odbora predsednik.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Klopčič Franc, Potner Jurij, Fiak Anica.
Klopčič Lojzka, Stefek Ivan in vpišejo
novi izvoljeni člami odbora, zadružnliO:
Repina Ferdo. Košakl,
Rupena Ivan, Košakl,
Papež Martin, KošakJ,
Damiš Julijana, Počehova,
Faletlč Ignac, Počehova.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. marca 1950.
Zadr III 108
3246
178.
Sedež: Krapje.
Dan vpisa; 9. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga, Krapje.
Izbrišejo 6e člani upravnega odbora:
Lipša Matija, Rajh Jože, Balaždč Marito.
Skerget Janez ta vpišejo novi izvoljen'
člani odbora:
Cimerman Jožef, Zg. Krapje, predsed'
nlk,
BabiS Jožef, Spod. Krapje,
Ozmec Marija, Spod. Krapje,
Nemec Franc, Nunska graba, vel za
družniki.
Okrožno sodišče r Mariboru
dne 9. mar^a I960.
Zadr V 53
1902
179.
Sedež: Krčevina, okraj Ljutomer.
Dan vpiea: 21. februarja 1950.
Besedilo; Kmetijska obdelovalna zadruga, Krčevina, okraj Ljutomer.
Izbrišejo ee člani upravnega odbor«:
Lukman Ivan, Fajfar Vinko, Fekooj*
Ivan In vpiìejo novi fcvoljeni olanl o"'
bora, vel zadruž '"
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bjan Karel, vpišeta se nova izivoijena
čutna odbora;
Fabjaa. Viktor, čevljar,
Skok Marija, delavka, oba iz Limbuša.
Fabjan Viktor je predsednik upravnega
odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne- 20. februarja 1950.
Zadir 11 109
1.434

Ozmec Jakob, Vinska vriif
vogdn Stefan, Sv. MlMfavS,
Kaučig Peter, Kajžar,
Mesanv Jožef, Kajžar,
Zauar tob, rirebrovnik.
Okrožno sodišče v Mariboru
dno 21. februarja 1950.
Zadr V 27
1.430
180.
^
Sedež: Krčevina, Ljutomer.
Dan vpiea: 27. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga Krčevina, okraj Ljutomer.
Zadruga temelji odelej na novih pra•Kh, sprejetih na zboru 12. II. 1950.
. Naftoga zadruge je: da e skupnimi pro'zvajalnimi sredstvi in e skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, pianella) proizvodnjo
j? . visoko produktivnostjo deta, uporab••••• sodobno znanost in tehniko, da
'ako poveča dohodke, ee ubrani izkoriscevalsldh elementov na vasi ter sodeluje
Pri socia listìèni graditvi države ter e rem
"ettari boljše in kulturnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem% rožen ohišja, kot zakup, ki ostane
pjibova last in zanjo jim zadruga plačuje
^kupnino
po sklepu zbora, vendar ne
T
« kot 30% od odkupnih letnih dohodkov
^adruge po odbitku skladov. Raeen zem'Je vložijo zadružniki v zadrugo gospo
Carske zgradb«, kri ohišju niso potrebne,
«•ventar, vprcžno in plemensko živino,
2
winsi{0 krmo in seme. razen živine, Ži"jneke krme in eemen, potrebnih za 4
•••••. Gospodarske zgradbe, kmetijsk
stroji, naprave in orodje, vprežna In pie£*eoaka živina, živinska krma in semena,
•4 se vložijo v zadrugo, postanejo lasi
j^druge, M izplača zadružnikom na pođ•• ocenitve ugotovljeno vrednost v do'«oenein roku.
^ "pravni odbor, katerega dolžnost traja
j?ao leto, sestavlja predsednik in 4 do P
claoiov. Upravni odbor je izivrSilni organ
zadruge, predstavlja pa zadrugo io podP'suje zanjo v dmeinu odbora predsednik.
Ciani upravnega odbora so:
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. marca 1950.
Zadir V 27
3027

•.
Sedež: Ljutomer.
Dan vpisa; 20. marca 195U.
Beaedito: Kmetijska obdelovalna zadruga, Ljutomer.
Izbrišeta se člana upravnega odbora:
Slavic Franc, PintariS Anton in vpišejo
novi izvoljeni člani odbora:
Fižei Franc,
Vozlič Tilka,
Senear Neža,
Rajh Mirko, vsi zadružniki v Ljutomeru.
Okrožno sodišče * Mariboru
dne 20. marca 1950.
Zadr V 48
2773a
i*-».

i
i
,

181.
* ••
Sedež; KrJžovcj pri Ljutomeru,
j^an vpisa: 10. marca 1950.
Besedilo;
Kmetijska obdelovalna »adru
sa
' Križevci pri Ljutomeru.
. "brišejo se člani upravnega Odborajiorvat Mirko, Mavric Matija, Vrbnjak |
(CTac • vpišejo novi izvoljeni člani od
Skuhala Mirko,
>
«aneuč Anton,
^ûiingjg •••••) veî zađruinjkj

v

Križev-

^jfj^lec Miha je predsednik upravnega
Okrožno sodišče r Mariboru
dno 10. marca 1950.
Zadr V 65
182.

1988

*

§*•: LlmbuS.
uan r ,;43. 20. februarja 1950.
dru?*, ' V{n°Srađniška obdelovalna zaRin . 11'" sp01a^an! upravnega odbora:
tin""t»
''
*er Teroziia, Kurnik Mar• htancw Matija, Bažec Izädor in Fa.

badež: Ljutomer.
Oan vpisa: 14. marca liioo.
Desedilo: Vinogradniška zadruga z o. j.
« Ljutomeru.
Besedilo oàsiej: Vinogradniška obdelovalna zadruga Zeleïne dveri prj Ljutomeru.
Nalupa zadruge je; da e skupnima proizvajalnimi sredstvi iu s skupnim delom
organizira zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo
in visoko produktivnostjo dela, uiprabljajoč sodobno znanost in tehniko, da tako
poveča dohodke, se ubrani izkoriščevalekih elementov na vaai ter sodeluje pri
ao(rialietičn< graditvi države in e tom
ustvari boljše in'kulturnejeo žtivljenje.
•* Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišja tako, da izročajo zemljo
zadrugi v last- Razen zemlje vložijo zadružnikd v zadrugo gospodarsko zgrao.be.
ki ohišju niso potrebne, inventar, vprežno in plemensko živino, zarwneko krmo in
seme, razen živino, živinske krme in
semen, potrebnih za1 ohišje. Gospodareike
«gradbe, kmetijsikd stroji, naprave in
orodje, vprežna in plemenska živtoa, živinska krma in semena, ki ee vložijo v
zadrugo, postanejo last zadruge, ki Izplača zadružnikom na podlagi ocenitve
ugotovljeno vrednost v določenem roku.
Upraivn] odbor, katerega dolžnost traja
ono leto, sesta•••• predsednik in 4 do 8
članov. Upravni odbor Je äavräilai organ
zadruge, predstavlja pa zadrugo In podpisuje zanjo v imenu odbora predsednik.
IabriSejo ee člani upravnega odbora:
Košnik Jožef, Ceh Avgust, Korošec Slavko in vpišejo novi Izvoljeni Sani odbora :
Sut Anton, Železne dveri,
••••• Franc, Ilovec,
Kosic Janez, Železne, dveri,
Sef Avgust, PleSevica,
1
VrbanSč Jožef, Slamnjak,
Ceh Andrej, Slamnjak,
Bratuša Anton, Veličane,
Vogrinec TonSka, Železne dveri, vsi
zadružniki.
Vogrinec Marlin Je predsednik upravnega odbora.
Okrožno sodiSčo v Mariboru
dne 14. marca 1950.
Zadr II 102
2788

185.
Sedje£{ Logarçwji.
Dan vpasa: 10. njanca 1850.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna naruga, Logarovci.
Izbriše se član upravnega qdJxwa: Bftlažek Jožef in vpišejo novi MVOjfeui otaria odbora;
Žuger Stefan, KokoriJi,
Kuikoveo Marija, Kokori&,
Spmdler Ana, Gajševci, vsi zadruamWfii.
Okroioo sodišče v Mariboru
dne 10. marca I960.
Zada- V 82
19S9

•

18«.
Sedež: Lukavci.
Dan vpisa: 1. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga, Lukavci.
Izbrâôeta se Člana upravnega odbora:
Makovec Franc, VaupoMc Franc in vpišejo
novi izvoljeni Eani odbora:
Slekovec Franc, Grabe,
Bernjak Ivan, Ključarovci,
Stantìo Terezija, Kljucarovd,
Bekc Kari, Lukavci,
Vaupotič Jakob, Lukarvd,
Pueenjaik Karl, Lukavci, vei az^rožrAi.
Vaupotič Jakob j© podpredsednik upravnega odbora
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. marca 1950.»
Zadr V 51
1984

•

187.
Sedež: Mala Nedelja.
Dan vpisa: 1. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga v Mali Nedelji.
Izbrišeta se člana upravnega odbora:
Kosa Matija, Roškar Alojz in vpišeta nova
JBVoljena elana odbora:
Stuhec •1•••, Buokovci,
Kreft Geoovefa, Drakovci, oba zadruiaik*.
Stuhec Alojz je predsednik upravnega
odbora.
Okrožno 9odiiee v Mariboru
dne 1. mairca 1950.
Zadr VI 28
1987

•

188.
Sedež: Maribor.
Dan vpiea: 80. marca 1950.
Besedilo: »Marezac, zadruga rejoer, pasomske perutnine, koz, kunce*, •••• In
drugih drobnih živali z o. j. v Mariboru.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
PJdilcr Drago KoČBvar Borie, ••••••••
Slavko, Veselico Aniton, Seveèek Make,
Fras Alojzija in vpijejo novi Izvoljeni
člani odbora:
Jamšek Viktor, btogejnffli, ••••••.
MeMidovSelk Jožef, ••••••••••, Zg.
RadVanje,
Ploj Roman, nameščenec, Pobrežje,
Plešec Alojz, tehnïk. Maräbor,
Krafne Ivan, naroeSôenec, Mairtbor.
Vrtovec Vlado, nameščenec. Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. marca 1950.
Zadr III 36
8025
18?,

*

Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 25. marca 1950.
Besedilo: Ribarska zadruga * o. J. *
Mariboru.
IzbrISejo se flapi upravnega odbnraî
dr. Dernoväeik Janko, Sumemjaik Franc,

Stran 140
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Hartman Filip, Kolšek Miran ia vpišejo
aavi izvoljeni Sanj' odbora:
Klenovšek Rudi, poverjenik,
Dernovšek Borie, niž. pravni referent
javnega tožitetva,
Strave Rudolf, električar,
Prodanovđč Stefan, krznar,
Pinter Ivan, avtotakB&r,
Vrtovec Stane, trg. uslužbenec, vsi v
Mariboru.
Okrožno sodišče • Maribora
dne 25. marca 1950.
Zadr II 136
2777

•

190.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 16. februarja 19.o.
Besedilo: Zavod mariborskih postreščkov i. io. j. v Mariboru.
Izbrišeta ee elana upravnega odbora:
Rapec Franc in Cvenk Hinko, vpišeta ee
nova Izvoljena Slana odbora:
Regvart Jakob, postrešček, Maribor,
Gungl Alojz, postrešček, Jaranina.
Okrožno sodišče ? Mariboru
dne 16. februarja I960.
Zadr 1 142
1.433

•

191.
Sedež: Moljski hrib. Maribor.
Dan vpisa: 20. marca 19•)0.
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna
zadruça i ti. j. Meljski hrib.
Zadruga temelji odslej na novib pravilih, sprejetih na zboru 31. VII. 1949.
Besedilo odslej: Vinogradniška obdelovalna zadruga, Meljski hrib.
Naloga zadruge je: da s skupnimi proizvajalnimi sredstvi in e skupnim delom
organizira zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo
in visoko produktivnostjo dela, uprabljajoč sodobno znanost In tehniko, da tako
poveča dohodke, ee ubrani izkoriščevalekih elementov na vas; ter »deluj« pri
socialistični graditvi države in e tem
ustvari boljše in kulturnejše življenje.'
Zadružniki vložijo v zadrugo evojo zemljo, razen ohišja tako, da izročajo zemljo
zadrugi v last. Razen zemlje vlomijo zadružniki v zadrugo gospodarske zgradbe,
ki obilju niso potrebne, inventar, vprežno in plemensko živino, živinsko krmo in
seme, razen živine, živinske krme in
eemen, potrebnih za ohišje. Gospodarske
zgradbe, kmetijski stroji, naprave in
orodje, vprežna in plemenska Evina, živinska krma in semena, ki se vložijo v
zadrugo, postanejo last zadruge, ki izplača zadružnikom na podlagi ocenitve
ugotovljeno vrednost v določenem roku.
Upravni odbor, katerega dolžnost traja
eno leto, sestavlja predsednik in .4 do 8
Sanov. Upravni odbor je fevršilna organ
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpisiiip zanjo v imenu odbora predsednik.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Muster Ivan, Borovnik Ivan. Harc Vinko in vpišejo, novi izvoljena Slani odbora:
Ornčič Rozalija, Košaki,
Roška? Konrad, Košaki,
Peklar Terezija. •••••• hrib, zadružniki.
Okrožno sodSfee • Maribora
dne 20. marca I960.
Zadr II 116
2784

•

192.
Sedež: Meiiea.
Dan vpisa: 11. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Mežica.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Pratnekar Maks, Dtopst ••, Danijel

Jože, Jug Neža, Biväek Avgust, Vogli
Jože, Kumprej Ivan, Hermanko Jakob ia
vpišejo novi izvoljeni člani odbora:
Leetkovec Anton,
Bivšek Rudolf,
Pratnekar Alojz,
Gexdej Jakob,
Vogl Ivan,
Veselko Marija,
Praper Jakob,
Podričnik Jurij.
Pooblaščenka za sopodposovanje je Knapdč Amalija, poslovodja v Mežici.
Leekovec Anton je predsednik, Bivšek
Rudolf podpredsednik, Oserban Jože pa
tajnik upravnega odbora.
Okrožno sodišče r Mariboru
dne 14. mairca 1950.
Zadr V 15
2778

•

193.
Sedež: Moravci.
Dan vpisa: 16. februarja 19ôu.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru<
ga v Moravcih.
Izbrišejo ep člani upravnega odbora:
VoršdČ Jožef, Spindler Vinko, Spindler
Marica, vpišejo se novi izvoljeni člani odbora:
Poštrak Jožef,
Spindler Ferdinand,
Vrbnjak Terezija, vsi zadružniki v Moravcih.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. februarja 1950.
Zadr VI 8
t.432

•

194.
Sedež: Mota.
Dan vpisa: 24. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga, Mota pri Ljutomeru.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Rajh Dušan, Tkalec Ivan, Koser Alojz in
vpišejo novi izvoljeni Slani odbora:
Krajne Franc,
Lah Franc,
Rue Ana, vej zadružniki v Moti.
Okrožno sodišče v Maribora
dne 24. februarja 1950.
Zadr V 42
1594

•

195.
Sedež: Mnr*ka Sobota.
Dan vpisa: 23. marca 1950.
Beeedlilo: Kmetijska zadruga • Murski
Soboti.
Izbrišeta ee člana upravnega odbora:
Kolar Janez, Kumin Josip in vpišejo se
novi izvoljeni člani odbora:
Varga Josip, Murska Sobote,
Novak Jožef, Murska Sobota,
Kuzroič Franc, Murska Sobota,
Kučan Aleksander, Murska Sobota,
Zeîko Mihael Mlajttnci,
/
Skrilec Stefan, MkjWmci, vel kmetje.
Varga Josip je tamk upravnega odbora.
Okrožno sodišče r Mariboru
dne 23. marca I960.
Zadr III 90
2776

•

196.
Sedež: Polenïak.
Dan vpisa: 23. marca 19•>!;.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Polenïak.
IzbriSejo ee člani upravnega odbora:
Vicar Janko, SoStarič Anton, Petek Martin, Cuä Ignac, Golob Jožef, Vajda Franc,
Petek Janea ia vpijejo novi izvoljeni
Sani odborat

Štev. 12 -11. IV. 196«?
Majcen Jožef, Braelovoi.
Segala Mimica, Potenci,
PožniČ Janez, Braelovci,
Keleoc Jožef, Prerad, vsi kmetje,
Bolha Milka, učiteljica, Polenšalk,
Zuran Franc, krojač, Laeigwcd.
Okrožno sodišče r Mariboru
dne 23. marca 1950.
Zadr III 63
2775
197.
Sedež: BadOmerje.
Dan vpisa: 24. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga Radomerje, okraj Ljutomer.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Ivančič Franc, Zadravec Franc, Ivanjšs«
Slavko, vpišejo pa novi izvoljeni člani
odbora:
Novak Franc, zadružnik, Radomerje»
Potočnik Janez, zadružnik, Cuber,
Pevec Alojz, zadružnik, Radomerje.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. februarja 1950.
Zadr V 48
1695

•

198.
Sedež: Sejanci.
Dan vpisa: 27. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga, Sejanci.
Izbrišeta se člana upravnega odbora:
Cajnkar Anton in Prelog Jožef, vpiSe*8
se nova Izvoljena člana odbora:
Munda Ivan, zadružnik, Sejanci,
Munda Ivana, zadružnik, Bratonečke.
Munda Ivan je predsednik upravneg*
odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. februarja 1950.
_„
Zadr V 110
tó«7
199.
Sedež: Slov. Konjice.
Dan vpisa: 25. marca 1950.
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna **"
druga % o. j. Slov. Konjice.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Vodlcar Andrej, Fric Drago, Jilg Ivan,
Kidrič Franc ta vpóSejo novi izvoljen'
člani odbora:
Medven Otmar. mizar, Slov. Konj«»'
Krajne Vinko, sedlar, Šmarje pri Jel"
šah,
,_,„
Verhovnik Ivan. slikar, Spod. H078
vas
,
Potonec Stanko, krojač, Slov. BistricaOkrožno sodišče • Maribora
dne 25. marca 1950.
nnaft
Z*dr V 184
3028

•

200.
Sedež: SveKna.
Dan vpisa: 30. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna t^raga, Svetina.
,»*«.»•
Izbrišejo ee člani upravnega od°ri!,'
Marko Jožef Baien Peter, Marko MaK«<
Lorber Ivan, Breiizitaer Justika in ^P
•••• novi izvoljeni člani odbora:
..
Haraptman Alfonz, zadružnik, Slatine*
Pastaio Rejko, zadružnik. Slatine^5
dol,
...
2uoko Pavk. zadružnik, špičnik,
Kren Ivan. zadružnik, Plač.
Feteer Andrej, zadružnik, Plak
Okrožno sodišče • Mariboru
,> ;/•\
doe 30. marca 1950.
^^,
Zadr V 20
**•

**ü_. • • il. m.
201.
Sedež: ST. Florijan • 1)•••.
Dan vptea: 25. •••••• 1950.
Besedo; Kmetijska, aadruga. ST. Ftow
jan T Doliču.
Izhriaejo 6e člani upravnega odbora:
riamkn5ec Ivan, äkrlovnük Rudolf, Verbo,
«• Jakob, Goičman Rudolf, Korošec Ma•• Lužnic Terezija in vpišejo novi k?
«•••• ciani odbora:
Vanovsek Ferdo, kmet. Kozjak,
*rump Anton, kmet. Tolsti vrh,
verboten Jernej, kmet, Kozjak,
£ave Ivan, tajnik KOZ, Gor. Dol«,
«novSek Slava, uslužbenka, Sp. Dolič,
"ravšnik Berta, gospodinja. Spod. DoOkrožno sodišče T Mariboru
dne 25. marca 1950.
Zadr IV 95
3242
202.

*

S»dež: Sv. Marjeta na DraT. polju.
"*» vpisa: 9 marca 1950.
Besedilo: Kmet'jska nabavno-prodajna
-^4& Marjeta na Drav. polju.
Zadruga temelji odslej na novih pravi••
« «prejetih na zboru 27. II. 1949.
esedilo odslej: Kmetijska zadruga Marli« ua Drav. polju.
i N^oge zadrug© eo: 1. da na čim boljša
ju • kulturnejši način oskrbuje svoje
Dre? z YSemi potrebnimi potroìnwru
j: ««meti; 2. da odkupuje v evojem okoekkHVeee ^neUjeke pridelke ta izdelke v
Oekpk mest
Postavljenim
načrtom za dobro
in dru
dlfis?
ffta industrijskih sre3^\ « eklepa v ta namen pogodbe;
s ežu e to
kine?- P°
P J
razvija vse panoge
• •
DnHn •^ •
gospodarstva na evojem
^°Sju, tako poljedelstvo, živinorejo,
•tvo, vinogradnStvo, čebelarstvo,
BOM
^austrijskih in drugih kultur,
|v»oaretvo, domačo obrt itd., posebno
ja i"®te panoge oziroma kulture, ki v
pogojih najbolj uspevJ~f •••••••
Dm)' * ^• uvaJa za povečanje kmetijske
gZ^odnle in e tem za naralčanje bla.
••••••
svojih članov naprednejše tohe
inv agronomske metode v kmeti jsjv
strni
^ namen nabavlja kmetijske
•Wfî ^01^3 gnojila itd.; ustanavlja
or~a"r?te za živino, plemenilne postaje,
f•tira semensko službo, skrbi sa
•£^ jadnih, gozdnih in drugih eadik
potj Pridelkov
in obrtno delavnice za
PredvL0 evojlh članov in izrablja pri tem
1
kmesk
skalne eurovine; 6. da zbira
vWT Prihranke v obliki hranilnih
tìbra«*5 notranjih posojil za ustvarjanje
%»
.öredstev in podeljevanje krespJT evojim članom; 7. da ekrbl za go^tni dv
• «tokovni, kulturni In prookolji
*8 vseh prebivalcev svojega
"touïnt ^d0* da ••'••1• v evojem zaPredajn omu strokovna ta politična
kor,,. *1• ia, kulturne prireditve, etrotJiov
*•, razstave, predvajanja Hlsv
o^ i?°J' fiizkulturo itd. ter ustanovi
Va

hnis emotrnega in uspešnejšega te
Srte y Wih ^0^ lzdöla potrebne na•••^ «kladu e splošnim državnim nal^^f °*or sestavlja 7 do 9 članov.
Vai. T eio ee člani upravnesa odbora:
Stropnik Kari, Gojfrč Franc
Cafnt.'T novl Voljeni Sani odbora:
Greit vm' kmet' Predsednik,

*Ä

it

•••• •• LBS
w4 od •••
Okrožno sodiiče • Mariboru
die 9. maß* 1950.
ZadrTl 71

1996

203.
Sedež: ST. Miklavž pri Ormožu.
Dan Tpisa: 21. lebruarja 1950.
Besedilo: Kmetijska obđeloraln* udruga Miklari pri Ormožu.
Izbriïejo ae člani upravnega odbora:
Zabavnik Vinko, Habj&nio Martin, Qeti&
Ivan in Pani« RudoU, Tpiäejo •• nori ieToljeni člani odbora, v»i zadružnika:
Ozmec Franc, Ilovoi,
Tomažič Vlado, Vuizmetinci,
2alar Peter, Kajžar,
Zadravec Jožef, ST. Miklavž.
Kolartë Jožef, Vuzmetlnci,
Haložan Marija, Gomila.
Tcmažic Vlado Je podpredsednik upravnega odbora.
Okrožno sodiïJe v Mariboru
dne 21. aiiruarja 1950.
Zadr V 645
1.435

•

204.
Sedež: Vogričevc.
Dan vpisa: 3. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska obdeloralna zadruga, Vogricerci.
Izbrišeta ee člana upravnega odbora:
FilipiS Franc, Feuä Tomaž in Tpiieta
nova izvoljena člana odbora;
SLmonič Anton,
Stanti Janez, oba zadružnika • Vogričenroih.
Simonie Anton je predsednik upravnega odbora.
Okrožno lodišee • Mariboru
dne 3. aprila 1950.
Zadr VI 10
3244
205.
Sedež: ZeroTinci.
Dan vpisa: 1. marca 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna ladruga T 2erorlncih.
Izbrišeta se člana upravnega odbora:
Antolič Franc, Kumer Jožef in vpiileta
nova izvoljena člana odbora:
Hedžet Ljudmila,
Kaučič Alojz, oba zadružnika v Z»rovinclh.
Okrožno tođiiče r Mariboru
dne 1. marca 1950.
Zadr V 49
1986

•

206.
Sedež: Godovič, okraj Idrija.
Dan vpiiea: 28. februairje 1950.
Besedilo: Kmetijska živinorejska obdelovalna zadruga »22. september« r GodoTi&l.

Na podlagi sklepov občnega zbora z
dne 12. II 1950 ee izbrišejo Člani ttprairnega odbora: Furian Franc, Krapež Ana
in 2igon Ana, vpišejo pa nori izvoljeni
člani odbora:
Rupnik Franc, kovač, Godorič 20,
21gon Franc, delavec, Godovdč 20,
Krapež Jožef, delav*, Godovič 80.
Okrožno todiife v Goriei
dne 26. februarja 19M.
Zt 7Ö/49-4
17W

Sçàvi: Qoiorii, ofenj Idrija.
Dea TBi^a: 14, »ara» 1950.
Bmvdu»: Km«tiJ4]u «adruga • Godovita.
Na podlagi sklepoT obšnega zbora z
da« 2. II. 1»50 •« izbrišeta razrekna člana upravnega odbor« igavee Ivan in
2gavec Franc tw Tpiieta nora izvoljena
Člana:
Vidmar Aioja, delavec, Godova 72.
Cui •••••, trg. pomočnik, Godovič 20.
Okrožno wdiîJo v Gorici
dne 14« marca 1950.
Zt 76/48-20
208.

•

2460

Sedež: Prem, okraj II. Bistrica.
Dan vpiaa: 28. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Prcijiu.
Na podlagi oklepov občnega zbora z
dne 12. VI. 1949 ee izbrišejo člani upravnega Odbora: Frank Jožef, Basa Ivan in
Fatur Andrej, vpišejo pa novi iatoljteod
člani odbora:
Maleiksr Rudolf, zasebnih, Prem H,
TaltmiiJ Ludvik, kmet, Prem 7,
Slrcalj Anton, kmet, prem S6
Okrožno sodišče v Gorici
da» 26. februarja I960.
Zt 60/4•-,8

•

175C

209.
Sedei: Sniihel na Krasu, okraj Postojna.
Dan Tpisa: 8. marca 1950.
Besedilo: Kmetijtka zadruga r Smihelu
na Krasu.
Na podlagi sklepov občnega zbora z
dne 23. I. Ì949 se izbrišeta člana upravnega odbora Klepčar Anton in Renko Josip, vpišejo pa novi izvoljeni čl«ni odbora:
Zeljko Karol, kmet, Narin 23,
Kaluža Ivan, kmet, Narin 12,
Sedmak Ivan, kmet, Nadanje Belo 14,
Trenta .Franc, kmet, Nadanje sejo 13,
Celigoj Valentin, kmet, Velika PristaT* 7,
MedTed Franc, Mala Pristava 14.
Okrožno sodiiie • Gorio]
dne 8. marca 1950.
Zt 77/48-5
1971

•

210.
Sedež: Trnje, okraj Postojna.
Dan vpisa: 11 marca 1950.
Beeedilo: Kmetijska zadruga v Trnju.
Na podlagi sklepov občnega zbora z dnp
14. I. 1949 ee febriäejo razreäenj člani
upravnega odbora: Abram J°že, Vodopiveo 1••• in Zadelj Jože, vpi*eJo pe novi
izvoljeni Člani odbora:
Morgon Franc, mali kmet, Trnj« 35,
Zadel Jože, mali kmet, Ki«r*jk,
Polh Anton, «rednjl kmet, Kleniik 9,
Rotar Pavel, mali kmet, Klenik 8,
Žele Franc, mei' kmet, Trnje 87.
Okrožno M>diîfe r Gorici
dne 11. marca 1950.
Zt 68/48-6
2399
librisi
211.
Sedež: DražgoSe.
Dan rzbrfea: 15. februarja 1950.
Beeedilo: Obnovitvena zadruga * omejenim jamitTom T Draigoiah.
ZaTadi epoilrve e Kmetijsko zadrugo •
Dražgxi5ah (Zadr VIII 251.
Okrožno flodiSce • Ljubljani,
dne 15. februarja 1950.
Z*dr U/4
1.2W

Stran 148

••%>.& ^ •}•$$>

•••••• •• •§

212.
Sedež: Horjul.
Daa izbrisa: 31. marca 1950.
•••••••: Mlekarska zadruga ss omejenim iâmêtvom • Horjulu v likrjdaaji.
Zaradi končane likvidacije.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. marca 1950.
Zadr III 121/19
3079

Vnqkp Edmund in Mjätoak Antojn ml.
se pozivata, nàj s'è zgrasiïa pri SOOäU
ali dasta vest o sebi.

•

IV R 823/50—3
2669
Mencinger Ivan, roj. 6. VI. 1900 v Slov.
Javorniku, sin Ivana in Alojzije rojene
Rabič, električar v tovarni emajlirane posode v Gaberju pri Celju, etaAUjiolč v Celju, Kovinarska ul. it. 11, ee od 1. 1945
pogrela.
Na predlog žene Mencinger Ivane roje.
no Zušar, gospodinje v Lescah št. 31 pri
Bledu, se uvede postopanje Za razglasitev
za mrtvega in ee izdaja poziv, naj so o
pogrešanem do 1. VI. 1930 poroča sodišču ali skrbniku Nunčiču Antonu, sodne,
mu nameščencu v Celju.
Mencinger Ivan se poziva, naj se zglasi
pri sodišču ali da kako vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. marca 1950.

213.
Sedež: Kovor, Podbrezje.
Dan izbrisa: 4. aprila 1950.
Besedilo: Vodovodna in zdravstvena zadruga Kovor-Podbrezje z. z o. j.
Zaradi prevzema vseh aktiv in pasiv po
KLO •» Kovorju.
Okrožno sodišče v Ljubljani
<tae 4. aprila 1950.
Zadr I 43/4
H236
*
314.
Sedež: Verd.
Dan izbrisa: 16. marca 1950.
Besedilo: Lesna zadruga »Ljubljanski
vrh«, zadruga z omejenim jamstvom,
Verd.
Zaradi združitve e Kmetijsko zadrugo
v Verdu (Zadr VI 78/2, 3).
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. marca 1950.
Zadr II 86/14
2337

•

215.
Sedež: Polička vas, okraj Maribor oko.
lica.
Dan izbrisa: 27. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Polički
vasi.
Zaradi prenehanja poslovanja ta spojitve 8 KZ Jarenlna.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. februarja 1950.
Zadr IV 15
1599

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
IV R 815/50-4
2471
Vučko Edmund, roj. 20. XI. 1912 v Celju, ein Marka in Rozaiije rojene Turin,
nameščenec v Celju, Oblakova ulica 8, se
od septembra 1944 v Novem Sadu poNa predlog žene Vučko Hedvike rojene
Pocajt, namešcenke v Celju, Šlandrov Ug
5t. 6, se uvede postopanje za razglasile*
za mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o
pogrešanim do 15. V. 1930 poroča «>diaču ali ekrhniku Nunčicu Antona, sodnemu nameščencu v Celju.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
IV R 818/50—2
2098
Mastna^ Anton, roj. 12. IX. 1922 v Bukovju, sin Antona in Marjete rojene Se§ko, poe. sin v Bukovju št. 2, Slivnica
pri Celju, ee od 4. XI. 1944 kot borec
13. partäaanske brigade pogreša.
Na prošnjo očeta Mastnalia Antonaetar.,
posestnika v Btikovju št. 2, p. Sidvnaca
pri Celju, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega to se izdaja poziv,
na* «p o pogrešanem do Ï. VI. 1950 poročil fodilču ali skrbniku Nunčiču Antonu, sodnemu ••••••••••• v Celju,

Fo preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. marca 1Ô50.

•

IV R 820/50-3
2667
Polovic Ivan, roj. 20. IX. 1912 v Kostanjevici, sin Ivana in Ivane rojene Zupančič, trgovski poslovodja v Žalcu, ee
kot partizan od oktoibra 1943 pogreša.
Na predlog žene Polovic Ivanke rojene
Volavfek, knjigovod'imje v Kasazah 51,
p Petrovce, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
IV R 817/50-3
2668
Semrl Franc, roj. 12. II. 1919 v Ornem
•/rhu nad Idrijo, ein Martina in Ivane
rojene Mikuš, poljedelski delavec na
Ostrožnem št. 16, p. Ponikva pri Grobelnem ,je baje padel kot kapetan Podravske brigade 8. V. 1949 pri Križevcih na Hrvaškem.
Na predlog brata Cerarla Janeza, direktorja zbirnih sßlaffife.c' lesa Sapjane,
p. Jefeane, Reka, se uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki o pogrešanima kaj ve, ee
poziva, naj o tem do 1. VI. 1950 poroča
sodišču ali Ekrbnliiku Nunčdicu Anitonu,
sodnemu nameščencu v Celju.
Polovic Ivan in Semrl Franc ee pohvata, nai ee zglasita pri sodišču ali
dasta kako vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. marca 1950.
IV R 805/50-6
2847
Srebotnik Josip, roj. 17. III. v Velenju, sin Ivana in Maraje rojene Bninik,
pekovđki ••••••• v Cejju, Drajp&jmva
§t. 10, se kot TJorec •••••••• brigade
NOV od marca 1945 pogrela.
Na pjedJog očfeta Sfebotaïka Ivana
upoko|EŽ)ca v Velenju St. 19, se uvede
postopanje zja razglasitev za mrtvega in
se Izdala mfày, naj se o pogrešanem do
1. Vi. 1950 poroča eCfdSšču aH ekrbM^u
Nunčiču Antonu, sodnemu nameščencu v
Celju.

Sr,ebotnJk_ taro se pjSâHza, naj se zglasi pti ••••• ôji fia vesti ò eefS.
Po preteku rôka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno, sodjgče v Celju
dine'22. marca 19'50.
•¥•
IV R 816/50-3
2988
Avžner Anton, roj. 10. I. 1887 v ?£'
gradu, sin Franca Sn Terezijo rojene Cater, posestnik v Po'dgradu št. 18, p. s^Jurij pri Celju, je baje padel kot vojaK
bivšega avstrijskega 87. pešpolk» •• S'V>
Gabrijelu jnnija 1916. Od 'takrat se pogreša.
Na predlog žene Ayzner Frančjiđk6 rojene ZakoSek, pcseetoice v Podgradu s>t18, p. Sv. Jurij •• Celju, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee
izdaja poziv, naj se o pogrešanem v
enem mesecu od to objave v Uradîneffl
listu LRS poroča sod:ii|cu ali skrbnav
Nunčiču Antonu, eodnemn nameščencu
Celju

'

i d

Avžner Anton se poziva, naj so ••••
pri sodišču ali da vest o sebi.
Po pjçeteku roka bo sodišče odločilo °
predlogu.
••••••• sodišče v Celju
dine 26. maïca 1950.
IV R 824/50-3
3191
•••••••• Majija, roj. 17. II. 1866 J&
Planai nad Mo pri Kr%m, san FfiMi«3
in •••••• rojene ••••, rua» na Vranskem St. 119, je 19J3 Qdfel v ArneÄ'
od koder je zadnjip pfaal 1939 • B«40'
Wesfmaretad N. À. '
Na predlog slina CerovšSka Vladiniffla'
rudarja na Vranskem št. 126, s© wv»°
postojianje za ijizgtesitev za mrtvega jj^
ee izdaja pi&iv, naj se o ^•••^%
do 1. VI. 19o0 ••••••• •••••• ali •••^
niiku NunMu Antonu, sodnemu ^m
Sc3tt.cn v ÖeMu,
,
••••••^•• •••••• se poziva, naj so ••••
si pri egpjcu •• da Vest o ••*4 „., v.
Fjo. preteku rtìka bo ebdïSce odlotìw
predlogu.
Okrajno aedjgče v Cçjju
dne 3"0. maïca 1950.
IV R 826/50-4
Konacfo Karojl, roj. 5 X. 1924 v Celju.
ein Janeza in Terezije rojene Zojs, ^•
ki da v Mejlogah ft. 15 fò. Celju, if W
1943 odV^en v taborišče Jesenovac v*
se od takrat pogreša.
Na predlog matere Kopačin Terfi§<' '
•u»Mli»> w
St
IR
posestnice
v •UnAtr^,,,
Medlogu št.
15, Tl.
V ••••'
za
•• uvejde postopanje- za
m-rtvegai.
3192
IV R 828/50-2
^.
Kukovio Jožef, rßj. 16. •. 1922 ^••
šaih, sin Ani&na to MaSife •••••• J"»

rudar v Ä It. 8, ••> »**»2••1
VOJBHC, je bil deoWßi 1Ö44 •0**$
ujet in odveden v zapore v •••••••.
takrat ee pOgrèëa.
^.
Na ptfiglog sœtre Soline Neže, tpfyg
dinje vlr#îâv|u St. 8, p. •••• &
se utvede poelxpanjé za razglaß"^
mrtvega.

gggujfé.- il, jy. i$ìp
Kopačim Karel ia^Kutorao Jožef se povata, naj se zglasita pri eodiscu ali, dan/o prćfeku roka bo eodiSce odločilo o
?r6d%iih.
Okrajno sodišče v Celju
dno 31. marca I960.

Steam 143
Na predlog Ruetja A^lojza,jkmeta, Dolga pjóljana Š5,,rie iûVe^S'po&Èop'ânje'fea ràzglaatev za mrtivéga.

Veaikdo, lai o, pogr^Saniiina kaj ve, ee
poziva, naj <j tem v dvin' n®géìjia po tej
objavi v Up'dnfem listu W& poroča eodj|Su oli ekrfeniàu Lahu Rudolfu, uradI R 40/49-5
2689 ••• ^fàjneia e&pča v u^S3.
Rjietja Dàlttîjèl in yiümWec Ivan ee
Matekovič Janez, roj. 3. XII. 1923 na pozivia'ia, naj se zgladita pri eodiscu ali
•
42
1~•• G B- > sän Jurija ki Katarine dasta vest o eebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
ÎÏÏX? i^« •°• dèïâivec, je bil sepJgjfra 1043 imoWdran v xV brijgldo predlogu.
Okrajno sodišče v Gorici
nu • Baie ie bil ubit v bojih z Nemci
ue
%> v Suhi krajini februarja 1914.
dne 30. januarja 1950.
1
R 41/49—7
2690
*
2937
MatE&ovdič Martin, roj. 6. IV. 1927 na I R 260/50—3
Mermolja Kristijan, roj. 20. III. 1925
covici,
sin
Junija
in
Katarine
rojene
Jf\Ms, poljski delavec, je bil 1944. mobi- •• Cesti, sin Mihaela in Terezije rojene
••••• v NOV in dodeljen XV. brigadi, Cdgoj, delavec na Cesti 102, je bil po
Italijo interniran v Nemčiji.
•.. • junija 1944 je izginil in ee odte- kapriitutociijii
Nazadnje je bü v FuHenu, kjer je baje
^J pogreša.
t*a predlog očeta obeh, Matekovira Ju- konec •••••••• 1945 umrl.
Na predlog eestre Lulik Vincence, gouväfl P0028?11^ iz Kadovfice št. 42, ee spodinje,
Ajdovščina. Šibeniška 2, se
e postopanje za razglasitev za mrtva.
uvede postopanje za razglasitev za mrt^2/502691 vega.
Mih.e.lgi,ič Milan, roj. 12. X. 1923 v
1 R 590/49-8
2986
va•' "•"
Jav- dLvasi
» ein Jože£a in Ane rojene
al
Miklavčič
Jožef,
roj.
21.
I.
1911
v
KožvSrS: 3 i <e VI. razr. gîmnaizïîû, Vapča bani, sin Janeza in Rozalije rojene MišÒV,.1 ula
' i Ml %!•& v Italiji vse Hč, kmet, Brdice 8, je stopil v NOV 23.
vL-i^galije. Tödäj je aßel v pre- II. 1943. Pogreša so iz bojev Cankarjeve
6 0
ITTS ? WäBädo ttìr fé bil kömter čete
tj brigado NOV. Padel fé 1. •1. 1945. Brigade na Itovi gorj, poleti 1943.
Na predlog Miklavčič Jožefe rojene Zni^• predlog očeta MÏteîœCa Jožeta, pogospodinje, Brdice 8, Kožbana, ee
hoti!«1 " V VauftSu vgàji §t. 3, sa uyëde-po- darSie,
Uvede postopanje za razglasitev za mrtPaoije za razglasitev za riutfvfega.
vega.
K •/••—•
2692
I R 258/50-6
2985
lÄ* Al0ÎZi
J' r0^ 1•- m 1925 v Ž°Pavšin Anton, roj. 26. VII. 1925 v
đeW 'Cina
^11 Joïeta in Äne' rojenoBrpzec, Pdfibabo&nu,
sin Antona in Marije roje}83 P kmet$,ffcrn^4ŽoHm<šffi
gt. 3, ne Tercič, delavec
11
Solkanu 301, je od•&• ° •• *^' ••$• 1. 1943 v šel 22. IX. 1943 kv partizanom
in ee od
Sap tìdréd KfÖV. •• 1•4 •• je septembra 1944 pogreša.
,***« fcojèv olđbg Iübnice in Je bul
Na predlog FavSina Antena te Solka-d Predlog očeta Ileniča Jožeta, po- na 301, so uvede postopanje za razglali v ZörentCiii Št. 3, se uvede po- sitev za mrtvega.
le Ka fadgîâigîtev za nittvEga.
I R 257/50-3
2984
Perkon Rudolf, roj. 7. VII. 1924 v Momu
«ttató^?'
i° ° pognanih kaj fiiah, sin Antona jo Alojzije rojene Mu66 ^
tort«,vi
P'đSi'va.
naj to v dVeîl mesečin ròvec, kmet v Mooiiäh 95, je odšel po kav
®•
Uxâctuêm listu LES pOirBca pitulaciji Italije 1943 k pairtizanom v
w .S"JJi eïtrBîSV Metlven Mafiji, sod- proWtarski diviziji. V bojih v Bosni 1944
Äe^i v Črnomlju.
je ••• paflel.
Na predlog Perkona Antona, kmeta,
WfoT•lJa??z în Martin> MihelSSMi••••? «eoî5 AWzij e>e pozfwâjio, nàj ee MciSito 95, KLO Kacjhreško, se uvede
w
V« **£. <• ali d% v&t o sebi. postopanje za razglasitev za mrtvega.
rok!a bo eo
^đlo'S1
*šS<> Vocilo o
Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, ,se
°krajno sodišče v Črnomlju
poziva, naj o tem v dveh mesecih po
objavi v Uradnem listu LRS poroča sodne 21. marca 19o0.
dilču ali skrbniku Lahu Rudolfu, zemljiškoknjižnemu referentu pri okrajnem
sodišču v Solkanu.
W^vec ivan> joj, 17_ VIIL 1887> gjin
Mermolja Kristijan, MiMavSC Jožef,
r
ln J
? ibte| ozefe rojene
Podgomik
v
Gor.
Pavšin
Anton in Perkon Rudolf se pozile by A"- "^"ar v Ajbi št. 3, p. Kanal, vajo, naj se zglaeijo pri sodiSču ali dajo
°dtajf .vni. 1944 odveden v Dachau. veat o sebi.
Na «V11.ee
Pogreša.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
Bre
zav? :iog TruSnoveo FranS'äke rojene predlogih.
p0st
0Baiï- ' Sospodinje v Ajbi 3,ee uvede
Okrajno sodišče v Golici
^"le za razglasitev za mrtvega.
dne 24. marca 1950.
••••••»
2380
•
R
254/50-4
2903
D anij e1, ro
2a IX 1925
410•••^ A '
i' ^
Lukan Pavel, roj. •. V. 1902 v Godoiavec ,i,f?1 ^oiçne RtìpK, kmečki de.
1944 oL^ POöM 55, je bil 16. VI. Ä, Sun Jânm in Neže rbjenč Pefrovgtetliau •4Î?11 1v 1NwnHjo.
Iz taborjsca v čič, oženjen, dejavec v Godovteu 5t. 89,
^Wo ••
, -? '"13^ 19*5 odpeljan v je bil 14. XI. 1013 odpe^an v Dachau in
1
• "a takrat eie pogreSa.
8© od 4. II. 1944 pogreša.

Na predlog žene Lukan Alojaije, gospodinje iz Godoviča št. 89, se uvede po•••••••••• za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki o njem kaj ve, ee poziva,
naj se zgliaai pri sodišču ali kako drugače
o tem v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS poToča sodišču ali E&rbndci
Sova Jožefi, Idrija, Titova ul. št. 43.
Po preteku roka bo sodišče odločalo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 24. marca 1950.
R 336/49-4
1.397
Lenarčič Ernest, roj. 26. III. 1914 na
Reki, sin Lenarčič Luize, mizarski po
močnik v Podrečju 21, je odšel 3. VIII.
1943 v kamniško brigado NOV v bližin
Kamnika. Pozneje je odšel n;; Dolenjsko,
kjer je baje oktobra 1943 padel v bojih
pri Turjak';.
Na predlog žene Lenarčič Jožefe, delavke iz Zaboršta, ee uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, da ee o pogrešanem v dveh mesecih
po objavi v Uradnem lirtu LRS poroča
sodišču ali skrbniku Klemenčiču Ivanu,
sod. uradniku v Kamniku.
Lenarčič Ernest se poziva, da ee zglasi pri sodišču ali da kako vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 10. februarja 1950.

•

R 631/50-3
1646
Narad Peregrin, roj. 17. IV. 1905 v
Trnovčah, ein Janeza in Apolonije rojene
Stražar, delavec iz Zaloga 18, KLO Moravče, je 1944. odšel k partizanom na
Štajerskem in. je baje junija 1.944 padel
pri Sv. Lovrencu.
Na predlog sestre Mi5 Neže, gospodinje
iz Krtine 52, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
R 180/49
1647
Oeolnik Alojz, roj. 19. VI. 1908 v Ravnah, gospodarski pomočnik z Vrha št. 7,
K-LO Krašnja, sin Oeolnik Ivane, je 24.
XII. 1944 med Krašnjo in Zlatim poljem
kazal TomSčevi brigadi pot. Ker je bila
brigada takrat v bojih z Nemci in 6e
Osolnik Alojz od tedaj pogreša, jo verjetno, da je padel.
Na predlog Oeolnik Ivane, zaeebnioe iz
Vel. MeivgSa 94, se uvede postopanje ta
razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, M mu je a pogrešanima kej
znano, se poziva, naj o tem v dvèh mesecih od te objave v Uradnem H.»hi LRS
poroča sodišču ali skrbniku Klern-nKču
Ivanu, sodnemu uradniku v Kamniku.
Narad Peregrin in Osolnik Alojz *e pozivata, naj ee zglasita pr? sođiSču •• dasta kako vest o eebi.
Po preteku roka bo eođišče odločilo o
predlogih
Okrajno sodi.Sče v Kamniku '
dne 25. februarja I960,
R 317/49-2
1648
Drolc Simon, roj. 2. X. 1899 v Kostanju, sin Simona jn Jožefe rojene "<<?•,
poseetriik v Kogfanju št. 1, je ("K ' pomladi 1917 s 17. pošpoikom v, <,'• "lw»
kjer je baje 18. X. Itfl7 padel. Od tedaj
se pogreša.

PApwi hm •

Stava •
Na predlog hčer« Zor« Amalije, ee UTOde postopanj« za razglasitev s« mrtvega
in ee izdaja poziv, saj ee o pogrešanem
v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS poroča eodiièu ali etohniku, Klßmenotöu Ivanu, sodnemu uradaifcuv Kamniku.
Drole Simon ee posivi, aaj ee zglaei
pri eodiSžu aü da vest o sebi.
Po preteku roka bo eodjféce odločilo o
predlogu.
Okrajno sodisi* v Kamnika
dne 23. februarja I960.

Oglasi sodišč
Zemljiškoknjižni oklici
Rs 45/50—A/3
Rz 46/50—A/S

3248

Oklic
o iafetica paixredb zaradi osnovanja no«
Tih remljiekih knjig ta kataetreki občim"
•••••••• in Vel. brda • totttem okraju
Postojna
Z dnem 9. V. 1050 ee «èwnoisjvedb»
zaradi osnovanja novih zam<tpÌKÌh knjig
ta katastrski občini Hruievje dn Vel. brda.
Poizvedbe bodo od 9. nuja do 7. junija
1050 veak delavnik od S. do 15. ure v
HruSevju St. 49.
K poizvedbam saj pridejo vei peeeetai.
kï, mipotekairni upaiki in vee druse osebe,
!£ imajo pravno korist ođ tega, da ae
po&vedo laetniaeka pravica aK da ae ugetOMrt iatavataoKt sedanjih označb parcel e
p*«<Fmj4ai označbami; navajati smejo vee,
ketr utežna «lufitì za to, da ee pojasni stanj» ervirt in da se ožuraajo njihov« pravice.
Tisti, M imajo na teh zemljiščih ali na
njihovih delih zartavne, služnostne ali
druge pravice, prikladna za knjižni vpie,
naj te pravice priglasijo, «e želijo, da ee
vpijejo v novo zamljiSko knjigo, kot stara
bremena. Prijave teh prave morejo podajati pismeno aü uatno •• zapčanfik pri
okrajnem eodiSeu v Postojni, «oba it. 8
od 24. IV. do 7. VI. 1950 pa v HruSevju
ft. 49.
V prijavah je treba toèao navesti prawo m. vrstni red, ki ee zanjo zabteva, kakor tudi zemljiškoknjižne vloàVe, v katerih naj ee i*vrsi vpie. Vareati je tudi, xa
kaj ee opira priglašena pravica in na kaj
zahtevani vietai red. Prijavne dolžnosti v
ničemer ne «premiaja I», da je pravica,
bi jo je treba priglasili, morda očitna iz
kakšne Krtine, ki je že pri eodfiSHi, aH is
kakfoe aodae rešitve itd. Edino prairie» ta
dejstva, za katero «o listo« po unöenjq
startih' »eraljiškib knjig že položene nw
eodiäeu zaradi pridobitve eeardjïfflBOfcafu!.
nib pravi«, «e bodo uradno poetanti« in
jih zato ni treba vnovič" prJfelaa».
Poeeetn^jndrogi upwrigeaell*wejÄ»
pnnefltj k" pofeveđbtTB odroma ••••••.
«roji» pnQàraai v tmtmSSča *• ••••••
vee ••••, lepieke te eetoljllke 1••••,
sodne odloVbe «11 drag« n»t!ne, koSfcor so
potrebna «t otao«!tW ewadJUtoe lotte»
fs kolikor Jffi fcnelje ont «•* ••••»»• ••*
etopnitó.
Da *• ••••••• omogotti ••••• * p<v
da«», Idi j• • eodflce go eeđaj Se
•tento, bodo mMgroJenJ tfiamé Srak és,

»•^• —l^^lfl»

znarnj parcel im lastnikov ter zemljiškoknjižne mape od 24. IV. do 7. VI. 1050 v
Hruževju it. 49.
Okrajno Sodlžče v Postojni
dne 6. aprila 1950.
J 826/40-11

2905
Dražba

Dne 2. maja 1950 ob 9. Uri bo pri tem
sodišču v sobi it. 9 dražba nepremičnin,
zemljiška knjiga Pekre vi. it. 294.
Cenita» vrednost: 198.207 dm. •••••
ni. Najmanjši penudek je 99.108.50 dm,
varičina 19.820 din.
Pravice, Id bi ne pripuščale dražbe,
je treba priglasiti sodišču najpozneje pri
draäbeaem naroku pred začetkom dražbe, »icer bi ee ne mogle več uveljavljati
{(lede nepremičnin v škodo zdražitelja,
ki i» ravnal v dobri veri.
Sicer oa opozarjamo na oklic, ki je nabit na uradni deški tega sodišča.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 28. marca i960.

pravni referent pripravnik pri okrožneim
eodiŽČu v Mariboru, ki ga bo eaetopaJ na
njegovo nevarnost in etroške, doWer• ee
aam ne oglasi ali ne imenuje poobiašČenca.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 27. marca 1950.
G 227/50-2
3142
Kokot Marica, naotneščenka v Novi vas
pri Mariboru, Radvanjsita cesta ••» Ive
vloÜa proti Kokotu Jožeta, etrojnaku
Novi vasi, Radvanjelka cesta 111 (prej 47),
tožbo •• razvezo zaikona.
c
Razprava bo 28. aprila 1950 ob ».
uri pri tem sodišču, soba it. 84.
Ker bivališče toženca ni znano, ee ®Ü
poetavi za skrbnika Sancin Nadia, f&V
pravni reiereat-pripravnik pri ctoroan«•
eodiiäcu v Mariboru, Id ga bo zastopa»
na njegove stroške in nevarnost, d**^ee sam ne zglasi ali ne imenuje poob**
Sčenca.
Okrajno sodjlce Maribor mesto
dne 30. marca 1950.

v

G 117/50-6

Oklici o skrbnikih
in razpravah
O 258/50
8017
Germ Viktorija, admto. uclužbeoka ae.
postaji Teza©, etanujoëa Matriibor. Gorkega 57, je vložila tožbo za razvezo zakona proti svojemu možu Germu Francu,
delovodju drž. železnic, Maribor, Gorkega 57.
Razprava bo 25. aprila 1950 ob 8. uni
piti tem sodišču, eoba Si. 84.
Ker ee toženec od leta 1946 pogreïa
in je neznatnega bivališča, ee mu poetavi
za ekrbnijka Sanerà Nada, nižji pravni
neferer^pri|pravaik pri okrožnem eodiSeu
v Mariboru, M ga bo zastopala na njegovo nevarnost in stroške, dokler ee earn
ne zglaei ali ne imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 25. marca 1950.
G 289/50
3143
Hanžic" Franc, podporočnik JA, vojna
poita 3519, Varaždin, je vložil proti Handle" Sonji rojeni Klinrenko 13. XI. 1925 v
Karadži, SSSR, nazadnje gospodinji v Ma»ifcaru,,Heroja Tomflica ul. da, tožbo za
rastvezo zakona.
Eanprava bo 18. aprila. 1050 ob' 10,
uri pk tem eodimu eoba ». $i.
Ear fcfraMSèa toŽenke ni mano, «» p*
poetami za skrbnika dr. Kruto Franjo,
odvetnik' v Mariboru, E Je- bo zastopal
na njeno odgovornost io njene etrou»,
eokUar ee eama se zglaei al ae imenuj«
pooMašcenca.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne im. marea 1950.

a ••••••

••••

Pangrafö8 ••••••, to?. delavBa v MaifboTU, Gorkega al. 29, je vložile profi
Ponertttou Franen. delavcu v Drenovem
it* 6, p. tami, tožbo na razvezo zakona.
••••••• v • etwf M 11. «prua I960
ob 7.80 prt tub. eodllen, soba ft. 81.
Ser biva5e?e toženca nt znano, ee mn

npatert »a infardila •••• •••••, noj^ll

8l4i

VraJSko Ana, nairaeščeuka v Marib011!}
Gospasv«4|ika ul. ••, je vložila P10*}
Varacku Hermanu, lesnemu trgovcu v
KiamnM 142, toibo za razvezo zatona..
Razprava bo 14. aprüa I960 ob 9- ttl4
pri tem podfëou, eoba st. 84/11.
E«t bôwdilce toženca ni zaaao, e? ^
postavi za ••••••• dr. Tomfâ« Franjo,
odvetnik v Mariooru, ki ga bo "^fSu
na ojogovo oevarniOBt in stroake, ^rSL
ee earn ne zglaei aM ne imenuje P00•
Sčenca.
Okrajno sodeče Maribor mesto
dine 80. marca 1950.
G 6/50-6
^
^38
Dajïmain Antonija, posestnica v ^vl
tu «t. 18, je vJoaa prob" •••®* ^.
hardto. tov. delavcu, sedaj neznanega "*
vallsča, tožbo za razvezo zalcona.
•
Razprama bo 28. aprila 1950 ob l1,
pri tem eodiScu, eoba St. 27.
Tožencu ee poetavi za eikrbnäika P0^"
Sek Marfßa, pfeeetnica v Somartu *J
ki ga bo zatrtopala na njegovo ne^S1^
in etnoSke, dokler ee earn ne egteei ••
1menuje pooblaïcenca.
Okrajno sodišče Maribor okolic»
dne 1. aprila 1930.
8l89
G 93/50-6
Klaeinc Marija, gospodimia v
Ivavaeî a. M, je vozila prdB •••&
nu delavcu, sedaj neznanega bi
tožbo za razvezo zakona.
.- o on urf
Razprava bo 28. aprila 1950 ob ».»"
pri tem eodÉAi, eoba It. 27.
Cejia
ToSencu ee postavi z» ekrbnflca ij ^
Stefan, lernet äz Hottoje vaei ^*®1/« etro*
»o zaewpai
zaeÄopal na njegovo nevarnost
v&rairn»°» •
*- ^.
,•••.
_j, dokieT ee eam ne zglasi ali ne
noje •••••••••.
Okrajno sođilfSe Maribor oTioUe*
dne 1, apnila 1950.

•
81'40
Si 31&749
,q
«vee P*poa, delavka, Vi»S *;-,*"
vtezHa proti Lemahfsr Ceciliji fn. .iTijso».
Iz Virlntìa, eedaj neznanega "'•••••
tožbo » OBotovttev feslntaske pramce
potó»vu*

SEM* !- 11. IV. 1950
Razprava bo 21. IV. 1050 ob 8. uri
rateai sodišču, eoba fit. 27.
••••••••• se poetavi za skrbnika ša«•8 Terezija iz Jurskega vrha St. 2, ki
*? °° zastopala na njuno novamnceit in
•••••,
dokler so sami ne zglaeita ali
e
imenujeta pooblaščenca.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne l. aprila 1950.

Amortizacije
IV

R 1183/50-2
2992
Na prošnjo Demitroviič Marije, posestjuce
v Ualovijah 142, ee uvede postopaIe ^a amortizacijo vrednotnice, ki jo je
•öuec baje izgubil in se njen imetnik
PJ'öva, naj uveljavi svoje pravice v dveh
^eoih p0 objavi v Uradnem Mu LRS,
ie
*v se °° P° preteku roka izreklo, da
1 e re
' dnotnica izgubila pravno veljavnost.
wsnamemilo
vrednotnice:
v
»žna knjižica Hranilnice in posojil6
S*
v Gotovijah št. 155 na ime Demitrovc
? Mairdja, e etanjem 30. IV. 1947 v zne••
1.634.72 dim.
Okrajno sodišče v Celju
'
dne 25. marca 1950.
IV

R 1178/50-2
2993
»oaf pro?ni° Železarne Store, ee uvede
g*tt>panje
za amortizacijo vrednotnice,
inj?.Ie prosilec bajo izgubil in ee njen
«najj poziva, naj v dveh mesecih po
4«vi v Uradnem listu LRS uveljavi
jJaj^JH-avice, eicer ee bo po preteku roka
•^•. da je vïédnatnica brez moči.
^%6üilo vrednotnice:
đn/;>•a knjižica Mestne hranilnice eej^ Komttnalne
btìrike v Celju St. 81.041
tìm,^8 >Berg und' Eineenwerk Store« z
%> 651 din.
Okrajno sodišče r Celju
dne 25. marca 1950.
gaJ5 Prošnjo Pavlic Katarine iz Sel pri
(jj^iku ee uvede postopanje za amor••^•• vrednotnice, Id jo je prosilka
Hgf «gubila in se njih imetnik poziva,
MiV T Vel1 meeeciJl P° objavi v Uradnem
*» k~t>RS
^ uveljavi svoje pravice, eicer
• P° preteku
roka izreklo, da je
•»»•
** ®guMla svojo pravno vo*^K»t.
, ^amenilo vrednotnice:
••••»?1!?13 v knjižica b'vSe Hranilnice in
54527•°°
^ešnjici št. 741 v zneeku
Vyj''2 din na ime Pavtilč Katarina, PrOkrajno sodišče v Kranju
dne 81. marca 1950.
jj 352/50-3
*
2997
Wia košnjo dr. Zupana Franceta, LjubP«ujé äniakova 6••, ee uvede postoh w*aec amortiizaoijo vredinotaic, ki jo
OJlfc p?. haje izgubil in se njihov imetv
Òrad a- na
5 v dTOn mesecih po objavi
,ie
vice ??em
tu- LRS uveljavi svoje pravilo !iCer ee l>o po preteku roka iz•••••' ^Vel Jea vrednotnica izgubila evoi»
<W
J Vn08t.
vl^na ?ae,ž vrednotnice:
'iaai *. •'
'«i Narodne banke v LjubPr
ancfil' S6653s
saldom 4.900 dim na ime
s
wn aK
ealZv "4 600,l!nPrb3£.itelia in it. 7Ö.ÖS2
'-:Okra!In
na ime prinesitelja.
» sodišče ïa gl. mest» Ljubljana
«ne 24. marca 1950.

•• •1 m
I R 352/50-4
8800
Na prošnjo Lovske zadruge z. o. j. v
Ljubljani ee,nyede postopanje za amortizacijo vrednotniice, M io je prosilec baje izbi! in se njen imetnilk potava, naj v dveh
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS
uveljavi svoje pravice, sicer se bo po preteku retka izreklo, da je vrednotnica izgubila svojo pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednotnice:
vlažna knjižica Mestne hranilnice ljubljanske v Ljubljani, št. 8617 na ime Lovske zadruge z o. j. v Ljubljani s saldom
4110 din.
Okrajno sodišče za gì. mesto Ljubljana,
dne 30. marca 1950.

•k

I R 401/50
2773
Na prošnjo Cepon Marije, delavke na
Drenovem griču 42, p. Vrhnika, se uvede postopa/nje za amortizacijo vrednotnice, kf jo je prosilec baje izgubil in se
njih imetnik poziva, naj v dveh mesecih
po objavi v Uradnem listu LRS uveljavi
evoje pravice, sicer se bo po preteku
roka izreklo, da je vrednotnica izgubila
svojo pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica Kmetske hranilnice
in posojilnice na_ Logu št. 188 na ime
Čepon Marija. VSnkuMrana ni bila, danee znaäa saldo 2.018.63 din.
Okrajno sodišče v Ljubljani
za okraj Ljubljana okolica
Am 17. marca 1950.

-k

II R 152/50—3
3144
Na prošnjo Kamenska Blaža, invalida
iz Maribora. Kalvarijska c. 2, 6e uvede
postopanje za amortizacijo vxediiotnice,
ki jo je prosilec med vojno izgubil in ee
njen imetnik poziva, naj v dveh nresecih
po objavi v Uradnem listu LRS uveljavi
evoje pravice, eicer se bo po preteku
roka izreklo, da je vrednotnica brez
me®.
Oznamenilo vrednotnice;
vložna knjižica Ljudfke posojilnice v
Ljubljani St. 67744 z vlogo 194 din na
ime Kamenšek Blaž, Tomšičeva •5•.
Okrajno sodiiïc Maribor mesto
dne 25. marca 1950.

•

T R 404/50-3
2996
Na prošnjo Banfija Ludvika, poljedelca
v Lemerju št. 59. ee uvedb postopanje za
amiortfeacijo vrednotnice, ki jo je prosilec baje izgubil In se njen imetnik poziva, naj v dveh mesecih po objavi v
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bo po preteku roka izreklo,
da je vrednotnica brez ,moS.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica Kmečke posojilnice v
Brezovcih št. 211 na ime Banfi Ludvik z
vlogo v va lomi rane m znesku 1764.30 din.
Okrajno »ođiš?e v Murski Soboti
dne 28. marca 1950.

•

T R 406/50—3
2994
Na prošnjo Kučana Janeza, poljedelca
iz Panovcev št. 22, se uvede postopanje
za amortizacijo vrednotnice, ki jo Je prosilec blije izgubili in se njen JmetoJk poziiiva. naj v dveh mesečin po objaiva v
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bo po preteku roka Izreklo,
da je vredojotnica brez moči.
Oznaimehilo vrednotnice:
hranilna knjižic, Hr'-iiliù-e in posojilnice v Križevcih št. v. 95 ma ime Kücam

JSte*1* ••
Janez z vlogo v valoriziranem znesku
533•0 din.
Okrajno »•••• v Murski Soboti
dne 28. marca 1950.

•

I R 405/50-3
299?»
Na prošnjo Samca Branka, dajalo: jz
Murske Sobote, Partizansika ulica 53, ee
uvede postopanje za amortizacijo vrednotnice, ki jo je prosilec baje izgubil in
se njen imetnik poziva, naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem Mu LRS
uveljavi svoje pravice, sicer ee bo po preteku roka izreklo, da je virednotlnica
brez moči.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica Kreditne zadruge državnih uslužbencev v Murski Soboti site;
vilka 26/13 na ime Samec Branko z vlogo
1228.40 din.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 28. marca 1950.

•

I R 87/50
_
3400
Na prošnjo Klemeaoiča Martima, ravnatela okrajnega magazina v Ptujra, se uvede postopanje za amortizacijo vrednotnice,
ki jo je prosilec baje izgubil in se tìjeù
imetnik poziva, naj v dveh mesecih po
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi svoje
pravice, sicer se bo po preteku «>ka izreklo, da je vrednotnica izgubiOa evojo
pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednotnice:
vložna knjižica bivše Meotne hranilnice
v Ptuju št. 51/375 s stanjem 12.589 din
na ime KlememKtë Boris.
Okrajno sodišče v Ptuju,
dne 5. aprila 1950.

-k

B 324/50- -4
3184
Na prošnjo Rojnika Karla, nameščenca
v Slovenjem Gradcu, •• uvede postopanje za amortizacijo zavarovalne potice,
ki je bila med okupacijo izgubljena ala
uničena in se imetnik poziva, naj v dvdh
mesecih od te objave v Uradnem lista
LRS uveljavi evoje pravice, eicer ee bd
po preteku roka izreklo, da je pollêà
brez moči.
Oznamenilo vrednotnice:
zavarovalna polica št. R023546 zavarovalnega zavoda >Feniks< v Ljubljana,
sklenjena na pogodnika in koräptn'ka
Rojnika Karla. Zavarovanje je izteklo 1.
II. 1042 z zavarovalno veotio 50.000 din.
Okrajno sodišče Slovenj Gradec
dm* 27. ••••• 1950.

Oklici dotičem
O 22/50-4
2568
Gobravec Anton. 73 let star. oskrbovanec v Domu onemoglih na Tratah je
1. I. 1950 umrl. Zapustil ie gotovino v
zneeku 2.422 din.
Dediča' niso znani. Vsi tisti, ka ••••••^
da jim pripada dedno pravica do te zapuščine, nal se •• treh mesecih prißlarijo
temu sodSScu in podajo dedno priglasitev, ker bi se sicer zarmseina razpravi>ala
le s tistimi, ki bodo podali dedno prielasitev in izkazali dedno pravico, nespreJeti del zapuWiri.» *na bo •••••• èrgivi.
Okrajno sodišFn v Gor. Radgoni
dne 14. marca 1950.

•

O 477/49
•• «!98
Znijflar Alojzija poeeetn'ca. Vinarie
St. Î6, ptara 49 let", je 14. V. 1949 «mrla
v Gornjem 1••„ ••,•) •••••».
Dediči ftodliščii ruiso jwaniw Vsi ti<-H,'KÌ
menijo, da imajo dedno pravico dìo zapo-
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ščme, ••• v treh mesecih priglaeijo temu sodišču ali pa skrbniku Zni'đarju IvaBU, posestniku v Poljčanah in podajo svoje dedno izjavo, ••• ea bo sicer zapuščina,
posestvo vi. št. 438 k. o. Topole, obravnavala le 6 tistimi, ki bodo podali dedno izjavo in izkazali dedno pravico, neeprejeti
del zapuščine pa bo pripadel državi.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici.
dne 4. aprila 1950.
JZ 2402/45—30

3402

Poziv upnikom
Na predlog javnega tožilca za okraj
Kranj uvaja okrajno •sodišče v Kranju likvidacifejci postopek v zaplembeni stvari
proti:
1. >Jugobruna<, kranjske tekstilne tovarne, družba z o. z. v Kranju,
2. »Bombažna predilnica in tkalnica Ed.
Glanzmann in Ad. Gaesner« v Tržiču,
3. Intex<, tekstilna tovarna Horak. komanditna družba v Kranju.
Vee upnike pozivamo, naj v 60 dneh
po tej objavi v Uradnem listu LRS priglasijo sodišču svoje terjatve, ••• se jih sicer
pozneje ne bo upoštevalo.
Zaplenjeno premoženje obstoja:
ad 1. iz nepremičnine vi. št. 975 k. o.
Kranj (tovarna z vsemi objekti, stroji in
drugimi premičninami) ;
ad 2. iz nepremičnin vi. št. 276 k. o.
Bietrica in vi. it. 267 k. o. Sv. Katarina
(tovarna z vsemi objekti, strofi in premičninami) ;
ad 3. iz nepremičnin vi. St. 1107, 1108
k. o. Krani in vi. št. 54 k. o. Huje (Tekstilna tovarna z vsemi objekti, stroji in
premičninami).
Okraine sodiS?« v Kranju
dne '#>. marca 1950.

Rž?

oglasi

Št. 281/50

2687

terjatve oziroma poravnajo svoje dolgove
likvidacijski komisiji v Smledniku.
Potrošniška zadruga z o. jSmlednik,
komisija za Likvidacijo
*
St. 135/50
2904
Kmetijska zadruga Zagorje ob Savi —
biv?a Naproza — poziva vse upnike in
doTžnise, da najpozneje 14 dni po objavi
tega poziva priglasijo svoje terjatve in
dolgove za ureditev knjigovodstva.
Poznejše priglasitve se ne bodo upoštevale.
Kmetijska zadruga Zagorje ob Savi
3484
Potrošniška zadruga z o. j- Poljane nad
Skofjo Loko je po eklepu obSnega zbora
dne 29. I. 1950 prešla v likvidacijo.
Pozivamo vse upnike in dolžnike, da v
dveh mesecih cd te objave priglasijo vse
svoje terjatve do zadruge oziroma poravnajo vse »vojé dolgove do nje.
Potrošniška zadruga z o. j. v likvidaciji,
Poljane nad Skorjo Loko
3294
Krajevna gostilna Kamnica je od 1. IL
1950 v likvidaciji in poziva vse upnike, da
najpozneje do 30. aprila 1950 priglasijo
svoje terjatve in poravnajo dogove, ker
se neprijavljene terjatve pozneje ne bode
več upoštevale.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za gostinstvo 'n turizem
3183—2—1
Potrošniška zadruga z o. j. na Golniku
je prešla v likvidacijo, ter poziva vse upnike, da do 30. aprila 1950 priglasijo
svoje terjatve, dolžnike pa, da do isteg3
dne poravnajo sivoje dolgove.
Iikvidatori1

Izvršilni odbor Odvetniške zbornice v
Ljubljani objavlja, da je bal ar. Lovrencu* Ivan z dnem 2. februarja 1950 vpisan v razvid odvetnikov pri Odvetniški
zbornici v Ljubljani s sedežem svoje pisarne na Vrhniki. Jelovfkova cesta 1.
Ljubljana dne 16. marca 1950.
Odvetniška zbornica v Ljubljani

3401
Bivša Naproza 6edanja Kmetijska zadruga Radeče poziva vee upnike in dolžnike, naj priglasijo svoje dolgove oziroma
terjatve v 14 dneh po objaivi, da se ured'
knjigovodstvo.
Po tem ro1 • *e upniki ne bodo več
upoštevali. doi....iki pa bodo d'ani v nadaljnje postopanje.
Kmetijska zadruga Radeče

IV/.ivi umnikom in dolžnikom

Izgubljene listine

3018
Trojiška umjaraa Prt Sv. Trofici v
Slov. gor. je prešla v likvidacijo.
Pozivamo vse upnike, da takoj, a najkasneje do 30. aprila 1950 priglasijo evoi e terjatve. Pozneje prispele terjaftw« se
ne bodo UpoStevale.
Prav Uk<. se pozivajo v«' dolžniki, da
•to ùrtega roka poravnajo svoje obveznosti
do »«ljarne. Po tem roku ae bodo vse obveznosti prieijao izterjale.
Trojiška osnjarna,
Sv. Tropea » Slo1», gor.

preklic a jejo

Objava

Abe Janko, strojnik, Kemična tovarna
Domžale, izkaznico za kolo znamke >Pii
guet«, evid. St. 1837, fzdano od NM v
Kamnifeu.
2412
Albreht Ivan, tov. delavec, Podlipa št.
43. prometno knjižico za k°lo znamke
>•••••••, tov. št. 0-44026 in tovarniško
izteaanäco, izdano od IU Vrhnika. 1730
Alfaiebler Rudolf, Ljubljana, Studenec
28, osebno izkaznico gt. 076560. izdamo od
NM v PoWu 20. VII. 1945 im «inđfealno
•••••• •. 33219,
3162

2484—3-2
Ambrožic" Oetko, šofer, Kiamj, SejmiPetoofeßka aadruca z o. J. v Smledniku je 1. marca 1950 prešla v KbtaMe- šče 1, ialbKoo motorja NSU It. S—06010.
2266
•••'io.
PozrMjfo ee ved upniki \s dolžniki, da
Arh Franc. Leekovec prt Krškem, voja
30 dnin Od te cbfeve priglasijo svoje • &o kajiSico.
2406

gfev. 12 - 11. IV. HSP
Ateljovid (Poje) Cedomir. oblačita?
knjižico, serije P. §1. 62, izdano od yoj28ls
pole 2667, St. Vid, Ljubljana.
Avbelj Valentin, Trajava št. 10, KL0
Rrašnja, knjižico za kolo št. 4755. 2•
Avtogaraža direkcijo ptt. v Ljubljani,
prometno knjižico za kolo znamke »PucnLuxuftz, evid. št. S-14361, številka okvira
651742.
2826
Bajda Valburga, Ljubljana. Pred škofijo- 16, sindikalno knjižico št. 265229.
330o
BabDik Jože. Ljubljana, Tyrseva 35a,
osebno izkaznico in knjižico za kolo
evid. št. S-14290.
2948
Baleti? Marja, Slovenija ceste, gradbišče Litostroj, Ljubljana, 3 talone šoferftice
knjižice vojno knjižic«, prometno knji^co
avtomobila,' evid. št. S—8766 na naslov
Slovenija ceste, direkcija Ljubljana. •*"4
Barha Alojz. Pregarje št. 30, p. Obre*
pri II. Bistrici, delaivsko knjižico.
201o
Bavs Aldo, Ljubljana, Dolenjaka c. 35,
delavsko knjižico, iedana od Traktorje
postaje Kočevje.
311«
Bofaj Ludvik, Dolenja vas 31 pri Ral^.'
ku, knjižico za kolo znamke >ĆoTi«aa<»
Za24
št. S-25-17JÖ7.
Bohngcr Mika, Zg. Kungota pri }•*~
riboru, knjižico za kolo evid. števa»
S-4172.
3124
Belgi Vmko, Selnica ob Muri, evid. tablico št. S-17/3657 za kolo >VekK, StevJ>
ka 224918.
%"'
Borginc Ivan, roj. 14. VI. 1903, D1^'
niča, delavsko knjižico, delovođ. SteS£
ka 12843C5.
^°
Bertencelj Matija Franc, delavec v &•
lezarni Jesenice, delavska' soionija. Str^
ža, Javormiik, vojaško knjižico, •«• °a
vojaškega odseka Skofja Loka, Selca.
Bezjak Frančiška, Sç>. Duplek •• ^
riboru, prometeo knjižico za kolo 2•••
ke >Steyer« •. 1299512, evid. St. &•
ce S-f7-42.
2^
Bizjak Franc, Brezovška gora §t. XLJl
Leekovec pri Krškem detovec. I^J*
za Eolio znamke »Sako FG« St. e86°2Ìj4
Blatnik Franc, Hrastnik 132, i®0%
za kolo, evid. št. S-1034, tov. št. 1807 •»
3
sindikalno knjižico.
Bogša Franc, Ljubljana, Prodjarnska 7_>
delareko knjižico, fedano od Mlekoprg
meta, Ljubljana.
,.
Bojec Anton, Ljubljana. Kneza KosUa
št. 3, fekaznico ribarske zadruge i° t
kaznico ribarske zadruge na toe •,„•••
Jožn, izdano oboje od Ribarske zadj?ÌSi
2•
v Ljubljani.
n
ose
Boltar Jože, Jesenice, Gradiš, . S;
izkaznico, vojaško knjižico, izkaznico
'
zavarovalno polico, stroKovnc sPrirPqjJ9
in sindikalno knjižico.
Bonča Slavko, Vižmarje. nad Ljubljanasindikalno knjižice št. 30128. Izcteco
I. 1946 od tvrdke Torbica Št. Vid £ fL
dikalno knjižico št. 21065 na ime Ve•
Slavka, izdano 15. V. 1947 v Dom*1^
Bori? Tomo, roj. 25. XII. 1924 v •
menici, zdaj v Dobrepoliab, I>0'-- 'gggl
niško knjižico.
Bornäek Stefan, tajnik, GabnrskÄrXiD.
metno knjižico za kdo znamko >*»
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jtav,- lg *r- 11. IV. I860
rade, tov. St. •68, evtó. St. 8-14-9542,
izdano od NM Krško.
Bratina Drago, Vel. ^•••. p. Dobrav4e. izkaznico za kolo st. S-2B308. 2014
•••••• Jože, Vrimika» Store certa IS,
•°•- 3. ni. 19S6. osebno iafcaamfc© in
izkaznico za kolo znamke >•••••••: Stežka 1444/947, evid. St. 6751.
293S
Bre2!ni|j vinto, roj. 3. I. 19» v Bu•^K vasi 16, p. Dravograd. knjižico za
solo, osebno, mîadineko • OF izkaznico
^ 56 to£k teketSke iakamice.
2486
Biolih Ivan, Vnanje gorio© 62, p. Brezovica, vojaško knjižico.
2862
Brus Alojzij, Gačnik 17 pri Jarenipi,
tablico S—17/11268 za kolo ••••• N8U
št
- 161619.
3617
ß
udja Ivana, kuharica, zdravilišče Slatina Radenci, osebno izkaznioo at- 496,
••••• pri N00 v Gornji Radgoni). 2268
BukavšeJj Zdenka, Ljubljana, Tržaška
!**121,
mladinsko izkaznico in izkaznico
D
<ma vazduboplovstva.
2758
Bnlavié Božo, siuž. kom. teSaja SOS,
Ljubljana, potrošniško karto K-2 St. 115.
2825
Cankar Slavko, Topole 22. KLO Mènera» prometno knjižico št. 774/46. izdano
°d ootr. odseka OLO Kamnik.
2o30
Car Stefan, Stara Vrhnika 47, vojaško
knjižico, izdano od voj. odseka v Saraîe
•.
2989
»Cegrad«,
baza
Novo
me&to,
evid.
tabü
°o S-3664 tovornega avtomobila >Ford<.
2265
„ Cerar Dominik, Mak Lofca 10, p. Dornte, Oäebao izkaznico et. 0140, izdano od
3- odbora Ljubljana, knjfêioo Za KOSO.
«"ML St. S-2178, St. okvira 196432. 3306
Cerar Janez, Moravče 42 pri Doinža*•. knjižico za kolo. evid. St. S-3-4200.
2749
Cestnik Franc, Vrfapolje pri Kamniku,
SJfi^co za •• znamfee >Ipon< Številka
«•••.
2742
5%uJa Asa, Domova St. 24, p. Mo^r-ijcj pni Ptuju, prometno knjižico za
^ St. 4348, St. okvira 1715272. 2896
Cimerman Janko, Dobe 6 Koetanje?**, KrSko, roj. 28. m. 1909, vojaško
««Jtäico.
3538
j^Cipot Alojzi Studenci, Lirabuôka 18 pri
priboru, vojaško potrdilo o etami neepo^• izdano od voj. odeeka v Oejtìku
?1946 in osebno iztaznico, izdano v oren»ovoih v Prekmurju.
2625
Colare
Branko,
knjigovodja
LIP
Bref"*6 Jt.
7, prometno knjižico reg. štova4
na- "8, izdano od prometnega oófeeka
•„ Krško na naslov Gozdno gospodarno Brežice.
2494
arman
110
lfanna
^* - Vel.cotnarekall, Ljub< osebno fakaznico in izkaznioo OF.
3482
ç Seh Feliksa Ernest, roj. 19. XI. 1910
*p- Voligini 38, p. Sv. Rupert v Slov.
^«•. vojaško knjéieo.
2768
It •^ Marija, Ljubljana, Florijaneka
••-••••'
knjižico za kolo, evid. šrm'ilka
T06^, tov. lt. 80806.
2787
m.j Tmjak Alojzija, di«, posertvo >1.
Juri
ri
»ìBÌ**. *•222S i P Celju, deJa/vt&o knjiSrtkJ'178, izdano od-OLO Murefea
^.
8049
. •?•• Joža. LJubljana. Povše4ova 80,
i,ulco op> izdano od rajona Most?.
2048

Culibrk
okoSW

••1,

VfflaSe 9, Ljubljena
nakazaicb 08 ». 36.

• •••••••••• ••••••••

£-1 St. 39, izdan© od voj. okrona Ljubljane.
2744
Oui Joie, 14•••••. Prešernova 54,
mladinsko in atdbno ••••••••, iiakaamôco
OF in Zvea» borcev ter potroSniSko živilako •••••••» m L 16•• St. 670, izdamo
od Freetofbe ••••-•.
3168
Debak Božo, Kieovec 46, Zagorje ob
Savi, vojaSko ••••••, iađano v Podravski Statini.
3867
Dobovionik Boïi. Ovovia vas St. 3, p.
Polzela, prometno knJiSioo % kolo znamke >Baetier< St. 40170, izdamo od' NM
2573
Dobrin Joža, •••••, Za Viljem 10, tablico za motorno kolo St. 01541.
2496
Dolenc Justina, Ljubljana, Cankarjeva
št. 9, osebno izkaznico št. 081029, izdano
od NM v Ljubljani.
3122
DolinSek Franc, OshiSevci 11, p. Sv.
Lenart pri Veliki Nedelji, izkaanioo za
kolo St. 8611, D 26526. orožm" 1st, lovdko karto, lovako čknalko izkaznico, osebno izkaznico in izkaznico OF. RK ter
KDZ.
3058
Delničar Ivan, Ljubljana, Tržaika 148,
•••••• za kolo. evid. št. S-9618, iizdano
od NM Ljubljana.
3160
Drenovec Parol, Zdole, •••••• za
kolo znamke >Walfenrad< Št. 3925382.
2933
Drev Ivan. Zavodnja pri Soïtanju, roj.
4. V. 1923 v GuStanju, zdaj deJÜavec v
rudniku lignita v Velenju, potrdilo o
vpisu v voBvni imenik, izkaznico OF in
sindikalno izkamico.
2498
Drevenšek Helena, Race 1 pri Mariboru, prometeo •••••• za kolo znamke
>Fueh< št. 11778. '
2605
Drofenik Jurij, avto podjetnik, Im etno
St. 66, p. Pod8etrtek, Soferékò izkaznico
št 107 in tisebno iekaomSco.
2762
Ekonomija Tovarne glinice in aluminija, Stmówo pri Ptuju, prometno knjižico za kolo znamke >Visla< št. okvira
4920080, evid'. št. 4786.
2415
Eisner Rvgen, roj. 1. 1911 v Ljubljani,
nameščenec Industrije usnja, VrhnJka,
sindikalno iskaznico Št. 28451 z dne 1.
1•. 1946.
2491
Bminovic Abdirozak, •••••••, Pred
Škofijo 15, vojaško in sindikalno knjižico,
osebno izkaznico, ind-uetrijtìko karto za
I. tromeeeeje 1950 in bofnÄko Svätoko
nafcarofco za ••••.
3373
Brjavec Antomja. uäAeJjica, Zg. Stranje pri ••••••••, knjiKoo za koto znamke >Durkopp<. št. taWcB 11289.
3317
Emetic Ivan, ViSnjevdk 9t. 20, Brda
p*i Gorici, izkaznico za kolo.
2661
Eržen Malka, St. Vid pri 9•&|5, knjižico za kolo, tov. ft. 432826. evid. St.
S-6-2826.3202
Eržen •••••, Dol St. 9 pri M©divcdah,
knjiži«) za •• ev&d. St. S-14628.
8862
Erïen Mairšja, Idrija, osebno io&aznico
•. 2971, izdamo 11. TX. 1947 od NM
IdWi^.
3105
Erhart Janez, Zb*oß»fe 89 pri St. JanSu na Dr. polju, vojaško kn$3co. izdano
od voj. odeeka v Pteju 1. 1946, osebno
>. izdano v Si. Jenžu.
2956

Siran 14?
Fajdiba Helena, St. Peter 234 pri Goritó, •••••• za fatto znamke >Diana<,
tov. ». 0388, evîd. Št. S-28-2898.
3307
•••••• Ote», Sv. Pavel 47 pri Cđiju,
prometno Mežico za kolo, št. te6b£ce S—
•—11289.
2R84
Ferjuc SreHro, roj. 12. VIL 1932, zdaj
v imd. šoli T<»v^pie avtomobilov, Maribor,
uöao {pogodbo Št. 539^8, izdano 23. IV.
1948.
2804a
F»dler Vinko, Zadobrova, Celje, delavsko knjižico SI. 1381180.
2S85
Pignar Vinko, Branivig pri Razah —
F<ram, prometno knjižico za kolo Številka
3884, ••. ». tabiice S-17-60430. 2967
Pilipic Milen, Žužemberk 18. spričevalo meščanske šole (matura), izdano v
Novem mestu.
3112a
FlajSaker Jože, Kozjak pri Sp. Kun»
goti, prometno knjižico za kolo znamke
>Miia< Št. 428071, evid. št. tablice S-174056.
2972
Fluher Marija, Otrihovce pri &t. Ilju,
prometno knjižico za kolo št. 2910. evid.
št. tablice S-17-2910.
2966
Frag Franc. ••••••• vrii št 37, p. Sv.
Urban pri Ptuju, prometno knjižico za
kodo št. 7405, izdan» od NM Destemik.
2414
Frank France, Mala Ligojna št 25,
••••••• za kolo, evid. št. S-7946, tov.
št. 70406.
2755
Gaberšcek Anica. Ljubljana, Gledališka etolba 3, osebno izkaznico in sindikalno knjižico St. 19700569.
2546
Gajšek Jože, Podgrad 4, št. Jurij pni
Celju, vojaško knjižico, izdano od voj. odeeka Celje okolica.
2889
Gajzer Sonja, Studenci, Obrežna 37 pri
Mariboru, prometno knjižico za kolo znamke >Adler< št. 270378, evid. StevJJka- S-16/5782.
2609
Gereenlk Terezija, Radvanje pri Mariboru, Marotova ulea.' dotevöko knjižico
Št. 1305192.
2959
Gergoree Geza, •••••••••••, Sebeborci,
p. Marranci, prometao knjfflco za kolo
znamke »Btomairkc, št. 9711, št. okvira
98465.
825
GliJgic MUiyoj, Zalog 27-pri1 Postojni,
prometno knjiraOo za kolo m» ^* >Wol•<. tov. št. 820 P, evid. tabKoa kolesa
26^879.
2716
Glogoršek Antonija, Gaberje 76, Dobova, knjižico za kolo, evid. A. S-11793,
tov. št. 892070.
2824
Godina Lidija, Saikuše pri Ptnjn, prometno knjižico za kolo znamke ><Pucb<.
evfd. št. S—20/7957.
. . 2618
Golob Angela, Cma vae 32, WuWjana,
knjižico za kofk», št. •••••• 646895, evid.
št. S-21908. izdano od NM v Lj&ljam.
2813
Gostinsko podjetje KLO Dobrna P"
Oeljn, promtìtao knjižico za kolo R. tablice S-13-13686.
2878
Gozdar»ko avtopodjetje, poelofflaliHca
Bled, prometno knjižico za kolo Uevilki
S-2931.
2800
Grad«« Zofija, BavdM ». 2, p. Rob*
Dol., iztearaiico OF, 70 kmeBkfli bonovr
OF izKaiznico in knjižico za fcolo na ImJ
Gradišar Franc.
3060
Greben« Roži, InvaMdeki idleniat, LJubljana, dtelaveko knjižico, izdano ed MLOj
pover^anStv« «a deto LJubijem.
3065
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Gregor Janez, čevljar, roj. 25. X. 1907
v M. Soboti, zdaj v Cvetkov! št. 16, M.
Sobota, osebno izkaznico, izkaznico za
kolo znamke >Leona« it. 782597 in izkaznico OF.
2295
Gregorin Alojzija, Ihan 3, prometno
knjižico za kolo St. S-3-629.
2657
Groboljšek Marija. Ljubljana, Kneza
Koclja 4, knjižico za kolo znamke Phänomen«, evid. št. S-l-12731, tov. številka
362621.
2819
Gros Bogomil, Ljubljana. Stoženeka 35,
osebno izkaznico št. 236521, izdamo od
KLO II. Bistrica, knjižico za kolo in železniško režijsko karto št. 112369. 3115
Gros Marija, Ljubljana, Milanskega
Št. 69, eròi, tab&o za kolo št. 12707, izdano od NM .Ljubljana.
2858
Gros Vinko, Zvirce 18, p. Križe, sindikalno izkaznico, izdano od tovarne >Triglav«, izkaznico za kolo, izdano od NM
TržHS, osebno izkaznico, izdano od KLO
Kovor in izkaznico za kolo na ime Gros
Janko.
2747
Gruber Julijana, Race 1 pri Mariboru,
prometno knjižico za kolo znaimke >Pucb<
št. 1199089 evid. št. S—17/8773.
2610
Gmm Slavko. Rudnik 98, Ljubljana!
prometno knjižico, evid. lt. S-2-539. tov.
lt. 64••9.
1414
Gnntner Marija, Laporje, Poljčane,
knjižico za kolo št. 10273, št. tablice S19-426.
2423
Hafner Alojz, mesar, Zg. Bitnje, eindi*
kalimo izkaznico in knjižico za kolo.
2829
Hedl Matilda, poljska delavka, Ptuj,
Mestni vrh 7*0, knjižico za kolo Št. okvira
36030, št. tablice S-20-230.
2932
Herman Rafko. Ladkova vae pri Celju,
prometno knjižico za kolo. št. tablice
11841 St. okvira 68680.
2882
ffirf Alojzij, Ljubljana, Zaloška 157a,
osebno izkaznico, Knjižico za kolo, eviđ.
št. S-4S92 in izkaznico OF.
2942
Hiti Ludvik, Ljubljana, Vodnikova 60,
osebno izkaznico, izdano od NM v Ljubljani.
2810
Horvat Andrej, Pobrežje §t. 32, p. Sv.
Vid pri Ptuju, vojaško kupico.
1780
Hrovat Jože, Irca vas 24, MLO Novo
mesto, •••••• za koto št. 12051. SllTa
Hrovatin Fedor, Ljubljana, ZunamSiîSeva 14, maturitetno spričevalo, izdano od
tefejne gimnazije Maribor die 6. VII.
1946 št. 20.
3103
Hndzar Jožef, Toihnin št. 41, okraj
Ptuj, izkaznico za kolo tov. št. 2705-1,
reg. št. S-20-3217.
2699
Hunjadi Janog, Cirkus Ljubljana, vojaško knjižico, osebno izkaznico št. 202,
sindikalno invF izkaznico.
3118
Hvalic Franc, roj. 27. IX. 1906 stanujoč v Ozeljaau št. 96, vojaško knjižico.
4242
Ivanko vie Štipan, Gozdna manipulacija,
čermošmjice, vojaško knjižico ta osebno
izkaznico.
3114a
Jagodic Janez, Voklo 10, p. Šenčur,
osebno izkaznico št. 288, izdano od NM
Votóto, tóbasBnÌco OF in vofàUfeo ••••Hoo, todano öd voj. odeeka Ljubljana.
8070
••/•• Motìp, J$fn&WB%r, Sr. Jttüj
Pri Celju, tàbfco za koto št. 315605, iz<tamo od notr. odseka Celje okolica.
2962

Janèigaj. Mirko, glavni direMor, Ljubljana, Bežigrad 5, sindikalno knjižico
št. 1220832.
3438
Janko Francka, Sk. Loka, Stari dvor
št. 15, knjižico za kolo znamke Phänomen«, evdd. št. S-4-14016, tov. št 124283.
Jankovič Franc, Setnik 47, p. Polhov
Gradec, knjižico za kolo evid. številka
S-2-13328, tov. št. 55143, potrdilo o oddaji masla, potrdilo o oddaji mlinske merice in 2000 kmečkih bonov.
2754
Javornik Josip, Ljubljana, Potočnikova
št. 10, knjižico za kurivo.
2823
Jelen .Tosip, Matibor, Koearjeva ulica,
evid. tablico št. S—16/7828 za kolo znamke NSU št. 1675463.
2615
Jerič Alojz, Štanjel M. 9, Sežana, izkaznico za kolo znamke »Bianchi«, reg. številka S—29—3006, izdamo pri NM Sežana.
2576
Jeriha Stane, Ribnica 232, šoiereko izkaznico št. 0960, izdano od NM Ljubljana.
3158
Jevnikar Frančiška, Vinovo 4, St. Lovrenc, prometno knjižico za žensko kolo
znamke »Dictator« evid. št S-7-593.
2949
Jovan Izidor, St. Vid 64 nad Ljubljano, osebno izkaznico Št. 092671.
3437
Kacijau Anton, Brunšvik prj Racah,
prometno knjižico za kolo znamke »Puch«
št. 68152.
2977
Kaj51 Cr Alojzij Maribor, Maearykova
ul. 4, spričevalo II. a razreda strok, nadaljevalne šole oblačilne stroka, izdano
24. V. 1947 v Mariboru.
2623
Kampelj Ivan, Podmolmik 42, p. Dobrunje, vojaško knjižico, izdamo v Mariboru, osebno izkaznico, izdano od NM
v Ljubljani, sindikalno ••••••, potrdilo
delodajalca in knjižico za kolo, evid. št.
S-14029, tov. St. 5W45.
3165
Kardinat Alojzija roj Ziirek, stanujoča
Zg. Krapje pri Ljutomei», knjižico za kolo znamke »Osman« 9t. Ö88/8.
2004
Karlin Justina, Stožice 2, p. Jezica, šolsko «pričevalo za I. letnik gradbanega tehnlkuma v LJubljani.
2015
Karnicni% Rudolf, Bieseü^a vae 22, p.
Bizejjsko pri Brežicami Js
znjpke »Steyer<, št. 1Z3Î
S-ll-300.
Kašper Mara, Smammo ob Savi 47,
uslužbenka v >Samitetei opremit Ljubljana, Cigafetova 5, sindikalno izkaznico
št. 3022326.
3194
Kolona Jflže, Veđfiica St. 20, M. Sobota,
zdaj v •••• Hffl prd CK LMS, Pòd
gozdom 12, LJubljana, izkaznico za kolo
zna/mike »Coda«, reg. St. 69T619, izdamo
od notr. odeeka v M. Soboti.
2837
Kavgi« Valerija. Ljubljana, Aljaževa A45,
osebno izkaBntóo, izifcajmico OF im ^•na'co OF na ime Kavčič Franc.
2743
Kec Ivam, fa Lozca St. 14, p. Draga,
Kočevje, knjižico za kolo št. 8-28). št.
okvira 25918 in Izkaznico Zreze borcev.
2638
>Kemofarmacija«. Ljubljana, ••••••••••
•••••• št. 1680, iadano od NM Ljuïjlaza osebni avto znamke >Fiat NSU
)«.
2•
Kermat Vinko, Jelovec pri Breetmici,
prometno knjižico za kolo znamke >BIsmark« št. 17646.
2622
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Kerši« Fani, Tovairna kovčegov in usnjenih izdelkov, Domžale, sindikata0
knjižico.
3365
Keiiš Franc, Vransko št. 8 pri Celju,
prometeo knjižico za kolo, št. tablice
S-13^774.
2890
Kirn Franc, roj. 1. X. 1914, stan. v Koritnici št. 58, vojaško knjižico št. 61, izdano 1949 od voj. odseka II. Bistrica. 2761
Klasinc Marica, roj. 1. IV. 1924 v Prepeljali, St. Jamž na Dravskem •••^
okraj Ptuj, zdaj v Guštanju, taborišče I>
vojaško knjižico št. 668068, izdano v
Ljubljani, domovinsko izkaznico izdano
26. III. 1949 v Maribroru in izkaznico
Zveze borcev, izdano 10. V. 1949 v Mariboru.
. 2416
KlemenSič Franc, Maribor. Partizanska 36, osebno izkaznico št. 8119, izdano
od KLO Apače pri Gor. Kungoti 2. X.
1946.
2976
Klemencif Martina Ivan, roj. 20. IV.
1909 v Murščaku, Gornja Radgona, zd?-j v
Presdki št. 4, vojaško knjižico.
2056
Klobasa Karlo, roj. 31. X. 1925 v Radvencih, zdaj v Lastaororcih št. 2, G. Radgona, vojaško knjižico in izkaznico OF«
Kmečka zadruga Gorenje Sušice, svoj
uradni žig.
3ll3a
Kmetijsko posestvo >Dan zmage« Kostanjevica, izkaznico za kolo znamke j>Mille<>
tov. št. 716468.
2413
Knallič Anton. Novo meto. Resljeva 1»
knjižico za kolo znamke »Diamant«, evia,
št. 2367, knjižico za kolo znanllte >0limpia«, evid. št. 2368 na ime KnaJÜö Helena.
3155
Knežević Jovanka. Ljubljana, Streliška
št. 33/•, industrijsko nakaznico za I»
tromesečje 1950.
3301
Klemencič Marija, Stožice 48, ••••••^
kpijjMco za kolo, št. tablice 18739, «•
Sa 608723.
3072
Kocrçvan Janez, Mlekopromet, Lfuto'
mer, izjčaznioo *a kolo. Št. okvira 146172•,
evid. St. 21-2784.
2527
Kogoj Miroslav, Girgar št. 88 ipri N. G°rici, osobno izkaznico.
2057
Kokol Vera, Majribor, Lekaimiška 4,
prometno •••••• za kolo znamke NSU
Št. 1310286. evid. št. tablice S-16-148.
2979
Kokol Vflktor, Maïiljbr, Lekarniška *»
prometno kioijfflco za •••••••• >Adler«
št. im, evid. K tabiice S"16"150^
Kokošar Jernej, roj. 11. VIII. ^,
Grahovo, TcjtaÄi, d'ekveT3o knjižico, deJovod. St. 120•).
2502
Kolmam Peter, Zgoša št. 8, p. Begunj«'
evdd. tablioo za motorno kolo •^••
S—01260, äzdano od NM Jesenice.
Z»*'
Komite za zunanjo trgovino. LJMb1'?/2â
evid. tablico avtomobila Si. 5050. »^*
KonSna Marjan, LJubljana, Cesta v»
Loko 23, spričevalo I. razreda meščanske Sole v Ljubljani na Prulab iz Iff
44 0
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Kopči« Janez, Straže 29, Selce, Rogozn)cs, prometno knjižico za kolo z•ßfe
>Pluch<: št. 1Ö740. evid. ft. S-17/KW^tf
Koprive Alojz, Blagovna, Sv. Jurij P*1
C^Iijui Mométno toji«i«p ra kolo št. W'D'
Kce 38•, št. okvir.1 188^39
28^'
Korčmaroš Stefan, Beltinci št. 6, oa<
no icdJažzinSco. izdano od KLO Beltinci <

te i« r- U. IV. 1•>
jakaizoico za kolo znamke »Puch< Stevilr
«a S-2769, tov. Et. 147536.
2526
Kwcn Jožel, Trčova, Sv. Peter pri Maittboru, prometno •••••• •• kolo SteviSto 85176, evid. et. tablice S47-1Û88.
2968
••••&••• Emil, Maribor, Splavareki
prehod 7t vojaško knjižico, Mano od voj.
°<»eka v Mariboru h 1946.
2628
Korinšek Stana, Sklenidrov.ec, Zagorje ob
«^• evid. tablico za motorno •••• Številka
S-03227.
2307
Korsika dr. Lojze, Ljubljana, Vrtača,
^••••• knjižico, izdano v maju 1. 1948
0(1
voj. odseka v Ljubljani.
2849a
Kos Franc, Sv. Ilj, p. Velenje, profetino knjižico za koto št. D-53724. 1778
Kosi Marija, pœestnica, Bohinci 39, p.
Ljutomer, knjižico za kolo znamke
»Buch« št. 489069, št. tablice S-21-1286.
2700
v, ^jjjfei Milan, Ljubljana, Ljubljanska
f • 53, knjižico za kolo, evid. št. S-5482,
*»• št. 028720.
3368
Kotaik Leopold, Imovdca, p. Lukovica
pri Domžalah, knjižico za kolo evid. št.
û-4742, tov. 8t. 187530.
2724
Kovač Jože, Stranice 75 pri Celju, prosterno knjižico za kolo it. tablice S-13<S3o.
2874
J^ifii Avgust, Ljubljana. Belokranjska 8, osebno izkaznico, izdano od NM
^ubijam.
3116
Kovafič Franc, splošno mizarstvo, Maribor,
Pajtizanska št. 48. osebno izkaznic
o št. 535. izkaznico vojaškega vojnega «ivalida St. 37752, dvojnik odločbe o
S^snani invalidnini št. 191549 z dne 9.
*•
1948, izkaznico Zveze Maietrovih bor•v
in partizanskih borcev ter izkaznico
o naviaiideM vozni olajšavi.
3097
KovaJStó Marija, Ljubljana, Tyräava 47,
osebno izkaznico, izkaznico OF in eimdir
«»*no knjižico.
3309
ïel
4t.Ç°. i Alojzij, Videm 16, Brka pri
f"mi, knjižico za kolo znamke >Axo<
*• 159419, št. tablice 2005.
2248
Kramar Metoda, Ljubljana. PovSetova,
•••••• osebno izkamico. izdano od NM
Gorici, izkaznico OF, planinsko izkaz*eeo in začasno sindikalno knjižico.
3166
.i^mberger Stanko. DogoSe 29 pri Ma*ooru,
. -, prometno knjižico za kolo It 4264
z
**. št. S-17/11529.
2606
,^fftnjc Rudi, Brezje pri Mariboru, Du.
1rlpäta ulica 98, talon St. 1, 2, S šoierek©
*•>••••••.
2960
J^agelj Anton, roj. 13. XI. 1920, Za""»»• delovod. št. 1284097.
2503
^Kjajnei«
Elizabeta.
Bukovci
ït.
175,
p.
TZovçLpri Ptuju, knjižico za kolo. St.
a 87569.
3132
v^aker Eia, Sv. Miklavž pri Ormožu,
23*00
za kdo znamke NSÜ, evid. St.
l
»-2311, tov. ft. 1259112.
8370
fotea,J~18 Alojz, Log it. 18, p. Brezovica,
*jT®co za kolo marake >©aimîer<:, evid.
3436
ftKraTanja BJï)l> Kranjj Cankarjeva ulica
otUi" ^•• »kr. komite KPS Tolmin,
•••
*•• izkaznico.
2309
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9, XI. 1946 od »aba III. brigade v Slov.
Gradcu.
2630
Kregelj Dragica, Ljubljana. Ite&a 18,
osebno izkazflito, izdan» od NM Ljubljana.
8102
ErevekVlado, knjdäoo za učence številka Ö02B80 io urno pogodbo ß. 993/4S
z dne IS. VTII. 1948. izdan» od odseka
za delo Maribor mesto.
2757
Križnik Iva«, Laško 90, Celje, •••••••
knjižico, izdano od voj. odseka Varaždin
mesto.
2871
Kromar Franc, Dolenja vae 5 pri Ribnici, prometeo knjižico za kolo, tov. št.
742656. izdano od NM Ribnica.
2708
Kukec Franjo« Slovenija ceste, Bohinjska Bietrica, izkaznico Zveze borcev, osebno izkaznico, sindikalno knjižico in sindikalno knjižico na jme Golub Mijo. 2947
Kukovec Peter, Markovci pri Ptuju, vojaško knjižico, izdano od voj. štaba protiavdonek© artiljerije v Kragujevcu h 1948.
2624
Lah Anton, Oroslavci, Sv. Jurij ob
Scagnici, prometno knjižico aa kolo številka 1548126. evid. št. S-22/2283.
2616
Lapajne Vincenc, Idrija, Vojkova 17,
izkazmoc za kob št. 2150.
3152
Lazić Stojadin, vodnik, Ljubljana, Kolodvorska 39, potrošniško karto za milo
PS red. St. 7 za I. tromesečje 1950. 8566
Ledei Maks, Polzela pri Celju, prometno knjižico za kolo, št. tablice S-13-11177.
2883
Lenarčič Alenka, Ljubljana, Žitnikova
št. 25 knjižico za kolo, evid. št. S-l10544, tov. št. 199517.
3066
Lenarčič Anton, Voaaje gorice 27, knjižico za kolo, evid. št. S—3603.
2941
Lesjak Anton, Zg. Leekovec pri Ptuju,
dlelarctsko knjižico št. 1447145. izdano v
Ljubljani.
2971
Lesno industrijsko podjetje Kočevjo,
prometno knjižico št. 14603 osebnega avtomobila >Tatra< S—S174, številka motorja 172241 in prometno knjižico št. 14602
Poljcanah prometno knjižico za kolo, tov.
št. 177640, evid. St. tablice S-19-5079.
2258
Letnar Ivan, LJubljana, voznik Pivovarne Union, Ljubljana, člansko knjižico ». 33019.
3207
Leve Janez, Verd 38, knjižico za kolo
evid. »t- S—7039, tov. et. 65Ö013.
2938
Lipove« Anica, Stara cesta 63 pri Ljutomeru, uslužbena na matìtoem okolišu
MLO Ljutomer, potroSttiško knjižico za
prehrano II SL St. 2767. izdano od OLO,
pov. za notr. zadeve Ljutomer 17. I.
1950, sindikalno knjižico št. 2S38182. izdano od OLO Ljutomer, izkaznico OF št.
422600, izdano od OF Star« oeeta, Železniško meeefino karto •. 82, izdano od
želez, postaje Ljutomer ter 1000 zadružnih bonov in 200 privatnih bonov na ime
Lipovec Mihael, Stara cesta 63.
2767
Lončar Mania, Vrbno ït. 36 pri Celju,
prometno knjirffioo z» kolo R. firtmoe S-183766.
2679
Lakat Marija, Celje, Cankarjeva ul.,
izkaznico OF, izdano od I. oetrtf Celje
mesto.
2881
Lukcži? Marija, roj. 1002. Blejska DoBar Jo l
tatoîl
» P- poljana, PovSetora 19, brava St. 43, irikaznico OF.
2572
^0• a kolo St. 8-1-5521.
2807
Lander Jože, Dol. Poljane, knjižice za
sk^ik Ivan (Fankracij), Maribor, Tr- kolo, evid. št. S-6-1989, Izdamo od NM
••&••^ 20, ••••&• knjižico, izdamo VeKk© Lašče.
3206
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Maček Anton, Viraneiko št. 83, knjižico
za kolo znamke >Ravar€, tov. St. 1640377,
Št. tablice 1S-8510.
2955
Madžar Franc, Medvode .Grada» vojpSko
knjižico.
2940
Majajner Kari, Maribor, Gorkoga 39,
osebno izkaznico, izdano v Mariboru, leta 1946.
2978
Maležič Matija, Ljubljana, Mahniceva 53,
matorietno spričevalo za nižjo faar. srednjih šol, izdano 1. 1943 v Kočevju. 2741
Malic Jožica, St. Peter pri Gorici številka 241, izdano od NM St. Peter. 2537
Malovrh Janez, Setaik 12, p. Polhov
Gradec, vojaško knjižico.
3209
Manko Marija, Domova 106. knjižico
za koto znamke >Stair<, tov. št. 1494200,
reg. št. S-204225.
2665
Marki è Jole, Hrastnik, Rudniška menoa
št. 1, Log, vojaško knjižico St. 9938, izdano
v Skoplju.
2945
Marko Oskar, brivski pomočnik, roj.
13. I. 1927, Maribor, Zolgerjova ulica
št. 20, vojaško potrdilo o stalni nesposobnosti.
3047
Markoja Jožci, čevljar. Trnje št. 134,
p. črenšovci, dvo delovni knjižici, izdani 16. XI. 1948 od OLO, poverjeništva za
delo Lendava na ime Sobočan Andrej,
Traje št. 49, št. 1253909 ta na ime Horvat Štefan, Trnje št. 140. št. knjižice
1375.
2374a
Marolt Franc, Dolsko 16, p. Dol pri
Ljubljani, knjižico za kolo znamke >LOTd<c,
evid. št. S-10114, tov. št 1563259. 2855
Martelanc Dušan. Ljubljana, Merkova
št. 28, esebno izkaznico, 'zdano od NM
Novo mesto decembra 1945 in univerzitetno izkaznico št. 416, izdano 80. IX.
1946 od univerze v Ljubljani.
3104
Martinuč JožeJ, Renče 75 pri Gorici,
roj. 5. III. 1914. knjižico za avtomobil
••• 1100«, evid. št. 7638, St. motorja
290591. št. šasije 140272.
2305
Marze] Maks. Gotova buka 52, p. Slovenj Gradec, prometno knjižico ra koto,
izdano od NM Slovenj Giadec.
2S32
Marsetič Jože, Zazid. št. 15, p. Podgorje
na Krasu roj. 2. II. 1906 v Zazidu ït. 15.
Sežana, delavsko knjižico št. 1282773, izdano v Sežani od okrajne uprave TA delovno silo.
1894
Matkovič Martin, Metlika. Curile 15,
knjižico za kolo, evid. št. " tablice 654,
št. oferara 595392.
2674
Maučeč Štefan. Dol. Bistrica St. 87, n.
Črenšovci, izkaznico za ' kojo znamke
>Diirkopp<, tov. Št. 745193.
2007
Manko Franja, Svečina pri Mariboru,
osebno izkaznico št. S547 m knjižico za
kolo znamke »Burnus«, evid. št. 43892445
Meden Rudi, Lhjbljana, SD Grafičar,
nogometno Izkaznico in nogometno fev*znlco na ime Zavrl Rudi.
'^5
Meknč Marta, Sebenje 45, p. Kr:?.e,
sindikalno člansko izkaznico št. 196*"30,
izlkararico OF in knjižico za kolo na m*
Mekuč Anton.
2534
»Mopromc, Ljubljana, evid. taVic«
osebnega avtomobila »Lancia A.prT a<
S-1627.
*•ï
>Meprom< Ljubljana, TyrSeiva 36. tablico za osebni avtomobil Št. 1627. 4071
Mermolja Niko. Ljubljana. Emonska
št. 20, izkaznico, Izdano od univerze v
Ljubljani.
3208
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Mestno podjetje »Avtoprcvoz«, Jeseniee, prometno knjižico št. 4972 poltovcraega avtomobila znamke sOpel Bluz«,
1,5 teto, eivîd'. Št. S-2S2S, št. ••••• 9o0,
št. šaeije 2. V-955.
26B2
Mestno podjetje »Cevljarna«, Jesenice,
izkaznico za kolo št. 6625, tov. Številka
1179354.
2804
Miklavčič Jože, Ljubljana, Dolenjska 1,
vojaško knjižico.
3203
Miklič Franc, Ljubljana, Smartinska 30,
knjižico za kolo znamke »Fiechêr«. evid.
Št. S-5848. tov. Št. D 54888.
2854
Ministrstvo za komunalno zadeve LUS,
prometno knjižico motornega kolesa :»Gillera«, St. šasije 325252, st. motorja 15371.
2566
Ministrstvo za kmetijstvo LßS, Ljubljana, Prešernova 13, prometno knjižico
za uradno kolo znamke >Junior«, tov.
Si. 78191. evid. št. 24788.
3439
Ministrstvo za lokalni promet, Ljubljana, prometno knjižico za motorno kolo,
znamke »Bianchi«, evid. št. S—9117. 2944
M>sotič Hermina, >Fe1ovnu Ptuj, eindikafco knjiižico št. 1991364, Št. zveze 7868.
Ž899
Mivšek Ivan, Ljubljana, Cegnarjeva 12,
tablico za koto evid. št. S-l-5815. 3193
Mojzer Vladimir, Studenci, Limbuška 62
pri Mariboru, prometno knjižico za kolo Št.
1333790. evid'. št. S-16/5996.
2626
Mok Kari, Pokoše pni Sp. Polskavi,
prometno knjižico za kolo št. 4850, evid.
št. tablice 7091.
2933
Mok Marija, Pokoše 37, Sp. Polskava,
invalidsko knjižico št. 37957.
260S
Molk Anton, Gornji Logatec, knjižico
za koto, št. okvira 9307.
3308
Mrak Milan, Jesenice, Delaveka 5, vojaško knjižico.
3443
Mrakiê Andrej, roj. 10. X. 1887 v Bovcu
264, osebno izkaznico.
2495
Mraz Leopold, Celje, prometno knjižico za kolo. št. tablice S-12-2717 in izkaznico OF, izdano od podjetja »Gradič«.
2868
Mnstafovxé Ali, Ekrem, Ljubljana, Zaloška 66, vojaško knjižico, izdano od voj. odeeka Sušak 1. 1947.
2816
Muzek Ivanka, Tržeč, p. St. Vid pri
Ptuju, osebno izkaznico št. 320, izdkno v
tovarni StrnSče ter knjižico za kolo številka 128839, evid. tablica 22181, izdano od
NM Sv. Vid.
2499
Nemec Branko, Ljubljana, Lavrœceva 9,
osebno izkaznico, izdano od NM Mala Nedelja in izkaznico za kolo, izdano od NM
Mala Nedelja.
2860
Nemec Franc, St. Peter pri Gorici 184,
osebno izkaznico.
2536
Nemec Marija, roj. 1. IX. 1925 v Sebeborcih št. 82, p. Martljanci. Murska Sobota, izkaznico za kolo znamke >Eoacter<,
Št. 208157, št. tablice S-25-10654. 1889
Oblak Frančiška, Vrhnika, Svabičeva
et. 13. knjižico za kolo znamke »wïndt«,
tov. št. 176743.
3159
Oblak Jakob. roj. 25. VII. 1897, Skolja
loka, Kopališka ulica 10, Knjižico za kolo.
2261
Obnovitvena zadruga Cerkno, evtid.
biblico S-6905 tovornega avtomobila »Fiat
826«.
2705
_ f^reza Anton, Sv. Jungert 49 pri Celju, prometno knjižico za kolo, It. tablice
•••-13.
2832

TgRADgl LjgT LRS
Obrul Marija, Maribioir, Kerenčičeva 4,
deiareko knjižico št. 1488880, ••••• öd
okrajnega gradbenega podjetja Pölj&ne,
266'4
Obrcht Franc, RoSpoh pri Sp. Kungoti,
prometno •••••• zä koîô St. 1Ó796, eViđ.
št. S—17/3924.
2620
»Odpad«, podjetje za. promet z odpadki,

vaSflfefcwä é. sSb, eia. ••••• S-flWg.

Ojstp'šek Gabrijel, Podvin št. 5 pri
Laškem, voja&ko ••••••, izdano od voj.
odseka Celje okolica.
2866
Okrajna lesna industrija. Polhov Gradec, evdd. tablico tovornega avtomobila
S—2722.
2819
Okrajna zveza kmetijskih zadrug Ljutomer, tablico za o&ébni avto ipTord—
Eiffel«, evid. št. S-5316.
2303
Okrajni avtopromet Celje qkolica, St.
Peter v Savinji dolini, evifd. tablico
motorja, št. tablice S-S936.
2886
Okrajni LO Poljčano, prometno knjižico za osebni avtomobil znamke »Aero«
S4715, št. prometne knjižice 8094, št.
motorja 62839, jakost mlotörja 15 KS.
2437
Omrzel Stefan, Ravne 61, p. Zdole, vojaško knjižico.
3135
Pajn;č Anton, Breg 18, p. Ribnica na
Dol., potrdilo za 8 kg éviinjske kozè, izdano od Kolekea, Kftmuca.
3120
Pajntair Rudolf, roj. 15. IV. 1895. Znojile, delavsko ••••••, detorod. Števila
1284134.
2504
Pavlic Franc, Zg. Pollanca št. 6, p.
Zdole, knjižico za kolo SÌ. ÌÌ3284, evid.
tablica 5263.
2892
Pavlic Ludvik, Branoslavci St. 22, p.
Ljutomer, prometno loipzîço za kolo
znamke >Herkulee« št. 4224Ì9, evid. tob
lica šil. 1314 in osebno izkaznico št. 078S3,
izdano Cd KLO Brarroelaivcl.
M38
Pavlic Nežka, Zabraršt 4, KLO Zbrare
knjižico za kolo št. okvira 86322.
3214
Pečenko Albert, Celje, Mariborska 72,
izkaznico OF, izdamo od KLO Sp. •••nja in osebno Izkaznico, izdano Od KLO
Sp. Hudinja na ime Pečenko ••••.
2867
Pendjer Karraela, Ljubljana, Novi blok
št. 7, III. Gtffp., industrijsko karto zà
I. tromeeečje 1950.
3157
Pernek Ivan, Maribor, Tržaška 65, prometno knjižico za kolo št. 0SÎ8911, e>Ud.
st. S-16/15818.
"
2621
Perse Franc, Celje. Gregorčiceiva 2,
tablico za kolo St. S-42-1856.
2877
Peršič Alojzij, roj. 16. V. 16$3, Sempas 47, iakaznîco za kolo et. 28-1317.
2249
Peter Marija, roj. 4. XII. 1922, Pobrežje št. 6, knjižico za kolo št. 5932Ì, registriramo pri NM v St. Vidu pri Ptui'u
s Št. S-20-10323.
2637
Pctrič dr. Franc, Ljublana, Obiitska 2,
prometno kuj&eò št. ŽJ7, ••••••.
znamke >Baby Ford«, evid. si. S-0424,
Št. motorja 79561, št. ••••• 6717857.
••
Petrovič Stojante, Iijubltana, ZupajKičeva 7, eindikafoo &jîzïco št. 299213,
izdano od KOZ Ljubljana.
3198
Piltaver Anton, Krš&a vas St 08, zdaj
usmžben pri konmmđm* bankj v KfSSetìj,
knjižico za kolo znamke >verifas«, št.
okvira 164919, ©vid', tablica S-ll-4184.
2958

Stev.ia - llftl&jjfi?.
Pire Alojz, Jurka vas 9, KLO Vavta
va«, vojifi&o knjižico.
3154
PiSkàr Ivan, Ljubljana, £y_rševia 7, iz••••• za kalo st. "§—£—Ï38&, iž'daitoijod
NM Ljubljana.
2Š57
Plevelj Rudolf, Mkuka 33, izkaznico za
kolo evid. št. S-Ï04Î2Î3, tov. št. 43814.
••23
PJotnicky Neža, Spuhlja 45, Ptuj. tabji•&•••.
2660
Pcdlcsek ••••, M. Sobota, St. Kuziniča
št. 2, tablico za kolo št. 984, fedano od
uprave NM v M. SoÛoti.
2493
Podlipnjk Leopold, Kraena 8, KLO Stu-

Podržaj Dani, L-jubljiana, Hradeckega 21,
•••••••• kajiži'ćo in eîadikaM knjižio»
na imo Jare Vera.
2746
Podržaj Ignac, Litostroj, Ljubljana,
nab3vrfò knjižico št. 1674.
••
Pogoreve Maks, Pokoše pri Zg. Polskavi, prometno knjižico za kolo; znamke >Aematók št. 34431, evïd. ŠL S-17/7Ï02.
2619
Polancc Konrad, Trnovska vas St. 61,
p. Sv. Bolfenk v Slov. gor, izkaznico za
koto ••••• ••••«, reg. številka S—20—
Ì280Ot. okvira 7'67Ö87.
2703
Potokar Martin, Poljp 6, p. Višnia gora,
knjižico za köto znaÉtke eterna«, eVïd.
St. S-6^2788, ceebjio ili mladoookô izkaziiïcp, izilaznico ÖF, deiüfflv'gko kirjizićo ]°
irtđitetrjjgkći kartó za I. iï&meâê^fe l'OoP;
Povalej Altón, Celio. Dečkova 24. eyid.
taWteo za koïo Št. S-Ì2-&67.
2o30
Pozob MitdmUa, Konjišla vas St. 8, p.
Slov. •<•4'••> pïômeraio ••&• Št. 2343,
za kolo &t. 641Ö2, izdano öd NM SMKonfeè.
2833
Prah Jožef, Koritoo št. 4, Vel. Dj?•»
Ki^o, ptftffitetôô fenfizigò za •• stew;
ka 57853.
2•
Preeker Hermina, upökojeajka v Brežicah •, zivisEe n^Jkaance fia iffle Pïe6*feèr •••••••, Preste Ojiardja in ^0"
eker Stepfco, ••••} öd KLO Brežice okolica, e kîîponâ zâ pMwaiftjio cevQoV. zadružno kimzîCo zadrifeé •••|1•• na i«f
Çraïker ••••• in Otozçico za %jj|
št. ••7 nâ ifflé Presk'è'r Jurij.
2o01
Pri|on Marta, .Solkan, Ulica IX. korpusa
st. • ••••• ••••• gt. 35^3, •^
26bi}
ôd n'òtr. tìpfàve za Goîisko.
Primée Jože Ljubljana, Gcrbičeva 12>
epriSBvaio tečajne gfannâzije, izdano Igs
1945/46 v Ljûbfanï.
2752
Prime Tinka, Ljubljana. Pleteršnikova
št. 3, osebno in plâïunefeo izfežnaoo ter
343d
izkaznico OF.
Pri9Jan Avgust, Parižlje pri BrastovMi, Celje, eiddikalno kapico številka
28bö
•5260.
Počijo Janez. Selce 71 v Slov. gor.
prometno knjižico za kolò št. R91bUJo>
èvîd. št. tabGce S-Î7-8Ï7.
2973
RaiH Ljudmila, Kegnica 17, Ptuj, Pametno Käpioo za leolo ziiđmke >••••.••bbr« St. 1907634.
2^
Rak'ić Drago, zastavnik voj. pošta 3890,
Veljße •• pđ Räfeeßu, jiolm-niS^
•^• za nìilo in kâivo zia •••>!" ^fF
195Ö, Mano od voj. trgovtìkega ! •

%y. • a? 34. • im
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•••••••••) bkpzaiw, izdano
:e^a àeaStm, •••••.
2869
•• »•••••« it 0143013
Seijnis V^ra, Ljublifena, Peiugkova 21,
•••••• za koì'o. eiFÓd. ». S—2659, tov. št.
% 128, •|•. to» SSiri
M-35JB8.
28Ü
znamke »•••••••«.
3068
Simiček Kikela, Cer&nica 12, knjižico za
Retçjj Payçl, Ljubljana, Korainova, 5, kolo št. 800606, St. tablice 25—3312. 2489
de
%sfco tajŽB».
32lÓ
Sladkogorçka tovarna lepenke in pa. Rot Anton, Kranj, Savska e. 1, ••••••• •••••, Sladki vrh v Slov. gor., prometno
Paznico.
2836 knjilico za IDOJO št. 698043, evid. Številka taMco S-17-2805.
2974
Rozman
Franc,
Ljubljana,
Predovièeva
u
> vojaško knjižico.
28Ì8
Slomenšek Anton, Stenica 24, KLO Viiiozman Lojze, Oma vas 185, Ljublja- tanio. izkaznico za kolo. lov. št. 12433O0,
3056
na,
-knjižico za kotò. evie. št. S-Ï-8.6J4, si fablico 319200.
st
- okvira 43093.
3063
Snoj Fianc, Ljubljana, Prule 19, roj.
' RoSc OJga, Mlimo 74, p. Bled •, delav- 21. l£. 1910, vojaalvO knjižico, izdano od
vioj. odseka v Ljubljani 1. 1947.
3310
ko knjižico, izdano od OLO Jesenice.
2848
Sodja Vida, Ljubljana, Korotaneka 9,
Rozman Jožko. roj. 17. VII. 1932 v industrijeko nabaivmo knjižico št. 2001,
<-g. Radgoni, zdaj v iûd. šoli Tovarne izdano v Litostroju.
3101
avtomobilov,
••••••, v%njSKo knjilico
št
Smrdel
Ivan,
Selce
20,
p.
Prestranek,
- 002539, Mano 26. IV. •.
2304
izkaznico za kolo št. 25-490.
3175
RuVmié QkJavijanj LJubljana, ErjažakoSplošno
gradbeno
podjetje
»Konstruka lo, vojaško knjižico, izdano od vojödseka v Ljubljani.
3441 tor«. Maribor. Prj parku it. 5, evid. tablico št. S-8817 tovarnega avtomobila
Kutoo
Emilijan, VÄa št. • p. znamke »OpeMilitz« in evid. tablico št.
3
ST •••••• v Slov. gefl&tfi, taMco za S-ß4Ö9 tovornega avtomobila znamke
•• znamke »•••• Voran ••••••••, »Mercedes Benz«.
1551
••\ st- 42578, eer. St. S-22485. etód.
Socager
Oto,
Ljubljana,
Vorovškova
21,
«Mica 468363.
2443
Ijmpzfeo za kolo, tov. st. 5)540, evid. št.
Rudo» Marija, r.oj. 21. 1•. 1Q2.6. Vel. S-13832, izdano od NM v LJubljani. 3106
Bl% zdaj v Ljubljani, VexoÄa 34,
Stanonik Marija. Maribor, Cesta zmage,
«Pričevalo III. b letnika drž. ••••• v
pyonjslno knjižico za kolo znamke iNSU«,
•••••• iz j. 1944/45'.
št. 1655905, evžđ. št. tabüce S-16-5892.
.••••
Marjeta. Muneka Sokola, Gregor2961
;C
' ßva 26, spričevalo 4. razreda gimnazije
Steklarna
Rogaška
Slatina,
knjižico
za
1- 1946/47, izdano v Murski Soboti.
kolo
znamke
»Wanderer«
št.
S-19,
št.
3121 tablice 4062.
2732
•• Albert, •• 13, p. Lojfea pri. Zid.
Sternad Jakpb, Sv. Lovrenc SI. 59 pri
JWta, evid. tablico šr. £MUM0fc% kjojp
^mke »Ruch«.
30G2 GeJju, prometno knjižico St. tablice S-135437, osebno izkaznico, izdano od KLO
»,5,••»• Vinko, Rujn pri Macibor», evjd. Sv. Ljovrenc. izkaznico Zveze borcev, iz4°>«o
št. S-17/5Q9Ž & kûîp znamk) »Ju- kaznico OF in tovarniško Mraznico.
°•r« stenica 93494 ter evid. tablico ste2870
žka S-17/669S za kolo znamke >Hanioa
Stxohar Majda. Vdpolže 96, p. Dobrovo
l« št. 41727.
2604
3118a
Ržcn Pavla, fodljpoglay 24, p. D.obru- v Brdiii, osebno izltaznico.
$iLt\izMznàco OF st. 020207. izdano cd
Sraka Marta, Lipovci št. 36, p. Bel' 0 Dobranje.
3201 tinci, knjižico za kolo •••••••• >Viktarija«
2422
Samotorêan Marija, P|csQvica 30, p. št. 11834M, št. tablice 3691-23.
v^^ca,
knjižno za kòlo, ovJd. ŠJeStcjjlovnik
Lidija,
pajtirniea
Radeče
v,1
"fia S-4146, tov. St. 2Ö9188.
3061 pri Zidanem mostu, uslužbenske iaüjazSa
2122
_.
Šejj Stanko. Ratež 11, KLO Smoìe- nico št. 335.630.
u a
* vas. knjižico za kolo, evid. it. 2400.
S.tojanoric DragMn, nodpoiošnik, voj.
3Ž16 Pošta SléS-^C, ••. Lojaa, potrošniške
Lii w?rnuS' 'ovajnna kjovineke embalažo objacjlno kaicto reg. št. 34, zap. it. 1436,
».«Wjana
ob železnici 16. evid. tablico izdano 10. I. 1950 od voj. pešte 8036, Niš.
st
-.S-l-5006.
3204
2934
SjiTiniäjca tovarna nogayic, EolzeJa ••
Stnbelj Ejanc, Ljubljana. Cesta na loko
št. 23, knjižico za kolo, èvid'. Št. 104Q9,
J?«
19.
XI.
1948
v
Celin
na
ime
Žagotov. It. 97889 A.
3305
en
sÌ $ Ivan, roj. 7, IX. 1929 v SeS^h,
Svetel
Ivan,
Vojnik
33
prj
Celju,
pro• ^avel pri Preboldu.
2578
n Fran
Ijn
c. Nova cerkev 11 pni Ce- metno knjižico za •• znamke »Puch«
2865
i4 'J^uietno knjižico za kolo, št. okvi- št. S-13-974.
"MfttOTO.
2887
Sabedor Avgust. Zg. Duplek 55 pri
••*
»1••• Slivnica St- 3 pri Celju, pro- Mariboru, prometno knjižiop za kolo
ne
znamjco NSU Št. 1175090, evid. tablica
«• knjižico 8t. tablico •••••.
S-tf-1348.
2982
73
«ta^
ö(
U>
Scrii
ZejajOin,
Skoplje,
Ulica
126,
Salcj
Rudolf,
Šmarje
16
pri
Celju,
tablt
2876
n'ftt ' oseJ"no ••••••••» izdano od III. lico za motorno kolo št. 035025.
w. odseka v Skoplju.
3099
Scpotavo Vinko. Gregûvce 6, Stara vas,
1
••1 •
oeâSelf,
^•
'
4
«
Kexenjtkfitva
•, Bizeljsko. knjižico za kolo znamke »Ste1:
MS* *aawc.p, izdano od Celjo IV.,
yer«, št. tabHce 576/11, it. okvara 927333,
P4)I
netno knjižico za kolo. št. tablice iadano od OLO Krško.
2525

f^ftfe ggùœ&w •••»
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Seruga Vida. Sala grd Raiežu, p. Smolenja vas lcnjižico za kolo St. S-10-1Ö8.
3116a
Setnar Miliela, Zg. Gameljne 31, izkaznico za kolo št 022986. tedano od NM
Medvode.
2859
Sikić Djordje, vojna pošta 5065, Ljubljana, nabavne toSke za I. tromesečje 1950,
št. 10, izdane od iste vojaške poste. 2853
Sdc Franc. Sajevec 7, p. Ribnica na
Dol, krojaški vajenec, knjižico •• kolo žt.
56784, št. tablice 483.
2420
Sircclj Ivan. roj. 5. V. 1918 v Dolnjem
Zemctau št. 24, cikraj II. Bistrica, vojaško knjižico, izdano od vojaškega odseka
II. Bietrica.
2898
Skarja Justin, Blejska Dobrava •. 88,
spričevalo o zaključnem izpitu drž. rud.
šole v Celju izdano 1. 1937/38, kal. št.
56/R58.
2739
Skcdelj Jože, Ceela na grad št. 7, prometno knjižico za kolo znamke »Maister«,
št. 1943.
3073
Skcrjancc (tozalija, Volčji potuk 11,
p. Radomlje, prometno knjižico za koio
>Vesta luxus«, št. okvira 3256, ?t. tablice
7050.
2585
Sloscr Poter, Hrastje-Pekre pn Mariboru, prometno knjižico za kolo znamke
»T-rinmpb« št. 131014. evid. številka S—
17/10721.
2613
Smid Marjan. Postojna. Kolodvorska 5,
vojaško knjižice.
3361
Snugoc Dušan. roj. 9. VIII. 1933, zdaj
v Tovarni avtomobilov Maribor, vajeniško knjižico št. 002159.
1623
Smirmaul 8!••••, •••••• prj Mariboru, vajeniško knjižico št. 12288.
2421
Špes AdolI, Pokose pri Stav. Bistrici,
prometno knjižico za kolo St. 28988, evid.
St. tablice S-17-7612.
2970
Šnajder Franc, Ljubljana, Svaibičeva
št. 15, sindikalno knjižico št. 1983733.
3199
Stampar Ivan, Milialovci 47, p. Ivanjkovci pri Ormožu, roj. 9. IV. 1920 v
Rakovcah, Ormož, vojaško knjižico,
2269
Stampfer Konrad, Selnica ob Muri, prometno knjižico za kolo St. 1990471 evid.
št. S—17/3178.
2614
Stelani£ Jože, delavec, Mrtvice, p. Leakovec pri Krškem, tablico št. S—11—7082
za kolo.
,
2440
Sternik Marija, Dolenja vas 53, KLO
Sv. Pavel pri Preboldu, prometno knjižico za kolo znamke »Junior« št. 124801,
evid. št. lattice 11402.
2965
Stìmec Ivanka, Marija Snežna v Slov.
gor., knjižico za kolo St. 6643.
2492
Strava Feliks, Zalog 1, KLO Gor. Straža, knjižico za kolo. evid. št. S-10/2994.
3153
Stravs Jože, Novo mesto. Sukljetova
St. 12, knjižico za kolo, št. okvira 997244.
3442
Strucclj Leopoldina, Ljubljana. Privce
št. 5, knjižico za kurivo.
3363
Štrukelj Alojz, Ljubljana, Viška cesta
št." 58, sindikalno knjižico.
2451
Stumberger Ivan. Studenci. Obrežna 40
pri Mariboru, odlikovanje za zasluge za
narod III. vrste, izdano od štaba I. tankov.
brigade.
2603
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Suiter Juli, Ljubljana, Folijska pot 81,
blok za kosilo in večerjo serije-5751, blok
št. 194, izdano cd MINOT-a. uprava doma NM v Ljubljani.
3364
Sušterši* Peter, Zg. Bitnje 95, p. Zaibnica, knjižico za kolo znamke »'Torpedom,
tov. it. 688054.
2828
Tanko Parel, Ljubljana, Kapiteljska 3.
vojaško knjižico, izdano od vöj. odseka
v Ljubljani.
3205
Tekstil-obutev, Ljubljana, Frančiškanska 4, prometeo knjižico za tovorni avtomobil, evid. ät. S-3871.
3369
Teraž Jože, Sp. Brezovo 16, p. Bianca,
knjižico za kolo. evid. tablica it. S—11—
2950, št. okvira 502067.
2540
Tetičkovid Jakob, Mestni vrh, Ptuj, delavsko knjižico št. 1626393.
2834
Tkavc Tone, poverjeništvo za gozdarstvo pri OLO Šoštanj, tablico motornegakolesa DKW 350 com. reg. št. 503329.
2760
Tomažin Alojz, Studene« 23, Polje,
Ljubljana, osebno izkaznico, izkaznico
Zveze borcev ta OF, emdikalno izkaznico, potrdilo delavske knjižice, izkaznico
za kolo S-l-20678, tov. it. 577779 in potrošniško nakaznico za januar, februar in
marec IR-1, G, D-l, D-2.
3374
Tornai? Vera, Ljubljana. Sv. Petra 88,
osebno izkaznico št. 083195. izdano od
NM v Ljubljani.
3197
Topolovee Jožef, Sv. Kungota, p. Hajdina pri Ptuju, tablico za kolo št. 6296.
2838
Trčak Ana, Pesnica 6 pri Mariboru, prometno knjižico za kolo znamke »Maršale,
it. 831501, evid. St S-17/3079.
2627
Troje Ana, Rožni dol 7. p. Semič, invalideko člansko izkaznico it. 24284.
2864
Trgar Božo, Dol. Logatec, knjižico za
kolo št. S-2-12791, št. okvira 1211086 in
osebno izkaznico na ime Tršar Gregor,
Dol. Logatec 174, izdano cd KLO Dol.
Logatec.
3100
Trsar Žarko, Ljubljana. Lepodvoreka
št. 22, osebno izkaznico št. 085744, izdano 20. V. 1945 od NM Ljubljana.
3161
Turk Angela, Ljubljana, Krekov trg 10,
osebno izkaznico, živilsko karto G, bolniško mlečno nakaznico, izkaznico OF. živilsko nakaznico R-2, izkaznico OF, sindikalno izkaznico, izkaznico za vstop v zadrugo na ime Turk Rudolf, bon za uenje
na ime Martine Anton jn prijavno polo za
stanovanje na ime Znidaršič Angela.
2863
Turgič Ivan, Jezica 61, izkaznico Litostroja št. 1695.
2748
Tursi? Marija, Velika vas 35, p. Leskovec pri Krškem, knjižico za kolo znamke
>StanIey Royal« št. okvira 9031.
2901
Uoman Ferdinand, Ljubljana, TyrSeva
št. 23, vojaško knjižico, izdano od 54. divizija v Novem mestu, uslužbemsko knjižico, izdano od MTP in osebno izkaznico.
2851
Üllen Franc, Ljubljana, Breg 16, indeks- filozofske fakultete univerze v Ljubljani.
3200
Ule» Marija. HajdtoŠB 43, p. Hajdina,
evid. tablico za •••0 St. 20-5148.
2297

••••

um ••

UDV Krško, kntfäfco • koio •••&•
»Partfean<, tov. •••, 8tTtaoltoel7,
izdano v Krškem 21. IV. 1949.
2709
Urani! Ivanka, Stane Jarše 18, sindikalno knjižico.
2751
Urli Janez, Podlipa št. 29 pol Vrhniki,
knjižico za kok» St. 7882.
2881
Vajngeri Franc, Mladinska ulica 54, Maribor, knjižico za kolo znamke DKP, tov.
št. 1550218, reg. št S—6707.
2252
Valentincič Slavko, elektr. vjajenec,
Stara vas, p. Videm ob Savi, taib&o za
kolo št, 214053.
2897
Vekar Franc, Kote 35, Preatranek,
knjižico za kolo št. 439 in osebno Izkaznico.
2711
Velđin Svetozar, Maribor. Pipuieva 6,
vojaško knjižico, izdano od artiljerijske
brigade v Varaždinu 1. 1047, krstni 1st
in šolsko spričevalo VI. mu. osnovne
šole pri Veliki Nedelja.
2963
Veras Anton, Maribor, Radvaajska 6,
evid. tablico št. S-16-6169 za kolo znamke »Goliat« it. 130819.
2975
Vcrdonik Blaž, Breatmica 72 pri Mariboru, prometno knjižico za kolo znamke
»Torpedo« št. 43247, erM. 8t. S-17/6692.
2611
Veterinarski znanstveni cavod Slovenije, Ljubljana, knjižico za kolo wwmke
>••«, evid. tablica št. S-l-26328, tov.
št. 716552.
8360
VJčar Stanko, Slomi 39, KLO Brezovci,
tablico za kolo št. 20-3036.
2766
Vičar Angelina, Zdravilišče Novo Celje,
knjižico za kolo, evid. št. S—5943, številka
okvira 1S55583.
2750
Vidic Franc, Medlog 11, Celje, prometno knjižico za koio št. tablice S-12-1027.
2875
Vidmar Anton, Sela pri Ratežu 3, KLO
Smolenja vae, knjižico za kolo, št. okvira 1217928.
3215
Vitez Ivanka, Sepulje 14 (1210 Tarnaj),
začasno osebno izkaznic«, izdano od poverjeništva za notranje zadeva v Sežani.
2487
Viitr;h Julija. Cinžat pri Fali, prometno knjižico za kolo znamke NSU št.
162S354, evid. št. tablice S-17-4921. 2962
Vodnik Franc, OLO Kranj, poverjeništvo za kmetijstvo, tablico za motorno
kolo, reg. št. 01795.
2096
Vodnik Marija, Ljubljana, Pred 8kofijo
št. 16, spričevalo, izdano v decembru
1949 od šole za učence v gospodarstvu
trgovinske stroke v Ljubljani.
8375
Vodnik Pavel, Ljubljana, Pred škofijo
št. 16, sindikalno knjižico Št. 50686, izdano 11. VII. 1945 T Ljubljani.
3435
Vodopivec-Saksida Frančiška, noj. 6.
VT. 1896 v Domberku, zđaj v Zalošcah
št. 22, gospodinja, cseboio iskaznico, izdano od KLO Zalošce.
2768
Vogrinčlč Jože, Topolovd, Murska Sobota, evid. tablico za kolo Bt. 8-23-5143.
2830
Voli Marija, Brezje, Raima 3 Dri Mariboru, evid. St. tablice S-1Ö-12945 za
kolo št. 3102149.
2981
Vreïar Vlncencij, Sneberje 12, letna
spričevala I., II., III. in IV. roereda
III. gimnazije v Ljubljani.
, 3107

Štev. 12 - 11. IV. 1660
Vrbunc Stanko, posestnik ,Orohek 3,
Kranj, prometno knjižico &a kolo. številka okvira 1789547, evid. št. tablice 1995»
izdano od NM v Kranju.
2812
Vvbihal Zorka, Kamnu, Mekinje 86,
knjižico za kolo, tov. St. 105265 in sindikalno knjižico št. 44109.
2740
Vucajnk Adolf, Rigonce 18. .p Dobova,
vojaško knjižico.
2809
Vuga Ana, roj. 18. III. 1919 v Sempasu pri Gorici, osebno izkaznico izälano
v Solkanu.
2308
Zadravec Ivan, čevljar, Tumišče št. 6»
izkaznico •• kolo št. 1262277 znamke
»Adler«.
2251
Zagoršak Alojz, pismonoša, p. Moškanjci, izkaznico za kolo znamke »Junior«,
št. 73242, Sì. tablice 3330.
2701
Zaje Antonija, Ljubljana, Vič, Postojnska 68, sindikalno knjižico, izdano od
SAP Ljubljana, kuipon za popravilo &*"
ljev, industrijsko nakaznico za I. trome••••• in knjižico za kurivo.
8484
Zavec Feliks, Juršmci 10 pri P'uî"'
knjižico za kolo znamke »Excelence«;
evia. Št. 7914.
2486
Zavrïnik Ivan, Suhadole 34, p. Komenda, knjižico za kolo, tov. št. 406527.
evid'. št. S-6503.
8304
Zorko Mimi, poelovodja KZ Skoplce,
p. Krška vas. prometno knjižico za kolo
S-Ì1-49S4.
2407
Zorman Franc čevlj. pomočnik roj.
19. VII. 1925, Smarca 65, p. Kamnik,
zdaj v Radomljah 13 pri Kamniku, vojaško knjižico.
2536
Zupane Ana, Ljubljana, Galjevica 61»
delavsko knjižico.
2658
Zupančič Jože. Veliki vrh 3, p. Litija,
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka
v Ljubljani.
2856
Žabkar Antonija Kostanjevica, knjižico za kolo št. 1163969 in 1555 znamke
»Viktoria«.
2893
Zeleznik Franc, roj. 23. VII. 1902, SpZabukovje, Trebelno. vojaško knjižico.
2500
Železničarsko gradbeno podjetje J»»
Ljubljana, knjižico za kolo evid. števuka S-l-5716, tov. it. 794823.
285*2
Žepek Avgust, Radeče 101 pri Zidan«*"
mostu, izkaznico za kolo št. 297.
2950
Zeljko Julijan, delavec, Vel. Gaber P«
Trebnjem, delavsko knjižico št. Ußo97v.
izdano v Trebnjem.
3116»
Žitnik Jakob, Ljubljana, Ob zeleni jami 13. vojaško knjižico, izdano °d V°J*
odseka v Ljubljani in knjižico za kolo,
tov. St. 25622.
3195
Žitnik Marija, Ljubljana. Ižanska o. 44,
sindikalno knjižico, izdano od semenarne za Slovenijo, Ljubljana.
S30^
Žižek Rudolf, Železničar, Krško št. 25.
prometno knjižico za kolo znamke »Turnier« St. 59360 in tablico z isto «•^•
Žorž •••, roj. v Domberku pri "?*
rici 14. III. 1928, stanujoča istotam, &
kaznico OF. osebno in sindikalno Uj&L
tàca.
®*°
Žlender Ivan. Lokavec št. 34, P. w£
rija Snežna Slovenske gorice, osebno '•
kaznico št. 153, izdano od KLO Zib'ka^

fedaja »Urami Ust LBSc Direktor Jo odgovorni aređnMc: dr. Reetko Močnik, Uska tWaaaa »Tonet* TomSiča, rti » Ljubljani
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Razglasi in oglasi
K naši zatoâ>i je izšla

Zbirka gospodarskih predpisov ÎÏL del
'i dopolnjuje vrsto naših periodičnih publikacij s pcdroč& gospodarstva. Kakor prvi dve knjigi • ponatisnjen ter
|2Popoinjen 1. del Zbirke gospodarskih predpisov prinaša
Ua
'i ta obširna knjiga bogato gradivo za obsežne, poembne naloge, ki jih morajo izpolnjevati državna, tako
vezna kakor republiška lokalna gospodarska podjetja.
^obsežnejši, zato tem varnejši del zbirke vsebujejo predP^i o upravj državna gospodarskih podjetij, kjei je na<üobn0 razčlenjena snov o prenašanju delov osnovnih
sr
edstev, dalje so predpisi o vknjižbi lastninske pravice na
(
rzavnih nepremičninah, o razlastitvi, nacionalizaciji in
ar
oitraa, o določitvi in kontroli kakovoäti izdelkov in o
razdeljevanju industrijskega blaga, o finansiranju investi•
•. o proračunu, o obrestnih merah, hranilnih vlogah in
i0ln
-Unalnih bankah, o tekočih računih, o gotovinskem
dometu drž. gospodarskih podjetij, dalje o izplačevanju
a
°Jiiov zasebnim podjetjem, o poslovnih knjigah, knjigo°dstvu, inventuri in zaključnih računih, o reviziji, o pre^u, nagradah in tekmovanju, o zbiranju odpadkov in o
pr
°Jektiranju, o graditvi in gradbeni inšpekciji.
tr i- P*0*mm predpišem so dodani glavni predpisi o kon•
nad izvozom • uvozom skupaj s carinskim zakonom,

Razglasi oblastnih
ljudskih odborov

o invalidskih gospodarskih p<wj:. tjib, o delavskih uslužbonskih restavracijah, o dečjih jaslih, o ustanovitvi in prenehanju delovnih razmerij in o delovnih knjižicah, delovnih normah in tehničnih normativih porabe delovne
sile in materiala.
V predpisih o akumulacijah in cenah so obseženi
glavni predpisi za lokalno industrijo, za avtomobilski promet, vx delavsko usluZbenske restavracije, za kmetijske
strojne postaje in drz. kmetijska posestva. V dodatku so
dopolnitve, spremembo in popravki predpisov o akumu.
laciji in cenah v industriji, gradbeništvu, gostinstvu in
trgovini.
V obsežni, pregledno urejeni zbirki je uvrščenih nad
35 tabelaričnih pregledov in vzorcev. Upoštevani so tudi
vsi popravki, ki so izšli do zaključka redakcije. Zbirka,
ki je nepogrešljiv pripomoček vsem voditeljem tn drugim
uslužbencem v drž. gospodarskih podjetjih ter ljudskih
odborih, hkrati pa koristen pripomoček pri strokovnih
izpitih, obsega 879 strani in stane v okusni vezavi v
poiplatno ISO din.

Ravnateljstvo „Uradnega Usta LRS"

Resìster državnih
gospodarskih podjetij
•-«

Spremembe
•» T, rodbinskega imena

•-

-

Vpisi
719.
Sedež: Ljubljanu.
"••.""•7/3-50
"^
neo, v^enik za notranje zadeve oblaetDan vpisa: 27. marea 1950.
llfin Martbor
je z odločbo z dne 30.
Beeediio: Mehanično podjetje losne proSt
IV
*&on ' *
~7/3-50 po 21. Senu izvodnje.
MivSl? ° caebnih imenih dovolil Vrečko
Poslovni predmet: Montaža, preizkuînje
Ujeg^-' S°'i- &• IX- 1927 v Dobrovi in in pripravljanje mehaničnih sredstev^ za
0111 •1••
2111 Pozeb 27 IV
1927 v i"
•' "'i'
- •••••-ilo leea (dvigal, traktorjev, verižnih
UçJJ.J j&Seneku. zdaj v Dobrovi pri SI.
motork, transtormatorjov, vlačilcev itd.) in
3
^eQ-0 v' ^ Yemenita evoj prtimek strojev za obdelavo lesa, izdelava motorite»? .
Gabrovec. To vçtja od jev in prolotipov navedenih mehaničnih
•• \* «e objave.
eredetev ter popravljanje in gaTažiraOje
r
3543 provoznih sredstev minfetretva za lesno
•% °veiv 3 15 Za
•• tf! "
notranje zadeve oblast- industrijo in njegovih ustanov..
mi ,?•• ManiibcT
je z odločbo z dne 30.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od?W» °- Lt- IV-14/2—50 po 21. Senu ločba št. S—zak 109 z dna 11. III. 1950••••? o osebnih imenih dovolil Pušnlfc
Operativni upravni voditelj: Glavna di**•• r°ieni 6- v- 19*• v Mariboru, bi- rekcija za lesno proizvodnjo pri ministrstvu za lesno industrijo LRS.
Podjetje zastopajo ia zanj podpisujejo:
w ?el a
7»o/ " • ""
î od.đneva te objave.
Fatur Stanislav, direktor, samostojno, v
30
•
*
••PowH
obsegu zak. pooblastil ta pTavil podjetja,
?• Tr•k ** "branje zadeve OblastVekcslav, racuneypdja, listine po
III. io-„ Maribor
je z odločbo z dne 31. 47.Koaec
členu
epi. zakona o drž. gosp. podjetka
lu
4 «
783/1-60 po 21. členu zaÏW-•. osebnih imenih dovolil Mumlek jih, v odaotoosti direktorja pa skupaj z
njim
4 &,r?ienI 19- •. I922 v VaraždiSluga Ivan, tehnivni vodja, v istem ob5t. 2 '^fJoci v Mariboru. Taborska ulica
• v' S* premeni evoj priimek Murn- segu kot direktor.
ih ^'«đnijk.
Ministrstvo^ za finance LRS.
Ljubljana,
dne 27. marca 1950.
^'Pnerjeniitva za notr. zadeve
oWeetaegft LO M*rtl»r
ât. 243197—1960
8876

720.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 25. marca 1950.
BesedUo: Slovenija Sport.
Poslovni predmet: Proizvodnja, Babav*
in predaja športnega orodja in fizkulturnin rekvizitov ter nadomestnih delov za
Sparino orodje.
Ustanovitelj podjetja; Vlada LRS, odločba št. S—zak 80 z dne 18. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: Komite za
fizkulturo pri vladi LRS.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Savorn Lojze, direktor, samostojno, v
obsegu zal:, pooblastil in prava podjetje,
Vidic Leon, glavni računovodja, tetin»
po 47. členu epi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 25. marca 1950.
Št 243191—1950
3377
Sedež: Turniščc.
Dan vpisa: 30. marca 1950.
Besedilo: P.epuhligka kobilarna Turnišče, Pragersko.
Poslovni predmet: Kmetiiska proizvodnja, zlasti plemenski material v konjereji
In sklepanje ter opravljanje vseh e tem
zvezanih peklov.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. odločba 5t. S—zak 96 z dne 22. IT. 1950-.
Operativni upravni voditelj: Ministrstvo
za kmetiistvo LRS.
Podjetje zastopata in zanj podp'VnjiPlat
Mrzlikar Make, direktor, eamoetoinr«. v
obsegu zak. poobkrtil in pravil podjetj*
tor

Stran 154
Pucluj Francka, glavni računovodja, sopodpieûja Batine po 47. členu epi. zakona
o drž. gasp, podjetjih.
Ministrstvo i-• ïiïuiacc L3S.
Ljubljana,
dnü 30. marca 1950.
St. 243199-1950
3379
.732.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 8. aprila 1950.
Besedilo: Oblastno minsko podjetje,
Celje.
Poslovni predmet: Mletje žitaric.
Ustanovitelj podjetja: LO Ljubljanske
oblasti, odločba št. 229/1-1950 z dne
1. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: Poverje
nistvo za drž. nabave pri LO Ljubljanske oblasti v Ljubljani.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Sajevic Anton, upravnik, samostojno v
obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja,
Straus Silva, računovodja, sopodpisuje
listine po 47. členu epi. zakona o drž.
gosp. podjetjih,
Novak Jcsipina, komercialist, v odsotnosti upravnika ali računovodje kot namestnik enega izmed teh.
Ljudski odbor Ljubljanske oblasti
poverjeništvo za finance
dne 7. aprila 1950.
St. II-331/1950
3526
723.
Sedež: Domžale.
Dan vpisa: 8. aprila 1950.
Besedilo: Oblastno mlinsko podjetje,
Domžale.
Poslovat predmet: Mletje žitaric.
Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor
Ljubljanske oblasti v Ljubljani, odločba
». 229/1-1950 z dne 1. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo za drž. nabave pri izvršilnem LO
Ljubljanske oblasti.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Drolc Alojzij, upravnik, samostojno,_ v
obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja,
Detela Vida, knjigovodja, sopodpisüje
listine po 47. členu epL zakona o drž.
gcsp. podjetjih,
Svetlin Jože, obratovodja mlina Domžale, v odsotnosti upravnika ali knjigovodje kot namestnik enega izmed teh.
Ljudski odbor Ljubljanske oblasti
poverjeništvo za finance,
dne 7. aprila 1950.
». 11-302/1950
3525
724.
Sedež: Braslovce.
Dan vpisa: 6. aprila 1950.
Besedilo: Krajevna šivalnica, Braelovče.
Poslovni predmet: Izdelovanje oblek
m popraivila,
Ustanovitelj podjetja: KLO Braelovče.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Braslovce.
Podjetje zastopata in zanj podpieujeik:
Pajnčič Marija, v veeK zàdev8fi
Robida Vojko, vee listine denarnega
značaja.
Okrajni LO Celjo 'okolica,
poverjeništvo xa finance,
dne 6. aprila 1950.
St. 707/1-50
3410
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725.
720.
,
Sedež: Ljubljana, Cankarjevo nabrežje
Sedež: Opioinica.
št. 5.
Dan vpisa: 4. aprila 1950.
ban vipöa: b. •••• iOôU.
Besedilo: Krajevna mesarija, OpM*
besedilo: XrgovsJw podjetje »üeieniča.
njavas.
Poslovili prednet: Pirodaja mesa &
Polovna predmet: Nakup m prodaja mesnih izdelkov.
Ustanovitelj podjetja: KLO Upiiotnica>
sadja m zelenjave v svežem in konserviranem stanju.
odločba št. 200/50 z due 1. III. ISSÒ.
Ustanovitelj podjetja: KLO I LjubljanaOperativni upravni voditelj; KLO Opl0**
Operaitivni upravni voditelj: Izrvršilni niča.
Pedjeïje zaut-pata in zanj podpisujeta:
udbor RL0 I Ljubljana, poverjeništvo za
državne nabave.
Pozne Adolf, poslovodja, in
Podjetje zastopajo in zauj podpihujejo;
Gošmik Marija, računovodja.
Podpac Andrej, upravnik,
Okrajni LO Poljčane,
Vihelj Vekcahv, ravnatelj podjetja j
poverjeništvo za finance,
»Preskrba«, sopodpisuje do imenovanja
dne 4. aprila 1950,
:\;'yi<,; udje.
St. 1213/XVII-50
327•
Rajonski LO 1 Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
•
dne 8. aprila 1950.
730.
Št. 3495/1950
3511
Sedež: Oplotnica.
7•«.
•.
Dan vpisa: 4. aprila 1950.
:edež Loče.
Besedilo: Krajevno gospodarsko podjetDan vpisa: 3. aprila 1950.
je »Kofaštvo«, Oplotnica.
Besedilo: Krajevna gostilna, L©ec.
Poslovni predmet: Razna kovaška dela
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih po naročilih.
in nealkeholnih pijač ter jedil.
Ustanovitelj podjetja: KLO Oplotni'M>
Ustanovitelj podjetja: KLO Loče, odločodločba"*». 200/óOVdne 1. III. 1950.
ba št. 194/50 z dne 21. IX. 1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Opl^
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
niča.
odbor KLO Loče.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Lïskovar Make, poslovodja,
Smid Martin, predsednik KLO,
Gosmi]; Marija, računovodja.
Trobentar Adolf, tajnik KLO,
Gošmk Marija, knjigovodja, in
Okrajni LO Poljčane,
Gumzej Matìja, poslovodja.
poverjeništvo za finance,
Okrajni LÔ Poljčane,
dne 4. aprila 1950.
poverjeništvo za finance,
St. 1255/XVTI-SO
3273
dne 3. aprila 1950.
St. 1220/XVII-50
32Ö9
*
731.
Sedež: Oplotnica.
727.
Dan vpisa: 4. aprila 1950.
.
Sedež Loče.
Besedilo: Krajevno gospodarsko pođj«1'
Dan vpisa: 3. aprila 1950.
Besedilo: Krajevno krojaško podjetje, jo Slikarstvo in pleskarstvo, Oplotnica-81
Poslovni predmet: Izvrševanje sli'* *
Loče.
Poslovni predmet: Izdelovanje moških 6kih del po "naročilu.
in ženskih oßßtcil, popravila oblek in stoUstanovitelj podjetja: KLO Oplodi«3'
ritve.
odločba št. 200/50 z dne 1. III. 1930Ustanovitelj podjetja: KLO Loče, odločOperativni upravni voditelj: KLO Op*-01"
ba št. 50^49 z"dàe"21. IX. 1949.
nîca
*
• ta*
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
Podjetje zastopala in zanj podpisuje» •
odbor KLO Loče.
Rßbacar Ivan," pcsloVođja,
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
GoŠndk Marija, računovodja.
Smid Martin, pWdsednjk KLO,
Okrajni LO Poljčane,
Trobentar •••••&••••• KEO,
poverjeništvo za finance,
Golnik Marija, knjigovodja, in
dne 4. apriOa 1950.
Vidner Alojz, poslovodja.
3270
Okrajni L0 Poljčane,
St. 1251/XVII-50
;
poverjeništvo za finance,
i
dne 3. aprila 1950.
!
St 1223KX.VII—50
32G8 ' ;:v.».
Sedež: Oplotnica.
Dan vpisa: 4. aprila 1950.
T!o«ie,
728.
Besedilo: KTajcvno gostinsko podjeu
Sedež: Oplotnica.
Oplotnica.
Dan vpisa: 4. aprjla 1950.
Poslovni predmet: Točenje a"*^.$*|Besedilo: Krajevna krojaška šiviljska
in brezalkoholnih'' pijač, čim D^JL-V,
delavnica, Oplotnica.
Poslovni predmet: Izvrševanje vseh^kro- datnejša prehrana delavcev, ^f•~T
jašBh in ^•••• del po meri, tetßyr nameščencev iin delovnega ljudstva.
tudi v EanfeOaäjeltei evrfio.
Ustanovitelj, podjetja: KLO Opj"^08'
UatanovïfélJ fwi'jetia: KLO Oplotnica,
odločba št. 2Ö0/50*z "dne 1. •- 19 ^ l0todločba at. 200/5Q> dne 1. •. 1950.
Operativni upravni voditelj: KLO P
OpêrattvnirapraviiïivoditBlJ: KLO Oplot- mca
.
j«;«uieto:
nica.
Podjetje zastopata In zanj podpis
Podjetje raetopaifa in zanj podpisujeta:
Pozno Adolf, pcoloVJJdja, _ ••
Go^iK Franc, upravnik,
Gošniik Marija, računovodja.
'Gfosiiilč Marija, računovodja.
Okrajni LO Poljčane,
Okrajni LÖ' Poljçano,
poverjeništvo za ftóance»
poverjeništvo za finance.
dno 4. aprila 1950.
3271
Tine '4. aprila 1950.
St. 1250/XVII-50
St. 1252/XVIÏ-50
3272

•

Sfev. .13 — 18. IV. 1650
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Sapovič Avgust, poverjenik za ^iaiaio
Levar Franc, predsednik KLO Gornja
gospodarstvo KLO Gornja Radgona.
Radgona.
Okrajni LO Radgona,
Okrajni LO Radgona,
n&verjoništvo za finance,
poverjoništvo za finance,
dne 4. aprila 1950.
dne -i. aprila 1950.
Št. 16/10
3288
Št. 16/13
3285
if
Ï38.
Sedež: Gornja Radgona, Kardcljova 5.
Spremembe
Dan vpka: 4. februarja 1950.
742.
.Besedilo: Lprira zgradb, Radgona.
Sedež: Bled:
Po«!f",nj predmet: Vzdrževanje etano- '
Dan vpisa: 25. marca 1950.
v"a:ij4!:e^a fonda io manjša ter večja po- |
Be.-edilo: Gozdno gospodarstvo, Bled.
pravi!a zgradb.
Poslovni predmet odslej. Upravljanje,
Ustanovit»;! podjetja: KLO Gornja
gojenje (pogozdovanje) in varstvo gozRadgODa.
dov, cdkazovanje ter sklepanje pogodb za
Operahvni upravni voditelj: KLO Gorizkoriščanje stoječega lesa z državnimi
nja Radgona.
lesnimi industrijskimi podjetji.
Podjetje zastopa in zanj podßisuje:
Operativni upravni voditelj odslej: MiLevar Franc, predsednik KLO Gornja
nistrstvo za gozdarstvo LRS.
;>
)7r.na.
734.
*
Izbrišejo ee ing. Overman Jože, direkOkrajni LO Radgona,
Sedei: Rakek.
tor, Kunčič Anton, sekretar, Gržinič Dapoverjoništvo za f nance,
Dan vpisa; 20. marca 1950.
vorin, računovodja ter Medved Rudolf,
dne 4. aprila 1950.
kek dll0: Okrajna'tovarna vozov, [ta
Št. 13/12
3286 pomočnik direktorja in vpišejo
Tolar Pavel, direktor, ki podpisuje saX
Ponovni predmet: Nakup rezanega w
mostojno ,v obsegu zak. poobilaetil in pradelitavcev)> izdelava ter prodaja i?
vil podjetja,
,3-dež: Gornja Radgona, Lackova 4.
Dan
v£)iaa:
4.
apriJa
1950.
Soàfarië Mihajlo, računovodja, ki s&podU|t!aao.vitelj podjetja: OLO Postojna,
Bce.'diJo: Krajevno soboslikarstvo in
pisuje listine po 47. <SIenu epi. zakona o
etoi .erativni uPTavni voditelj: OLO Po j plcskarbtvo, KLO Gornja Radgona.
drž. gosp. podjetjih ter
Poslovni predmet: Izvrševanja sobosliNaglic Draga, sekretar, ki podpisuj? v
odjotje zaatopata in zanj podpisujeta:
karskih in ples!; .i rekih de!.
odsotnosti direktorja, v istem obeegu kot
n^e&movič Štefan, upravnik, za veo prav.
Ustanovitelj podjetja: KLO Gornja
oni.
U- 1D finančne zadeve do neomejene viRadgona.
Ministrstvo za finance LRS.
M!,v,nieeovi odsotnosti pa
Operativni upravni voditelj: KLO Gor"«sek Avgust, obräWdja.
Ljubljana,
nja Radgona.
dne 25. ••••• 1950.
Okrajni LO Postojna,
Podjetje zastopalo in zanj podpisujejo:
Št. 243183-1950
3383
povorjeništvo za finance,
JauJovec Henrik, poslovodja,
dne 20. marca 1950.
Kurbus Franc, tajnik KLO G. Radgona.
Št. 549/1—50
3405
Sajnovič Avgust, poverjenik za komu743.
nalne zadave KLO Gornja Radgona.
Sedež: Ilirska Bistrica.
'35/30.
*
Dan vpisa: 25. marca 1950.
Okrajni LO Radgona,
Sedež: St. Poter na Krasu.
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje»
poverjoništvo za finance,
Dan vpisa: 24. marca 1950.
Ilirska Bistrica.
'•'
Sne 4. aprila 1950.
, esedjlo: Krajovno podjetje za proskr&t. 16/9
82S9
Poslovni predmet odslej: NaJkup in iz"Vv»do, gt. Peter na Krasu.
koriščanje lesa na panju, žaganje in pre*
VMo
. Predmet: Proakrbovanje •
delovanJB lesa ter prodaja proizvodov les740.
TT^^P^MvaJstva in razno ustanove.
no industrije.
Sedež:
Gornja
Radgona,
Lackova
8.
na g^ovifèlj podjetja: KLO Št. Peter
Oper. upravni voditelj odslej: Glav. diDan vpisa: 4. aprila 1950.
rekcija za lesno proizvodnjo pri ministrBesedilo: Remontno podjetje, Radgona.
ati
gCenwJ • upravni voditelj: Uprava
Poslovni predmet: Popravila državnih stvu za lesno industrijo LRS.
h ••••-• •[ KL0 št Peter na
Izbriše se Keber Dušan, ravnatelj, in
W4ü
in privatnih, zgradb.
vpišejo:
Ustanovitelj podjetja: KLO Gornja
.l&tjo zastopata in zanj podpisujeta:
Radgona.
Kirn Franc, direktor, ki podpisuje sa2
Bos^^v
Franc, upravnik uprave kom
Operativni upravni voditelj: KLO Gormostojno, v obsegu zak. pooblasti] in praft
w
PodietÜ
KLO
Št.
Peter
na
Krasi
t^r
nja Radgona.
vil podjetja,
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
.VoctouJ
Krav 00 Franc, namestnik êeia knjlgoDujc Dušan, računovodja, sopodpdsuje
Skalar Jožko, Upravnik,
listine po 47. členu spi. zakona o drž. go^rf„fa centrđ St. Peter na Krasta, za
Cimerman Franc, računovodja,
«deve.
Sajnovič Avgust, poverjenik za lokalno spodarskih podjetjih ter
Poljšak Franc, pomočnik direktorja, in
j gospodarstvo, KLO Gornja Radgona.
Okrajni LO Postojna,
Benevol Josip, sekretar, zadnji trije po
Poverjoništvo za finance,
i
Okrajni LO Radgona,
dva s-kupaj, v odsotnosti direktorja, v
dne 24. marca 1Ö5t).
j
poverjoništvo za finance,
istem obsegu kot oni.
Št. 576/1—50
3406 '
dne 4. aprila 1950.
Ministrstvo za finance LRS.
i
St. 316/11
. 3287
Ljubljana,
•
dne 25. marca 1930.
741.
lweŽ: Gornja Radgona.
•: 4
rih 105
St.243189-195D
Sedež: Gornja Radgona, Lackova 10.
Dan vpisa: 4. aprila -1950.
J% ttU°: Krajevno gospodarsko podBesedilo: Električna žaga krajevnih goP<w e.sna all>r1'
744.
^••1*1 Predmet: Izdelava novih mi- spodarsTah poletij.
Sodež: Ilirska Bistrica.
(
Pc&lovni .predmet: Žaganje drv.
°v .v ' frakih in Volâ'rskih pređmeDan vpisa: 30. marca 1950.
Ußtanovitelj podjetja: KTCO Gornja
WAa-vilfa teh.
Besedilo; Tovarna lesovinskih ploSï.
•
1]
pođ] ot a:
KL0
Gorn a
Racjgoija.
Ilirska Bistrica.
* %•••
' J
J
Öpfrajtiypi upravni voditelj: KLO GorOpèfiat"
Izibriie se Ivafi8 Leon, ravnatelj, in vpl% ••• upravni voditelj: KLO Ger- nja R$Ì$>ria.
Seta:
Podjetje
zastopajo
in
zanj
podpisujejo:
113
^djer
'
•
Oprešnik Vid, v. d. direktorja, ki podBelak Anton, upravnu,
••*•;•8•2:5•1•'>•4•' in zani podpisujejo:
LBvar Franc* predsednik KLO Gornja pj^uje eam.06fojnp, v obsegu zak. pooblaetma
stil in ptravil po'djetjia ter \.
Radgona, in
n^ranç, računovodja,

Sedež: Tolsti vrh.
"aa vpisa: ä. aprila 1950.
•••••••;
Okrajni ru'inik dolonvtee
kr
gdo ua loUtem vrhu.
fOslcvin predmet: >;--ciabivanjo m m»••
• dolomitske krede.
Ustanovitelj podjetja: OLO Poljčane,
«• Gpo 26-1950 z dne 25. III. 1050.
Operativni upravni votlUcli: Izvriilm
°«>er_OLO PoljSajxe.
°djetjo zastopajo in zanj podpisujejo:
Požlop Ignac, upravnik, rudar domit^tne krfde. Tete!: vrh.
Okrajni LO Poljčane,
poverjoništvo za finance,
dne 3. aprila 1950,
!
St. 1103/XVII-50
3306 '

'

4

•4•^

-

*

-^

°-

Stran 166
••1.»'• Slavko, sei kumexcialnsga odseka, ki podpisuje v odsotnosti direktorja, v
istem obeegu. kot oni.
Ministrstvo za finance LKS.
Ljubljana,
du© 30. inarca 1950.
Št. 24337/1-1950
;.

•

746.
Sedež: Kranj.
Dan vpiea: 2S. marca 1950.
Besedili): Gozdno gospodarstvo, •••••.
Poslovni predmet odslej, Upravljanje,
gojenje (pogozdovanje) in varstvo gozdov,
od^azovanje tex sklepanje pogodb za izkoriščanje stoječega le£a z državnimi lesnimi industrijskimi podjetji.
Operativni upravni voditelj odslej : Ministrstvo za gozda/rstvo LBS.
Izbrišeta se Puhar Frane, direkter in
Deu Bogomir, pravni referent ter vpi.
ieta:
Kelih Miloš, direktor, ki podpisuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja,
Trilar Jože, sekretar, "ki podpisuje v odeofcncsti direktorja, v istem obsegu kot
oni.
Ministrstvo za finance LES.
Ljubljana,
dne 25. marca 1950,
et. 24369—1950
5382
*
HS.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpjša: 3. aprila 1950.
Betódiio: Podjetje za protektiranje artoptaSSfffr, Djubljana.
IzbmiSe •• Kocjajt EJza, glavni računovcfija., in vpiše:
Bktnik Danica, glavni računovodja, ki
»•••••••• liôtïne po 47. členu epi. zakona o drž. goap. podjetjih.
Ministrstvo sa finance LRS.
Ljubljana,
dne 3. aprila 1950.
Št. 243204—1950
»389

•

747.
SetteS: Ljubljana.
•• vpiea: 3. aprila 1850.
B®«Po: Tovarne jedilnega in tehničara olja, Ljubljana.
Izbrišeta ee Hlebi Fraoc, računovodja,
in Fffipec Ludvik, namestnik dârëktorja
tqr vpiše:
Kuharic Aleksander, glavni računovodja, ki eopodipieuj« listine po 47. členu spi
saikona o drž. gosp. ped jetjih.
Ministrstvo ta, finance LRS.
Ljubljana,
dne 3. aprila 1950.
Št. 243171/2—1930
3387
748.

ste?, 19 -. is. m Hgg

•••• LJ&T LRS

•

Sedež: Maribor. .
Dan vpisa: 10. makroa 1950.
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje,
fcimbuš.
Operativni upravni votateli «iötehJGlav-»
na direkcija za lôéno pr06alWfiûr|b.
Izbriše ce direktor Jurak" Štefan •. vpl«
fola:
ing. N'aver Ladislav, zac. v. 3.. djreStoTja, • podpisuje eamoetojno, v obeeg«

aàk. •••••• în pravu pò&ttja«

Mučiš Jože, računovodja, ki sopodpisuje
listine pp 47 členu epi. zakona o drž.
gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 10. maïca 1950.
Št. 24320/1-1950
j,i,7
*
749.
.ledež: Murska Sobota.
Dan vpiea: 25. marca 1950.
'
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, Murska
Sobota.
Poslovni predmet odslej: TJprav^janje,
gojenje (pogozdovanje) •• varstvo gozdov,
odkazovanje ter sklepanje pogodb za izkoriščanje stoječejfa lesa z državnimi leseno industrijskimi podjetji.
Operativni upravni vaditelj odslej: Ministrstvo za gozdarstvo LBS.
Izbriše se Kosirnik Valjem, glavni računovodja, in vpišejo
Gjergjsk. Anton, računovodja, ki podpisuje listine po 47. členu epi. zakona o
drj. gesp. podjetjih,
Pujs Peter, šef operativnega odseka, in
Smodiš Dragica, sekretar, ki podpisuje
v odsotnosti direktorja, v istem obsegu
kot oni.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 25. marca 1950.
&t.24368—1950
-v«.t

•

Kolar Maks, pomočnik direktorja, Jo
podpisuje v odsotnosti direktorja v istem
obtenu kot oni in
Perko Leo èel-aacuaovodia, ki jsoaedpisuje pp 47. členu epi. •••••• o drz.
Ministrstvo za, finance LRS.
dne 30. mirca 1950.
Št. 24S2Ö1—Ï9S0.

'
j
[
j
J
'
j
i

I

750.
Sedež: Nazarje.
i
Dan vpisa: 80. marca 1950.
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje,
Nazarje.
Poslovni predmed odslej: Nakup in izkoriščanje lesa na panju, žaganje •• predelovanje lesa ter prodaja proizvodov lesne industrije.
Operativni upravni voditelj odslej:
Glavna direkcija za lesno proizvodnjo pri
ministrstvu za lesno indœzrijo LES.
Izbriše se Ferber Miroslav, v. d. ravnatelja, in vpišejo:
Šuštar Martin, direktor, ki podpisuje samostojno, v obsegu zak. pobbibsrä in pravil podjetja,
Cerar Ladislav, računovodja, ki eopodpieuje listine po 47. členu epi. zakona o
drž. goep. podjetjih,
Bezovšek Franc, pomočnik direktorja,
ki podbačaje v odsoînô&ti diraEMtJa, v
Istem obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LBS.
LjnMÄta,
dne 30. •••• 1950.
Št. 243202-Ì9È5Ò
3380
*
751.
Sedež: Postojna.
Dan vpjea: 30. mer«? 1Ö50.
••••••: •••• indraWj^o podjetje,
Postojna.
Powwsi ••••••• odefej : Nelwp la iz••••••|• Jm. • ••, ••••• la pređeJovanJe fesa tet prodaja piomođov leene industrije.
Operafiviì ujaavrt vgaMeHj ràatej:
Glavna direkcija • ••••• prdiarodajb pH
imtatefarvu za 1<•• indoštrijo 1KB.
IzbrSe ee direktor Kolar Mafie in wpS8•:
••••••• •••••••, •••1••, • podpisuje samostojno, v obsegu zâk. jj^rtfefctil

io ••••• ••••••

Sedež: Škofja L»ka.
Dan vpi&a: S aprila 1950.
Besedilo: Gorenjska predilnica in t*41"
niča, Škofja Loka.
Besedilo odslej: Gorenjska jaedtimfr
Skofja Loka.
Poslovni predmet odelej: Industrije^0
izdelovania^ombažne in vigogne p*e3e
ter sukanje bombažne preje.
„
Dosedanji v. d. direktorja Korošec K.oloman je postal direktor podjetja.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 3. aprila 1950„.o4
Št. 2439/2 ta /3—1050
S388
•
753.
Sedež: Ljubljana, Čopova 10.
Dan vpisa: 5. aprila 1950.
Besedilo: Mestno podjetjo »Ključan»'
éaretyoc Ljubljana.
,.:
Vpilo ee Krusič Franc, delovodja,
aopodpisuje za podjetje.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 5. aprila 1950.
.lisn
v
Fin. 61. 822/50
'b
*
754.
Sadež: Ljubljana, Mesarska c. !•
Dan vpisa: 24. marca 1950.
Besediio: Mestna klavnica. Ljubljana^
Operativni upravni voditelj odälej:
verjeni§tvo za državne nabave ML0- d0 „
Izbrišejo ee pcelovalnice od it. 1
'
in vpiše poslovalnica št. 1. Sv. Petra na
^P

19>

»,iTlt3-

IzbriSeta ee Florenini Ivanka, racu"
vodja in Grahek Zvonko ter vpiše
Zupančič Franc, računovodja.
Mestni LO za glavno mesto LjuWJaI•poverjeniStvo za finance,
dne_24. maîrca _1950.
^Q
Fdn. Bt. 668/50
,0
755.
"
t* 21»
Sedož: LjaWjwa» Poljansj» «• 8
Dan vpiea-: 10- mW& •>- ^„tnle«
BeeediloTGòeSiilo podjele »ömkoi«

IsJb^fe'ee Bwatam Joäefa, naP1- •
novödje in vjnee
Ba&r Janez, nam. računovodjv.
Mestai LO za gUri» niwfo Ljo»1^""
pove*jenfl!ìvo «a tb*nee,
dne 10. aprila Ï950.
-gtg
Fin. št.4i68/50
*

•

ibljane, POHOTA 12>
7, aprila ldSO. .rtete
fe!<
io podjetje >A•W^,1M,
Besedilo
LfrrojttUi.
'•1•"•9 VpnčS Ciril, račun^»*^
• vpiîeta
,, JSimona» Milena, računovodja •
VranSČ Ciril, nam. raBmamaj^
Ifodaà •• za glasno mesto 6W
«overJegntvo • HM»« »
'dne 7. aprila •).
SBa. št 116*150

••• •• IM

j**« 13 - 18. IV. 1060
757.
Sedež: Ljubljana, Prešernov trg 1.
Dan vpisa:: 4. aprila 1950.
«sedilo: Trgovsko podjetje »Umetnin
«< LJubljana.
Vpije 6e skladišče oziroma eprejemaliI» komisijskega blaga na Mestnem trgu
Mestni LO ia glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 5. aprila 1950.
Fin. št. 999/50
32S1
758.
*
Se<iež: Celje.
Dan vpisa; 5. aprila 1950.
«eeeddio: Oblačilno delavnice, Celje.
poriše se ravnatelj Beve Miha in vpiše
režim Franc, ravnatelj, ki zastopa podjetje v obsegu zakonskih pooblastil in
Pravd podietja.
Mestni LO Celje,
poverjeništvo za f nance,
dne 5. aprila 1930.
St. IX--730 -19.-0

3275

759.
*
^dež: Sp. Idrija.
"an vpisa; 5. aprila 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna Sp. Idrija.
U *•<*) SP podružnici v Sp. Kannmljii
* '4 in v srP(i KanomKi št. 10.
Okrajni LO Idrija,
povorjoništvo •& finance,
dne fi. aprila 1950.
St. 1232/X—50
3302
7C0.
*
^-'dež: Domžale.
"an vpiea; 30. marca 1950.
,ktto&sediio:
>IInivcrzaIc« tovarna klonu.T »»nizalo.
izbiiiäej.0 ee: Zalokar Vinko, Borišek
J* Jn Bornot Vinko ter vpišejo
«,.»•
Zalokar Vinko, ramateli, nados
« ga
J
anežiS Vinko,f Id
... podjetje
,.__,_., samostojne
._.
r poezij
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spise
eptge
finanfinpga
finanrïnpga
in
In
kreditnega
"aJa eopodpieujo
Bartn
""•••'••°•• Marija, računovodja,
a
•meš5a jo
Brp
*var Marija.
Okrajn' LO Kamnik,
Povorjoništvo za finance,
dne 30. marca 1950.
Št. (R4 III 1950
8292

4

*

&**: Kamnik.
Bi .ypisa: 30. marca 1950.
1•••* 0: Okrajna lekarna, Kamnik.
Aloj» eta *» Nenjec Olga ta Mikuž
£*vpišejo
?•••_,
' ^lga Nemceva, upraivnica, ki
jo ra Podjetje eamoetojoo, nadomešča
Mr.' •.
Spise' « Marija Juvan, pom. upravnice;
•(
>•••,- aT,čnega in kreditnega značaja
)e
Ari
•<•2-?0••••* računovodja, nadomešča jo
%aw? e rs
Manja, vei đo višine lastnih
trebno
. <îBïev; •• večje meske je po
?a •••••••0''••1'• cvperativnega upravneOkrajn.: L0 Kamnik,
Poverjeništvo za finance,
dne 30. marca 1950.
S*- 632 III 1950

S291

762.
Sedež: Moravče.
Dan vpisa: 30. marca 1950.
Besodđo: Krajevno čevljarsko podjetje
Krašce—Moravèe.
Besedilo odslej: Krajevno čevljarsko
podjetje Krašce—Moravče.
Okrajni LO Kamnik,
povorjoništvo za finance,
dne 30. marca 1950.
St. 675 III I960
3293

•

763.
Sedež: Križ št. 1, KLO Komenda.
Dan vpisa: 30. marca 1950.
Besedilo: Krajevna ekonomija, Komenda.
Izbrišejo ee Juvan Andrej, Grebene
Anton in Lukan Angela in vpišejo:
Juvan Andrej, upravnik, Ici podjetje zastopa in zanj podpisuje samostojno, nadomešča ga
Rihar Zdravko, Šef knjigovodskega centra Komenda; epiee financnpga in kreditnega značaja sopodpieuje
Pogačar Janez, tajnik KLO, Komenda,
nadomešča ga
Rihar Ivanka, uslužbenka centra.
Okrajn L0 Kamnik,
povorjoništvo za finance,
dne 30. marca 1950.
Si. 631 III 1950
3290

•

764.
Sodež: Sovnica.
Dan vpina: G. aprila 1950.
Bwediìo: Okrajna lekarna v Sevnici.
Iztirilo ee Benedikovič Mihajlo in vpiše
Svažič Julija, šef knjigovodskega centra, ki podpisuje v veeh računovodstvenih zadevah samostojno.
Okrajni LO Krško,
povcrjeniStvo za finance,
dno 6. aprila 1950.
St. 799/1-30
3395

•

765.
Sedež: Dolnja Lendava.
Dam vpUa: 11. aprila 1950.
Besedila: Okrajna dežnikarna, Dolnja
Lendava.
Izbriše ee pooblaščenec za podpisovanj? Blau Ludvik, knjigovodja in vpile
Kovač Josip, knjigovodja, z istimi
pravicami,
Št. 282/1-1950
3514
Besedilo: Okrajna metlama, Dolnja
Lendava.
Izbriše ee pooblaWenec za podpisovanje Blau Ludvik, računovodja in vpiše
Kovač Joaiip, knjigovodja, z istimi pravicami.
Okrajni LO Lendava,
poverjeništvo za finance,
dne 11. aiprila 1950.
St. 281/1—1950
8515

•

766.
Sedež: Ljubljano, Opekarska it. 18.
Dan vpiea: 11. aprila 1950.
Besedilo: Prevoz IV.
Poslovni predmet: Prevozi raznega materiala.
Ustanovitelj podjetja: RLO IV, poverjonišbvo za komunalno gospodarjenje.
IzbriSeta ee Kroffic Lovro, upravnik in
Zaletel Vinko, računovodja ter vpišejo:
Juvan Ruža, šef knjigovodskega centra
RLO IV Ljubljana-
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Skopec Jakob, Ljubljana,
Campa Viktor, poverjenik za komunalno gospodarjenje.
Rajonski RLO IV Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne H. aprila 1950.
Fin. St. 1234/50
3512

•

767.
Sedež: Maribor, UUca talcev št. 1.
Dan vpisa: 14. februarja 1950.
Besedilo: Mestno urarsko podjetje, Maribor.
Sedež: odslej: Maribor, Glavni trg 9.
Izbrišejo se obrati: Urairska poslovalnica št. 2, Partizanska c. 11 in št. 3, Partizanska c. 29, Optika, Grajski trg št. 7,
in Zlatarstvo, Koroška c. 8.
Vpišeta se obrata:
Urarstvo št. 2, Partizanska c. 16,
Urarstvo št. 3, Glavni trg št. 9.
Mestni L0 Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 14. februarja 1950.
St. Pov. 56/5—III—50
1605
768.
sedež: Smolenja vas.
Oau vpisa: 4. apula 1950.
insedilo; Čevljarska delavnica »Podplate, KLO Smolenja vas.
Operativni upravna voditelj; KLO Smoìenja vas.
Izbris« ee poslovodja Ban Martin m.
vpiše
Zupančič Aaton, poslovodja, ki p:dpieujB v listih mejab kot prejšnji.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjeništvo za finance,
dne 4. aprila 1950.
St. 1257/1
8407

•

769.
Sedež: Poljčane.
Dan vpisa: 4. aprila 1950.
Besedilo: Okrajno podjetje »a od
mleka, jajc, perutnine in gojitev pe
Poljcane.
Vpiše se
Mesaric Poldika, računovodja, ki podpisuje namesto dosedanjega knjigovodje
Fluherja Jožeta, ekupaj z uiprawindkan
Cepinom Francom ali v njegovi odsotnosti samostojno.
Okrajni LO Poljcane,
poverjeništvo za finance,
dne 4. aprila 1950.
St. 461/1117/XVII—50
770.
Sedež: Janežovei pri Ptuju.
Dan vpisa: 10. aprila 1950.
Besedilo: Okrajna opekama Janeïovci pri Ptuju.
Izbriše 6e: Bajgot Ivan, upravnik in
vpišeta:
Topki Urban, upraivnik,
Kranjc Jože, računovodja.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništvo za finance,
dne 10. aprila 1950.
St. 712/1-50
3580
771.
Sedež: Ormož.
Dan vpisa: 7. aprila 1950.
Besedilo: Mestna pekarna v Oraioln.
Izbriieta ee: Kelemiua Matilda, upravnik in Beribak Jože, računovodja ter
vpdfieta:

Štev. 13 — 18. IV. I960
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Sonaja Milan« upravnik,
Ravec Fanika, računovodja.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeooUvo za finance,
dne 7. apnla 1950.
Št. 686/1—50
3527
•
272.
Sedež: Ormož.
Eton vpisa: 10. aprila 1950.
Besedilo: Mestno gospodarsko podjetje
— restavracija v Ormožu.
Besedilo odslej: Mestna gostinska podjetja T Ormožu.
Izbriše se: Jambrekovič Manca, računovodja in Vpiše:
Mavec Famka, računovodja.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništvo za finance,
dne 10. aprila 1950.
Št. 685/1—50
4528
Ï78.
Sedež: Ormož.
Dan vpisa: 9. aprila 1950.
Besedilo: Mestno gospodarsko podjetje
>Kino< Ormož.
Istorile se: Megla Jateob, računovodja
ta vpiše:
Fravec Famosa, računovodja.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništvo za finance,
dne 9. aprila 1950.
St. 687/1-50
3529
774.
Sedež: Ptuj.
Dan vpiea: 10. aprila 1950.
Besedilo: Mestne pekarne, Ptuj.
lafrrišeta se: Korošec Ivan, upravnik
in šprah Irma, računovodja ter vpßeta
Emeräic Tomaž, upravnik,
Valentin Viktor, računoodja.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništvo za finance,
dne 10. aprila 1950.
St. 714/1-50
3581

librisi
»5.

Sedel: BaEovci.
Dan izbrisa: 4. aprila 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje »Krajevna
gostilna Bakovck ELO Bekove', p. Murska Sobota.
Zaradi prenehanja obratovanja.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za f nance,
dne 4. aprila 1950.
Št. 268/1950
3993

•

77P.
<°foïMurska Sobota.
n
an izbrisa: 7. aprila 1950.
Riedito: Krajevno podjetje >Krajevna
go-tilna« v Moravcih.
Zairadi prenehanja obratovanja.
Okrajni LO Maraka Sobota«
poverjeništvo za finance,
dne 7. aprila 1950.
št 275/1930
3404
Sedei: Munta Sobota.
Dan izbrisa: 7. aprila I960.
Besedilo: Okrajna mlinska podjetja v
Murati Soboti 8 podružnicami r Sebebor-

cili, Bakovcih, Beltincih in s podružnicami v Mlajtincih, Skakovcih, Hodoiu, Pnconcih in Pertoii.
Okrajni L0 Mnrska Sobota,
poverjeniitvo za finance,
dne 7. aprila 1950.
Št. 274/1950
3403

•

778.
Sedež: •••«•, črnci.
Dan izbrisa; 4. aprila 1950.
Besedilo: Okrajno državno podjetje
ml n, oljarna in žaga Apače—Črnci.
Zaradi likvidacije in delnega prehoda
pod drugo operativno upravno vodstvo.
Okrajni LO Radgona,
poverjeniitvo za finance,
dno 4. aprila 1950.
Št. 16/14
3284
*
779.
Sedež: Trate.
Dan izbrisa: 5. aprila 1950.
Besedilo: Okrajni mlin, Trate.
Zaradi prehoda v aklop drž. gosp. podjetij oblastnega pomena.
Okrajni L0 Radgona,
poverjeništvo za finance,
dne 5. aprila 1950.
Št. 16/15
3279

Resistei*

invalidskih podjetij
Spremembe
780.
Sedež: Celje.
D&n vpiea: 10. marca 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Šivalnica«, Celje.
Izbrišeta ee Kolar Marija, upravnik in
Sirle Ivan, knjigovodja ter vpišeta:
Zivič Ivanka, upravnik, ki podpisuje
samostojno v obsegu pooblastil, določenih
v pravilih podjetja in
Pocajt Slavko, knjigovodja, ki sopodpi.
euje listine računovodskega značaja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 10. m'arca 1950.
St. 248154—1950
2085
*
781.
Sedež: Novo megto.
Dan vpiea: 24. marca 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje >Fina mehanika«, Novo mesto.
Izbriée še Petrlc Anton, poslovodja in
vpiSe
Mrva/r Stana, upravnik, ki podpisuje
samostojno, v obsegu poobketil po pravilih podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
doe 24. marca 1950.
St. 243192-1950
3390

•

782
Sedež: Novo m«e<o.
Dan vpiea: 24. marca 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Kovinarska delavnica« Novo mesto.
Izbris© ee Udovi« Jože, upravnik, in
vpile
Mrvair Stane, oprawnlk, ki podpisuje samostojno v obeejfu pooblastil po praveMh
podjetja.
Ministrstvo sa finance LBS.
Ljubljana,
dine 24. marca 1950.
St. 243179-1950
3391

Zadružni register
Vpisi
216.
Sedež: Jurjevica, 0L0 Kočevje.
Dan vpisa: 5. aprila 1950.
Beaedilo: KmctijsKa delovna zadrug*
Jurjevica pn Ribnici na Dolenjskem- •
Na ustanovnem 4boru 30. I. 1950 *
bila ustanovljena zadruga 1. obiikJ w
nedoločen čas.
Naloge zadruge so- da e skupnimi proizvajalnimi sredstvi • s skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z "*'
predno organizacijo, plansko proizvodnjo
in visoko produktivnostjo dela, uporab'
ljajoč sodobno znanost in tehniko, da tak°
poveča dohodke, ee ubrani izkonščevaiskih elementov na vasi ter sodeluje em
pr»
«ocia&istiöni graditvi držaive in e i
ustvar; boljša in kuiturnejle življenjeZadružniki vložijo v zadrugo svojo zen*ljo, razen ohišja, kot zakup.
Članska vloga znala 1•2°/• od vredna
sti vloženega premoženja po sklepu zbo-v
ra. Zadruga razglaša važnejše sklepe
svojih poajiovnih prostorih. Upravni odbor sestavlja predsednik in 4 do 8 oJinov. Njegova dolžnost traja eno leto.
Predsednik upravnega odbora y°°,'PJ£
slovanje zadruge, jo predstavlja i31 P0*^"
pisuje zanjo v imenu odbora.
Clami upravnega odbora so:
Kova&č Ludvik, kmet, Jurjevica 1.
MiheliS Ivan, kmet, Kot 22,
Boh Alojzij, kmet, Jurjevica 44,
»
Andoljšek Neža, kmet, Breze 27,
Gornik Franc, kmet, Jurjevica 30.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. aprila 1950.
„•••
Tt 14/50 - Zadr VIII 34/1 &***
Spremembe
217.
Sedež: Cerklje,
Dan vpisa: 11. aprila 1950.
.
Besedilo: Potrošnilka zadruga z «•»
jenim jamstvom v Cerkljah.
,„.,
Na občnem zboru 22. I. 1950 je *••4,
ga prenehala poslovati • prešla v •»*
dacijo.
_tj.
Likvidacijska firma: kakor doelaj e P
stavkom v? likvidaoijU.
dva
Likvidacijsko firmo podpisujeta P°
likvidatorja.
Likvidatorji:
Por Janez,
Miklavčič Ivan,
•
Bobnar Franc, vsi Sami uprarafi««*1
k01"3»

,,-

«L

Stenovc Miha. cestar, Cerklje »»
Mušic Jože, mizar, Dvorje 68.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. aprila 1950.
^2
Zadr VI 156/3
°^

218.

Sedež: GodeSič.
Dan vpisa: 10. aprila 1950.
^
Besedilo: Kmetijska obdelovaJna
druga »Prešeren« v GodeSïn.
^
Izbriše ee «Lan upravnega odM*f, -^.
rail Feliks in vpišejo novi izvoJJ,**"
ni odbora:
Kalan Ludvik,
Bergant Franc,
Starman An.ton,

gev. 13 ~ 18. IV. I960
Jugo« Janez, v&i zadružniki iz Go«elica.
Okrožno sodiSče v Ljubljani
dne 10. aprila 1ÔS0.
Zadx VII 65/3
3632
Sfdež: Ljubljana, glška.
^•• vpisa: 1U. aprila 1950.
Besedilo: Oblačilna produktivna zadruga z omejenim jamstvom Ljubljana—
Sika.
v abrase 68 član upravnega odbora Žu"^ Ciril in vpjšejo novi člani odbora:
Kuk Hermina, krojačica, Verovškoiva
ul. 22,
Hočevar Franc, krojač, Poljanska c. 50,
Gulin Avgust, krojač, Medvedova c. 7,
Kržišnik Marica, šivilja, Rudnik 85,
Hočevar Ivanka, Šivilja, Mestni trg' 18,
^ v Ljubljani.
^Okrožno sodiače v Ljubljani
dne 10. aprila 1950.
Zadr VI 241/2
3Ö33
•
220.
Sedež: Poljane nad Sk. Loko.
Dan vpisa: 11. aprila 1950.
ßesedüo: Kmetijska zadruga s omejena» jamstvom, Poljano nad Skofjo Loko.
Na rednem občnem zboru 22. I. 1850
°° So 6premenila zadružna pravila v 1.
m
2- členu.
p Besedilo odslej: Kmetijska zadruga,
•0
•••• nad Školjo Loko.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
*rak Janez, Krek Alojzij, Gostiačar
^••••, Hobič Leopold io pooblaščenec
^
Podpisovanje Jamar Lado ter vpišejo
tt
°vi aani odbora:
Boača 4.atoL bajtar, Hotovlje 3,
C^trič Marija bajtarica, Žabja vas 7,
D
&mšar Pave' mizar, Poljano 1,
«Jamar Lado. zadr. nameščenec. Potage 35.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. aprila 1950.
Zadr VI 98/4
8538

231.

*

Sedež: Rakitna.
. Oan vpisa: 11. aprila 1950.
BeeedHo: Kmetjska zadruga * omeje•
• jamstvom, Rakitna.
Na rednem obenem zboru 19. II. I960
?° 9e spremenila zadružna pravila v 1.
50
2- čtenu.
^Besedilo odslej: Kmetijska udruga, Ba'na.
to^Hžejo ee Sani upravnega odbora:
•«« Frane, Petrevc^ Leon, Bezek An51f ter poobliaSSenec za eopodpieovanje
rf bec Franc in vpišejo novi clami upra/vn
% „odbora:
Krzio Lora), pos. ein, Rafcitna 66,
WimsiS Marija, posestnik, Raikitna 101,
ftfokuž Franc, pos. mm, Rakitna 67.
I^oobkžfenec za eopodpieovanje te Sulla & Slavko, lesni manipulant, KakitOkrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. aprila 1950.
»
Zadr V 192/4
3634
222.
*
„ Se<ie2. Trboje.
»ao vpisa: 11. aprila 1950.
aim - đ',0; Kmetijska zadruga • omeje'* Jamstvom v Trbojah.
so i? rednem občnem zboru 12. II. 1950
. «e spremenila zadružna pravnik v 1.
"* «• členu.
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Besedilo odstej: Kmetijska zadruga v
Trbojah.
Izbriše se clan upiaraaega odbora 'Zun
Marija ia vpile nov član odbora:
Zor Franc, kmet, Moša 18.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. aprila 1950.
Zadr VI 16/5
3537
223.
Sodež: ZaL log.
Dan vpisa: 11. aprila 1950.
Besodito: Kmetijska zadruga v Zalem
logu.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora
Mendiževec Janez, Rant Leopold, Zupane
Anton, Egart Jože ter vpišejo novi člani
odbora:
MihelSč Leopold, Žagar, Zala log 28,
Frel'in Anion, nameščenec, Zali log 36,
Memorie Franc, delavec, ZaK leg 8,
GasaT Janez, gozdni delavec, Ravne 1,
Habjan Peter, gozdni dolavec. Zali log
at. 29,
Okom Jože, orodni kovač, Podrošt 18.
Pooblaščenec za eopodpisovanje je KcšmeJj Mitja, nameščenec. Železniki 132.
Okrožno sodišče v Ljubljani
'ine 11. aprila 1950.
Zadr VI 201•5
4535
224.
Sedež: Siri.
Dan vpiaa: 11. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom, Ž^ri.
Na zboru 26. II. 1950 eo ee «premerila
zadružna pravila v 1. členu.
Besedilo odslej: KmetifSka zadruga,
Žiri.
IzbriSejo ee člani upravnega odbora:
Mravlje FeEke, Dolenc Stanko, KavSjč
Janez, Potočnik Franc, Rupert Roman aìn
vpišejo novi člani odbora:
Oblak Mais, kmet, Dobračeva 40,
Luznar Ivan. kmet, Stara vas 19.
Jalovec Jožs, kmet, Nova vae> S.
Dolenc Jakob,' kmet. žfcrj 22,
Oblak Maks, član KOZ, Nova vas 22.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. aprila 1950.
Zadr VI 134/4
3536

Oglasi sodišč
Zemljiškoknjižni oklici
Rz ». 2/50—4

3709
Oklic
o začetku poizvedb osnovanja nove zemljiške knjige aa katastrsko občino Pince
v sodnem okraju Dolnja Lendava
Z dnem 9. maja 1950 ee začno poizvedbe zaradi osnovanja nov© zemljiške
knjige za kataefaeko občino Pince.
Potevedb* bodo od 9. maja 1950 dalje
veak delavnik od 7. do 14. ure v Pdncah
St. 16.
K poizvedbam naj pridejo vei poseòt••,- Mpotekami upnika in vee osebe,
Id -imajo pramno koriet od tega, da ee
pofcvedo lastninske pravice ali da »e
ugotovi istovetnost eedanjib označb parcel 5 prejinjimi označbami; navajati smejo vee, kar otegne služili zato, da ee pojasni etanje stvari te da ee ocuvajo njihove pravice.
Posestniki zemfrjoSč in drugi upravičenci morajo prinesti k poizvedbam v iz.

virniku ^i v popisu vte epiiae, izpiöke
iz aemJj.aüe imp^e, sodne odločbe all
druge •••&, koûaca ao potrebne za osnovanje ootve zeanjiSke knjige im kolikor
jin imajo oni aü niibc<vi upniki.
Da se vsakomur omogoči vpogled v podatke, ki jih je sodišče do sedaj že zbralo, bodo razgrnjeni posestni lidia, ôeznamj, parcel m lastnikov ter zemljiškoknjižne' mape od 24. aprila 1950 oo H. •••••
1950 vsak dan od 7, do 14. ure v Pjncah
št. 16.
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi .
dne 13. aprila 19SÔ.

Okuci za dvig sodnih pologov
Su 206-20/50-10
3522
Okrajno sodiSče v Brežicah hrami večje
siôviio etarîîi sodnih pologov, w eo bài
položeni pri bJvéih okrajnih eo-oiSeih tukajšnjega območja: Koatanje-'wica, Eržko,
Brežice in Sevnica.
Po 3. članu uredb« vlade LBS z dne
11. II. 19-18 (Ur. list, št. 8/51-48) Se pozivajo upravičenci, ki imajo pra/vioe do
teh pologov, naj v treh mesecih po objavi oklica v Uradnem liftu LRS zahtevajo, naj ee jim polog izda, ker bo eîeer
sodišče izreklo, da je polog zapadel.
Sodišče hrani tele pologe, fci presegajo
znesek 1000 din (•• zaporedno Številko je
ime in priimek korietnifea, številka hranilne knjižice in polog v din):
I. Pri bivši občinski hranilnici
y Kostanjevici (hranilne ••••••)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Erja.vee Ana, 1596, 2.366.96 dia,
Metelko Marija, 1800, 2.436.98 dän,
Bučar Jeeip, 2344, 2•69.18 di»,
Seguila Marija, 2497, 4.758.15 dto,
Sinko Franc, 2588, 1.272•• dìo,
Cernetič Josip, 2598, 2.449.29 dao,
Gallic Štefanija, 2654, 2.181.39 din, ••
Stefanič Rudoli, 2748, 1-728.09 dan.
Zagore Veronika, 2843, 1.422.24 dSn,
Zagore Vida, 2844, 1.518.65 din,
Androja Ignac, 2878, 2.683.70 din,
Knavs Mairija, 2885, 1.564.09 dan,
Kodrič Maks, 2888, 1.669.31 din,
Oštir Vaiburga, 2904, 1.204.25 dan,
Tomše Marija, 2913, 2.767.6Ó din,
PleJko Marija, 2916, 1.996.26,
Urbančič Janez, 3041, 2.445.29 din.
Zupec Franc, S053, 1.879.54 din,
Megi-Prijatelj Angela, 3062. 6.847.24
dinarjev,
20. 2mderišč Jožefa omož. Gorifek, 313ft
1.616.74 dm,
21. Turk Jože, 3158, 2.041.85 din,
22. Vogrin Jože, 3234, 1.613.48 din,
23. Vogrin Franc. 3245, 1.613.48 din,
24. Vogrin Atojiz, 3236, 1.613.48 dial,
25. DolmoviS Alojz, 3255, 1.036.19 din,
26. JurČec Janez, 3265, 2.191.85 din,
27. Zagore Jože, 3283, 2.225.72 din,
28. Sinko Zofija, 3287, 1.174.20 din,
29. Sinko Jože, 3288, 1.174.20 din,
80. Nagy Rudolf, 3320, 3.183.04 din,
31. Ukovič Martin, 3329, 1.065.76 din,
32. Ctmk Ivan, 3387, 1.167.04 din
33. Vodeničar Ana, 3419, 1.302.48 din,
34. Simcnčič Franc, 3420, 1.817.15 din,
35. Kurnik Uoza-Ada, 3433, 1.632.01 din,
36. Pečnik Jože, 3461, 1.097.17 din,
37. Skulj Branko, 3591, 1.020.60 din,
38. Grame, upravni sklad. 3622, 1.207.50
dinarjev,
39. Barbič Antonija, 3627, 1.708.27 din.

Stran 160
40.
41..
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
00.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Galič Manja, 3638, 1.ÓW3.54 dm,
Uelobie Mmaela, 3672, 1.240.bl d«n,
SUpiić Franc, û<44, 1.0•3.12 dm,
MìAUIVCIù Mar>ja, 3d03, 3.7-±2.btidin,
Vučanju ïerezija, 'ì&ùxi, 3.742.86 dim,
Gende Ana, 3822, 2.506.85 din,
Hribar Stanislava, 3941, 1.988.38,
Bamušio Frančiška, 4206, 2.422.48 dim,
Tolič Vinko, 4207, 1.654.12 din,
•••• Stefan, 4203, 1.654.12 din,
Hodnik Neža, 3994, 1.132.42 din,
Kodrič Ivanka, 4034, 1.260.74 din,
Penig Marija, 4041, 1.327.12 din,
Zagore Albina, 4061, 1.236.40,
Zagore Marija, 4073, 1.048.51 d'in,
Kuželj Franc, 4086, 1.596.58 din,
Grubič Ana, 4088, 1.038.16 din,
Črtauč Marija, 4089, 1.166.99,
Pucelj Marija, 4097, 2.027.99 din,
Grame Alojz, 4124, 1076.12 din,
Udovč Janez, 4179, 1668.40 din,
Kodri« Amalija, 4181, 1.176.11 din,
Urbančič Janez, 4182, 2.517.39 din,
Turk Martin. 4184, 1121.71,
Colarič Franc, 4191, 1.018.42 dim,
Kodrtë Jože, 4202, 2019.74 din,
Grubar Alojz, 4222, 3.107.28 din,
Vučer Aleksander, 4246, 6.942.08 din,
Kolegar Janez, 4254, 1.508.92 din,
Gvelbar Anton, 4255, 1.019.06 din,
Kovači« Frančiška, 4260, 3.110.02 din,
Blatnik Jožefa, 4261, 1.996.30 din,
Zagore Franc, 4006, 1.411.96 din,
Kuntarič Karol, 4029, 5.881.17 din,
Logar Marija, 4066, 1.313.25 dim,
Ramgua Josip, 4095, 1055.34 din.

•. Pri Narodni banki — podružnici v
Ljubljani (prej pri bivši davčni upravi v KrSkem in Brežicah):
1. Seme Frame, 41481, 1010 din,
2. Matois Marjeta, 40818, 1010 dim,
3. ••••• Franc, 40817, 1230 dim,
4. Blatnik Mian, 40816, 1110 din,
5. Blatnik VMslav, 40815, 1110 din,
6. Blatnik Ludvik, 40814, 1110 din,
7. Pirnat Terezi ja omož. Damarid, 40780,
4030 dim,
8. Pimat Janez, 40779, 4030 din,
9. Ktmstel Marija, 39719, 1070 dan,
10. Ornoga Franc, 38460, 2690 dira,
11. Drobne Frame, 37S29, 1470 din,
12. Vrtacnšk Vera, 37282, 3860 db,
13. Dvoršalk Jože, 37025, 1200 dim,
14. V Amerika bivajoči otrooj Jurija PoSim, 36923, 2660 dim,
15. Gucek Anton, 36575, 1290 dm
16. Kragelj Miroslav, 36253, 3730 dm,
17. Beve Alojz, 36207, 3760 dum,
18. Trupej Ivanka, 36156, 2790 din,
19. Šmit Anton, 35933, 4035 dim
,
20. Zibret Ivan, 35872, 1300 din,
21. Zupane Oton, 35487, 1000 din,
22. Romih Jože, 35358, 1810 dim,
23. Kukovdèiî Alojzija, 35293, 1200din,
24. OimperSek Avguet, 34792, 1200 din,
25. Kozole Justina, 34450, 2390 dim,
26 Merkun Anton, 34423, 4027 din,
27. Radej Marija roj. Merkun, 24422, 1990
dinarjev,
28. Vrabec Anton, 34382, 1900 dim,
29. ^trnad Marija omož. Ivanić", 34030,
'700 dim,
30 '-.»rnad Franc, 34028, 1780 dim,
31- 'Trovar Ana, 32145, 1530 din,
32 "-h*m Martin, 31435, 2500 din,
3,4 ••~*tvpn5e'k Janez, 28651, 1800 din,
i;
34
ï-k Martin in Jožefa, 26940, 2490
1

>3riflV,

35 ,- ' n Fran/1, 25814. 1160 din,
86. (iunc Martin, 16184. 1960 din,
87. Tiler Make, 40337, 1940 din.
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III. Pri Komunalni banki mes>ta Ljubljane
(ptej Mestna hranilnica ljubljanska)
1. .Novak Edvard, 3.479.75 din,
2. Kirar Marija, 1.194.75 din,
3. Kirar Ana, 1.281.25 din.
IV. Pri DIB nodružnea Ljubljana
(deblcikiram pologi v din):
1. Uduč Stetanija, 1291 din,
2. Uduč Olga, 1267 din,
3. Uduč Josip, 1224 din,
4. Uduč Anton, 1224 din,
5. Kumžek Ana, 1227 din,
6. Teraž Neža, 2806 din,
7. Toraž Marija, 1930 din,
8. Pere Jožefa, 1876 din,
9. Pere Štefanija, 2045 din,
10. Škobe-rne Ljudmila, 1604 din,
11. Skoberne Jožefa, 1537 dim,
12. Som Ivanka, 1246 din,
13. Šoto Ema, 1246 din,
14. Soin Franc, 1131 din,
15. Mlinaric Franc 2837 din,
16. Kunet Anton, 1193 din,
17. Kunst Martin, 1193 din,
18. Deratvenšeik Ernest 1409 din,
19. Soin Avgust, 1246 din,
20. Zupan Jožefa, 2226 dim,
21. Zakšek Ladislav, 1276 din,
22. Zakšek Ivam, 1322 din,
23. Kraojc Albina, 1214 din,
24. Polzel Rozalija, 4125 din,
25. Balantič Martin, 2344 dun,
26. Kink Josipima, 1189 dim,
27. Soin Kristina 1215 din,
28. KunSek Franc — Drobne Franc,
1135 din,
29. Imparl Marija, 2P03 dim,
30. Korene Ivam, 1139 dim,
31. Kranjc Franc, 2982 din,
32. Zemljak Janez, 1657 din,
33. Zemljak Daniel, 1657 dim,
34. Jereb Jernej, 1807 din,
35. Jereb Alojz, 1307 dim,
36. Jereb Kritìtima, 1307 din,
37. Jereb Mihael, 1307 dim,
38. 2Mč Angela, 4125 din,
39. Zuželj Krdetina, 2694 din,
40. Stancar Marija, 1220 dim,
41. Augustin France, 1739 din,
42. Kerin Hennina, 1629 din,
43. Voglar Franc, 1206 din,
44. Krkovič Ferdinand, 1144 din,
45. Rathey Marija, 1849 dim,
46. Rathey Ivanka, 1849 din,
47. Vretovšek Rozalija, 3029,
48. Kostevc Alojzija, 1224 din,
49. Planine Ivan, 1975 «Km.
Podatki o posameznih pologih pod 1000
dinarjev eo v oklicu, M je nabit na eodnl
deeki okrajnega eodlSSa v BreScan in na
MLO Kcfltamjevica, KrSko. Sereica.
Okrajno eodiSïe v Brežicah
dne 27. marca 1950.
3528
Su 81-1/49
Na podlagi uredbe o likvidaciji starih
eodnih pologov (depozitov) z dne 11. II.
1948 (Uradni liet LRS, Št. 8 z dne 17.
II. 1948) ee pozivajo upravičenci eodnih
pologov, naloženih pred 9. V. 1945 pri
tem sodišču, kakor tudi pri bSiv«rn okrajnih sodiščih Kozje in Vraneko. da ee •
3 meeecih po objavi tega •••• zgtaeijo
pri okrajnem eodliščju v Celju aM na uradnem dnevu v Kozjem in zahtevajo, da
ee jim polog izda, eicer ee bo poteg Izrekel za zapadel.
Sodni tvologf se nanaSajo na téle sklade
v dinarjih, ki Jih Je okupator evojecaeno
prenesel v tujino Sn eo •£ eedaj vrnjeni:
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L Pri okrajnem sodišču v Celju:
1. Trupej Janez, 1.063
2. Zaje Janez, 1.342
3. Frange Eha, 3.741
4. Fringe Viijem, 3.741
5. âordoner Anica, 1.801
6. Zgank Berta, 2.245
7. Bertoncelj Mirko, 2.068
8. Janežič Vilma, 2.836
9. Tofant Marija, 1.173
10. Tofant Jožef, 1.173
11. Volavo Bernard, 2.141
12. Peeamič Evgenija, 1.304
13. Krajne Janko, 1.541
14. Ločičnik Gašper, 2.442
15. KuMh Franc, 3.477
16. Breznik Mirko, 1.898
17. Kušar Bogomir, 5.352
18. Hrovat Ana, 1.190
19. Jelen Jožef, 2.197
20. Gobec Gabrijela. 1.211
,
21. Zupane Marija, 1.578
22. Snbar Maks, 1.340
23. Strmšek Angela, 1.477
24. Sfrmšek Rudolf, 1.477
25. Ehrgott Franc, 1.792
26. Grobelnik Silva. 1.178
27. Grobemik Terezija. 1.176
28. Peki Marija, 3.632
29. Pelei Ana, 3.900
30. Skorjanc Joeiip, 1.052
31. Cmafne Ivanka, 1.086
32. Podkraj&ek Štefanija, 2.831
33. Voh Stefan, 2.432
34. Dečmam Franc, 1.437
35. Zličar Matilda. 1.918
36. Kresal Alojz, 4.125
37. Podkrajlek Josip, 2.274
38. Vouk Anton, 1.526
39. Sternjk Marija, 1.891
40. Meke Leopoldina, 1-564
41. Obreza Neža, 1.425
42. Pcepeh Ivam, 2.382
43. Pospeb Fran£fiM,-3. >.T82
44. KolSek Josip, 1.65.9
45. Sfcraber Marija, 2.163
46. Skraber Milan, 3.246
47. Griež Ljudmila, 1.612
48. Klepej Karol, 1.217
49. Skrlin Ivanka, 1.162
50. SenegaČnik Jernej. ' 086
51. Podfesnik Ivan, 1.686
52. Mednik Marija, 2.880
53. Wiokle-in Oto, 1.522
54. Ovenk Leopold, 2.285
55. Cvenk Jožefa, 2.285
56. Cvenk Stanislav, 2.285
57. Vodeb Alojz, 1.846
58. Maetnak Lucija. 2.121
59. Krivec Dorin. 1.183
60. Krivec Zofija, 1.183
61. Krivec Jožef, 1.183
62. MariMč Alojz, 1.341
63. Oreênik Franc, 1.1581
64. Kugler FramČiSka, .849
65. GozdniJc Silvester, 1.115
66. Gozdnik Miroslav. 1.115
67. SevSek Jožef. 2.031
68. PalMk Friderik. 1.423
69. PalČnik Ludvik, 1.038
70. Apotelcar Marija, 2.883
71. Mohorlto Mariia, 1.262
72. Seäko Alojz fa Martin. •.•^
II. Pri hVSem okrajnem SodiSčn
y Kozjem:
73. Zidar Angela, 1.183
74. Bah Jožefa. 1.486
75. Lončari?! Olga. 1.753
76. Bah Jožefa, 1.748
77. Muha Alojz, 1.783
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Staaa •

rietnika. ter Številko zadeve je naveden pologov pozivajo, naj ee v treh meaecih
pologov v din):
od dneva cbjaive v Uradnem listu LRS
t. Aber Marjeta, št. 115, 1.969.
zglase pn tem eodišeu in zaìrteV&jo, da
2- Javom« daiiob, •1. 144, 2.245,
se jim po»gi izdajo, ©cer ee ,Dödo pt>logi
3. Lukner Marija, It. 154. 1.432,
izrekli za zapadle v koriet dfzaMS.
4. Zaje Marija, št. 176, 1.450,
Okrajno sodišče v ŠoStanju
5. Mihec Franziska, St. 186, 2.907,
dne 1. aprila 19Š0.
6. Ograjenšek Mari;a. št. 211, 1.286,
•
7. Gius.o Ivan, št. 231, 1.058,
Su 16 1^0-2
8519
8. Jelen Janez. 5.1. 237, 2.023,
A Kovač Frančiška, št. 241, 3.244,
Na podlagi uredbe o Ukvidflciji razmei". Volk Marija, :t. 250, 1.914,
rij, nastalih z zaplembo preniožeiaja z dne
11. Tratnik Veronika, št. 277. 1.294,
15. III. 1949 (Uradni list FLRJ, št. 23/49)
1J. Brusnjai Ivanka, št. 279, 1-703,
te uvede likvidacijeki pestopek o »podaj
.. Kaeet-•• Konrad, št. 291, 1-469,
navedenem zaplenjenem premoženju teli.. Puh i van, št. 293, 1.353,
lo oaeb (za zap. številko, priimkom in
.-">. Pun Miheidna, št. 294. 1.353,
imenom, etanom in rivauščem je obseg
'v. Preeečnik Karolina, st. 30J, 1.551,
površine an ceniiaa vrednost v din):
17. b'mek Franc, at. 307. 1.290,
1. Mežan Adolf, posestnik. Dol. Nem18. Rad'oalovnik Franc, št. 314, 1.1Ï9,
ška vae
Št. 2, nepremičnine 5 ha 38 a
19. RadcelovTjii: Josip, št. 315, 1.179,
19 m5, 123.585 din (Zp 2/45)
20. Radoelovnik Rozaiija. št. 316, 1.179,
2. Pekolj Alojz, poeeatnik, Z9£orica št. 3,
21. Mazej KaroJ, št. 137. 3.216,
zemljišča 7 ha 78 a 84 mJ, 42.000 éa (Zp
22. Goršek Amalija, št. 825, 2.147,
4/45)
23. Vaienci Viktor, št. 339, 1.707,
3. PotokaT Anton, poseetnik, Ra&e 6&24. Naveršnik Ivan. št. 340, 4.124,
lo št. 5, zemljïlSa 10 na 20 a, 2Ö<000 din,
25. Naiveršniik Martin, êt.341, 2.O70,
premičnine 1-900 din (Zp 6/4o)
26. Zaje Franc, št. 4, 1.104,
27. Zaje Jože, št. 5, 1.104,
4. Geraovšek Emanuel, p
28. Zaje Ivan, št. 6, 1.104,
gostilničar, Gor. ••••* št. 20,
29. Troger ••••••, št. 15. 2.554,
3 ha 17 a, 12.S0O din (Zp 9/45)
ic
5. Ban Marija, pos•tnica, Trebnje,
Su 34/49-93
3521 80. Brezovaik Leopoldina, št. 17, 1.526,
31. Zunter Ludvik, št. 20, 2.197,
Odrga
?t. 6, neptemîônina 1 hk So a
Po
odredba
bivšega
okrajnega
sodišča
80 m» z zgradbami, 330.4-10 dinašs&v (Zp
Kf1 Sv. Lenartu ' v Slov. goricah hrani 82. KanSnik Marija, št. 45, 1.153,
33.
Mitais
Marija,
št.
71,
2.902,
10/45)
»rajevoa hranilnica ietotam navedene
?oi*?e, ki eo bili položoni pred 15. V. 34. ffikuš Aloiaja, št. 72, 4.125.
6. Pečjak France, posestnik, Btoata St.
35. •••••• Jakob, št. 73. 1.554,
*Ho v vrednosti nad 1000 din.
12, zem^ilca 5 ha 20 a, 11.325 ••••
86.
Jakopin
Alojzij
št.
81,
1.739,
Znesek vsakega pologa jo označen e
(Zp 14/45)
l^ajem 31. III. 1949 (za zaporedno 37. Lenko Marija, >.t. 92, 1.3C4,
7. Sladic Alojz, posefitnik, Zabrd'e št. 7,
38.
Trepelj
Jože.
št.
94,
1.621,
stevi]k
0 je št. knjižice; zadeva, v kateri
9
zemljišča 2 ha 64 a 88 m*, lSitìOO din (tp
39. Jakopin Igrane, it. 95, 1.691,
J.41
Poteg
opravljen,
znesek
pologa
v
din
]
15/45)
40. Zerovnik Barbara. Si. 100, 2.836,
me korieinüto) :
S. KaatijMj Franc, possstnij^, Sjtauije
41.
Prek
Elizabeta,
št.
103,
1.606,
j l- 19577, S 42/85, 1.347 na ime PSjvec 42. Bezovšek Franc, št. 109, 4.125,
št 1, zemfiisča 6 ha 95 a 94 m', lT-fèS
dinarjev (Zp 20/45)
Bezovšek JoZèî, It. 110, 4.125,
2- 19578, S 53/39. 1.214 na ime Sauperl 43.
9. Tomšič Ivan, po*e«*niUc, Vçdiûs sum
44. BezovSek Stanko. Et. Ill, 4-125,
Janez,
št. 18, Kemljlfe 3 ha 45 a, 1-AOÌB dw
45.
Beaovšek
Ivan,
et.
112,
4.125,
3
M - 19584, S 27/39, 1.348 na im© Skrget
(Zp 22>4P)
46. BezcffSek Ana, št. 113, 4.125,
10. Žovette Alojz, pqeeetnikjLjÄ K. 8,
47. Podlesnik Kart, št. 118. l.o91,
*•
19666.
S
31/36,
na
ime
Voglar
Franc,
zemljica 5 ha 01 a & m', ••••• (Zp
48. Kreps Ivan. U. 126, 1.461,
.J •- 19674, S 85/37, 2.602 na ime Zupec 49. PodkriSnik Franc, št. 127, 2.780,
24/45)
4aez,
11. Opara Franc, poseetnik in kweđa&
50. Tretji Franc, št. 128.1.559,
*••890,
S 27/41, 1.758 na ime Kotor 61. Trepelj Jožica, št. 129. 1.465,
Trebnje št 26, hiša in tfelaMstoi v« v
K
eata,
Trebnjem, 123.000 din. prérniâsîflè 11•)
52. Firšt Marija, št. 138, 2.051, '
J1- 20622, P 66/43, 1.049 na toe Zemljtë 53. First Jože, št. 136. 2.051,
dinarjev (Zp 25/45)
••••••••!
12. Senica Jože, posestnik, Dçbenûe
54. Strenčan Anton, Št. 13S, 4.125,
*£• .21198. P 56/43, 1.022 na tee Zemlja« 55. Zagožen Ignacij, št. 147, 2.580,
št. 1, zemljišča 2 ha 22 «. 9315 dnn (Zp
29/45)
66. Bfezovnik Rudolf, št. 165, 1.926,
^21218, P 56/43, 1.020 n» Sme Žemljic 57. Kladnik Bernard, St. 171. 1-645.
13. Ratajc Jože, Dosestniki ErimŠIal
št. 2, zemljišča 3 ha 45 a 84 m3, SB« din
58. Kxeïelj Marija, št. 173, 1.649,
v «azen teh pologov je v ImoM tam 59. Hren Milka, št. 176, 1.401,
(Zp 31/45)
jLtoanpe štavilo ipologov v zflMdih pod 6Q. Hren Pavla, št. 177, 1.401,
14. Tomšič Gregor, poeeelnik, Knežja
fc?!®•. Êî eo razvidni fa ogîaea na eo- 61. Hren Marija, št. 175, 1.401,
vaa Št. 13, zemljišča 4 ha 71 a 84 m*,
j. i deaki okrajnega 6odišča Mgtîbor oko- 62. Hren Jožefa. 5t, 176, 1.401.
50.546 din <Zp 32/45)
<£* v Mariboru pri OLD Mairtbor ofecM- 63. Hren Panika, Št. 178. 1.40115. šlajpah Vladimir, pose^k, St- LoìjL* Majfilbora in pW KLO Sv. Leoetai v 64. Ateljiek Franc, it. 184, 3.607,
vrenc št. 2, zemljišča 4 ha 27 a 47 m*»
23.815 din (Zp 39/43)
65. Brttovlek Ivan. St. 1§5, 1,45«.
0
•• . ». ••»• uredbe vlade LRS o 1•16. Zupan Anton, posestnik, Podboršt
«6. BtrttovSek Ana, 8t. 186. 14Î7,
II• starih eodhih pologov z dne 11. 67. Britovlelk Vferçnolka, št. 1S7. 1.447,
št. 9, zemljišča 8 ha 70 a, 57.550 din,
H.' B% * S-Ztfc 70 (WA»! ËW LBS 68. CMÛ Marija, £1. 186, 1.241,
premičnine 14.350 din (Zp 41/45)
^£-54/48) Cé pcaivajo vrf, M îuejo 69. Cm hmm, •. •. 1.241,
17. Zaje Alojz, posestnik, Vel. Gaber
70. ••• FTaoc, št. 152. 1-760,
št. 3, zemliišča 11 ha 99 a 41 m*. 69-254
71. Roeec Marija, ft. 198, 1.868.
dinarjev (Zp 43/45)
tn * vSs t^io ÇTJ jwdp&awm $••»•
Vfli 11 poloei to pri Državni investicij»Wtevajo, •• s-e •^• ^jpg •••> jj^
18. Grabnar Anton, posestnik. Vel. Gaski banki v Lfab-iiaffi.
ber št. 11, zemljišča 4 ha 71 a 66 m»,
°• ßiccf izrefefcl la «pjrftel.
58 28
24.000 din (Zp 44/45)
Kszm tei" pologov hraffi tPjp^® "^aîno sodile Maribor Q&OIK*,
drûçe poîhjge v •• ptû 1000«. Po19. Omaien Alojz, posestnik, Stran f*
dne 27. marèa 1950.
datki o teb pologih eo v okKcu na «ftaJ št. 3, zemljišča 9 ha 12 a 79 m». 69-756
des3d eodSSSä in pri KLO GoM\ì Ora« JO dinarjev (Zp 45/45)
20. •••••; Joïe. poseetnik, Brezovica
«ođ«rS eođi^5 v Mtonìu urani «ftaiè Štjrfirje.
Koristaiiki teH potogov ee v emäeto 2. št. 11, zemljišča 5 ha 92 a 36 m'. 36.200
«an juiSSS* Wteïûh •••••• so (za
*•« stwwïlBo, pritafaa in fltasnwn tó>- •••• uredbe o BkvMaoJi etarih iodnin dmatrjev (Zp 46/45)
•. Pri bivšem okrajnem sodištu
na Vranskem:
78. Poauč iv.tn-U.rh, 1-763
79. Gaajtzer Franc, 1.327
«0. Rai Stanislav, 1.755
°1> GjTobler Franc, 5.S09
S2. Rovšnik Angela, 1.953
°». Otarepec Fridenjik, 1.244
>»• Rokovnik' Franc, 4.125
w. i'oiiinijj Anton, 2.888
|6. Dobnik Frančiška, 2.745
°7- Zupan Albin, 2.644
«*• Virk Stanko. 2.311
°9. Lenič Alojzijn. 1.393
w. Maurer Neža. 2.136
W- Čuj;; Man;a. 4.W>7
«• Kokovjnk Ivanka, 4.103
03. Kočecar Jožefa, 2.584
»*• Geriak Avcusi, 2.775
»J. Marovt Rafael, 3.871
«>. Coriza ii Marija, i.Oll
£• Culi; Zofija. 2.688
P°leg teh pologov je le> večje število
slogov do zneska 1.000 din, ki eo razTam iz peznarna na eodni detìd čodišča.
öarnani je luđi na razpolago prj krajeven ljudskih odborih v Kozjem in na
Venskem.
Okrajno &odišče v Celju
dno 5. aprila 1050.

Siran 1*82
21. Smale Angela, posectmca, Mima
št. 36, zeMjiSče 4 ha 61 a 04 m2, 175.000
dhrariev (2j> 47/45)
22. Zaje Franc, pcsiestnik, Vol. Duie ,prj
Tûîflfinici, zemljica 12 hâ 99' a 87 m2 in
pffffâîcniao 21S.347 din (Zp 48/45)
23. Marlin Jaiobj. posestnik, Vel. Strmca st. 4, zemljišča Î0 a 95 hâ 37 m2,
3Ö-.-ÖÖ0 din (Zp 49745)
24. Jaki •••:•, posestnik • gostilničar
v St. RüpsTtu St. 31, zemljišča v izmeri
12 ha &> a 87 m2 m pfêTifichino 2l'5.347
dinarjev (Zp 50/45)
25. Penca Jakob, posestnik v Mokronogu st. 28, hiša in pose&lvo v Mokronogu
82.UGO din, premicama 25.400 din (Žp
51/45)
26. Glušič Andrej, biv. jug. major v
Mokronogu, žerntjUca 2 ha 07 a 25"m2 in
premičnine, l6o.O0O din (Zp 52/45)
27. Pekolj Janez, posestnik, Arlmanja
ras 1, zemljišča 18 ha 30 a 04 m2,154.732
dinarjev (Z p 53/45)
28. Lah Jože, posestnik, Maja vas št. 1,
zemljišča 53 ha 90 a 3'9 m2 (Zp 54/45)
29. Mito&lis Valentin, posestnik, Desja
vas, zemljišča 12 ha 66 a, 25&.••0 din (Zp
667*8)
30. Zavodnik Anton, posestnik, Bistrica
Št. 16, 4 ha 36 a 45 m2 in premičnine,
èkupaj 18Ì.O00 din (Zp oŠ/45)
31. Malonšek Viktor, mlinar, Bistrica
§t. 19, zemljišča 32 a 37 m*. 1.000 dih (Zp
69/45)
32. Strupeh Anton, posestnika, Slep3»k,
zemljišča v izmer; 2 ha 29 a 34 m2, 2600
dinarjev (Zp (10/45)
33. Smojp Franc, posestnik, Vapea
vas, zenffiiŠČa 4hâ 92 a 35 m'2, 14:73&<ïïn
(Žp 64/45)
34. Korele Jože, posestnik, Pran reče
at. 16, zemljišča 1 ha 3j a jfO m2, 10,000
dfoua-jev, premicHinft 2.->• dia (Zp 63/45)
68/45^
35. lue Jože, posestnik. Korita št- 2,
zemljiSča okrog 11 lia, 65.000 din (Zp
69/45)
36. Jakoâ Alçjz, posestnik, Rož^n•rk,
zemljišča 9 ha 07 a 22 m2, 45.2öd &n (Zp
70/45)
37. Urbančič Anton, posestnik, Čatež
it. 24, premičnine, 43.250 din, zsnfljišča,
13 ha 07 a, 131.500 din (Zp 71/45)
•38. Batiđač Rafael, posestnik, Hud'eje,
zemljisča 3 ha S3 a 28 rri2, 52,957 dih (Zp
72/45)
39. Nadu Jože, posestnik, DreSvrh, zemJjišT-;; '>. ha 50 a 67 m2, 10.• din (Zp
Ç0/'5)
4-">. Zgajnar Franc, posestnik, Drešvrh,
zeiv'rïfa Ì2ha 4Òa 64m2, 4-1000din (Zp
82"! 5)
41. Soin Peter, mizar, Dobrava, zemljice v fanreri 92 a 24 ms 43.O0Ó di« ('Zp
85/45)
42. Sebanc Frane, poaee/lpàk, Brezovica
St. 3, zemljišče 7 ha 25 a 64 ih2, 3Ó;00Ó dinar lev (Zp 86/45)
43. Lamovlek Alojz, pdseetnik, St. Rupert
51. 74, zemljišča 1 ••, •••• din, prein :~-nine 3000 din (Zp 96/45*)
14. Grebene Leopold, posestnik, Trete -o, zea&ß&a. l&a 62 a, %mJ •, pre.
mi' •• S8O0 din (Zp ••5)
i~ Ostanek Alojz, posestnik, Vrbovec
St. to, zemljišča 4 •• 48 a iš ni», 2'2<992
'dbmriev (Zp Ì/46)
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40. Kasielic Jože, posestnik, Dobrava
št. 2, lemljiJča 16 ha 13 a 88 m2, 67:608
dj'najjev (Zp 5/46)
47. Kobal Franc, posestnih, Gabrijele,
zemljišča 72 a 67 m2, 3500 din (Zp 6/46)
-Vi. Zaldaraič Amalija, pceealnica, Mirna it. 8, zemljišče in niša na Mirni, 31:218
dinarjev (Žp Ö/46)
4.9. •••••••• Franc, posestnik, Brezovica it. 5, zemljišča 2 ha 18 a, 10.943 din
(Zp 10/46)
50. Pove Alojz, posestnik, Škovc št. 6,
zemljišča 2 ha 78 a, 17.966 din (Zp
14/46)
51. Zupančič Franc, possetnik, Jezero
št. 5, zemljišča 16 ha 46 a, 276.000 din,
premičn'ne 89.150 din. (Zp 15/46)
52. Novak Janez, posestnik, Svetinje
it. 2, zemljišča 1 ha 32 a, 3441 din (Zp
16/46)
53. Kek Franc, posestnik, Rdeči Kal,
zemi,išra 3 ha 77 a. 10.350 din (Zp 17/46)
51. Grderj Karol, posestni1/,, Korenijka
št. 2, zemljišča 3 ha-20 a 42 ms, 10.953
dinarjev (Žp 19/46;
55. Zunaoičič Prane, posestnik Dobrava
V.. 8, ,,•.-\:"•5•• 6 ha 77 a 28 m2 27.422
d.nar4rv (Žp 21/45)
55. Zupančič Franc, posestnik, Dobrava
št. 15, zemljišča. 1-.200 dih (Zp 22/46)
57. ftalehar Karol, poseetnik, Prelesje
št. 1, zemljišča 5 ha 43 a, ••••• din, premičnine 2900 din (Zp 25/46)
58. Jare Franc, posestnik, Vrbovec,
zemljišča 8 ha 10 a 43 m*, 9Ì.466 din (Zp
27/4 G)
59. Grden Jože, posestnik. Knežja vas,
zemljišča 1 ha 10 a 81 m2, 8800 din (Zp
38/48)
60. Zupančič Ježe, posestnik, Knežja
vas št. 7, zemljišča 4 ha 5"9 a 43 m2,
17.600 din (Zp 29/46) '
61. Retar Józe, posestniki, Knežja vas,
znmlj.ïca 4 ha 06 a 97 m2, 12.60'O din (Zp
:W46)
62. Travnu Janez, pcse&tnik, Stefoanja
vas št. 8T zemljišča 8 n'a O0 • 50 ni5 2ä.OD0
(Zp 36/46)
63. Gliha Alojz, pcsiestmk, Vel. Gaber,
zemljišča 1 ha 92 a 1'2 m2, 5oÖÖ din (Zp
42/46)
64. ••••••• Jože, posestailf, Hohovica,
zenjlf'ïca 2 ha 45 98 hi3, 3680 Sh (Žp
45/46)
65. Krištof Alojz, posestnik, Moravče,
zemljišča 4 Ha 77 a 50 rrl2, 9793 dm (Zp
46/46)
66. Zupan Jože, posestnik, Javorje,
zemljišča 3 ha 2'6 a 56 m2, Ö539 dim (Zp
49/46)
67. Grm Anton, posestnik, Hûhovniea
št. 2, zemijiSča l'ha 84ä Sini?, 27é7tìin
(Zp 50746)
• 68. Kužnih Ludvik, poeeetoik. ••••••
5t. 6, zemljišča 3 hä 46 à 84 nì2, 6249 din
(Zp 63746)
69. Gazwda Jaflez, pose^tnuì, Lokve
št. 6, zemljišča 8 ha 13 a 69 in2, l'9^65
dinarjev (Zp •5*/4•)
70. Kaötigar Fiaitc, posestnik, Pjrefka
št. ÎS, zafflljäEä A Ka &7 a 9'7 in», 10.657
dTntfrjfev (Z^ 5•6)
71. Jaklič Jože, posestnik, Šahovec št. 1,
zemljišča •0 hä 66 a 82 ms. 36&70 din
i (Zp MB)
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72. OzimekJože, posestnik Podàumberk
št. 4, zemljišča 8 ha 44'a 89 m2, 8400"din
(Zp 63/46)
73. Trunkelj Anton, ^pcisestni^^g žt-2.
zemljišča 3'ha 32 a 70 m2. iOOO^'m (Zp
64/46)
74. Pucejj Jože, posestnik, Orlaka št. 4»
zemljišča 3 ha 32 a 7ö*m2, l'ÓÓO din (Zp
67/40)
75. Roječ Josip, posestnik, Sela-Sum
b&rk št. 18, zemljišča 5 ha 39 a 23 m5,
3200 .din (Zp 76/46)
76. Fortuna Alojz, posestnik, Knežja
vaa št. 12, zemljišča 7 ha 17 a 85 m2,
34.000 (Zp 79/46)
77. Fortiujat Janez, posestnik, R^fffi!
pilj št. 2, zemljišča 9 ha 05'a 69••2, 28.867
dinarjev (Zp 81/46)
78. Zupančič Jakob, (posestnik, Vap&
vae št. 7, zemljiilča 19 ha 69 a 58 m ,
57.089 din (Zp 88/46)
79. *Bata<, hrv. tvornica guine in obuče d. d. Trebnje, razni limfen ta r 40.330
dinarjev (Zp 91/46)
80. Trlep Franc, posestnik. Gor. Solca
št. 8, zemljišča 1 ha 66 a 35 m2, 8317 dim
(Zp 97/46)
81. Blažič Jože in Marija, trg. in posestnika, Mirna, zemljišča okrog 6 ha in
zgradbe 706.306 din. premičnine 21.730
dinarjev (Zp 110/46)
82. dr. Kobal Alojz, twdka >Mima*
d. z o. z. Ljublj'aina. Cankajjeva ul- 2<
zemljišča 66 a 50 m2, ^••^.^•• din
83. Kovacič Jože, posestnik, Log, ••"
tjišca 23 a 01 m2, 812 din (Zp 17/47)
84. Flua^ranc delavec. Gaberška •°^•
št. 3, zemljišča 3 ha, 4Ó'.tK)0 dinarjev (ZP
193/47.
85. Javornik Drago in Marcedes. op6"
karnarja, Preleaje št. 27, zemljiščaß. ÖP?"
k'afiîo, 808.430 din, premičnine f2".640 di»
(I 126/48).
Da e» izognejo izgubi^ svojih pravic do
zaplepjenega pr'eçjblênïî^^naj y 60w^5*î
po objavi lega cgïà'sa prïglaeijo ••••••
svòje tèïjatve:
a) upnild, ki niso priglasili terjatve v
15 dneh, kakor določa. 5. čjen zâ&na o
zàplôhïbî pïêjjio^hîa fin javrS.evifhju ja*
pïëjob'e, kaltôr tuđi tisti, ki noêo vlozw1
t&žb'o po 5. in 2•. členu navedenega #£
kbna, 60 jim •••!••• rok do âàSK%Jl ,
Ži?£ve p;risïàei^ë še ni, pretekel. Vfoai^
priglajsitvo opresti upnika, da bì.-^SS,
vieèi« pjbéébn'o tožbo zaradi u^eifaVi^
priglašene terjatve, oziroma izloSitveneg
zahtevka;
b) upniki, katenih terjatev je Ba^pW'
gi tožbe, ylo&iiojpó 5*. cTénu zalsonâo **
plembi projneženja in o lzvrÏ3v^nj}i
plehibe, ugotovljena e eodKo 6cdÌBcaUpniki jod a)' mpcaio priglasitvi pK
žifi d'òléaz, <&• ••••• role le ni Bgre
kel, upniki pod' b) pa overjen pre?
sodbe.
Upniki, ki eo že prej prigla&ili.^d^
po 5. cTenu zatona o zapie^Sbi. J^fL
nja in o izvr3gväsB|& •^•••, •» %
dneh po objavi tega.«glasa spofooijoZ; >'
go pristojnlèmu oodiŠču, da so že pri'gw
•••••• terjatve
Pm)oznq;pTedIožSne prigias^0 b0 godi'
šče žavrtfilo.
Okrajno eođifče v Tf enojem

dtô 2'4. niäroa 19»0.
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Oklic o skrbniku in razpravi

3S3S-3-1
Potrošniška zadruga z o. j. Cerklje, pri
Kranju je 11. aprila' 1950' prešla v "likvidacijo.
Pozidamo veo upnifco in dolžnike, naj
priglasijo oziroma poravnajo svojo obvezno?.! i najpozneje doli. maja 1950.
Likvidacijska komisija
*
3183—2-2

Stow. 363

iavwälä potai ist in ••••••• izkaznico-

3120
Cerno Anica, Pryacinfl, Furjauska ul.
št, 79, delavsko •••••• it. 2361021, dei
loTOd'. št. 9673.
1867
D^crdić pžojo, Vrhnika, Sîasa ernia 5,
živilsko nakaznico •-3, nakaziiiçp za
eladkór dri kavo, izdano od V• Vrhnika.
3489
Dom blepih, SJara Loka, prometno laiji;..:o za kolo tov. št. 80.097, ©vid. št.
S-4-15.487.
3092
, Drobež Marta, Vižmarie 9J5, St. Vid
nad Ljubjjano, tov., izjeaznico št. 1289,
izdano od uprave. Litostroja« •• mladine!«) izkaznico, izdano od aktiva LM
tovarno Hrihernik.
3168
Amortizacije
, 2484-3-3
F,kart Janez, Zlajoličjo 89 pri St. Janžu
B 107/50-6
34WÎ
Potrudili!,.* zadruga z o. j. v Smledna I>r. polju, vojaško kniižico, ijzdan» od
% RîSsnjo. Jamnik llarijo iz Potoka 10 niku Ja 1. marca 1950 prešla v tikvtda. j vej. odloka v Ptuju 1. lölß, osebno izM
cijo.
ff? 4S'iayi; Bonrgede pòsfojanjp za'ârhori kaznico, izdano v St. Janžu.
2958
Pozivajo eo vsi upniki in dolžniki, da S
!j-Č?$JP fTediiotnice, ki je bilä nre.d vojno
Eržen Ivan, Sp. Beeniça SO, p. KiS3J>
•••••• in eo njen imetaik poziva, naj v 30 dneh od to objavo priglasijo svojt- j
J dveh mesejih p't> objavi v iMdnem li- terjalvo oziroma poravnajo svojo dolgove j .ricaznico za kolo, št. ckyixa 432222, evìd.
št. 587-7, izdano od NM v Kranju.
likvidacijski komisiji v Smledniku.
'4 LRS •••••••^•••••• pjarvice, sicer ee
3127
°°JH> Ptefe^u roka Izreklo, da je vredPotrošniška
za.djrp.ga
•
o.
j.
no
teça"ï2gu;r{jJa ••••• pravno veljavnost.
F^nžgar Breja, Ljubljana, Qflgpcfil» 4,
Smlednik;,
/ 1
[ csebnò' izkaznice, izdano od NM v Ljubkomisija za likvidacijo
hranilna knjižica bivše Kmečke braI Ijani.
3477
ghe in posójifiice •• Krki (Muljava)
bl
Frankovič MiJoš, Breg 1, Polzela. v;o« 1046, z vlogo 1120 din.
jaško knjižaco.
3Ó60
Izgubljene
listine
Okrajno sodiščo v Grosupljem
FrçjjPif
Martin,
Zg.
Hudjnja
83,
Celje,
pro k licu jejo
dno 8. aprila 1950.
usluzbensljo in sindikalno knjižici», osebno izkaznico ter knjižico za kolo št.
•
Ajstcr Mihaela Miha, Creìnjxo 19, Cer793992, tablica •••. 12, št. 2Q91.
3111
11
R 678/50-4
3516 klje pri Krškem, vojaško knjižico, izdano
I. 1946 od vojaškega odseka Novo meuaur,u.š läuha. •••••• •••••, Ljub^prošnjo Sturm Terezije, gcspjgdjajo sto.
'
35S0
ljana, Rožna dolina, cesta VU. št. 18,
^«Bdnein št. 14, eo uvede postopanje
Arih Magda, Tezno, Heroja Nandeja
maturitelno qpricevalo iz 1. 1941/42, iz^ amortizacijo vrednotnice, ki jo jo prodano od liceja v LJubljani.
3488
rf,? baje izgubila in se njen imetnik ulica, Maribor, delavsko knjižico Steril3328
fpija, naj v dveh mesecih po cbjâïï v ita 1236446. št. de-Icrod. 121S3.
Gcucxalna vctcjjiarska hqlnicji Ljub•••<••• listu £RS uveljavi svoje pïaBajžclj Maîlûi, Kffinj, S£ražMe 207, iz- ljana, Česfe v Meeiui log 47, prometno
. ce, sicer eo bo po pretoku reka izreklo, kaznico za kolo znamko >Suprema«, reg.
knjižico za cecini avtomobil znamke
ç?,.ie
vrednotnica izgubila evojo pravno št. 4433, št. okvira 60166, izdano od NM
,e
DKW, ©vid. št. S-Û37S, izdano od NM v
4S4Vo.
v Kranju.
3095 Ljubljani.
'
3498
Oznaoienito vrednoüuce:
Batagclj Ivan, Ljubljana, V.eena pot 5,
Glavič •••••, Ljubljana, Težaška c. 19,
jaraniliia knjižica bdvše Hranilnice in
knjižico 7a kolo, evia, št. S-26128, tov.
vojaSko knjižico, izdano od voj. odseka
•e8 v Železnikih št. 1219/11Ô1 na
št. 417765.
3491
Bela cerkev.
3575
i4,? Kcsem Terezija, Železniki, z vlo?'< 1
Bchok
Stefan,
Litostroj,
Ljubljana,
inGlpbpčnik SleiUa. Spiiidavž št. 26 pri
°12.14 predvojmh din.
, (luptrijisko nabavno knjižico št. 1532, iz
Slovenjem Gcgdcu, iaijižico za kolo znamOkra'jno sodišče v Kranju
) dano od Litostroja.
3479 ko »Steberc g"t. Š-18-1210.
2936
dne 11. aprila 1950.
Beve Urh, rej. 13. VII. 1918 v Kamni
Gorcnjak Ludvik, ••••••••• št. 7 tagorici, zdaj pri Inv. pciđjetju »Industrija
dele jur. iakultete univerze v Ljubljani.
sukna« Zàjjuïè, p. Lesce, Bled, vojaško
3487
laijižico, izdano od voi. odseka •••••••.
2707
Gorenjska predilnica in tkalnica, Skrija
Božiček Edo, poverjenik za kmptljß.tvo Lelia, eindikalne knjižice na imo Slapar
02
št. 293,9349, Lub.er Tojujka 5t.
ivi upnäKüitä ;n i' •'. . :4om pri OLO Póljòane, evj'd. št. motorja Joïe
S-<)24Ö2, znamke »Puck«.
3559 3Q01632, Stananik Jože Št. 1276072, Tav3838-31
čar Jože št. 1246031.
3570
Bračko JožcL Zihika p. Pristava pr'
ui^ ^••<1 d. z o. z. Ljubljana. Nunska
Gorjup
Domin-k,
Lipica
pri
Kalu
nad
Fcljčanah,
promotno
laijižico
za
kolo
tov.
list« t? ^e na PC'dkgi uredbe Uradnega
Kanalom, oeebno izlraznice,
izdano od
5t. 177640, oiiid. št. tablice S-l9-5Q7p.
Št 39 z dno 12, V 1• ter
3504
2258 OLO Grgar.
»
•• ' *
*
13. ^^0, izrednega občnega zbora dno
Gostcnčnik Jožo, caeJbno. eiadâkalnt' in
' »* 1948 pTešla v likvidacijo.
Brus Marija, žrajnorejka pri dri. poOF izkaznico ter knjižico za kolo 'n in1. ?„','!?mo vse upnike, da do vključno sesKu v Crricih, Apače, delavko knjižidufltrijsko nakaznico.
3054
1
2,302967, izdano od ÒLO Radiom
dolžna*
^° PriSlaBiJ° wo'io terjatve, sco št.št.2G62
ö
a
dne
27.
XII.
1949.
3093
Vsa
Ä
P
da
do
tega
roka
poravnajo
Gradišnik,
Jažcla,
Cesta
v
Mestni
log,
Be
dolg0ve.
TnW'ur Mania, Xeie ìl. 5. p. Itone.!"1'. 33, Ljubljana, invalidsko izkaznico3169
Juiiiižico za kolo. izdano od NM Komßji
•••^•' dospele po tem roku, ee ne
4
p 5levale
3469
tern „• , °
> dolžniki pa ee bodo po da.
Grča SUïO, Maribor, Strcliako 41i P-f°°•• eodno izterjali.
meJno Imjižico za kolo št. 204267, <iv:dCcjptiga Feliks, Divina ••. 1, Slov.
Bistrica, knjižico za Tšolo znamko »Mai- tablica št. S-164392 in eindilälno knjiLikvidator:
3341
etcir««, tov. št. 863742, reg. Št. S 19-576; žico.
Modic I. Jožko
frank Katarina, gospodinja v Maribo.
*ft StalingrajelLa 18a, je vložila proti
*••?•• Joželu, delavcu na Pcbrežju, Goe
PC»veläka 57, tožbo za razvezo zakona.
Razprava bo 23. aprila ob 11.80 uri
• tem 6odisču, soba št. 84.
Ker bivališče toženca ni znano, eu mu
$•• ' za ~ skrbnika Sancin'Na"da, nižji
IrÜrQ reJorcnt-pnipravnik pri okrožnem
sodišču v Mariboru, ki ga bo zastopal,
Potrošniška zadruga z o. j. na Golniku
•~•?• 60 earn ne oglasi ali ne imenuje
i« prešla v likvidacije, 1er poziva vse vp
Pooblaščenca.
i nikt, da do 30. apical a 1950 priglasijo
i svoje terjatve, dolžnike pa, da do istega
Okrajno eodiščo v Mariboru mesto
dne poravnajo evojo dolgove.
dne 10. aprila 1Ö5Ö.
Likvidator]1

Razni oglasi

StowW
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*•••• ••• 29, Zagorje
2a v Nemčijo, JZjla-

'-ä v LjuMijeoi.
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ska ät. 2, p. VJ-

izdano cd NM
3576
er Genoyelg. Pq&PfàjÇ. Lov;r, deWako knjiži«», iz]. •9.
3342
SflliM Jfiže, Marito, Mejje 105, v o••> eniïïBSO (dvojnj^, izdano od vojaškega okrožja v Mariborn 1. 1950.
3345
9pi<3 Hawl'ja, Ljubljana, Tyrseva 64,
rejžatoo karto za I. tromesecje 1950, izdano od VTP LJubljana.
3563
•••••••••.

Hvala Valentin. Modrej št. 2, p. Sv. Lucija ob Soči, železniško režijsko karto
in osebno izkaznico.
3572
Indiubäja platnenih izdelkov, Jarše,
p. Domžale, prometno knjižico za kolo
ZBam&e >Watfenrad«:, tov. It. 31, evid.
et. £••.
S052
IvanjSek France, Ljubljana, Prešernova 48, osebno izkaznico *t. 087422, izdano od NM Ljubljana.
3494
Jablanove« Marija, Plitvica 31, p. Apace, •••••• za kolo št. 22-45^8, H. tablic« 926, izdano od notr. odseka G. Rad
gcoa.
2702
Jama Manja, Horjul št. 3, izkaznico
za kdo znamke »Voton«, evid. it. okvira
•22•2•, »t. tablice 8050.
3482
Jelene Vladimira, Ljubljana, Murnikova ISa, knjižico za kolo, evid. št. S-100S1
iadano 2S. II. 1949 od NM v Ljubljani.
3497
Jenko Francka, Sk. Loka. Stani dvor 15,
knjižico za kolo znamke ^Phänomen«,
evia. št. S-4-14016, tov. žt. 124283.

2820

Jerman Marija, Voieko št. ü, p. Vodice, knjižico za kolo, evid. št. S-2-3264, tov.
St. 217154.
3569
Jez Kudolf, roj. 19. •. 1907, Idrija,
Gregorčičeva 21, csebno izkaznico št.
1Ô57, izdano 29. IV. 1946 cd ML0 Idrija3109
Kalin Jozeîa Franc, krojaški pomoćnik»
roj. 27. II. 1927 v Tomišlju, zdaj v Ljubljani, Orna vas, doluvßko knjižico.
3481
Eardinar Alojzija roj. Zitek, stanujoča
Zg. Krapje pri Ljutomeru, knjižico za
kok) znamke >Oaman< št. 9S8/8.
2004
Kastelle Anton, Ljubljana, Ob zeleni
jami 17, osebno izkaznico in •••••• za
bolo, evid. St. S-SS54, tov. St. 685031.
3474
Kirn Slavka, Knežak §t. 121 pri H.
Biefrici, izkaznico za kolo znamke >Werka<, št. okviTa 650637. št. tablice S-30/27.
3552
Klančar Budi, Ljubljana, Kcroiceva 12,
epričevalo II- razreda meščanske Sole v
Ljubljani — Moste to i, 1938/39.
8473
Klanšeok Danica, Ljubljana. Klunova
12, osebno Izkaznico St. 089003.
3471

•••;••$•;• A&djej, Çagona, St. 38, Sv.
SjTov. gor., knjì&eo •& kolo it.
22M679, izdano od NM Clor. Radgona.
2891
Klftmeiijjie Marija, Storce 48 prometno
•••••• za kolo,, ït. tabïïee 18789, ätevdka obv'ira 508723.
3072
Kodrič Miroslav, Plreeerje 27, csebno izkažnjžo žt. 06479.
3565
Kolar Vanda, Maribor, Heroja Staneta
16, pronietno knjižico za Eolo znamke
>Viktc<ròa« št. 1372849, evid. et. tablica
8-16-1031.
3338
Koäiak Marija, Ljubljana, Gledališka
10, delavsko knjižico, izdano 9. I. 1927
na Rake'ku.
346Ö
Kova? Marija, Zaboršt 14, p. Domžale,
izkaznico OF, izdano od KLO Domžale in
sindikalno knjižico, izdano od Tovarne
kovč-egov, Domisle.
3466
Krabonja Matilda, Maribor, Meljeka 2,
prometno knjižico za kolo znamke >Aesmann? št. 3468, evid. si. tablice
3-16-15582.
3340
Kranjc Draga, Ljubljana, Podjunska 6,
osebno izkaznico .izdano od NM v Ljubljani.
3493
Kreseja Peter, Vrhnika št. 18, 6 potrošniških nakaznic za mare« in odrezki
za arpril.
3476
Kristl Eliza, Zg. Veličana pri Sv. liupertu v Slov. gor., prometeo knjižico za
kolo znamke >Ma;ador< št. 1177786.
3333
Križaj Dora, p. Rovte, št. 154, knjižico
za kolo št. okvira: 10S4588, evid. št. tablice S-12.337. '
30S9
Kropar Justiiia, Lakov ice, izkaznico št.
104391 za kolo znamke »Titania« št. 1750.
Kuperti Frani-, Podgorje št. 43, poštni uslužbenec, v Slovenjem Gradcu, ta.
bEûo ea kolo znamke >Stcdie<, št. 99635,
št. tablice 1254, izdano od NM Slovenj
Gradec.
3110
Kur Alojz, Radventi 14, p. Ivanjci pri
Radgoni, prometno knjižico za kolo reg.
št. 22/2903.
3579
Kurent Anton, Team. Strekljeva ulica,
Maribor, vojaško lmjižicot izdano v Zemunu 1. 1949.
3331
Loparec Jože, Bedenj št. 29, knjižico
za kolo znamke »Panzer« št. 50815, izdano od uprave NM v Črnomlju.
2951
Ložar Marija, Ježka 38, knjižico za kolo, evid. št. S-18858, izdano od NM Ljubljana.
"
3461
Luin Jože, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 22Ì Innovo, •••••• za kolo evid.
št. 10509.
27•9
Mahi Marija, Heterje 29, osebno in
OF izkaznico.
8170
Manđić Ante, podpojpoynjk, vojna poŠta
št. 7895-18, Ilirska Bistrica, potno dovolilnico sexlje >L< St. 21088 z dne
30. XI. 1949. izdano od poveljstva navedene vojne pojite.
3458
Masic Josip, Povir St. 12, Sežana, izkaznico za kolo.
3112
Mestno podjetje >Betons v Ljubljani,
Ambrožev trg št. 7, ervld. tablico St.
•••• T

Sfcv. lß, ~ •. IV. 19Ô0
SrC687 tovornega avtomobila znaiuuka
>•••. <•
2270
Ministrstvo za lokalni promet, Ljubljana, pftpïetno knjižic» št. 6802 za osebo1
avto zäjarnke >Ope•limpia< St. S-S479,
kstađik Krinelj Janez, mehanik. St. Vid.
Ojhter Angela, Tezno, Miklavževa ulica, Maribor, delavsko knjižico št. 2361736,
žt. deloval. 23844.
3329
Pajer Matija, Vinarje pri Maribor«
prometno knjižico za kolo znamke NSU
št. 1344222, evid. št. tabüce S-17-6576.
3337
Pihler Janko, Maribor, Prešernova v\->
prometno knjižico za kolo znamke >Sty•••• št. 051414, evid. tablica številka
S-16-14985.
332Ü
Pihler dr. Janko, Maribor, Prešernova
ulica, prometno knjižico za kolo znam'r-?
>Puchï et. 194900, evid. številka tablice
S-16-15975.
3S27
Pipenbaher Marija, Maribor, Vrtna 9,
delavsko knjižico št. 1478090, št. delovod. 307.
3336
Robnik Marija, Maribor, Zrinjskega trg
it. ?;il, delavko knjižico žt. 2361714.

Sow

•••• TomaŽ, Maribor, Frančiškanski
vrt, Internat, knjižico za učence v gospodarstvu št,- 002396, izdano 15. IV. 1948.
3344
Sagadin Mirko, Brezno pri '1%. ir'oi-jskavj, prometno knjižico za kolo št. 4293o,
evid. Št. tablica S47-8114.
3339
Serien Ivan, Studenci, Kurbunova Prl
Mariboru, evid.. št. tablice S-16-10465 za
kolo znamke >lpag^ št. 3Ô183S.
333a
Stemik Marja, Dolenja vaa 53, KLU
Sv. Pavel pri Preboldu, prometno knjižico za kolo znamke »Junior« št. 124S01,
evid. št. tablice 11402.
'&Qo
Stupan Franc, Bohova pri Mariboru,
promejtao knjižico za kolo št. 135Ö19, »vid.
s3oJ
it. tablice S-17-9582.
Turk Josip, Maribor, üb brt-•• 2, vojaško knjižico, izdano od vojaškega edeeka Manbtor mesto i. 1947.
^dU
Vatovec Elïrida, Maribor, Koseßkega
št. 20, prometno knjižico za telo znamke
»Mannaold« št. 3347S6, evid. številkai wbUce S-16-6500.
^^
Vojno gradbeno podjetje >lstrac, Ljubljana, Poijaneka ö, evnd. tabiidco iovo2bi0
^ô
ga avtomobila št. S—8685.
Vovk Melita, Bled, Grad 159, izkaznico
za koio, tov. et. 590311, evid. št. tabW*j
3W
S-5-2031.
"
•1
Zaje Vida, Podgorica 54, p. *> P£
Ljubljani, deiavžko Imjižico, téd^-L
a
KL'0 Podgorica.,
'°*
Zdefor Stana, Ljubljana, Šumareva?,
izkazMco za kolo, izdano cd NM v Lju
mi
ljeai.
/
Zotler Antonija, Polana 7, p. BWgoV1ca, knJiKoo iza kolo znamke >Puch< *^vUka 1240051, št. knjižice 1085S9. »•"»
2bona Miroslav, Ljubljana, Gradte, ^1"
tcetroj, vojaško knjižico, izdano od Sa°L~,
äkega odseka Postojna.
*°

Izdaja »Oradai Ita LKSc Direktor Jn odgovorni uradnic; dr. Raetko Mototk, tlek» tbbania >Tcn«ta TomKža. nd t Llubajani
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ÜDSKE RpPUßLIKE SLOVENIJE
jetnik VII.

Prilog k 14. kosu % dne 25. aprila 1950.

ŠTEV. 14

Razglasi in oglasi
v
naši založbi je izšla 1. knjiga v izdaji Društvo
Pravnikov LRS, sekcija za partizansko pravo
D

0KU5IENTI

0 RAZVOJU LJUDSKE OBLASTI V
SLOVENIJI

' Knjiga, katere gradivo je zbral in priredil ljudski
P°slanec m imiv. prof. dr. Makso Snuderl, prinaša 162 do
^"nentov, od razglasa CK KPS ua slovensko ljudstvo
^nec aprila 1941 do ukaza o imenovanju Narodne vlade
^avenije dne 5 •••• 1945< ir3 slcer pravne dokumente

glavni predpisi o kontroli nad izvozom in uvozom ter
carinski zakon, predpiši o invalidskih gospodarskih podjetjih, delavsko-uslužbenskih restavracijah, dečjih jaslih,
predpisi o ustanovitvi in prenehanju delovnih razmerij
m o delavskih knjižicah, delovnih lormah in tehničnih
normativih porabe delovne sile in materiala, o akumulacijah in cenah itd. z dodatkun. Zbirka, ki ima nad
3ö tabelaričnih pregledov in vzorcev, obsega 879 stïani
in stane v polplatno vezana 130 din.

12

narodne osvobodilne vojne Slovenije z značajem ali
Pomenom zakona ali najvišje norme, izdane od vrhovnih
>0r
ganov. Besedila kronološko zbranih dokumentov so
Prenesena v taki obliki, kakor so bila izdana med ve*hn bojem v partizanskem tisku, popravljene so samo
°Sitn,e večje napake. Posameznemu razdobju je postavvjen na čelo splošen pregled razvoja v Jugoslaviji in
^0 oris razvoja v Sloveniji kot sestavnega dela razvoja
v
središču. Na kraju knjige je avtor dodal komentar, ki
Pojasnjuje pomen posameznega pravnega akta.
Zbirka nudi pregledno sliko razvoja prvih zaoetko\
Prava PLRj na slovenskem ozemlju kot dela splošnih
em
. eljev jugoslovanskega prava v dobi narodne osvobo
-^e vojne. Knjiga, ki obsega 240 strani, stane broširana
'v polplatno vezana 78, v celo platno vezana pa 90 din.
Državna gospodarska podjetja, ljudske odbore pa
i Posameznike opozarjamo na
ZBIRKO GOSPODARSKIH PREDPISOV •. DEL
. ie vaino dopolnilo prvih dveh zbirk. Splošnim pred•otp
upravi drž. gospodarskih podjetij so dodani
d

Jfezglasi ministrstev
0r

S- «t 46/47-228
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Prvi oklic,
s
fcojSf'MJen je osnutek nove zemijilke
n
e&>
?a katastrsko obqipo Dvor v «od4
«Kraju Novo meato to at določi
•
1. junij 1Ô50
HeM ' "* ^te^S3 dalj© Je treba P?"
%••, ?> ^ osnutkom kakor z zemljl0>jigo.
vpisom"ledenega dne dalje Je samo z
"^•• I novoosnovano zemljîSko knjigo
çp^o (toaejj u&nke zemljiškoknjižnega
'Rki1 ie zemljišč, vpiéania v tej zem«ajigi.

'a ••^• ee « dnem 1. junija 1950 uva••
"0c
«üövPek ze
Popravljanje navedene no'•'1avajo üe
mljilke knjige. Zato se pona
' ikasiie- ^ PrigWjo svoje zahteve
d

» vgtctega 1. avgusta 1950
>ra.vJ5 KMd
?ö> 4 zahtevajo na podlagi
'a•< y t * oMjene pred 1. Junijem 1950,
•0•8*® bremenil! vpisi, ki Jih obeega
?
a a
eio wtni
P zemljiSka knjiga in ki ee
a i]JR7 *>ekih aH poseetnih razmerij,
•'*•- " ^ fevede ta sprememba z odPnpisom aH e prenosom ali •
a)

Naročnike in druge interesente opozarjamo, da bo
v naši založbi ter v izdaji in priredbi Urada za cene pri
predsedstvu vlade LRS v kratkem izšel:
CENIK NI2JIH ENOTNIH CEN ZA INDUSTRIJSKE
IZDELKE z veljavnostjo n» ozemlju LRS.
Ta cenik je dopolnilo »Ceniku odkupnih in državnih
(vezanih) cen za poljedelske pridelke in nižjih enotnih
cen v prodaji na drobno za industrijske izdelke«, •• je
bil objavljen kot priloga Uradnemu listu FLRJ št. 41 z
dne 14. V. 1949. Obsega načelne predpise v zvezi e
cenami, važne za trgovino in veljavne na območju LRS
kot dopolnilo zadevnim zveznim predpisom, ter nižje
enotne cene za industrijske izdelke, veljavne na vsem
ozemlju LRS.
Cenik izpolnjuje vrzel v sistemu cen in objavlja
vse cene za industrijske izdelke republiškega pomena.
Cene so razvrščene po skupinah in podskupinah izdelkov z namenom, da se lažje in hitreje najdejo.

popravo označbe zemljišč ali s sestavo
zemS^koknjižnih tefes ali kalktorkeli
drugače;
b) vei tisti, ki eo pridobili §e pred.
1. junijem 1950 aa zemljišoih, vpisanih
v novoosnovani zemljiški knjigi ali na
njihovih delih •zastavne, služnostne aH
drugo pravice, prikladne za knjižni vpis.
kolikor bi bilo te pravice treba vpisati
kot etere bremena, pa ie niso vpisane ali
niso vpisan.« teko, kakor je treba.
V priglasitvah pod b) Je treba natančno
navesti pravico in vrstni red. ki se zanjo
zahteva, kakor tudi zemljiškoknjižne
vložke, v katerih ee naj tzvrài vpis. Navesti je treba tudi, na kaj se opira priglašena pravica in na kaj zahtevani vrstni
red.
Priglasitvam pod a) In b) Je treba prt
loîiïi izvirnik in prepis urtine, iz katere
izhaja dotična pravica oziroma dejstvo.
In sicer v primerih, kjer so prav'ce «"<i
dejstva nastala po 26. Juniju 1946, brezpogojno, v primerih, kjer eo nastala preo
tem dnem, pa kolikor Ima tako 'tetino
stranka ali njen zastopnik.
Priglasitvene dolžnosti v nfêemer ne
Izpremmja to. da J© pravica, ki Jo je
treba priglasil, morde razvidna iz kakšne
listine, ki je ïe pri sodiSou. ali iz kakšnega sodnega sklepa itd. Pac pa «o od ?rigïasStvœre dolžnoti izvzete:

Ravnateljstvo »Uradnega liste LRS«
1. pravice in dejstva, za katera so ali
bodo do vštetega 81. maja 1950 upravičenci vložili prolnje ali priglasitve v
smislu 1. ali 2. toSke razglasa ministrstva
za pravosodje z dne 12. junija 1946 (Ur.
list LRS št. 169/44 z dne 26. VI. 1946).
2. pravice, ki se ne cph&jo na pogodbo
(n. pr. pravice, pridobljene zaradi agrarne reforme, zaplembe in podobno), ker
bodo te pravice itak uradno priglašene.
Kdor samudi zgoraj dani rok 1. avgusta
1950, izgubi pravico, uveljavljati priglasitvi zavezane zahtevke do tretjih oseb,
• si pridobijo knjižne pravice v dobri
veri na podlagi vpisov, obeioJeEih v novoosnovani zemljiški knjigi, kolikor ti
vpisi nipo izpodbijani.
Ill
Zoper vpise obremenilnih pravic (zastavne, služnostne itd. pravice), ki bodo •
novoosnovani zemljiški knjigi obstojaM na
dan 1. junija 1950, naj vsi tisti, ki mislijo,
da eo z obrtojem kakšnega teh vpisov alt
z njegovim vrstnim redom oškodovani v
svojih pravicah,
vložijo ugovore do, vštetega 1. avgusta 1950,
ker dobijo sicer ti vpisi učinek zemlji"•r.linf'z'm'h vpisov.
Novoosnovana zemljicu kajiga JP vsakomur na razpolago z& vpogled med
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rednimi uradnimi urami pri okrajnem sodišču v Novem mestu. Pri tem sodišču ee
tüdij vlagajo morebitne priglasitve in ugovori po ßricujocem oblicu in eicer pismeno ali ustno na zapisnik.
Proti zamudi rokov za priglasitve in
ugovore ni dopustna upostavitev v prejšnji stan in se ti roki ne smejo podaljšati
za posamezne stranke.
Ministrstvo za pravosodje LR_S
Ljubljana, dne 31. marca 1950.
G—39/5-50

4125

Razglas
Ministrstvo za kmetijstvo LR Slovenije
razglaša po 2. in 8. členu uredbe o preprečevanju mn zatiranju nalezljive ohromelosti prašičev (Uradni lfist LRS, št. 24—
150/49), da so v Ljudski republiki Sloveniji z nalezljivo ohromelostjo prašičev
okuženi okraji: Jesenice, Kamnik, Maribor okolica, Murska Sobota, Poljčane in
Ptuj ter da okraj Kranj ni več okužen s
to boleznijo.
LJubljana, dne 12. aprila 1850.
Ministrstvo za kmetijstvo LRS

Register državnih
gospodarskih podjetij
Vpisi
783.
Sedež: Grosuplje.
Dam vpisa: 13.- aprila 1950.
Besedilo: Oblastno mlinsko podjetje,
Grosuplje.
' Poslovni predmet: Mletje žitaric.
Ustanovitelj podjetja: LO Ljubljanske
oblaefi, odločba St. 1-229-1/1950 z dne
1. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: Peverjeništvo, za državne nabave pri LO Ljubljanske oblasti v Ljubljani.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Bojane Vinko, upravnik, samostojno, v
obsegu zak. pooblastil In pravil podjetja.
Kadunc Leopold, knjigovodja, sopodpisuje Instine po 47. členu spi. zakona o drž.
gosp. podjetjih,
Božjak Vladislav, tehnični vodja, v odsotnosti upravnika ali knjigovodje.
Ljudski odbor Ljubljanske oblasti,
poverjeništvo za finance.
Jae 12. aprila 1950.
Št. II-241/1-19Ó0
3823

•

784.
Sedež: Skorja Loka, Trata.
Dam vpisa: 13. aprila 1950.
Besedilo: Oblastno mlinsko podjetje,
Škofja Loka.
Poslovni predmet: Mletje žitaric.
Ustanovitelj podjetja: LO Ljubljanske
oblasti, odločba St. 1-229-1/1950 z dne
1. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: PoverjeniItvo za državne nabave pri LO Ljubljanske oblasti v Ljubljani.
Podjetje zastopajo ta zanj podpisujejo:
Linke Dušan, v. d. upravnika, samoefojno, v obsegu zak. pooblastil In pravil]
podjetja,
Trojar Jelena, knjigovodja, sopodpisuje
listine po 47. členu epi. zakona o drž.

ijosp. podjetjih,

Debeljak Franc, komercialni vodja, v
odsotnosti v. d. upravnika ali knjigovodjo
po 7. členu pravil podjetja.
Ljudski odbor Ljubljanske oblasti,
poverjeništvo za finance.
dne 12. aipriia 1950.
St. ÎI-35271950
' 3822
785.
Sedež: Dornava.
Dan vpisa: 2. magrca 1950.
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, Dornava. ,
Poslovni predmet: Kmetijska proizvodnja, vnovčevanje proizvodov v nepredelanem in predelanem stanju ter sklepanje
in opraviljanje vseh zadev v zvezi z glavnim poslovanjem.
Ustanovitelj podjetja: Oblastni LO Mariborske oblasti, poverjeništvo za kmetijstvo, odločba št. Pov 22/1 z dne 23. I.
1950.
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo za kmetijstvo Mariborske oblasti v
Mariboru.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Retelj Alojz, upravnik, samostojno, v
obsegu zakonitih pooblastil in pravil podjetja,
Herga Lizika, računovodja, sopodpisuje
vse listine po 47. členu spi. zakona o drž.
gosp. podjetjih.
Ljudski odbor Mariborske oblasti,
poverjeništvo za finance.
dne 2. marca 1950.
&t. 488/20—1950
3792
*
786.
Sedež: Jeruzalem.
Dan vpfea: 27. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, Jeruzalem.
Poslovni predmet: KmeUijaka proizvodnja, vnovčevanje proizvodov v nepredelanem in predelanem stanju ter sklepanje
in oprawijanje vseh zadev v zvezi z glavnim poslovanjem.
Ustanovitelj podjetja: Oblastni LO Mariborske oblasti, poverjeništvo za kmetijstvo, odločba št. Pov 19/1 z dne 23. I.
1950.
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo za kmetijstvo Mariborske oblasti v
Mariboru.
Podjetje zastopata In zanj podpisujeta
Pisar Filip, upravnik, samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil in pravil podjetja,
Berdnik Franc, računovodja, eopodipisuje listine po 47. členu epi. zakona o
drž. gosp. podjetjih.
Ljudski odbor Mariborske oblasti,
poverjeništvo za finance,
dne 27. februarja 1950.
St. 488/16-1950
3790

•

787.,
Sedež: Lepi dol.
Dan vpisa: 2. marca 1950.
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo. Lopi
dol.
Poslovni predmet: •••••••••• proizvodnja, vnovčevanje proizvodov v nepredelanem In predelanem stanju ter sklepanje
in opravljanje vseh zadev v zvezi z glavnim poslovanjem.
Ustanovitelj podjetja: Oblastni LO Mariborske oblasti, poverjeništvo za kmetijstvo, odločba št. Pov. 2Ì/1 z dne 23. I.
1950.

Stov. 14 - 25. IV. ••••
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo'za kmetijstvo Mariborske oblasti v
Mariboru.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Bračič Albert, upravnik, podpisuje samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil •
pravil podjetja,
.
Prelog Marjanca, računovodja, eopûoP1suje veo listine po 47. členu spi. zakon»
o drž. gosp. podjetjih.
Ljudski odbor Mariborske oblasti,
poverjeništvo za finance,
dne 2. marca 1950.
.
37yl
St. 488/19-1930
788.
Sedež: Marcnberg.
Dan vpisa: 25. februarja 1950.
Beeedito: Kmetijsko gospodarstvo, Marenberg.
, .,
Poslovni predmet: Kmetijska proIzV05
nja, vnovčevanje proizvodov v nepredirnem in predelanem stanju ter sklepa• '
in opravljanje vseh zadev v zvezi z g'a •
nim poslovanjem.
.,
Ustanovitelj podjetja: Oblastni LO •»»
•• •
riborske oblasti, poverjeništvo &a 1 4'
stvo, odločba št. Pov. 20/1 z dne 2d. *•
1950.
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo za kmetijstvo Mariborske oblas«
Mariboru.
, . . .
Podjetje zastopata in zanj podpisuj61 ^
Kegl Franjo, upravnik, samostojne,
obsegu zakonitih pooblastil in pravil p°*
jetja,
. .g
Beljan Ivan, računovodja, ftopodpisu^
vse listine po 47. členu spi. zakona
drž. gosp. podjetjih.
Ljudski odbor Mariborske oblasti,
poverjeništvo za finance,
dne 25. februarja 1950.
_o7
St. 488/14—1950
• *

•

789.
Sedež: Maribor.
Dan vpitsa: 22. marca 1950.
. _
Besedilo: Delavsko uslužbenska resi?
racija Oblastnega ljudskega odbora, •
Poslovni predmet: Prehrana '•:•>1>•••$.
— uslužbencev Izvršilnega odbora M^.
ekega odbora Mariborske oblasti. •• 6
vin ustanov in podjetij.
Ma
Ustanovitelj podjetja: Ljudski <•jE& z
iaw
riborske oblasti, odločba št. 11/1—
.
dne 6. I. 1950.
. kj
Operativni upravni voditelj: M^«t
odbor Mariboreke oblasti, poverjenasw
gostinstvo in turizem, Maribor.
. ^.o;
Podjetje zastopajo in zanj P^^SSoStibler Viktor, upravnik, za _veö m
ske in finančne listine, eopodpisuje ^
iWeóss Herman, poverjenik za gosJ•|^.
in turizem Izvršilnega odbora 0Jjt/
ribor aH
.j
Zagrajšek Ernest, uslužbenec ppv©0-'
š*va za gostinstvo in turizem Izvrsu
odbora LÒ MarlBor.
Ljudski odbor Mariborske oblisJV
poverjeništvo za finance,
dne 22. marca. 19•".
„79g
St. 488/32-1950
*!-.
790.
Sedež: Maribor.
Data vpisa: 3. marca 1956*
„•,,•„««'*
Beeedilof Oblastno mlinsko V°Ar ' >
Maribora.
. . *•"-

••.• — 25. IV. 1950
,1 «slovni predmet: Proizvodnja mlev*wh izdelkov.
Mlinski oteati;
J- Maribor, Jezdarska ul. 33,
-• Blato pri Konjicah.
7 CMmica pri Šentilju,
*•
From št. 61 in 62,
5

- Koäaki,
6- Kozjak,
7. Mežica,
»• Oplotna'ca,
9. Pekre,
10
- Püntover,
•. Poljčane.
!2. Rače,
|3- Slov. Konjice,
,. Smatino pri Slovenjem Gradcu,
f»- Vuïenica,
16. ZrePe.
laa«£?rati'Vai upravni voditelj: Uprava obb»n
omlittav Mariborske oblasti, odio?.
D
yt. 203/1-1950-I/t z dne 23. II. 1950.
°a.]etje zastopata in zanj podpisujeta:
vert dm
• •••1•(>» ravnatelj, eamoeitoj.no v
v l*iČ •stratlvnih upravnih zadevah,
\Wa ,LtlallČuih zadevah eopodpiMlje,
°* Angela, računovodja, neomejeno.
Ljudski odbor Mariborske oblasH,
poverjeniSfvo za «Dance,
dne 3. aprila 1930.
St. 488/24—1950.
3795
Hi.
*
?.edež: Maribor.
"an Vipisa; •. februarja-1950.
vahi i lo: »Oskrba«:, podjetje za oskrbi'
ka,ne
!P1*I
industrije in obrti, Maribor.
siûw • Predmet: Nakup ta piodaja
kalin
"? ,n materiala za oskrbovanje foa
*e industrije an obrtništva,
11•1
de • *<?°*ođloib
• Podjetja: Predaedetmo via.
1945 1•' d
a S-zak 662 z dne 9. ••.
z rih. ÎL °datna odločba št. S-••• 662/1
«n© 29. XII. 1947. Z odločbo vlade LRS
k m
tvidlT^
•
re

K dne

*•

X

-

1949 ie

Pre31a

Host •? publiske pristojnosti v prietoj»0 oblastnega LO Mariborske oblsati
u rav
LO Mativni
P ni voditelj: Oblasta!
lofen .boreke obla6ti> poverjenistvo za
Pcd° V1*1181^0 iu obl-L Maribor.
LgJ^iö zastopajo Ju zanj podpihujejo:
8t
ûinn
Viktor, v. d. ravnatelja, <eamoPradi v ckviru zakonskih pooblastil ia

cA Podjetja,

c

deotn ¥aTian« 5el planskega oddolka, v
oni
' ravnatelja, v istem obsegu kot
«ufo S?^ Franc, računovodja, sapodpiđtf i?•» po 47. členu epi. zakona o
î>'i^P;.PodjetjLh.
PieuFe vstm1•••» ^•' knjigovodja, 60podo dt2
e po 47. členu epi. zakona
aeB„ ' CceP« podjetjih, v odsotnosti glavr
**. atuaovođje.
1••
&1 odbor Mariborske oblasti,
poverjeništvo •• finance,
dne 11. februarja 1950.
St.-488/•—1950
S7SG
Î92.

•
Ia

' fei "bor.
i BetfeseđF?« a!- 4PreS
- a!Präla 195°. ij8k*h
fcrbovaInJca državnih
gospodanteT Mariborske obla.
»•
cev
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in JS admets Preskrbovanje delav.
^n »os«^/tencev, zapoelenäh v kmetijskea oblas» fWih
°a Področju Maribor*a w ,~ ie uslužbencev poverjeni"«eujstvo, delavcev in uelužban-

cev ekonomije oblastnega komuteja Jaienina, delavcev in uslužbencev ïUstrojat,
delavcev in uslužbencev Strojne postaje
Ptuj ter njihovih družin, če imajo skupaj
gospodinjstvo, z vsemi predmeti, ki eo
jim jpotrebni •• življenje in gospodinjstvo.
Poslovalnice: Maribor mesto dve poslovalnici, špeeerija, dalje po ena poslovalnica v Zgornji Kungoti, Pekrah, Marenbergu, Ptuju, Zavrču, Podlehniku, Slov.
Konjicah, Jeruzalemu in Centralno «skladišče v Mariboru.
Operativni upravni voditelj: Pnverjeniwtvo za kmetijstvo Mariboivko oblasti
v Mariboru.
UstanoAitelj podjetja: Ljudski odbor Mariborske oblasti, odločba št. Pov 44/1 z
dne 27. II. 1930.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Lipič Stefan, upravnik, samostojno, v
obsegu zakonskih pooblastil in pravil pol3jetja
Založnik Vladimir, računovodja, eopodpisuje listine po 47. členu zakona o drž.
gospodarskih podjetjih.
Ljudski odbor Mariborske oblasti,
poverjeništvo za finance,
dne 4. aprila 1950.
St. 488/37—1950
3R00

•

71)3.
Sedež: Mur«ka Sobota.
Dan vpisa: ?,. marca J9Ô0.
Besedilo: Oblaetno mlinsko podjefje, M.
Sobota.
Poslcv-ni predmet: Proizvodnja mlevskih
«zdelkov.
Mlinski obrah:
Murska Sobcio.
Daokovci J.,
Bakovci.
DahKOVci II.,
Beltinci
Dol. Lendava,
Pucenci,
üenterovei.
Sebïborci,
Centiba,
Hodoì,
Gaberje,
Skakovci.
Dolga va^
Pertoča,
Dubrovnik. .
Sv. Jurij. Rog^išvvci, Trate,
Kuzma,
Apače,
Serdifa.
Kcnjišče,
Sotina.
Hraatje — Mota.
LiiOov«.
Žepovci.
Peskovci.
OpeFativn; upravni voditelj: Uprava oblaetnih mlinov Mariborske oblasti v Mari,
bom.
Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor
Mariborske oblasti, odločba št. 262/1—50I/t z dne 23. II. 1950.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Mifkovio Anton, ravnatelj, samostojno y
administrativnih upravnih zadevah, v finančnih zadevah pa ekupaj z njim
Biro Alojz, računovodja,
Temelj Stojan, namestnik ravnatelja in
Skragan Margita, nižji knjigovodja v
vseh finančnih zadevah, skupaj z ravnateljem in njenim namestnikom, vsi pa
neomejeno.
LjiifUki odbor Mariborske obla?ti.
poverjenistvo 7a linance.
dne 3. aprila 1950.
St. 488/23—1950
3794

•

794.
Sedež: Pekre.
Dan vpisa: 3. marca 1950.
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, Pekre.
Poslovni predmet: Kmetijska proizvodnja, vnevčevanje proizvodov v nepredela-

nem in predelanem stanju ter sklepanju
lin opraivljanje vseh zadev v zvezi z- glavnim poslovanjem.
Ustanovitelj podjetja: Oblastni LO Mariborske oblasti, poverjeaišlvo za kmetijstvo, odločba St. Pov 18/1 z dne 23. 1.
1950.
Operativni upravni voditelj: FeverjeaiJtvo za kmetijstvo Mariboreke oblasti v
Mariboru.
Podjetje zastopata iu zanj ipodpifujeta:
(iobec Mariin, upravnik, samostojno, v
obsega aakcnsMh pooblastil en pravil podjetja,
Rojnik Zora, računovodja, sopodpisuje
listine po 47. členu spi. zakona o dri.
gospodarskih podjetjih.
Ljtid«ki odbor Mariborske oblasti
porerjeništvo za finance.
dne 3. aprila 1950.
St. 488/21-1950
3798
Sedež: Podlehnik.
Dan vpisa: 27. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, Podlehnik.
Poslovni jjredmet: Kmetijska proizvodnja, vnovčevanje proizvodov v nepredelanem in predelanem etanjo ter sklepanje
in opravljanje vseh zadev v zvezi z glavnim pcetovanjem.
Ustanovitelj podjetja: Oblastni LO Mariborske oblasti, poverjeništvo za kmetijstvo, odločba št. Pov. 26/1 z dne 23. I.
1950.
Operativni upravni voditelj: Poverjeni.
Stvo za kmetijulvo Mariborske oblasti v
Mariboru.
Podjetje zastopata m zanj podpisujeta:
Novak Jože, upravnik, samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil in pravil podjetja.
Kosar AvreHja, računovodja, sopodpifuije vse listine po 47. členu epi. zakona
o drž. gospodarskih podjetjih.
Ljudski odbor .Mariborske oblasti,
poverjeniStvo za linanre.
dne 27. februarja 1930.
St. 488/19-1930
«788

•

79G.
Sedež: Ptuj.
Dan vpisa: 3. marca 1950.
Besedilo: Oblastno mlinsko podjefje,
Ptuj.
Poslovni ip re d m et: Proizvodnja mlevMab.
izdelkov.
Mlinski obrati:
Mlin št. 1 Ptuj, Zgonrji breg 10.
Mlin St. 2 Ptuj, Spodnji breg 50,
Mlin v ZabOiVcih pri Ptuju,
Luščilnica. Ptuj, Trubarjeva ul. 3,
Mlin v Slapali pri Ptujski gori.
Mlin in oljarna, Središče ob Dravi, .
Mlin Cezanjevcî pri Ljutomeru.
Mlin Grabe, okraj Ljutomer,
Mlin Radoslavci, okraj Ljutomer.
Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor
Mariborske oblasti, odločba št. 264/1950
17t z dne 23. TI. 1950.
Operativni upravni voditelj: Uprava
oblastnih' -mlinov Mariborsko oblasti e «de-Zem v Mariboru.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Zorčio Alojz, ravnatelj,i samostojno in
neomejene v vseh administrativnih uprav.
niii zadevah, v finančnih zadevah p* sopodpieuje
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Sentjure Silvester, računovodja, v vseh
tiiiaučnih zadevah neomejeno.
ljudski odbor Mariborske oblasti,
poverjeništvo za finance,
dne 3. aprila 1950.
St. 488/22—1950
3793

•

Î97.
Sedež: Slovenske Konjice.
Dan vpisa: 7. marca 1Ô50.
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, Slovenske Konjice.
Poslovni predmet: Kmetijska proizvodnja, vnovčevanje proizvodov v nepredelanem stanju sklepanja m opravljanje vseh
zadev v zvezi z glavnim poslovanjem.
Ustanovitelj podjetja: Oblastni LO Ma
riborske oblasti, poverjeništvo za kmetijstvo, odločba št. Pov 24/1—1950 z dne 23.
I. 1950.
Operativni upravni voditelj: Poverjeni,
stvo Za kmetijstvo Mariboreke oblasti v
Mariboru.
Podjetje zastopata • zanj podpisujeta:
Strašek Ivan, upravnik, samostojno, v
obsegu zakonitih pooblastil in pravil podjetja.
Grame Mirjan, računovodja, podpisuje
listine po 47. členu spi. zakona o drž.
gospodarskih podjetjih.
Ljudski odbor Mariborske oblasti,
poverjeništvo za finance,
dne 7. marca 1950.
St. 488/26-1950 •
3797
79!>.
Sedež: Zavrč.
Dan vpisa: 27. februarja 1950.
Besedilo: Kmetijsko gospodastvo, Zavrč.
Poslovni predmet: Kmetijcika proizvod
nja, vflovčevanje proizvodov v nepredelanem in predelanem stanju ter sklepanj*in opravljanje vseh zadev v zvezi z ?la\
aim poslovanjem. .
Ustanovitelj podjetja: Oblastni LO Ma
ritenske oblasti, poverjeništvo za kmetijstvo, odločba št. Pov 23/1 z dne'23 I.
1950.
Operativni upravni voditelj-. PeverjeniStvr' za kmetijstvo Mariborske oblasti v
Mariboru..
-Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Emeršič Mihael, upravnik,- samostojno,
t obsegu zakonitih pooblasti] in pravil
podjetja,
. ..
Skok Franc računovodja, sopodpiauje
vse listine po 47. členu spi. zakona o drž.
gospodarskih podjetjih.
Ljudski od h.11 Mariborake oblasti,
poverjeništvo za finance.
dn-D 27. febnlarjn 1950.
- . - •
"St. 488/17—1950
3780

•

799. •
.:-.".
Sedež: Zgornja Kungofa.
Dan yplsa: v6. marca 1950.
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, Plač
Svečina.
Poslovni, predmet: Kmetijska proizvodnja, vnovcevanje proizvodov v nepredela
nem in predelanem stanju ter sklepanja
ki opravljanje vseh zadev v zvezi z glavnim poslovanjem.
"Ustanovitelj podjetja: Oblastni LO M.i
riborske oblasti, poverjeništvo za Itmetijetvo, odločba- št. Pov 25/1 z dne 23. I.
1950.
ODorativni- upravni voditelj: Poverjen!.
5tv;i. za kmetijstvo Mariborske oblasti v
Mariboru.

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Trdin Stefan, upravnik, samostojno, v
obsegu zakonitih pooblastil in pravil podjetja,
Kcsar Brïgita, računovodja, eopodpisuje. listine po 47. členu 6pl. zakona o drž.
gosp. podjetjih.
Ljudski odbor Mariborske oblasti,
poverjeništvo za finance,
dne. 6. marca 1950.
št. 488/25-1950
3796
SOU.
Sedež: Grosuplje.
Dan vpisa: 3. aprola 1950.
Besedilo: Krajevu0 šiviljsko podjetje,
Grosuplje.
Poslovni predmet: Krojenje m šivanjj
žeaskih oblek in perila ter reparature.
Ustanovitelj podjetja: KLO Grosuplje.
Podjetje zastopajo • zanj podpisujejo:
•lanežič Anton, predsednik KLO,
Zupančič Anica, tajnica KLO,
Zrimc Marica, poslovodja in
Trpin Rudolf, šef knjigovodskega centra
lokalnih podjetij okraja Grosuplje, vsi po
pravilih podjetja.
Okrajni LO Grosuplje,
poverjeništvo za finanee,
- dne 3. aprila 1950.
St. 348—1950
3765
801.
Sedež: Stična.
Dan vpisa: -4. aprila 1950.
Besedilo: KLO podjetje čevljarska delavnica, Stična.
Poslovni predmet: Izdelovanje čevljev
ter popravila.
Ustanovitelj podjetja: KLO Stična.
Opera t. upravni voditelj: KLO Stična.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Pajk Lojze, upravnik,
Kavšek Avgust, član KLO,
Trpin Rudi, šef knjigovodskega centra in
Kavšek Anica, nam. šefa knjigovodskega centra, vsi po pravilih podjetja.
Okrajni L0 Grosuplje,
poverjeništvo za finance,
dne 3. aprila 1S50.
St. 366—1950
3758
802.
Sedež: Stična.
Dan vpisa: 4. aprila 1950.
Besedilo: KLO podjetje frizerska delavnica. Stična.
Poslovni predmet: Opravljanje vseh poslov brivske in frizerske stroke,
Ustanovitelj podjetja: KLO Stična.
Operat. upravni voditelj: KLO Stična.
Podjetje zastopajo in zanj -podpisujejo:
Pajk Lojze, uslužbenec,
Kavšek Avgust, upravnik,
Trpin -Rudi. šef knjigovodskega centra in
Kavse|< <Vnica. nam. sefa 'mjigovedskeüa centra, vsi po pravilih podjetja.
••••••• LO Grosuplje,
poverjeništvo za finance,
dne 4. aprila 1950.
Št. 368-1950
3757
V03.
Sedež: Stična.
Dan vpisa: 3. marca 1950.'
Besedilo: KLO podjetje gostilna. Stična.
Poslovni predmet; Točenje alkoholnih
in brezalkoholnih pijač.
Ustanovitelj podjetja: KLO Stična.
Operat, upravni voditelj: KLO Stična.

Stev. 14 — 25. IV. l$jg
Podjetje zastopajo m zanj podpisujejo:
Pajk Lojze, upravnik,
Kavšek Avgust, član KLO,
Trpin Rudi.sel knjigovodskega centrais
Kavšek Anica, nam. šefa knjigovodskega centra, vsi po pravilih podjetja.
Okrajni LO Grosuplje,
poverjeništvo za finance,
dne 3. aprila 1950.
St. 370-1950
S?64
804.
• Sedež: Stična.
Dan vpisa: 3. aprila 1930.
Besedilo: KLO podjetje mehanična delavnica, Stična.
Poslovni predmet: Mehanična dela, P°-.
pravila ter avtoprevozi.
Ustanovitelj podjetja: KLO Stična.
Operat. upravni voditelj: KLO Stična.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujej°:
Kavšek Avgust, upravnik,'
Pajk Lojze, uslužbenec,
Trpin Rudi, šel knjigovodskega centra w
Kavšek Anica, nam. šefa knjigovodskega centra, vsi po pravilih podjetja.
Okrajni L0 Grosuplje,
poverjeništvo za finance,
dne 3. aprila 1950„„„
3 W
St .369—1950
'
805.
Sedež: Stična.
Dan vpisa: 4. aprila 1950.
Besedilo: KLO podjetje mesarija, StičnaPoslovni predmet: Klanje živine, Pr0"
daja mesa.
Ustanovitelj podjetja: KLO Stična.^
Operat. upravni voditelj: KLO Stična._
Podjetje zastopajo in zanj podpisuje^
Pajk Lojze, upravnik,
Kavšek Avgust, član KLO,
Trpin Rudi, šef knjigovodskega centra»
Kavšek Anica, nam. šefa lnijigovC4ÎSKega centra, vsi po pravilih podjetja
Okrajni L0 Grosuplje,
poverjeništvo za finance,
dne 4. aprila 1950
„„.n
3 9
St. 365-1950
'°
806.
Sedež: Stična.
Dan vpisa :3. aprila 1950.
,
Besedilo: KLO podjetje mizarska delnica, Stična.
^ .
Poslovni predmet: Izdelovanje etavon
ga in drugega pohištva.
Ustanovitelj poïïjetja: KLO Stična.
Operat. upravni voditelj: KLO S"enaPodjetje zastopajo in zanj podpisuj«
Kavšek Avgust, upravnik,
Pajk Lojze, uslužbenec,
,„,•,
Trpin Rudi, šef knjigovodskega centra"
Kavšek Anica, nam. šefa Mjgw<>đ6Ke
ga centra, vsi po pravilih' podjetja.
Okrajni LO ' Grosuplje. '
poverjeništvo za finance.
dne 3. aprila 195Ö
q7(5<
d
št. 361-1950
'

•

807.
Sedež: Stična.
Dan vpisa: 4. aprila 1950.
• » i«y
Besedilo: KLO podjetje šiviljska ae^
niča. Stična.
, ..
Poslovni predmet: Šiviljska djeJa- .
Ustanovitelj podjetja: KLO Stična.
Operat. upravni voditelj: KM[jJZfr
Podjetje zastopajo in zanj podp•"eJ
Kavšek Avgust, upravnik, ,
Pajk Lojze, uslužbenec.

^*•. 14 — 25. IV. 1950

••••••••

jfpin Rudi, šef knjigovodskega centra In i Rus Zlata, blagajnik, oba do zneska,
aavsek Anica, nam. šefa knjigovodske- [ določenega s pravili podjetja.
ta centra, vsi po pravilih podjetja.
Okrajni tO Kočevje,
Okrajni LO Grosuplje,
poverjeništvo za finance,
puvcrjcništvo za finance,
dne 1Ï. aprila 1950.
dne 4. aprila 1950.
St. 148/1
3960
St. 363—1950
3760
812.
80S.
*
Sedež: Kočevje, Pogorska ulica št. 61.
Sedež: Stična.
Dan vpisa: 17. aprila 1950.
£an vpisa: 3. aprila 1950.
Besedilo; Gospodarsko podjetjo — ple«Movni predmet: Žaganje desk.
skarstvo in slikarstvo, KLO Kočevje.
ustanovitelj podjetja: KLO Stična,
predmet: Pleskarska in slikaroperai, upravni vaditelj: KLO Stična. skaPoslovni
dela.
°Qjetje nastopajo in zanj podpisujejo:
Ustanovitelj podjetja: KLO Kočevje.
£aysek Avgust, upravnik,
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
3k Lojze, uslužbenec,
KLO Kočevje.
•rpm Rudi, šef knjigovodskega centra in odbor
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
g, vsek Anica, nam. iefa knjigovodske,
Kayten Miloš, poslovodja, samostojno *
sd centra, vsi po pravilih podjetja.
vcah zadevah; listine denarnega in finančOkrajni LO Grosuplje,
nega značaja sopodpisujeta
poverjeništvo za finance,
Zaje Vinko, poverjenik DGP m
dne 3. aprila 1950.
Balzalorsky Vladimir, šef računovodŠt. 367—1950
3762
stvenega centra; v odsotnosti poverjenika
80V
*
*
podpisuje zanj
Amersek Jože, namestnik, vsi pa do
^edež: Gortfa vas st. 80.
zneska, določenega s pravili podjetja
"fa vpisa: 17. aprila 1950.
«esiedjio: Šivalnica, KLO Gorica vas.
Okrajni LO Kočevje,
oblagat predmet: -Izdelovanje ženskih
poverjeništvo za finance,
Ine 17. aprila 1950.
Ty* in druge konfekcije te objrti.
Št. 244/1950
3986
••»•••••1• uP°rdietia-- KLO Gorica vas.
«dhC vi^ P avni voditelj: Izvršilni
Gori£a vas
Potf-Ctj• zast
813.
IW relc
'° Ana
°Pai° in zanj podpisujejo:
Sedež: Kuželj št. 19.
v Yfc5°
. poslovodja, samostojno
Dan vpisa: 15. aprila 1950.
üaaSn zadewari; ^hno denarnega in fiBesedilo: Krajevno čevljarsko podjetje,
QL~Sa.
značaja
eopbdpisuje-la
KLO Kuželj.
ekivT retaT Frtmc, poverjenik gospodarPoslovni predmet: Izdelovanje in po^Podjetij in
5
pravilo obutve.
sli j?*"
Ivanka,
računovodja;
v
odsotnoUstanovitelj podjetja: KLO Kuželj.
\f °vf/jenika
podpisuje zanj M
Operativni upraivni voditelj: Iavrlilni
*«n£.
atìja,
v&
fri
do
zneska,
doloodbor KLOKuželj.
-nesa s pravili podjetja.
Podjetje zastopata to zanj -podpisujeta:
Okrajnj LO Kočevje,
Poje Jože, poslovodja, samostojno v vseh
Poverjeništvo za finance,
zadevah; listane denarnega in finančnega
dne 17. aprila 1950.
značaja sopodpisuje
St. 785/1950
3987
Š'timac Drago, računovodja, oba do zneeka, določenega s pravili podjetja.
Okrajni LO Kočevje,
fjgS: HriB R. 59.
poverjeništvo za finance,
0
Bal?!? "" M. aprila 1950.
dne 16. aprila 1950.
*li 2{°* KofcSko P°đi«tje, KLO LoSt. 787/1950
3983
«di)^r^e5i «pravni' voditelj: Izvršilni
814.
&5LD ••• Pbtol£
^ijt^.-.KäfetoiPiata
in zanj podpisujeta:
Sedež: Osilnica.
Ve
*Kz~? Alojzij, upravnik, samostojno v
Dan vpisa: 17. aprila 1950. ,
ne»., ^d^vah; listino denarnega in finančBesedilo: Krajevno gostinsko podjetje,
Osilnica.
Vu
Üeiiae0 ?• blagajnik, oba v mejah doIzbriše se Janeš Anton, podpredsednik
ga kredita.
KLO Osilnica in vpiše , ,
Okrajni LO Kočevje,
štimec Anton, član operativnega uprav,
,0T
crjeniŠtvo za finance,
nega vodstva in
, . dne 14. aprila 1950.
Ožura Bogomir, računovodja podjetja;
št. 148
3979 v odsotnosti Štimca Antona podpisuje
4
•
¥
2agar Anton, uslužbenec KLO Osilnjca?
Ž
vsi pa do zneska, določenega e- pravili
Ž5 = Hrib It 59.
podjetja.
üe*ft;.H.
aprite È950.
Okrajni LO Kočevje, ,
p
0:
°tojf.
Mizarsko podjetje, KLO LoSkl
poverjeništvo za finance,
dne 17. aprila 1950.
l^avjia0^11,-.Predmet: Izdelovanje In poŠt. 504/1950
3985
pohl§tva
lkov.
ter drugih' mizarskih' iz

•

Op^S^i Podjetja: K!'0 folti poto«.
' 0r ttf^upravni
voditelj: Izvršilni
0
PođjS
USU
potok.
Kordiše..Copata in zanj podpisujeta:
Seh
'nari
ža<WV?JZ\ upravnik, samostojno v
>e?n
w ,»*\ kaline ffcœuCArtfaf ïri de'»ačaja eoptfdpieuTe
,(lb

815.
Sedež: Osilnica št. 8.
Dan vpisa: 14. aprila 1950.
Besedilo: Kovaška delavnic», KLO Osilnica.
Poslovni predmet: Kovaška dela.
Ustanovitelj podjetja: KLO Osilnica.
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Operativni upravni vodiïplj: Izvršilni
odbor KLO Ofilnica.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Gorše Janez, poslovodja, neomejeno dt
zneska 80.0Q0din; listine denarnega in
finančnega poslovanja podpisujeta skupa i
štimec Anton, predsednik in
Ožura Bogomir, tajnik KLO Osilnica,
oba v mejah dovoljenega kredita.
Okrajni LO Kočevje,
poverjeništvo za finance,
Ine 14. aprila 1950.
*t. 144/1950
3978
816.
Sedež: bodražua št. 88.
DdD vpisa: 16. a pria 1950.
Besedilo- Mošk» krojašfvo, Sodražica.
Poslova: predmet Izdelovanje moških
oblek in druga dela te stroke.
Uetanoutelj puclj-tja; KLO Sodražica.
Operativni up rami voditelj: Izvršilni
odbor KLO Sodražica.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Drobni? hau, poslovodja, samostojno v
vseh zadevah; listine denarnega in finančnega značaja sopodpisujeta
Vesel Slane, upravnik podjetij in
Arko Ivap, računovodja, vsi do zneska,
določenega s pravili podjetja.
Okrajni LO Kočevje,
poverjeništvo za finance,
dne 14. aprila 1930.
St. 786/1950
3984
817.
Sedež: Sodražica št. 141.
Besedilo: Gospodarska podjetja«— kle
parstvo, KLO Sodražica.
Poslovili predmet: Kleparaka dela. .
UstanoviMôlj podjetja: KLO Sodražica.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Sodražica.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Pintar Jože, poslovodja samostojno, v
vseh zadevah; listine denarnega iri finančnega značaja sopodpisuje
Vesel Stane, upravnik, v njegovi odeotpa
,
•
Arko Ivan, vsi do zneska, določenega
s pravili podjetja.
Okrajni LO Kočevje,
poverjeništvo za finance, dne 15. aprila 1950Št. 145
3982
818.
Sedež: Segova vas št. 43.
Dan vpisa:- 14. aprila 1950.
Beeedïlo: Čevljarsko podjetje, KLO-Loški potok.
Poslovni predmet: Izdelovanje in po'
pravilo obutve.
Ustanovitelj podjetja: KLO' Loški potokOperativni 'upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Loški potok.
'•••'>.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Kordiš Alojz, 'upravnik", samcetojno v
vseh zadevah ; listmie denarnega in f••••nega značaja sopodpifruje
Rus Zlata, blagajnik", ob'a do zneska, đo-'
loîwaega • pravili podjetja.
Okrajni LO Kočevje, • .
• :
poverjeništvo za finance»
J
dne 14. aprila 1950; ,
' "Št. Ï48/2 • ';' ' ' ... 3981

UBADJJI LIST LRS
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si».
Sedež: Sv. Peter pod Sv. gorami.
Dan vpisa: 17. aprila 1930.
Besedilo: Krajevna mesnica. Sv. Peter
poti Sv. gorami.
Poslovni predmet: Klanje živine m pro.
daja mesa na drobno.
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Peter
pod Sv- goram', odločba it. 217'1 z dne
19. marca 1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Sv.
Peter pod Sv. gorama.
Podjetje zastopajo «i zanj podpisujejo:
Glibe Kari, upravnik, samostojno, v računovodstvenih zadevah pa skupaj • njim
Kolar Ivan, računovodja, do zneeka
10.000 din, za večje zneske sopedpisuje
Čepjn Franc, predsednik KLO.
Okrajni LO Krško,
uoverjeništvo za finance,
dne 1". aprila 1950.
št. 09.4/1—50
3857

•
S20.
Sedež: Sv. Peter pod Sv. gorami.
Dan vpisa: 17. aprila 1950.
Besedilo: Krajevna tehtnica. Sv. Peter
pod Sv. gorami.
Poslovni predmet: Tehtanje.
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Peter
pod Sv. gorami, odlofba št. 67'1 z dne
19. marca 1950.
Operativni i'iiavni voditelj: KLO Sv.
Peter pod Sv. gorami.
Podjetje zastopajo in zanj podpisuje:
Glibe Kari, upravnik, samostojno, v iaüunovodstvenih zadevali pa skupaj z njim
Kolar Ivan, računovodja, do zneska
10.000 din, za večje zneeke eopodpisuje
Capin Franc, predsednik KLO.
Okrajni LO Krško,
poverjenistvo za finance,
dne 17. aprila 1950.
St. 999/1-50
3S58

•

S».
Sedtž: Sv. Peter pod Sv. gorami.
Dan vpisa: 17. aprila 1950.
Beeediilo: Krajevna ïaga, Sv. Peter pod
Sv. gorami.
Poslovni predmet: Rezanje in predelava
lesa.
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv- Peter
pod Sv. gorami, odločba št. 64/1 z dne
19. marca 1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Sv Peter pod Sv. goramiPodjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Glibe Kari. upravnik, samostojno, v računovodstvenih zadevah pa •••••• z njim
Kolar Ivan, računovodja, do zneeka
lO.QOOdbj, za večje zneske eopodpiauje
öepin Franc, predsednik KLO.
Okrajni LO Krško,
poverjenistvo za finance,
dne 17. aprila 1930.
Št. 697/1-50 '
SS56

•

822.
Sedež: Sv. Peter pod Sv. gorami.
Dan vpfea: 17. aprila 1950.
Besedilo: Krajevni kamnolom, Sr, Peter pod Sv. gorami.
Poslovni predmet: Predelava în prodaja gramoza veaSe vrste.
ustanovitelj podjela; KÏO Sv. Peter
pod Sv. gorami, odločba et. 6571 • dne
19. marca 1950.
Qil'er|tìvni upravni voditelj: KCÖ €v.
Peter pùà Sv. goramî.

Podjetje zastopajo ta zanj podpisujejo:
Glibe Kari, upravnik, samostojno, v računovodstvenih zadevah pa skupaj z njim
Kolar Ivan, računovodja, do zneeka
10.000 din, za večje zneske eopedpieuja
Coin Franc, predsednik KLO.
Okrajni LO Krško,
poverjenistvo za. finance,
dne 17. aprila 1950.
Št. 996/1—50
38Ó3
*
823.
Sedež: L'créak.
Dan vpiea: 10. marca 1050.
Besedilo: Krajevna krojaška delavnica,
Ceriak.
Poslovni predmet: Izvrševanje krojaških del.
Ustanovitelj podjetja: KLO Ceršak.
Operativni upravni voditelj: KLO Ceršak.
Poslovodja podjetja je Šauperl Rupert.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Šauperl Rupert, poslovodja in
Ham; Jožef, za oper. upravno vodstvo.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjenistvo za finance,
dno 10. aprila 1950.
Št. 369/1—V/2—1950
:1770

•

824.
Sedež: Rama št. 24.
Dan v pipa: <i. marca 1950.
Besedilo: •••••••• krojaška delavnica,
Pesnica.
Poslovni predmet: Izdelava moških in
ženskih oblek iz prinesenega blaga.
Ustanovile)] podjetja: KLO Pesnica.
Operativni upravni voditelj: KLO Pesnica, pooblaščenec Frajznian Franc.
1'odjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Frajzman Frane, poslovodja in
Harc Ivan, za oper. upravno vodstvo.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjenistvo za finance,
•Ine 6. marca 1950.
Št. 447/1 -V/2—1950
3836
*
825.
Sedež: Rauca št. 7,
Dan vpisa: 6. marca 1930.
Besedilo: Krajevna pekarna, Pesnica.
Poslovni predmet: Peka in razprodaja
kruha.
Ustanovitelj podjetja: KLO Pesnica.
Operativni upravni voditelj: KLO Pesnica, pooblaščenec Hadner Jožef.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Hadner Jože, poslovodja, neomejeno,
Harc Ivan, za oper. upravno vodstvo,
neomejeno.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjenistvo za finance,
dne 6. marca 1950.
Št. 449/1—V/8
3834
826.
Sedež: Ranca št. 46.
Dan vpisa: 6. marca 1950.
Besedilo: Krajevna prodajalna mesa,
Pesnica.
Poslovni predmet: Prodaja mesa.
Ustanovitelj podjetja: KLO Pesnica.
Operativni upravni voditelj: KLO Pesnica, pooblaščeneo Krajne Steßca.
Podjetje zastopata ia zanj podpiaujetaj
Krajne Štefka, poslovodja,
Harc Ivan, za oper. upravno vo&toro,
Okrajni LO Maribor okolica:,
poverjenistvo za finance,
«dime 6. marca 1950«
Št, ••-••
3835

Štev. 14 y 25. IV, «"g.
82-7.
Sedež: Sladki vrh et. 3.
•
Dan vpisa: 23. januarja 1950.
Besedilo: Krajevna klavnica in mesnica»
Sladki vrh.
Poslo,vni predmet: Klanje živine in prodaja mesa na drobno.
Ustanovitelj podjetja: KLO Sladki vrhOperativni upravni vcdiitelj: KLO Sladki vrh, pooblaščene» Fajnik Oskar in Ka"
duha Štefan.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejoNiki Ivan, poslovodja,
Pajnik Oskar in
Raduha Štefan, oba za operat. upravno
vodstvoOkrajni LO Maribor okolica,
poverjenistvo za finance,
dne 25. januarja 1950.
•
Št. 264/1—V/2—1950
3/6».
Vedež: Sladki vrh št. 49.
Dan vpisa: 23. januarja 195••
Bè»edil'o: Krajevna gostilna, Sladki vrr
Poslovni predmet: Izvrševanja gostilniških poslov.
,
Ut-tanovitelj podjetja: KLO Sladki vrhOperativni upravni voditelj: KLO Sladki vrh, pooblaščenca Pajnik Oskar m Raduna âteîan.
. .
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kocbek Otilija, poslovodja,
Fajnik Oskar in
\
Raduha Štefan, oba za oper. upravu"
vodstvo.
Okrajni LO Maribor okoli«
poverjenistvo za finance,
dne 23. januarja 1930„„
3 b/
Št. 263/1- V '2—1950
'
*
82•.
Sedež: Sleme U. 8, KLO Sv. Krif
Dan vpisa; 10- aprila 1030.
_ «
Besedilo: Krajevna žaga, KLÔ Sv. Kr«.
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv%KwzOperativni upravni voditelj: KLO » •
Križ.
Poslovodja podjetja je Pajtler ••*°?•0•.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujeJ '
Pajtler Jakob, poslovodja,
Hojnik Konrad, knjigovodja'in
. .
Vrcman Jožef, ea oper. upravno vüdw*
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjenistvo za finance,
dne 10. aprila 1050.
._-/
eîïl
St. 1526/1- V/2-193*
*
880.
Sedež": Sv. Krit, Sober 51»
Dan vpisa: 10. aprila 1050.
Sf,
Besedilo: Krajevna goitilna. K1J"
Poslovni predmet: Teženje alkoholna
ia brezatoholmih pijač na drobno. .„
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. K»*
Operativai upravni voditelj: &•
Podjetje zastopajo în •••••••
Sauer Mata, poslovodja,
Hojnik Konrad, •••^^•3 • .••••.
Viemaa Jožef, za aper, upravna voow
Okrajni LO Maribor okoli«»,
poverjenistvo «a finance,
dine 10. aprila 1030.
s»j2
St. 1525/1-V/2-1050
»'
831.
„,.-*•* il5.
Seddft ST. Lotrenc na P«k **• "
Dan viptea: 14. aprila tt8f4_ f ^
BeseđSte: Krajema kovafojca, WTI
na PoK.

^fv/14 — 2ó. IV. 1036
dei

lovni
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Predmet: Izviševanje tovaškili

Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Lovrenc

**£ '••••,

Operatimi upravni voditelj: KLO Sv.
<>ajetje zastopata in zanj podpisujeta:
£•••••••
Rudolf, poslovodja in
Er
P'è Ana.
.
Okrajni LO Maribor okolica^
Poverjoništvo za finance,
dne 14. aprila 1950.
Št. 1589/1—V/2—1930
3769
832.
*
Sedež: Zg. Polskava.
"an vpisa; 30. marca 1950.
6kavSedll0: KraJcv"i rudokop, Zg. Pol.
zele^SlCfïJli Predmet: Izkopavanje drnove
Harni"* rUde in dobaVa mariborski pliUstaimoviteli podjetja: KLO Zg. Pol6
kava,
p0°Pei1ati|vni upravni voditelj: KLO Zg.
ujetje zastopajo in zanj podpisujejo:
*°t Jožef, poslovodja,
e
4ak Bogomir, knjigovodja ter
*erk jožel in
e
fio * |ko Make, oba za operativno uprav.
Okrajni LO Maribor okolica.
Povcrjoništvo za finance,
dne 30. marca 1050.
St. 1587/1—V/2—1950
833.

3766

83S,
Sedel; Črnci,
Besedilo'; Okrajna žaga, Oraci.
Dan vpisa: 14. aprila Ì95Ó.
Piosicvtai predmet: Žaganj© lesa.
Ustanovitelj podjetja: OLÛ Radgona;,
Operativni upravni voditelj: ÛLO Radgona.
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo:
Žabata Franc, upravnik,
Pcljanec Franc, knjigovodja, in
Levstik Franc, poverjenik OLO Radgona.
Okrajni LO Radgona,
poverjeništvo za finance,
dne 14. aprila 1950.
št. 16/21
SfS5
836.
Sedež: Radeče st. 200.
Dan vpisa: 18. aprila 1950.
Besedilo: Kleparska delavnica, KLO
Radeče.
Poalovni predmet: Popravilo pesode ter
razne reparature ••• obnovi nil, popravilo strelovodov ter vodne instalacije.
Ustanovitelj podjetja: KLO Radeče.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Lasič Milka, začasni upra/vnik kom.
podjetij,
Zi'brot Jože, poslovodja, oba v mejah
pravdi.
Okrajni LO Trbovlje,
poverjeništvo za finance,
dne 18. aprila 1950.
Št. 454/1—1950
3906

*

ffdež: Cerknica.
rf ,4Piea: 18. aprila 1950.
Pual 0: KraJ°vna ža8a> Cerknica.
ne j • ' predmet: Komunalno etoritveprj^^öoati, rezanje lesa (predelava)
da IBI m> zadružnim in državnim goepouÌ,?m * Podjetjem.
^«anovitelj podjetja: KLO Cerknica,
«ca at'Vni uPraivni voditelj: KLO CerkMed J'e zastoPaJ° in zanj podpisujejo:
Sa u ^ranc' poslovodja; listine deaar8oißn: kreditnega •• finančnega poslovanja
spPisujo
UldarSi
č Edo, tajnik KLO.
Okrajni LO Postojna,
Povcrjoništvo za finance,
dne 18. aprila 1950.
Št. 631/1-50
3860

Ue

Se:
đeŽ: St Pe,er
Dan
na Krasu
^an . hZ
.TP**: 19. aprila 1950.
0:
ter „na'T ,ì P'onirska restavracija, St. Pe•p0 Krasu.
4 )^fn< predmet: Preskrba otrok do
Uäbmz .mlečraiimii jedili in pecivom.
4
•••••1•1• P°dJotia: KL0 St- Pcter
lv

JuoajS ni upravni voditelj: Uprava ko••1•
h
S^POdarekih podjetij KLO št.
Po• a Kraeu

Ä

-

2afr^e/astopajo in zanj podpisujejo:
"arne? Amalija, poslovodja, Meline defa
ia n^d F°dilnega in finančnega zna2nj£ •ujeta
S1
Franc
ter
-W«L
to CenUy | ^' v'- upraraik,
d
' šefa^knjigovodekeOkrajni LO Postojna,
Povcrjoništvo za finance,
•:- .... <•e 19. aprtia 103o.
s
'. 24 718/1—1950
*

8995

Spremembe
837.
Sedež: Ljubljana, Krekov trg 10.
Dan vpiea: 13. aprila 1950.
Besedilo: Podjetje »Mestni vodovod«
Ljubljana.
Izbriše 6e Prinčič Sonja, namestnik računovodja in vpiše
Anžič Ančka, namestnik računovodje.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 13. aprila 1950.
Fin. št. 1203/50
3784

•

83S.
Sedež: Ljubljana. Wolfova 1.
Dan vpisa: 15. aprila 1950.
BesecUo: Trgovsko podjetje »Narodni
magazin« Ljubljana.
Sedež ekonomije ee prenese iz Oeete
dveh cäarjev v Hraetje št. 7.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 15. aprila I9e0.
Fin. št. 1216/50
3861
639.
Sedež: Gotovljo.
.
Dan vpiea: 17. aprila 1950.
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje
medzadružnega odbora Gotovljo.
Bceedilo odslej: Elektrožaga, KLO Gotovlje.
Okrajni L0 Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 17. aprila 1950.
Št. 830/2-1950
3920
*
840. .
Sedež: Kamnik.
Dan vpisa: 18. aprila 1950.
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje
»Mlelko« Kamnik.

JebWäei» še Pcdlipnik Jakob in Rozman Slavka, in vpišejo se:
Pavlic Ivan, upravnik,
Rraman Slavka, knjigovodja, ki podpisujeta spise finančnega in kreditnega zar
čaja. V odsotnosti zastopa upravna©
Podlipnik Jakob.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance.
dne 18. aprila 1950.
Št. 742 III 1950
3018

•

841.
Sedež: Komenda.
Dan vjpiea: 18. aprila 1930.
Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb,
Komenda.
Izbrišejo ee Juvan Andrej, Grebene,
Anton in Lukan Angela ter vpišeijo:
Juvan Andrej, upravnik, ki eamostojno
zastopa podjetje, nadomešča ga
Pogačar Janez,
Colja Silvester, epise finančnega in
kreditnega značaja podpisujeta po dva od
teh.
Okrajni L0 Kamnik,
poverjeništvo za finance,.
dne 18. aprila 1950„
St. 861 III 1950
3919

•

842.
Sedež: Jurjevica.
Dan vpisa: 17. aprila 1950.
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje,
KLO Jurjovica.
Izbriše se Petek Tončka, računovodja in
vpiše:
Govže Danica, računovodja.
Okrajni LO Kočevje,
•"iverjeništvo za finance,
•ine 17. aprila 1950.
àt. 184/1950
843.
Sedež: Kočevje.
Dan vpisa: 18. aprila 1950.
Besedilo: Okrajna žaga, Kočevje.
Izbriše ee Henigman Ivan, poaloYödäa
in vpiše z iettali pravicami in dolžnostmi
Bartol Rudolf, poslovodja.
Okrajni LO Kočevje,
poverjeništvo za finance,
dne 18. aprila 1950
Št. 431/1950
844.
Sedež: Kočevje.
Dan Vpisa: 17. aiprila 1950.
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup,
Kočevje.
Izbriše 6e Jamnik Alojz, bivši komercialist podjetja to vpišejo:
BriSkl Anton, komercialist, M podpisuje ©kiipaj z ravnateljem Povoma Dragom, vse listine, de zneska 2,000.000 din;
v odsotnoeiti ravnatelja eopodpimije zanj
Ofak Ivanka, računovodja.
Okrajni^ LO Kočevje,
poverjeništvo za finance,
dne 17. aprila 1950.
et 165/1950
3991

•

845.
Sedež: Brezina št. 50.
Dan vpisa: 14. aprlJa 1950.
Besedilo: Kolodvorska restavracija KLO
Brezice okolica.
Vpišejo se:
. *
Cerne Vladimir, namestnik* upravnika,
ki podpisuje namesto odsotnega ravnate-
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Ija Vclčajnška Vladimira samostojno; v računovodstvenih zadevah podpisuje ••••••
z njim računovodja
Grubič Ivan, doi zneska 5O.000 din, nad
to vrednostjo pa skupaj z njim
Šetinc Martin, predsednik KLO Brežice okolica.
Okrajni LO Krško,
poverjeništvo za finance,
dne 14. aprila 1930.
Št. 976
3702

•
846.

Sedež: Sv. Peter pod Sv. gorami.
Dan vpisa: 17. aprila 1950.
Besedilo: Krajevna trafika, Sv. Peter
pod Sv. gorami.
Izbriše se upravnik Valenčak Ferdo in
vpiže .
(Hibe Karl, upravnik, z istimi poobla«•.
Okrajni LO Krško,
poverjeništvo za finance,
dne 17. aprila 1950.
Št. 995/1—50
:'859

m.

Sftev. • — 2•. IV. I960
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•

Dan vpisa: 10. aprila 1950.
sedež: Ljubljana, Komenskega ul. 1.
Besedilo: ,0deja«, industrija prešitih
odej.
Besedilo odslej: »Odeja«, izdelovalnica
prešitih odej.
3778
Sedež: Ljubljana, Mestni trg 5.
Beeedilo: Podjetje RL0 I Center »Kreno«, izdelovanje in prodaja krznenih izdelkov.
3779
Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. 1.
Beeedilo: Prevoz L rajon«.
Besedilo oaslej: Prevoz I.
3780
Sedež; Ljubljana, Ž;vinozdravniška ul.
Besedilo: Odpad I. rajona.
Besedilo odslej: Odpad I.
Sedež: Ljubljana, Poljanska c. 15.
Dan vpi*a: 17. aprila 1950Besedilo: Kroj.
Izbriše se poslovalnica:, éelenburgova
ul. 1 in vpišejo nove poslovalnice:
•. Karlovska c. .28.
2.. Poljanska c 11
,3.fšelenburgova ul. 4.
Rajonski LO I Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
4ne 17. aprila 1950.
Št. 530/1950
3977
"B4S.
3781
Sedež: Ljubljana, Pod Ježami.
Beeedilo.* Mizarska delavnica 1. rajona.
Besedilo odslej: Mizarstvo I. rajona.
.,"-'-•
3782
Sedež: Ljubljana, Masarykova 9.
Besedilo: Podjetje RLO I »Javna tehtnica«.
Besedil.<>*nde!ei: Javna tehtn'ca.
3783
Rajonski LO I Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 10. aprila 1950.
Št. 2799/1950

• .

. S49.
Sedel: Ljubljana, Kongresni trg 10.
Dan vpisa: 15. aprila 1950.
Bendilo: Trgovsko podjetje »Preskrba«.

Izbrišejo se poslovalnice sadja in zelenjave: Poljanska c. 55, Tyrseva c. 12, âelenburgova c. 6, Dolenjska 12. Pod Tranco 2, Pražakova 12, Kongresni trg 10 in
tri stojnice na Sv. Jakoba trgu t^r ekiadišče sadja in zelenjave, Httfbatfjevo nabrežje 7.
Vpiše se skladišče ipeeearije in drugega
blaga v Florijanski ul. 25.
Rajonski LO I Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 15. anrila 1950.
Št 3725/1950
3777

•

850.
Sedež; Ljubljana, Mestni trg 5.
Dam vpisa: 14. aprila 1950.
Besedilo: Krzno, podjetje za izdelovanje in prodajo krznenih izdelkov.
Izbriše se Sefic Vink», upravnik in
vpiše
1-odiogar Franc, upravnik, z istini pocblastd'li.
. Rajonski LO I Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 14. aprila 1950.
Št. 3761/1950
3916
*
851.
Sedež: Ljubljana, Celovška c. 34.
Dan vpisa: 3. marca 1950.
Beeedilo: Remont II.
Izbriše se upravnik Jamnikar Drago in
vpiše
Gregorio Cveto, upravnik, ki samostojno podpisuje, v računovodstvenih zadevah pa skupaj z računovodjem.
Rajonski LO II Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 13. aprila 1950.
Fin. št. 3590/50
3705
*
852.
Sedež: Ljubljana, Celovška, c. 97.
Dan vpisa: 4. septembra 1948.
Besedilo: Pecivo — Mlekarna.
Izbrišeta ee Kregar Franc, upravnik in
Dovjak Boža, računovodja ter vpišeta:
šporar Stane, upravnik in
Kovač Marjanca, računovodja.
Rajonski LO II Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 13. aprila 1950.
Fin. št. 3667/50
3704

•

853.
Sedež: Ljubljana, Celovška- c. 97.
Dan vpisa: 22. avgusta 1949.
Beeedilo: »Koloniale«.
Izbrišejo se poslovalnice:
1. na Celovški cesti št. 34, 2. na Celovški cesti št. 84, 3. na Tyrsevi cesti št. 47,
4. na Tyrsevi cesti št. 88, •. na Vodovod.
ni cesti št. 36, 6. Šiška trg (5 s-lojnic) in
7 Bežigrad trg (3 etojoice).
Rajonski LO II Ljubljana,
poverjeništvo za. finance,
dne 12. aprila I960.
• Fin. št. 2744/1930
3707
S54.
Sedež: Ljubljana, Celovška c. 97.
Dan vpisa: 4. septembra 1950.
Besedilo; sMlekoprodajfl« odslej >Peelvo-Mlekaraa.
Poslovni predmet odslej: Nakup in prodaja mleka in mlečnih izdelkov, peka in
razdeljevanje kruha in slaščic, nabama rajnih artiklov za peko ekäüc in kruha.

Operativni upravni voditelj odslej: K^
II poverjeništvo za dižavne nabave.
Rajonski LO IL Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 12. aprila 1950.
•.
Fin. št. 2598/50
3706
•¥•
855.
Sedež: Ljubljana, J ernej ova 24.
Dan vposa: 13. julija 1949.
Besedilo: Delavsko nameščenska menza.
Izbriše ee upravnik šlibar Lovro i11
vpiše
. Rener Leopold, upravnik, ki bo samostojno podpisoval za podjetje, v računovodstvenih zadevah pa •••••• z računovodjem.
Rajonski L0 II Ljubljana,
poverjeništvo za iinanco,
dne 13 aprila 1950.
Fm. št. 3675/50
3917
«56.
Sedež: Ljubljana, Zaloška o.
Dan vpisa: 15. aprila 1950.
.'..
Besedilo: Uprava gostinskih podjetij.
RLO III.
Vpišeta se za eopodpisovanje:
lommc Franc, namestnik računovodje,
•
Drinovec Ljuba, drugi namestnikRajonski LO • Mosto, Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 15. aprila 1050.
Št. -469/50-1
3853

•

857.
.
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta s4» ii%
Dan vpisa: -20. aprila 1950.
lV
Beeedilo: »Gostinstvo — Vič« RLO l]'
Izbriše se upravnik Zaplatil Vilko in
vpiše
,,n
Marenče Stanko, Dolenjska cesta ^
Ljubljana.
Rajonaki L0 IV Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 20. aprila 1950.
3
Fin: št. 1365
"

•

858.
. Sedež:"Bistrica pri Limbušu.
Dan vpiea: 14. aprila 19SÖ.
«;.
Besedil©:. GosHna pri kolodvoru,
strica.
. .. jj,
Izbriše &h poslovodja Beneš AlojaJ3
vpišejo:
JnisuRežman Anton, poslovodja, ki P°aP
je neomejeno,
Ajd Jožef in
„„meiePeteline Franc», ki podpisujeta neome'
no za oper. upravno vodstvo.
•
Okrajni L0 Maribor okolica,
poverjrništvo za finance,
dne 14. aprila 1950.
„3

•

Št 1198/1- V/2-1950

*
859.
Sedež: Bresternica.
, „••^•'
Besedilo: Krajevna kolarnica. »r
Besedilo odslej: Krajevna kolar «c»'
Srednje.
,
serbar
Izbrišejo ee Namestnik Ivan; iU
Franc in Ferk Franc ter vpišejo
_
OzJm Ferdo, poalovodja, za oper. UIP
no vodetvo pa
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Golob •••>•, ki pcdpiieajejo neomeje-

ao

Okrajni LO Maribor okolica,
poverjcništvo za finance,
dne 14. apriia 1950.
ât. 1644/1—V/2

377Ó

Sedež: Bresternica št ••.
Dan vjpijjsa; 14. aprüa i£50.
.Besedilo: Krajema pekarna, Brestertoca.
Besedilo odslej: •••••••• pekarna,
srednje.
Izbrišejo se dosedanji podpisniki in vpisejo:
•••••• Franc, poslovodja,
Lempl Miro in
Golob Anton.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjenjžtvo za finance,
dne 14. apaÉa I860.
št. 1643/1— V/2-1950
3774
861.
*
Sedež: Bresternica št. 48.
Dan vpiea: 14. aprila 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, Bresternica.
Besedil» odslej: Krajema gostilna,
orednje.
Izbriše ee poslovodja Gozdnik Hinko in
vpišejo
Ramut Rudolf, za operativno upravno
v
odstvo pa
Lem p] Miro in
, Golob Anton, vsi p pravico do neomeIene
ga podpisovanja.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjeništvo •• finance,
dne 14. aprila 1050.
St. 1645/1—V/2
3776
882.
*
Sedaž: StrniSfe.
Dan vpisa: 13. aprila 1950.
öesedilo: Brivski salon. Strniïïe.
.Poslovni predmet: Britje in striženje
JfetangpteJij podjetja: KL0 Strnile«.
nn
eràtivni upTavni vöddtfelrj: KLO StrMi
^odjeije zastopajo in zanj podjpieuHo:
.Sojnük Franc, •••••^•••, v ••• upravio zadevah sanioetejno razen tinaiicirfh.
•••. eopodT>îfnije računovodja in
Gobec Rudolf; v fraanMb zadevah, 61
®Pj•'tiVZane operaKvnefmu upravnemu
>Ä?»vu
eopodpisuje finančni referent
KL

0 Strnem.
Okrajni LO Pot),

poverjeniftvo w finance,
dne 13. aprSÜa 1950.
St. 725/1—50

3703

8••.
*
Sedež: Zagorje.
u
an vpisa: 19. aprila I960.
Yjptëe ee poslovalnica >Gostinetvo. Selo
' Urämie«.
Okrajni LO WKorlJe,
poverionišfvo za financ*,
dne 19. aprlb 1950.
St. 470/1 - 1950
3998
*!.
*
Sedež; Z^nrje.
T»!? vp'lpa: l«. aprila 1950.
&••
Držam» jara Marna, Za,

Izbriše se: Mr. ph. Trstenjak Vlasta,
upravnik, in vpiše
' Mr. ph. Novak Ivan, upravnik, za vse
zadeve.
Okrajni LO Trbovlje,
poverjeništvo za finance,/
dne 18. aprila 1950.
St. 327/2—50
3997

Izbrisi
865.
Sedež: Stična.
Dan izbriaa: 4. aprila 1950.
Besedilo: Krajevna obrtna podjetja v
Stični.
Zaradi prenodia v likvidacijo.
Okrajni LO Grosuplje,
poverjeništvo za. finance,
dne 4. aprila 1950.
St. 389—1950
3756

•

866.
Sedež: Kočevje.
Dan izbrisa: 17. aprila 1950.
Besedilo: Okrajni državni mlin. Kočevje.
Ker preide v upravo Oblastnega ljudskega odbora Ljubljana.
Okrajni OL Kočevje,
poverjeništvo za finance,
dne 17. aprila 1950.
Št. 432/1950
3990

•

867.
Sedež: Peskovci, p. Salovci.
Dan izbrisa: 17, aprila 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje »Krajevni
mlin«, Peskovc:.
ZaTadi prehoda v eestav Oblastnega
mlinskega podjetja.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 17. aprila i860.
Št. 297/1950
3092

Zadružni register
Vpisi
225.
Sedež: Vufcja vas, okraj Ljutomer.
Dan vpiea: 17. •••••• 1950.
•••••••: Kmetijska obdelovalna zadruga, Vntja vas.
Zadruga je bila ustanovljena na zboru
4. aprila 1950 aa ne&blbffen čas.
Naloga zadruge je: da s skupnimi proizvajalnimi srefwvi in e eßupnim delom
ue*anoviì zadružno gogtfodawtóo z naiprai,no ortfanizaefjp, nWtno •¥•5^•€•»> in
vieofeo pToduMivnosfìo đ©Ta, uporabljajoč
sodobno zojanosit in tehnUžo, da tëfà* PP"
veža dohodke, se ubrani izkcriš^evalefenh
elementov na vato ter sodeluje pri socialiefieni graditvi države in s tem ustvari
boljše in Ičulkirnejše življenje.
. Zadružnilfi vložijo v zadrugo svojo zem•, •• òffigja Köt zakup. Vložena zemlja offene nïwra lasi aairjo 1•• ••••••••
pladiijte zakupnino po sklepu zbçra, vendar ne v*ï kot 30 % od «Skupnih dohodkov zadruge po odtegnitvi ekMov. Razen »mata vfoža* za'drnäjißi v zadrugo
goSptì•*fÌ?« z^ratìb'e, k'J oMŠju ••^• P°*
treb'ne. inventar, vfJre5šno in plemTirfcp
živino, živinsko krmo in seme, razen ž'
vine, Svineke feme in semen, potrebnih
aa •£5•}•

Steam T?3
Gospodarsko zgradbe, kmetijski stroji,
naprave in orodje, vprežna in plemenska
•••., živinska krma in semena, ki se
v?ez$o v zadrugo, postanejo last zadruge,
ki izplača, zadružnikom na podiagi ocenitve ugotovljeno vrednost v določenem
roku.
Upravni odbor, katerega dolžnost traja
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8
članov. Upravni odbor, je izvršilni organ
zadruge, pre'dstavlja pa zadrugo in podpise zanjo v imenu odbora predsednik.
Sani. upravnega odbora so:
Sardina* Franc,
Mâï2{o"vic Franc,
Slavic Janez,
Krajö Stanko,
šoštariS Martin, vsi raaružniki v VuSJi
vasi.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. aprila 1950.
Z-adr VI 41
4008
Spremembe
236.
Sedež: Šmartno, okraj Gorica.
Dan vpisa: 3. aprila 1950.
••••<••: Vinogradniška obdelovali!»
zadruga »RdoČ3 zve'zäac v Smartnem.
Na obenem ztJoru 13. VIII. 1Ö4Ö eo bila
sprejeta nova pravila.
Naloga zadruge je: da s ekupoimi proizvajalnimi sredstvi in s ekupfem" delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, načrtno •••••••••••• in
visoko produktivnostjo dela, #•••1••••••
sodobno znantfst in tehniko, đ^Jsiko poveča dohodke, ee ubrani bđconŠoSvatekih
elementov na vaai ter sodeluje pA eocialistiEni graditvi držive jn e t'era usfvari
boljše in kulturnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo evojo zemljo, razen daiSja kot deîeZ, <M, katerega
ee plačujejo dbreeR. Vîeésna &$fik dftane njîhova last. ŽađruBa pTàèu^svo^ni
ïïanom obresti cđ •••••^ vređm)Bh: zemlje, ki je • đđfeŽ vožena v z^drujgó.
Zbor odloča o višini obresti, vendar obrestna mera ne more biti višja da uraäne
obrastnp mere.
Örüzina'm, ki eo vložH© v zadrugo do
2 ha. se plačuje polna cfb'restna mera^ M
jo določi zbor. Od vrednosti vložen© zemlje, ki preseda to povriano do 10•• s*
•••••*• Öd' vredntìsti te zémlje ne plačujejo.
Ob vstopu v zadrugo vplača vsak San
v korist zadruge Set pristopnino 100 dun,
kot Člansko vlfcg"ò p> do 1 % o'd vréHnostó
vloženega premoženja po ekiepil z"bora.'
Sldicanje in delo zttora ee izvaja po
po^Itovfflftn zadruge.
UprEivni odbor sestavlja predsednik' in
4 do 8 članov. Pré'ds'ètìffiri: upra:vniega odbora neposredno vBdi poslovanje zadruge,
predstavlja zadrugo in zanio podpisuje v
imenu odbora.
Okrožno sodeče v Gorici .
dne 8. aprila 1950.
Zt 35/49—10
3283
227.
Sedež: Cirknica.
Dan vpisa: 17. aprila 1959.
_
Besedilo: Kmeriiska obdelovalna zadruga v CSrkni«.
Zadruga temelji odslej na.novih* pravilih
fipreipHh ta zboru 12. TI. r1950".
Besedilo odslej: Kmetijska obdelovalna
zadruga »Starihova« v OirknicL
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Naloga zadruge je: da e skupnimi proizvajalnimi sredstvi in a «kupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, načrtno proizvodnjo in
visoko produktivnostjo dola, uporabljajoč
sodobno znanost in tehniko,, da tako poveča dohodke, es ubrani izkoriščevalskih
elementov na vasi .ter sodeluje pri socialistični graditvi države in 6 tem ustvari
boljše in kulturnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo evojo zemljo, razen ohišja, kot delež, od katerega
ee ne plačujejo obresti. Razen zemlje
vložijo zadružniki v zadrugo gospodarske
zgradbe, ki ohišju niso potrebne, inventar, vprežno in plemensko živino, živineko krmo in eeme, razen živine, živinske
krme in eemen, potrebnih za ohišje.
Gospodarske zgTadbe, kmetijski stroji,
naprave in orodje, vprežna m plemenska
živina, živinska krma in ••••••, ki ee
vlr-ajo v zadrugo, postanejo last zadruge,
lii izplača zadružnikom na podlagi ocenitve ugotovljeno vrednost v določenem
roku.
Upravni odbor, katerega dolžnost traja
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8
članov, Upravni odbor, je izvršilni organ
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpisuje zanjo v imenu odbora predsednik.
Izbrišejo •• dosedanji člani upravnega
odbora: štajdoher Fanika, Peš] Franc,
Ivanež Franc, Kalunder Tilka in vpišejo
novi izvoljeni člani odbora:
Čagran Janko, ekonom, Cirknica,
Brumec Jožef, Strihovec,
Pešl Marica, Cirknica,
Dolenc Karolina, Dobrenje, zadružniki.
čagran Janfco je predsednik, Nabergoj
Janko pa podpredsednik upravnega odbora.
Okrožno sodfšče v Mariboru
dne 17. aprila 1950.
Zadr V 26
4007

•

22•„
Sedež: Kostrivnica.
Dan vpisa: 17. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Kostrivnici.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
•••••• Jožef, Krajcar Marilja, Napast Anton," ftonžeik Janez, Faje Franc, Rökol
Franc, Sovine Janez, Pepelnik Matija, Sovine Jurij, Plevnîk Franc, Murk* Jožef,
Kr&jcer Ivan in vpišejo novi izvoljeni
člani odbora;
Erjavec Franc, kmet, Podplat, predsednik,
Ogriaeik Stefan. Emet, Caca vas, podprete edoìk,
But Franc, nameščenec, Caca va», tajoSk,
Tadina Ignac, Emet, Brezje,
But Ivan, krneč, Zg. Kostrivnica,
Drofenik Jurij, delavec, Brezje,
Brglez Franc, kmetf, Kamna gorica,
Murko Franc, kmet, Kamna gorica.
Pepelnik Vinko, Kmet, Kamna conica.
Cobec Franc, Kmef, Žagaj.
okrožno sodišče y Maribora
'dne 17. aprila 1950.
Za'đr V 117
4000

•

229.
Sedež: Kovača rae.
Dan vpisa: 23. roarca 1950.
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna
radruga »Ivana Šarha« Kovača ras.
Besedilo odfilej: Vinogradniška obdelovalna »adruga >AHonza Sarha«, Kovaïa
vas.

Štev, 14 — 25. IV, I95O

Izbriše ee dlan. upravnega odbora HraVpiše se moivi izvoljeni član upraivnega
stelj Franc in vpiše novï izvtotlljeni član
odbora:
Stopar Leopoldina, zadružnica. Kovača odbora:
vas.
Zličair Imam, profesor, Maribor.
<%ožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. marca 1950.
dne 14. aprila 1950.
Zadr V 74
3666
Zadr II 30
4001
*
230.
Sedež: Kozjak, Zg. Kungota.
233.
Dan vpisa: 19. aprila 1950.
Sedež: Moravci.
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna
Dan vpisa: 19. aprila 1950.
zadruga Kozjak, Zg. Kungota.
Besedilo: Kmetijska obdelOTalna zadruZadruga temelji odslej na novih praivi- ga, Moravci.
lih sprejetih na zboru 9. III. 1950.
Izbriše, se član upravnega odbora BoNaloga zadruge je: da s skupnimi pro- hanec Lovro in vpišeta nova izvoljena člaizvajalnimi sredstvi in e «kupnim delom
na odbora:
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredSpindler Lovro,
no organizacijo, načrtno proizvodnjo to
Kump Jožef, oba zadružnika v Moravvisoko produktivnostjo dela, uporabljajoč cih.
sodobno znanost in tehniko, da tako poSpindler Lovro je predsednik upravveča dohodke, se ubrani izkoriščeval^kih nega odbora.
elementov na vn»>' tor eodeluje pri sociOkrožno sodišče v Mariboru
alistični graditvi
iavo in e tem ustvari
dne 19. aprala 1950,
boljše • kulturnejäe ïdienje.
Zadr VI 8
400
Zadružniki vTozrjo v zadrugo evojo zem
Ijo, razen ohišja, kot delež, od katerega
*
se ne plačujejo obresti. Razen zemlje 234.
vložijo zadružniki v zadrugo gospodarske
Sedež: Noršinci.
zgradbe, ki ohišju niso potrebne, invenDan vpisa; 19. aprila 1950.
tar, vprežno in plemensko živino, živinBesedilo: Kmetijska obdelovalna &*"
sko krmo in seme, razen živine, živinske druga, Noršinci.
krme in eemen, potrebnih za ohišje.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji.
Krajne Janko, Vaupotič Franc, Dolamič
naprave in orodje, vprežna in plemenska
Matija in vpišejo novi izvoljeni člani odživina, živinska krma in semena, ki ee bora, zadružniki.
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge
Stih Franc, Noršinci,
ki izplača zadružnikom na podlagi oceKreslin Ivan, Babincl,
nitve ugotovljeno vrednost v določenem
Magdič Ivan, Bab&nei,
roku.
' BrunčiČ Ludvik, Babmcd,
Upravni odbor, katerega dolžnost traja
Vaupotič Frančiška, Noršinci.
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8
Okrožno sodišče v Mariboru
članov. Upravni odbor je izvršilni organ
dne 19. aprila 1950,
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podZadr V 81
403
pihuje zanjo v imenu odbora predsednik.
Izbrišejo se dosedanji člani upravnega
*
odbora: Majcen Matija, Verdtók Apolo- 235.
Sedež: Rado&lavci.
nija, Pignair Ivan, Marksl Kari dn vpišejo
novi izvolieni člani odbora, zadružniki :
Dan vpisa: 12. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna •••••Robi« Kari, Kozjak,
ga, Radoslavci.
Zunko Ivan, Kozjak,
Rotman Marija. Kozjak",
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Križanec Stanko, Sv. Križ.
Božič Vlado, Tomažič Franc, Tarča Fran"
Krajne Leopold je predeedaiik. KoletA
in vpišejo novi izvoljeni člani odbora:
Anton pa podpredsednik upravnega odRakuša Janess,
bora.
Zmazek JoM,
Okrožno sodišče v Maribora
KoroŠak Anton, vai zadružniki v Radodne 19. aprila 1950.
Zaidr II 120
4005
Okrožno sodišče r Mariboru
•
dne 12. aprila 1950.
„,,
231.
Zadr V 64
3665
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 14. marca 1950.
*
Besedilo: Slikarsko-pleekareka in črko- 236.
Sedež:
Veržej.
slikarska zadruga z o j. Maribor.
Dan vpisa: 12. aprila 1950.
Besedilo: odslej: Zađmga >SlikopWk«
Besedilo: Kmetijska zadrega r "etz o. j. Maribor, Taborska 6.
Izbrišeta se člana upravnega odbora žeju.
••5 Pave!, Kristl Josip in vpSSeta nova
Izbrišejo ee člani upravnega odbora :
zvoljena Člana odbora:
Spanger Vekoslav. Ferenc Anton. Jau*
Mojzer Ivan,
šovec Franc, Slavic Jožef, Farkaä Anton,
Oeterc Ivan, oba epleekareka pomočnika Ros Marica, PeČndk Franc in vpišejo o""
v Maribora.
izvoljeni člani odbora:
Okrožno sodišče v Maribora
Novak Mirko, kmet, Veržej. predsed<m* 14. marca 1950.
nilc,
Zadr III 83
4002
Rajnar Marija, delavka, Veržej, taatf*
Cof Mihael, kmet, Buncani,
Kapun Anton, kmet, Veržej,
232.
••••• Janez, delavec, Veržej.
Sedež: Maribor.
Rauter Jožef, fernet. Veržei.
Dan vpisa: 14. aprila 1950.
IvanŠč Alojz, čevljar. Veržej,
Besedilo: Stavbna zadruga ••••••) «lom«,
Jelen Franc, Ismet, Bunčani,
•. z o, j. v Mariboru,

egg, • - ss. iy.
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Stumpf Anton, kmet, BimSani,
ßopoia Franc, delavec, Veržesj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. aprila 1950.
Zadr IV 40

3664

Izbrisi

237.
Sedefrr Kostanjevica, na KrkJ.
'Dan izbrfea: 10. aprite 195Ö.
Besedilo: Vinarska zadruga z omejenim
tfmstvom v Kostanjevici na KrK.
zaradi prevzema vaeh aktiv m pasiv
P° Zadružni Minski kleti Okrajne zveze
çpt]•h zadrug Krško, ravtoatel&Ivo
Brežicah, podTužnica v Kostanjevici.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. aprila 1950.
Zadr I 58/17 — Novo mesto 3539
238.
*
5edež: škoija Loka.
Jan izbrisa: 10. aprila 1950.
Besedilo: Potrošniška zadruga z orne'enim jamstvom v škofji Loki.
paradi prevzema vseh aktiv in pasiv
•4'^ sektor po merfnem podjetju
"Mestni marnarne
magazin« Vv Škofii
škofji Loki.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. aprila 1950.
Zadr V 9/10
3540
23$.
*
Sfdež: Ziri.
Dan izbrisa: 10. aprila 1950.
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga
z omejenim jamstvom. Žiri.
^i prevzema vseh aktiv in pasiv
? Delavsko nameščenski potrošniški za•7.?' z °mejenim jamstvom v Zireh
'Zadr VT 89/2).
Okrožno sodišče v Ljubljani
dnB 10. aprila 1950.
Zadr V'Sfl/2
3541

••

Uvedba postopanja
razglasitev za mrtve

.IV R 830/50-3
3411
k Ludvik
Uu
. «"»i- 2..I. 1890 v Ce' » zak. ein Automa to Ane rojene šlo*?> trgovec v Celju, Prešernova tffica 10,
*J* 1945 pogrela.
ne 7 Fre<^°5 žewe Bandek Marije rojeaova u .mik- sospodinje v Celju, Preserie . ,Koa 10, ee uvede postopanje za
. gl'asitev za mrtvega in e*e izdaja poa} ee
B(L5
° pogreSanero do 15. VI. 1950
H0« sodišču ali skrbniku Nunčiču
0 111
J " » sodnemu namslcencu v Celju.
BandeK Ludvik ee poziva, na* te zglaei
^»odišču ali da vest o eebï.
Po pre'p^u roça ],„ gođijge odločilo o
Okrajno sodiSČe v Celj«
dne 5. aprila 1950.
IV

R 829/50-2
*
S672
Bankp Franc, roj. 17. IX. 1Ô17 v Lolite • Polzeli> «in Antona in FranBimai/^k Hrastnik, poliedelec iz Loäee, je

Wew
SreŠa

2

****
'

v N0V bîi Ie v

bata1 ffln

*'

*• P°-

u in ee od takrat po-

Na '
iz T ,J?red!og Banko Antona, prevStkarja
Ce
- 37, p Pc3zela se uvede
'*4am-16
.
Po•
• razglasitev za mrtvega dn ee

izdaja poziv, naj •• o pogrešanem v dveh
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS
poroča eiodi&ču ali ekrbnœku Nunčiču Antonu, eodoemu nameščencu v Celju.
Banko Franc ee poziva, naj ee zglasi
pri sodašcu ali da vest o seta
Po preteku roka bo eodieSe odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Celju,
dne 10 aprila 19o0.
*
R S31/50—4
3661
Beg-Galun. Anton, roj. 2. 1. 1923 v
Celju, ein Beg Neže, delavec pri Sv. Krištofu št. 23 pri Laštom, je bU 1944 kot
partizan pri Dravogradu ujet tej baje
26. X. 1944 v Gradcu usmrćen. Od ta.
krat ee pogreša.
Na predlog posvojiteljico Galun Rozalije, posestnïce pri Sv. Krištofu št. 24 pri
Laškem, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj
ee o pogrešancu do 1. VII. 1950 poroča
sodišču, ali skrbniku Nunčiču Antonu,
sodnemu nameščencu v Celju.
Beg-Galun Anton ee poziva, naj ee zglasi prli sodišču ali da vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. aprila 1950.

•

T R 252/50—ö
3229
6uligoj Stanislav, roj. 19. IV. 1917 v
Sred. Lokovcu, sin Andreja in Marije rojene Šuligoj, delavec v Sred. Lokovcu 94,
je bil v zadnji vojni mobiliziran v italijansko vojsko in odposlan 1. 1942 •• rusko bojišče. Od decembra 1942 6e pogreša.
Na predlog Suligoj MardjB rojene Šuligoj, gospodinje, Sred. Lokovee 94, sé
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
I R 264/50-^3
3230
Vtmffima Klotilda rojema 6. VIL 1926
v Sred. Lokovcu, hči Jožefa in Terezije
rojene Hujnar, delavke v Sp. Lokovcu
št; 64, je bila leta 1944 odpeljana v internacijo v Nemčijo. Od takrat ee pogreša.
Na predlog VonSna Jožefa, kmeta, Sp.
Lokovec 64, se uvede postopanje •• razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki o pogrešanima kaj ve, se
poziva, naj o tem poroča sodišču a$ skrbniku Lahu Rudolfu, zemljiškoknjižnemu
referentu pri okrajnem sodišču v Gorici.
&uügoJ Stanislav in Vonïma Klotilda
ee pozivata, naj se zglasita pri eodišču
ek. dasta vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v (forici
dne 29. marca 1950.

•

T R 259/50-•
3231
Kerielj Jožef, roj. 28. IV. 1901, v Ajdovščini, vasokošolec iz Ajdovščine, štev.
81, je odpotoval 21. III. 1923 iz Berlina
proti domu. Domov ni prišel ta ee od'
takrat pogreša.
Na predlog Kartelja Ivana, krojača v
Ajdovščini, Prešernova 8, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee
izdaja poziv, na] se o pogrešanem poroča sodišču ali skrbniku Lahu Rudolfu,
zemljeknjižnemu referentu v Solkanu.
Karteli Jožef •• poziva, naj se zglaei
pri sodišču ali da vest o sebi.
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Po preteku šestih mesecev po objavi
tega oklica v Uradnem listu LRS, bo sodišče odločalo o predlogu.
Okrajno sodišče v Gorici
dne 29. marca 1950.
I R 253/50-5
3296
Kerševan Avgust, roj. 17. VII. 1904 v
Gradišču pri Renčah, sin Jožefa in Evgenije rojene Vodopivec. zidar v Gradišču pri Renčah 58, •• cd oktobra 1943
pogreša. Baje eo ga v Vipavski dolini
ujeli Nemci in ubili.
Na predlog Kerševan Jožefa iz Ljubljane, Tržaška ceeta 217, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
I R 624/49-4
3295
Lasčak Stanislav, roj. 13. L 1927 v
Fotravnem 205, sin Andreja in Jožefe
rojene Vidi«, delavec v Potravnem številka 205, KLO Kambreško. je odšellAM
k partizanom in se od aprila 1945 pogreša.
Na predlog Lasčak Jožefe rojene Vidi«,
gospodinje, Potravno 205. se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki o pogrešanima kaj ve, •
poziva, naj o tem poroča sodišču ali
skrbniku Lahu Rudolfu, eemljiš-koknjižnerau referentu v Solkanu.
Kerševan Avgust in Lasčak Slanislav
SB pozivata, naj se zglasita prd eodišCu
ali da&ta vest o 6ebi.
Po preteku dveh mesecev po objavi
oklica v Uradnem listu LRS bo sodišče
odločilo o predlogu.
Okrajno sodišče v G-oricJ
dne 4. aprala 1Ö50.
IR 6/50—2
.3668
KeimpuS Ludvik, roj. 1«.. VMÎ. 1021, sin
Antona, in Jere roj. KoJac, Sp. SČavnica
46, je bil prie:Ino mobiliziran v nemško
vojsko ter 6e od aprila 1944, ko ee"-j9 udeležil težkih bojev v okold Pleekov», pogrela.
-Na predlog brata Kampuša Alojza, kovača na Sp. Scavoicl 46, ee uveäe pc&to»
panje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj se o pogreäanem v treh
mesecih od razglasitve tega «eflfjea v
Uradnem listu LRS poroča eodSIcu 'aH
skrbniku Cetlu Antonu, predsednika
KLO Sp. š&vnica.
Kampui Ludvik se poziva, naj ee zglasi pri sodišču aÜ da kako vest o sebi.
Po preteku rofei b'o sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče • Gor. Radgonf
dne 11. aprila 1950.
«
IR 776/50-3
3711
" Fleïar Franc, roj. 29. XI. 1915 na Jesenicah, ein Franca in Marije rojene Razinger, nameščene« v zelezaraâ-ne- Jesenicah", Jesenice. Savsko nabrežje 17, je
po izpovedi prič Rozmana Franca-tov. d?
lavca z Jesenic, Gregorčičeva 14, in Talarja Jožefa, nameščenca s Jesenic, Mai
etrova št. 3, 27. II. 1943 odšel na vezo ••
partizanske položaje pod.Stolom *n sp
od tedaj pogreša.
Na predlog žene Fležar Zinki? rojen«
Tolar, nameščenke z Jesenic, Savsko-nabrežje št. 13 se uvede postopanje^ za 'mrtvega. Komur fe o pogrešanem kaj znano, nai to v dveh meeecih P» .objavi v
Uradnem listu LRS 'poroča ••<•§••,•.
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Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 14. aprila 1950.
*
R 365/50
3670
Bergant Ljudmila, rojena 9. X. 1927 v
Ljubljani, hči Ivane, goap; pomočnica v
Loki 45, je odšla 8. XI. 1944 v Slandrovo
brigado in je bajo v bojih z Nemci v Zaplanini pri Trojanah 12. I. 1945 padla. Od
tedaj 6e pogreša.
Na predlog Vulerja Janeza, gozdarja iz
Trzina 7, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvo.
R 367/50
3669
Kepic Avguštin, roj. 19. VIII. 1921 v
Mostah, ein Alojza m Ivane rojene Kenn,
delaveo iz Most 36,' je bil novembra 1943
poslan z nemško vojsko na fronto v Karpate, kjer jo dezertiral k Rusom. Bajo je
bil od Nemcev zopet ujet in ee od tedaj
pogreša.
Na predlog očeta Kepica Alojza, kmeta
iz Most 36, 6e uvede postopanje za razglasitev za mrtvega. Vsakdo, ki o pogrešanem kaj ve, ee poziva, naj o iem v tran
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS
poroča sodišču au skrbniku KlemenČiču
Ivanu v Kamniku.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 10. aprila 1950.

•

II R 302/50-5
2771
Bernik Anton, roj. 12. X. 1920 v Vestni, ein Jakoba in Marije rojene Bernik, stan. v Stari Loki št. 41, je MI 1.
* IV. 1943 mobiliziran v nemško vojsko in
poslan na rusko bojišče. Prišel je v rusko ujetništvo in začetek marca 1944 je
v taborišču Tankovu za trebušnim tifusom umrl.
Na predlog brata Bernika Jurija, delavca iz Stare Loke št. 41, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se
izdaja poziv, naj se o pogrešanem v dveh
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS
poroča sodišču ali skrbniku Zelezniku
Simonu, sodnemu uslužbencu v Kranju.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. marca 1950.

•

I R 220/50—3
2991
Juvan Ivan, roj. 22. IV. 1905 v Ljubljani, sin Janeza ta Ivane rojene Kališ,
strojnik v Ljubljani. Društvena 22, je
baje kot intarniranec v Nafzweilerju 16.
XI. 1944 umrl.
Na predlog Juvan Jožefe, rojene Perovšek, gospodinje v Ljubljani. Društvena
3t. 22, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, naj se
o pogrešanem poroča -sodišču ali skrbniku Vrhovniku Slavku, Ljubljana, Društvena 4. oziroma predlagateljici.
Juvan: Ivan se poziva, naj se zglaei pri
•iivlišču ali da glae o sebi.
r R 216/59—4
" 2989
Zupan Jožef. roj. 13. XI. 1921 v ljubljanski porodnišnici, sin Josipa m Pavle
rojene Jenko, ključ, pomočnik v Ljubljani, Jerneleva 3, Je baje k"ot 'intemiranec v Dachau 30. IH. 1943 umrl.
Na predlog Zupan Pavle rojene Jenko,
delavke v Ljubljani. Jemejeva 3, ee uvedu postopanje za razglasitev za mrtvega

in se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem
poroča sodišču ali skrbnici Mohar Tončki, Ljubljana, Jemejeva 6, oziroma predlagateljici.
Zupan Jožef se poziva, naj se zglasi
pri sodišču ali da glas o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana
dne 21. marca 1950.

•
I R 370/49—6
2990
Miklavž Franc, ••|•. 24. IV. 1911 v Vel.
Vodenicah, ein Janeza in Marije rojene
Penoa, krojač v Ljubljani, Cojzova št. 2,
je baje kot partizan v Gubčevi brigadi
podlegei rani in se od 23. III. 1944 pogreša.'
Na predlog Sedevčič Angele, poročene
Derganc, Ljubljana, Mariborska 113, se
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, naj 6e o pogrešanem poroča sodišču ali skrbniku Zabjek Mariji, gospodinji v Ljubljani, Gradaška 8, oziroma predlagateljica'.
Miklavž Franc ee poziva, naj se zglasi
pn sodišču ali da glas o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana
dne 24. marca 1950.

•

I R 214/504
3299
Čero Avgust, roj. 23. VIII. 1925 v
ljubljanski porodnišnici, sin Leopolda
in Ane rojene Vidmar, vajenec flinomehanfke v Ljubljani, Kneza Koclja 33,
se kot partizan pogreša.
Na predlog Cerv Ane rojene Vidmar,
gospodinje, Ljubljana, Kneza Koclja št.
33, se uvede postopanje za razglasitev
za mrtvega in ee izdaja poziv, naj •• ó
pogrešanem poroča eodišču ali skrbniku
Miklavčiču Ferdu, Ljubljana, Vodnikova 74
oziroma predlagaifelfica.
Červ Avgust se poziva, naj se zglaei
pri sodišču ali da glae o sebi.
Po preteku dveh mesecev od objave
tega oklica v Uradnem listu LRS bo sodišče odločilo o predlogu.
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana
dne 1. aprila 1950.

•
R 550/49
2770
Leser Rihard, roj. 14. X. 1907 v Dolgi
vasi pri Kočevju, ein Andreja in Magdalene rojene Fric, izolater v Mariboru,
Jenkova ul. 22 ee od 1945 pogreša.
Na predlog žene Leeer Marije, tov.
delavke v Studencih, Jenkova št. 22, ee
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v treh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali skrbniku Perhavcu Francu, sodnemu uradniku v Mariboru.
R 545/49
2371
Oberlajt Franc, roj. 9. X. 1885 v Zg.
Radvanju, ein Gregorja in Marije rojene
Slauer, delavec v Zg. Radvanju, Opekar.
ska 21, je bil ob izbruhu prve svetovne
vojne 1914 mobiliziran v bivšo avstrijsko
vojsko. Padel je v Galiciji ob prvih spopadih avgusta 1914.
Na predlog žene Oberlajt Antonije, gospodinje v Zg. Radvanju, Opekarska 9,
se uvede postopanje za razglasitev za
' mrtvega.

Stev. 14 — 25. IV. 1950
R 538/49
2370
Oman Ferdinand, roj. 20. IV. 1908 na
Teznu pri Mariboru, sin Antona in Marijo rojene Frangeš, delavec v Mara boru,
Splavarska ul. 7, je bil 1942 mobiliziran
v nemško vojsko. Z vzhodne fronte jo
zadnjič pisal decembra 1944, od tedaj se
pogreša.
Na predlog žene Oman Emilije« tkalke
v Mariboru, Taborska ul. 13. se uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki o pogrešanuh kaj ve, se
poziva, naj v treh mesecih od to objave
v Uradnem listu LRS poroča sodišču aH ,
skrbniku Vetrihu Albinu, sodnemu urad.
niku v Mariboru.
Leser Rihard, Oberlajt Franc in Oman
Ferdinand se pozivajo, naj ee zglasijo
pri sodišču ali dajo kako vest o sebi
Po preteku roka bo sodiïëe odločilo o
predlogu. ,
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 27 februarja 1950.
R 529/50
3137
Dimič Aleksander, roj. 14. III. 1913
v Sarajevu, ein Djordja in Ane, aktivni
narednik bivše jug. vojske, je ob izbruhu
vojne 1941 odšel na bojišče proti Avstriji
in se od tedaj pogreša.
Na predlog žene Bimič Helene rojene
Tkalec, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
II R 452/50-4
3136
Pečenik Franc, roj. 24. IV. 1920 y Ma-v
riboru, sto Pečenik Marije, železničar
Mariboru. Resljeva ul. 3, je bil 24. II1943 prisilno mobiliziran v nemško vojsko. Bil je zaprt v Germeneheimu, od.
koder se je zadnjič oglasil januarja 1945.
Od tedaj se pogreša.
Na predlog žene Pečenik Alojzije, rmmeščenke v Mariboru, Resljeva c. 3, se
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki o pogrešanima kaj ve, se
poziva, naj o tem v dveh mesecih po.objavi v Uradnem Metu LRS poroča sodišču
ali skrbniku Perhavcu Francu, sodnemu
uradniku v Mariboru.
Pečenik Franc se poziva, naj ee zglasi
pri sodišču ali da vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 25. marca 1950.
l6 49
I R 215/50
.
Mori Anton, roj. 1. VIII. 1906 v Sein;«1
ob Dravi, ein Ferdinanda in Marije roipne Breznik, gozdni delavec v Vurmatu
se kot borec Sercerjeve brigade od '• 1ö*<
pogreša.
Morj Ferdinand, roj. 8. VIII. 1922 v
Selnici ob Dravi, sin Ferdinanda :n Marije rojene Breznik, čevljar na Boču,_f<
od 14. maja 1944 pogreša. Bil je vojai.
nemške vojake in je verjetno pad"'- .
.Na predlog matere Mori Marije, mai*
posestnlce na Boču št. 8, se uvede postopanje za razglasitev za mrtve.
Vsakdo, ki mu je o usodi pogrda"'"
kaj znano, se poziva, nai o tem v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS P°
roča sodišču ali skrbniku Grušovmku Viljemu, malemu kmetu na Boču št. »•
Po preteku roka bo sodišče odločno
predlogu.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 1. marca 1950.
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[

R 217/50
1709
Ledinek Junj, roj. 17. II. 1009 v KunROü^aa Poh., ein Lovrenca in Rože rojene
Jance, žagar pri Sv. Lovrencu na Poli.
• ^17, jo avgusta 1944 odšel k partizanom, kjer io pn piičevanju tovariša Kopa
Alojza od Sv. Lovrenca na Poli. št. 53 ok'Obra 1944 padel
n, Pred'log žena Ledinek Rožo rojene
^ald, delavke pri Sv. Lovrencu na Poli.
=*• 117, eo uvede postopanje za razglasitev za mrtveca ja oe izdaja poziv, naj se
0
Pogrešanem v treh mesecih po objavi
v
Uradnem li-t• LPS poroča sodišču ali
^kroniku
Osvaldu Ivanu, cozdnemu delav
cu pri sv Lovre.ncu na poh.
1 R 210/.-KI
1710
F
erk Andrei, u,-\. JI. X 1909 na Pohrezju pn Mariboru. s.,i Fianca. tr>v. delav
ec na delali it 1",. ,-r> od 25, VIL 1945
Pogreša.
j*a predlog žene Ferk Manje ìojeue
Jele
n, gospodinje na Sp. Polskavj St. 93,
^ uvede postopanjo za razglasitev za mrVJ^ßa in M* izdaja pozjv. naj ,-,e o pogretem v treh mesecih po objavi v Uradom lieht LRS poroča rodicu ali bkrbm*u Faležu Francu, malemu posestniku
^ Sp. Polskavi it. 20.
•

Po preteku roka bo eodi?če odločilo o
Predtocjh
Okraju» blišče Maribor okolica
dne 6. marca 1950.
1T

t»
*
R
400/49—R
2381
.Mojal
Anion.
roj.
ti.
VI
191.J
,
Smcl•
••, 6Jn Antona in Marije rojene Bufar,
samski, kretničar v Bistrici 19. |o decembra 1944,šel k partizanom in *• od
"vN ""^ P°8re^a.
. a predlog sestre Malajner Štefko ro•1•• •1
uv
" ' gospoduje v Bistrici 19, se
•• •
••• postopanje za razglasitev •• mrtVe
f?a,
Vsakdo, ki mu je o usodi pogrešanega
*|fJ Knano,
se poziva, naj to v treh me.
••• p0 °bjavi v Uradnem lietu LRS po^ Sodišču aH skrbniku Zižeku Franju,
oratnemu mojstra v Bistrici 23.
*Y preteku reka bo sodišče odložilo o
Podlogu.
Okrajno sodiščo Maribor okolica
dne 18. marca 1950.

* Ì 209/50-9
3517
ger AntQn rc,
tra*i okra
> .i- 25- !• I926 v Gr"
Dia ? 1 •3
' Gorica, delavec v Selnici ob
it*.-J ' > em Antena in RozaJijo roto š Oraž, je 1. 1944 odšel v NOV, kjer
)e
j?- «I. 1945 padel.
Wed pre:ollog KLO Selnica ob Dravi, eo
Ven Postopanjo za razglasitev za mit-

dodelitvi k (pogranični četi 16. I. 1944 na
vzhodno bojiSČe. cd koder ee je zadnjic
oglasil 30. III. 1944. Od' tedaj •• pogreša.
Na predlog brata Horvata Karla, delavca iz Gornjih Slaveč 48, ee uvede postopanje za, razglasitev za mrtvega in 6e
izdaja poziv, naj eo c pogrešanem v šestih mesecih po objav • v Uradnem listu
LRS poroča bodi~ču ali skrbniku Racu
Aloizu iz Gor. Slave« et. 39.
Po preteku roka bo cOdiSce odločalo o
predlogu.
Okrajno sodišč© v Murski Soboti
dne 3. ••••• 1050.

•

I K 335/50—4
3412
Grah Alojz, roj. 22. I. 1898 v Gornji
Lendavi, sin Jožefa in Ane rojene Griesbacher, kmet v Gor. Lendavi 99, je blil
:;. II. 1944 interniran v Komaronu, nato
pa v Dachau. Od tedaj ss pogreša.
>a predlog žene Grah Cecilije rojene
Cako iz Gornje Lendave št. 99, se uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega in
^e izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v
treh mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS poroča sodišču, ali skrbniku Hajdičti Adamu iz Vidoncev 41.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 3. aprila 1950.
•
1 R 95/49-7
1884
Erjavec Jože, roj. 10. 1. 1905 v Trebči
va« št. 10, sin Janeza m Jožefe rojene
Miriič, mizar v Sadmjj wiei ài. 12, «.e od
1943 pogreša.
Na predlog žene Erjavec Alojzije rojene LavriS, gospodinje iz Sadinje vasi 12,
se uvede postopanje za razglasi te<v za mrtvega in eo izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v 2 mesecih od objave v Uradnem
lietu LRS poroča sodišču aH predlagatcIjiici.
I R 76/30-4
2176
Mišjak Franc, roj. 31. III. 1883 v Re.
grčj vasi št. 20, KLO Smihel pri Novem
mestu, sin Antona m Marije rojene Jerič, delavec, je odšel leta 1902 v Colorado, Fayote, USA, Ođkodtr se je nazad,
njo oglasil novembra 1937. Od tedaj ee
pogreša.
Na predlog Lešnjaka Franca, železni.
škega vlakOvodje ;z Smihela št. 24 pri
Novem mestu, se uvede postopanje za
razglasitev za mrtvega in eo Izdaja poziv, naj se o pogrešanem v enem letu
od dneva objavo v Uradnem listu LRS
poroča eodišču aH predlagatelju.

Erjavec Ježo im Mejak Franc ee pozij^.safcdo,
t; mu jo o usodi pogrešanega vata, naj so zglasita pni eodišču ali da••
•••.'Po °•, se poziva, naj to v treh me- sta gfop o sebi
m
objavi v Uradnem lietu LRS poPo preteku roka b'o eodlšSo odločalo o
toj? «"OdiïiSu aH skrbniku Graborju Vekpredlogih.
Òr»,,1 Plorati
posestniku v Selnici ob
Okrajno sodile"© v Novem mestu
gj st. 107.
dne 13. marca 1050.
••• Poteku roka bo sodišče odločilo o

•

0kr

ajno sođiščo Maribor okolica
dno 10. aprila 1950.

1

Ž233/S0-3

*

S413

ojöffi,?»»". roj. 6. IV. 1920 v Gorieine Weih.
£.in Franca W •••••• rest. 40 e.na
,r"5' ljmet iz Gornjih Slaveč
s
zìraT' J
bil 1. X. 1943 prisilno mcMi* v madžarsko vojsko in odšel po

I R 79/50-4
8042
Berl-cpec Anton, ro]. 16. VII. 1906 v
Gor. Težki vodi št. 8, sin Franceta in
Marijo rojeno Cimermančic, KLO Stoplče. kmet, so od maja 1945 pogreša.
Na predlog žene Berkopeo FrainSSke
rojene Turk, gospodinje iz Gor. Teïko
vodo St. 15, ee urade postopanje za raz-

Stasa 1?7
glasitev za mrtvega in PO Izdaja poziv,
naj ee v dveh mesecih od objave v Uratj-.
nem listu LRS poroča sodišču ali predlagateljici.
I R 60/50—4
8041
Daroveo Janez, roj. 5. VIII. 1611, eia
Janeza in Terezijj rojene Kren, posestnik v Hruševcu št. 3 pri Gor. Straži, se
od maja 1945 pogreša.
Na predlog žene Darovec FraočSke
lojene Žonta, gospodinje iz HruSevca
št, 3 pri Gor, Straži, ee uvede postopanje za razglasitev ea mrtvega in se êZdaja poziv, naj se o pogrešanem v dven
mesecih od objave v Uradnem l^tu LRS
poroča sodišču ali predlagateljici.
I R 77/50-4
3040
Gorišek Anton, roj. 11. 1. 1918 v Stranju št. 15. KLO Šmarje, 6in Janeza ä'n
Ane rojene Brišar, zidar v Stranju Et. 15,
ee od maja 1945 pogreša.
Na predlog žene Gorišek Justine rojene Skubic, gospodinje iz Stranj št. 2, ee
uvede postopanji? za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj se o pogrešanem v dveh mesecih od objave v Uradnem ljstu LRS poroča sodišču ali predlagateljici.
I R 78/50—4
3043
Marolt Franc, roj. 7. VIII. 1915 v Dol.
Straži št. 7, ein Janeza in Marije rojene
Erjavec, posestnik, ee od maja 1945 pogreša.
Na predlog ženo Marolt Amalije rojene Šimenc, gospodinja iz Dol. Straže 47,
go uvede postopanje za razglasitev za
mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v dveh mesecih od objave v
Uradnem listu .LRS poroča eodišču ali
predlagateljici.
Berkctpec Anton, Darovec Janez, Gorišek Anton dn Marolt Franc sa pozivajo,
naj dajo glae o sebi aH so zglasiijo pvj
sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo, o
predlogih.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 30. marca 1950.
I R 15/60-4
Kotnik Alojz, toj. 13. VI. 1889 v Marnem, Trbovlje, ein Florijana in Marije
rojene Cer Sek, zavirao v Hrastniku —
koloniji, 60 od maja 1945 pogreša.
Na predlog žene Kotnik Ane rojene
Knežak, gospodinje v Hrastniku Si. 190,
ee uvedo postopanje za razglasitev za
mrtvega in ee izdaja poziv, naj 66 o pogrešanem do 15. VI. 1950 poroča ' eodišču.
I R 27/50—2
2694
Taškar Franc, roj. 10. X. 1914 v Radežu, Loka pni Zid. mostu, železničar v
Radežu št. 26, je odšel 15. VI. 1944 v
kozjanski odred, 2. bataljon in je verjetno 18. VIII. 1944 v bojih na Njivicah pri
Jurklošfcru padel.
Na predleg matere Novak Marije, prej
vdove Taškar rojene Polak iz Radeža 26,
eo uvede postopanje za razglasitev za
mrtvega in 6e izdaja poziv, naj ee o pogreïanem do 15. VI. 1950 poroča eodlïoi.
Po preteku roka bo eodišča odloČilo o
predlogu.
Okrajno «odiïïe v Trbovljah'
dne 17. marca' 3950.
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Oglasi sodišč
Amortizacije
IV R 1195/50—2
3710
Na prošnjo Šparhakel Drage, gospodinje
v Celju, P'olule št. 57, se uvede postopanje za amortizacijo vrednostnih papirjev,
ki jih je zavarovanec, 28. IV. 1948 umrli
ein Šparhakel Ignac, nameščenec v šlorah
baje izgubil ter se njihov imetnik poziva,
naj uveljavi svoje pravice v dveh mes-ecih
po objavi v Uradnem lk-tu LRS, sicer ea
bo po preteku reka izreklo, da eo vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
•
Oznamenilo vrednostnih papirjev:
življenjska polica št. 722050, izdana od
družbe Assicurazioni Generali v Trstu,
direkcija v Zagrebu z dne 3. VIII. 1939
na ime Šparhakel Ignac v znesku 50.000
dinarjev in življenjska polica št. 114473,
izdana od družbe Jugoslavija v Beogradu
z dne 26. X. 1932 na ime Šparhakl Ignac
v znesku 20.000 din.
Obe polici sta izplačliivj v primeru doživetja zavarovancu, v primeru njegove
emrti oa prinosilelju polic.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. aprila 1950.
IR 779/50
3837
Na prešnjo Plai-ina Franca tov. delavca,
Jesenice, Pot v revte št- 15, se uvede postopanje za amortizacijo vrednostnega papirja, ki ga je prosilec baje izgubil in
ee njegov imetnik ipeziva, naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS
uveljavi svoje pravice, sicer 6e bo po preletu roka izreklo, da je vrednostni papir
izgubil svojo pravno veljaonest.
•Oznamenilo vrednostnega papirja:
zavarovalna polica bivše zavarovalnice
»Karitas« v Ljubljani št. 101.506 z zavarovalno vsoto 9.220 din na imp Plasin
Franc.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 15. aprila 1950.
K 27/50-4
4011
Na prošnjo Stirn Marije iz Zg. Stranj
št. 20, se uvede postopanje za amortizacijo vrednostnega papirja, ki ga je prosilka baje izgubila in ee njen imetnik poziva, naj v 6 mesecih po objavii v Uradnem lietu LRS uveljavi svoje pravice, sicer ee bo po preteku roka izreklo, da je
Vrednostni papir izgubil svojo pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednostnega papirja:
zavarovalna polica Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani št 18928 na zavarovalno
vsoto 30.000 din na ime zavarovanca
Stima Karola m Marija rojene Potočnik,
izdrna 1. VI. 1950.
Okrajno sodiščo v Kamniku
dne 12 aprila 1950.
G. 77/50—4

4037

Oklici o skrbnikiK
in razpravah"
Blaževič Julijana; gospodinja v Racah
št. 56, je vložila pToti BlaževiČu Jožetu,
čevljarju v RaeaH, sedaj neznanega bivališča, tožbo za razveza zakona.
Razprava bo 5. maja 1950 ob" 8. uri pri
'em sodišču, ioba št. 27.
Tožencu se l>ofta>vl 2a skrbnika Gradišnik Franc, obratovodja opekarne Rače,

ki ga bo zastopal na negovo nevarnost in
etroške, dokler se sam né oglasi ali ne
imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 20. aprila 1950.

Razni oglasi
Pozivi upnihiiin •• cjolžnikom
3924
Zveza potrošniških zadrug z o. j. Celje
je na podlagi bklepa občnega zbora e <ine
26. •. 1949 prešla v likvidacijo.
Upniki ee pozivajo, naj do 30. maja
1950 priglasijo evoje terjatve.
Prijave po tem roku ee ne bodo upoštevale. Prav tako se pozivajo dolžniki,
naj poravnajo svoje dolgove, ker ee bodo sicer po tem roku neplačani dolgovi
sodno izterjali.
Zveza potrošniških zadrug z. o. j.
v Celju, v likvidaciji
64/50—PK
'
3876
V zvezi z likvidacijo mestnega gradbenega podjetja MLO Kranj, iMegrad« v
Kranju, pozivamo vse dolžnike in upnike,
da najpozneje do 15. maja 1950 priglasijo
svoje terjatve in obvaznosti.
Po tem času s.e upniki ne bodo več upoštevali, dolžne zneske pa bomo eodno izterjali.
Mestni ljudski odbor Kranj

•

3838—3-2
>Triar« d. z o. z. Ljubljana. Nunska
ulica 3, je na podlagi uredbe Uradnega
lista FLRJ, št. 39 z dne 12. V. 194*5 ter
po sklepu izrednega občnega zbora dne
13- V. 1948 prešla v likvidacijo.
Pozivamo vse upnike, da do vključno
1. junija 1950 priglasijo OTOje terjatve,
dolžnike pa da do tega roka poravnajo
vse dolgove.
Terjatve, dospele po tem roku, pe ne
bodo upoštevale, dolžniki pa 6© bođo po
tem reku 6odno izterjali.
Likvidator:
Modic I. Jožko
3838

3838—3-2

Potrošniška zadruga z o. j. Cerklje pri
Kranju je 11. aprila 1950 prešla v likvidacijo.
Pozivamo vse upniko in dolžnike, naj
priglasijo oziroma poravnajo EVOJO obveznosti najpozneje dö 11. maja 1950.
Likvidacijska komisija

Izgubljene listine
pr elilicujejo
Almajer Ivan, Maribor, Fochova 18,
osebno» izkaznico, izdano v Mariboru leta
1945 in izkaznico OF.
3651
Ambrožič Anton, Peračica št. 6, p. Brezje, tablica za kolo st. S-5-2456.
••
AndrejßiS Tinca, rpj. 29. I. 1912, Jesenice, Plavž Žaveiiščna 4, osebno izkaznico.
3546
Anžič Ivan, delavec pri tovarni smodnika Kamnik, stanujoč Seniurska gora 9,
Cerklje pri Kranju, knjižic» z'a kolo Stokvira 1073706, st. tablice 17062, izkaz-
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nico OF, izdano 15. V. 1949, osebno izkaznico, izdano 1. •. 1947 od KLO šenturška gefra, sindikalno izkaznico, izdano
12. VIL 1948 od sind, podružnice tovarne smodnika Kamnik ter tovarniško izkaznico, izdano 1. I. 1948 od uprave tovarno smodnika Kamnik.
4024
Arzenšek AIojZj dipl. strojna tehnik, tovarna za proizvodnjo kemičnih izdelkov,
Celje, roj. 7. VI. 1920 v Zidanem mestu,
vojaško knjižico.
3429
Avguštin Vida, Ljubljana, GradaškalO,
oeebno izkaznico št. 06063Ì, izdano od NM
v Ljubljani.
3905
Bab'.č Ruža, Maribor, Gorkega. 6, prometno knjižico za kolo št. 27824, evid. št.
tablice S-16-1H47.
3653
Bahč Marija, Pleterje 29, osebno m OF
izkaznico.
3170
Bahovcc Sala, Ljubljana, Karlovška 15,
univerzitetno izkaznico in indeks, izdano
od' Agronomske fakultete univerze v Ljubljani.
3685
Bahovec Ivan, Ljubljana, Stani trg 20,
delavsko knjižico, izdano 24. I. 1949 od
Uprave za delovno silo v Ljubljani. 3602
Behar Anica, Ljubljana, Frankopanska
St. 5, sindikalno knjižico št. 1223101,
osebno izkaznico št. 331 in prometno knjižico ea kolo Š-23^42, tov. št. 30614 3827
Belce Vinko, Vdntarovci 31, p. Sv. Urban pri Ptuju, izkaznico št. S-20-7229, izdano od odseka za notranjo zadeve v
Ptuju.
3174
Beline Karel, Korto st. 55, KLO Kozje,
prometno knjižico za kjolò znamke >Velamoš« št. 73427, izdano od. OLO Celie
na ime Ruprefc Jože, Belo št. 35.
3880
Barga Fani, Tomačevo 25_, tedensko karto za vlak, osebno in OF izkaznico. 3687
Berglez Jože, Maribor, Slomškov trg •
vojaška knjižico, izdano v Bitoljii 1. 1948.
36o*
Berković Saba, Vrhnika, voj. P°šta
SSÌ2, ptitttiolnilko karto Za tekstîlije •
s oiJ
I. trbmesečja 1550.
'
Bertoneeli Sfaue, Gođešič, •••••••}0
knjižico Št. 07414.
3745
BiŽal Milan, ÇjuHjana, Pod. gozdom 12.
indeks arU. fakulteta univerze v Ljub;
ijanl
3900
Robek Aaica, Izubijana, JezErska uj. 1>
knjižico •• itolo-, éViff. It. S-Ï4054.
3747
BoE Anton, Kranj, Koroška 20, ese.bo°
izkaznico in izkaznico OF, ter izkaznico
OF in RK ter knjižico za kolo na Jß£
3o77
Boh Ana.
Bokavšek Ivan, Ljubljana, Litijska 21,
knjižico za kolo, eviđ. šf. 97414.
374o
okvira Ì7725.
3684
Bradnja|c Juri, Gruškovec, p. Sv. •••"
baTa v Halozah, prometno Mizico za
kolo znamke ^Nertf« st. 6880, št. tablée
38Jd
S-20-9942.
Brglez Dušan, Iijubljana, Sv. Petra Map 43, izkaznico za kolo znamko ^f
fekU, ovid. 5t. S-Ï9-2391, tov. St. 26308^
Brglez Viktor, Soler, Mäkele Pri,,p0])'
canali, Šofersko izkaznico III. razreda e;:
1313. izdano od' NM Maribor mesto. M
Bufolin S*anko. delavsko knjižico št146Ö0S6, izdano od 1VILÔ Ljubljana'. «j.'
60
št. 29066/47
*
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BuliÉ Stip, Baraka Cinkarn© Celje, ml'a••••• izkaznico, izdano v Alek&inću,
^••••, udarniška karto, industrijsko, izkaznico in izplačilna izkaznico, izdano od
unkarne Celje, vojaško potrdilo in odP^tfflco od vojske, izdano v Ni^u ter
ossbiio izkaznico, izdano v Livnu, Bosna,
3663
Centralna veterinarska, bolnica Ljublja??> Cesta v Mestni log 47, prometnu knjigo za esebni avtomobil znamke DKVV,
evid. št. S0375, izdano od NM v LjubJ
jani.
3498
»Cegrad« Ljubljana, delaveko knjižice
n
aime Grem Janeza Janez, roj. 18. V.
J°8J> stanujoč v Gor. Logatcu st. 33 št.
knjižice 1931502, izdane 23. X. 1948; na
!•e Kopač Franca Jakob, roj. 15. IV.
}•3, stanujoč v Rovtah št. 8, p. Rovte.
8t
- knjižice 1931504, izdane 23. XI. 1948.
3430 na 3431
Ciinpcrnmn Ivan, Neredi št. 2, p, Rob,
Wžico
za kolo, evid. št. S-1299, tov. št.
13
a9320.
•
3467
Circj Ivan, Breg št. 5, Polzela, prometn
° knjižico za kolo, št. tablice S-13-12549.
3622
Christof Angela, Ljubljana, Vodnikova
*'• 12, osebno izkaznico st. 043054, izdano
0đ
NM v Ljubljani.
3910
• Čuden Anton, Vnanje gorice 98, p.
.^zovica, izkaznico za kolo, evid. števvl
ka S-3633, tov. št. 106030.
3828
oemšar Janez, Vdncarje 15, Škol'ja Lcka,
Jikaznico za kolo, evid. št. S-4-14643,
t°\.
št. 011459, izdano od NM v Škofji
L
°fci.
3967
.^ernulc Vinko, Ribnica 106, Dol., ofi5SK0 izkaznico, izdano cd vojaškega
. ®yž• Ljubljana, v-oj. odd. Kočevje, inaudsko izkaznico za znižano voznino invalidov, izdano od inv. komisijo pri štabu
i."- armade 1. 1947 in izkaznico Zveze
00r(:c
v, izdano v Kočevje.
3740
Dovč Albina, Zalog 13, knjižico za kolo
barake »Diirkopp«: tov. št 1626676. 3683
, U.rčar Ivan, Podgora 35, KLO Straža,
Kn
•žc0 za kolo evid. št. 2343.
4120
..Drcmclj
Alojz,
Celje,
«sindikalno
(knjipc°. izdano cd sindikalne podružnice
^•••••• posode, Celje.
3623
Jršte
Anton,
Potok
23,
KLO
Straža,
inv
all
<kko izkaznico.
4121
štEmaršie Jtliacl, Ljubljana, Poljanska
k• 44, delavsko knjižico in knjižico za
ei° Da ime Kèbel Marija, ©vid. številka
^6932.
3589
-Eržen Emcrik, Zlato polje, blok 2,
«•ran,«'-i
-•--'— kolo,
--'- št.
*- tablice
A«-« S-4
S-4lff^l]"' 'zkaznico'za
^••.
350;
3507
Viđa
u®] -*urensko
> LJubljana, Jesenkova 4,
MTn T
knjižico, izdano 1947 cd
^Ljubljana mesto.
4027
a
Q Har Jožef, Pcdbr,ezje, Dolenja vas '40,
n.
't. •> knjižico tà kólo znamke »Elita,«,
' «Mice 4-9893.
3500
P^c*k Jakoba Ivan,_roj. 21. VII. 1928 v
njÄH 5t- 52, KLO Trobljo pri Slove•••»-ll Qradc;u, potrdilo o stalni nespesob*p -za službovanje v JA.
3348
d°dc<Ski *«•a LUS, Ljubljana, Peevflfl?
,c; 2> Prometno knjižico št. 16726
Q
; tablica Št. S-S708. '
3738
Gla
1••••••2? đ'rek'cija za avtopromet, Ljubl
rikoih
• trS 34, prometno Hoijižico za
10 ev
' *d'. gf. S-1-2176G
4029
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Glunec Katarina, Brezje pri Mariboru,
promeino knnžico za kolo znamke ?Meïeter«, št. 1296039.
3662
Golob Bronislava, Ljubljana, Kocenova
št. 7, sindikalno knjižico št. 3027237.
3596
G«lob Franc, Št. Vid 52, p. Vuzenica,
prometno knjižico za kolo št. okvira
74509, reg. št. 1904.
3509
Gosad<, Ljubljana, reg. št. S—9786
osebnega avtomobila znamke >Lancia-Artenac.
3829
Gostinc Franc, Rečica št, 23 pri Laškem, izkaznico OF in osebno izkaznico,
izdano od KLO Recica, prometno knjižico za kolo št. tablice S-13-9756.
3606
Gozdarsko avtopodjetje, poslovalnica,
Kranj, evid. tablico št. S-2734 za tovorni
avto znamke »Ford V 8«.
3692
Gradiš avtopark, Ljubljana, Smaitmska
št. 32, izkaznico za kolo znamke »Torpedo«, evid. št. S-651Ì, izdano od NM v
Ljubljani.
3595
Gračncr Viktor, Ljubljana, Tržaška 10,
usluzbensko izkaznico, izdano od Uprave
za turizem in gostinstvo v Ljubljani.
3681
Grilc Marija, Kckrica. št. 111, promet.
no knjižico za kolo znamke >Senator«
št. 6355, št. okvira 215321.
3899
Gulič Ivan, Ljubljana, Marmontova 29,
sindikalno knjižico, izdano od PV FLR.I
Beograd.
3677
Guštin Alojz, Sež.uia 227. os-etmo .izkaznico, izdano od uprave NM v Sežani leta
1947.
3636
Hafnar Marija, Zg. Bitnjo 77, p. 2abnica, knjižico za kolo št. 11152.
3501
Herman Angela, Železna. 44, KLO Galicija prli Celju, prometno knjižico za kolo,
St. tablice 7344/13.
3609
Ilcrie Jožef, Gaberje 118, Dol. Lendava,
prometno knjižico za kolo znamko ^Čepek,
št. okvira C 170366, št. tablice S-24-4386
ter osebno izkaznico, izdano v Dol. Lendavi.
3227
Hlip Jože, Polzela, Ločice št. 10 pri Celju, vojaško knjižico, izdano od vojnega
odseka Celje okolica.
3633
Hreščak FranciSka poročena Svara, roj.
31. Vin. 1909 v Trstu, sedaj v Solkanu,
Ulica IX. korpusa 283, zač. osebno izkaznico na âme Hreščak Frančiška (Fani),
izdano .od odseka za notranje zadeve za
Goriško v Solkanu, izkaznico OF na äme
Švara Fani, izdano od mestnega OF odbora v Solkanu.
3882
Hribar Peter. Ljubljana, Gradišče 9,
izkaznico za kolo znamko >Rixe< evid.
st. S-l-1836, tov. št. 1048171.
3907
Huđnik Vera, Celje, prometno iknjižico
za kolo, št. tablico S-12-233Ì.
3578
IrančiS Jakob, TuTški vrh 97, Zavrće,
prometno knjižico za feolo znamko >AHac
št. 773646, reg. Št. 4861.
3125
JaUovlj«viC Stojan. Vtìmika, Nova certa
št. '19, tekstilno nakaznico za I. trimesečje 1950 ter potrošniško katto za sladkor on kavo,
3588
Jakub'i Sliyqyri, Ljubljana, Poljanska
cesta 6» osebno izkaznico, 5zd**v>. od NM
v Ljubljani januarja 1948.
3912
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Jančar Ivan, Ljubljana, Sv. Petra c. 27,
izkaznico za kolo, e.vid. št. S-l-28148, tov.
št. 43105, izdano od NM Ljubljana. 3600
Jančar Jakob, roj. 4. V. 1924, Hercegavščak št. 30, p. Gornja Radgona, vojaško knjižico.
3357
Jerančič Marjan, Dobrcnje št. 48, Sp.
Kungota. knjiži«» za kolo številka okvira
111290
Jereb Anton, Ljubljana, Vič, izkaznico
za trikoi», evid. st. S—10051, tov. Številka NM 009950.
3676
Jcvšenak Ivan, Koiobjo št. 1 pri Celju,
prometno knjižico za kolo, št. tabli
S-13-3012.
3628
Jcvšjak Alojz, Ljubljana, Rudnik 135,
osebno izkaznico, izdano od NM v Ljubljani, knjižico za kurivo K-2 in sindikalno knjižico.'
3959
Jež Jožef, St. Vid pri Vipava, Podbreg
št. 24, tablico za Itolo- št. S-2S0443. 3700
Jurkovič Ivanka. Ljubljana, Hrenova 6,
izkaznico OF, izdano od KLO Fara pri
Kočevju.
3603
Kaiser Ivan, Mežica 30, knjižico za kolo
znamke »Gracirea« št. B-62123.
3586
Kajbič Ivanka, Ceplje, Vransko pri Celju, prometno knjižico za kolo, št. tablice
S-l 3-8230.
3G17
Kaljevi? Milorad, Ljubljana, St. Vid,
voj. pešta 2667, potrošniško industrijsko
karto za II. polletje 1930. št. 345/17, izdano cd VTP Ljubljana.
3748
Kanduč Franc, Kamnje, p. Dobravlje
na V'pa'vskem, izkaznico za kol/št. 1617.
3048
Kcšpcrt Ivan, Donačka gora, priomotno
knjižico za kolo, evid. št. tablico 19-4069.
3314
Kimovcc Olga, Ljubljana, Rimska 16,
sindikalno knjižico, izdano od eind. podružnice št. 13 Elektroindustrijo v Ljublfani.
'
3832
Kisclak Alojz, Ljubljana, Jeranova 14,
izkaznico za kolo, ovid. št. S-31932, tov.
št. 465239.
3913
Kocbek Edfla, Ljubljana, Tobačna ulica 6, zaključna spričevala drž. dvorazredne trgovsko šole v Ljubljani iz 1. 1922.
3592
_ Kolaru' Anton, Kuršmci št. 7, p. Mala
Nedelja, prometno knjižico za kolo številka 189.930, evid. št. S-21-2013, izdano od
NM Mala Nedelja.
3353
Kolčne Ivan, Soeka, Nova cerkev, Celje,
prometno knjižico za kolo, št. tablice
S-13-3541.
3614
Kolšek Leopold, Kaplja vas St. 02 pri
Celju, delavsko knjižico, izdano od Tekstilno tovarno §r. Pavel.
3025
Komito ja zunanjo trgovino, Ljubljana,
privolitev za plačanje št. 2S24/300zaDM
63.479, izdano od Ministrstva za zunanjo
trgrvino FLR.T, Beograd.
2808
Kumljenovic- Jagljika. Stara Vrhnika
št. 80, potrošniško karto za marce, izdano cd vojne pošte št. 5312 Vrhnika in
potrošniško karto na ime Kumljenovic Rado ji ca.
3686
Končar D. Milivoj, poročnik, Divača 68,
spariizansko spomenico 1941« št. 8795.
3925

Stran 180
Kos .Miha, Klanec 30, p. Komenda, izkaznico za kolo, evid. št. S-17719, tov.
St. 108958, izdano od NM Kranj ter osebno izkaznico, izdano od NM Komenda.
3961
Kos Vili. rez. podporočnik, izkaznico
rez. oficirjev serije P'u-ooo K št. 9296,
izdano od voj. okrožja Celje.
3428
Košan Alojz, Celje, Jetniška »t. 13, prometno knjižico za kolo. žt. tablice S-13-,
13378.
3Ö32
Kranic Spela, Vrhnika. Stara cesta 6,
izkaznico za kolo znamke •-Meister':, evid.
št. S-2-6197, tov. št. 1193699, izdano od
notr. uprave NM Ljubljana okolica. 3739
••••••• Pepca, Ljubljana, Pražakova
št. 19, režijeko karto št. 20003, izdano od
žel. direkcije v Ljubljani.
3831
Kregar Alojz, Ljubljana, Stepanjska 5,
izkaznico za kolo. evid. št. S-5053, tov.
št. 582860, izdano cd NM v Ljubljani. 4025
Križaj Branka. Ljubljana, Moste, Poljeka pot 49, izkaznico za kolo znamke
>Puch«, izdano od NM v Ljubljani. 3755
Križan Oskar, Sv. Lenart v Slov. gor.,
osebno izkaznico, izdano od OLO Maribor
levi breg I. 1945.
3656
Križmanie Franc. Ljubljana, Hradeckega 35, prometno knjižico za avto znamke
>Steyer« 100 S-9837 in 3 talone na ime
Jenič Jssip.
3587
Lesno industrijski obrat —'Marenberg,
prometno knjižico za službeno kolo, št.
okvira 715.194, št. tablice 2481.
3223
Liposek Franca Jože, roj. 19. III. 1916
v Fodčetrtku 86, sedaj začasno zaposlen
v železarni štore, stalno pa v rudniku
Podčetrtek kot vrtalec geološkega zavoda,
potrdilo o stalni nesposobnosti, izdano
julija 1947.
1499
Madori Alojzija Ema. iO|. 10. V. 1910
na Banjšicah, p. Grgar pri Gorici št. 118,
ceebno izkaznico žt. 961.
3718
Malenšek Peter, Novo mesto, Skalickijeiva 13, knjižico za kolo.
3956
Maležič Tatjana, Ljubljana, Celovška 57,
knjižico za kolo, tov. št. 3959305, evid.
št. S-l-13421, izdano 6. IV. 1947 od NM
Ljubljana.
3597
Mandić Peter, Ljubljana, voj. pošta
6065, potrošniško karto za milo in kavo
ta januar-marec. izdano od VTP v Ljubljani.
3911
Martinčic Zolka, Šmartno ob Savi, izkaznico za kolo, evid. St. S-21240, tov.
št. 29972.
3751
Marvin Ema, Ljubljana, Kamniška 36,
osebno izkaznico, izkaznico za kolo, sindikalno knjižico evid. št. S-15091, tov.
št. 1202518.
3904
Marik Marija, Ljubljana, Prole 6, eindikahio knjižico.
3972
Merđavs Olga, Studenci, Maribor, Euška
lt. 99, delavsko knjižico.
3657
Mežek Marija, tovarna Triglav, Tržič,
Pot na pilarno št. 18, udarniško izkaznico
Št. 14355.
3970
Miklošič Stefan, Ljubljana, Korotanska
5t. 6, nabavno knjižico št. 109, Szdano od
Preskrbe Litostroja.
8675
Miklavcc Edvard, roj. 3. X. 1903 v Orleku. Sežana, delavsko knjižico št. 280314.
3222
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Ministrstvo /a notranjo zadeve LKS,
uprava NM, vozniško knjižico št. 2087. izdano cd uprave NM Ljubljana na ime Plberotk Milan, roj. JO. II. 1924 v Dragov
sku.
.
Ì189
Mirnik Štefan, Gorica 8, Petrova pri
Celju, vojaško knjižico.
:'.177
Miš Terezija, Gorjuše 3, p. Deb pri
Domžalah, davčni plačilni list za 1. 1949
za I. četrtletje 1930, 4 potrdila o oddaji
poljskih pridelkov za 1. 1949, 2 potrdila
o oddaji lesa in mleka za 1. 1930, potrdilo za popravilo čevljev, 5000 kmečkih
bonov in knjižico za kolo, izdane od NM
v Kamniku.
3902
Mlakar Alojzija, Jesenice, Jadranska i,
osebno izkaznico, izdano od OLO Jesenice.
4122
Mlakar Blaž, Sp. Breg pri Ptuju št. 45,
knjižico za kolo št. okvira 1296-613. št.
tablice S-20-480.
2900
Mlakar Mija, Trnoivlje št. 14, Celje, prometno knjižico za kolo. «t. tablice S-133133.
3612
Moiiiia Antonija, Ljubljana, Predovičeva 16, osebno izkaznico, izdano od NM
Ljubljana, izkaznico OF in sindikalno
knjižico.
3741
Muhič Frauc, io|. IS. IX. 1902 v Gabe miku, stanujoč v Drbetincih št. 27, knjižico za kolo št. 4518 in osebno izkaznico.
3220
Mttnda Kozalija, Kram 40, železniško na.
kupovalno knjižico, mesečno vozno karto
in izkaznico, dve industri iski nakaznici
ID-2, industrijsko nakaznico IG in IR-1,
tri živilske nakaznice R-l.
3643
Müller Amalija, Ljubljana, Stroi.3maverjeva 10, tvebno izkaznico, izdano cd
XIX. terena v Ljubljani.
3364
Nahtigal Karel, St. Jernej, Novo mesto,
knjižico za kolo št. 1303539, št. tablice 721.
2301
Nastran Danica, uradnica, izkaznico
za
kolo znamke ..»Austro—Daimler--, tov. št.
S24236. evid. štev. 106842, izdana 13. i:i.
1947.
4126
Nečemer Anton, Brod št. 3, p. Sv. Križ
pri Kostanjevici, izimznico za kolo številka 69810, izdano cd NM Sv. Križ. 3399
Nemce Marija. Grajska va«» 42 pri Celju,
prometno knjižico za kolo, št. tablice
S-13-13182.
3G16
Novak Janez, Ljubljana, Tovarniška 7,
roj. 13. I. 1883, delavec v Litostroju, sindikalno knjižico.
3463
Novak ing. Janko, Ljubljana, Sv. Marka
št. 19, osebno izKaznieo §t- 040811, izdano od NM v Ljubljani.
8913
Novak Franc, Mala Zimica št. 67, p.
Sv. Barbara pri Mariboru, prometno knjižico Za kolo S-17-6393.
3356
Ogrizek Franc, Žalec, čuvaj pri îSlovenija ceste« v Žalcu, delavsfeo knjižico Številka 1529292, izdano 30. IV. 1948 od OLO
CelJB okolica.
3050
Okrajno gradBeno podjetje, SI. Bistrica,
prometno knjižico motornega kolesa NSU
št. 203039-0 8477.
3506
OpaSû Manda, Kranj, Cesta na Rupe 34,
Industrijsko izkaznico za januar februar.
marec 1950, izdano od VTP,
3420
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Oulohiik Fani, Ljubljana, ••••-čeva G>
udarniško 'izkaznice -f. 23337, izdano 30.
IV. 1949.
3591
Orehek Ignac, Slročja vas 4, p. Ljutomer, osebno izKaznieo, prometno knjižico
za kolo, urfužbensko òn sindikalno izkaznice.
3213
Oreščanin Djuro, Ljubljana. Poljanska
št. S, 3 potrošnika pütrd'la za april, 1?"
dana cd VTP Ljubljana, voj. pošta 8833.
3374
Osojn-k Jakob, Ljubljana, Ob zeleni j'a"
mi 21, vojaško potrdile.
3969
Paternoster Ivana, ro|. i.'. III. 1923/'
Polju pri Ljubljani., delavsko knjižico, izdano od MLO Ljubljana.
39/1
Pečar Ivan. L|uWjana, Cigaletova 4. iz"
kaznico za kclo, evid. št. S-24750. 3"50
Peiicov Anka, Ljubljana, Karlovška 19,
Knjižico za kfcio, evid. št. S-8437, izdano
od NM v Ljubljani ter indeks, izdan_o<l
teb. fakultete univerze v Ljubljani. 3590
Pcrkir Alek-ander, Gradišča št. 25, pRankovci. Prekniuric, knjižico /a kolo s'4168, izdano od ÜLO Murska Sobota,
osebno izkaznico št. 13, izdano od KLO
Gradisi? i. 1915 m izkaznico OF, izdano
v Murski Soboti.
3325
Peroïif Andjelku, Ljubljana, Svabičeva
št. 8, izkaznico za kolo, izdano cd NM v
Ljubljani.
3914
Peterka Ivan, Beltinci 158. esebno iz'
kazni«) št. 11. izdano cd OLO Dolnja Lendava :. 1945 in uslužbensKo knjižico, ^izdano od OLO Radgona.
3573
Pcterni'1 Ivan, Pcdpeč, «indikalno knji;
žico št. 919507 ter 2 sindikalni knjižici
na ime Mavc Franc št. 1241923, Petelm
Jože št. 903881.
3903
Petrič Mart.ii, Jiršovci št. i, p. Sv. Urban pri Ptuju, Knjižico za kolo.
3224
Pinter Dominik, Kronovo št. 15, No«
cerkev pri Celju, ceebno izkzanico, izdano
3 30
cd KLO Nova cerkev.
°
Pirš Anton, Elektroobrat, Ljubljana, Ce36/
lovška 38, sindikalno knjižico.
Pivk Anton, Osojnica št. 3, p. Ziri, 90
točk, izdanih v Ljubljani od ministrstva
za kmetijstvo, uprava zadružnih tečajev,
okrog 800 kmečkih bonov za nakup tekgtilij, osebno izkaznico, izkaznico OF, JZ"
dani v Žireii, knjižica za kolo št. tablice
11281, izdano 1. 1947 od notranjo upr^®
32iiö
Kranj.
Planine Zvonko, delavec, Stara vas 6s»
•••
tablico za kolo št. 7593.
"
Plavščak Jožica, Pobrežje, Maribor, Zjkovskp 148. delavsko knjižico št. 24171&3;
Podjetje za razdeljevanje električne
energijo DES, obrat Videm-KrškO. evia.
tablico tovornega avtomobila S-9370.
3ao°
Podgoršek Rado, Ljubljana, Rožnatolina, Cesta V. š[. 9, prometno ^&Z
za kolo, št. evid. tablice S-M1287. w<»
Pogorelcc Albin. Ljubljana, Mahnjče«
št. 11, knjižico za kolo, evid. s>t. &'
znamke >Puch-:, izdano od NM •blJjjgji
Polajnko Darinka, Ljubljano, ^bertova
št. 30, osebno izkaznico, izdano od WM
Ljubljani.
Poiane Franc, Tevče št. 26, P- %f\°'
prometno Knjižico za kolo št. 867•6•. •
d
tabUce 10.300.
*'

im&mi

Štev. 14 — 25. IV. 1950
Potočnik Hinko, Zg. Duplek pri Mariboru, prometno knjižico za kolû št. 157203,
evj
d. št. tablice S-17-11767.
3661
Praprotnik Franc, Fuženci, p. Ormož,
prometno knjižico za solo, reg. številka
20-8299.
3720
Pregelj Franc, Gradec 5, p. Litija, izkaznico za kolo znamke »Puch«, evid. številka S-2-12291, tov. št. 203385.
3678
Prctncr Roža, Plaveč pri Svežini, Maribor okolica, prometno knjižico za kolo
znamke »Junior« št. 828,78, evid. št. tablice S-l 7-4367.
3650
Pritekel Franc, Dobrova, Hrušova 13,
osebno izkaznico, invalidsko knjižico, *njizico za kolo in potrdilo o oddaji sviinjske
koze.
8475
^ Pulk,, Jože!, roj. 24. I. 1930 v Sv. Lovrencu na Drav. polju, Ptuj, izkaznico za
kolo tov. št. 1274742.
3723
Purg Ivan, Zg. Priietava, p. Sv. Lovrenc
na Drav. polju, dobavnico za krompir in
"•W", 2 tekstilni nakaznici z 72 točkami
na ime Jožefa in Kristina Purg, dijakinji,
ekonomski tehnikum v Mariboru, prodajne karte za 1800 din ter kmečke bone za
Id
°0 din.
8045
.Radio Ljubljana, Tavčarjeva 17, izkazjjicp za trikolo, eviid. št. S-3326, izdano od
N
M v Ljubljani.
4026
fiplimanovič Djuro, LIO Kočevje, gradbeni odseK, sindikalno knjižico, osebno
^•••• in krstni list.
2756
v> Rahnc Bctj, Jezica 71, sindikalno knjic
?
<> št. 2203296 in sindikalno knjižico na
ltn

o Kmetic Pavia, Jezica.

Ratnovž Polonija, Savije 45, p. Jezica,
ippico
za kolo št. 23322, izdano od NM
d£>
2ica.
8593
. Rečnik Štefka, Celje, Mariborska c. 128,
sindikalno Knjižico št. 2938148, izdano od
sindikalno podružnice OLO Celje okolica.
3217
j-j^Publiäka poslovna zveza Ljubljana,
"JjMcSiSeva
6, izkaznico za kolo znamke
*brankk, tov. št. B 42507, evid. številka
Ù
-1-28S91, izdano od NM v Ljubljani. 3744
S<i6 MiIuti,J
oJ?i!
> Celje, Mariborska št. 20,
b
^
,Ho
iakaenlico, izdano od KLO Velika
Kll
ka«da.
3618
.?,'vtcr Martin, Maribor, Leninov trg 8,
•Mco za učence v gospodarstvu SteviMka
i,®'* izdano 1. 1947 od poverjeništva za
ae
*> MLO Maribor.
8459

••?••• Ivan» dijak, roj. 6. VII. 1933,
lvfa vae št. 74 pri Ptuju,, knjižico za
5t
•«
- oblice S-20-1308, št. okvfra
1€
°937.
8641
Rogelj Janez, Sp. Brnlkl št. 67, tajila za kolo, tov. št. 531.568, etväd. Št.
^«9, izdano od NM Cerklje.
3598
?°Prct Miha, Šenčur 35, Izkaznico za
kfv
,ulO,'» evid.
«ni• «
o/tiKoW »•«
št. S-4-5857,
tov. •*
št. ••••
82870,
o od' NM v Kranju.
8963
•
Ro:
,
°•••
Marija,
Latkova
vae
št.
76,
p.
§
; • ttivel, delatvsko knjižico št. 1334935,
okoH °đ Urada • deloyno sil0, •••••

3627

Roška
Marâit •i••?•,•. GoriSnlca 77, p. Sv.
kej«'
Moskanjcih, svojo knjižico za
'ov%f;atake
>Trt-umk, reg. štev. 3065,
708
kret
.
m izkaznico OF, dalje de• ' ° invalidnini št. 33364 z dn» 28.

LIST LR§

VIII. 1Ô48, izdan na ime Roškar Ivan, Go- ,
riamica it. 77, p. Sv. Marjeta pri Moškanjcih ter 34 udarniških točk na ime Veeenjak Jožef, prog. delavec, Gorišmica 77.
2957
Rozman Alojz, Ljublana, Metelkova 25,
vojaško knjižico, izdano od vojnega odseka Celje okolica.
3610
Rožič Ana, Ljubljana, Pred škofijo 20,
osebno izkaznico, izdano od NM v Ljubljani.
3746
Rožič Karla, Ljubljana, Prešernova 17,
osebno izkaznico, izdano od KLO Osek,
Nova Gorica.
3468
Rozman Stanislav, Grabonolki vrh 10,
Sv. Anton v Slov. gor., vojalko knjižico.
2704
Rupnik Elizabeta, Vižmarje 191, St. Vid
nad Ljubljano, knjižico za kole, evid- št.
S-l-16999, izdano od NM v St. Vidu. 3568
Sadar Alojz, Breg &t. 3, p. Zagradec pri
Stični, izkaznico za kolo znamke »Dürkoppt, evid. št. S-22-859, tov. št. 0187416,
izdano od NM v Gor. Radgoni maja 1949.
3968
Schubert Štefka, Ljubljana, Napoleonov
trg 7, dijaàko knjižico, izdano od sred.
šole za turizem in gostinstvo v Ljubljani.
3752
Selinšek Drago, Lava 9, Celje, dekret za
premestitev, izdan od MLO Celje mesto,
št. 2417/49.
3611
Semen Ivan, uslužbenec, Lesno induetrojako podjetje, Murska Sobota, prometno knjižico za kolo znamke »Vesta«, ?t.
okvira 77368, evid. it. S-3-8622.
3321
Sevünikar Alojz, Pomola 70, p. Hoče,
prometno knjižico za kolo in ceebtno izkaznico.
3057
Sirnič Sara, podporočnik, viojna poŠta
4340, Črnomelj, točke za nabavo tekstilij
serije 34i OM.
3354
Sindikalna podružnica tovarne »Triglav 1«, TržJč, članske sindikalne izkaznice na ime Graduar Katarina, roj. 1900
v Vadičah, št. izkaznice 26.041; Mokorel
Ivan, roj. 1891 v Bistrici, St. izkaznice
2.992.450; Sire Jože, roj. 1927 v Novakih,
št. izkaznice 278.365.
2533
Sinkovič Miha, Zagrad 10 pri Skocjanu,
v»c nvalidske dokumente, poročno knjižico, izdano v Holandiji, potno dovoljenje
za ßolandijo in knjižico za kolo.
3955
Skali« Jože, Ljubljana, Maearykova c,
invalidsko izplačilno knjižico St.23460 ra
sindikalno knjižico št. 74153.
4064
Skrbinlek Janei, Gor. Hajdina St. 38
prj Ptuju, knjižico za kolo zhamke >Waffenrad« št. okvira 39313, evid. št.'Jablice
S-20-1351.
3359
Skubic Jakob, Lanlšče 6, p. Škofljica,
izkaznico za kolo, št. okvira 4300324, izdano od NM Ig pni LJubljani.
»973
Slovenija cesto, gradbišče Črnomelj,
delavsko knjižico na ime Grgural Janko,
delavec. Selo, MNO Bosanci, okraj Karlovac, izdano od OLO Črnomelj številka
1,435.909, reg. St. 1082.
S639
Smođe Valentin, Pobrežje, Maribor, Ce
eta XIV. divizije 90. prometno knjižice
za kolo znamke >NSTJ« 5t. 1435259, evid.
št. tablice S-1B-12685.
3652
Smolinger Jožef, roj. 3. V. 1900 v Sv.
Lovrencu •• Dr. polju, Ptuj, izkaznico za
n
kolo, tov. St. 1563466.
2

Stran 181
Smrkolj Ivan, Zg. Koseze, p. Moravče,
izkaznico za kolo, št, okvira 39094, evid.
št. S-108297.
3968
Soss Karel, Ljubljana, Mestni trg 18,
osebno izkaznic© Št. Ô85829, izdano od
NM v Ljubljani.
3974
Sovič Janez, roj. 16. XII. 1923 na Kogu,
bivajoč v Greeovščaku, zdaj uslužbenec
OLO Ljutomeir, knjižico za koto znamka
NM 490032, št. okvira 21.4395.
3059
Splošni servis MDN, Ljubljana, Stari trg
številka 34, potrdilo o delavskih knjižicah, izdano od OLO Ljubljana okol. 4. XI.
1949 na imo Opeka Jožef, štev. 3199,
Lenič Ivan št. 3200 in Kranjc Ivan Številka 3201.
3824—3820
Splošno gradbeno podjetje »Primorje«,
evid. tablico tovornega "avtomobdia znamke »Ford« št. št. S—6707.
2835
Splošno stavbno podjetje Elektroobrat
Ljubljana, Celovška 38, knjižico za trikolo znamke »Tribuna«, evid. številka
S-l-22119, izdano od NM v Ljubljani. 36S0
Starič Cirila Janeza, roj. 1916 v Malnih,
KLO Trebelno prj Trebnjem Dol., vojaško knjižico, izdano od vojaškega odseka
v Trebnjem.
3734
Strajner Jože, Zg. Duplice 5, p. Grosuplje, knjižico za kolo znamke >Lord
Rad«, evid. št. S—548, tov. štev. 562998,
izdano od NM Grosupljj.
3743
Strašek Karol, slaščičar v Brežicah,
obrtni list, izdan od erezkega načelstva
Brežice ped reg. št 2751/1—40.
3694
Strmošljanin Roža, Kranj, Reginčeva ul.
št. 1, industrijsko nakaznico za januar,
februar, marec 1950, izdano od VTP.
3349
Suhadolc Franc. Podsmreka št. 8, p.
Dobrova, knjižico za kolov evid. štev.
S-2-3795, tov. št. 486, izdano od NM Brezovica.
3495
Suhadolnik Franc, Smarjeta 14, knjižico
za kolo, št. okvira 3800.
3957
Suhadolnik Nada, Ljubljana, Pokopališka 41, uelužbensko knjižico št. 22940,
izdano od DES Ljubljana.
4077
Savli Elizabeta. Ljubljana, Gajeva 5,
2 potrošniški nakaznici za maščobo za
marec Nav. in R-l, 2 potrošniški nakaznici za april Nav in R-l, 30 nabavnih
točk, izkaznico Drž. upokojencev in udarniško izkaznico.
4063
Sebenik Marija, Kožarje 74, knjižico za
kolo, evid. št. S-l-31313.
3561
Šegatin Marija, Ljubljana, Cesta v Mestni log 6. izkaznico OF št. 035035. 3567
Segula Franjo, poslovodja. Celje, Prešernova ul. 19, izkaznico za kolo znamke >Victoria«, št. okvia 16842, reg. št.
tablice S-12-542.
3695
Sink Dejan, Kranj. Titov trg 10, izkaznico za kolo št. S-4-1514.
3312
Cink Francka, Binkelj 9, Skofja Loka,
osebno, planinsko izkaznico in izkaznico
OF ter sindikalno knjižico št. 569S9.
3571
Sircelj Martin Janez, Dobrunje, izkaznico za kolo št. 8777.
3965
Šivcc Matevž, Ig 197 pri LJubljani,
uelužbensko knjižico NM št. 5551G. izdano od uprave NM za Slovénie .v LJubljani I. 1948. .
4093

••• 18k
Skalar Štefan, Lipovci št. 4, p. Beltinci,
knjižico za kolo št. evid. tablice S-23-3529,
izdano od NM Beltinci.
3046
âkoberne Mihael, Vrbflo 14, Sv. Jurij
p« Célju, prometno knjižico za kolo, §t.
t&bik* S-13-717733.
3620
Škrbic Marjan, Trbovlje št. 440, vojaško
knjižico §t. 2223/209, izdano od štaba •.
armade.
2953
Šnajder Pavla, Skofja Loka, Višter 10,
potrdilo o osebni izkaznici.
4076
Sobar Anton, ml. vodnik, Kranjska gora,
•potroSniško nakaznico za tekstilije in obu.
tev št. 1185, izdano cd NM Jesenice. 3472
Šoštarič Franc, Maribor, Kcšaki 34,
knjižico za učence v gospodarstvu štev.
12175, izdano 1. 1947 od poverjeni štiva za
delo ML0 Maribor.
3460
Sraj Janez, Volčji potek, p. Radomlje,
izkaznico za kolo, evid. 5t. S-8627, izdano od NM v Kamniku.
4074
Stamcer Peter, kovaški vajenec iz Št.
Ruperta, okraj Trebnje, izkaznico za kdo,
evid. št. tablice S-7-931.
3453
Štekar Ivan, Dol. Cerovo št. 22, p. Koj*ko v Brdih, izkaznico za kolo številka
S-28-7866.
3846
Stibilj Jože, Pobrežje, Maribor, Prelogova 13, osebne izkaznico št. 045216, izdano od MLO Maribor.
3660
Stravs Ljudmila, Ljubljana, Zupančičeva
Bt. 7, osebno izkaznice, izdano od NM »
Ljubljani.
3909
Štrukelj Tončka, Cerkljj pri Kranju,
ualužbensko knjižico, izdano od Ministrstva za prosveto v Ljubljani.
4028
Švigac Jpže, Kozjak, Zg. Kungota, prometno knjižico za kolo znamke »Opek
ft. 2475S64, evid. §t. tablice S-17-3957.
3648
Tavčar Janez, tovarniški delavec, Jesenice, roj. 14. XI. 1905, tókaznico za kob
>PeugeoU, St. 134080, ewd. št. 558S.
3315
Terfič Albin, Ljubljana, Črtomirova 3,
éolerèko izkaznico št. 1632, izdano od NM
Nemi Sad.
3496
Teržan Anton, Hudinja št. 6, Celje, evid.
tablico za koto št. S-12Ü008.
3621
Tomažič Franc, Maribor, Tyräeva 26,
prometne knjižico za kolo št. 8945, evid.
tabliea št. S-16-13141.
3647
Tomažin Alojz, roj. 4. 11. 1901, Studenec 23. Polje, LJubljana, vojaško knjižico.
3749
Tomšič Anfomija, roj. 8. VIII. 1919,
Knežak 201, osebno izkaznico, izdano od
notr. uprave v H. Bistrici 1. 1947. 3503
Topler Leopold, Remšnik pri Podvelki,
prometno knjižico za kolo, evid. iit. tablice S-17-5194.
3658
Topler Oton, Remïnik pri Podvelki,
orometno knjižico za kolo znamke ^pina« št. 252400, erfd. št. tablice S-17-5105.
3659
Topliüan Stefan, Trzin St. 13, voia?!
knjižico, izdano od voj. odseka v Kamniku.
3464
Topušek Maks, Brežice 14, Izkaznico za
kolo 7namke »Horizont«, eivid- Številka
S-11-3573, tov. št. 221882, izdano od NM
Ktško
3670

ÜRADNI MST LRS
Tovarna umetnih konstrukcij, Maribor,
Tezno, prometno ]•••••• za kolo znamke
iVLsla«, št. okvira 4918422.
3091
Trampuš Valburga, Celje, Zavodna 17,
osebno izkaznico.
3626
TiMunović Ilija, podpOiroMk, vojna poŠta 3450, Slov. Bistrica, plačilno knjižico
št. 58119, serije F. izdano od vojne poïte
3450, Vršac.
3823
Troha Ivana, Idrija, Kosovelova 19,
osebno izkaznice št. 50110, izdano 31. IX.
1948 od NM Idrija, potno dovoljenje za
v Italijo, izdano od MINOT-a Ljubljane,
sindikalno knjižico, osebne izkaanico in
potno dovoljenje za v Italijo na ime Hlad.
nik Marija, Idrija, Kosovelova 21. 4068
Turk Rado, Maribor, Aškerčeva 11, vejaško knjižico, izdano od vojaške pošte
št. 3908 dne 31. XII. 1949 v Ljubljani.
3663
Udovf Rezi, roj. Vrabee, Ljubljana, Sv.
Petra 65, osebno izkaznico, izdano od NÄI
Cerklje ob ••••.
3594
Uprava tovarne gumijevih izdelkov
»Sava« v Kranju, izkaznico za kolo znamke »Adler«, št. tablice 6451.
2954
Valič Fanika rojena Roeh, Ljubljana,
Svetogorska 23, 80 nabavnih točk za no
seìe iene, izdane cd RLO IV Ljubljana.
3975
Vavtar Jožefa, Mirna št. 16, knjižico xa
kolo znamke »Dürkopp<, št. okvira
405778, evid. št. S-2-11180 na ime Domi*
Jožefa.
3130
Vehovec Jože, Kresnice 53, vojaško knji
žice, izdano od vojaškega odseka v Ljubljani.
3562
Velkovrh Ivan, Ljubljana, Tržaaka 104,
evid. tablico za kolo št. S-l-25744. 3908
Verčko Helemut, Maribor, Vetrinjeika
6/1., staro invalidsko odloobo, invalidsko
knjižico, knjižico za 50 % vožnjo na železnici, izkaznico ZB in OF ter potrošniško
nakaznice.
3604
Vetrih Viktor, Maribor, Raivanjeka 15,
prometne knjižico za kolo znamke >Adier<
št. 625710, evia. Št. tablice S-16-10202.
3649
Vidrih S'Iva, Ljubljana, Bizjefcova 10,
osebno izkaznico.
36Ö8
Vinkovif Franc, Bucecovci, p. Križevci
pri Ljutomeru, prometno tojiiico ra kolo
znamke sVesta« št. 950899, reg. Številka
S-21-2409.
3320
Visoènik Milan, roj. 9. VIII. 1927 v
Crešnjevcu, Slov. Bistrica, zdaj v tovarni
Iskra, knjižico za ženejco kolo številka
S-19-1386, št. odsvira 8•01.
3316
Višnar Drago, Jesenice, Murova ät. 5,
roj. 14. X. 1890 v Gorjah pri Bledu,
osebno izkaznico.
3550
Vižinrin Rodnaja, Ljubljana, Mateajeiva
št. 10 izkaznico ta kolo manto >Ehux«,
tov. «t. 80764, spoznavna tablica S-2810942, izdano 2. VI. 1949 od notr. uprave
OLO Gorica.
3480
VođUet Alojz, Dramlie, Sv. Uiôula 3
pri Celju, prometno tnjižico za kolo, št.
«abflSce 5419/S-Ì3.
3624
Vođišek" Franc, Katobje, Sv. Jurij pri
Celju,- prometno knjiži» za fcolo, It. talb'W S-13-4S98.
3Ö19
v
nga Ludvik, Podgorje §t. 6, St. Jurij
••• Celju, delavêteo Knjižico, izdane od
'fidarne Store.
3913

Ste?. • — •. W. 1$0
Vogrin Ana, Vel. Maiemca št. 37, PKrika vae, ••, tebïï«o «a koto štev»
S-1Ì-3M2.
3128
Vogrinc Era«, Cuadwyec 12, p. ft»;
Soe, evid. tebtìeo it. S-11-S4Ó7.
3958
Vojsk Ignac, mlinar, Drbetinci št. 61,
p. âv. ••••• v Slov. gor., roj. 16. VU;
1901, •••••• za kolo št. 12517.
3451
Vozlič Jožef, Šmartno St. 16 v Rožni
dolini, tablico za kolo št. S-13-Ì309. 3098
Zadravec Franc, Ormož 104, knjižice za
kok) S-20-8179, tov. št. 583388.
395o
Zagode Rudolf, Oetroznç. št. 7, Celje»
prometno knjižico za kolo štev. tablice
8540/S-12.
3615
Zaje Stane, Obrije 13, Ljubljana, Moste,
osebne izkaznico.
3462
Zala* Henrik, ravnatelj »Pletilke«, Rajhenburg 105, sindikalno knjižico številka
1407663, izdane od Zveze uslužbencev »dmtnistrativnib in pravosodnih ustanov
podružnice št. 1 na Okrajnem sodišču v
Mariboru.
3324
Zatler Marija, Kleče ». 4, p. Jezica,
knjižico, za kolo, evid. št. S-l-23607, &
dano od NM Jezica.
356S
Zavec Anton, Turiti vrh št. 58, p. Zavrč, Ptuj, roj. 16. V. 1919 v Peetikah, i?
konico za kolo, znamke >Steyer« št. okvira 750749, it.'tablice S-20-4920,.izdano od
NM Ptuj.
3554
Zaviršek Alojz, Ljubljena, Florijanska
št. 18, izkaznico za kolo št. 4021 in izkaznico OF.
S960
Zdravilne Novo Cedie, p. Zaies, evidtablico it. S-4211 za aivtomobil »Bianchi«.
3629
Znidariiê Joîef, posestnik, Studenec 14.
Krito, premotilo knjižico za kolo, številka
1841.
3090
Zorger Angela, Kruplivnik št. 95, P«
Gornja Lepdaiva prometno knjižico za
kolo znamke »Mare< k. 67077, evid. sf;
Ž958.
30al
Zupaaîiî Anton, Pondor, Sv. Jurij «*
Taboru, prometno Knjižico za kolo, »t.
tablice 8181.
gg
4

Zvorc Iran, roj. 27. V. 1912 v Goričanu, adaj pri lei. gradbenem podjetju ••*>
v Mariboru, delavsko knjižico št. l068^«
Zeleznifareki avtooddelek LjubljW»'
Zeleooe j«»a, evid. tablico avtomobila 8«;
vilka S-0847.
396*
Zlebnljc ABton, Vlžmarie 137, St. vJf
pri Ljubljani, oeetoo tokaznico rà |ÎE
meteo kßi}iz4co «t kolo.
"'
2inko ROM, PuSenoi W, knjižico za •£>
S-20-8S98, tov. 51. 192949.
^
2Dtoer Henia, Raagor St. 2, Vojnika
Ceî)u, delavsko kmjfee, izdano od ••
vaine kemienih atdélkov, osebno iz'£aZ,„n
co, ladano od KLÓ Prietaiva in ••°•°|•
•••• za kolo 5t. tablice S-13-3136^
2wž Andrej, Zagora St, 166, KLO •«'
p. Anhovo, lakwiMco za kolo, tow•.
notr. uprewe Solkan, 5t tobKce im•^
Znmer Flortjan, KI©AOIVO 37, Rim^

Izdaja >0radW Uet LBS& Dke&tot <• odgovorni aredaft: dr. Raetko Mocaik, üä* tb&•» (••••• ••••••, nI « LJoWjfflrf
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Priloga • 15. kosu z dne 3. maja 1950.

ŠTEV. 15

Razglasi in oglasi
v
naši založbi je izšla 1. knjiga v izdaji Društva
Pravnikov LRS, sekcija za partizansko pravo
D

0KUMEHTI

O RAZVOJU LJÜDSKß OBLASTI V
SLOVENIJI

Knjiga, katere gradivo je zbral to priredil ljudski
P°*kmec in uaiv. prof. dr. Makso Snuderl, prinaša 162 dokumentov, od razglasa CK KPS na slovensko ljudstvo
"<>uec aprila 1941 do ukaza o imenovanju Narodne vlade
. enije dne 5. maja 1945, In sicer pravne dokumente
narodne osvobodilne vojne Slovenije z značajem ali
•^•••• zakona ali najvtèje norme, Izdane od vrhovnih
r
ganov. Besedila kronološko zbranih dokumentov so
Ponesena v taki obliki, kakor so bila izdana med ve^•• bojem v partizanskem tisku, popravljene eo samo
'«le večje napake. Posameanemu razdobju je po^viJen na ćelo sploâen pregled razvoja v Jugoslaviji in
^1'0 oria razvoja v Sloveniji kot sestavnega dela razvoja
središču. Na kraju knjige je avtor dodal komentar, ki
jasnjuje pomen posameznega pravnega akla.
zbirka nudi pregledno aliko razvoja prvih začetkov
Prava FLRJ ua slovenskem ozemlju kot dela sploSmh
^eljev jugoslovanskega prava v dobi narodne osvobo
uie vojne. Knjiga, ki obse«« 240 strani, stane broîirana
•v Polplatn« vezana 78, v celo platno vezana pa 00 din.
[ ,. fžavna gospodarska podjetja, ljudske odbore pa
1
Posameznike opozarjamo na
2
&IUKO UOSPODAKSlUH PREDPISOV •. DEL
Piso VaŽDo dopolnilo prvih dveh zbirk. Splošnim pred
15001
o upravi dxž. gospodarskih podjetij »o dodan»

Register državnih
gospodarskih podjetij
«es.

Hi«

V pisi

glavni predpisi o kontroli nad izvozom in uvozom 1er
carinski zakon, predpisi o invalidskih gospodarskih podjetjih, delavsko-uelužbenskih restavracijah, dečjih jaslih,.
predpisi o ustanovitvi in prenehanju delovnih razmerij
in o delavskih knjižicah, delovnih aormah in tehničnih
normativih porabe delovne sue in materiala, o akumulacijah in cenah itd. z dodaik>m. Zbirka, ki ima nad
35 tabelaričnih pregledov in vaorcev, obsega 879 •tirani
in stane v polplatno vezane 180 din.
Naročnike in druge interesente opozarjamo, da bo
v naši založbi ter v izdaji in priredbi Urada za cene pri
predsedstvu vlade LRS v kratkem tašei:
CENIK NIŽJIH ENOTNIH CEN ZA INDUSTRIJSKE
IZDELKE t veljavnostjo na ozemlja LRS.
•• cenik je dopolnilo >Ceoiku odkupnih in državnih
(vezanih) cen za poljedelske pridelke in nižjih enotnih
cen v prodaji na drobno za industrijske izdelke«, ki je
bil objavljen kot priloga Uradnemu li9tu PLRJ št. 41 z
dne 14. V. 1949. Obsega načelne predpise v zvezi s
cenami, važne za trgovino in veljavne na območju LRS
kot dopolnilo zadevnim zveznim predpisom, ter uižje
enotne cene ta industrijske izdelke, veljavne na vsem
ozemlju LRS.
Cenik izpolnjuje vrzel v sistemu cen in objavlja
vse cene za industrijske izdelke republiškega pomena.
Cene so ramicene po skupinah in podskupinah ladelKOV z namenom, d« se lažje in hitrejo najdejo.

Sokolovi« Tomislav, glavni računovodja,
scpodpisujo liatliie po 47. členu epi. zakona o drž; gospodarskih podjetjih.
Ministrstvo 2» flnaitco LRS,
LJubljana,
dnV'#. marca 1950.
»t. 248 54/2-1950

Ravnateljstvo »Uradnega lista LKS«
87Ü.
Sedež: Kranjska gura.
D«m vpi«a: 17. aprila 1950.
. ,
Beeodil«: Otroška restavracija, KIJO
Kranjska gora.
Poslovni predmet: Nabava živil ter pj-o.
daja pribojjìkov •& hraao otrojîcm au
obmoèju KLO Kranjôka gora.
Ustanovitelj podjetja: KLO Kranidka
gora.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Kranjska gora.
Podjetje zastopajo in tanj podjjjsujeio:
Markelj Janko, upravnik, da 10.000 diu,
üregorl Marija, ief knjigovodtElzoga i:*Jitra, v odôotnot4i upravnika.
,
Okrajni LO Jesenko,
poverjeništvo za tlnancc.
da« 17. aprila 1950.
ôt IX—881/2/50
40S3

Mûtt!rr: Elektro»igaal, moul*iuo-leh- SGÜ.
tj£,£°<ljetje. Ljubljana.
Sedež: Jesenice.
1
Dan vpiea: 17. aprila 1950.
^WK"
Predmet= °) projektiranja pi»
1
Besedilo; Komisijsku trgovina, mestno
'^baiiT bojnih osnovah, sestavljanje po'•••••0 «•••-••••• elektromaterlftLi in podjetje 3fesenlce.
Poslovni predmet: Komteljskä prodaja
'•••••jaJîe
- naavetovanfe na polju elektrovd&h artiklov.
da
C
8a
m
ältacga
toka;
b)
cakr0j
Ustanovitelj podjetja: ML0 Jesenice.
otitSrnezûiln
kortetaikoin za elektroda mJTar,lala
. del»ter
na ozemlju LRS dodeljeaeOpareUtm upravni voditelj: ML0 Jeia ia£p„
drobna nabava 1• proda- senice.
delj, •« ia šibkega toka: c) «toritvetia
Podjetje zii<*U>pajo in wax\ podpihujejo:
LRs £f eM
ta iifetcga teta •• caemlju
Ramuž
Mirko, upravnik,
zc
P°Pr^vti
i «kivanje, obnavljanje oelroma
Sorli Sreùko, namestnik,
S70a
f
atov i,, n'.e eleteotehnUînîh naprav, aipaSedež: Kropu.
Stanile Anteni knjigovodja, •••• 4va
pcdpi«uj«ta za podjetje do 200.000 dio i
Dan vpiea: 18. aprila 1B50.
k
od«
*t>a •^
podjetja: Vlada LRä,
l
s
ekupaj
z
upravnikom
ali
njegovim
naBesedilo:
Krajevoa krpalaie« In šivat.
1949
« St. ?* T«ik 478 z dne 25. VI.
mtetnikojn P« POdpiauJe v r#eh Jinancnih niča, Kropa.
701 z
OpeŽtt^
d»«
20.
XII.
1Ö49.
m raćunovodekih »devait tudi knjigoPoslovni predmet: Krpanje perilii la i*"
4
»Ä ^**1 voditelj: MtaWiatyo vodje.
delK\-a oblek te priaeeenega blaga.
Pod]«»,
^Ustonoriteilj podjetja: KLO Kroi«.
'
Okrajni LO Jesenice.
lag. a?
.^topata A «raj podpisujeta
Dle
Operativni
upravni
voditelj:
KLO
Kropa.
poverjoniStvo
za
finance,
«oinn .v 'wel« Fedof. ddrektor. «amo
Podjetje xaetopajb in tanj pcdpißujejo:
due 17. aprile I960.
Podjejj,
°**«4u uk. pooblwUl là pravü
«l»,
Eiieo Avguštin, upramnük '
6t. 1X-418/2/G0
4064
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Kujgöij Janez, računovodja, za vee zadave do zneska 50.000 din; za večje zneske pa jo potrebno privoljenja izvršilnega odbora KLO Kropa.
Okrajni LO Jesenice,
poverjeniStvo za finance,
dne 18. aprila 1950.
St. IX-468/2/Ó0
408S
•k
871.
Sedež: Bitnje.
Dan vpisa: 13. aprila 1950.
Besedilo: Gostinsko podjetje, KLO Bitnje.
Poslovni predmet: Točenje alkoholnu
in brezalkoholnih pijač, po možnosti izdajanje jestvin.
Ustanovitelj podjetja: KLO Bitnje, odločba št. 30/50 z dne 10. I. 1950.
Oper. upravni voditelj: KLO Bitnje.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Fabjam Ivan, upravnik, samostojno, v
obsegu zakonskih pooblastil m pravil
podjv'ia, v finančnih zadevah pa ekupaj
z njim
' •
FL:- 5 Cüka, knjigovodja, .tudi v .odsotnost upravnika in listine po 47. členu
epi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Okrajni LO Kranj,
poverjeniStvo za finance,
dne 13 aprila •).
Öt. 11—130/1—195.0
3703

UKÄDNI LIST.. LjRS
874.
Sedež: Ljubno, Sv. -Primož 38.
U an vpisa; 21. aprila 1950.
Besedno; Sobo^hkarstvo — zidarstvo,
KLO Ljubno.
Poslovni predmet: Izvrševanje soboalikaTskih del.
Ustanovitelj podjetja: KLO Ljubno.
Operat. upravni voditelj: KLO Ljubno.
Podjetjp zastopajo in zanj podpisujejo:
Tesavnik Jože, predsednik KLO,
Neraločnik Jože, upravnik gesp. podjetij,
Zamernik Franc, delovodja,
Sem Jakob, knjigovodja, po dva skupaj.
Okrajni LO SoStanj,
poverjeniStvo za finance,
dne 21. aprila 1950.
ât. 741/50
4163
*
J
.75.
Si dež; Radmirje.
Dan vpisa; 21. aprila 1950.
Besedilo: Elektrarna, KLO Radmirje.
Poslovni predmet: Proizvajanje euer.
Ustanovitelj podjetja: KLO Radmirje.
Operativni upravni voditelj: KLO Radmirje.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Part Ivan, knjigovodja,
Plesec Ivana, administratorka KLO,
Kolar Martin, delovodja čevljarske delavnice, po dva skupaj.
Okrajni LO SoStanj,
poverjeniStvo Za finance,
dne 21. aprila 1950.
Št. 748/30
41G1

872.
Sedež: Sv. Lo»rc:u.' na Dravskem polju.
Dan vpisa: 20. aprila^1950.
Besedilo: Siviläka delavnica, KLO Sv.
Levrcnc na Dr. polju.
•
Poslovni predmet: Izdelovanje moškega 87«.
Seči .v.: Kadnvrje St. 23.
in ženskega perila, oblek in popravila.
Ustanoviteii podjetja: KLO Sv. Lovrenc
Dan vpisa: 21. aprila 1950.
Besedilo: Sodarska delavnica, K.LO Radna Dravskem polju.
Operativni upravni voditelj: KLO Sv. mirje.
Poslovni predmet: Sodarska dela.
Lovrane na Dr. polju.
Ustanovitelj podjetja: KLO Radmirje.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Oper. upravni voditelj: KLO Radmirje.
RaboŠek Marija, poslovodja, v vssh
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
upravnih zadevah samostojno, razen fiPart Ivan, knjigovodja,
nančnih, Kadar eopodpisuje
Plesec Ivana, admijmietratorica,
Vrbinc Angela, računovodja; v finančnih
Kolar Martin, delovodja cevljarake dezadevah, lei so pridržane operativnemu
upravnemu vodstvu, eopodpisuje finančlavnice, po dva skupaj.
ni referent KLO.
Okrajni L0 SoStanj,
• poverjeniStvo Za tìaahce,
Okrajni LO Ptuj,
dne 21. aprila 1950.
poverjeniStvo Za finance,
j
St. 747/50
4162
dne 20. aprila ^SO.
*
St. 796/1-••
4082 !
877.
•
Sedež: Velenje.
873.
Dan vpisa: 21. aprila 1950.
Sedež: Gornji grad.
Besedilo: Krajevna podjetja Velenje —
Dan vpisa: 15. aprila 1930.
pralnica in krpalnica.
Besedilo: Remontno podjetje, KLO GorPoslovni predmet: Pranje in krpanje
nji «,-rad.
perila za široko potrošnjo.
Poslovni predmet: Obnova potrebnih
Ustanovitelj podjetja: KLO Velenje.
zgradb in mostov.
Operativni upravni voditelj: KLO VeUstanovitelj podjetja: KLO Gor. grad.
lenje.
Operativni upravni voditelj: KLO GorPodjetje zastopala in zanj podpisujeta:
nji strad.
Kolar Stane, upravnili KLO podjetij, saPodjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
mostojno do zneska 80.000 din,
Remše Milan, predsednik KLO,
Hudobreznlk Franc, predsednik KLO,
Kolan'5
Anton, knjigovodja kraj. pod- eopodpisuje za zneske nad 30.000 din.
;
Jet ' namestnika:
Okrajni L0 SoStanj,
" <;nik Anton, upravnik krajevnih
poverjeniStvo za finance,
;
po- t j.
dne 21. aprila 1950.
' i ran Ivan, odbornik' KLO, po dva
Št. 879/50
4164
Bik i' ;>aj.
*
Okrajni LO SoStanj,
878.
poverjeniStvo za finance,
Sedel: Radeče 66.
diro 21 •"•o'la.,.1950.
Dan vpisa; 19. aprila 1950.
St. 875/50
4159
Besedilo: Vodovod, KLO Radeče.

Star. 15 — 8. •, Iggj.
Poslovni predmet: Preskrba prebivalstva z vodo.
Uotanovitelj podjetja; KLO Radeče- .
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Radeče.
Podjetje zastopata in zanj podpisuje»:
komunalnih P0<1'
Lasič Milka, upravnik komuna!
jetij,
Zibrot Joie, upravnik.
Okrajni LO Trbovlje,
poverjenistvo za finance,
dne 19. aprila 19Ô0.
4QS6
St. 469/1—1950
Spremembo
879.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 20. februarja 1950
Besedilo: Državna kmetijska posestva
Mariborske oblasti, Maribor.
Izbrišejo ee poslovalnice:
Državno posestvo Zavre.
„„.
St. 488/4-1950
3oQ1
Državno poeestvo Slovenske Konjice
3802
St. 48S/5-1950
Državno posestvo Lepi dol.
3S03
St. 488/6-1950
Državno posestvo Marenberg.
3S04
St. 488/7—1950
Državno posestvo Plač in Svečina 3S05
St. 488/8—1950
Državno posestvo Pekre in Rače. 3S06
St. 483/9-1950
Državno posestvo Podlehnik.
3S0Î
St. 488/10-1950
Državno f/ucibtììvo Jeruzalam.
3808
St 488/11—1930
Državno peseetvo Domava.
SS09
St. 488/12-1950
Podjetja se izbrišejo zaradi osasi^f
jltve in v zvezi z odločbo po^if^r
za kmetijBtvo Mariborske oblasti, Marita
z dne 23. I. 1950.
Ljndaki odbor Mariborske oblasti,
poverjeniStvo za finance,
dne 20. februarja 1950.
880.
Sedež: Maribor.
Dan vpiea: 21. marca 1950.
„„„fva
Besedilo: Državna kmetijska Posesi
Mariborske oblasti, Maribor.
Izbrise se obrat Vinßka klet v r•
zaradi prenosa obrata na »Slovenija
Vino« Ptuj.
Ljudski odbor Mariborsko oblast',
poverjenistvo za finance,
dne 21. marca 1950.
_Q<O
St. 4S3/29-1950
*»

•

sòl.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 6. septembra 1949- aip«,
Besedilo: Slovenija avtopromet
Maribor.
.
jjj
Izbriše ee poslovalnica »Oplo^^e.
združi z že vpisano poslovalnico ^ ^
Združitev velja od 1. eeptembra cinija
Ije ïn to na podlagi prijave _ B&• t.
avtopromet >SAP< avtobusno an f*
niiko podjetje LRS.
Ljudski odbor Mariborske oblast'.
poverjeniStvo za *•*?,•,?'
dne 6. septembra 1949 .>- ggjj
St. Pov 5/4—1949

'••••••
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Izbriše ê3 jDoslovajTijira št. 44 •• MikioZaradi orehoda is 'krajevnega v podjetja
••••1! e. 12 iti •••*
poslovalnica Š. 9 oblastnega [pomena.
1
(bivši Urbane) na Sv. Petra c. št. 1.
Okrajni LO Grosuplje,
poverjenistvo za finance,
Mestni LO za glavAO mesto Ljubljana,
dne 24. aprila 1950.
poverjeniŠtTo za finance,
Št. 448—1950
4105
dna 21. aprila 1950.
Fm. li Ì290/S0
4232

Sedež: Murska Sobota.
"an vpifeli: i5. aprila 1950.
besedilo: Oblastno mlinsko podjetje,
M
«rska Sobota.
Izbriše se Biro Alojz, računovodja in
Uzma
Maxija,.j^(Sunq^odia, ki nodoi6?
••
y vseh fijïajrômu zadevah neomejeno,
v
«meh pramil.

Zadružni resistei
Sedež: Ljubljana, Židovska ul. 5.
Dan vpisa: 25. •••••• 1Ö50.
Besedilo: Mestno poojetjo »žima« Ljubljana.
Izbriše ee Prêt Janko, v. d. upravnika
in vpiše
Gerkman Franjo, upravnik.
Me?tni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništro za finance,
dno 25. aprila 195Ò.
Fin. et. 1325/50
42S8

Ljudski odbor Mariborsko oblasti,
povorjciiišrvo za finance,
dna 15. aprila 1950.
št. 488/23-1950
3S14
it

883.

Sedež: Murska Sobota.
"an vpisa; 11. januarja 1950.
^sedilo; Oblastno podjctjo za odkup
i« r '• m'c£nih izdelkov, jajc, perutnino
1• -Hne' Mursk» Sobota.
dru* • :?ta 6S zaradi osamosvojitve potnici Lendava in Ljutomer.
Ljudski odbor Mariborsko oblasti,
poTcrjoništTo za. finance,
dne H. januarja 1950.
St. Pcv 5/10-1949
3813
884.

.j.-j>t: Ljubljana, Tyrgeva c. 54.
Dan vpisa: 5. marca 1947.
Besedilo: Mestno mehanično podjetje
Bežigrad.
Besedilo odaloj: Mestno mehanično podjetje, Bežigrad v likvidaciji.
Z odločbo Tajn. št. 1912/50 z dno 13.
II. 1950, RLO II Ljubljana, preneha podjetje poslovati in preide v likvidacijo.
Likvidatorji:
Zebal Franc,
Gregorčič Edvard,
Bidovec Stanko in
Berglez Vlado.
Za likvidacijsko firmo podp-sujota:
Berglez Vlàdò in Zebal Franc.
Rajonski L0 II Ljubljana,
povcrjbmštvo •• finance,
dne 20. aprila 1950.
Fia št. 2650/50
4087

*

fedež: Ptuj.
"an Mpisa; 31> jnarca 1950,
sesedalo: Oblastno podjetje za odkup
n:

°n»e so
e ipcoblàeulom za podpisovaV
V 'i Jravnatelja Skbčir Ivan in vjuše:

°že*. v. d. ravnatelja, z 6ß{imi
^"ooiastiii^
IWMSI

Liuđski odbor Mariborske oblasti,
poverjeništvo ra finance,
dne 31. marca 1950.
Št. 4S8/35—1950
3812

•

890.
Sedež: Safek.
Dan vpisa: 21. ajprifla 1950.
Befiedilo; Krajevna gostilna z menzo
Sele, ïpjO Salefc.
Izbrišejo ee: Čob'al Rafael, Kumer Joža,
Preglej Frano in vpSejo
VaoovniK Andrej,, ottbornjk\KLO,
GofSék Zofka, tajnica KLO; namestnika:
OStir Anton in
Löme2 Avgust, odbornika KLO, ki pod.
pieujeta po d^a skupaj.
Okrajni LO Šoštanj,
poverjeništro Za finance,
dno 21. aprila Ï950.
•St. 825/50
41«.
-•*
'• *
S91.
. Sedež: Tolmin.
Dan vptea: 18. novembra 1947.
Besedilo: Okrajna lekarna, Tolmin.
Izbrise ee Kosi Alojz, računovodja •
vpiîe
Kuk" Angela, računovodja, e pooblastili
po pravilih podjetja.
Okrajni LO Tolmin,
poverjeništvo za finance,
dne 22. aprila 1950. •
št. 36/51-50
4158

885.
adlež; Ljubljana, Jesenkova nI. St. 3.
^•: .21. aprila 19•.
î^^duo: Mestno podjetje »Torbica«
Lj«M
Jana,
!
Merljak' Lojze, jdirekitoii.upra^jpapwïie an kontične ìndùatója to vpi-

»J ÄM

teiaFr4njoto
Vladimir, namestaui za pod.

ìBóV,^.

^i LO, za glavno me^to Ljubljana,
poverjčnjstvo za ffnànce,
dag 21. aprila 1950.
4231
t Fin. •,. 1299/50
886.
*
1W2: Ljubljana,. Kongresni trg 4.
•^• vpiaa: 25. aprila 1950.
Mcstno
^•%•
P°dJetie »Optika«
Vpra^?"4 upravni voditelj odele}:
% • Iekarn pri poverieništvu za ljû-d^ravstvo MLO Ljubljana.
nî
LO za glavno meste Ljubljana, ,
PoverjcniStvo ta' finance.
' "
';. dne 25. aprila 1950.
p
in. 5t. 1317/1950 .
-4287
887.

.,

*

•••^^••••. Pred Škofijo 3. -'

t, * vpisu. 01 —,,. 1••0_
.;.
liai
»Tekstil«,

^ iAMhïï^î,-.

•

mestni

1

Izbrisi
892.
Sedei: Grosuplje.
Dan izbrisa: 24. aprila 1950.
Besedilo: Krajevni valjem mlin, Gro8 upi jo.

Vpisi
240.
Sedež: Veržej, okraj Ljutomer.
Dan vpisa: 24. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga v Vcržeju.
Zadruga je bila ustanovljena na zboru
7. IV. 1950 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: da s ekupnimi proizvajalnimi sredstvi za proizvodnjo m s
ekupnim delom uflanovd zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plaačko
proizvodnjo in visoko produktivnostjo
dela, uporabljajoč sodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, ee ubrani
iakoriscevalskih elementov ua vasi ter
6odeluje pri socialistični graditvi države
in ß tem ustvari boljše in kulturnejšo življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo evojo
zemljo, razen ohišja, kot zakup. Vložena
zemlja ostane njihova last in zanjo jim
zadruga plačuje zakupnino po •••••
zbora, vendar no yeč kot 30% od skupnih letnih dohodk'ev zadruge po odtegnitvi ekiadov. Razen zamlje vložijo zadružniki v zadrugo gospodarsko zgradbe,
ki ohišju niso potrebne, inventar, vprežno in plemensko živino, živinsko tomo
in seme, razen živino, živinske krme in
pemen, potrebnih za ohišje. Gospodarske
zgradbe, kmetijski stroji, naprave in
orodje, vprežna in .plemenska
živina, •'&.
vinska Krma an semena,1- ki fle' ••••• r
zadrugo, postanejo list zadruge, ki izplača zadružnikom 'na 'podlagi ' ocenitve
ugotovljeno vrednost v določenem roku.
Upravni odbor, katerega dolžnost traja
eno leto, seetavlja predsednik in 4 do 8
članov. Upravni cdbor je iz/vrSlni organ
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpisuje zanjo v imenu odbora predsednik.
člani upravnega odbora so:
Prolog Anton, predsednik,
Ferenc Anten,
Ferenc Oretka. vri zadružniki v VerOkrožno sodišče v Mariboru
dne> 24. aprila 1950.
« Zadr VT 43

4242

Spremembe
241.
Sedež: Bukovica.
Dan vpisa: 21. aprila 1950.
Besedilo; Kmcfijska zadruga z omejenim jamstvom t Bukovici.
o
Na zboru 5. ITT. 1950 eo so sprpmpnlla
«družna pravila v 1. fa 2. Senu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga *
Bukovlri.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora
Sr5pn Marjeta, Bonča Franc In vpišejo
novi člani upravnega odbora:
TomaŽič .Cilka, Član KOZ Koseze 19.
Zupan Franc, kmet, Selo.33.
šubeli .Tanez, kmet, Bukovir* 2.
Okrožno sndiSfe v J.i"Wïnn'
dnr- 21. aprila 1950.
Zadr VI 18S/3
4233

Stran ISO
242.
Sedež: Kamnik pn Preserju.
Dan vpisa: 21. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga • omejenim jamstvom v Prçserju, «edež Kamnik.
N'a zboru 2. IV. 1350 eo ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Bećedilo odslej: Kmetijska udruga v
Preserju.
izbrišejo «o člani opravnega odbora:
MiUu2 Marija, Petelin Matevž. Mazi Franc
m vpišejo novi Člani odbora:
Debevc Andrej, kmet, Kamnik 40,
Pristavec Joža, kmet, Preeerje 19,
Z&krajšek Janez, lunet, Gbriòlca 11,
Suhadolnik Jože, kmet. Gornja Brezovica 14,
Hladnik Franc, kmef, Kamnik 39.
Okrožno ši»diš?o v Ljubljani
dne 21 aprila 1050.
Zadr V 209/3
423i
•
243.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 26. aprila 1950.
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna Zadruga brivske in frizerske itroke v ome
jenim jamstvom v Ljubljani.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Koman Niko, Fodkrajiek Metod, Frank
Ivan in vpišeto nov' člani odbora:
Prime Jakob, brivec, Dolenjska certa
št. 102,
Grošelj Milan, frizertiri mojster, Hra.
tailniška 11.
Jereb Vilma, frizereka mojstrica, Igriška 2, vel v Ljubljani.
-Okrožno *odiš?e • Ljubljani
dne 26. aprila 1950.
Zadr •• 18/12
42&t-

a«.
Sedeï: Logatec.
Dan vpiea: 18. aprila 1950.
Besedilo: čevljarska produktima H*
druga z omejenim jamstvom v Logatcu.
Izbrišeta ee člana upravnega odbora
Katelinlč Nada, Sovan Marija In- vpile
nov član odbora:
Luteančič Jože, Dol. Logatec 64.
Okrožno sodišče T Ljubljani
dne 18. anrila 1950.
Zadr V 36/8
4151
*
348.
Sedel:. Loka- — Puital.
Dan vpisa: 21. aprila 1950.
Beeedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom Skorja Loka — PuStal.
Na rednem ;H»<nn rbčnem zboru 12.
TÎ. 1930 6o,se ••••••••• ••••••••
vdla v l. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska »drusa
Skolja Loka.
Okoliš zadruge obsega okolico MLO
fekofja Cojja.
Okfnïno sodišč» r Ljubljani
dne 21. aorila 1950.
Zadr VT 80/3
4234
*
«46.
Sedež: Martinj vrh.
Oan voiea: 18. aprila MBO.
Blodilo: Kmetijska zadruga i »meje.
nim jamstvom T Martinj vrhu.
Va rednem letnem obenem aboru 5.
TTl1 10ïO eo ee ppnemenila zadružna pr.i
vi - i i 'n 2. členu.
H,t-••.'•. "delej: Kmetijska zadruga •
Martinj vrbu.

Štev. 15 - 3. V. 1930

URADNI UST EBS
Izbriäejo te člani upravnega odbora
Debeljak Frančiška, Zupane Maks, Trdina
Alojz in vpišejo ••-vi olanj odbora:
Debeljak Franc, kmetoki delavec. Martinj vrh 10,
Trdina Jane«, kmeteici delavec, Martinj
vrh 22,
Šuštar Alojzij, kmet; Ostri vrb 7,
Koblar Alojïij; gozdni delavec. Martinj
vrb 2.
Okrožno eodišče v Ljubljani
dne 18. apnla 1950.
Zadr VI 32/3
4153

•

347.
Sedež: Metlüka.
Dan vpiaa: 25. aprila 1950.
Beeedilo; Kmetijska zadruga z .mitjcnim jamstvom v Metliki.
Na 6. rednem letnem ebenem zboru 5.
III. 1950 so ea ••••••••• zadružna pra.
vila vi. in t. členu.
"
Besedilo odetej: Kmetijska zadruga »
Metlika
Okrožno södisco v Ljubljani
dne 25. julija lt?50.
\ Zadr I 29/68
4286
*
248.
Sedež: PodbT«zje.
Dan vpiea: 4. aprila I960.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga >Tafcob« v Podbrezjab.
IzbriSeta ee rhma upravnega odbor.i
lagi.ò Ivica, Nwak Janez in vp'žeta nova
člana odbora:
Jeglič Nejko, kmet. delavec, Podtabcr 1,
Aljanfi« Andrej, kmet, Pcdtabor 4.
Okrnzno sodiš»"'« v Ljubljani
dne 4. aprila 1Q50.
Zadr VII 96/2
419*
*
4

fdež: Prežganje.
Dan vpiea: 21. aprila 1950.
Beeeđilo: Kmetijska zadruga Prežganje.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora KoSafe Pavel Roncar Matija,"Kramarič Ro7.alija in vpišejo novj člani odbbra:
Vidie Frane, kmet, Volavlje,
Vidic Alojz, Iftnet, Reka-Gozd,
Kamnikar Janez, Ravno brd».
Okrožno sodiSČc v Ljubljani
dne 21. aprila 1950.
Zadr. VI 8/2 "..
4154

•k

23fl.
Sedež: Smlednik.
Dan vpiea: 22. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Smledniku,
Na zboru •. III. 1950 eo ee spremenila
zadružna pravila v i. in 2. členu.
O=o; 1 Ho odslej: Kmetijeka zadruga r
Sillpilnikn;'

' ' '•" "

F^hrKotn «e člena upravnega odbora
Whov<>e .Turnej, Rozman Jakob in vpffieta
tii-n rhnji odbora:

Trav«» Prane, kmet, VaJfouTga 26,
Jenko Andrej, kmet, Dmgoe&Jna 6.
OIT-OIDO »odiïce v LJubljani
dne 22. aprila 19150.
Zadr VI 44/4 •
4156

•

251.
4
edež: Šmartno • Dreti.
Dan vpiea: 21. aprila 1930.
"»sedite: Kmetijska ebdeleralna H&nŠmartno ob Dreti.
• '.brišejo ee čhuri upravnega odbora:
lanovfek Stanislav, CHojefe Anton, Zidam Ama io wpttejo novi Sani odbora:

Gtojek Ivan, kmet, Zg. Krašo 17.
Kobale Franc kmet. Šmartno ob Dre»
št. 17,
.
Purnat Marija, kmetica, Šmartno o»
Dreti 52.
Okrožno «odiWo v Ljablja»;
dne 21. aprila 1050.
4235
Zadr VII 50/2
Sedež: Verd.
Dan vpiea: 26. aprila 1950.
t
Beeedilo: Kmetijska zadruga v A •••.•
Vpiše 6o pooblawfenka • eopodp^0*
vanjo Vehar Marica, poslovodja, vrhđska«
Cankarjev trg 2.
Okrožno sodilče v Ljubljani
dne ^6. aprila 1950.
42S4
Zadr VI 78/4
25S.
Sedel: Vrhnika.
Dan vpiea: 21. aprila 1950.
.
Beeedilo: Kmetijska zadruga "a *T
Diki.

Isbri§ejo ee člani upravnega odbo/3
Surca Janez, Pušnik Maks, Vebar ••<
Žitko Franc, Mesec Franc in vpiSejo no^
člani odbora:
.•
Habe Janez, kmetóbi fin. Stara ceei»
št 53.
.„
?trmar Franc, kmet, PotkcvSkova x''
Turk Franc, kmet. «in. Fodlipska ».
Japelj Matiia, kmet, Na klancu 1". 2ß>
•Feeenoveo tgnac, kmet. Idrfjska cv*l i3 Vrhnike,
Megec Franc, kmet. Zaplana 52,
Mlvšoji FprdiDHnd, kmet. Zaplat 7Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. aprila 1950.
4153
Zadr IV S0/6P
254.
>>dož: Zg. Lju&t
Dan vpjjrä: 22. aprila 1S50.
,
Beeedilo: Knretljska zadruga * o"16'*
nim jamstvom v Zg. LjuK.
1ô4g
Na rednem občnem zboru 6. XI1- x ^
60 ee epremenila zadružna pravil* v l'
Beeedülo odelej: Kmetijska zadrug» *»
LjuSa — Sv. Lenart.
. p^
Izibrieejo ee člani uprarcnege od'bortirtiec
točnik Ferdinand, Vidm*T Ivana, w«*
Urban in vpiSejo nevi člani odbora:
PotoSnâk VhtotS, kmet, Sv. W^XL
Tu»ek Môtev2,"mee. pomocnSk, M- wu
. Bexnik Jože, ?8•»•, Sp. Lj««a 18>
Okrožno wdiïee v Ljubljani
dne 22, aprila I960.
^
4•
Zadr VI •6/3
°

•

266.
Sedeï: 8W.
Dan vpiea: 21. aprila 19S0.
-„iroS'
Beeedilo: Delavsko •••«^*?*^»!««
*
n«ka »adrnga t •••••••• j«n«T0,B'

Ka •. redW Jetai «foap•J>.« a»
1990 }e «adroga prenehala posW«•
IAvIdad^to •••• ka3wr đo«
prlatetvkom *v hlrvMaclJS«.
likvidatorji:
_
. „__ «2,
Kosmač Rado. krojač, Dctoeeva*^,
Jeeenovae Pavel eedter, Dob««^
DemSar LeopoM. fev«ar. •••
Baimar Franc, upraroUt PZ ^
va» 27.

•••••• ••• 1•8

18 -m. 3. V. I960
Lfeidacijèka ••^ podpisujeta po dva
Okrožno sodiSco v Ljubljani
dne 21. aprila 1950,
Z<adr VI 89/2

4167

Sedež: Crcnšovci.
Pan vpisa; 27. marca 1050.
"Eeedllo: Kmetijska- obdelovalna zadru.
Y'fanc Skoherne« v OrenSovcih.
«brišeta ee člana upravnega odbora:
*'anc Jožef, Franc Cecilija in vpišeta
^•• izvoljena «lana odbora:
Horvat štelan,
Krizma Matija, oba zadružnika v OrenOkrožno sodišče v Mariboru
dne 27. marca 1950
Zadr IV 2

4109

257.
*
Sedež: Pesnica.
"aa vpisa: 24. aprila lOnU
"esedilo: Kmetijska obdelovalni! ladru« Pesnica.
ftae
dllo odslej: Kmotijjka obdelovalna
Ia?
"^Uga >MarJca Korone«« v pesnici.
R Ubrlgejo •• člani upravnega odbora:
"•••••• Franc, Drozg Kari, Pituor Franc,
fumee Rudolf in vpiSejo novj izvoljeni
c
'ani odbora:
W'kaveo Ernest,. kmet, Ranca,
)!ar« Angela, kmetica. JelenSe,
^'«k Martin. kmet, Ranca,
«»kar ètofka. U metlica, Ranca.
Loca'veo Ernest je predsednik, Frae
Pran.c pa podpredsednik upravnega od.
bora,
Okrožno eodlïïe v Mariboru
dno 24. aprila 1950.
Zadr V 61

«39

f.edež: PodTlnci.
uan vpisa: 29. maxea 1950.
^eeedilo: Kmetijska zadruga Pod?in«i,

Sh

'"

••• ?eJ° »e &*ni uprawaftw odbora Bo«
£•K 'Jane*. Potrovio Jurij, Voda Konrad,
•••
•
• i" vpišejo novi izvoljeni ola4 li»
odbora•S** Anton,
»iS Alojz,
•••°*»1( Janez, vel kmetje • Podviiwih,
Mjj•W|> Anton ja predeednik, Hamerfofc
H»,„7
^predsednik in Rus Simon tajnlik
nfav
"^t?« odbora.
Okrožno «odiare v Marinoni
dne 20. marca I960.
Zadr IV 109
4900
*».
*
D?"*

Reka

. Poherje.
P,4,: 24
>B&LM
- "T>rila 1950.
•••••
••««• ««••••• Rftkft -^••••8*0 •• ^111 UPWfjepe Odbore)
kfl,1^, Stonpler Make. Lorbek Frane,
%• " .•*rija in vp/i?ejo novi izvoljeni
- ^TJU]< Mi'h- «wtaltowiec. Pohorje,
1,^1*1 Franc, kmet, TToBko Pohcrlo.
'^--., 'IpiP', nameščenec. Pivola,
nc kmel Z
HoSe
•»•'ftr
'
*agroroc,
- Pivola,
,
•• î^•••,

'"»•ir Sioffl11i 1••,, •„1•
""oKi .mliïf,, v Maribor«
•öip «j, n,nr|ia laio,
Zadr IV 39

4238

260.
Sedež: SredlMe ob Dravi.
Dan vptea: 24. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga Srediste
ob Dravi.
Izbriäejo eo c^ni upravnega odbora:
Lovrenc Ivan, Kocjan Ciril, Kojario Anton, Golob Jakob, Veselico Rudolf, Jainbrovič Srečko 1• vpiïejo novi izvoljeni
ciani odbora:
Stamberger Janko,
Parni • Mïrœlav,
Podgorolec Franc ml.,
Horvat Jakob,
Bezjak Juetina, val kmetje v Središču
ob Dratvi.
Okrožno eodiSfe v Mariboru
dno 24. aprila 1950.
Zadr III 26
4241
201.

Sedež: Sv. Tomaž pri Ormožu,
Dan vpisa; 24. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna sadruga Sv. Toma* pri Ormožu,
Izbrišejo ee Član! upravnega odbora:
Obran AJojz, Klave Stefan, Filipic* Ludvik
in vpišejo novi izvoljeni Hani odbora:
Magdïc Lovro,
Toroanič Janez,
Zemlja Franc, vej zadruMkl v PrSetinclh.
Okrožno sodiSïe v Mariboru
dne 24. aprila 1950.
«
Zadr V 118
4237
262.
Sedež: Turnice.
Dan vpisa: 24. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga v TnrniPu.
okraj Ptuj.
Izbrišejo se ulani upravnega odbora:
Drobnic" Trane, Cestnik Martin. Murko
Ivanka, Vesenjek Ivanka in vpišejo novi
izvoljeni Slant odbora;
Hojnik Kari. mi«er, poimoenik, Sp.
Zor« Edwrd. •••••, Sp- Breg,
Drobniü Blaž. žovlj. raejetor. Dreženci.
Verbok Tilka. •••••••••••. Dra?çnei.
Hojnik Karl ie podpredeednilt. Verbek
Tilka pa Injnik upravneffa odbora.
Okroïno sodiMe v Maribwru
dne 24. aprile 1050.
Zadr Tli 12R
4^40

Trgovinski register
Sprnmembe
263.
gedež: Ljubljana.
Dap vpfea; '6' ••••• 1950.
Besedilo' T?r, ••«••, WnMJ*na v "wdacljlI?b ridete »e taçr}d.etor;a JSagar Janef
in PuUk Tvfln ter vpJSefe nova liik^d«
torja:
Kra]j BOBOTfïir, upravpik meetnega
»•••••••• ppdjetja,
Ilutter Marija, knjigovodja pri upravi
kovinske industrije, oba v L|ubljani.
Okroïnn *t\AVtft> • LinWJani
dnn 16. marca 1050
2234
TAg A VIT 8fl©/4

^• îer.
Izbrisi
264.
Sedež: Ljubljana,
Dm Borisa: i. ••••• }950.
Be&edilo: Gradbeno podjetje Kosi, |1|•|
ba z o. z. v Ljubljani v likvidacij.
Zaradi konSane Tikvddaoije.
Okrožno sodisfa v Ljubljani
dne 4. aprila 1950.
Rg C V 260/6
8240
i
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Uvedba postopanja
za razglasitev za mijtve
^—••••••«•• II I • —»•—^—^——•«••i—"HI I I II
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R 834/50
•»
Dvoršak Mibael, roi- 28- IX. 1904 v P».
nečab, ein Ferdinanda io Helen© roje«*
Racman, kmet, v LoJ»vou št. 45, ••*0
•••••• Toplice, ee kot partizan od' jeeenj
1944 pogreša.
Na predlog žene DvorJak Angele ••••••
Blatnik, male posestaice v Lokjavou 46,
KL0 Rimeke toplice, ee uvod« postopanje
za razglasitev za mrtvega.
IV R 835/80
8680
Klenovšek Jurij, roj. 10. IV. 1914 v
Lokavcu, ein Franca in Cecilije rojene
Putrlh, poljedelec v Lokavcu št 16,,-KLO
KLO Rlmslte Toplice, «»o uwde peetopanje
ljao v mariboNike zapore ter »o Od 6. III.
pogrela.
Na predlog brata Kteuovtka Mibeoia,
upoltojenca v Lokavcu St, 41. P- Rimak>
Toplice, •• uvede postopanje •• •••«
tw •• rortvee*Vaaitdo. kd o pogreïaaitna k*j •*. •© poziva, naj o tem poroîa «odiâcu aü «Htioniücu NunSlču Antonu, modnemu nameÄen,
cu v Celju.
Dvoršak Mihael in Klienov^elc Jupj ••
pozivata, paj 96 oglasita prj epdipu a»
dasta vest o eehd,
Po prefRku roka Sto ee-dl«8e •4'!«*•• •'
predlogih.
"
Okrajne »»(Jliëe • ••1••
dne 14. aprite lOflO.

•

IV 832/50—3
•••
Arih Janez Franc, roj. 30. IV. 1903 v
Viianju, »In Arih Mairije, klju&vnie« Wi
ceetnem podjetju na Lavi •. 42 pri Celju,
ee Je odpeljal 1. IV. •5 i avUffllObilo«
iz Celja v Judenbure (Avetrqija) In w
od taOtrat pogrela.
Na predfotf' Blatnik Mawj«, gospedinje •
Čretu it. 38 prj Celju, f»a uvede poster
panfe ta razgJafiitev ea mriv-»ga in Pe fedaja poeiv, naj ee a poweäaeäm •••••*
eodiScu ali skrbniku NunŠcu Antonu, *eAi
nemu namP?èennu v Qel]u,
Arih Janes •• peciva, nfli} «e «glasi pri
sodišču ali da veet o sebi.
Pp prptpkn roltn bo eodiSÇo o4Jp?ii}D •
pre,(i!0•
••••••• M$Ua y Ccijn
dne 17, aprila 1050,

i-

TV R 883/50—3
4010
LaporniV Valter, roj. 24, XII. 1Ö25 v
Cel-••, «p Franca in Valburge rojene
Grudna, aytomehaplk v ÒeìJu, ZavodinA
Çf, 50, ?p oj' japparja 1948 pogireia.
Na predlog eegtre Lapom«? rSotA1«!?!
nameSïenke v Celju. Tomšičev trt» *t 5,
«e ujvedo postopen |p 7• ••••*""' 7*
mrtvega ip ee izdala popiv, naj pe o
grešanem do 1. VI. 1090 •••••• ""

m

URADNI UST LR8

aid skrbniku Nunčiču Antonu, sodnemu
nameščencu v Celju.
Lanornji Valter ce poziva, naj sr- zglasi
pri addirai ah da veet o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
pretìkfga.
Okrajno sodieče v Celju
dne 18. aprila 1950.

•

I B 6/60—4
3923
Kočevar Jože, roj. 21.V. 1926 v Rosainocah, 6in Jožeta in Marije rojene Stefasj£, poljski lavec v Rc^alnicah 26, je po
mzeulu italijanske vojske vstopil v dolen jeäü odred NOV m je padel v boju na
Klancu pri Sv. Križu pri Litiji.
Na predlog matere Kočevar Marije, gospodinje iz Rosalnic 26, se uvede pestopa
nje «a razglasitev za mrtvega in «> ;zdai.a
poziv, naj se o pogrešanem v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS poroča sodišou ali skrbnici Medven Marij',
sodni uslužbenki v Črnomlju,
Kočevar Jože ee poziva, naj ee zglasi
pri- eodoču aH da veet o sebi.
Po preteku roka ho sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 19. aprila 1950.

•

I K 266/50—3
3872
Peric Davorin, roj. 16. IX 1902 v
Dornbergu, «in Jožefa in Jožefe, delavec
na Gradišču St. 86. je bil po kapitulaciji
Italiji» mobiliziran in dodeljen vaški za.
Sati na Gradišču. Ob nemški ofenzivi
septembra 1943 v Vipavsk; dolini je zbežal v Trnovski gozd in se od takrat pogreša.
Na predlog Peric Milojke, uslužbenke
pri DJES-u, bivajoče na GradiSču št 86
pri Renčeh, 6e uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
I R 262/50—5
3673
štubelj Albin, roj. 16. II. 19P8 v Dolnji Brani« i, edn Jožefa in Marije rojene
Furlan, kmet v Sp. Branici 61, je bil po
kapetulaoiji Italije dodeljen Kosovelovi
brigadi. Pogreša ee od marca 1945.
Na predlog Štubeij Alberta, kmeta. Sp.
B,ranica-L'ifijaki 15, ee uvede postopanja
za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki o pogrešanima kaj ve, se
poziva, naj o tem poroča eodišču ali skrbniku Lahu Rudolfu, zemljiškoknjižnemu
referentu pri okrajnem eodišču v Gorici.
Peri« Davorin in Štubolj Albin ee pozivata, naj ee zglaaita pri sodišču ali daeta vest o seW.
P« preteku dveb meeacev po objavi v
Uradnem Ketu LRS bo sodišče odloSilo o
predlogih
Okrajno sodišče v Gorici
dne 14. aprila 1950.
*
R 291/49
4278
Kr žman Maksimilijan, roj. 27. IX, 1925
v Tržiču ein Jožeta in Marije rojene Ho.
covar, fcroet v Tržiču št. 1, KLO Struge, je
bi' 29. VIII. 1944 prijet, odveden v Nenv
8 in. kjer }e delal v podzemeljski tovarni
v MeTchu. Od marca 1945 ee pegreSa.
Na predlog o&la Krizmana Jožefa iz
••••• št. 1, KTO Struge, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee izdala r>oziv, naj ee • pogrešanem v tr<?h
m^opiTi po oMavt • Uradnem ••113 LRR
poroča sodišču ili skrbniku Kreee Staniekm, «od. uradniku v •••••••••.

38 „ a, y, Mgo

Krizman Maksimilijan se poziva, naj se
zglasi pri sodišču ali da glas o eebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 26. aprila 1950.

Košir Franc s° poziva, naj se zglas
pri eodišču ali da vest o eebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo °
predlogu.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 18. apriJa 1850.

II R 282/40-10 .
3871
Filiipčič Andrej, roj. 6. H. 1918 na Tatrah, sin Andreja in Marije rojene Toma žič, delavec iz Tater 45, je vstopil 1943
v NOV v i?tri, bil je nato po Nerocdh
ujet v Velikih Munah m. odpeljan v zapore v ».losih v Trstu. Pogreša SP« od konca leta 1943.
Na predlog brata Filipčiča Franca, delavca iz Medloga 14, se uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega in se poziva
veakdo, ki mu je o pogrešanem kaj znano, naj to v dveh mesecih po objav v
Uradnem listu LRS poroča eodišču ali
skrbniku Ziberna Josipu, sodnomu us-lužbanru v Ilirski Bistrici.
II R 152/50-5
4080
Grbec Luka, roj. •. X. 1863 v Vrbo
vem, sin Luke in Jožefe rojene Cekada,
gozdni delavec iz Vrbova it. 44, je odšel
1. 1913 v USA v severno Karolino. Po
izpovedi Stembargarja Franca in Peterlina Jožefa ie umrl v duševnj bolnici še
pred 1. 192p.
Na predlog sina Grbeca Antona, kmečkega delavca iz Vrbova št. 44, se uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega in
pe izdaja poziv, naj sp r- pogrešanem v
dveh meserh po objav; v Uradnem listu
LRS poroča sodišču ali skrbniku Oljšaku
Toussaintu, sodnemu uslužbencu v Ilirski
Bistrici.

I R 37/60—5
Lovšm Ivan, roj. 8. III. 1898 v Ravnici et 9, sia Janeza in Ivane rojene Hemgman, kovač v Mozlju 53, se od 1. l^15
pogreba.
Na predlog iene Lovän Rože rojene
Kure, kmetire v Mozlju 53, #e uvede P°"
stopanje za razglasitev za mrtvega in SS
izdaja poziv, naj se o njem do 10. VIII'
1950 poroča sodišču al; skrbniku CrnivcU
Jožetu, sodnemu uradniku v Kočevju. .
Lovï-in h'.Tri ee poziva, naj se zglasi Pn
sodišču ali da ve^t o sebi.
Po prel"ku roka bo «odišče odločilo °
predlogu.
Okrajno godišfo • Kočevju
dne 18. marca 1950.

Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 15. aprila 1930.
R 362/50
4009
Hribar Janez, roj. 16. II. 1916 v Praprečah, sm Janeza in Angele rojene Kadunc, kmet iz Most št. 87, je bil kot nemški vojak na ruški fronti leta 1944 od
Rusov ujet ter se od aprila 1944 pogreša.
Na predlog žene Hribar Alojzije, gospodinje iz Most št. 87, se uvéde poeto-1
panje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v šestih
mesecih od te objave v Uradnem liftu
LRS poroča sodišču ali skrbniku Klemenčiču Tvanu, sodnemu uradniku v
Kamniku,
Hribar Janez se poziva, naj ee zgks.1
pri eodilču ali da vest o eefcd.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno Eodišfe v Kamniku
dne 17. aprila 1950.

•

R 366/50—4.
4008
Košir Franc, roj. 27. III. 1927 v Domžalah, sin Petra in Frančiške rojene Na
robe iz Domžal, Kersnikova 6, je odšel
18. I. 1944 k partizanom in bil marca
1944 pri Velikih Laščah zajet. Od tedaj
se pogreša.
Na predlog brata Koširja Staneta, nameščenca iz Domžal, Kersnikova 6, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega
in se izdaja poziV, naj ee o pogrešanem
v treh mesecih po objavi v Uradnem Iisi'i LRR noroča sodišču ali skrbniku Klemenč'ču Ivanu, eodnemu uradniku v Kamniku.

I R 30/50-4
SS17
Car Anton, roj. 7. I. 1919 na Gori pr1
Sodražiici, sin Franceta in Alojzije ^IfS?
Samsa, rudar v Kočevju, Rudnik St. 32»>
je bil 10. IX. 1943 mobiliziran k •^•
tizanom. Iz bojev pn Prežganju nad Litijo, oktobra 1943 se pogreša.
Na predlog matere Car Alojzije rojen*
Samsa, maile kmetico z Gore, Kržetov st64, se uvede postopanje za razgla^tev **
mrtvega in se izdaja poziv, naj se o nj©01
do 1. VIII. 1950 poroča eodišču ali ••>niku Crn/ivcu Jožetu, sodnemu uradfftku
Kočevju.
.
,
Car Anton se poziva, naj se png««"
efd'šču ali na glae o sebi.
Po preteku roka bo eodišče odločilo °
predlogu.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 12. aprila 1950.
4228
I R 218/50-5
Kofl Bernard, roj. 16. VIII. l»2o o»
Opčini pri Trstu, ein Feliksa in Ane r°f"
•• Rauber, delavec v Ljubljani. Gra.'^5
planota 1, je baje kot partizan padel
IV. 1945 na Primorekem.
^.
Na predlog Kos Ane, rojene f&uöwupokojenk*» v Ljubljani. Grajska ^?Z
št. 1, so uvede postopanje za •••••1
za mrtvega in ee izdaja poziv, naj se oF
grešansm poroča eod'šču ali predla?3
Ijici.
'.J
Koo Bernard se poznva, naj se *&*^
pri sodišču ali da glas o sebi.
.
v
Po preteku 2 meeecev od ob J*"• 0
Uradnom listu LRS bo eodišče odloči io
predlogu.
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljan*
dne 18. aprila 1950.
*
4036
T R 505/50-3
^iToLegat Uroš, roj. 21. VI 1910 v Dd.l£
gatcu sin Stanislava in Marije J0^
Göderer, elektrotehnik v Dol. ^••••^
je bil 12. V. 1941 kot rezervni •*JXeročnik na orožnih vajah v štipu m a°"
ljen nekemu dela^•lskem• batali<««' °M
je MI 6. IV. 1941 zjutraj ••••• pn *£,•
Palanki od nemškega MrojnîSkepa •
ubit. Od tedaj se pogreša.
Na predlog Legata Stanislava, šol- »V^
vitelia v pok. v Ljublfani. •••«•••.
sip 16. PO uvede postopanje zat raz,J ^
tev za mrtvega in ee izdaja poaiv. n«J

Štev. 15 — 3, y. 19•0
0 pogrešanem poroča eodišču ali skrbniku
beljaku Andreju, Dol. Logatec, Omca 67.
Po proteku dveh meoecev po objavi v
Uradom listu LRS bo sodišče odločilo o
Predlogu.
Okrajno sodišče v Ljubljani
ta okraj Ljubljana okolica
dne 6. aprila 1950.
1 • 302/30-4
4035
Borštnik Franc, roj. 16. II. 1913 v Ra.
kitni, ujm Lavra in Marije rojeno Petelin,
kmetski ein v Rakitni št. 20. se od maja
1045 pogreša.
. Na predlog žene Borštnik Antonije roJ&no Petelin, Rakitna 35, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee
izdaja pofflV, naij ee o pogrešanem poroča
fodišču
ali skrbniku Mikužu Jožetu, delav
cu v Rakitni št., 89.
1
R 303/50-4
4034
Smuk
Stanke,
roj.
66.
V.
1910
v
Bevka
h, »in Janeza m Ivano rojene SkodlaT,
poročen, krojač v Brezovici 14, ee od 1945
PO', rosa.
Na predlog žene Smuk Antonije. Brezovica 14, ee uvede poatopamje za razglasitev za mrtvega in eo izdaja poziv.
n
*j eo o pogrešanem poroča «odiisèu ali
ekrbniiku Love« Mimi iz Brezovico 81.
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Na predlog brata Koea Jožeta, posestnika its Jablana it. 15, ee uvede portopanje za razglasitev za mrtvoga in se izdaja poziv, naj 6e o pogrešanem v dveh
mesecih od objave v Uradnem listu LRS
poroča sodišču ali predlagatelju.
Kos Anton se poziva, naj ee zglafc»i pri
sodišču ali da glas o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Novem mostu
dne 31. marca 1950.

I R 87/50-2
3485
Mrak Jože, roj. 12. X. 1922 v Vel.
Brusnicah št. 13, KLO Brusnice, &im Jožeta In Marije rojeno Turk, kmet. jo 2.
II. 1943 vstopil v NOV in je nazadnje bil
v Gubčeva brigadi tej jo bil 17. II. 1944
v boju z okupatorjem na Polici pri Ljubljani zajet in nato .odpeljan v taborišče
v Mauthausen v Nemčiji. Tam jo bil
do maja 1945, ko jo bil težko boku in
ee od tedaj pogrela.
Na predlog matière Marije Mrak rojene Turk, gospodinje v Vel. Brusnicah
U. 18, ee uvede postopanje za razglasitev
za mrtvega in ee izdaja poziv, naj se o
pogrešanem v dvoh mesečin od te objave
v Uradnem lietu LRS poroča sodišču ali
predlagateljici Mrak Mariji.
Mrak Jože ee poziva, naj da glas o
l*o preteku dveh mesecev po objavi v eebi ali pa naj se zglasd pri sodišču.
Uradnem listu LRS bo sodišče odločilo o
Po preteku roka bo sodišče odloČilo o
Predlo«ih.
predlogu.
Okraju» eudiščo v Ljubljani
Okrajno sodiate v Novem mestu
za okraj Ljubljana okolica
dno 8. aprila 1950.
dne 8. aprila 1950.
*
I R 83/50—4
3862
I R 126/50-3
4197
Cmago] Anton, roj. 8. IV. 1923 v GraHlebec Konrad, roj. 20. XI. 1895 v Ja- dencu It. 42, sin Antona in Ane rojene
6t
rebcihF sin Matije ta Jožefe rojene So- Zupančič, poljedelec v Gradencu št. 42,
gula, trg. pomočnik v Laci vasi Št. 7, ee ee od maja 1945 pogreša.
°d
aprila 1944 kot žrtev bombnega napa.
Na predlog matere Cmagoj Ane rojene
03
v Nemčiji pogrela.
Zupančič, poeestoice iz Gradenca št. 42,
Na predlog brata Hlebca Jožefa, posest- se uvede postopanje za razglasitev za
j*a v Lači vasi št. 7, e© uvede postopa- mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o pojo* za razglasitev za mrtvega in ee dodiaja grešanem poroča sodišču adi Pa predlaRïîv> naj se o pogreäanem do SO. VI. gateljici.
è*M) poroča sodišču all skrbniku žuniču
3864
•acu, sodnemu uslužbencu v Ljutomeru. I R 86/50-4
LavWč Anton, roj. 30. XII. 1905 v Novi
"> preteku roka bo sodišče odločilo o
poti št. 5 pri Vel. Laščah, ein Stelana in
Predlogu.
Marije rojene Samea, v Celui vasi št. 13,
Okrajno «idiščo r Ljutomeru
KLO Prečna, ee od maja 1945 pogreša.
drio 21. aprila 1930.
Ia predlog ženo Lavxié Amalije rojene
JL.
Kristan, delavke v opekami v Prečni,
1
* 379/49-13
3813 stanujo& v Celo vasi It. 13, eo uvede poSm • n Aveuat- «>J- 23- VII. 1912 pri stopanje za razglasitev za mrtvega in se
nurjeti na Dravskem polju, ein Koren izdaja pozfiv, na) ee o pogrešanem poroča
^°.p}e,
orožnik pri Sv. Lenartu v Slov. sodišču ali pa predlagateljici.
"* Nj?0**, se cd maja 1945 pogreša.
8863
„ a predlog Koren Marije, tov. delavke I R 85/50—4
Nahtigal Fortuna!, roj. 13. X. 1916 v
"••^stoiku
•.
164,
ee
uvede
postopanje
Vrhovem št. 1, poljedelec v Vrhovem Šte" razr;la6iiiPv zji mrtveca.
vilka 1, KLO Žužemberk, ee od maja
a <<3
mu e
kal l• ' °' ^i
i ° «eodi pogrešanega 1945 pogreša.
J ••••,
se poziva, naj o tom v diveh
Na predlog sestre Vintar Ane rojene
e11
•! I 'p odiï
Po ouinvi v Uradnem listu LRS Nahtigal, posestaice iz Vrhovega št. 1,
tu-? ' *u al,i skrbniku Brumen Mar- se uvede postopanje za razglasitev za
tu ^Jnicî KLO Sv. Lenart.
mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o pd"redi r'ro,c*u •(•• ^0 adisco odločilo o grcŠanem porota sodišču ali predlasateljici.
Okrajno sodišče Maribor okolic«
T R 82/50-4
886*
dno 14. aprila 1950.
Perle AFojzrfJ, roj. 29. IV. 1902 v Go1
1
vasi Št. 65, sin Jožefa In A lo fa'J *
J Ri/so-*
*
«om renji
rojene Pungercair, kmet v Gorenji vas!
St 65, KLO Smarjeta, ee od maja 1•
au ¥ ^fintQn' TO'- 29- m 1022 v Jnb1a
in M'Jp ' fliO Mirna peč, «ta Franceta pogreša.
Na predlog žene Perse Angele rofene
pog£o? rojene Lužar, ee od maja 194•
Premrl, ktnetek*« gospodinje is Gorenje

vasi št. 54, &e uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in po_lzdâja_pozîjv,
naj se o pogrešanem poroča sodišču aM
predlagateljici.
I R 84/50-4
3866
Plut Albin, roj, 2. IX. 1921 v Kloštru
št. 4l pri Gradacu, ein Antona in Helene
rojene Jakle, mesar v Novem meetu, Cankarjeva ulica št. 17, ee od maja 1946 pogreša.
Na predlog žene Plut Antonije rojen*
Anderlič, hišne pomočnice Iz Novega mesta, Ločenska cesta št. 1, se uvede poHtopanje za razglasitev aa mrtvega In ee
izdaja poziv, naj ee o pogrešanem poroča
sodišču ali predlagateljici.
Crnagoj Anton, Lavric Anton, Nahtigal
Fortunat, Perše Alojzija in Plut Anton
so pozivajo, naj dajo glas o sebi ali e*
zglasijo pri sodišču.
Po preteku dveh mesecev od te objave
v Uradnem listu LRS bo eodižce odloSlo
0 predlogih.
Okrajno sodišče v Novem mostu
dne 17. aprila 1950.

•
1 R 70/50-4
8232
Marinàio Stanislav, roj. 11. XI. 1910 v
Postojni, ein Ivana in Tereaije rojene
Jerman, bančni uradnik v Postojni, Jamelta c. 12, je bil 4. V. 1945 odveden v
zapore v Postojni, nato neznano kam. Od
tedaj ee pogreša.
Na predlog žene •••••• Ane rojene
Tavčar, nameščenke iz Postojne, Jamska
ul. št. 18, ee uvede postopanje za razglasitev Ea mrtvega dn ee poziva veakdo, ki
mu je o pogrešanem kaj znano, da to
poroča sodišču ali skrbniku Zalarju Francu, eodnemu uradniku v Postojni.
Marinšič Stanislav se poziva, naj •
zgìasi pri sodišču ali dà glas o eiebl.
Po preteku dveh mesecev po objavi v
Uradnem listu LRS bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodiSeo v Postojni
dne 3. aprila 1950.

•

I R 67/50-3
3298
čobokelj Jožef, sin Franca in Rotali j e
rojene Lenasi, roj. 8. IV. 1912 v šmihe
lu, pečar iz Smihela št. 9, je • baje kot
partizan jeeenl 1941 ujet od Nemcev in
ustreljen v okolica Beograda. Od tedaj
so pogreša.
I R G6/50-3
8297
Cebokelj Valentin, ein Franca in Rozalijo rojene Lena®', roj. 2. I. 1909 v
Smihelu, mehanik Jz Smihela Št. 9, Je
bil baje kot partizan Jeeeni 1911 ujet od
Nemcev in ustreljen v okolici Beograda.
Od tedaj se pogreša.
Na predlog očeta obeh, čeboklia Franca, posestnika iz Sm'hela pod Nanosom
št. 9, se uvede postopanje za razglasitev
za mrtva.
Vsakdo, ki mu Je o usodi pogrešanih"
kaj znano, ee poziva, naj to v treh mesecih od objav? te?n oklica v Uradnem
listu LRS poroča sodišču ali skrbniku Zalariu Francu, eodnemu uradniku v Postojni.
Cpbokolj /Jožef in Vplrntin e? co?.lvo«a,
mil *» oglasita ori eodJIČu ali dasta gta»
o eebi.
'
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i-o preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 5. aprila 1030.

*

I R 68/50—4
3869
Možina Matija, roj 11. II. 1917 v Solcali, ein Franca in Jožele rojene Žele,
tape.tnik v Selcah ü9, je ob razsulu Italije
L 1943 odšel k partizanom in bil nazaduje borec pri poveljstvu v St. Petru. Od
idbruarja 1944 tìe pogreša.
Na predlog brata Možina Ježeta, posestnika iz Selc 29, p. Prestranek, ee uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega.
I R 71/50—5
iJötiS
Strle Andrej, roj. 2. VII. 1911 v Kozarščah, ein Andreja in Marjete rojene Kra»ovec, ključ, pomočnik v KozarJčah 65,
je bü baje 8. XII. 1944 ustreljen.
Na predlog žene Strle Marije, kmečke
delavke v Kozarščah 54. p. Stari trg pri
Rakeku, ee uvede postopanje za razglasi
tev za mrtvega.
I R 69/50-3
3870
Urix èteïan, roj. 17. IV. 1906 v Logatcu,
sin, Stefana in Frančiške, rojene Cestnik,
nameščenec v Postoini, lomaičeva ul. 8, je
bil od 22. III. 1943 v liltalijanaki vojski na
Siciliji, od koder se je v začetku avgusta
1943- z vlakom vračal domov. Ta vlak je
bil pri Reggio Calabria bombardiran, pri
čemer je baje tudi Urh 15. VIII. 1943 izguWl življenje.
Na predlog žene Urh Frančiške, goapodinje iz Postojne, Tomšičeva 8, ee uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega.
Veakdo, ki mu je o usodi pogrešanih
kaj znano, se poziva, naj o tem poroča
sodišču ah ekrbniku Zalarju Francu, sod.
uradniku v Postojni.
Po preteku treh mesecev od te objave v
Uradnem lietu LRS bo sodišče odločilo o
predlogih
Okrajno sodišče v Postojat
dne 15. aprila 1950.

•

I R 75/50-3
4290
Meden Franc, roj. 8. VII. 1909 v Trstu,
ein Antona in Elizabete rojene Zadnik,
progovmi delavec na Rakeku it. 40, je
decembra 1941 odšel k partizanom. Bil je
v Sercerjevi brigadi, nato konnear v 3.
ceti loške brigade. Konec oktobra 1943
se je udeležil bojev pri Ložu in Cerknici
in se od tedaf pogreša.
Na predlog Drolca Vinka, nameščenca
na Rakeku št. 40, se uvede postopanje za
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv,
naj ee o pogrešanem v treh mesecih po
objavi v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali skrbniku Zalarju Francu, rodnemu
uradniku v Postojni.
Meden Franc se poziva, naj ee zglasi
pri sodišču ali da vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
pre.dlegu.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 28. aprila 1950.

•

VII R 59/50
2486
Hajšek Franc, roj. 11. VII 1921 v
Stfažgoffjoih, Sin Franca in Marije, mizarski pomočnik v Stražgonjcih 62, je bfl
1. XI. 1942 prisilno mobiliziran v nemško
vojsko. Pri umiku preko reke Dnjeeter
je izginil in od takrat ee pogreša.

Na predlog matere Hajšek Marije, pocestnice v Stražgonjcih št. 62, ee uvede
postopanju za razglasitev emrti in se. izdaja poziv, naj se o pogrešanem v 3 mesecih po objavj v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali skrbniku Eabšeku Francu, železničarju na Pragerskeni št. 37.
Po preteku roka, bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodšče y Ptuju
dne 16. marca 1930
*
VII R 55/50
2902
Kozel Franc, roj. 10. III. 1913 v Ptuju,
sin Jere Kozel, ekonom v Gradišču št. 5,
je 19. VI. 1941 odšel k partizanom v Kočevje m bil dodeljen štajerski brigadi.
Prišel je v nemško ujetništvo jn kot talec je bil 1942 ustreljen.
Na predlog Kozel Marije, posestnice.
Gradišče št. 5. ee uvede postopanje za
razglasitev za mrtvega in ee izdaja poMv, naj 6e o pogrešanem v dveh mesecih
po objava v Uradnem lietu LRS poroča
sodišču aH skrbniku Horvatu Jožefu, posestniku v Rapišah.
Po preteku roka bo eoddšče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče • Ptuju
dne 20. marca 1950.

•
VII R 63/50
3399
Kranjc Rudolf, roj. 1 III. 1918 v Gruškovcu, sin Kranjc Terezije, delavec v
Gruškovcu št. 7, je bil 28. II. 1943 prisilno mobiliziran v nemško vojsko. V
boju pri Belogorodki 21. II. 1944 je pa
del, kot je to sporočilo nemško poveljstvo.
Na predlog žene Kranjc Marije, pocestnice v Gruškovcu št. 46, ee uvede
postopanje za dokaz smrti in ee izdaja
poziv, naj se o pogrešanem v treh mesecih po objarvi v Uradnem listu LRS
poroča sodišču ali skrbniku Zu ranu Antonu, posestniku v Gruškovcu.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Ptuju
dne 30. marca 1950.

•
I R 62/50
3039
Me&arec Anton, roj. 10. I. 1911 v
Frankovcib, sjn Lovrenca i,n Alojzije Me.
sarec, čevljar v Fraukovcih št. 39, je bil
30. V. 1944 prisilno mobiliziran v nemško vojsko. Iz bojev pri osvobojenju Mozirja 11. IX. 1944 sa pogreša.
Na predlog Mesarec Rože, pos. v Frankovcih se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj se
o pogrešanem v dveh mesecih po objavi
v Uradnem listu LRS poroča sodiScu al'
skrbniku Mesarcu Karlu, zidarju v Frankovcih.
Po preteku roka bo eodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Ptuju
dne 31. marca 1950.
VII R 66/50
3821
Skledar Ivan, roj. 15. XII. 1914, sin Simona fa Rože, tov. delavec na Bregu 7
pri Majsperku, je bil 29. IX. 1943 prisilno
mobiliziran v nemško vojsko. Zadnjič f»e
jo oglasil 10. TtT 1944 iz Odese. Od la
krat ee pogreša.
Na predlog žene Skledar Marije, kuharice v Majšpenku St. 7, ee uvede postopa-
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nje za razglasitev za mrtvega in ee iadaja
poziv, naj se o pogrešanem v 3 mesecih ,
po objavi v Uradnem listu LRS poroča
sodišču ali skrbniku Skamlecu Metod-"»
tov. delavcu, Medvedca.
I R 58/50
3742
Zuran Franc, rqj. 22. VI. 1907 v Gruškovcu, «in Franca in Elizabete 2uian,
viničair v Bodineih št. 62, je bil 1. Is44
mobiliziran v nemško vojsko in ee la bojev 7. IV. 1945 pogreša.
Na predlog žene Zuran Neže, vonioarke,
Sodinci 62, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja pozi?»
naj se o pogTešanem v treh mes-ecn pO
tej objavi v Uradnem listu LRS poroča
sodišču ali skrbniku Žunecu Francu, p**
seeüüku v Sodinoli št. 67.
Po preteku roka bô sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sod.šče v Ptuju
dne 12. aprila 1950.
•V-

R 202/50-8
3667
Terčon Danijel, roj. 8. III. 1903 v Klancu, ein Antena in Marije rojene Terčon.
kmet, je bil septembra 1943 odvedea v
Bergheim pri Kölnu, odkoder je zadaj"?
pisal 15. I. 1945. Po izjavi Komaca Ma
rije iz Dvora pri Bovcu št. 80 je umrl
12. IV. 1945 zaradi ran, ki jih je dobu
ob bombardiranju.
Na predlog Terčon Ane rojene Cotar,
kmetice iz Klanca št. l, se uvede rftfito
panjo za razglasitev za mrtvega in se '*•
daja poziv, naj se o pogrešanem • tr?jj
mesecih po objavi v Uradnem li^tu kR»
poroča sodišču ali skrbniku Benčiču Mirku, sodnemu uslužbencu v Sežani.
Po preteku roka bo 6odišče odločilo °
predlogu.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. aprila 1950.
I R 979/49-3
2772
Mally Mirko, roj. 13. VII. 1875 v Crešnjevcu, sin Ignaca in Uršule rojene Roz
man, posestnik v Slov. Bistrici št. Is8,
Potjčane, se od 1945 pogreša.
Na predlog Mally Terezije, gospoduj
v Slov. Bistrici št. 133, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee if*
daja poziv, naj ee o pogrešanem do ZIVI. 1950 Doroča sodišču.
• .
MaUy Mirko ep poziva, naj ee zgW"1
pri sodišču ali da vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odložilo °
predlogu.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dane 21. marca 1950.
I R 506/50
^
Kaukler Franc, roj. 29. III. I?14*
Vrholah št. 33. ein Simona in Neže rojeno žnidar, je odšel 14. IV. 19«•
Slandrovo brigado NOV in jo baje •1945 v bojih blizu Boroyelj padel.
Na predlog žene Kaukler JuTäfanejf
uvede postopanje za. razstavitev za mTll
ga in ee Izdaja poziv, naj ee o pogre
nem do 15. VI. 1950 poroča eodišeu.
Kaukler Franc ee poziva, naj ee 2glapri sodišču ali da glas o eebl.
Po preteku roka bo sodišče odločilo
predlogu.
Okrajno sodiačo v Štor. BfartAi
dne 7. aprila 1950.
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S 307/50-2
2675
.°•.•••• Anton, roj. 1896 v Nazarju,
*a Franca im Jožefe rojene Kranjc, lesni
delavec v Nazarju št 37. se od maja 1945
Pogreša.
Na predlog hčere Gornik CMe, de«vie pri LIP-u v Nazarju St. 87, se
w
ede postopanje za razglasitev za
mrtvega.
R 309/50-2
2673
Gregoren Vlado, roj. 10. VI. 1925 v
Kamniku, 6in Ivana in Frančiške rojene
Kuhar, delavec v Mozirju št. 149, je bi]
5. VI 1941 skupaj e etarSi iaseljen v
^rapijövac. Oktobra 1944 je žel k partizanom v 15. majeviško brigado Baje
Je aprila 1945 pri Slavonskem brodu
*del na mmo in je bil pri eksploziji
**bi't. Od tedaj ee pogreša.
Na predlog matere Gregoren Franči' ^6, delavke v Mozirju St 149, ee uvede
postopanje za razglasitev •• mrtvega.
R 310/50-2
2674
. Marolt Jože, roj. 24. II. 1901 v Lučah,
5n, Franca in Elizabete rojene Planinšek,
v

Sa

n:

m

ie

W1

16

XIL

lai*
- ^'
'
la*4 skupaj ^• ženo
Marolt Jožefo od.
Wjan v celjekr zapore in ee od tedaj
Pogreša.
Na predlog žene Marolt Jožefe, gospo*nfe iiz Savine šj. 73, se uvede postopan
lo za razglaw4ev za mrtvega.
R 303/50--2
2672
Rednak Ivan, roj. 24. VIIT. 1911 v
"•••, sin Martina in Marije rojene Ja^"V'k. kroečk; posestnik v Lipju št 13,
J6 °fl 13. VI. 1944 prisilno mobiliziran v
nemško vojsko. Zadaj« je pisal s Polj**•* 15 I. 1945, od tedaj ee ipogreša.
jj^a predlog žene Rednak Frančiške ro^oe Jablanšek, posesfajce v Lipju št. 13,
P- d. Banovšek, ep uvede postopanje za
ra^laeitev ra mrtvega
* 206/50-4
2676
••••• Alojzij, roj. 26. V. 1926 v Sa'^> ••. Franca in Marije rojene Oprčan,
^•••. je bil 27. IX. 1044 odgnan v
g"*au, od tam pa 21. X. 1944 v tabori^* Hamburg. Od tedaj ee pogreša,
jj^a predlog matere Začnik Marije rog?* Oprfian, vdove .z Savine St. 39, ee
®°e postopanje za razglasitev za mrt-

Veafcd^ ki mu je o pogrešanciib kaj
JjS». ee poziva, da o tem do 1 VII.
j^T P°«>ča eodišču ali skrbniku Volauč*> Antonu, 6od. uelužbencu v kostanju.
"Joraik Anton. Gregoren Vlado, Ma• J
°ž6, Reduak Ivan in Začnik Alojzij
•
aji P°?ivajo, naj ee zglaaijo pri eodSšču
aa
V J0 kake vest o sebi.
« Preteku roka bo sodišče odločilo
0
Predlog
Okrajno sodišče • Šoštanju,
dne 23. marca 1950.

%SJ^0-3
8087
smoter13Kari,
roj.
12.
X.
1909
v
Šoštanju,
m

in J j
Marije rojene Snoj. čevljar
*e ~5 ,er v tovarni usnja v ftoštanju,
J* I- 1945 pogrela.
va^a Pre<llbg žene Holer Ane rojene Nolt. « "«"»vire v Šoštanju. Ašker&va ulica
••' ' ' J?e uvede postopanje za razglasitev
Voi,,SeRa ta e« postavi za skrbnika
»tanfo k Anton- sotîni uradnik v ^
?narfi?1{do' W mu ip » pogrešanem kaj
roc

* eodiäcu ali skrbniku.

Hoter Karl ee poziva, naj ee zglaed pri
sodišču ala da ve«t o eebi.
1'0 preieku roka bo sodüxe odtoälo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Šoštanju
dne 1. aprila 1950.
R 318/50—2
87.12
Pire Ivan, roj. 18. V. 1921 v Lučahj
ein Jakoba in Frančiške rojeno Kladnik,
gozdni delavec v Fodvolovjeku št. 2,Luža,
je jUi-.ja 1943 odšel v Koroški odred NOV
pri Lučah. Pru. hajlù Z. II. 194Ó je bil zajet in odpeljan, v celjake zapore, od tam
pa v Gradec, kjer je služil pri kazenski
slolniji. Od marca 1945 ao pogreša.
Na predlog matere Pire Franč'ške rojene Kladnik, gospodinje az Podvezo 34,
ee uvrde postopanje za razglasitev za ••tv''::a ni ee izdaja poziv, naj ee o pogrešanem de 1- VII. 1950 poroča sodišču ali
skrbniku Volavèni'ku Antonu, eod. uradniku v &ožtanju.
•••• Ivan ee poriva, naj ee zgiaßd pri
sodišču ali da veet o eebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predi'ogu.
Okrajno sodišče v Šoštanju
dne 12. aprila 1950.
R 314/50-8
4149
Tajnšek Marija, roj. 16. V. 1897 v Pod.
gori, hčj Ivana Krevela in Marije rojene
Koblanc, posestnica v Podgori št. 26,
okraj ŠoStani, je bila julija 1943 aretirana, odpeljana v koncentracijsko taborišče v Füngtenherg v Nemčiji. Od 1944 ee
pogreša.
Na predlog skrbnika nedl. otrok, Berdn.1ka Ivana, posestnika, Šmartno °b Paki,
ee uvede postopanje za razglasitev za
mrtvo in ee izdaja poziv, naj se o pogrešani do 1. VIII. 1950 poroča 6odišču ali
skrbniku.
••••••• Marija ee poziva, naj ee zgla«
pri sodišču ali da veet o sebi.
Po preteku roka bo «)di.ščn odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Šoštanju
dne 22. aprila 1950.

•

R 752/50
3414
Simac Ježe, roj. 20. I. 1893 v Breginju
in tam stanujoč št. 18, sin Andreja in
Terezije rojene Tonkli, kmet, je bù 28.
VI. 1944 odpeljan v internacijo v Nemčijo. Nazadnje je bil v galzburgu, od ko;
der je aprila 1945 zbežal'in bil na poti
domov baie ubi t 30. IV. 1945 v Tarčentu.
Od takrat ee pogreša.
R 872/49
3415
Mauri Franc, roj. 24. XII. 1905 na
Humu pri Podmelcu, nazadnje v Tolminu, Dijaška ••12, sin Ivana in Marije
rojeno Cicigoj, ' delavec, je bil 18. IX.
1913 od neznanih oseb odpeljan. Od takrat se pogreša.
R 751/50
3416
Štrukelj Elizabeta rojena 6. XL 1921
v Tolminskem Lomu in tam stanujoča
St. 33, hči Karla in Teresaiije rojene Te
eten, delavka, je bila 9. X. 1944 odpeljana v taborišče Auschwitz nato pa v
Bergen-Belsen, kjer je baje okoli 9- VI.
1915 umrla. Od takrat so pogreša.
R 753/50
3417
Manfreda JoZef, roj. 17. III. 1887 v
Potjubraju, stanujoč na Humu ;pri Pod!T)p!ru št. 7Ì. sin pok. Andreja n Marije
rojene Zalašček. kmet. jp bdi oktobra
1944 odpeljan v taborišče Dachau, kjer
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je baje aprila 1945 umnla. Od takrat se
pogreša.
Na predlog sorodnikov pogreèanjii ee
uvede postopanje za razglasitev za mjctve.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
OkraJBo sodišče v Toljninu
dno 8. aprila 1950.
*
I R 26/50-3
3185
Bantan Jože, roj. 26. I. 1922 v Marnera, dijak v Mamem št. 4, KLO Dol
pri Hrastniku, je odiel avgusta 1943 k
partizanom v 2. bat. III. prekomors&e
brigade ter je verjetno padel v bojih na
Urnem vrhu pri Mostarju. Od 13. II.
i 045 se pogreša.
Na predlog očeta Bantana Karla, kmeta v Marnem št. 4, ee uvedo postopanje
za razglasitev za rfirtvega iu cs izdaja
poziv, naj ee o pogrešanem do 1. VII.
1950 poroča sodišču.
Po preteku roka bo eodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodiščo v Trbovljah
dne 30. januarja 1950.
I R 28/50-2
2695
Zupan Stanielav, roj. 4. IV. 1906 v
Podkraju St. 53, KLO Loke-Kjsovec, sin
Leopolda in Marije rojene Vczelj, čevljar
v Izlakah št. 30, je bil 1. V. 1943 kol
talec blizu Sevnice ustreljen.
Na predlog očeta Zupana Leopolda,
upok. rudarja v Izlakah št. 39, ee uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega in
se izdaja poziv, naj &e o pogrešanem do
1. VII. 1950 poroča sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
pred>^b.
Okrajno sodišče t Trbovljah
dne 22. marca 1950.

•

I R 29/50—2
3186
Lavrač Vladimir, roj. 26. I. 1W9 v
Podlipovou, KLO Izlake, študent v PodIipovcu št. 6, je bil 28. I. 1942 odpeljan
v zapore v Trbovlje, nato pa ' v Auschwitz, kjer je baje 17. I. 1943 umrl. Od
tedaj ee pogreša.
I R 30/50—2
3187
Lavrač Anton, roj; 17. I. 1923 v Podlipovcu, študent v Podlipovcu 6, KLO
Izlake, je odšel 14. V. 1942 k partizanom
in je- baje v bojih na Strmih njivah pri
Kolovratu konec maja- 1942 padél. Od
tedaj ee pogreša.
I R 31/50-2
3188
Lavrač Lojze, roj. 24. XI. 1926 v Podlipovcu, KLO Izlake, pos. sin v Podlipovcu
št. 6, je bi] 15. V. 1942 aretiran, odpeljan
v zapore v Trbovlje, nato v Auschwitz,
kjer je verjetno 22. II. 1943 umrl. Od
tedaj • pogreša.
Na predlog matere teh pogrešaneev,
Lavrač Marije, gospodinje v Podlipovcu
št. 6, se uvede postopanje za razglasitev
za mrtve in eo izdaja poziv, .naj es o
njih do 1. VII. 1950 poroča sodjšcuPo preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
OliTajno sodiš?« v Trbovljah
dne 30. marca 1950.

•

I R 32/50-2
3189
Okom Bogomil, roji '9. II. 1925 v .Radečah, študent v Trbovljah, Sv. Urb 39,
je odšel R. XII. 1943 v kozjanski odred
in so jp_ zadnjikrat oglasil o božiču 1943.
Po navedbi tovarišev je pade! v bojih v
Jevši nad Rajhenburgom 24. III. 1&44.
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•• predlog matere Olearn KairoUne rojene Župančič, gospodinje v Radečah étevilka 2, es uvede postopanje za razglasitev za mrtvega ta ee izdaja poziv, naj
ee o pogreSanem do 1. VII. 1950 poroča
sodišču.
Po preteku raka bo eodisče odlomilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 1. aprila 1950.
1 R 33/50-2
3875
Smrekair Franc, roj. 4. VI. 1914 v Brezovici pri Mirni ein Jožeta in Neže, posestnik v Brezovači, ee od 1. 1945 pogreša.
Na predlog žene Smrelcar Anice, Ljubljana, Celovška cesta 85, ee uvede poeto••••• za razglasitev za mrtvega.
I R Ö/50-8
3874
Polak Peter, roj. 3. VI. 1908 na PilStajnu It. 67, ein Petra in Ane rojene Romih, pek na Jetienicah, je bil interniran
v Mautoaueenu in tam leta 1043 umrl. Po
drugi trditvi pa je bil leta 1943 kot partizan usmrčen v Liczu.
Na predlog Sotlar Marije, gospodinje iz
Pekla it. 35, KLO 6t. Janž na Dol., ee
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki mu Je o ueodi pogrešanih
kaj znano, ee poriva, da o tem do 25. VII.
1050 poroča eodi?ču ali ekrbntku Grintalu
Janezu, sodnemu nameščencu v Trer*
nJem.
Po preteku roka bo eodlSče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 10. aprila 1950.

Oglasi sodišč
Oklici m dvig sodnih pologov
Su 206-20/49-26
4123
Okrajne aodiiče v- Brežicah brani večjo
število eodnih pologov, ki eo bili položeni
pri ' b'vSih okrajni1! sodiščih tukajlnjega
območja: Kostanjevica, Kriko, Brežice In
Sevnica.
Po 3. •••• uredbe vlada LBS z dne
11. il. 1048 (Uradni M LRS številka
S-•1/••8) aa pozivajo upravičenci, ki
:ma K) pravico do teh pologov, da v treh
mefflfih po objavi tega oklica v Uradnem
listu LRS sabtBvajo, na[ee jim polca iz<la, ker bo «cer sodico izreklo, da je
pelcg ispadel (za zap. številko Je priimek
'n Une koriatnika ter •••#•• polog» v
dinarjih) j
1. Pri bivšem okrajnem »o<HS8u •
Kostanjevici
t. Hribar Marija, 1040,
2. Virant Jama, 1202.
3. Stefania Jane«, 1826,
4. Gorene Jožefa, 1209,
5. Oorenc Janez, 1272,
6. Kodrič Franc. 1505,
7. Skedel Franc, 12S8.
8. Skedel Jožef, 1288,
9. Skedel Alojz, 1288,
10. Zaman Antonij«, 1934,
U ! Zamida Alojz, 23S9,
12. Zagore Franc, 1081,
13. Mesnjak Adolf, 1252,
14. Ukovf? Martin. 1084,
15. Sinti? •'<>'" V),\r,
16. Slnl;< ''''' '• ;'M(>
17. Sinv .-'-in Knuir, 1318,
18. Prah Franc, 2408,
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19. Debeljak Frane, 2243,
20. ndl. otroci Ciglar, 2245,
21. Zalokar Viljem, 2216,

28. Kunšek Franc ~ Drobne Franc
1135,
20. Imperi Marija, 2303,
30. Korene Ivan, 1139
SI- Kranjc Franc, 2082,
32. Zemljak Janez, 1657,
33. Zemljak Daniel, 1657,
34. Jereb Jernej, 1307.
35. Jereb Alojz, 1307,"
36. Jereb Kristina, 1307,
37. Jereb Mihael, 1307,
38. Bivio" Angela, 4125.
89. Zuželj Kristina, 2694.
40. Slancer Marija, 1220,
41. Augustin France, 1739,
42. Kerin Hermina,l620,
43. Voglar Franc, 1200,
44. Krkovič Ferdinand' 1144,
45. Ratney Marija, 1849,
46. Rathey Ivanka, 1849,
47. Vratovžek Rozalija, 3029.
48. Kostevc Alojzija. 1221,
49. Planine Ivan, 1975.

II. Pri bivšem okraj, aodištu y Krškem:
22. Junker Alojzij, 1586,
23. Polak Jožefa, 1164,
24. Božič Rudolf, 1197,
25. Tomažin Anton, 1890,
26. Skerjanc Helena 1911,
27. Levičar Jože, 1797,
28- Lekše Vinico. 1585,
29. Piraar Marija, 1306,
30. ülobevnik Jože, 2331,
31. Kočaar Ana, 1612,
32. Mlakar Parolina, 1180,
S3. Levičar Stanko, Marija, 53.622,
84. Bučar Anton, 1874.
85. Tušek Anto», 4146,
36. Zlbret Joaip, 8149,
37. Zibrot Ljudmila, 8149,
38. Cvetkovič Franc in Jožef, 1196,
39. Kocjanoič Vladimir, 1830,
40. Kozole Angela, Leopold. Kristina,
Ana in Justina, 1770,
41. Toras Franc, 6277.
42. Bajt Marija, 1035,
43. Sebengeu Franc, 10.891,
44. Derenda Justa, Drago, 3315,
45. Pecpelnlk Veronika, Julija, Ljudmila, Franc, Angela in Anton, 11.750.
III. Pri MvSem •••• r 'Sevnici :
46. Rtrnad Amalija, 1229,
47. SMler Justina, 1186,
48. CeSek Jurij, 8881,
49. Romih Anton, 1045,
50. KukovičiS Alojzija, 3294,
51. Petan Franc, 1885,
52. Repar Zora, 2605,
53. Jajblnlok Franc, 4107,
54. Cretrežnik Frau«, 2584,
55. Soin Franc, 1408.
IV.
56.
57.
58.
59.

Pri okrajnem eodišeu r Breticah
Kovača Slavko, 1460,
Klnfcač Ivana, 1280,
Gašperin fran, 1627,
Sorgor Awguet, 1804.
Brežice dne 8. aprila I960.

Pri UJU, podružnica Ljubljana (polcgi
v dfo)
Su 200-20/49—27
k ««2
1. Uduč Štefanija, 1291,
2- Uduč Olga, 1307,
3. Udu» Josip, 1224,
4. Uduč Anton, 1244,
5. Kumšek Ana, 1227,
6. Teraž Neža, 2806,
7. Teraž Marija, 1030,
8. Pere Jožefa, 1870,
9. Pere Stefan i|a. 2045,
10. ßkoberne Ljudmila, 1604,
11. Skoberne Jožefa, 1537,
12. Soin Ivanka, 1246,
18. Solu Erna, 1246,
14. Soin Franc, 1131,
15. Mllnartö Franc. 2887,
16. Kunet Anton, 1193,
17. Kunet Martin, 1193,
18. DeretvenBak Eraeet 1400,
19. fcoln Avguet, 1246,
'!0. Zupan Jožefa 2226,
"1. ZakSek Ladislav, 1276,
'• Zakäak Ivan, 1822,
'*> ffrnnjn Albina. 1214,
' IMP»«1 ••.•• 4125,
' " i.-mll? Marlin '2344,
211. Kini, Joslplna, 1169,
27. Soin Kristina, 1215,

Podatki o posameznih pologih v znesku
pod 1000 din eo v oklicu, ki je Rabit na
sodni deski okrajnega eodiiača v brežicah
in pri MLO Keetanievica, KrSko. Sevnica.
Okrajno aod'äCe • i'.rož'cnh
dno 13. ap- '„ 1950,
•

S\X 16/50-14
4128a
Okrajno eodiače v SJov. Bietrioi. kot
prevzemnik poetov •••••••• «odi-šč v
îilov. Bistrici, v Slov, Konjicah in Šmarju
pn Jellah, e evojlm starim območjem,
hrani večjo bevilo pupilnih vlog, ki eo
bilo do ugotovitve izplačil po Landeft-H.VpothQkcjißnßlnltij v Gradcu in Celovcu
blokiranu i« eedaj deblokirano in prenfi•••• na Državno invenlildjoko banko
FLRJ, centrala LRS Ljubljnn«
Med hranjenimi pupilnimi vlogami e0
tele vfoge v vrednof«li n^d 1"U0 d'in:
I. blvje okrajno «oilISEe v Slov. IlUtrlel.
8 etarim območjem;
1. P 90/25, Kokot Ana, 1002 din,
2. P 77/32, Urlep Stefan, 2087 din.
8. P 77782, Urlep Pavla, 2087 din,
4. P 77/32, Urlep Amalije, 30S7 din,
5. P 101/31. Vantur Jože, 1240 din.
6. S 25/36, Milutinovic Marija 1739 din,
7. S 25/36, Milutinovic Magda.en/. J73»
dtaar|fi,

II. bivSn olirajno sodišče Y 81OV. ••••'«,••.
• *tmm območjem;
8. P 10/27, Viđali Ivanka, 1085 din,
0. P 17/29, Germ Ernest, 2037 din,
10. P 17/29, Germ Pavlina, 1G12 din,
11. P 17/29, Germ Alojz, 1642 din,
12. 17/29, Germ Katardna, 1(142 din.
18. P 123/26. Veber Konrad, 1207 din,
14. P 45/23, Jftkop Albin, 1305 din,
15. P 76/27, Jakop Ivana, 3605 din,
16. P 34/29 Kukovič Anton, 1671 din,
17. P 60/29, Ravnjak Anton, 2846 din,
18. P 60/20, Ravnjak Joaip, 2846 din.
49. P 124/21, Porbll Martin. 1870 din,
20. P 70/20, Koroäen Joaip, 2350 din,
21. P 151/27, Fotoča« Frano, 2035 dw
23. P •/27, SSntf&r Juete. 1005 din.
23. P 81/37. Kam&nik Joaip, 1128 din,
24. P 74/27, Sadek Marija, 2032 din,
25. P 74/27, Sadeb ßtanißlaiv, 1121 ••.
26. S 128/34. Zver Marija, 8911 •,
27. P 32/28, Sostar Ana, 1274 dm,
28. P 18f(/22 Furman Joaip. 1437 djn,
29. P 74/31, Vigner Ludvik, ) 110 din,
30. P 74/31, Vilner Franc, 110i> diji>
31. P 74/31, Vignar Terezija, 1088 dan,

Star. 1• — •. v. 1050
^j».
j*,
°°>

S 43/33. Založnik Filip, 22« dia,
S 28/30, Leskovar Josip, 2430 din,
i' 140/29, Juhait Marija, 1111 dia,
S 08/35, Kotnik Anica m Leopold,
1133 dinarjev,
Ig* ö l/3o, ticdec Franc, 1819 dia,
*"• P b/33, Zorin Martin. Antcxa 14ö4 di-

*>•
••«J.
**»
*?•
**•
fiÏÏ*
V«•
'«•
2"*
2*?*•
•2!*
°A

*» 42/34, Hroval Helena, 1SS6 dm,
P "8/24, Sešel Josip, 1272 din,
f S/29. Videta& Silvester, 2409 dia,
P 64/28, Mofcmik Anton, 2571 din,
P 64/28, Moïenik Alojzija, 2324 din. •
P 64/28, Mo5en% Ivan, 2481 din,
P «64/28, Močenik Hermina, 2471 din,
S 134/34, Rožic Milka, 1268 din.
s 1S4
/34, Rožič Ludvik, 2068 din.
S 134/34 RcžiS Anton, 1231 din,
t> 91/33, Steîanc Ljudmila, 1349 din,
S 91/33, Stefane Adolf, 1S39 dia,
S 28./33. Leakovar Maks, 2487 din,
P 142/21. Sešel Jošt, 1132 din,
P 19/32, Kramjc Ivan. 1694 din,
Sp 64/35, Rutnik Mati^, 1107 din,
0S/27, Roberadk Matilda, 1519 din,
P 66/30, Herman-Jereb Jožef, 1200
to dinarjev
**•
S 91/33,' Stefane Dominik, 1820 din,
Ì7' P 171/25. Capi Josip, 3482 din,
j*. S 115/33, Ranèan Karel, 1653 din,
2£ S 91/33. Stefano Dominrk, 1320 din,
*J- S 56/35, Kolar Maks, 3008 din,
?*• P 7/26, StrnStik Viktorija. 1410 din,
£•
P 135/23 Rankl Olpa, 2212 din,
••
- S 70/33, JovSenak Marija, 1170 din.
*!• bivïe okrajno sodiSče v Šmarja pri
Jejgali e Sterin) območjem
£• P 86/22, VajdiS Ladielav, 3314 dto,
to S le/3l. Anderluh Anton, 1314 din,
£* P 107/S2, Majcen Marija, 1688 din,
2J* P 76/23, Grü Ana, 2666 din,
5°« S 53/33, Gajseik Slavko, 1180 din,
$?• sP •/20. Kladnik Ivanka, 2082 din,
,V* 23/33, Trbovc Alojzil, 1Ö42 din,
ih P 114/32, Stalela Vida, 1101 din,
,*•* P 114/82, Stalela Milan, 1101 din,
if P 40/25, Rokavoc Ivan, 1094 din,
ÎT S 6/34, Reberoak Franc, 1086 din,
,2/ S 6/34, Rebernak Ivan, 1086 din,
£>•
S 24/34. Kocjan Albina, 108S din,
i1- 8 24/34, Kocjan Branko. 1086 din,
£• S 14•••, žaberl Janez, 1641 dvn,
^* g 53/83, Gajšek KarcL 1128 din,
S* S 53788. GaJSek Ana. 1110 din,
S* P 90/27, Gaber Štefanija, 2688 din,
S* 9 l2a/^. «kser Stefan. 1249 din,
£• P 19
78/82. Skorjanc Hedvtka. 1107 dm,
SÎ" S, /87, Novak Hedvika, 1273 dim,
S« P 22/33. VoduSek JullJana, 1333 dto,
S* P 99/26, Mlakar Jožef, 1866 din.
ti' S 8/88, Kladnik Štefanija, 1652 din,
S« P 22/27, Marguo Roža. 1085 din,
S* P 22/27, Margu« Alojzija, 1085 din,
öl" c 20,/24
' S00*«1 Franc, 1223 dia,
92 1 Z^83, Kumberger Anton, 1693 din,
jw* g 7/B3, Kumberger Marija, 1437 din,
S" ? i8/3». Jecl Vekostav, 1469 din,
• » K 140 89, LesbovSek otroci. 1418 diOS £*TJev,
08 n 19i/82. Juterfiailb Marija, 1170 din,
^ 217/38, Podftrajleik •••••••, 2772
jjg £*8 teh pupflnib ekladov branj «••^nZ^^eŠnJe
Število vlog izpod 1000
OffwSv dee,oi
^ 1° PodrobnejS) eeznam teb ne
ßfeS
«*«Jne<?a «jd'Sea v Stov,
0WX ta ^0 $*"• Blatrtea. Slov. KoPo « tmarle
PT Je,lah*
ivw ' oîo
"em> uredbi» o Mkvtdaclii starb
ni lU Ç ««>v «dne 11. TI. 1048 (Urad""* LRS, Bt. 8-•1/1948) ee porivajo

Stran

URADNI LIST LES
vai upravičenci, ki imajo pramce do teh
poiogov, da 60 v treh mesečin od razglasitve tega oklica v Uradnem listu LRS
zglasijo pri okrajnem eodiScu v Slov. Bistrici in zahtevajo, naj 6s jim polos iz•••, eieer BQ bo po teleku trimeeemega
roka izreklo, da eo pologi capadli.
Vsak upravičenec mora izkazati pra-rfeo
do pologa.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dne 17. •••&• 1950.
I R 354/50-4

4282

Amortizacija
Na prošnjo Uzvald Elizabeto, Ljubljana,
Marmontova 25, se uvedo pestopenjo za
amortizacijo wednostoega pa.pirja, ki ga
je prosilec baje izgubil in ee njegov imetnik poziva, naj v dveh mesecih po objavi
v Uradnem Mstu LRS uveljavi pvojo pravice, sicer ee bo po preteku roka ištrelclo,
da jo vreemostm papir izgubil evojo prav.
no veljavnost.
Oznamenilo vrednostnega papirja:
življenjska zavarovalna polica zavarovalna družbe Feniks, ravnateljstvo za Ju.
gortavijo, žt. pol. 5,700.268. zavarovanec
Ozvald Elizabeta, eozavarovani Ozvald
Marijan, zavarovama doba od 1. I. 1931
do 1.1. 1951, zavarovalni znesek 21.000 dinarjev, kortetnik: ob doživetju in v primeru emrti donositelj pon'ee.
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana
dno 18. aprila 1950.
O 228/50-e

4281

Oklici dedičem
V zapuščinski zadevi po Apotoniji TavSar, pcEeslnioi iz Selo it. 11, kî je umrla
2. II. 1950 zapupiivšj naredbo poetednje
volje, ee njen ein Tavčar Anton, neznatnega prebivališča poziva, naj ee v 6 meeecib zglosi pri eodlSîu ali imenuje poobdia.
Scenca, ••• ga bo sieser v zapuäWnefoem
postopku zastopal skrbnik, delež pa bo
hranil ekrbeiveni organ.
Okrajno sodišče v Kranju
dno 25. aprila 1950.
O 218/50-7
V zapuščinski zadevi po Dagaimu Petru, upokojencu iz Puštala St. 47, ki je
umrl 8. II. 1950 brez sporočila posledinje
volje, se njegov brat Dagarin Stefan, neznanega bivaliSca, poaiva, naj 6e v 6 mesecih zglasd pri eodiSeu ali imenuje po
oblalčenca, ker ga bo eicer v zapuScmekem postopku zastopal skrbnik, dele!
Pa bo hranil skrbstven! organ.
Okrajno eodiSee v Kranju
dne 25. aprila 1950.
Zp 125/46-8

4344

Poziv upnikom
Na predlog Javnega toEka ra dkraj
Kranj uvaja okrajno eodiSèe v Kranju li.
kvidacijeki postopek v zaptembedri stvari
proti »SkofjeloSki predi&iifcl d. z o. z.« v
Skofji Loki. .
Vee upnike porivamo, naj v 80 dneh po
objavii v Uradnem listu LRS prielaeijo «odiWhi evoje terjatve, ker ee • •••• poan«1e ne bo upoštevalo.
Zaplenjeno premoženje obstoji iz nepremfênràe vi. St. 282 k. o. Suha (tovernllka poeVmla, etrojt, «trojne naprave In
druge •••••••••••).
Okrajno «odîSce v Kranju
dne 20. aprila 1950.

Kazni oglasi
D St. 19636/PE—1950

8877

Sprememba poštnega okoliša
Z 20. IV. 1930 ee izlotSjo ira# Brdca,
Pasjak, Öepjaoe, Rupa in lipa iz SïtrSega dostavnega podrooja poŠte Jvttatoe ter
se priključijo dCEitavnemu področju nanovo odprte podle âopmne, ki spada v območje direkcije ptt Zagreb.
Ljubljana, dna 13. aprila 1950.
Direkcija pit Ljubljana

•
Pozivi upnikar>i m doltnikom
et. 113/30
4270-Ä-1
PotrofoiSka zadruga • o. J. Stri Je na
podlagi eklepa zbora zadntfoflcov •. •.
1950 prešla v Ükvidadja
Porivamo vee dolznüks, da do 16. Junija
1050 poravnajo V"Bö evojo obvezĐcstf do za"
druge, upnike pa, da do tega roka prtgla,
cdjo evoje terjatve. Na pozneji« terjale ee
ne bo oziralo in ee no bodo prbmale, del«
Mke pa ee bo prisilno iztirjaîo.
Delavsko name!•eneta potroäaiSka
zadruga * o. j. Žiri v Hkvidafllfi

•

4200a
Po •••• občnega sborra z doe 19. IV.
1950 ee Potrošniška zadruga SHvoka pri
Mariboru, regietriraos pri okrožuem eo«
dišcu v NiaTiwnj — opr. it. IV — Zadr
132-2 dne 15. X. 1948, HkvirrlM tw ee
preomuje v Okrajni magasin, SHvndoa pri
Mariboru. Na podlagi tega eoglaenega
eklepa zadružnJJkov prenejia Pctroiniwa
zadruga 1. maja 19S0 e poaäovenjein.
Ves upnUđ k doUUbâ n pozivajo, naj
evoje aabteve priglesijo v orođb âadh pri
Potro5n*ki zudnrei, doîfafiki pa m •••••
zaini, da evoje dolgove poi avuti» v oni
đneh po te] razglasitvi! pri podpteeol za<«
drugi.
Upravni ođb«r zadnge
*
3188-8-8
Potrofaiefci zadruga t o, }• na Cktofku
je preffla v likvidacijo, ter poziva vee up-4
nike, da do 80. aprila 1S50 priglwsîj«
evoje terjatve, dolžnike pa. da do fctet;&
doe poravnajo evoje dolgove.
Likvidatorji

•k

aei&-*-a

>Triar< d. z o. z. LJubljana. Nuneka
ulica 3, je ne podlagi uredbe Uradm>ga
tiefa FLRJ. et. ?,9 z dne 12. V. 194S ter
po ekJepu tzrednega obènega zbora âne
18. V. 1948 prette v TflrvMactJo.
Poafvamo *w upnike, da do •••••••
1. Junija 1950 prigVaetrlo evoje terjatve,
doiraîke pa da do tega roka poravnaj
vee dolgove.
Terjatve, doapefe po tam to4u, re ne
bodo upoBtevale, dolzmìd pa ee bočTo po
tem roku eodno tstor{a€.
Likvidator:
••• T. •••••
8888
8888—8—3
PotroSnWka »druga z ». I. C*«r» vA
Kranja Je li, aprite 1990 ••••• v Bh*!fatalo.
Ponivaitno vee trpaflre te doBirfke, nal
origla«l}o oelrome poravnajo evoio ob
''•znoetî ofljpozn»;» do 11. maja 1^80.
LftTÌdfte!J»ka koraieija

U£ADI*I..L1§T.LRS
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ko »Alercerjcst, evid. št. S—15—603, izdano cd odf-ska ea notr. zadeve v Mozirju.
3715
Brus Leopold, Del. Logatec 47, w.ojo
osebno izkaznico, izdano od KLO Hotedršica ter knjižico za kol-, tov. it. S76534,
št. tablice 124S0 na ime Reven Jože,
roj. 17. III. 1931 v Rovtah 118, 19 industrijskih točk ter dobavnico za prejeti
material.
1CGS
BuČmck Albert, Maribor, Ke&eskega 12,
vojaško knjižico, izdano cd vojaškega od.
seka v Mariboru 1. 1947.
' 4059
Bukovec Stefan, Kobilje št. 192, Dol.
Lendava, izkaznico za kolo znamke >Kurmark« St. okvira 197556, St. tablice 4^91.
3118
Butik Horst, Ljubljana, Draveljska 21,
osebno izkaznico, izdano od NM v Ljubljani.
4096
Bužan Alojz, Ljubljana, Robova 2,
osebao izkaznico, vojaiko knjižico m re4169
žijsko železniško karto.
Cokan Franc, mizar, Žalec 108, vojaško
in delavsko knjižico, sindikalno izkaznico,
knjižico za kolo, izkaznico OF in osabno
izkaznico.
3727
Cvahto Anton, Licenca Št. 1, Sv. .1er.
nej pri Poljčanab, evid. tablico Št. S^19—
2904.
3698
Čcbron Maks, Rihemberk št. 76, knjižico za kolo
3218
čomažar Lenart, roj. 6. XJ. 1S97. Sv.
Lenart, p. Selce nad Škofjo Loko, knjižico
za k lo znamke 5-Pueh«, evid. št. 123S75,
tov. št. 81244.
3841
Corno Avguštin, Čepovan. Vrata štev.
198, knjižico za kolo.
3178
česnik Jože!, Guštanj 4, tablico motornega kolesa DKW et. S-03623.
3134
Čuk Marija, Kranj, Klanec 112, osebno
izkaznico, izdano od NM v Kranju. 4145
DcniSar Jakob, ' Zabrežnik 6, Žiri, prometno knjižico, tablica 118475, št. okvira
110313, izdano cd poverjeništva za notranje zadeve v Kranju.
3637
Dcžman Jožo, Ribno 51, Gor., osebno
izkaznico in izkaznico Za kolo.
3582
Dojfinonč Vlasta, Maribor, Maistrova
št. 14, prometno knjižico za kolo znamke
»Monarch« št. PO 320, evid. št. tablice
S—16—7535.
4055
Dorič Marija, Maribor, Studenci, Ciril
Metodova 6, prometno knjižico za kolo,
evid. št. tablice S-17-7326.
3948
Drozg Maks, Sv. Vid 48 pri Vuzenicî,
izkaznico za kolo na ime LorenSč Rudolf,
Zg. Ga&teraj, tov. št. 2065•, št. tablico
S—17—4522, izdano cd NM Maribor okolica.
3732
Elektroobrat, Ljubljana, Celovška 38,
izkaznico za irokclo znamke »Amisa« tov.
št. 1S87, evid. št. S-30738.
4176
Fegug Terezija, Zamušami 10, tablico za
kolo št, S~20—443152.
••?8
Fcsncr Francka, Zalog 110, izkaznico
OF št. 150861. ,
4209a

Izgubljene listine
preklicujojo
Amadio Emil, Sv. Duh pri Skofji Loki,
delareko knjižico, st. 1Ô3SS29, izdano cd
migrava •• delo LRS.
4071
Antončič Franc, Hotel Trst 162, Sežana,
osebno izkaznico.
3929
Antonie Alojzij, Breetovdca, p. Kostanjevica, Sežana, prometno knjižico za kolo
V17823.
4040
Bajc-c Alojz, Bohoričeva ul. št. 12, Tez.
no, Maribor, spričevalo št. 274 o oprav
Ijenem izpitu ključavničareke etroke, izdano 23, XII. 1947 od poyerjeniitva za
delo MLO Maribor.
3735
Bajt Anica, Volčja draga 320 pri Gorili,
izkaznico za kolo st. S-2S-4805.
4043
Barorïer Helena, Ljubljana, Sv. Petra
nasip 35, osebno izkaznico It. 030985 in
izkaznico popolne del. preskrb ova! nine
med. fakultete v Ljubljani št. 72 na ime
Kežar Milena.
4137
Bašclj Jože, Ljubljana, Krakovski nasip 24, sindikalno knjižico it. 1C3186, izdano od DAPS-a, Ljubljana.
4212
Bašič Franc, Nova vas it. 15, Jesenice,
evid. tablico št. S—11—714.
3345
Batic Ivan, Ljubljana, Zvezna 14) knjižico za kurivo •-• in 4 industrijsko nakaznit* za I. trimesečje 1950.
4069
Bëglios Antonija, Ljubljana, Erjavčeva
1, živilsko nakaznico za mesec april R-24173
Berco Jožo, vet. pomočnik, Dravograd,
Grad 4, uradno okroglo štampilko premer
24 mm'z besedilom îOLO Dravograd« v
eredi in v krogu >vet. pomočnik«. Vea
potrdila, računi io uradna pošta, na katerr jo žig s tem besedilom, so od 4. aprila 1950 neveljavna.
3319
Berlec Ccc'Iija, roj. 19. TV. 1934, Bizovik št. 7. delavsko knjižico številka
2357653.
4245
Bcrlot Bogdan, Kanal ob Soči, Gregorčičeva IS, esebno izkaznico, izdano cd
KLO KanaJ, okraj Gorica.
3503
Bohar Catarina, M. Sobota, Maroveka
ulica 2, izkaznico za kolo znamke >Puche
št. 516.
3701
Boitez Janoz, Crmošnjice, KLO Stopiče,
knjižico •• kolo.
4272
Sonato Atilio, Ljubljana, Hotel Slon,
ose'^no izkaznico.
4183
B»rStnar Alojzija, Brezovica 82, p. Brezovica pri Ljubljani, izkaznico ljudake inšpekcije St. 00372 in sindikalno izkaznico
št. 35051.
4168
Brajer Marija, Bizovik 81, p. Dobrunje,
osebno izkaznico, izdano od KLO Bizovik.
4213
Bratkovič Janez, Krojno 54, p. Rankov.
ci. knjižico za kolo, št. okvara 267S64,
evi d, št, tablice S—23—4439.
3839
Brdnik Ivan. Konovo, Velenje, knjižico
za kolo znamko aSmich< evid. tablica
, S-l 5-3090, tov. Št. 731213.
3499
Brglez Jože, Ljubljana, JurSkova pof
105, osebno izkaznico, izkaznico OF in
feki»rf"o za kolo.
4139
BrunSck Franja, uslužbenka, Reč ca ob
Ratki 31, prometno knjižico za kolo znam-

1

Fink Jakob, Velika Racna 30, p. Grosuplje, izkaznico OF, eindikalno knjižico
in esec-no izkaznico. •
4140
Friđau Anton» Jakob, delavec opekami»
Gornja RadjTona, Ljutomerska cesta 131,
izkaznico za kolo znamke sChampion«. Št.
okvira 1079388.
3719

Stev. 15 — 3. V. 1050
Gačnik Jožef, roj. 21. III. 1917 vj>
žišču pri Mckroncgu, sedaj v Ajdovščini,
Prešernova 35, osebno izkaznico »t« 428,
izdano od poverjeništva ••)0 za Slov.
Prhhbrje.
3221
Glavna dirokcija živilsko industrij?,
Ljubljana, Parmova 33, knjižico za službeno kolo, evid. št. 9770.
4260
Globakar Joža, Polja 132, RLO V Ljubljana, knjižico za kolo št. 20763.
4072
Goliž Jožcf, železničar, Libna št. 20,
Videm, vojaško knjižico, izdano od voj.
2S39
odseka v 1. 1948 v Krškem.
GoršiC Vera, Ljubljana, Sižka, blok 13,
osebno izkaznico, izdano v Nilu 1. 194f>
4 tekstilne izkaznice za prvo tromeoečje
IOM ,ID2, IDI in IR2, izdane cd VP št.
3112, Ljubljana.
4206
Gorup (Andreja) Jožef, Godnje št. 15,
Sežana, orbino izkaznico.
3o8a
Gozdno gospodarstvo, Murska Sobota,
prometno knjižico za kolo znamke ^îfïj
eiegel«, ìt. okvira 47013, evid. št. S-23
1467.
3322
Grandus Olga, Maribor, Vat ova 5, Vr0~
motijo knjižico za kolo znamko >Trionion<
št. 229572, evid. št. tablice S—16-83314057
Grcšak Jakob, Mamo št. 68, p. Dol pri
Hrastniku, vojaško knjižico, izdano pri
štabu II. divizijo KNOJ-a.
2490
Grubovšek Franc, Kokra 49. p. Kokra
pri Kranju, vojaško knjižico, izdano od
vojaškega odseka Jesenic?.
41/°
Guštin Slavica, Kranj. Stara četrta 24,
potrošniško potrdilo za II. četrtletje 10•0
za teksif ili je in obutev reg. št. 24 OM.
Hamcršak Janko, Janežoveki vrb 50,
p. Sv. Urban pDi Ptuju, izkaznico za kow
št. S-20-7155, izdano od' OLO Ptuj. .
3851
Dari Ludvik, Sebeborci 86, p. •••••••ci, vojaško knjižico, izdano od vojaškega
odaeka v Murski Soboti, nabavno J5-"'1"
žico Potrošniško zadruge v Murski =^0ti, izkaznico OF, osebnbjizkaznicato °£s*j
no izkaznico' ter-jzkaznico ÖF na imo •"
4138
Gizela.
Hcrfort Viktor, Ljubljana, Matoiče-va 6.
osebno izkaznico It. 088265, izdano oa
4•4
NM Ljubljana.
Horžonjak Mirko, Kapca It. 42, izkaznico za kolo znamke >KoMnor<, tov. s34
209670. Št. tablico 244364.
^'
Hiršcniauzor Sandi, Ljubljana, Kongresni .trg, uelužbesnEko knjižico trg. "*
špekcije št. 61, izdano od min. za "g"
vino in proskrbo- LRS.
Hlebec JBrneSt, Postojna, uslužbenko
izkaznico Št. 4051.
;
Hostnik Stanko, Vuzenica, Vp•.vef°
knjižico za kolo na imo Jezernik l ^
PdjHrenko Martin, Maribor, Pobrezjo, ^
••• 7, prometno Jmjöaco za kolo ••••^
blies
>Panncsf, št. 42469, evid. žt. tanu^
3947
S—16-4191.
Hresčak FranEiška, porojena Sv"«» "J*

31. VIÏI. 1908 v Trstu, zdaj v Solkanu-

UUca IX. korpusa ' 283, preklic o ^
osebni izkaznici na ime HrešEak ^•,^
ška (Fani), izdano od odreka za *oW^
zadevo za Goriško v Solkanu in o iv**
niči OF na imo Svara Fani, izdano .,

%y. 15 — 3. .V. 1Ä50
ffl^taega OF odboia y Solkanu, objavljen
v
. Uradnem listu LRS Et. 14,' ker ~eo eo
^ano medtem našle.
3882
.."ribar Aibic, Ljubljana, Kamnu, Gorica 25, vojaško knjižico.
4269
•Uribar Iva, Liubijana, Staničeva 8, 6inûUîaln0 knjižico št. 2508890.
4180
uribar Kristina, Vir št. 17, knjižico za
t0
'O, evid. it. S-3-320 na ime Hribar Vance
4 V.r št. 17.
409-1
Industrija bombažnih izdelkov Kranj.
Pronrotno knjižico za kolo »Dürkopp«,
l0v
- št. 5X347, reg. št. 4806.
3724
IrgoJij Marija, Šratovci, Radgona, izKaznico za kolo znamko j>Elite«, št. okvira
<a0o&2, »t. izkaznice 22-2938, izdano v
»adgcai.
3313
Jaroiî (jCrltard) ucrta, prometno tablico
°t. S—18—2242 in prometno knjižico za
20iisjio [l0;0 •••••• »Elite«, št. okvira
-=91250.
3729
Jazbec Ljudmila, roj. Kern stanujoča
e'Soenje št. 36, KLO Križe, izkaznico za
ßnsko kolu znamke »Jumar«, tovarniška
«•
U1285, evidenčna tablica S—4—10200,
Da
*va «va.
3843
. Jcrncjc Zofija, Ljubljana, Kcdrova 23,
Paznico za kolo, evid. št. S-5035.
Jež JaieJ, St. Vid pri Vipavi, Podbreg
% ovjd. tablico «a kolo št. S-2S6443.
4171
, Jcrdan Anton, Vclčkova vas, KLO Et.
Jorn
ej, knjižico za kolo.
4275
Jiirjašcvif Avgusta. Ljubljana, Dvoržav 0v
, 'a •', sindikalno knjižico, izdano od
••. podružnico Javnega tožilstva LRS.
4099
JnrSinjf
Rudolf,
••••,
Kopali-ška
4,
6
;stVI(1- taiiLuo za kolo znamke »Diirkop«,
- S-4-17154.
4148
.. ••• Manja, Ljubljana, KailovSka 9,
Söl
<ükalno izkaznico.
4182
Kac dr. Leon, Maribor, Partizanska ul.
'1* 22> prometno knjižico za kolo znamke
*»ieyer< št. 1110382. evM. št. tablice
a
-l6-13129.
4051
, Kalan Marija, Kran i, Gregorčičeva c. 18,
1• za
•
°
kolo znamke »Puch« oviđ. št.
w
-98l, tov. št. 99.663.
3844
alinee Marija, Vipolže 108, p. Dobrovo,
"^bno izkaznico.
3581
.,£?1>U1 Jožef, Ajdovščina, Sibeniška 19,
w
^«o za kolo St. 14-S-28.
3634
jt pociPcr Ivan, delavec iz Vinekega vrha
foi--^v' ^1^^ P1* Ljutomeru, vojaško
1Z CO
1A2
' ' ^danp od voîaSkéga odseka Ljuto
flier.
3Ö44
22 clJan Marjanca, Ljubljana, Karlovška
> Partijsko izkaznico št. 353003, izdano
d^raj'ona r Ljubljana, izkaznico OF, iz,
Uda °fl ter0Ila X*r Prule> LJubljana in
l«w^k°izkaznico, izdano od mestnega
,Jni
teja LMS v Ljubljani 1. 1949.
4065
5•°1>•1 M-irija, Zalog 134, izkaznico OF
«• 150877.
4209
k Kokaij Dušanka, Ljubljana. PodmilsčaS.iVi9- izkaynieo za kolo, evid.. Št.
•••• od NM v Ljubljani.
4179
•°• n Frauc- Črnomelj St. 75, izkazaC
1jo,
S-7 i^?„
o znamke »Adler«, evid. št.
'"lo2S.
on.in
1328
3640
Koloï;a Er
kov,?°*
«'. SodiŠinci št 4, p, Ran.
3311
T.-,',; ?°.,•••• knjižico.
'Nin, zL8lJ'a ü^avno kontrole LRS, Ljub''• upančičeva ul 8, ©vid', tablico za
£

Strait löö

••••• LI&5P LRS
motorno kolo znamko jOrucii«, evid. öt.
S-Q4S0.
4104
Kop Franjo, upravitelj QU, Marenberg,
izkaznico za kolo št. 1275278, evid. št.
2379.
3421
Koren Vilko, Maribor, Betnaveka 19,
prometno knjižico za kolo znamke »Viktoria« št. 1375523, evid. št. tablice S—
16—4082.
4055
Korošec Vinko, Ljubljana Sv. Petra 61,
izkaznico OF št. 688089.
4078
Kosec Slanja, Veliki Mengeš 87, p.
Mengeš, knjižico za &lc znamki
»Triurni«, št. tablice 3731, tov. št. 690286.
4215
Kosce Pavel mizarstvo, Mengeš, roj.
2. VII. 1888 v Mcngešu, izkaznico za kolo
znamko »Indian« evid. št. S-1300, tov. št.
85467.
4097
Kosi Janez, Maribor, Raičeva 10, prometne knjižico za kolo znamke »Waffenrad« št. 171203, evid. št. tablice S—21—
1816.
4060
Košir Avgust, Kranjska gora, roj. 28.
VIII. 1926 v Logu 11 pri Kranjski gori,
osebno izkaznico št. 17557, izdano od KLO
Kranjska gora.
3893
Kotek9 Ljubljana, Pred. Skpfijo, prometno knjižico za tovorni avtomobil št.
2128, evid. št. S-9774.
4184
Kovač Franc, Ljubljana, Poljane 15, nabavno knjižico St. 2207, izdano od Preskrbe Litostroja.
4146
KLO Limbuš pri Mariboru, prometno
tojižico za kolo St. 1322627 z evid. Številko tablico S—17—10633.
3950
Kralj Elvira, Ljubljana, Predoffičeva 12,
ceebne izkaznico št. 063104, izdano od NM
v Ljubljani, kulturniško liarto št. 108, ein.
dikalno knjižico, planinsko in OF izkaznico.
4070
Kralj Robert, Pcdvelka, vojaško knjižico.
4054
Krampi Marica, Sleine pri Selnici, ob
Dravi, prometno knjižico za kolo znamke
»Wanderer« št. 483785.
3949.
Krfefit Helena, tajnik KLO Gaberje, izkaznico za kolo št. 1431394, št. tablice
1762.
3422
Križman Franc, Trzin 64, osebno izkaza
nico, knjižico za kolo, evid'. št. S—3713,
št. okvira 1557 na imo Merkun Marija.
4208
Kumcr Agata, Maribor, Koeaijpva 54,
osebno izkaznico št. 22307, izdano 27. III.
4056
1946.
Kup.čič Ivan, Maribor, Sentiljska 4, prometne knjižico is. kolo St. 17911378, 'evid.
št.'tablice S—1G-Ï3443, zdaj last Mestnega gostinskega podjetja Maribor. 3946
Kusfrin Metod, Slap ob Idrijci 36 pri
Tolminu, vojaško knjižico, izdano od voj.
po*t© 5454, Zemun.
, .3642
Leban Marija, Krornberk pri Gonci, Julijsko Alpe 40, osebno izkaznico, izkaznico OF in sindikalno knjižico.
3419
Lebanič Miroslav, Presetinci 33. KLO
Kuršinci 33, zdaj v Mariboru, Mlinska
ulica 3. vojaško potrdilo o zac. nesposöbnetiti, osebno izkaznico, industrijske jer
živilske nakaznice z.a april.
3733
Lcdvinka Benedikta. Maribor. Stalin•••••••• 3. prometno knjižico "& kolo
znamke >Perfect« št. 70090, evid. U. tablico S-10—2879.
3939
Legan Rczika, Hotel Evropa, Bled, osebno izkaznico št. 2038. '
3547
Lekan Ciril. Tolčanp 9. p. Zagradec,
prometne knjižico, št, tablice S—6—1926.
tov. št. 28059 na ime Erjavec Alojzij.
4266

Lugar Josip, Ilir. Bistrica 153, izkaznico za kolo, regj" It. S—••--••••~•#.
št. 27874.
-3938
. Mahne Vinko, Ljubljana, Matejeva 31,
ceebno izkaznico št." 093360, iz'da'no »d NM

v Ljubljani.

4144

Majal Jernej, Slov. Bistrica, vojaško
knjižico, izdano od voj. štaba V Slov. Bistrici 1. 1945.
3941
Maroh Jože, Maribor, Caleva 5, vojaško
knjižico, izdano od vojaškega odseka v
Mariboru 1. 1949.
3952
Maiušič Miroslav, Nova vas št. 13. p.
Opatje selo, tablico za kolo Št. 11573.
3219
Mazi Ivanka, Jezero 35 Pres.erje, knjižico za kole, evid- št. S—1108Š2, izdano v
Ljubljani.
42.65
Mcndck Slavko, Partinje 150 pri Mariboru, evid. številka tablice S—17—2215 za
kolo znamke »NSU« št. '427323.
3951
Mihclčič Majda, Ljubljana, Ljubljanska
60, izkaznico ÔF.
4161
Mlinar Rudolf, Trbovlje, Bevško št. 109,
vojaško knjižico, izdano od v*oj. odseka
v Trbovljah, izkaznico OF, rudnjsko izkaznico — zunanji obrat in vojaški razpored.
4270
Modrej Ivan, kmet, Zg. Javorje št. 3,
knjižico za kolo tzriamke »Wanderer« št.
644G51, št. tablice S-18-2865.
3448
Molek Franc, čevljar, roj. 21. III. 1896,
otanujoč pri Sv. Ani v Slov. gor., izkaznico za dvokolo, znamko >Herold«, tov.
št. 87077, reg. št. S-82-224.
3510
Mum Stanko, poštni uslužbenec, KLO
Stopiče 18, sindikalno člansko izkaznico.
4276
Novak Cvetko, Ptujska gora št. 5, evid.
tablico za kole št. 20-3044.
4044
Novak Iran, Mala Ligojna 12, p. Vrhnika, izkaznico za kolo.
4100
Okrajni LO Lendava, poverieništvo za
lokalni promet, reg. St. S-6538 osebnega
avtomobila znamke »Adler«.
228
Okrajni magazin, Kranj, iabMco osebi
nega avtomobila »••••• llOO« S-2695.
3689
Orel Jože, Taborišče Tezno pri Mariboru, delavsko Jijižico št. 2798551.
4Ô62
Pahor Stanislav, Nova vas št. 5, p.
Opatje ealp na Krasu, evid. tablico za
Idolo št. S-349029.
3551
Panjet Marija, Šmartno pri Slovenjem
Gradcu, knjižioo za kolo, reg. &t. 827.
3502
Pavlic Pavel, Domžale, Nova ulica 5,
vojaško knjižico, izdano cd vojaškega odseka Kamni!:.
4079
Pavlic Zofija, Ljubljana, Tavčarjeva 4,
mladinsko izkaznico, osebno izkaznico, izdano v Ajdovščini 1. 1947, uslužbensko
knjižico trgovskega po-dietja »Prehrana«,
Ljubljana, bkaznico OF in izkaznico Zveze borcev, partijsko izkaznico in fizkulturno izkaznico ter potrdilo za red dela II.
stopnje 5n medaljo na ime Pavlic Peter,
Ljubljana, Frančiškanska 6. in osebno izkaznico, izdano v Gorici 1. 1946.
4205
Pažon Anton, Pobrežie, Tov. naselje št.
14 B, prometno knjižico za kole znamke
>Perfekk, št. 516641 ree. št. 4181.
3852
Pechačok Valentina, Liubijana, PodTunalča 22, evid. tabliteo za kolo znamke »Dürl:opp« št S.l-25296.
4141
Pefko Miikn. Maribor, Cankarjeva 16,
prcrrrtne 1-niiïico ra kolo žhpmke »Wanderern St. ' 793814, evid. št, tablice S—
16-7543.
•<•
3943

ëtseo iâ§
ttlit Amonija, Ljubljana» Poakapva 3,
UiiaraiàJio izkaznice, izdano od, 'X orarne
dekorativnih tkanin, Ljubljana.
4103
Peric, Hafcid», Ljubljana, .rugijeva ulica
at. a, ikajUicp za kolo, Stev&kka tablica
S—20599.
4030
Ferko Andrej, fekolja Lokâ, KopaliÈka
43, Uivaiidđko, csebno • miadinako iztowi ir o, vojaško petoüio in odpustnico od
poveljstva.
3900
Petuiin Leopoldina, Ljubljana, KJjuèav.
ničamka 2, kaj+žico za kolo znamke
»AGE«, a. •«. it. tablice 638623.
4210
Petem«] Antonija, Roža» dolina, Cesta
6, št. o2, osebno izkaznico, izdano v Ljub.
ljani • tzkaaaico OF.
4204
Pevc Ludvik, Male Kompolje 1, p.
Multare pH Krk«, •••• za kolo evid.
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Kczor Janez, urad »L. 40, p. Cerklje pri
Kranju, prometno knjižico za motor, evtid.
št. S—101500, izdano od prometnega odeeka v Kranju.
4254
Sadar Jožo, Bieg št. U, p. Zagradac pri
Stični, izkaznico za kcio znamke >Dürkopp«, evid. U. S—22—859, tov. številka
0187416, izdano od NM v Gor. Radgcai
maja 1949.
k 3966
Sajko Jakob, Slape 20, Ptujska gora,
knjižico za kolo St tablice 6741.
4129
Sebanc
Antona
Janez,
roj.
28.
IX.
1906
v Buni- vasi žt. 4, sedaj Rihpovec St. 1,
KLO Dol. Namaka vas, Trebnje, vojaško
knjižico st. 1180, ledano v vojaškem cdseku Trebnje.
8557
Sovcr Vera, Ljubljana, Smartineka 21,
potrdilo o delavski knjižici ät. 1844, izdano 3. VIII. 1949 od uprave za delovno
it,Ts-aoeâ, to?, st. 3927710.
4172 »lo
Ljubljana.
4147
Pinter Stanislav, Sv. Martin pri VurSinič Jože, ••••••-••••••••, Obrtnibergu, prometno knjižico •• kolo ••••••
»Exceleîot« St 028755.
4052 ško proizvajalna in predelovalna zadruga
pintaxiè Leopold, Tanca gora, p. Dra- kamnosekov Legea-Trobtje, sindikalno
člansko izkaznico it. 1,806.418, številka
C, aiftditoao izkaznico ài. 66959. zveze
71.968.
2841
69 na ime Piatene Leopold, St. izSlabenja Maicja, Borutovo 22. Dol pri
kaxnioe 2991199 na ime Fintar« ftteJka,
osebno kkazaioo na ime Pintario Ana ta Ljubljani, osebno izkaznico, izdamo od
Štefka ui parti jako izkaznico na ime Pœ- KLO Do] 1. 1946 in knjižico za kolo, St.
4207
Urtö Ana.
3167 tablice 9989. tov. M. 123083.
Pire Anion, Žaga ügmarlce 34, p. So.
Slamariek Ivan, Peetika &t. 2, knjižico
cbfcfcea. evid. tablico Si S—02262 za mo- za kolo «. 779474, rog. H. taWic« S—20tor BWW.
3099 4878.
8549
Pobtraj (Mihael) lialael, klepar JDŽ,
Soboti i Marija, Bovec 84, ceebno tzkazGorku, »oj. 1. IX. 1910 v Kambreškem ndco lt. 263Ö.
4247
pri Kanalu ob Seul, sedaj v Solkanu,
Solulf Slavko, et. vodnik, vojna posta
'Uovaraiika idica 159, ošabno izkaznico, 3882/14, Novo meeto, oblaiilflo •••••)
iadano v Solkanu, izkaznico za kolo šte- St. 0178 serije >P«.
8486
vilka taJbiice S—2S—2377, letno režijsko
Steblovnik
Vika,
Remontno
pödjotjo
karto, ùlnneko «isdikalno iakaenico in vo- Šmartno ob PakJ, roj. 1933, eindikakio iz.
jnike tostine.
8SS9
Št. 2'126411, ladano od sindikata
Podjetje za melioracij«, LJubljana, baza kazndco
delavcev
in uslužbencev gradbene induv Ptuju tablico ita tov. avtomobil znam- strije • stavbarstva
Jugosiiavijo.
3938
ke >Zid*< it. S-5301.
3171
Steklarna Rogaška Slatina, promoted
PodržaJ Feliks, SkoJJa Loka, Start dvor
28, izkaznico za kolo, osebno izkaznico, knjižico za kolo znamke >Trlglav<, tov.
8173
etad&kalao ta vojaSko knjižico.
4067 St. 1B34247.
Straïiînik Bogoljub, Lemberk M. 1, PodPogaMk Janko, okolja Loke, KoaeUSka
8t. 6, knjižico 2a kolo znamke >Fuch<, plat, tablico zn kolo St S.18-1989. 3455
si. 2994, ät. okvira 26978.
S22Ö
Stropnik Ferdo, Maribor, Medvedovo 6,
Potoînik Filip, LJubljana, Križevniska evid. It. tablico S—10—6511.
4945
7 osebno izkaznic^ izdano v LJubljana
Seguljcv Gruja, porcTmik. Ljubljana,
sindikalno fcnVläco U, 296250, vojaško Tyrsova IM, indußtrJJsko nakaznico za I.
•••••• pooblastilo MTP za aklapanjè tromeseSje 1950, izdano Od VTP Varažpogodb pri gl. d£r#kcijl t*k*i. toduetrlje din ät. 64.
4098
LRS la pofcéUo MB o tek. raeunu.
Skalar Joïel, êoler prt Frevcau, Dolnja
4170 Lendava, prometno knjižico £t. okvira
Potoinik Katarina, Siražišče lì- 152, 4497.
10.892
Kranj, fcksenico za kolo znamke >Paris*.
Smigoe Joîef, Clglend 12 pri Sv. Mar.
It. f&tim 1•912, evJd. St. tablice 6299. tinu, evid'. St. tablice S—17~202 za kolo
3348 znamke >V2dia<: St. 83197.
4033
Polotok Martin, Loka St. 1, KLO Star.
Spacapan
Julij,
roj.
2.
XI
1927
v
OzeSe potrdita o nakupu Ženskega kola» z
ozaeieno tov. Številko 1191492.
8555 ijami 80 p. šempae pri Gorici, oeobno
izdano od KLO Ozeljan in IzPrelog Marija, Jamna, p. Sv. Jurij ob Paznico,
kaznico
za
kolo.
8553
Stavnici, knjižico za kolo. Številka okvira
TamSe Martin, cepJlec-karrmoeeik, Obrt17Ö442, registrirano 1. 1949 e št. S-1783
oa trne V«e] Mak»,
8176 nJS.ko pTcfevnJaina in predelovalna zaPuhner Iran, Maribor. Ribniško eelo. druga kamnosekov Legen-Trobljo, sindi••••••• ••••-• Si, 72« Izdano v Baranji kalno člansko izkaznico 6t. 1,805.403. 5t.
2840
l ms.
8944 zveze 71958.
Tome Stelan, Gaberje 8t 41, tekaanico
Puf*»*viî Va»UiL Ljubljana, votaa po.
3423
ita 9W7, ài. V«đ, 10 took za obleko za za kolo S. 0-46424.
Trg. podjetje »Prehrana«. LJubljana.
T. •••••••• St. 290.
4283
Pust Alojz, vajenec pri podjetju >Pio- Tyr2eva 15. ©vid. tablico tov. evtomobfla
znamke >Wolvo* it. S-1837.
4175
ak<, Nev« meato, ànrtìknroo knjižico,
4274
Toš Stanko, Mestni vrh 120, Ptuj, knji8726
Raxiarïek Jana, Ljublana. Lepodvorak« iko •• kolo.
UrSi? Franc, Marenberg, C3 izgub!fenili
20, iakaeniefl za kolo znamke ?Triglev<,
8942
•rw. «I M4118 eviđ «. S 1-262•. 4143 trôk zo blago.

Štev. 1• — 3. V. 1950
V'aiti Juie, Muta 55, prometno knjiÂW
zä koio znamke >Steyer<, izdano od NM
Vuzenica, evid. št. 817745.
3771
Vargazon .Dragica, SreiLwct» ob Diavi,
prometno knjižico za kolo znamke >Vadia<, št. okvira 742695. reg. St. 9252.
3879
Verstovšek Franc, Poljaka pot 39. p. Moste, Ljubljana, knjižico za kolo znamk«;
>Weldtliger«, tov. et. 2ÜÜ55
-^6'^
Viderger A*gust, Sacbnja vaa, Dobrunie, tablico za 3 toaskd avtomobil znamke
>Ford«, žt. tablice S—8466, interna »';
21, last >Meprema<, Ljubljana.
426t>
>V<no« Brežice, ovid. tablico ït. 3635
tov. avtomobila znamke >Bedfordt. ^^t»
Vister Miran, Jesenice, Jadranska 18,
pomočniško spričevalo kovaške etrokB št.
42 in osebno iakaauico.
4246
Vočanec Mirko, roj. 10. X. 1913 v Varaždinu, delavsko knjižico &. 235751.
8725
Vokač Danilo, Ljubljana, Kd/odvoreka
it. 22, knjižico za kolo znamko >Eldy« «
24604. tov. it. 1080857.
4210
Vo«eIJ Marija, uslužbenka Tekstilne to*
vama Sv. Pavel pri Preboldu, uelužbeneko
knjižico št. 448Ü2, izdano 5. 1. 1939 od
gl. direkcijo tekstilno industrije.
3440
Vugrinec Janez, Motvarjevci 9*J, p. Proeenjakovci, izkaznico n\ koio znamk«
>Lord-Rad<.. tov. &t, 1Ö63397, izdano od
010 Dol. Lendava.
^0
Zavodnik Vladimir, Ljubljana, Pod ^
žaml 5, izkaznico za kolo, tov. St. 9-1401.
ovid. M. S-26S28.
*1U'
Zavratnik Franc, Ceaanjevci 24, p. interner, knjižico za kolo znamko *Busrad*
it.- D 25861-1948 na ime Hetìic Andrej.
Radoalavci 86.
^3C30
;i
Zavrl Ivan, Slovenska vaa H- '- P'
St. Paperi pri Mokronogu, knjižico «B
koto tov 5t. 0234, evid. 5t tablice 7-1021.
4134
Zelenko Franc, ParUnJe, Sv. Jurij v
Slov. gor., prometno knjižico za kolo '»•
2S58, evid. It. tablice S—17-96S5. 40bl
Zor Simona, Ljubljana »Litostroj«*. 4"J"dtkalno izkaznico št. 130969.
f
Zorko Antonija. Maribor, PobreZJe
Oubîova 28, prometno •••••• •• 1!<j'
znamke »Feldpotf« št. 8S172, evid. «•3Kiy
"*
bldce S-10—2SÎ9.
ZupaD Marija, Vrba £t. 19. •••••• za
8
kolo ät. S278.
^
ZupanSi* Ana, VeliikJ vrb 4, Litija. «»
Uli
dUjaino knjižico.
Zupam'ê Jole, Prlmoatuk St. 16, PGradac, Bela Krajina. kn)ižico ta• ">»
znamlîe »Dürkopp«, Št. ok%-ira 1'2'•|
••
8t. tablico 543.
„
Zuvaliî Janko, LJubljana, Rožna âf[
na, Cesta X St. 10, univerzitetno BJ»*»
nlco, kdano od univerzo v LjuWi331^^
2abar Darko, Kranj, uprava NM, iel:|*j
nieo NM St. 543S9, izdano od uprav? ^
LJubljana meeto.
. .
Äeleznikar Janez, SI. Javoxnils, K«" "
eka pot 2, izkaznico za kolo Bi. 4318, i^ no od NM Jeeenice.
ŠZvo
župan Franc. Podjetjo >Piontr<, ^
meato, sindikalno knjižico.
'
župec Konrad, Dtažen vrh 5t. 04. R»^
gona, knjižico az kolo ••••• >A"«Tr
ran< št. okvira 11233, evid St. t«*Ut
22-G51.
_
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Letnik VII.

Priloga k 16. kosu z dne 9- maja 1950.

ŠTEV. #

Razglasi in oglasi
Opozorilo naročnikom 1
Naročnike opozarjamo, naj do 30. junija 1950 plačajo vso naročnino za drugo polovico leta 1950;
nasprotnem primeru jim bomo list ustavili. Državna gospodarska podjetja naj ne plačujejo naročnino z
gotovino, nego s prenosom.
:

v

V uašj založbi je izšla 1. knjiga v iadaji Društva
Pivnikov LRS, sp-kcija za partizansko pravo
D

0KUMENTI

0 RAZVOJU LJUDSKE OBLASTI
SLOVENIJI

V

Knjiga, katere gradivo je zbral in priredij ljudski
pktnec in univ. prof. dr. Makso Snuderl, prinaša 162 docentov, od razglasa CK KPS na slovensko ljudstvo
°nec aprila 1941 do ukaza o imenovanju Narodne vlade
°venije faQ 5_ maja i945s •• 6icer pravne dokumente
aarodne osvobodilne vojne Slovenije z značajem ali
Plenom zakona ali najvišje norme, izdane od vrhovnih
ganov. Besedila kronološko zbranih dokumentov eo
v ta
1•••5•••
^ °bliki, kakor s0 bila izdana med vett
J^ bojem v partizanskem tisku, popravljene so samo
«ne večje napake. Posameznemu razdobju je po^v4en na čelo splošen pregled razvoja v Jugoslaviji in
to oris razvoja v Sloveniji kot sestavnega dela razvoja
središču. Na kraju knjige je avtor dodal komentar, ki
)as
°juje pomen posameznega pravnega akta.
Zbirka nudi pregledno sliko razvoja prvih začetkov
ava FLRJ na slovenskem ozemlja kot dela splošnih
^^jev jugoslovanskega prava v dobi narodne osvoboggDe vojne. Knjiga, ki obsega 240 strani, stane broširana
'v Polplatno vezana 78, v celo platno vezana pa 90 din.
državna gospodarska podjetja, ljudske odbore pa
^ Posameznike opozarjamo na
ZBIRKO GOSP0DABSKIH PREDPISOV •. DEL
ki Va
p$l® žno dopolnilo prvih dvéh zbirk. Splošnim pred^" o upravi drž. gospcdarskin podjetij so dodani

{•

glavni predpisi o kontroli nad izvozom in uvozom ter
carinski zakon, predpisi o invalidskih gospodarskih podjetjih, delavsko-uslužbenskih restavracijah, dečjih jaslih,
predpisi o ustanovitvi in prenehanju delovnih razmerij
m o delavskih knjižicah, delovnih normah in tehničnih
normativih porabe delovne sile in materiala, o akumulacijah in cenah itd. z dodatk>m. Zbirka, ki ima nad
35 tabelaričnih pregledov In vzorcev, obsega 879 strani
in stane v polplatno vezana 130 din.
Naročnike in druge interesente opozarjamo, da bo
v naši založbi ter v izdaji in priredbi Urada za cene pri
predsedstvu vlade LRS v kratkem izšel:
CENIK NIŽJffi ENOTNIH CEN ZA INDUSTBIJSKE
IZDELKE i veljavnostjo «a ozemlju LRS.
Ta cenik je dopolnilo >Ceniku odkupnih in državnih
(vezanih) cen za poljedelske pridelke in nižjih enotnih
cen v prodaji na drobno za industrijske izdelke<. ki je
bil objavljen kot priloga Uradnemu listu FLRJ št. 41 z
dne 14. V. 1949. Obsega načelne predpise v zvezi a
cenami, važne za trgovino in veljavne na območju LRS
kot dopolnilo zadevnim zveznim predpisom, ter nižje
enotne cene za industrijske izdelke, veljavne na vsem
ozemlju LRS.
Cenik izpolnjuje vrzel v sistemu cen in objavlja
vse cene za industrijske izdelke republiškega pomena.
Cene so razvrščene po skupinah in podskupinah izdelkov z namenom, da se lažje in hitreje najdejo.

Razglasi ministrstev

Register državnih
gospodarskih podjetij

Razglas

Vpisi
893. 834.
Sedež: Stična*
Dan vpisa: 3. aprila 1950.
Besedilo: KL0'podjetje žaga, Stična.
Poslovni predmet: Žaganje desk.
Ustanovitelj podjetja: KL0 Stična.
Operativni upravni voditelj: KLO Stična.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
KavŠek Avgu6t, upravnik,
Pajk Lojze, uslužbenec KL0,
Trpin Rudi, šef knjigovodskega centra
in
Kavšek Anica, nam. Sefa knjigovodskega centra, vsi po •••••• podjetja.
Okrajni LO Grosuplje,
poverjen "štvo za finance,
dne 4. aprila 1950.
St. 367—1950
k 3762

4559
Min retv
ra2r,^ o za kmetijstvo LR Slovenijo
jVfjS "a P» 2. in 8. členu uredbe o pretn6] f0^ in zatiranju nalezljive ohrolaajj. /49), da eo v LR Sloveniji z nao]jraj.^ ^omeloctjo prašičev okuženi
Mm'' ,Ieeenice, Kamnik, Glavno mesto
ta tJ?^
Maribor okolica, Murska Sobom
^e in Ptuj.
iubl

fena, dne 29. aprite 1950.
Ministrstvo •• kmetijsvto LRS

Ravnateljstvo »Uradnega Usta LRS«
895.
Sedež: Maribor, Glavni trg 16.
Dan vpisa: 12. aprjja 1950.
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje >Povrtnina«.
Poslovni predmet: Odkup in prodaja
sadja, zelenjare in konzerviranje povrtnine.
Ustanovitelj podjetja: ML0 Maribor.
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo za trgovino in preskrb, o MLO Maribor.
• Poslovalnica: Prodajalne:
Št. 1 Maribor, Slomškov trg 8
št. 2 Maribor, Partizanska c. 19 ,
St. 3 Maribor, Tyrleva 11
it. 4 Maribor, Seaiiljska c. 11
št. 5 Maribor, Betnavska c. 2
št. 6 Maribor, Betnavska c. 47
Št. 7 Maribor, LimbuŠka c. 123
št. S Maribor, Ulica 14. divizij* 67
K. 9 Maribor, Vodnikov trg (stojnica)
št. 10 Maribor. Vodnikov trg (etojmea)

Stran 198
• et. 11 Maribor, Vodnikov trg (stoječa)
št 12 Maribor, Meljska c. 8
št. 13 Maribor, Ptujska c. 89
št. 14 Meljska c 65
št. ta Maribor, Koroška c. 24
Skladišča:
Centralno skladišče, toribor, Keroäka
c. 14.
Kooservtti oddelek, Maribor. Koroška
c. 128a,
Embalažno skladišče. .Maribor, Kejžar
jeva ui. št. S,
Transportni oddelek. Manbor, Kejžarjeva ul. 8.
Podjetje zastopata in •••• podpisujeta:
. ••••••• Franjo, ravnatelj, samostojno.
v okviru pooblastila operativnega upravnega vodetva.
Maherl Jože, glavni računovodja, vee
listine denarnega, materialnega, obračunskega ;n kreditnega značaja, poleg ravnatelja.
Mostni LO Maribor,
jvoverjeništvo la finance,
dm- 12. aprila IÔS0.
&t. Pov. 56/40-50
4303
*
8S6.
Sedež: Kîaribor, Go*po$ks nI. 19Dan vpisa: 13. aprila 1050.
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje •»Živila«.
Poslovni predmet: Razdeljevanje kruha,
mleka, mlečnih proizvodov, me#a ter vodstvo pionirskih restavracij.
Ustanovitelj podjella: MLO Maribor.
Operativni upravni voditelj: PoverjeniUro za trgovino in preetebo MLO Maribor,
Poslovalnice: Prodajalne meea: aa uro.
bo potroänjo it- 1 Maribor, Glavni trg 16
m ustanove It 2 Maribor, Glavni trg 16.
it. 3 Maribor, Slovenska ul. 9
it. 4 Maribor, Partizanska 19
St. 5 Maribor, Meljska 65
it. 6 Maribor, Šentiljska 11
H. 7 Maribor, Orofaova 1
. It. 8 Maribor, Koroška 48
št. 9 Maribor, Smetanova 60
§t. 10 Ka ranica
št. 11 Maribor, Leningrajska 4
et. 12 Maribor. Ruska 43
št IS Maribor, Limbuška 132
. St. 14 Maribor, Zg. Radvsnje. Hostejera
Številka 1
št. 15 Maribor, Gorkega 35
žt. 16 Manbor, Betnaveka 47
St. 17 Maribor, Tržaška 87
St. 18 Maribor. Ptujska 40
K. 19 Maribor. Ptujeka 89
it. 20 Maribor, Heroja Vojka 27
it. 21 Maribor, Uüca 11 divizije 2
ït. 22 Maribor, Ulica 14. divizije 67
Prodajalno kruha;
•. 1 Maribor, Grajeki *rg 1
it. 2 Maribor, Glavni trg 9
?t. 3 Maribor. KoroSka 24
5'- t Maribor, Koroška 47 .
ï;. " Maribor, Obrežna 1
51. 6 Maribor, Partizanska 29
št 7 Maribor, Partizanska 59
?;. • Maribor, Meljeka 23
5' '* Maribor, Dvorïakova 10
i» •'> Maribor, LimhuSka 72
?i it Maribor, Radvanjčka 13
it. r? Maribor, Ulica 14. divizije 25
V i? MsHbor, uiiM 14. divizija 73
' ït. 14 Maribor, Ptujska 23
*t. 15 Maribor, Ptujeka 168

••••• I£ST LRS
Prodajalne mleka:
št. 1 Maribor, Kneza Koclja
it. 2 Maribor, Tyrseva 1
št. 3 Maribor, Tyrše\a 21
št. 4 Maribor, Koroška 10
št. 5 Maribor;' 'Koroška 29
St. 6 Maribor, Turnerjeva ulica
et. 7 Maribor, Partizanska iS
št. 8. Maribor, Partizanska 31
št 9 Maribor, ZrinjaB trg
št. 10 Maribor, éentiljdka 8
št. 11 Počehova, Kosaki
št. 12 Maribor, Erjavcava 2
št. 13 Maribor, Ruška 1
H. 14 Maribor, Ob železnici
It. J5 Maribor, Ruška 25
St. 16 Maribor, Studenci, Krpanovi ul.
št 17 Maribor, Limbuška 42
žt. 18 Maribor, Studenci, Erjavčeva
Št. 19 Maribor. Jeroväkova
St. 20 Maribor, Gorkega 42
it. 21 Maribor, Bolnavska 36
it. 22 Maribor, Nova vas
it. 23 Radvenje
§t. 24 Maribor, Ljubljanska cetfa
Jt. 25 Maribor, Tržaška 89
Si. 28 Maribor, Ptujska 87
št. 27 Maribor, Ptujeka 187
št 28 Maribor, Ulica 14. divizij«
. »t 29 Maribor, Zrkoveka
št. 30 Maribor. Dr. Vretovškova ••••
Št. 81 Maribor, Ulica 14. dirixij» 71
Pionirske restavracije:
It. 1 Maribor, Koroški eeerta
hi, 2 Maribor, Partizanska ulica
St. 3 Maribor, Mastni park
it. 4 Maribor. Dvoržakova ulica
ït. 5 Maribor, Ptutóka cwfa
št. 6 Maribor, Meljska cesta
Skladišča:
Hladilnica in ekladišč« meea, Maribor.
Kejžarjeva 8
Embalažno sklad'***, Maribor. Kejžarjeva 8
Transportni oddelek, Maribor. KeJ&r.
fera 8.

Podjetja zastopata in zanj podpisujeta:
Poropat Ivan. ravnatelj, eaimoetojno, v
okviru pooblastila operativnega upravnega
vodstva,
špes Miroslava, računovodja, vee lietóna
denarnega, materialnega, obračunskega in
kreditnega značaja, poleg ravnatelja.
Mestni LO Maribor,
porerjeništTo i« finance,
dne 13. aprila 1930.
Št. Pov. 56/41-60
4311
897.
Sedež: Marjbor, Koroik* c. 32.
Dan vpisa: 1. aprila 1950.
Besedilo: >Kristak steklarstvo Maribor.
Poslovni predmet; Opravljanje «*teklareke in eteklobrusilne obrti.
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor.
Operativni upravo! voditelj: Direkcija
meetnib, obrtnih obratov Maribor.
Podjetje zastopata in zanj pr-dpisujeta:
Fugina Stanko, poslovodja, v okviru pooblasti] oneratlvnega upravnega vodstva,
U«eax Tea, kniigovodja, vse rietine denarnega, nvatprifllnpjra. cbraSnnskega in
kreditnega zna čaia, noW poslovodje.
Mestni LO Maribor,
poverJenlïtvQ »a finance,
dno 1. aprila 1930.
6t. Pov. 56/31-50
4298

Štev. 16 - 9. V. 1950
898.
Sedež: Maribor, Prešernova uL 26. ,
Dan vpiea; 1. aprila 1950.
Besedilo: »Slikar«.
Poslovni predmet: Opravljanje fiobosbkareke, črkoslikarako in ple.skjrc.ke obrtiUstanovitelj podjetja: MLO Maribor.
Operativni upravni voditelj: Direkcija
mestnih obrtnih obratov Maribor.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Pernat Adolf, poslovodja, v okviru pooblastil opeTalwaega upravnega vodstva,
Freželj Marija, knjigovodja, vse lis•
denarnega, materialnega, obračunskega w
kreditnega značaja, poleg poslovodje.
Mestni LO Maribor,
povorjnništvo za finance,
dne 1. aprila 195«.
_
6». Pov. r.«/83-50
4-93
•k
899.
Sedež: Maribor, Tvrgove nI. 4.
Dan vpisa: 5. aprila 1950.
Besedilo: >Vezonina« Maribor.
Poelovni predmet: Izdelovanje n*«~*
öüi vezenin, čipk in podobnih ročnih o*1'
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor. 3
Operativni upravni voditelj: Direk«!
meetnih obrtnih obratov Maribor. .
Podjetje zastopata in zanj podpiauj«»Rozman Marija, poslovodja, v okviru P°
oblaetil operativnega upravnega vod««8'
Cretnik Rudi, knjigovodja, vee Ust«'
denarnega, materialnega, obracujJéseg
In kreditnega značaja, poleg posloviodJS.
Mestni LO Maribor,
porerjeništvo za finance,
dno 5. aprila 1950.
m
6t. Pov. 56•8-•-50
«^
*
MO.
Sedež: Mftitbor. TyrïeT« ul. II«
Dan vpiea: 1. aprila 1950.
Besedila: >••••• - peüar«vo in ker*mi&rstvo.
Poelovni predmet: Opravljanje pe&rsk
in, keiamtóawlte obrti.
.. _
ÜrtamovÜtelJ podjetja: MLO •*••<>*\.
Operativni upravni veditelj: DireK•
meetnih obrtnih obratov Maribor.
Podfeti« .zaetopata in zanj p.odpi£4«*•
&ireo Henmo, poejovođia. v <*^•£
v
oblaetil operativnega upravnega
7%illè
•••
âoetaor ••, knjigovodja,
,£?••
denarnega, materialnega, obraïunaco«,»
kreditnega •••••••, poleg pcelovodjo.
Mestni LO Maribor,
poverjcnlïtvd ti finance,
dne 1. aprila 1950.
-^
45•
St. pov. 56/33-50

•

901.
„. )7,
Sedež: Murska Sobota, ••••* **• u
Dan viptfea; 15. aprila l®**0-.^
nodBeeedilo: Mestno obrtno-etontveno v
jetje v Murski Soboti.
a.
Poslovni predmet: Izdelava to P°P
.
rilo moških fa ženskih oblek; af"^1 \&.
nje raznih vrri, čevljev in ^ \"uga
kor popravilo teh: Izdelovanj ll, jj|v,i
opremo, po-.i-Hvllo 'n tpttoplrani« oon • ^
dPla
ter druga ••••••• tap^tn^Ska
'(>i1l.
delovanje tipiziranr-•• •• <*'"£**•J,](t
Siva in mizarskih ^.dplfcov lor por«ra ._
teh; izdelava in povravün «-"dia Wfi•'
nrav •••••• efrokv priprnvn •"
,vo.
ia peciva, sladoleda, bonr""'-4- x",IDr."*v•••
bolnih pijač in drugih slaščicat» '

V-J8 - 9. V. 1950
••'~•?1• ia Podaja kruha ter peciva;
*•«• živino, prodaja meea in memlh izrS.OV; 6triženje in britje; izvrževanje
^««karsldh in slikarskih del; popravilo
«prodaja radij&ldh aparatov, gramofonov;
|**••••0 in popravljanje akumulatorjev;
TOrawila v zvozi s finomehawko, elektro.
^ätalacijöka in mcmtereka dola; nakup
«tujskih aparatov in raznih delov, tatoparatov, eloktrojnstalaoijskega materiala
? tehničnih predmetov; nakup in prodaja predmetov urarske stroke, zlatnine itd.
14
Popravila.
Ustanovitelj podjetja: MLO Muraka So°°• odlo?.ha" M. 700/50.
Uperath-ni upravni voditelj: Izvršilni
^oor MLO v Murski Soboti.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
•Beznec Bela, ravnatelj, do zneska 100.000
inarjov; v njegovi odsotnosti podpisuj'
v, tetin© denarnega materialnega, obra.
jonskega jn kreditnega značaja po 47. čle
L6Pl. zakona o dri. Rosp. podjetjih.
|Olanig Slavko, računovodja, ki pc<ipi• eicer skupaj z ravnateljem.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 15. aprila 1950.
9t. 293/1950
3993
902.
*
°°dež: ÎTovo mesto, ZagrebSka cesta '..
£** vpisa: 28. aprila 1950.
Besedilo; »Krožna žaga« MLO Novo
"lesto.
Posl0V!ai ppedmct: Žaganje drv.
^tanoivitlej podjetja: MLO Novo mest«,
j^j^atiivni upravni voditelj: MLO Novo
£•"%% zastopata in zanj podpisujeta:
dev?.Vec Andrej, poelovodja, v vseb za*<• do 10.000 din; za večje znoskt: so^u!S-uie v finančnih zadevah
"^c Marija, knjigovodja, v odsotnosti
"^»vodje pa samostojno.
Okrajni LO Nov0 mMto.
poverjeništvo za finance,
dne 28. aprila 1950.
5t. 1484/1
4493
t

%

*
d6

?* 3: ômrnçl pri Žužemberku.
IC *&**'• 26. aprila 1950.
eeedJlo; Peskolom pri Žužcmborkn.
lie^10?111 Predmet: Kopanje in prodaja.
ti^ strankam.
Žu^?°viteli podjetja: KLO Srnine! pri
O^oerku.
hej^aHvni upravni voditelj; KLO Srnici Žužemberku.
V0J.v i° zastopa In zanj podpieuje:
P&djetjIcar Anton, upravnik, po pravilih
Okrajni LO Noro m«tto,
poverjeništvo ia finance,
dne 26. aprila 1950.
St. 1420/1

4
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4492

•
1, Peler

ßÄ?

na Krasu.
20. aprila 1050.
•
^ietn \
•• •• trgovsko podjetje e
Poslov?. *e,en3a•. St. Peter na Krasu.
^afetv
Podnje!: Preskrbovanje pre
n&v
na t • ""'djern in zplenjavn ter usta\ls|l^?|•i območju.
BS;^.

•••

^SeSSJ1^ P°dàôt]a: KLO St. Peter

Operativni upravni voditelj odalej:
Uprava komunalnih podjetij KLO St. Peter na Krasu.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Zni4arši5 Franc, upravnik uprav» kom.
go«p. podjetij,
Kravos Prane, v. d. Sefa knjigovodskega
centra št. Peter na Krasu, za vse pravne
in finančne zadevo.
Okrajni LO Postojna,
poverjeništvo sa finance,
dne 20. aorila 1950.
St. 725/1—1950
4032

•

005.
Sodež: Herpeljc, Kosina.
Dan vpisa: 3. maja 1950.
Besedilo: Krajevna apncnica, Ilerpelje,
Kozina.
Poslovni predmet: Žganje apna.
Ustanovitelj podjetja: KLO Herpelje,
Kozina.
Operativni upravni voditelj; KLO Her
pBlje, Kozina.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Mihalič Albert, upravnik v smislu predpisov m pravil podjetja,
Cergonja Jožko, računovodja, v vs-eb
finančnih zadetvah.
Okrajni LO Selana,
poverjeništvo za finance,
fine 3. maja 1950.
St. 545/1
4495
•06.

Sede/, Herpelje, Kozina.
Dan vpisa: 3. jnaja 1950.
Besedil^: KraWno romontno podjetje,
Herpelje, Kozina,
Poslovni predmet: Izvrševanje gradbenih in obnovitvenih del.
Ustanovitelj podjetja; KLO Herpelje,
Kozina, odločba M. 310/60 z dne 8. Iv.
1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Herpelje. Kozina.
Pod|©tje zastopata in zanj podpisujeta:
Mihalič Albert, upravnik, v smislu predpisov in pravil podjetja,
Cergonja Jožko, računovodja, v vseb
finančnih zadevah podjetja.
Okrajni LO Sežana.
poverjeništvo «a finance,
dne 8. maja 1950.
St. 545/1
4494
907.
Sodož: Trbovlje, Loke 28.
Dan vpisa: 4, maja 1950,
Besedilo: Mestno remontno podjetje, Trbovlje.
Poslovni predmet: Popravilo in odnova
zgradb splošnega ljudskega premoženja in
privatnih stavb.
Ustanovitelj podjetja; MLO Trbovlje.
Operativni upravni voditelj! Izvrïilni
odbor MLO Trbovlje.
Podjetje zastopata In zanj podpisujeta:
Grcear Prane, upravnik, komunalnih
podjetij, pamostojno,
Trost Ribard, računovodja, skupaj z
upravnikom.
Okrajni LO Trbovlje,
poverjenlStvo za finance,
dno 4. maja 1950.
St. 371/2-1950
4460

Spremembe
908.
Sedei: Maribor.
Dan vpisa: 4. maja 1Ö50.
Besedilo: Delavsko uelužben&ka rotarrac ja Oblastnega ljudskega odbora, Maribor.
Izbrišeta se Weise Herman, poverjenik
za gostinstvo in turizem IO Oblastnega
LO Maribor in Zagrajšek Emeslt, uslužbenec poverjeniStva za gostinstvo in turizem 10 Oblastnega LO, Maribor.
Ljudski odbor Mariborske oblasti
poverjeništvo •• financ«,
dne 4. maja I960.
Št. 488/52-1950
4••
909.
Sedež: Ljubljana, Medvedova 8.
Dan'vpisa: 28. oktobra 1049.
Besedilo: Kino II.
Izbriše ee upravnik Brenfič Mirko in
vpiše
Lah Franc, upravnik, ki bo samostojno
podpdsovail za podjetje, v računovodstvenih zadevah pa skupaj z računovodjem.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana
poverjeništvo za finance,
dne 25. aprila 1950.
Fin. St. 3908/50
4458

•

910.
Sedei: Ljubljana, Resljeva e. 80.
Dan vpisa; 3. maja 1950.
Besedilo: Kamnoseško podjetje >M*r.
mor« Ljubljana.
Izbrise ee Kave Milena, računovodja ia
vpišeta
Borštnar Anton, upravnik in
Brnid Anica, računovodja.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana
poverjeništvo za finance,
dne 3. maja 1950.
F«, St. 1203/50
••
911.
Sedež: Kamnik,
Dan vpisa: 26. aprila 1950.
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje
»Mleko« Kamnik,
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo
odelej:
Pavlic Ivan, upravnik ta
Rozman Slavka, knjigovodja. ep*ee Äuačnsga in kreditnega značaja; v ©dednosti nadomešča upravnika
Pod Upnik Jakob, knjigovodjo pa
SteHasa Vladimir, finančni maaipulant.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 26. aprila 1950.
fef. 825 III 1950
4887

•

912.
Sedež: Komenda ït. 14.
Dan vpisa: 29. aprila 1950.
Besedilo: Krajevna ekonomija, Remenda.
IzbriSejose: Juvan Andrej, Rihar Zdravko, Pogačar Janez in Rihar Ivanka ter
vpišejo:
Juvan Andrej, upravnik,
Pogačar Janez, namestnik, epise finančnega in kreditnega značaja eopodpisuj*
Ribar Zdravko, šef knjigovodskega centra, nadomešča ga
Rihar Ivanka.
Okrajni LO Kamnik,
povericniStvo Za finance,
dno 29. aprila 1950.
St. 631 III 1950
4385
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913,
Sedež: Ljubljana, Polje.
Dan vpwa* 30. aprite 1950
•,"•'•• !o: Komunalni servis RLO V.
B,v 'lilo mišici: Itaînnski servis RLO V.
Rajonski LO V Polje, Ljubljana,
ptivcrjpništTo 2a finance,
dne 30. apiiki 1030.
SI. 2fW/50
+384
*

.

914.

Sedež: Sdisci.

Dan vpisa; 3. maja '950.
Besedilo: Krajevna čovljarnica, Sellaci.
IzbriSo se preiovodia Vilko Stolnik in
vpile
B/i'äki Fr.mc 'Z Knpotine, ki zastopa
pedjetj-o in ••• pravnoveljavno podpisuje
v obsegu določb '28. čleua epIoSrfga. zafeo
na o dr*, i-f '. rwxliptrh.
Okrajni LO Ljuiumer,
poverjenišNo za finance,
dm- :;. "i ' •, 19'0.

S'. 627

44M

*
915.
Sede?- Veršej.
Dan , nifia: 3- main 1950.
Besedilo: Krajevna çostitna, Vcržcj.
Izbriše dR poRÎoi-odio Nemev Ivica in
vpiše
Prelog Tilka, ki bo podjetje zastopala in
zan: pravnomočno podpi«ovaîa, ekupaj z
njo
Rajh Ivan. računovodia kniigovcdekega
centra v I.mtomprn.
Okra ini LO Ljutomer,
poverjeništvo za finance.
dne 3. m-iia 1S50S». 630
449?
•Ar
916.
Sedež; Marbor.
Dan vpisa: 1. aprila 19.V
Besedilo: Mestno dimnikar4i.i ."dictje.
Izbriše se e pooblastilom •• podpisovanje Utbi ••••••• glavni računovodja in
vpiše z tet'm pooblastilom
Beaedîk Fr.inr, sjfavnj računovodja.
Mestni L0 Maribor,
poverjeništvn za finance,
dne 1. aprila 1950.
Št, Pov. 5ß/29-50
4294

919.
Sedež: Maribor, Grajski trg 1.
Dan vpfea: 22. aprila 1950.
Pceedilo: »Katjusa« ženski krojaški salon, Maribor.
Izbriše ee datum odločbe o ustanovitvi
podjetja po MLÜ Maribor, 8. december
19-Î9 in vpiše 24. januar 19S0.
i
Mestni L0 Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 22. aprila 1S30.
St. Pov. ofi/46—50
4';920.
Sedež: Maribor, Grajski trg 6.
Dan vpisa: 22. aprila 1950.
B'dodìlo: Mestne pekarne, Mar bor.
Izbriiejr- ee poslovalnice: Pnodaialne
št. ! Grajsk: trg 6, St. 2 Partizanska ce
sta 29, šl. 3 ••••• c 24, št. 4 RadvanjMat cesta štpvilka 13. številka 5 Ptui
ska c 23, St. 6 Cesta XIV. divizije 73.
št. 8 Obrežna c. 1, St. 9 Limbuška c, 70,
51. 10 Glavni trg 9, št. 12 Partizannka 59.
št. 13 Meljska c. 23, št. 14 Dvoržakova 10,
«i. 15 KoroSka c. 47. št 16 Ptu|?ba c. l&S
in št. 18 Oet? XIV. divizije 25.
Mestni LO Maribor,
i>:>vcrjpništvn za financ«,
dne 22. aprila 1950
St. Pov. 66/45—50
4308
•k

021

Sedež: Maribor, KopaliSkn ul. 11.
Dan vpi«a: 22. aprila 1950.
Besedilo: Mostno a.vtnprernzniško podjetje s-Avtoprevoz« Maribor.
Izbrišejo «c H poiiiilaiMiJom za podpieovan'Je Grgič Vinko, ravnatflj Branik
Ivan. v. d. gl. računovodje in Kočevar
Alojz, v. d. gl računovodje in vpišejo z
istim oooMasHlom :
Gajš-ek -Julij, ravnatelj,
Brisnik Ivan, namestnik ravnatelja,
Kočevar Alojz, glavni računovodja,
Pepevnnk Adolf, mezdni knjigovodja in
naTnf^trrit; ïhvnega racunovrrdje.
Mestni LO Maribor,
, oterjrništvo za finance,
Ine 22. aorila 19S0.
Št. Pov. .=>R/38—50
4304

917
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 1. aprila 195<>.
Besedilo: Medino podjetje »2i'Ha«.
Izbris« se, P nt (ovalmVa št 23 — Ruška
cesta 1 TI vpi?p;
Pion.rsK i f-stavrnciia št. 6, Meljskd 26.
Mestni LO Maribor,
porcrionilfin za fmanco,
dne 1. aprila 1930.
Št. Pov. 5•/36--•-50
4301

922.
•Nedež: Maribor, Kreftova nL M.
Dan vpiea: 22. aprila 1930.
•••••••: Mestna pletama in vrvarna.
Maribor.
IzbriSe «e datum odločbe o ustanovitv'
podjftja po MLO M'>;-ibor 26. noveTrb-^
19."0 in vpiSp ?4i januar 19S0.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo •• finanre,
dne 22. aor^la 1950.
Št. Pov '56/43—50
43Cf

*

*

•

918.
Sedež: Maribor, Go*po«ka nI. 18.
D.-»i: vpi*ia: 25 april* •••.
Bfe^diio; Mestno trgoteko podjetje »Me.
trn;)' Maritar.
v-,:.' •• ,0 f, pooblastilom za podplsova
njo l'urw.ky Jan, ravn»i>îj -n vpiï*
in* mi p"cM««*:Wai:
SaxiiJn L°o ravnatelj.
•< fui IO Hnrlhor,
P
*M;) î>i finance,
i
-'">. aprii.-) 1950.
SL Pav. 54/47—50
4309

923.
Sedež Maribor. Strma ul. 8.
Dan vpisa: 1. apr'Ia 1950.
Beead'ito: Mestna uprava cest.
Oporativnj upravni voditelj o-dsloj: Pe•'•pniïfvo za komunalno zadeve MLO
' nbor.
*
Hesediio odslej: Mestno komunalno podetje.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za ••••••.
dne 1. aprila 1950.
St. 56/35-111-50
4297

924.
Sedež: Pesnica.
Dan vp:ea: 22. aprila 1950.
.
Besedilo: Mariborska mestna ekonom1»*
»Pesniški dvor«.
Izbriše ee e pooblastilom za p.odpi£°Y£
nje 1'odlesek Viktor, računovodja io vplse
z istim pooblastilom:
Rozman Mihael, računovodja.
Mestni LO Maribor,
poverjeniStvo %n finance,
dne 22. apr'Ia 1950.
4305
St. Pov. 56/44—50
925.
Si-dež: ZaKorj".
••• vpipa: 19. aprila 19ó0.
Besedilo- (io.*tm«tvn. KLO Zagorje.
Vpiše cJc ooMovalnira ->Go«tinstvO, Se10
— Uranio.
Okrajni W TrI«irljo.
poverjeništvn za finance,
ine 1». aprila lOnO.
8998
St. 470/J -mìo

Izbrisi
«26.

->dež: Maribor.
Dan ziirisa: 4. maja 1950.
Besedilo: Delavsko uslužlif.nska r05;^
racija Oblastnega liudsk^-ra ••^>'•- M "
ribor.
Na podlagi odločbe LO Mariborske S*'
iarfi • dne 25. IV, 1950 št. 49/3-lfc"»
neha podfptio « 1 raafem 1950 <>bs%^
in fv prenese operativno upravno vonf'
na MLO Maribor.
Ljudski odbor Mariborske oblasti,
poverjenštvo za finance.
r'.ns 4. maja 19S0.
(0(M
44•••
Št. 1SS/52-1950
927.
Sedež: Menge?.
Daa izbrisa: 29. aprila 1950.
Besedilo: Delavsko uslužhen^ka meD
— Menge?
Zaradi prenehanja poslovanja.
Okrajni L0 Kamnik,
pnverjeništvo za finance,
dne 29. aerila 1S30.„eg
Št. a57 III 1950
**^
92«.
Sndp?- Pefe št. 17.
Dan izbrisa: 29. aprila 1950.
BesrHlo: Krajevna gostilna Zaradi prenehanja poslovanja.
Okrajni L0 Kamnik,
pnverjenišfvo za finance,
dne 29. aprila 1950.
Št. 951 III 1950

l

°° '

^
*^

029.
Sedež: Karanira,
Dan izbrisa: 1. aprila 1950. .laTTI iea.
Besedilo:,Krajevna krnl.^l-a <i«
Ker> '.renobab obstojali.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo ta finanre,
dne 1. aorila 1950.
.095
Št. Pov. 56/26—50
*

-Štev. 16 — 9. V. 195c
930.
Sedež; Kamnica.
Dan izbrisa: 1. aprila 1950.
Besedilo: Krajevna vrtnarija.
Ker je prenehala obstojati.
Mestni LO Maribor,
povcrjenistvo za finance,
dne 1. aprila 1950.
St. Pov. 56/27—50
931.

URADNI LIST LRS
Mestno podjetje Kolarska delavnica.
Mestno po'djetje Sedlarska delavnica.
Mestno podjetje Klavnica z obrati I.
, in II. mesnica.
i
Zaradi združitve podiotij (odločba MLO
Muroira Sobota št. 760?5ü z dne 3. IV.
1950).
Okrajni LO Murska Sobota,
povorjeništvo Za finance,
4296
dne 15 aprilj 1Ö50.
St. 293/1950
H9W

*

Sedež: Maribor.
Dan izbrisa: 1. aprila. 1950.
Be6edik»: Mestno obrtno gradbeno pod.
Jetje.
Ker jg prenehalo obstojati.
Mestni L0 Maribor,
poverjeništvo za finance,
dno 1. aprila 1950.
fit. Pav. 66/30-III-50
4293
932.
Sedež: Maribor.
Dan izbrisa: 25. aprila 1950.
Besedilo: Mestno podjetje >2ivila« Member.
Zaradi prenehanja poslovanja
Mestni LO Maribor,
povorjeništvo ïa finance,
dne 25. aprila 1950.
St. Pov. 5ß/48—50
4310
9So.
*
Sadež: Boreča.
Dan izbriea: 26. aprila 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje j-Krajevna
gostilna«, Boreča.
Zaradi prenehanja obrata.
Okrajni L0 Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 26. aprila 1950.
St. S23/1950
4456
88l.
' *
Sedež; Dolic.
Dan izbrisa: 26. aprila 1950.
jedilo; Krajevno podjetjo »Krajevna
808
Hma« v Doliču, Prekmnrje.
Zairadi prehoda v socialistični zakup.
Okrajni LO Murska Sobota,
povcrjenistvo za finance,
dne 26. aprila 1950.
Öt. 322/1950
4453
«35.
*
s
°dež: Murska Sobota.
Dan izbrisa: 15. aprila 19Ò0.
Besedilo:
boti 9tno pođJctie Pel«•» v Murski Sobot|CStUu podjetjo Brivnica v Mursk' Soir*es
,i tuo podjetje Krojašt.o v M. Suboti.
?{es<ii» podjetje Šiviljstvo v M. Soboti.
Jjestnu podjetje Urarstvo v M. Soboti.
jru•3,°• podjetje Pleskarska delavnica v
' jpki Soboti.
,' estno uodiciio Mizarska delavnica v
M« * büboti-ct
v M. Soboti.
M«,,!"' î!0d
i io Čevljarstvo
Čevlja
•••" pod'c,J(' Slaščičarna v M Soboti.
••^!•„ podjetje Vrvarna v M. Soboti.
•-djotjo Radio-instulacijska de
lav;»»ca.

»3G,
Sedež- "îerd <a-S«tiiut.
Dan Izbrfca: 26. aprila 1900.
Besedilo: Krajevno podjetjo ScidicaSorina, Prekmurje.
Zaradi prehoda v sestav obkv--1rnb mlinskih podreti: \1arb"tfke oblasti.
Okrajni LU Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 26. aprila 1950.
St. 312/1950
4452

•

937.
Sedež: Salovci.
Dan izbriea: 26. aprila 1Ö5Ü.
Besedilo: Krajevno podjetje »Krajevna
gostilna« v Salovch.
Zaradi prehoda v • \,„iuh«tičn zakup.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 26. aprila 1950.
St. 321/1950
4454

Zadrcr/iri resister
Vpisi
265.
Sedež: Trojane, OLO Trbovlje.
Dan vpiea: 3. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Trojane« v Trojanah.
Na ustanovnem zboru 20. XI. 1949 je
bila ustanovljena zadruga I. obliko za nedoločen čas.
Naloge zadruge eo: da e skupnimi proizvajalnimi sredstvi in e skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, načrtno proizvodnjo in
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč
sodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, se ubrani izkoriščevalskih
elenfentov na vasi ter sodeluje pri socialistični graditvi države in s tem ustvari
boljše in kulturoejše življenje.
članska vloga znaSa 0.50 % od vrednosti vloženega premoženja -po sklepu zbora.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem.
ljo, razen ohišja, kot zakup.
Zadruga razglaša važnejše sklepe v svojih poslovnih prostorih.
Upravni odbor seetavlja predsednik in
4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja
eno leto.
Predsednik upravnega odbora vodi poslovanje zadruge, jo predstavlja in. zastopa ter podpisuje zanjo v imenu odbora.
Člani upravnega odbora eo:
Novak Mirko, delavec, Trojane 6,
Reberšek Franc, kmet, Zapleš 1,
Prank Matevž, kmet, Zapleš 3,
Konlek Rajka, kmetica, Trojane 6,
Trebušak Anton, kovač, Trojane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. maja 1950.
Zt 15/50 - Zadr VIII 35/1 4451
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Sedež; Maribor, Kraljeviča Marku 1Ü.
Uaa \ykia; 24. aprila 19M.
Bcwcdilo: Zadruga zu gradnju ?1.•.•:1••skih hi.', t delavcev in uacuščen^ev iti T T
in ZTS z ». i. v Maiiboru.
Zadru .-a je b.Ua ustanovljena na zboru
6. IV. k'uO za nedoločen čas.
Naloga zadruge je; Î. Ja izdela ;n„dbeiii program, oskrbuje slavbne načrte in
proračun za svoje ciano sporazumno z
MLO, upoštevajoč regulacijski načrt. Za
to ima •• razpolago stavbišče v izmeri
•••< d</ bUO •-', i.i jih razdeljuje upravni
od bur v Mil.idu 7. lejjulaoijtikiiu niturtoni,
upoštevajoč načrt, obliko bik', želje in število stanovalcev; 2. da nabavlja in posreduje zamenjavo tfavbi.šč za gradnjo na
iTidiiem etavbiaču, àu talco omogoči zadružno delo . -s jji/fi:otunjeni n ziii.iri panjem graduelle r.ontvo; 3. da uredi finančne oziroma kreditno vprašanje v skladu z odločbo miniliretva za finance FLRJ,
št. 7333 z dne 21. II. 1Ö1S; 4. da skrbi,
da bo vložil vsak član ves uvoj gradbeni
material za gradnjo hiš in ves svoj trud
za pripravo materiala (sečnja, dovoz in
obdelava lesa, priprava gramoza, presajanje peska, pridobivanje mivko, izdelava
opeke v okoliških oipekr.rnah, žganje apna). Vsak člen je dolžan dali na razpolago zadrugi ves materini, ki ga ima, potreben za gradnjo IV. faze (izkopi, betonska plošča, zidovi v «m rove m stanju,
pokrita streha, zazidava oken in vrat, notranji grobi omet). Količina prispevka posameznega člana bo vplivala na potek gradnje in za vsak prispevek v materialu bo zadruga jamčila. Tudi drug
material posameznika, ki bo vgrajen v
njegovi hišici, bo vpisan in vpoštevan v
dobro, ostali potrebni material pa bo zadruga nabavljala skupno po vsakokratni
potrebi posameznika. Ves prispevek posameznika v materialu bo liar najbolj
smotrno razdelil delovno silo zadružnikov,
njihovih družin in prostovoljce za čim cenejšo gradnjo, da vodi razvad o opravljenem delu zadružnikov in njihovih članov
zaradi poračunavanja na gradbene deleže.
Vse te naloge opravlja zadruga sporazumno z upravami podjetja in sindikalni,
mi podružnicami, z množičnimi organizacijami in v tesni povezavi z ljudskimi odbori. Vsak zadružnik je dolžan, da so
predvsem glede delovnega mofita brezpogojno podredi nalogam odbora.
Zadružni delež znaša 200 din, pristop,
nina pa 100 din. plača ee ob vstopu v zadrugo. Jamstvo jo omejeno. Vsak zadružnik odgovarja še z desetkratnim zneskom
vpisanih deležev.
Zadruga razglaša priobči tve svojim članom na objavili deski v sedežu zadruge in
na gradbišču.
Upravni odbor sestavlja 5 do 8 članov.
D-lžnost upravnega odbora traja 2 leti.
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo
podpisujeta^ po dva člana upravnega odbora, katerih enega lahko nadomešča po
upravnem odboru pooblaščeni ueružbenec
zadruge.
Člani upravnega odbora so:
Prah Hinko, tkalski mojster, predsednik,
Bombek Ivan, mizarski pomočnik, podpredsednik,
Kopše Katica, nameščenka, tajnik,
Lešnik Franc, nameščenec
Novak Ludvik, bntsič,
I Rflkavec Irian, tkalski mojster,

Steeds

ÜBADSI LJST Lß§

oanteìc«ìlka, vsi
•• StesEa, oanlešč
boro.

V

Marl-

Okrožno sodišče v Mariboru
d»e 24. aprila 1950.
Zadr VI 42

4243

Spremembe
237.
Sedež: AdležUi.
Dan vpisa: 28. aprila 1350.
Besedüo: Kmetijska zadruga c «meje.
dim jamstvom ? Adlešičih.
Na občnem «boru 5. •- I960 eo es
epremenJQa ladrulnä pravile v 1. In 2.
flemi.
Besedilo odele]: Kmetijska lađraga •
Adlešifih.
Izbrišejo se člani upravnega odbora
Cralî Miha, Veselic Ivan. ornič Franc,
Novak Poter. Vardljan Ivan, Vranešič
Janez, Grabrijau Jeïe, Jankovič Janez,
Požek Jure in vpišejo novi Slani odbora:
Veselic Miko. AdleMS 2,
AdleSie Miko, Adlešiči 13,
Požek Aston, Gorenci 9,
VeeôMc Miko, Vrhove! 6,
Novak Miha, Mala Sela 6.
Cvitkovič Alojz. Purga 12.
Kapele Matija, Dolenci 13,
Vatdljan Jože, J^nkoviči 3,
.VeeeHč Miko, Fuckovci St. lö.
Okrožno sodišče v Ljubljani
doe 28. aprila I960.
4291
zadr Tii me
26S.
Sedež: Bukovica.
Dan vpisa: 3. maja 1Ô50.
,
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Kritina Viktorja« z omejenim
jamstvom v Bukovici.
Na zboru 22. III. 1950 se je zadruga
preimenovala.
Besedilo odslej: Kmetijska delovna zadruga »Kristana Viktarja< v Bukovici.
Izbrišejo 6B Sani upravnega odbora:
Cotman Franc, Podgoršek Marija, Mrcun
Marija. Drešar Janež in vpišejo novi člani
odbora:
Goaar Alojz, kmet, Selo 16,
Podgoršek Franc, kmet, Selo 11,
Cotman Frančiška, kmetica, Sejo 12.
Jež Anton, kmet, Utik,
Klmoveo Frančiška, kmetica, Bukovica.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. mak 1950.
ZadT VTI 35/2
4450

•

269.
Sedež: Cražnjevec.
Dao vpiea: 3. maja 1950.
Besedflc: Kmetijska zadruga t omejox»vm Jamstvom v Crelnjevcu.
Na rednem obenem zboru 9. IV. 1950
eo ee spreTtttela zadružna pravila v 1. in
2. Seau.
Besedilo odslej: Kmetijska zadsmga v
CreSnjeveu.
Okrožno swlisìe v Ljubljani
dne 8. maja 1950.
Zadr VA 4•
4449

•

270.
Sedež: 2Tapoge.
Dan vpfea: 2S. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga >0toa 2up*nži&c T ifagogtK

Štev. 16 - 9. V. 1950 ..

4280
Izbriše •• e&a «pra^-oega odbora. Jer- [ R SSO/49
••• Jame] in •••••• novi Ciani odbora: | Klančnik Frano, raj. 14. IX. 1891 v
Hočevar Tine, zadružnik, Zapoge 4,
Skalah, okraj Šoštanj, nazadnje v Franciji,
Avguštin Pep^a, gospodinja, Zapoge 6, je 16. XI. 194S umrl brez izjave zadnje
Stare Frančiška, gospodinja, HraŠe 31. volje v Franciji, Sallamnest-Riie d'ArtoisSodišču ni znano, ali je zapustil kaj deOkrožno sodišča r Ljubljani
dičev. Kdor hoče uveljaviti svoj zahtevek
dne 23. aprila 1950.
Zadr VII 68/2
4292 do zapuščine, mora to v šestin mesecih
od danee sporočiti sodišču ali skihniku
Perovcu Francu, uslužbencu sodišča in
izkazali sivojo dedno pravico.
Po preteku roka ee bo zapuščina izdala
upravičencem, kolikor bodo njihovi za*
htevki izkazani, v nasprotnem primeru
I R 785/SO-2
4447 pa predala državi.
Okrajno sodišče v Šoštanju
šksdelj Jože roj. 10. III. 1921 v Dodne 17. aprila 1S50.
bravci, KLO St. Jernej na Dolejnskem,
ein Janeza in Marjete rojene Gregorčič,
železniški sprevodnik na Jesenicah, Cesia na Golico, ee od konca februarja 1945
pogreša. Pomladi 1943 je bil prisilno mobiliziran v nemško vojsko in je zadnjič
Oklici o skrbnikih
pisal iz, Trsta 10. II. 1915.
Na prošnjo zaročenke BorSmar Elizain razpravah
bete, pletilje z Jesenic, Gosposvetska csG
354/50—2
4548
6ta št. 37, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
Bohi Jožela, tov, delavka v Studencih,
Komur je o pogrešanem kal znano, ••• Girli Metodova ul. 8, je violila ••>•
0 tem v dveh mesecih PO objavi v Urad- Bohlu Andreju, usnjarju ravnetero, toit"'
nem listu LRS poroča sodišču.
za razvezo zakona.
Po preteku roka bo fcodišče odložilo o
Razprava bo 19. maja 1950 ob 7.30,
predlogu.
soba št. 88•1.
Ker bivdiSfe tože-nca ni zaaßo, ee uiu
Okrajno sodišče ua Jesenicah
postavi za skrbnika San&n Nada. n^J1
dno 30. aprila 1950.
pravni referont pxipravajjk pri okrožnem 6odišcu v Mariboru, ki ga bo zasto•
i R 74/50—3
4490 pala na njegovo nevarnost in stroške,
Fajdiga Vladimir, roj. S. XII. 1920 v dokler se earn ne oglasi ali ne imenuje
Starem trgu, ein Matije in Frančiške ro- pooblaščenca.
Okrajno eodiiča Maribor mesto
jene Oveec, kovaški pomočnik v Pudobu
dne 3. maja 1950.
št. 1. je odšel ma|a 1942 k partizanom in
je bil nazadnje pomočnik poveljnika ljubljanske brigade. Iz bojev 20. IX. 1913 v
434"
okolici Begunj nad Cerknico se pogrela. G 324/50
S?,
i
SajnoviJ
Ajjcll,' čevljarski pomočnik v
Na predlog sestre Fajdiga Ljudmile, nameščenke v Pudobu 1, eo uvede postopa- Mariboru, Mladinska ul. 4, je vložil pro''
SafroviČ Lidiji,* rojgni Bikevakajay gonje za razglasitev* za mrtvegaspodinji v Mariboru, MlinSka ul. 7, tožb"
1 R 76/506-3
1489 za razvezo zakona.
Rasprava bo 2C. maja 1950 ob S. u1'
Straziar Jakob. roj. 9. VII. 1916 v Zei.
ru- iukajšmcm sodučiu soba št. 86/IISah, ein Franca in Terezije rojene Hrib
iver bivališče toženke ni znano, ee j'
lian. kmečki delavec, se od 16. XI. 1944
iz okolice Koprivnika na Dolenjskem po- portavi za skrbnika dr. Rapoc Jože, odvetnik v Mariboru, ki jo bo zastopal DS
greša.
Na predlog sestre Gerbenc Antonije, pt> nieno nevarnost in stroške, dokler se w
eesmice iz Cerknice št. 14, ee uvede po- •• ne oglasi ali ne imenuje poobi»
ščenca.
stopanje za razglasitev za mrtvega.
Okrajno sodišče Maribor mestu
I R 77/50-3
4491
dne 22. aprila 1950.
Vilhar Jožel, roj. 30. I. 1917 v Vel.
Otoku, sin Franca in Frančiške rojene Tomažič, študent, je bil 24. II. 1943 odpeljan v Trst, nato pa v neko taborišča na
Amortizacije
Koroškem. Od tam je pobesni! k partizaR 104/50—4
^
nom in ee od Jeseni 1944 pogreša^
Na prošnjo ' Molla Franca, .posestnik'1
Na predlog sestre Glažar Alojzije, gospodinje iz Postojne, Tomšičeva 20, se iz Kala . 34 pri Ambrusu, se uvede pouvede postopanje, aa • razglasitev za mr- stopanje za arnortizaciio vrednomice '
se njen imetnik poziva," naj v dveh ••*>
tvega.
cih po objavi v Uradnem listu LRS ,JV
1
Vsakdo, ki nro Je o pogrešanih kaj zna- Ijavj svoje pravice, 6ieer se bo po P
teku
roka
izreklo,
da
Je
vrednotnica
no, ee poziva, naj o tem v treh mesecih
po objavi v uradnem listu LRS poroča gubila pravno veljavnost.
Oznaaienilo vrednotnice:
eodišeu ali ekrbaiku ZaJarfu Francu, soduranttoa ••••• Komunalne banM
nemu uradniku v Postojna.
Po preteku reka bo eodiSče oditoKio o Ljubljani St. 193 941/34• z vlogo 2a4^'
dinarjev.
predlogih.
Okrajno sodišče v Grosupljem
••••••• sodišče v Postojni
dne 25. aprila 1950.
dae 5. maja 1950.

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve

Oglasi sodišč

Štev. 16 — 9. V. 1950
R107/50-4
4544
Na prošnjo Ncwaha Franca iz Vel. RaČae
P- 37, se uvode postopanje za amorti^»io hranilne knjižice št. 85827 bivše
yudÄke poaojilmee v Ljubljani na ime
^ak Franc iz Vol. Račne št. 37 • vlogo
?42 din, ki ee je baje izgubila in ße njen
'Btètnik poziva, naj v dveh mesecih po
°Wï v Uradnem listu LRS uvsljavi evoje
Pravice. eicôr flg •^ p0 preteku roka izreklo, da je vreduotuica izgubila evojo
Pravno veljavnost.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 4. maja 1930.
* Wï/50
4038
Na prošnjo Jenka Franca, prajvnega re»renta, Ljubljana, Postojnska 3. ee uvev* poetopauje za amorttendjo vrednotnice,
P^.je prosilec baje izgubil in ee njen
joetaiknaziva, naj v treh. mesecih po objeti v uradnem listu LRS uveljavi svoje
Pravice, sicer ee bo po preteku roka izI®00, da je vrednotnica izgubila evojo

URAEWI LIST ISS
hranilna knjižica bivše Kmečke posojilnice v Mureki Soboti ä. 140 na ime Oipot Štefan, poljedelec iz Bakwcëv, v valoriziranem znesku 3053 din.
Okrajno sodišče v ••••• Soboti
dne 5. maja 1950.

•

I R 407/60—4
4546
Na predlog Kardoša Aleksandra iz Moravcov &t. 101, ee uvado postopanje za
amortizacijo izgubljene vrednotoce in ee
njen imetnik poziva, naj v dveh mesecih
po objavi v Uradnem lietu LRS uveljavi
evoje pravice, eùoer sf> bo izrekla za neveljavno.
Oznamen.lo vrednotnice:
hranilna knjižica bivšo KmsSke posojilnice v Murski Soboti 8t. 289' na ime
Kardoš AJekpander iz Moravcev St. 101,
v valorizirane>m znesku 3895 din 50 par.
Okrajno sodišče r Murski Soboti
dne 5. maja 1950.
Su 55/49-8

j^naaonilo vrednotnice:
hranilna knjižica biv. Hranilnice na
Bel a
TTL
i - 81 z vlogo dne 1. T. 104«
M85.26d:m na ime Jenko Franc, MavOkrajno sodišče na Jesenicah
dne 20. aprila •>50.
4150
II R 699/50—4
Naj.rošnjo Rejc Katarine, delavke -..7.
••••
••, Kalvarija 71, ee uvede •«•»••••••
^amortizacijo vrednotnice, ki io je pro=pa
baje izgubila iu ee njen imetnik po5va, naj v dveh mesecih po objavi v
padnem listu LRS uveljavi evoje pr.ivir ••••• ^0 ^^šče po preteku reka k
•••, da je vrednotnica izgubila svojo
•••••• veljavnost
Oàatnen'lo vrednotnice;
.toanilna knjižica 4. 3183 bivše Hra.
let** in Pos'ojitoice v Selcah v zuosku
•W1.50 dijj na )me Rpjc Katarina.
Okrajno «od š?6 v Kranju
dne 22. aprila 1930.
11

* 70W50-2
4543
•^^••••••• Kmetijske zadirtrge e o. j. v
^^»ci ee uvede postopanje za aamr(T^jo vrednotnice, M jo je prosilec bä* «gubil in 6e njen imetnik poziva, naj
ijgT^h
mesecih po objayj v Uradnem
jj"1 LRS uveljav evoje pravice, sicer ••
j*.Po preteku >-oka izreklo, da je vred^ Ca 'zgubila Gvojo pravno vnljavnosi.
^znam>nib vrednotnice:
t^fnllna knjižica bivše Hranilnico in
ra^Hce v, Železnikih št. 1267 z vlogo
i«« . *• (obrač'man! dinarjii na me
stavba«.
Okrajno sodišče v Kranju
diro 5. maja 1950.
I*

4546
^aWradl0R
Cìl^ta
Stefana,
poljedelca
iz
leni v' '-^'"•••••• no skrbniku MapJ ''osipu -7 Rikovoev «t. 171, ee uvede
Vr
»dif1nie za amortizacijo izgubljene
» dvp? m seinv Pe n',e;n im:',II:il{ pozida, naj
'-RS
P ' ih po objavi v Uradnem lietu
cer J,Velinvi f.rojp nrav:ce. ker • bo si.
Q^ekla_ za neveljavno,.
^^fflenilo vretfoeferice:
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Poziv iiîîm'w
Okrajno sodico v Mariboru mesto objavlja v smislu 8. člena uredbe o likvidaciji razmerij, nastalih z zaplembo premoženja z dne 15. III. 1949 (Uradni ust
FLR.I, št. 23-196/49) uvedbo likvidacijskega postopka obveznosti in terjatev zapfe1
njenega premoženja v vseh prizadetih
zla*-!' pa v spodaj navedenih zadevali•
1. Zp 124/45, karoiemk Ga?.per, posestnik v PnsSrîvi, nppremiSnina 1/8 vi. št. 55
k. o. Rdo?i breg, i/4 vi. št. 57 k. o. Rdeči
breg v rejnini vrednflMi 211.83975 din.
2. Zp 156/45. Mernik Ivan, trgovec v
Mariboru, Tezno, Ptujska cesta 1, nepremičnine, vi. št. 589 in 590 k. o. Razranje,
29.745 din.
3. Zp 4/46, Vindi: Ivan, posestnik, Maribor, Jezdaraka ul. 13, neprem#Saïae vi.
St. 222 k. o. Sv. Magdalena e prltÜilinami
in premičninami, 2,031.000 din.
4. Zp 96/46, Dreo Julij, zidar, Maribor,
Fobrežje, Goeposvoieka 72, nepramiMne.
vi. št. 739 k. o. Pobrežje v pritikltnami
in premičninami.
5. Zp 123/46, Kauran Ivana, poeeetnica,
Vranji vrh 36, 1/2 nepremičnine' vi. fit.
138 k. c Sladki vrn in premičnine,
14.200.50 din.
6. Zp 14/47, Ivanuš Anton, poeeetaik,
Sp. Korena št. 6, nepremiènlmo 1/2 vi.
št. 81 in 230 k. o. Sp. Korena in vi. št.
206 k o. Zimica, 29.216.70 din.
7. XII J 1924/47. Donko Ana. .posestnica, Vukovski dol, neprđmičninc vL ?t.
34 k. o. Vukövßki dol e premičninami,
137.193 din.
8. XII I 2212/47, Albaneže Peter, magiöter pharmacije, Maribor, Valvazorjcva
ul. 39, nepremičnine pojovico vi. št. 672
k. o. Sv. Magdalena z lekarno in gotovino, 8S6.748din.
9. XII I 2213/47, Kardoš Ladislav, trgovec, Maribor. Koseška ul. 4, premičnine,
340.521 din.
10. III I 2503/47, PartliE Rudoll, posestnik in gostilničar. Zg. Duplek 19, nepremičnine vi. št. 403, 405, 117, 325, 414
in 22o k. o. Zg. Duplek vi. št. 94, 100 in
103 Završka vas, vi. št. 111 k. o. Zimica
in vi. št. 6 k. o. Korena, 109.680 dm.
11. II I 35/4S, Koražija Ivan, trgovac,
Maribor, Partizanska cesta 19. premičnine,
413.622.50 din.

12. IV I 976/48, dr. Zcrjan Ivan, zdrav.
tók, Marita-, MàjBtrova; uk 5, nepfetniSm"ne vL št. 207 k. o. Grajekî marbf, MS»
in pienB&iine, 2,650.787 dio.
13. •• I 1067/48, lÌKaritórger Marija
in ••••••14, pjjeÊSiaiiS în trgovîd v.Jarinfnj, neprèatiÊniHé vl. 6t. 35 t. o. VukoVeK Wù 80, JarêainsM vrB, vl. št. 26
io 46 k. o'. Jàrcninski dól in 161 k. o. Polička vas e premičnjinami in trgovskim
fcvöntaxjem, 383.65Sdia.
14. • I 1017/48, Merdaue Ivana, goetunič^rka, Maribor, Koroška c. 172, nepremicama vî. št. 79 k, o. K«roSka vrata
z goetifoiškim inventarjem, 44.745 dia.
15. II I 1300/48, KosoSé« Mafe teJafttt.
ni tPlmiik, Maribor, Vmarska ul. 1, premičnine. 3&.230 din.
16. III 11301/48. Mikultë Valentin, tlalekj mojster, Maribor, Razlagova ul. 13,
promičiiine, 5.170 din.
17. • I 1302/48, Jazbec Alojz, pere. referent, Maribor, Prešernova «L 22, premičnine, 400 din.
18. IV I 1649/48, Sluga Antonija, po6Cetnica, Maribor, Pobrežje, Ulica 14. divizije št. 2, nepremičnine 1/2 vi. št. 1338
k. o. Pobrežje, 31-080din.
19. I I 1303/48, Ferk Ivan, knjigovodja,
Maribor, Studenci, Erjavčeva ul 7, premična imovina e stroji in blagovno zalogo,
SSitOBSdin.
21. I I 1790/48, Božič Ferdinand, trgovec, Maribor, PoJtelandja nI. S, ••••••nine, 1,330^77 din.
22. II I 180S/48, Lampreht Franc, trgovec v Rušah, nepremičnine vL Št. 143 k.
o. Ruše s premičninami in gotovino,
2,439,600 din.
23. II 1 1036/48, Keiner Alojz, trgovec
Maribor, Kfßkovä ul. 4, möföTnö kolô,
5.4S5 din.
24. II I 1937/48, KovaSc" Ema, trgovha
Maribor, Moskovska ul. 6, trgovslca zsđo,
ga x inventarjem, 104.603 din.
25. II I 1938/48, Jurič Ivan, tt^oveo,
Maribor, Čopova ul. 13, trgovriat zaloga
z inventarjem, 65.276 dòn.
26. Ili ì. 1939/48. Pušnik Mihael, mehanični mojeter j Maribor, TyräeVa ul. 24,
nepremičnine vi. št. 1375 k. o. Poferez^e
ö pletaroo in premičniiinaini, 464.782 džn.
27. I I 2004/48, Arzeašek Leopold, tugovec, Maribor, SloMêMSka ul. 3. bfegovoa
zaloga, 2S.S09 din.
28. III I 2005/4S, Majal Valentia, po,
eeetnik, SlivniSko Ponerjo 46, ntjpremiSnino polovico vL it. 33 k. o. SÛvnîSko
Pohorje, 44.617.20 um.
29. II I 2046/48, Janžekovič Marija,
nabiralka cunj, Maribor, Tuboreka ul. 9,
prenrčnule, 11.410 din.
30. IV I 2051/48, Strakl Anton, kmet,
Osek št. 4, nepremičnine del vi št 114
k. o. Osek s prüMmami in premičninami. 66.650 din.
31. III I 2150/48, Kramberger Jurij,
posestnik, štomac m. 1, ••••••••••• dil
vi. št. 35 k. o. Ploderšnica e prîWkBnamî
in premiičninemi 59.687 din.
32. IV I 2197/48, Strumpf Katarina in
Jožef, posestnika, PoČenik, neprenrifoSne
vi. št. 44 k. o. Počenii e pritiklmanni in
premičninami, 174,388 din.
33. XII I 2241/48. Serap Ivan, mizarski
mojster .Maribor, Vrtna uj. 19, miaareka
delavnica s premiclBlnami in orodjem,
228.109 din.
34. XII I 2360/48, Marine Franc, .leena
trgovec, Maribor, Cankarjeva ul. 35, premičnine, tovorni avlo, motorno boto on
terjatve, 669.260•0 dfc.
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36. XII I 2340/48, Janžekovič Josip, trgovec in radioiemÄ, Maribor, Pionirska
ul 10, premičnine, 1,000.125-30 dio.
36. •• I 2408/48, Prfeternik Matilda,
pletilja, Maribor, Glavni trg 24, trgovski
inventar in blago ter gotovina, 315.709 din.
37. XII I 3435/48, Kreeal Anten, elektrotehnični obrtnik, Maribor, Kejierjeva
ul. 14, premičnine, avto in elektrotehnični
material, 224.134.76 din.
38. XII I 2472/48, Koga! Anton, kmet,
Zg; Kapla it. 25, nepremičnine del vi.
it. 26 k. o. Zg. Kapla e prtöklinami in
premičninami, 189.082.S9 dm.
39. XII I 2503/48, škofi« Frano et., poeeetnik v Zg. Dupleku, nepremičnino del
vi. ». 141, 207 in 419 i. o. Zg. Duplek
ter vi. št 66 k. o. Sli-ratca.
40. XII I 2572/48, Jurše Dragica, trgovka te pocestnica, Smolnik SO, nepremičnine vi. št. 5 in 31 k. o. Smolnik e pri.
tiklinaml In premičninama 387.759.47 din.
41. XII I 2624/48, Gol Gustav in Marija
ter dr. Bedjanič Hermina, bivši družbeniki tt. Motoroil v Mariboru, premičnine,
4520 din.
42. XII I 2660/48, Toplak Martin in Merija, posestnika v Oseku 119, nepremičnine vi. St. 44 k. o. Osek z zgradbami in
premičninami, 57.887 din.
»
43. IV 1 145/49, Požegar Cecilija, poeestnica v Racah št. 6, nepremičnine vi.
št. 135, 460, 647 lo 661 k. O. vi. št. 243
k. o. Morje, in vi. St. 120 k. o. Jeïenca
z zgradbami .pritiklinami in premičninami, 244.843.06 din.
44. IV I 107/49, Valentan Ječe! >dn
Aiójajja, poeeetnika v Zrkovcih it. 36, nepremičnine vi.'št. 170, del vi. ». 42 in
122 k. o. Zrkovoi, vi. St. 184 k. o. Dragučova ter vi. et. 237, k. o. Zrkovci e
premičninami. 319.717.90 din.
45. IV I 179/49. Pobratinšek Jožef in
Marija, početnika v Zrkovcih št. 6, nepremičnine it. 69, 70, 223 in 438 k. o. Zrkowsl, od vi. St. 52 k. o. Zrkovcl 14 par
cel, od vi. it. 63 k. o. Žrfrovci tri parcele
vi. it. 89 im 00 k. 0. Vosek in vj. St. 259,
k. o. Dogože e pritìklinami in premičninami, 735.207 din.
46. IV I 1305/48, Štrukelj Marjan, mehanik in šofer v Mariboru. Koiaki 28, nepremičninp polovico vi. št, 248 k. o. Krčevina s stanovanjsko hišo, bencinsko
črpalko in premičninami, 31.293 din.
47. TV T 181/49, Vogrdn Florijan, elikarekj mojster, Maribor, Slrosmajerjeva
ul. gt. 28. premičnine, črkofllkareka de.
lavnica z Inventarjem, opremo in materialom, 255.230.69 din.
° iiiče poziva vee upnike, da v 60.
(šestdesetih) dneh po objavi tega oglasa
— v Uradnem tifitu LRS priglasijo pri
okr,- em PCKlišfii v Mariboru mesto, eoba
§t li; «voje terjatve, ker ee jih eicer ne
bo več upoštevalo.
Upniki naj «j ravnajo po določbah 9.
tn-s'». člena cit. wedbe. v 60. dneh po objav tega ogl««a mora organ, ki opravlja
zap njeno premoženje, predložiti eodišču
poji« premoženja, \d ga upravlja toi popi« terjatev tega premoženja do drugih
oseb, obrnem pa ee izjavi« o izterljfvoeti
posameznih terjat. .

Razni oglasi

Okrajno ••••• Maribor rno»<o
doe 10. aprila I960.

štev. i6 - 9. v. mt
». 63046 in OF izkaznico ter živiMco fca£
to za april RII in maj RII.
4488
Cerovgek Ivica, Razvanjo • pri Mariboru, prometno knjižico za kolo •. 640092.

Natečaj
4448
St. VII/4-813/1
Okrajni ljudski odbor v Kamniku razpisuje na podHagi določb 3. člena uredbe
0 ukrepih za preprečevanje požarov v
svezi z določbami 55. in 56. člena splošnega zakona o obrtništvu javni natečaj
za oddajo dimnikarakega okoliša e 6«dežem v Lukovici.
Prosilci naj pravilno kolkovane in po
določbah 17. člena splošnega zakona o
obrtništvu z vsemi potrebnimi lietinaoii
opremljene prošnje vložijo v 15 dnoh od
te objave v Uradnem 1'fetu LRS pri poverjeniitvu za obrt in industrijo OLO v
Kamniku.
Prepozno doepele oli nepravilno opremljene pro*iip eo ne bodo upoštevale.
PovcrjcniStvo za obrt in industrijo pri
OLO Kamnik

Poziv! upnfk'--n tn dolžnikom
PotroSoiška zadruga Padbrezje je po
sklepu občnega zbora dne 28. I. 1050 preÈia v likvidacijo.
Pozivamo vse upnike in dolžnike, naj
do 31. V. 1950 priglasijo svoje teTjafcve
oziroma poravnajo evoje obveznoeti.
Po tem roku ee terjatve ne bodo več
upoštevale, dolgovi pa 60 bodo prlfilno
izterjali.
Likvidacijski odbor

•

fet. 112/50
4279-8-2
Potrošniške, zadruga z o. j. 2ìTì Je na
podlagi eklepa zbora zadružnikov 5. III.
1950 prešla v likvidacijo.
Pozivamo vee dolžnike, da do 16. Junija
1950 poravnajo vee »vole obveznosti do za"
druge, upnike pa, da do tega roka prfgJaeijo evoje terjatve Na poznejšo terjatve ee
ne bo oziralo ta ee ne bodo primale, dol.
žndke pa ee bo priflilno iztirjalo.
Delavsko nameačenika potroïniêka
zadruga i p. j. žirj • likvidaciji

Izgubi! ne listine
pr oklicujejo
Albreht Ignac, rudar, PlatiSeva 8, Idrir
ja, sindikalno izkaznioo it. 67127.
4031
Ambrožih Martin, Paraoica 6, p* Brezje,
tablico za kolo St. S-5-2456.
3444
Antonie Ana, Zavru, KL0 Sok» v Slov.
gor. delavsko ••••••, oeebno iekiaznico,
Izdano v Slov. Bistrici I. 1940.
4364
Bebar Francjïka, LJubljana, Reeljova 18,
knjižico za kolo, tov. št. 766070.
4440
Belič Majda,, Brezovica 89, p. Brezovica
pri LJubljani, •••••• za kolo it. 8882.
443S

BHaJ MiJan, LJubljana, Pod gozdom 12,
preklic o izgubi indekaa arhitektae fakulteto v Ljubljani za lefto 1950, objavljen v
Uradnem litfu LRS št. 14, ker ee je med.
tem •.•.
'
k 8006
Bučar Anton, LJubljana, Kavikova 17,
oeebno izkaznico it. 092200, avtoizkaznlco
št. 2546, hdano od NM LJubljana, izkaznico Zveze borcev St. 16342, eindiikamo
izkaznico št. 52028, planinsko izkaznico

Oglari* Ludvik, Muretinci št. 63, KM>
Gajeve!, prometno knjižico za kolo,
znamke >Puch št. S—20—3569 in dvo industrijski nakaznici D-2, izdano cd KLO
Gajevci.
4249
Cotič Viktor, Ljubljana. Celovška 53,
knjižico za kolo št. S—1—17534, tov. Jt.
1296, izdano od NM v Ljubljani.
4979
Cebulj Franc, Vodice pri Kamniku 22,
p. Vodice, knjižico za kolo št. S-3-57S6.
4374
Cehovin Albina, Col St. 18, potrdilo o
državljanstvu, izdano od OLO Gorica.
3730
Cobi Mirko, Cesta na Loko 5, Ljubljana,
edužbono izkaznico št. 53698, izdano 27.
IX. 1949 od NM v Ljubljani, tekstilno izkaznico za 1. 1950 eerija A 1 — št. 3009,
šoforeko izkaznico III. razreda 6t. 346, izdano od oblastne upravo Ljubljanske
oblasti.
4514
Čuk Fridenšk, Sv. Tomaž št. 21, Vojnik
pri Celju, prometno knjižico za kolo410S
ijtablice S—18—1134.
Danovčič Gabrijela, Solkan pri Gorici,
Partizanska ulica 86, osebno izkaznico, 3Zkaznieo za kolo in izkaznico OF. 37*6
Derganc Heda, Ljubljana, člansko knjižico eind. podužnice min. za li;'*;'£!
zdravstvo LRS št. 1S01577.
^403
Dobnikar Ivan, Jezica 27, p. Jezica,
437H
knjižico za kolo, ©vid. št.4 23521.
Dobovičnik Leopold, Zg. Hudinja H7»
Celje, ©vid. tablico za kolo št. 305446.
411?
Dobrajc Karolina, Celjo, Tončke Cečeve
št. 1, eindikatoo knjižico št. 122651, izdano od sindikata Tkalnice hlačovino C«
lje.
*118
Dokša JJarija, Maribor, Studenci. Jen
kova 34, prometno knjižico za kolo zn£"?.
ke »Junior«, eivJd. ». tablice S-16-287o
ter osebno iskaznico na njeno deklisk",
ime Fric Marija.
436^
DolinSek Karel, krojač, •••, L)ubl]an"
eka c. 7, knjižloo za kolo St. 9138. 451»
Draikeler Jelka, Novo mesto, KatarinOV/
trg 4, oeebno izkaznico.
4508
Drob** Make, LJubljana, Rimska ceeta
St. 5, oeebno izkaznico, izdano 1- 1946 oo
KLO Kranj.
4474
Družina Slava, pok. Antona in Marij9
Sigulin, roj. 5. X. 1920 v MarkovSčini 1».
3bJ
okraj Sežana, oeebno izkaznico.
"
DuSi« Joie, Pavlova vas, KLO Pišeceknjižico za kolo znamke >Titan<, •••••>
a92b
št. S—11-572.
Emeršič Ivam, delavec, Sp. Gorče, P"1metno knjižico, St. okvira 3136153, evW45
št. 13313.
>
f
Erklavec Pavel, Želazarna Store, eu»'1-,
kalno potrdilo o članstvu za uporabo J»
vlaku za potovanja, izkaznico 0?,iW*•
od terena Vodmat, osebno rakazmço» >*dano od NM LJubljana in vojaško knjlz^'
izdano od vojaSkega odseka, ••*^^
Ferenčak Ivan, Odranci št. 152, P; Bel"
tinci, reg. tablico za kolo št. 24—3145.
Fink Jakob, Vel. Račua âl. 80, p.. OjJ
euplje, preklic o izgubljeni osebni izKa
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izkazwci OF in sindikalni izkaznici,
Guhnachcr Angela. Marjbcr, Pobrežie,
0
°javIJ6U v UM dnem ktu LRS, št. 15. ker Vrazova 0, osebno izkaznico, izdano v
to sa listina medtem našle.
4518 Mariboru i. 1045 in eîndikaino ••••••
št. 2996976.
4354
Florjanfič Marija, delavka, roj. 13. VI.
1893 v I-redosljah. Krani, izkaznico «a
Gangl Iran, roj. 22. X. 1912, Velka 91,
f°lo št. 764567, znamke.-iChBnmitz«, št.
GOT. Radgona, eedaj v Gornji Radgoni,
tablic, 4027.
4323 Kardeljeva ul. 16, i*4aznico za kolo znamFrajzman Viljem, prometno knjižico za ke >WeItrad-Rekord< št. 472741, št. okvi4536
«olo znamke >Stvwa-Lnxuet št. 6S5S36, ra 2262365, št. tablice Sò71.
ev
"!d- it. tablice S—7—3612.
4355
Hainer Vmko, Ljubljana, Prisojna št. 3,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani, na. Fu>s Mihael, Vižmarjo 35, p. St. Vid,
radikalno knjižico, št. R 002054, izdano kazilo za 10 kg podplatov, nekaj vratov,
boksa • gumija, izdano od MLO, rajona
"i Litostroja, Ljubljana.
4531
I, Ljubljana. '
4407
Gašper^ •.1•••, Soatre 41, LJubljana
Hajdcr Znka, Novo mesto, spričevalo
okolica, p. Dobrunje, knjižico za kolo,
6vj
d. št. S-2-9466, tov. št. Ì16S713. 4376 4. razreda rrreScaiuke šole v Šmiheln pri
Nove/a mestu.
4501
Gašpcrac Jani, Dobrunje 5Ï, Ljubljana
Hayten
Mihael,
Kcvevja
SI,
p.
Kočevje,
«.colica, p. Dobrunje. tablico za kolo št.
S-2-0401.
4375 osebno izkaznico, izdano od NM Ljubljana,
o zaposlitvi, izdano od RKGš
Oašperšijj Metod, Ljubi iana. TyrSeva 36, potrdilo
Kočevje 1. 1948, 2 kopiji raïunov od geop.
Mizico za kolo. evid. št. S-l-1548, tov.
podjetja Kofnvje. izdani 1. 1950 in kopijo
5t
- 761197.
4577
ceka b?nkn Kočevjp ;t. 617-50-200-34.
Garritovi« Milenko, Vrhnika, voj. poŠta
4410
0
»12, po 45 toSk za tekstilije in obutov za
Hercog Jožn, Maribor, Pobrežje, Zrkov5?"1> maj, junij 1050, planino knjfâco ••• 20. prcmeiiH- kniizico za kolo znamke
*'• 73760 in oblačilno knjižico št. 237,
»Junior-" št. 9266S, evid. št. tablice S—
°boje od VP št. 5312, osebno izkaznico, 16—9353.
'
4360
'uravfitveno knjižico, 2 potrdili o odlikoHot'CT.ir
dr.
Vojtph,
Ljubljanska
B,
Ce.
Vaa
iu in odločbo iz bolnjec.
4443
Jje, ođebno izkaznico, izdano od MLO MaGazvoda Anton, roi. 17. I. 1028 v Črribor.
4119
"••••, amdikalno Izkaznico Et. 16S509Û.
HoTvat
Jože!,
pr-ljt-deler.
Kobilje
132,
4532
prometno knjižico za kolo znamke >DiirGajroda Marija. Brusnice, potrdilo o
»odaji svinjske kože št. 3Ö311, izdano od kopp<, tov. št. 640017.št. tablice S—24—
4335
»Kotekf-a.;, Nov0 mesto.
4368 4864.
Jagod'c
Anton,
ëmarie-Sap
knjižico
zs
Gradbono podjetjo »Beton« Celje, reg.
4436
'«••• tovornega avtomobila znamke kolo, evi d. St. S—31 T.
»«ôc št. S-7610.
4109
Japelj Mürija, \rerd 76, prometno knjižico
za kolo.
2062
, Grïar Marija, Zagorica U. 3 pri Kamni??•?•
Radomlje,
oîebno
izkasmîoo.
izdano
JerančiS
Franc,
Zaloäka
cega
173,
LjubPa »-LO Radomlje I. 1Ô46, iz'k.. IL.CP OF, ljana, osebno izkaiznico, knjfeico za kolo,
«dano od okraja Kamnik, knjižico za kolo, evjd. št. 32322, tindifcalno izkaznico, vo^asaico RK, sindikalno izkaznico, iz- jaško šofersko izfkaznico in potrdilo o za«ano od ljudske šivalnice rajona IV. pcslitvi, izdano od' V. P. št. 2624. 4315
4ubljana, 3 oblačilne nakaznice delno
Kadilnik Frančiška, roj. 26. XI. 1927 v
•°ljeue na imo Grčar in oblačilno izkaz- Slov. Konjicah, delaveko •••••• številka
°^ (celo) na ime BremSak.
4409 132385, izdano pod št. 6060 prî OLO Polj. Grdadolnik Avgust, Kožarje 140, Ljub- čane.
4533
tax?-a' Soîer prî »Mes•*1*» Ljubljana,
Kapun Karol, Dolnja Lendava, ParäJfko 4 tonskega tovornega avtomobila
r^e »Mercedssi, evid. SU S-8628, št. zaneka ulica 7, elužTseno izlcasmico, izdano
•°!•••• 803552315.
4411 od OLO Dolnja Lendava, osebno izltaznico, izdano od KLO Prevalje in p^ebno
Gorđcnc jož'ca, Novo mesto, Skaückije- izkaznico na tee žene Kapun Man/e, fzi * 12, spričevalo 3. razreda mesijanske lo- dano cd MLO Dolnja Lendava 1. 1949.
0 v
Smihelu pri Novem mestu.
4502
3881
Gorjanc Franc, Kranj. Koroška 2, izkaz.
Kavšek Franc, DES, Novo mesto. de.
•}? za kolo znamke >Waffenrad-Steyer<, la-visfco knjižic" S. 1421550.
4509
?,i°- St. tablice S-4-2964, št. okvira
Knez
Ivan,
roj.
22.
XII.
19S0,
Movraž
«04471.
4048 št. 23 Sežana, osebno ijikazmeo, izdano
• ^fnjak Marija, Maribor, Studenci, lÀm- Od OLO Koper 1. 1947.
4041
•••• no delavsko knjižico, izdane od
••••
Kešport
Noža,
Sv.
Bolfank
16,
p.
Maj• dela ]. 1949.
4S5S
šperk. prometno knjižico za Mo znamko
r
ke ? Prane, strojnik, Kasovec 65, p. Lo- »Standard«:, evid.' št. S—20—6276, izdano
••*4"*. Zagorju, svojo izkaznico za kolo in od NM Ptujska gora.
38Ô5
tr^ZniC0 •• žensko kolo znamko *Kos••••
Karl,
Sv.
Lenart
v
Slov.
gori•^«. izdano od OLO Trbovlje.
4023
cah, osebno 'ziiaznico. izdano pri Sv. LeJ> '.••"0•»• AvRušt'n. Ljubljana, Poveelova
nartu 1. 1045.
4851
œE
dr*,
,.
bno izkaznico «. 49S0 za tuje
f2av
Klaccar
FranK'SIca,
Loke
12,
KLO
Krka,
»iane, fedano od Mineta v Ljubljani.
4014
r,
4075 iakaznico OF in ZB.
or,J1
Klander Janko, Primekovo 23, Kranj, tai.]f,?
Prane,
Prvačraa
SO,
Gorica,
blico za koJo it. 16936.
4414
*az"iro za kolo šf. S--28-4792.
4435
11
Slavku
Do1
Kmetic
Angela,
Podgorje
št.
86,
p.
Kamkniiï - '
^
- Zfmcma Št. 61,
nik, knjižico za kolo znamke >Pn«o<, tov.
Blet* ^ kolo št. 02, izdano ođ NM •.
4477
*p<*.
3BR6 št. 1187760.
3osi
Kobal Iran, Vrhnika, Nova ceeta 7, potablf."'*
l).
Skorba
28,
p.
Hajdina,
*bh«> za kob St. 12.127.
S932 trdijo o nciadani dehvškd kojlJloi. «28

Stran 20•
Kočar Franc, Mengeš 47, •••••* za ••
lo, evid. št. 2836. tov. š;. 93815, izdano
v gtorab.
4527
Kočila Franjo, delavec pri Proizvodnji
nafte v Dolnji Lendavi, 3 zadružne kniižd.
ce na ime Kcćila Franjo, Kočila Franjo ml. in Kef ila Ivan.
3714
Kojek Vinko, Ljublana. Metelkova In.
oblaèalno kaTto z vsemi točkam.:, zadnjeg3
četrtletja, izdano od •»Titovih r-n-^^ L toetroj«', Ljubljana.
437•
Kolarič Steian. Zg. Duplek pri Maribo.
ru prcttriPtno knjižico za ••!• £i. 17091.
43Ô7
Kunar Jože. Sv. IT!: 7 •. Trhovlj" '.
IjDJiiico za ko> «.<• .-—14-1490.
iîS'.1)
Konstruktor, Maribor, premetno knjiži
co za kolo ?f. 663371. pvid. št. tab&e
S—16—493.
4348
Korenjak Mihael, Podvine št. 14, okr.13
Ptuj, šofeToko knjižico -t. 37?0, izdano ->i
od6f*ka za notranjo zadeve pri OLO MaR
ri l» r
927
Kra^l Juli;ana, Mai i or. OorUega 2.
prometno knjižico za kolo znamke >Tii
umî< št. 32100, eviri, št. tablico S—Idillio.
'
4350
Kukol Janez. Zaç^>jici %t. 12. MoškanjH.
izkaioiioo za kol« rnamke '?>rct,št. ck^ira 11.720, re?- ft. 3357.
3933
Kunoj Martin, roj. 11. XII. 1930, Žagaj
št. 2. KLO Sv. Ptfer pod Sv. «orami, prometno kniuire za kolo znamk*1 >Wandnrer^, št. okvira 1360913.
3842
iAnišek Iran, Kamnik, Graben 40, knjižico za kolo, evid. št. S-3-9J58, tox. št.
11186.
4523
LApOvnik Konrad, Trčova 43, p. S>v. Peter pri Mariboru, prometno knjižico za
poltovorni avto znamke >Fiat-Anoa-Turinc Št. 514-082324.
4345
Lubej Frida, Železarna štore, uehiioeru
ekb knjižico št, 355706, izdano od' Železarne Store, em<E!kahiD •••••» •. 71207,
izdano cd Stowaîne pcorTOaice $te» la
osebno izkaznico, izdano od KLO stete.
410S
Lukman Frančiška, prometno koßEco
za kolo zbamks >Kosmt2ž«, štsvOtai e!{rtra 106751, evid. št. tablice 4S09.
3S47
Mahne Marija roj. Skrlj iz TopčtoaJt. 48,
osebno izkaznico, izdano od OLO «• Bietrica.
3887
3Iajn'k Apolonija. Ljubljana, Obireka
št. 18, knjižico za kolo znamke >Twrpedo<
It 664969, evid. št. 1865•!
4475
Malovrh Anica, Virmaše S3, p. Škofja
Löka. œebaio äzfemico in knjizîcfr za kolo4519
Martinčič Jože, tehnik pri gradbenem
podjetju »Krka<. Novo mesto, «Sndîkalno
••••••• Izkaznico št. 2988S3Ô.
4610
Marni Hcda, pinđ'kalno izteznico etovilka 2938242.
4434
Manko Alojz, dikareki mojster iz Polic St. 121 pri Goj, Radgoni, oeebtnd izkaznico, izdano od KLO Pc-lice pri Gor. Radg<mi, prometno •••••• za kolo^ izdano
pti notr. odee&u v Gor. Radgoni in izkaz.
mtoo OF, «zdaino od kraievneea OF odbore
PoMce.
3172
Mavri Milka, ditevi Bnte^o 106.
Idrija, fakaznfco za kolo zoemfee »Bornw
•. 1481681, reg. ft. •.
4Ä40
Menhart Alo)«, kanet CÈrteffa 38 P- &•
Kungota, promefao feniffico za frrto šrevrSa 188767, ev*d. lt. 4889. osebno iztoz-

ta'oo, Jadno L 1945 odi OLO Maribor dko-
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lica, potrdilo za oddani orožni list, izdano od NM Zg. K un gota, izkaznico OF, potrdilo za tov v i/.Hiiejnem pasu, izdamo od
0L0 Maribor okolica, poverjenišvto za
notranje zadeve.
4463
Ministrstvo za notranjo zadevo LBS»
Glavna direkcija trgovsldh gospodarskih
podjetij »Pre&krba " MmoU v Ljubljani,
okroglo štampiljko z navedenim besedilom. Odslej velja stampiglia z lr.vpdmim
bw-ediloui ii) označko ! in 2.
132.5
Morel Jožef, Voklo 7•, knjižico za kolo
znamko »Legnano«, tov. St. 8940 Z, številka tablico S-4-1555, izdajio ori NM Krani.
4022
Muši? Mihaela, Ljubljana, Jeraejeva ulica 11, osebno, mladinsko in sindikalno izkaznico, izdano od sindikata Zveze gradbenih delavcev ter izkaznico OF4487
Narodna banka FLRJ, centrala za LRS
r Ljubljani, ovid. tablico št. S—1739, izdano od NM v Ljubljani za tovorni-s'pecialni avtomobil znamke •-Chevrolot-Bronfield«.
4417
Nedcljko Slava, Zg. Radvanje, Maroltova 64 pri Mariboru, prometno knjižico za
kolo znamke »Junior« St. 82352, evid. št.
tablice S-16-10825.
4363
N'kodinovic- Marinko, zastavnik, voj.
poŠta 4041/14, spričevalo VI. razreda
gimnazije, izdano cd državne realne gimnazije v Loznici 1. 1947.
4090
Novak Ivan, Podlog št. 17, p. St. Peter
pri Celju, prometno knjižico Za kolo št.
tablice S-6748/S—13.
4111
Novak Marija, Stožice 63, p. Jezica,
osebno iskaznico, izdano na Jezici 1. 1945.
44S5
Novak Viljem, Ljubljana. Pokljukarjeva
et. 46, delovno knjižico St. 34229, ' izdano
cd uprave za delovna pilo ML O Ljubljana
1. 194.9.
4446
Okrajni magazin Maribor okolica, prometno knjižico za kolo znamke >StyrLa«
Et. E 6192, evid. št. tablice S-16-3453.
4366
Okrajni svet Maribor, prometno knjižico
za kolo znamko > Viktor a* št. 1375774,
evid. St. tablice S—16-15816.
4349
Okrajno aTtoprovozniško podjetje, Maribor okolica, evid. tablico tovornega vo,za
>Chcvroloi< št. S—6400.
4049
Osojnik Srečko, Ruš*., Tvornica dušika,
prometno knjižico za kolo znamke Boeder« Št. 2110975, ovid. »teviUia tablica
S-l 7-5664. .,
4361
Palma Frane, Ljubljana, Zadružna 9,
osebno izkaznico št. 072369, izdano od
NM Ljubljana L 1945.
4486
Pelei Steli, Maribor, Pobrežje. Zrkovska 30, evidenčno tablico *!. S—16—3557
,'••: nolo znamke -»Wanderer« St. 1160029.
4346
•i^rfit Milan, Maribor, ftt. Iljska 47,
ìMno' knjižico za kolo znamke ïGoešt. 1498992, eviđ. št. tablice S—
i
•100.
4353
pt-rko Marjja, Ljubljana, Ilirska 18, airidi.
kalno izkaznico.
4484
t'lrh Milica. Študentka
Vitanjo-trjj
št. fio, izkaznico za kolo znamke ^Vcatai.
tov. St. 62695, reg. St. 13—3472.
3930
Planinšok Jakob, uslužbenec železarne
J(y- -nce, rej. 6. VII. 1910. lavornik. Mia
dir 4a c 9. osebne '.^•-•.
3-4vi
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Podjetje za promet z levom, Ljubljana,
knjižico za kolo znamka >Visla«, številka
okvira 9420S76. evid. št. 11590.
4482
Pohorska tovarra kovanega orodja, Buše, prometno knjižico za kolo znamke
>Sw*itovit< št. V 34951.
3696
Ponebšok Božidar, Stožice, Ljubljana,
maiuritetno spričevalo iz 1. 1919.
4438
Potoi'nik Janko, Ljubljana, Rožna ulica
it. 21, .šotereko izkaznico, :zdano od NM
Ljubljana 1949, prometno fcnj.'žico št. 1873
za motor št. 00479, izdano od SM Ljubljana, sodno pooblastilo, izdan/) od sodišča
v Ljubljani za zastopanje Jankoviča Alojza, Ljubljana, Rožna ulica 21 in sindikalno knjižico sindikata prosvetnih delavcev
št. 73, Ljubljana.
4370
Praprotnik Mario, Ljubljana, Valjavče.
va št. 18, vojaško knjižico.
4476
Pribnšif Jože, Ljubljana, Cankarjeva
»t. 18, tablico osebnega avtomobila št.
9370, iast Lovske zadruge, Liubliann. Kcmenskega ulica.
4405
Raduhc Stoian, Gaberje 130, roj. 1.
VIII. 1885 v Odrancfli, poljedelec, reebno
izkaznico.
3728
Rešilna postaja Celje, prometno knjižico
za 6anatetno vozilo znamke >Ford< št. tablice S-3992.
4110
Rogelj Matjaž, Ljubljana, Grajska planota 1, živilsko izkaznico D-2 za maj 1950,
1 naročilnico — akreditiv |t. 6-1-461-pait.
4-41-• e podpisom referentke Jug Joeipine, Sektoralna ambulanta RLO III
Ljubljana.
4406
SajeviC Ivice, Nova vas S>t. 51 çri Celju,
prometno knjižico za kolo št. tablice S—12
-4766.
4114
Sewgafnik Dominik, Rove, Frankolovo
pri Celju, delavno knjižico St. 1339816,
izdano od 0L0 Celje.
4115
S-tar Vinko, Kamnik, Zg. Porov», osebno izkaznico in izkaznico za kolo. 4512
Sivcc Franc, Novi bloki š». 9, SiŠka,
Ljubljana, knjižico za kolo št. S-25-3756,
izdano cd NM Pcstojna.
4372
Siak Ana, Ljubljana, Goetilnicaraka 6,
sindikalno izkaznico, izdano ni sindikata
»Semenarne*, Ljubljana.
4439
Smrke Jože, KLO Št. Rupert, knjižico
za kolo št. tablice S—7—957, št. okvira
14113.
3935
Spoljar Vinko, Pregrada St. 15, p. Vina
gora. Hrvatska, vojaško knjS&eo, izdano
v Ljubljani.
4371
Srednja Sola za rurizejn ia gostinstvo
Ljubljana, Privoz, 11, evid. tablico za kolo št. S-l—28492.
4526
StepanSc" Marija, Cesta v Mestni log 85,
knjižico za kolo, evid. št. ••••, izdano v
Ljubljani.
4404
Stepif Nežika, Ljubljana, Tržafcka 60,
osebno izkaznico, izdano od KLO Prusnja
vas, okraj Krško.
4473
Stojan Franc, St. Vid pri Grobeinsm,
Celje okolica, vojaSko knjižico, izdano na
vojaškem odseku v Celju I. 1949, železničarsko režijsko karto, izdano ćd gl. kolodvora v Ljubljani 1. 1950, knjižico »umetak« za vožnjo na brodovih, izêTano i. 1950
•. gl. kolodvoru v Ljubljani, osebno izkaznico, izdano v St. Vidu pri Grobelnem 1S49 in zadnje šolsko spričevalo 4.
/aar. osnovne Sole v St. Vidu pri Gr^bel.
nem.
4412

Štev. 16 — 9. V. 1050
Strah Ivana, Vižmarje 166, p. St. Vid,
knjižico za kolo4483
Stumberger Ivan, Maribor, Studeaeii
Lenigrajska 20, •••$••••• knjigo za
Splošno metalno v Mariboru.
4365
Sejčš Roman, Ljubljana, Celovžka c. 78,
tablico za kolo št. 22500.
4478
Skerijanc Alma, roj. 23. IV. 1930 v Rožicah »t. 14, Materija, Sežana, osebno
.izkaznico.
3891
špolad Andrej, Postojna, Ojetri vrh.
osebno izkaznko in potrdilo prijave. 4500
štefanžič Alojzij, Budanje št. 69, p. Vipava, Gorica, osebno izkazalo št. 7595,
izdano od KLO Butanje 22. V. 1946.
Strcmielj Slava, Prestovlja vas št. 4, bon
za 1 svinjsko kožo št. 07295 in zadružni
boni za 2000 din za •••••^ ra/nega blaga
v zadrugi, izdani od Kmetijske obdelovalne zadrugo St. Vid pri Stični ter knjižico za kolo.
4382
Tovarna metalnih konstrukcij, Maribor,
Tezno, prometno knjižico za kolo znamke
>Viala«, št. okvira 4918422.
3091
Tratnik Iva in Bati» Herrn na, Ljubljana, Miklošičeva 13. živilske karte za •••
1950 z odrezki za malčobo in praške tsr
na ime Tratnik Iva celo karto za maj4442
Urbane Angela, Sv. Jakob ob Savi 9,
p. Dol pri Ljubljani, knjižico za kl0le>
evid. št. S—2—10614, tov. št. 1215553.
4444
Urbane Marija, Sv. Jakob ob Savi št. °.
p. Dol pri Ljubljani osebno izkaznico.
444o
Urbau8i£ Anton, Ljubljana, Vodnikova
St. 8, knjižico za kolo, evid. št. 1615.
4403
Vajgl Ivan, Maribor, Stalingrajska <-6>
prometno knjižico za kolo znamke >!»•
anehk št. 116963, evid. št. tablice S-16^-5881.
43o9
Vidmar Raman, Ljubljana, Ci^lerjeva
it. 34, vojaško i» •••••• knjižico }f
službeno izkaznico.
*°l
Vjtanc Karel, Celje, vojaško knjiži?0;
knjižico za. kolo U. 1126, Stevïlka cî^Tf
344671, partijsko izkaznico ter dve Ejvu
41
6ki nakaznici TD a in Nav.
**
Vojna postait. 3890, Velike Bloke, regtablice tovornih motornih vozil JA «-68-48, N-69-07 J-24-48, K—73^
in j_24--26.
S901
Vovk Vinko, Ljubljana, Gerbičeva 1^
osebno izkaznico.
44o<
Vrhovnik Ivan, Trzin 109, knjižico\ &
kolo.
&n
Vrhovšek Maja, Irena, St. Vid Vf
Ljubljano St. 96, 2 Živileki otroSki Isarü f
u
april 1950.
r
Vukaâinoviï Nikola, Vrhnika, •••••ska c. 21. oblačilni karton št- 070a?o,i
1. 1050. izdan od •••. požre št. 42^'
•••••.
**
Žerdoner Jožica, Celje, Partizanska c.-*'
prometno knjižico za kolo, 5t. ^°1}?1•
4l
S-12/3458.
/;
žnlđer Radislav, Celje, Kersnikova »>
1
«_„ ,._.-.•«..
^
prometno
knjižico _.
za kc
' ,l0 jt. oblice S4107
-1722.
Žvokelj Marija, Ljubljana, Na klanek«
k. 5, osebno frkaznico št. 049150, knM1
co za kolo, evid- 5t. 26753, lov. «L 499^

izdaja »uradni tot LRS«, Direktor <•• odgovorni uradnik: <tr. Raetko Mofaik. iteke ttekarne »IVrnet* romitea. »eJ « LJubljani
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ŠTEV. 17

Razgiass in ogiasi
K nasi založbi je izšel

Cenik nižjih enožnih cen za industrijske Izdelke
z xeljavBostjo na vsem ozemLju LRS
ï^a cenik v izdaji in priredbi >Urada za cej»,e pri predsedstvu vlade LRS« je dopolnilo »Ceniku odkupnih • drenih (vezanih) cen za poljedelske pridelke nižjih enot.
^h cen v prodaji na drobno za industrijske izdelke«, ki
Ie bil objavljen kot priloga v Uradnem listu FLRJ št. 41
z
*» 14. V. 1949 in obsega:
Y I. delu načelne predpise v zvezi s cenami, važne za
Covino in veljavne na območju LRS kot dopolnilo zvez*
^ predpisom. Tu je uvrščena uredba o stroških drž.
lovskih podjetij, odločba o rabatih in maržah za proiz°ue, za katere so predpisane enotne cene, odločba o raatih za sol, odločba o trgovskih maržah za kmetijske prie
*ke in za kmetijske pridelke, ki se kupujejo cd pride^alcev po določenih (vezanih) cenah, daljo odločba o
Jfcznem zaokroževanju cen v prodaji na drobno, odločba
? stavnih pasovih in o normativih za dobavo blaga iz
l0v
arii in trgovskih skladišč (baz).
V n. (JQJU SO nj2je ©notne cene z veljavnosjto na
e
^
5
ozemlju LRS. Tu so navedene cene za živila in izdelt
övilske industrije, dalje cene za obsežno skupino izdelk,"°v tekstilne industrije, za izdelke kovinske industrije

in elektroindustrije, cene za izdelke lesne industrije in
gozdarstva, za nekovine in gradbeni material, za izdelke
kemične industrije, izdelke iz kartona, lepenke • papirja,
cene za fizkulturno orodje in igrače ter cene za najrazličnejše usnjene izdelke. Na kraju je dodatek cen za žična
pletiva in platno.

g,

carinski zakon, predpisi o invalidskih gospodarskih podjetjih, delavsko-uslužbenskih restavracijah, dečjih jaslih,
predpisi o ustanovitvi in prenehanju delovnih razmerij
in o delavskih knjižicah, delovnih normah in tehničnih
aormativib porabe delovne sile in materiala, o akumulacijah in cenah itd. z dodatk »m. Zbirka, ki ima nad
So tabelaričnih pregledov • vzorcev, obsega 879 strani
in stane v polplatno vezana 130 din.

" izdaji Društva pravnikov LRS, sekcija za partizan»
Pfavo in v naši založbi je izšla knjiga
Û
°KU3IENTI O RAZVOJU LJUDSKE OBLASTI V
SLOVENIJI
iga
Pos]••^ ' hatere pradivo je zbra! ìD priredil ljudski
jL ••• in univ, prof. dr. Makso Snuderì, prinaša 162 dokonent0v' ^ raz^lasa CK KPS na slovensko ljudstvo
Slo6C
.a^r^a *94* d° ultaza ° imenovanju Narodne vlade
Veai
ij,
jß dne 5. maja 1945, in sicer pravne dokumente
p0 **arodue osvobodilne vojne Slovenije z značajem ali
6n
°m zakona ali najvišje norme, izdane od vrhovnih
0r
pr^nov- Besedila kronološko zbranih dokumentov so
li^j?eseûa v taki obliki, kakor so bila izdana med ve•^•• bojem v partizanskem tisku, popravljene so samo
sW? Ve^° napake. Posameznemu razdobju je po"ato^0. na čel° sPlošexi Pregled razvoja v Jugoslaviji in
v g ^fis razvoja v Sloveniji kot sestavnega dela razvoja
Poja •u?** Na kraJu ^S6 Ie avtor dodal komentar, ki
r4 Je pomen posameznega pravnega akta.
Prav ^ nudi Pre&ledD° e^io razvoja prvih začetkov
'•••• P^RJ *"* slovenskeni ozemlju kot dela splošnih
diljj Jev jugoslovanskega prava v dobi narodne osvobo68, v V°^ne" ••5!8•' k5 obsega 240 strani, stane broširana
Polplatao vezana 78, v celo platno vezana pa 90 din,
0

t^. Državna gospodarska podjetja, ljudske odbore pa
Posameznike opozarjamo oa
IRI
ki ^ J° GOSPODARSKIH PREDPISOV •. DEL
tfa^Važa° dopolnilo prvib dveh zbirk. Splošnim predelav^: ° f Uprav} drž- gospodarskih podjetij so dodani
P edpisi o kontroli nad Izvozom in uvozom ter

L

Pregleden in za praktično uporabo zelo koristen cenik
izpopolnjuje vrzel v sistemu cen, ki je nastala po objavi
cen zveznega pomena, veljavnih na vsem ozemlju FLRJ.
Z njim smo dobili praktičen priročnik cen za industrijske
izdelke republiškega pomena. Cene so razvrščene pri
vseh skupinah v posamezne podskupine, tako da se lažje
in hitreje najdejo.
S posebno odločbo Urada za cene pri PVLRS so razveljavljene vse do sedaj po tem uradu objavljene cene za
istovrstne izdelke in veljajo poslej cene, objavljene v tem
ceniku. Zato je priročna knjiga vsem uradom, ustanovam,
krajevnim ljudskim odborom kakor tudi obrtnikom in posameznim interesentom tembolj koristna. Strani ima 202
in stane 60 din.

V zalogi imamo še tele knjige in brošure:
Splošni register predpisov za leta 1945—1947. Strani
453, cena 60 din in
Splošni register predpisov za leto 1948. Strani 404,
cena 68 din. Obe periodični publikaciji prinašata vse
predpise, ki so bili objavljeni v omenjenih letih v Uradnem listu DFJ in FLRJ, v Uradnem listu NVS in SNOS
oziroma LRS, Finančnem, zborniku, Vestniku urada za
cene pri PVLRS in v Službenih obvestilih zveznega urada
za cene. Snov, ki je pregledno urejena po abecednem redu in časovnem razdobju, je za vse urade ìD ustanove, pa
tudi za posameznike, ki se bavi jo e študijem razvoja naše
zakonodaje in gospodarskih predpisov tembolj pomembna
in nepogrešljiva, ker ji bo sledilo prav tako zbrano in Izpopolnjeno gradivo za leto 1949 v novj zbirki
Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del. Strani
304, cena 90 din. Slovenski prevod okusno in v platno
vezane knjige je zamišljen in izdelan v prvi vrsti kot olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela
kazenskega zakonika pri uporabi predpisov posebnih kazenskih zakonov.
Ravnateljstvo >Uradnega lista LRS«
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Razglasi oblastnih
ljudsidh odborov
Sprememba
rodbinskega imena
Drž. št. 743/50
6071
Z odločbo MLO glavnega mesta Liub.
ljane, poverjeništvo za nt>tranje zadeve z
due 17. V. 1950. drž. It. 743/50 je bila
Ukmarju Jakobu, roj. 27. IV. 1920 v Kobolih, okraj Sežana, majorju JA. etamujo.
čemu v Ljubljani. Subičeva ul. 3, po 21.
Senu zakona o osebnih imenih dovoljena
/sprememba zajetnega imena v >D u s a n<.
Sprememba velja od dneva te objave.
Mestni LO za gl. mesto Ljubljana,
poverjeništvo za notranje zadeve
dne 17. maja 1950..

•

St. IV-66/3-50
4702
Poverjenik za notranje zadeve oblast
nega 10 Goriîke oMast- v Postojni je z
odločbo z dne 3. maja 1950 št. IV—06/260
po 21. členu zakona o osebnih imenih
dovolil Fuk Jožefu, rojenemu 7. II. 1927
v Slopuh. bivajočemu v Slopab št. 8, da
spremeni svoj priimek Fuk v B e n è i č.
Sprememba velja od dneva te objave.
If pisarne poverjeništva za notranje
zadevp Obi. IO fiori;;;.- n\A*<\

Register državnih
gospodarskih podjetij
Vpis»
93S.
Sedež: Ajševica. Nova Gorica.
Dan vpisa: 6. maja 1950.
Besedilo: Splošno kmetijsko gospodarstvo, Nora Gorica.
Poslovni predmet: Kmetijska proizvodnja, vnovčevanjo proizvodov v nepredelanem aH predelanem stanju ter sklepanje
in opravljanje web zadev, ki eo v zvezi
e proizvodnjo al vnovčevanjem.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. odločba št- S-••• 120 • dne 24. III. 1950.
Operativni upravni voditelj: Ministrstvo
za kmetijstvo LRS.
Podjetje nastopata in zanj podpieujeta:
But Franc, direktor, samostojno, v ob.
eegu zakonskih pooblastil in praivil pod
(et ja;
Stubelj Mario, glavni računovodja, eopodpisuje listine po 47. členu epi. zakona
O drž. gospodarskih podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 5. maja 1950.
ar. 243-214—1950
4939
939.
Sedež: Breg pri Kočevju.
Dan vpisa:11. aprila 1950.
Besedilo: Podjetje za kmetijsko strojno
službo Kočevje, Breg.
Poelovni predmet; IrvrSevanj« etrojnih
d^l v kmetijstvu, nabava to popravilo
kmetijskih strojev in orodja, obratovanje
mehanični- in kleparske delavnice in drugih sorodnih delavnic ter ektepanje ta
opravljanie vseh zadev, kl sluaijo glavnemu poetu.

Ustanovitelj podjetja; Vlada LRS, odločba St. S—zak 127 z dne 24. III. 1950.
Operativn. upraivni voditelj: Ministrstvo
za kmetijstvo LRS.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Vidergar Rudi, direktor, samostojno, v
obsegu zakrnskih pooblastil in pravil podjetja in
Kac Hubert, glavni računovodja, ki sopodpisuje listine po 47. članu epi. ••••••
o drž. gasp, podjetjih.
Ministrstvo i& finance LUS,
Ljubljana,
dne 11. aprila'1950. •
w
St. 243-233-1950
4649

•

940/41.
Sedež: Kočevje.
Dan vpisa: 10. maja 1950.
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, Kočevje.
Poslovni predmet: Upravljanje, gojenjc
(pogozdovanje) in varstvo gozdov, odka
zovanje ter sklepanje pogodb za okorišča,
nje stoječega lesa z drž. lesn.mi 'ndustrij.
akimi podjetji.
Ustanovitelj podjetja: Vlada uiiS, odočbu 5t. S—zak 768 zebre,26. XII 1950
Operativni upravni vodiielj: Ministrstvo
«a gozdarstvo LRS.
Podjetje zastopajo • zanj podpisujejo:
Virnik Franjo, direktor, samostojno, v
obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja;
Bižalj Drago, šef planskega odseka,
Troha Ludvik, šef komercialnega odseka.
Mazi Davorin, referent planskega odseka, vsi trije v odsotneeti direktorja, v
istem obsegu kot oni.
Ministrstvo za tiuanco LRS,
Ljubljana,
dne 10. maja 1950.
Št. 243—141—1950
4942
942.
Sedež: Kočevje.
Dan vpisa: 11. aprila 1950.
Besedilo: Živinorejsko gospodarstvo. Kočevje.
Poslovni predmet: Kmetijska proizvodnja, vnovčevanje proizvodov v nepredelanem in predelanem stanju ter sklepanje
in opravljanje vseh zadev, ki eo v zvezi e
proizvodnjo ali vnovčevanjem.
Ustanovitelj podjetja; Vlada LRS, odločba 6t. S—zak 127 z dne 24. III.11950.
Operativni upravni voditelj: Ministrstvo
za kmetijstvo LRS.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Šenčur Alojz, direktor, samostojno, v
obsegu zakonskih pooblastil In pravil pod.
Jetja in
Muhič Ivan, glavni računovodja, ki eopodpieuje listine po 47. členu epi. zakona
o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 11. a.prila 1950.
St. 243-234—1950
4647
943.
Sedež: Lipica.
Dan vpiea: 6. maja 1930.
Besedilo: Republiška kobilarna, Lipica.
Poslova.) predmet: Vzreja plemenskega
materiala v konjereji in njej potrebna
kmetijska proizvodnja ter eklepaDje in
opravljanje drugih zadev, ki eo e tem v
zveii.

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba št. S—zak 128 z dne 24. marca 19a0Operativni upravni voditelj: Ministrstvo
za kmetijstvo LRS.
Podjetje zastopata in zanj podp^ujeta.
Strajnar Alojz, direktor, samostojno, v
obsegu zakonskih pooblastil in pravil podjetja in
'
Mohar Ivan, glavni računovodja, sopodpisuje listine po 47. členu spi. zakona
o drž. gospodarskih podjetjih.
, Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 5. maja 1950.
i9é0
St. 243-260-1950
944.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 8. aprila 1950.
Besedilo: Industrijski servis, detail.
Poelovni predmet: Oskrbovanje indu
utrijskih podjetij zveznega in republiškega pomena ter enot jugoslovanske armad?
na ozemlju LRS v detailni prodaji z vsem
tehničnim in železniškim servisnim materialom.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od
ločba št. S—zak 98 z dne 1. III. 1950.
Operativni upravni voditelj: Glavna direkcija industrijskih servisov LRS Pfl
Ministrstvu za industrijo LRS.
Podietje zastopata in zanj podpisujeta:
Stražišar Avgust, zač. v. d. ravnatelja»
samostojno, v obsegu zak. pooblastil io
pravil podjetja in
Baiane Franc, glavni računovodja, ki
eopodpisuje listine po 47. členu opl- M*
kona o drž. gosp. podjetjih.
Mnrstrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 8. aprila 1950.
St. 243 232—1950
4e46
94•.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 9. maja 1950.
Besedilo: Podjetje za gospodarsko razstavo LRS, Ljubljana.
Poslovni predmet: Prirejanje gospodarskih razstav, organizacija razstavnih pr°"
etorov In drugih tehničnih pogojev za razstavljanje, preskrba in uprava etalnih razstavnih prostorov popularizacija g°®P0~
darekih razstav ta pomoč ljudskim «oborom pri razstavah lokalnega obsega.
'
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. o&
ločba St. S—zak 12 z dne 17. I. 1950.
Operativni upravni voditelj: Mlnietret*"
za komunalne zadeve LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo;
ZidarlČ Borte, direktor, samostojno, y
obsegu zakonskih pooblastil fn pravil poo-

•<
Dermota

,
,•
Franc, tajnik, v odsotnosti
o
rektorja, v 5stem obsegu kot on; in
,
Skic Brna, glavni računovodja, sopo"^"
pisuje listine po 47. členu epi. zakona
drž. gospodarskih podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
LJubljana.
dne 9. maja 1950.
494
ôt. 248-252-1950
'
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946.
Sedei: Podkoren, Kranwfca go» na Gore
nj3kein.
Dan vp;M: 8. apnffla 1950.
Besedilo: »Hotel Vitranc« Podkoren.
•Poslovni predmet: Samostojno cprav••••• gostinske, predvsem hotelske, ka.
a
ralüke m rectavracijske obrti.
. 'J^uovitelj podjetja: OLO Jesoaice. cd«*ba št. 1—257^2-1—0 z dne 24. III.
1918 {zjikazvm Prczidija Ljudsko t«kupscino LRS, št. Ü 162 z dno 5. XII. 1949
2 z odločbo vlado I. HS St. S-sak » z
~^ t". I. 1930, določeno za podjetje rePiWUkega pomena).
operativni upravni voditelj: Komate za
"zkulturo vlade LRS.
• p^J^i6 zastopa in zanj podpieuje:
l^eS^ren Rudolf, direktor, samostojno,
»obsegu sak. pooblaslil in pravdi pod
Min«tr«trn za linanoe LR8,
Ljubljana,
dno 8. aprila 1050.
fit. 248157-1050

»652

•k
517.
^dež: Prostranck.
^'"n vpisa: 11. a,>rila 1950.
pUesediJo. živinorejsko gospodarstvo,
rr
68tranok.
."oelovnj predmet: Kmetijsko proizvod»la, vnovčevanjo proizvod«? v n&predelain predelanem elaiiju ter «klepanje
g opravljanje veeb zadev, ki eo v zve*i
Proizvodnjo ali i vnovievanjeir.
, ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odl0
«»a ši. S-zak 126 z dne 24. IIJ. 1Ü50.
"PeratK'ni upravni voditelj: Mimativi vu
^ kmetijstvo LRS.
^,°djetje zastopata in zanj podpisujeta:
Vidma,. V.tomlr, direktor, tamosiejno.
[Obsegu zak. pooblastil in pravil podjet
Zupaj, pran(!i glavni računovodja, ki eo.
^°öpi«ije listine po 47. členu splolnega
***&& o drž. gosp. podjetjih.
Min's>tTstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 11. aprila 1950.
SL 243 280-1950
4651
»43.

*

^•ež: Stara cerkev.
pan vpi&i: 10. apri ta 1950.
„.„jedilo: Zlvinorejsko-poljedelsko pa^oaraivo, stara oerkov.
oslovi,, predmet: Kmetijska proizvodih' vnov6(.vanje proizvodov v predela,
'a o
nepredelanem stanju ter «klepanje
* »»'"''Ne veeh zadev, ki eo v zvezi
w
»Ts,, odnjo ali vnovčevanjem.
lo" anoviteij podjetja: Vlada LRS, cdOn sK S~eals 127 z dne u- lil- 195°"Perativni upravni voditelj: Ministrstvo
LRS
Port.°tiietvo
Val6n '9 ÏMt°Pàta ta "^i podpisujeta:
v 0c 'hiKČ Miian^ direktor, samostojno.
in "^gu •••. pooblastil to pravil podjetja
SE^ak RaJko, glavni računovodja, k1
Pteu
kof^T
^ lisliiiB po 47. členu epi. za180
drž. gosp. podjetjih.
«»uietrgtvo za finance LRS,
Ljubljana.
Ine tO. aprila 1950.
St. 248 206/1—1950
464S
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949.
Sedei: Vrtata,
Dan vpisa: 11. aprila 1950.
Besedilo: Splošno kmetijsko gospodar,
»tvo. Semič.
Poslovni predmei: Kmetijska proizvod,
nja, vnovčevanje proizvodov v nepredelanem m predelanem stanju ter sklepanje
in opravljanje vseh zadev, ki eo v zvezi e
proizvodnjo ali vnovčevanjem.
Ustanovitelj podjetja: • Vlada LRS, odločba št. S-zak 127 e dne 24. III. 1950.
Operativni upravni voditelj: Ministrstvo
za kmetijetvo LRS.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Meh Justin, direktor, samostojno, v obobeegu zaJkontfkih pooblastil in pravil podjotja ter
Vovk Miro. glavni računovodja, ki eopodpisuj«? Untine po 47. členu epi. zakona
o dri. gospodarskih podjetjih.
Vin'strtitro • finance LBS,
Ljubljana,
'Ino 11. aprili 1950.
St. 243 235-1050
4350

eso.
Sedež: Sv. Jurij pri Celju.
Dan vpisa: 5. maja 1950.
Besedilo: Čevljnrska dolavnlca, KL0 Sv.
Jurij pn Celju.
Poslovili predmet: Izvrševanje vseh v
čovljamko stroko epadajočih del.
Ustanovilolj podjetja: KLO Sv. Jurij
pri Olju, odlcčba žt. 263 s dne 8. II.
1950.
Operativni upravni voditelj: IzvrSilni
odbor KLO Sv. Jurij pri Celju.
Podjotjo zastopata in zanj podpisujeta:
Branco Ignac, upravnik, v ojtgovf odsotnosti pa
dr. DoboviSeU Rudolf.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeniîtvo ta llnanee,
dne 5. maje 1950.
St. 1191/1-50

4&14

351.
Sedež: ftkoïja va«.
Dan ripiea; 18. maja 1950.
BfcpKdJlo: Br'vsko-frizeräki salon.
Poslovni predmet: Britje, etriienje to
friziranje.
Ustanovitelj podjetje: KLO ßkofja vas.
Operativni upravni voditelj: Izvräüni
odbor KLO Skotj. vas.
Podjetje zastopa in zanj nodpieuje:
Zgaiaer Marjan, poslovodja, v wen zadevah v obsegu potrjenih pravi].
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dno 13. maja 1950.
Et. 1265/50
5079

•

952.
Sode?.: Vojnik.
Dan vpisa: 6. maja 1950.
Besedilo: Uprava državnih zgradb.
Poslovni predmet- Nadzorstvo državnih
ustanov in gospodarskih poslopij, lzvrSevanje potrebnih stavb, popravil, ekrb rs
gradbeni material, reguliranje stanovanjskih najemnikov, »biranje in vodalvo računov,

Ustanovitelj podjetja: KLO Vojnik.
Operativni upravni voddtelij: IsvrMln»
odbor KLO Vojniki
Podjetje zastopajo ia zanj podpihujejo:
Svajger Franc, poslovodja, v vseh zadevah T obsegu, določenem v pravllUi,
PuMk Mihael, blagajnik, v odsotnosti
posdovcdjs in v istem obsegu.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeniStvo za finance,
dne 6. maja 1950.
St. 1134/50
4555
953.
Sedež: Žalec.
Dan vpisa: 3. maja 1950.
Besedilo: Krojaško Šiviljska đelarn'ca,
KLO 2alec.
Poslovni predmet: Izdelovanje in popravilo moikili, ženekih ter otroalah oblek
in perila.
Ustanovitelj podjetja: KLO Žalec.
Operativni upravni voditelj: Izvr£ilni
oû.>L.r KLO Žalec.
Podjetje zastopajo ia zanj podj.-kujejo:
Stoblovnik Edvard, upravnik, do zneeka
8000 din; za večje zneska eopodpisuje
Belai: Vlado, Član Izvršilnega odboM.
ali pa
Vrhovželc Jakob.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjor/štvo za finance,
dne 3. mala 1950.
St. 619/50

4556

954.
Sedež: Ivancna gorica.
Dan vplea; 12. maj.i I960.
Besedilo: Krajevno brivfko-Jriztr-ko
podjetje Ivanina •••!•• ^kia.^no »BHv«ko.frizerski salon Ivaiifna goricac.
Poslovni predmet: Brivsko-frizereke dffv.
ritve, britje, striženje las, trajna ondulala ter drugi posli te stroke.
Ustanovitelj podjetja: KLO Ivantna gorica.
Ope-rat. upravni voditelj: KLO lvanEna
gorica.
Podletje zastopajo in zanj pc^dpieujftjo:
Levstik Anica, knjigovodjo knjigovodskega centra v Stični,
KavSek Jože, vol. tajnik KLO v Ivantni gorici.
Urbae Lojzka, trize-rka v Ivaotóoi gorki,
vsi po pravilih podjelja.
Okrajni LO Grosuplje,
poverjeniïtvo za finance,
dne 12. maja 1950.
ÔJ. 620-1950
i769
955/58.
Sedež: Dobre polje pri li. Bistrici (KLO
Zarefje).
Dan vpisa: 3. aprila 1950.
•••••••: Krajevna stolarna. Zarcčje.
Poslovni predmet: Izdelava stoke in po.
hiStva.
Ustanovitelj podjetja; KLO Zarečje.
Operativni upravni voditelj: KLO Zarečje.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Znldaršič Miroslav, upravnik.
Matko Jože, predsednik. KLO Zarečje in
Mizgnr Brank», računovodja knjigovodflkoga eentra II. Btelrica.
6077
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Sedež: II. Bistrica.
Dan vpisa: 15. maja 1950.
Beeedilo: Okrajna lekarna. II. Bistrica.
Poslovni predmet: Prodaje in Melava
zdraivđl po zdravniških receptih.
Ustanovitelj podjetja: OLO H. Bietrica.
Operatimi! upravni voditelj: OLO II.
Bistrica, povorjeraHitvo za ljudsko zdravstvo.
Podjetje zastopa in tanj podpisuje:
Vodopivec Darinka, upravnik.
5075
Sedež: li. Bistrica, Trnovo.
Dan vpisa: 21. aprila 1950.
Besedilo: Okrajna klavnica. 11. Bistrica.
Podovnd predmet: Dobava in klanje živine.
Ustanovitelj podjetja: OLO li- Bistrica.
Operativni upravni vodtfelj: Izvršilni
odbor OLO II. Bietrica, poverjeništvo za
državne nabave.
Podjetje •/i's'.Kpr. u, zanj podp:euje:
Pola!; Fraiir. upravnik, v odsotnosti pa
uradni poobkwèone«.
5070
Sedež- Podirati.
Dan vpiaa: 23. marca 1950.
Besedilo: Krajevno remontno podjetje,
PodgraJ.
Poslovni predmet: Vzdrževanje slanovanj:!'.ce£;ii tonda.
Ustanovitelj podjetja: KLO Podgrad.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Jaçrodivk Ivan upravnik, v njo2ovj odsotnosti pa
Dekle va Hi:-an, tajnik KLO Podgrad.
Operativni upravni voditelj: KLÓ Podgrad.
Okrajni LO II. Bistrica,
povcrjcuiStvo za îinance.
dne 15. maja 1950.
St. 436/1

5078

959.
Sedež: Domžale.
Dan vpiea: 17.* maja 1950.
Besedilo: Mostna pekarija, Domžale.
Poslovni predmet: Peka kruha stran,
kam, peka iz nakazane moke in prodaja
na drobno.
Ustanovitelj podjetja: KLO Domžale.
Operativu! upravni voditelj: MLO Dom
žale, odločba St. 883/50 z đne 4. V. 1950.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo
••••••• Pavel, upravnik, namestnik
Tratnik Ivan in
Vobic" Ciril, spise finančnega in kreditnega značaja podpisujeta po dva skupaj.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
<ine 17. maja 1950.
St. 1071 III 1950
50ßl
9G0.
Sedež: Domžale.
Dan vpfca: 18. maja 1950.
Besedilo: Mestna pionirska rostaviK.-ij,.
Domžale.
Poslovni predmet: Peka in prodaja elastic ter mleka, izdelava sladoleda, postrež
ba izključno mladini.
Ustanovitelj podjetja: KLO Domžale.
Operativni upravni voditelj: MLO Domžale, odloSba «t. 864/50 z dne 4. V. 1950.
Podjetje zastopajo in zanj podpihujejo:
Cerer Antonija, upravnica pionirske re.
*tavrar*je, namestnik
Tratnik Ivan in

Vobič Cini, eip-itìe finančnega in kreditnega značaja podpisujeta po dva skupaj.
Okrajni LO Kamnik,
piivcrjeniitTo za usance.
dne 18. maja 1950.
St. 1074 III 1950
5059
961.
Sedež: Domžale.
Dan vpisa: 18. maja 1950.
Besedilo: Mestna slaščičarna. Domžale.
Poslovni predmet: Peka in predaja slaščic, izdelava sladoleda in postrežba gostom široke potrošnje.
Ustanovitelj podjetja: MLO Domžale.
Operativni upravni voditelj: MLO Domžale, odločba št. 862/50 z dne 4. V. 1950.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Lenček Janez, upravnik, narriestnik
Tratnht Ivan in
Vohič Ciril apatìe finančnega in kreditnega /načiija podpisujeta po dva skupaj.
Okraini LO Kamnik
pu*erjv.4iiit»!« /> îinance.
dno 18. maja 1950.
St. 1072 III 1950
5058
*
9G2.
Sedež; iiaiiiuik. (iraben št. 40.
Dan vpisa: 8. maja 1950.
Besedilo: Mestna pekarija. Kanin.k.
Poslovni predmet: Nakup moke in prodaja kruha za garantirano preskrbo, sto
ritve za peko kruha in peciva prebivalstvu.
Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik, odločba št. 868/50 z dne 2fi. IV. 1950.
Operativni upravu' voditelj- MLO Kamnik, poverjeništvo za Hcalno gcupodaretvo.
Podi et je zastopajo m zanj podpisujejo:
Sekirnik Franc, upravnik pekarije.
Plahutnik Anton, namestnik; ^piee finančnega in kreditnega značaja eopodpi"uje
Nemec Jurij, glavni računovodja, nadomešča ga
Bervar Ivanka.
Okrajni L0 Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 8. maja 1950.
St. 759 III 1950
4709

•

5)03.
Sedež: Ljubljana, Kolczijska ul. 4.
Dan vpisa: 10. maja 1950.
Besedilo; »Kcmont« IV.
Poslovni predmet: Izvräevanje generalnih popravil na zgradbah.
Ustanovitelj podjetja: Izvršilni odbor
(ILO IV Ljubljana.
Operativni upravni voditelj: Poverjeniätvo za stanovanjsike zadteve.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Koe Emil, upravnik.
Kuhar Ivan, namestnik,
Košir Stane, računovodja, njegov names taik,
Učak Julij.
Rajonski L0 IV Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dno 10. maja 1950.
Fin. št. 1687/50
4711

•

964.
Sedež: Veličane.
Dan vpisa; 3. maja 1950.
Besedilo*. Čevljarstvo v Veličanah. •
Poslovni predmet: Izdelava planskega
dela po planu I novih čevljev ea obutev

Štev. 17 - 23. V. 1930
v Mureki Soboti in v Manboru; izdelava
novih čevljev za potrošnike v Veličanah,
popravila ter vsa v to stroko spadajoča
dela, vzgoja kadra; izvrševanje del tud1
za potrošnike drugih krajevnih ljudskih
odborov e privolitvijo pristojnega KLO.
Ustanovitelj podjetja: KLO Veličane.
Operativni upravni voditelj: KLO Veli
čane.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta'.
Struci Franc, upravnik in
Klihc Ludvik,' knjigovodja.
Okrajni LO Ljutomer,
poverjeništvo za iinaneo,
dne 3. maja 1950.
St. 628
4497
985.
Sedež: Veličane.
Dan vpisa: 3. maja 19Ô0.
Besedilo: Krojaštvo v Veličanah.
Poslovni predmet: Izdelovanje uovil)
in popravilo starih oblek vsa dela te
stroke, vzgoja kvalificiranega kadra v območju KLO Veličane; izvrševanje del tudi
za potrošnike drupih KLO s privolitvijc
priGtojnega KLO.
Ustanovitelj podjetja: KLO Veličane.
Operativni upravni voditelj: KLO Veličane.
Podjetje zaotopaJa in /.ani podpwujeta^
Kubin Franc, upravnik in
Ludvik Kline, knjigovodja.
Okrajni LO Ljutomer,
poverjeništvo za finance,
dne 3. maja 1950.
St. 629
48-10

•
9C6.
Sedež: Novo inetto, Fiorijanov trg '•
Dan vpisa; 8. maja 1950.
Besedilo: »Vodovodi MLO Novo mesto.

Polovni predmet: Preskrba prebili
stva s pitno vodo.
Ustanovitelj podjetja: MLO Novo mesto.
Operativni upravni voditelj: MLO Nove
mesto.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Cigoj Henrik, upravnik, v vseh upravnih in finančnih' zadevah do 20.000 dih, v
finančnih zadevah nad 20.000 db pa •0"
podpisuje referent podjetij
Mirtič Alojzij.
Okrajni LO Novo mesto,
ptTerjeniStvo za Iinance,
dne 8. maja 1950.
,_.a
4/0a
5t. 1549/1

•

967.
Sedež: SmihcI pri Žužemberku.
Dan vpiea: 26. aprija 1950.
Besedilo: Peskolom Poljane.
Pcelovnl predmet: Kopanje in prodajanje peska strankam.
,
Ustanovitelj podjetja: KLO Smihel Pr
Žužemberku.
a •
Operativni upravni voditelj: KLO »-w
hel pri Žužemberku.
Podjetje zastopa in zanj podpisujeVodičar Anton, upravnik, po praw»
podjetja.
Okrajni LO Noro mesto,
porerjeniätvo za îinance,
dne 26. aprila 1950.
t.aq
44a
St. 1420/1

gay 17 - 23. •. 1950
Sfđež: Landol.
Dan vpisn: 17. maja I960.
Besedilo: Okrajno kmetijsko posestvo,
Poslovni predmet: Pridelovanje (peljejcih
Ppielkov ter vzreja klavne in plemenske
živine.
. ustanovitelj podjetja: OLO Postojna.
Operativni upravni voditelj: OLO Po.
"'"ina,^ poverjeništvo za kmetijetvo.
"odjetje zastopa in zani podpisuje:
Zađe] Filip, 'jprvTili1;, iq vsr1 pravnp
"n fin.'ì-.i'po r'arìeve rio nT-meien? vicine.
Okrajni LO Postojna.
•" "rjenistvo za î'imirr,
dìi" 17. main 1950.
St. 1104/1-50
5074

•A-

8G9.
S°dež: Postojna.
Dan vpisa; 3. maja 1950.
Besedila: Okrajno podjetje »Mesopro.
r,e
K Postojna.
Poslovni prpdmot: Klanju in predelava
>iavue živ ne#
Ustanovitelj podjetja: OLO Postojna.
OpprnijyjTJ upravni voditelj: OLO Po.
J°]na, pov-rjpiiislvf) 7.n trgovino in •••î'krbo.
^°di'?t|(. zastopa in zanj podpisuj.
Maty;;? Matija, upravnik, •• vse pravn<>
'n financ n., zadeve- neomejeno.
Okraju- LO Postojna,
poverjeništvo za finance,
dnp 3. maja 1050.
/
Št. 828/1— 50
4706
«70.

•

^dež: Zagorje.
Da
n vpiaa; 4. maja 195•
jedilo: Čovljarska delavnica", KLO Za.
Corjo.
Posloirnj predmet: Izdelovanje in ponilo obutve,
ustanovitelj podjetja: KLO Zagorje.
u
PPr.ith-ni upravni voditelj: KLO Za"nrjf>.

'°dJRt]<. zastopata in zanj podpisujeta:
«utar Matovž, upravnik, za vso prav" 1B finančne «ideve neomejeno, v njeT odsotnosti pa
"••• Tva-n. nameslnik.
••••••' LO Postojna,
poverjeništvo za finance,
dne 4. maja 1950.
*t. 77?-'1 -50
4705
•71.

*

jNež; Ormož št. 49.
gaT1 vpisa: 16. maja 1950.
"tnf*
Mestno remontno podjetje v
sjo^ovnd predmet: Popravila stanovanjv?Ju gospodarskih poslopij.
ifwnovitelj podjotia: MLO Ormož.
;nXperaUvni upravni voditelj: KLO Qrp' &dsek za komunalno gospodarstvo,
g^djetje zastopala in zanj podpisujeta:
«naja Milan, upravnik, v vseh uprav.
-j zadevah sam. razen v finančnih kap eopodpiauje • njim
m
<* Fani, računovodja.
Okrajni L0 Ptuj.
PovtM-jeništvo •• finance.
dno 16. maja 1950.
et. 90971*—•0
5009

LRS
972.
Sedež: Ptuj.
Dan vpisa: 16. maja 1950.
Besedilo: Okrajno podjetje za preskrbo
2 mesom in mesnimi izdelki, Ptuj.
Poslovni predmet: Klanje živine dn prodaja meea in mesnih izdelkov.
Ustanovitelj podjetja: OLO Ptuj.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO Ptuj.
Podjetje zaetopajo in zanj podpisujejo:
Haložan Vinke, upravnik, v vseh. uprav,
nih zadevah samnstojn:,, v finančnih zadevah pa «»kupaj z računovodjem.
Petrovič ïvan, namestnik upravnika, v
upravnih in finančnih zadevah po pooblaflihi upravnika ter
Horvat Zlata, računovodja, sopodpisuje
v vseh finančnih zadevah.
Okrajni LO Ptuj.
poverjoništro za finance.
dno 16. maja 1950.
St. 917/1-50
5008
973.
Sedež: Negova.
Dan vpisa: 10. maja 1950.
Besedilo: Poljska opekarna. KLO No.
Sova.
Poslovni predmet: Izdelava in prodaja
zidne opeke.
Ustanovitelj podjetja: KLO Negova.
Operativni upravni voditelj: KLO Nogova.
Podjetje zastopata in zani podpihujeta:
Žemljic Alojz, poslovodja in
Kramberger Franc, poverjenik za lokalno gospodarstvo KLO Negova.
Okrajni L0 Radgona,
poverjeništvo za finance,
dne 10. maja 1950.
. .,.;.
št. 16/26
???
974.
Sedež: Sežana.
Dan vpisa; 18. maja 1950.
Besedilo: Okrajna klavnica v Sežani.
Poslovni predmet: Zakol živine in razdeljevanje meea maloprodajni nireži v
okraju.
Ustanovitelj podietja: OLO v Sežani, odločba li. 1—1650/3-50 z dne 21. IV. 1950.
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo za trgovino in preskrbo pri OLO v
Sezam.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Bernetič Jcsip, upravnik, po predpisih
in pravilih podjetja.
Kace Sonja, sopođpisuje • upravnikom
v vseh zadevah denarnega, materialnega,
obračunskega in kreditnega značaja.
Okrajni LO Sežana,
poverjeništvo za finance.
dne 18. maja 1950.
fit. 648/1 -1950
5057
975.
Sedež: Sežana.
Dan vpisa: 10. maja_ 1950.
Besedilo: >Foto študij. Sežana«.
Poslovni predmet; Uvrifovanje fotografskih in drugih del te stroke.
Uetanoviterj podjetja: KLO Sežana, odločba St. Pov. 15/2-1950 z dne 50. •1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Sežana.
4714
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Besedilo: Krajevno remontno podjetje,
Poslovni predmet: Izvrševanje manjših
del in popravil zidarske, mizarske in pie.
skarske stroke in drugih postranskih oprarti v zvezi s temi strokami.
Ustanovitelj podjetja: KLO Sežana, odločba št. Pov. 15/2—1950 z dne 30. III.
1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Sežana.
4715
Besedilo: Trgovina z zelenjavo in sadjem. Sežana.
Poslovni predmet: Trgovanje z zelenjavo • sadjem za preskrbo prebivalstva.
Ustanovitelj podjetja: KLO Sežana, odločba M. Pov. 15/2—1950 z dne 30. III.
1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Sežana.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
GoljevSček Mila, upravnik.
Danen Fanfi, računovodja, obe po pred-'
pisih in pravilih podjetja.
Okrajni LO Sežana,
poverjeništvo za finance,
dne 10. maja 1950.
Št. 54Ò/1

4716

976.
Sedež: Tolmin.
Dan vpisa: 11. maja 1950.
Bendilo; Okrajna klavnica, Tolmin.
Poslovni predmet: Zakol živino, urodaia meea na drobno in na debelo.
Ustanovitelj podjetja: OLO Tolmin.
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo za državne nabave OLO Tolmiin.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Urši? .lože}, upravnik.
Ručna Ivan. poverjenik za državne nabave OLO,
MaŠera Rudi. pomočnik poverjenika, vsi
v mejah pooblačil in prartl podjetja.
Okrajni LO Tolmin,
poverjeništvo za finance,
dne 11. maja 1950.
št. 36/54—50
4857
Spremembo
977.
Sedež: Ajdovščina.
Dan vpisa: 5. maja 1950.
Besedilo: Tekstilna tovarna v Ajdov.
Sfini.
Izbriše se dr. Prelovšek Borut. v. d.
glavnega računovodje in vpiše:
Becefe Martina, glavni računovodja, Id
fopodpieuje listine po 47. členu spi. zak.
o drž. gospodarskih podjetjiih.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 5. maja 1950.
št. 243—238-1050
4951

•

978.
Sedež: Bled.
Dan vpisa: 10. maja 1950.
Besedilo: Gostinsko podjetje »Grand hotel Toplice« Bled.
Vpile se
Brio Milan, tajnik v podjetju, ki podpisuje v odsctnosäj ravnatelja, v istem obsegu kot oni.
Ministrov., •• finance LRS.
Ljubljana
dm 10 maja 1950.
Št. 243 "••—1950 '
4957

Sttttn 212
379
wdez: Crea pri Kamniku.
1>•• vpitva •. maia 1930.
Braedilo/ Rudnik Kaolina Crna. Orna
pri Kamniku.
Operativni iipraviii loditeli od«it?i: Ministrstvo za rudan'hf LI.'Š
Ministrstvo •• finance LRS.
L; ubij;'DM
flat' u. maja 1930.
St.243—246il—•30
1947
*
980.
Sedež: Kranj.
Dan vpisa: 5. maja 1950.
BesedUo: Industrijski servis, Rranj.
[zbriše 60 Trefalt Franc, glavni računo.
•odja in vpiše;
Gantar Stanko, glavni računovodja, ki
bopodpifuje letine po 47. Slonu epi. »tona o dr?., gospodarskih podjetjih.
Miiii«tr-,ivo m linanco LH8,
Ljubljana,
4n« u. maja itfâo.
ät. 243-.-77/5—1950
4956
981.
•Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 5. aprila 193Q,
BeeedUo: Podjetja » premet « veterinarskimi potrebiSéinanii, Ljubljana.
Jsbriže «• Orolo Jaze, ravnatelj ta vpile
Maver Stanislav, direktor, ki podpisuje
samostojno, v obeagu »k. pooblastil In
pravil podjetja.
SIIii'*f>4fvo za finance LRS,
Ljubljana.
dne 3. aprila I860.
6t. 243208—1900
1658
982.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 5. ma]« IMO.
Besedilo: Podjetje sa razdeljevanje HlmoT LUS, Ljnbljana.
Izbriše se Slr-uro. Luce, glavni računo.
vodja io vpišeta
Zupane Stoika, v. d. glavnega računovodje, ki sopodpisujo listine po 47. členu
epi. zakona o drž. gosp. podj^ljih in
GorSič Tina. v. d. eekretarja, kf podpisuje v cdaotaoeti direktorja, v letem
obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LBS,
Ljubljana,
dno 5. maja i960.
Al. 213-106/1-1050
4953
SS3.

Sedeš: Ljubljana.
Dan vpisa: 8. aprila 1950.
Besedilo: »Slovenija ceste — gradnja
ee3t in fostov«, Ljubljana.
Izbriše se ing. Ferenček Jože. glavni
direktor in vpiše
ing. Stare Ostoj. glavni direktor, ki podpisuje eamestojno, v obsegu tek. pooblastil in pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LBS,
Ljubljana,
dno 8. aprila I960.
Št. 243242-1950
4••4

Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 6. maja 1990.
Beeedilo: Tovarna uunaikor, LJubljana.
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Vpiše «e
Ogrin Lado, računovodja, ki eopodpiauije
tietine po 47. členu epi. zakona o drž.
gœp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dnB 6. maia 1950.
ŠU 243-12/1-1950
4954
985.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 10. maja 1950.
Besedilo: Trgovko podjetje Slovenija—
avto. Ljubljana.
Izbrišejo e? Kavčič Ljudmila, glavni
računovodja, VViilenpart Milena, namestnik gl. računovodje, Bartolj Alojzij, pošlo,
vodja poslovalnice v Frankopanek! ulici
in vpijejo
Gagel Oton. ief komercialnega odseka,
ki podpieujo v odsotnosti direktorja, v
vetom obsegu kot oni,
Zupan Adolf, glavna •••-jaovodja ki
«»podpisuje listine po 47. členu epi. zakona D drž. gosp. podjetjih.
Kavči« Ljudmila, nameetnik gl. računovodje, ki eopodpieuje v odsotnosti gl.
računovodje v Wem obsegu kot oni.
Krča Miroslav, poslovodja, ki podpisuje
ZA prodajemico rezervnih delov v Fraukopaneki ulioi 21.
Ministrstvo w finance LRS,
Ljubljana,
dne 10. maja 1050.
Št. 343-40/1—1000
OSC.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 6. m«{« 1950.
Besedilo: Trgovsko podjetje z civili,
Ljubljana,
Izbrišeta «» Dolirlcar Jože, glavni računovodja In Jug Bozens, knjigovodja ter
vpišeta:
Jug Božena, glavni računovođi*. '
podpisuje listine po 47. Ueau epa. sakona o drž. goep. podjetjih •
Mežuar&lč Dragica, nižji knjigovodja, ki
eopodpipuje v odeotneati glavnega računovodju, v tetom obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dno 6. maja 1950.
St. 243-210-1950
4952
9S7.
Sedež: Ljubljana.
Dan vplaa: 19. april« 1930.
Besedilo; Uradni list Ljudsko republike
Slovenije.
Operativni upravni voditelj odelej: Komite vlade LRS za zakonodajo Ia Izgradnjo ljudske oblasti.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljnbljana,
dne 19. aprila 1950.
6t. 243 237-1950
4657
983.
Sedež: Ljnbljana—Savije*
Dan vpiea: 9. •••• 1950.
Besedilo: Tovarna nogavie, Ljubljana—
Savije.
IzbriSe ee Jakopič Rajko, ». d. glavnega raîunovodje.
Ministrstvo ia financ« LRS,
Ljnbljana.
dne 9. maja I960.
St. 243-8/2-1950
4943

Stev. 17 - 23. V, •0
989.
Sedež: Maribor.
Dan vpiea: 5. maja 1930.
Besedilo: Industrijski servis. Maribor«
Vpile ee
Groanan Mariea, Eef fakturnega od*ekâ,
ki podpisuje v odsotnosti ravnatelja. v
istem obeegu kot oni.
Ministrstvo za tinante LRS,
Ljubljana,
dne fi. maja 1950.
St. 243-209/1—1950
^
*
890.
Sedež: Maribor.
Dan vpiea: 11. maja 1950.
Besedilo: Le&no 'ndnstrijsko podjetJc
Pohorje.
Z odločbo vlade LRS St. S—zak 791 }
dni 3. I. 1950 jo prozio podio!jo v likvidacijo.
Besedilo odelej: Le^ne industrijsko U0""
jptje Pohorje, v likvidaciji.
Za podjelje v likvidacij! podpiauje eamostojno
DorD Zlnka, likvidator.
Ministrstvo za finance LUS,
Lin hl ja na.
dne- 11. maja 1950.
_.
St, 245-269-1050
4OT6
991.
Sedež: Maribor.
Dan vpiea: 6. aprila 1950.
Beeodilo: MIJn In (os'en'no, Mnrihnr.
Vpiže ffc
Bušelič Marija, glavni računovodja» •»'
eopodpieuje lietine po 47. oleou sipi- z*'
kona o drž. gos>p. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljnbljana,
dne 6. aprila 1950.
...
»t. 248 213-1950
4P00
992.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa; 10. maja 1950.
Beeedilo: Tovarna frakov in sukanca,
Maribor.
.
Izbriže ee upravičenec w podpIsovtuiJ
Celan Make, personalni referent.
Ministrstvo ia linance LUS.
Ljnbljana.
dne 10. maja 1950.
„
&t. S43-117/1-1950
48e"
993.
Sedež: Radgona.
Dan vpiea: 5. maja 1950.
Beeedilo: Kepnbližka kmetijska &*?*
darstva Slovenije, Radgona.
,,
Podjf-tje je i odločbo vlade LRS »V
S—zak 95 z dne 22. II. 1950 pr«»w
likvidacijo.
..•.
Beeedilo odelej: Republiška kmetij«»*
gospodarstva Slovenije — Radgona, •» • "
kT,
"««iii... M,
Za podjetje podpieujeta skupaj Wtv^
torja:
Skvarca Tone to
Živec Zdravke.
Ministrstvo ia finance LUS.
Ljnbljana.
dne •. maja 1950.

St, 243-248-1950

1•••

^8"

Štev. 17 — 23. V. 1950
994.
Sedež: Ratoéo—Planica.
Dan vipi&a: 9. maja 1950.
Besedilo: Gostinsko podjctjo Dom v Pia.
»io. Rateče—Planica.
Izbriše se Dolinšek Vitenur, v. d- glavna računovodje In vpiše
Auersperg Lidija, gl. računovodja. In
^Podpisuje Listine po 47. «lenii spi- za.
Kra
îa o dr/, ansp. podjotfih.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana.
dne 9. main 1950.
St. 243-2S2-1950
4944
«»S.
*
Sedež: Sevnica.
Dan vpiKi: 10." maja l'Jn«,
Besedilo: >Jijpoîai)in«, Sevnica.
Vptëe so
nifi(^trM1 "br H''Ma. računovodja,
ki eo.
PPfjp.'Kuit. [i~(in(. po (7. •••• spi. zakona
0
«rž -cep. r,nd,. !nh.
Ministrstvo .:,i liiKiHc«" LRS,
Ljubljana
dne 10. maja 1950.
ft». 243 ÌV2-1050
4058
»96.
*
Sode? Škofljica pri Ljubljani.
Dan vp,6a: 6. maja 1950.
Besedilo: Rudnik barila Pleše 4kofljica
«'Ljubljani.
Operatinmi upravnt voditelj odstei: M "Wtretvo za rudarstvo LRS.
Ministrstvo zu finance LKS.
Liuhljana.
dnti 6. maja 1050.
«it. ?•?,'• 213-1950
1949
957.
*
^4nJ.- TrSU.
»an vplflV ». maja 1950.
«esertiin »|?ilno«, tovarila usnja v Tr'ni.
'zbris,, ee Hrhan<- Mefan, direktor in
v
PiSe:
& m li0 'J,irIv,k- direktor Id podpipuie
*°lûetojnf v obsegu ••••. pooblastil .n
'Jrav'l po.i,,!i;i.
Ministrstvo •-• finance LKS.
Ljubljani
dne 9. maja 1950.
S». 243 ! OVI—1050
4946
'•IS8.

*

•£n v|..,>a. c. aprila 1050.
vadilo; Tovarna poh'Stva. Tržič.

6e
•°
re{ ^°i
r

ze

' ^.krotar in personalu
'°fiaent
' ^ podpihuje v od.-"'»neti direk
v
• istem obsegu kot on\
^instrstvii za finanre LRS,
Ljubljana,
dne fi. aprila 1950.
&t. 243 34/2-1950
4650
e

9

99.
Sedež
S*»*: Zg. Jezersko.

Bes m?ieaU9' ma'a 1•)•0'•••-•6 Io: Gostinsko podjetje Poni na
tzbr-s0"' 7lS Mersko.
Auere
'Jnovófl?
Perg Lidija, glavni ra.
U(1 *f
la in vipižo

URADNI LIST LRS
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Pavlin Anica, glavni računovodja, ki
eopodpieuje listale po 47. členu epi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljane,
dne 9. maja 1950.
Et. 243-283-1950

4•5

1000.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 15. maja 1950.
Besedilo: Komunalni «ervi». LjubljenaVpiše se Grosman Marjana, računo.
vodja.
Mestni LO Za glavno mesto Ljubljana,
poverjduiilvo za finance,
dne 15. maja 1950.
Fia. št. 1609/50
5018
1001.
Sedež; Ljubljana.
Dan vpiM: 15. maja 1950.
Besedilo: Mostno Jdcparsko in instala•ljsko porlje o, Ljubljana.
Knjigovodja Cernie" Verenafiebo podpi-•'»•, •• odslei Su>taršič Vorena.
Mestni LO za «lavno mesto Ljubljana.
povorjcniStvo za finance,
dne 15. maja 1950.
Fin. St. 1591/50
5017
1002.
Sedež: Ljubljana, Ambrožev trg 1.
Dan vpipa: 6. maja 1030.
ßeeodilo; Podjctjo »Kamon« Ljubljana.
Vpiše w namestnik upravnika •• pod
nisovanje
êkerlep Franc, ki podpiauje po pred.
pfeih zakona o ri rž, gemp. podjetjih.
Mostni LO z» lîlnvno nn-sto Ljubljana.
povor|i4iìì»lvo tU finance,
dne 6. maja 1050.
Fm. št. 1405/50
4563
1003.
Sedež: Ljubljana, Kntnikova ul. 16.
Dan vpisa: 12. maja 1050.
iJfvriilr.. Komunalni servis, Ljubljana.
Izbrišejo «o upravičeno] za podpioovanie; drž. FerjančiS Drago, Bučar Angela
in Vlaj Lna.
Mestni LO »a glavno mesto Ljubljana,
povcrjenisfvo za finance.
dne 13. maja 1950.
Fin. št. 1561/50
5019
1004.
Sedež: Ljubljana, Opekarska c ät. 18.
Dan vpisa: 10. maja 1Ö50.
Besedilo: Podjetje >Mestno pečarstvo»
Ljubljana.
Sodež odslej: Ljubljana. Opekarska c.
,t. 13.
Mostni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 10. maja 1950.
Fin...St. 1619/50
4863
1005.
Sede?. Ljubljana, Sefcnburgova 6.
Dan vpisa: 10. maja 1950.
Bese lilo: Podjetje »Strojpis« Ljubljana.

Izbriše se Jurca Vladimir, namestnik za
podpisovanje in vpile na njegovo mesto
Miklič Demeter.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
pover 'ïtvo za finance,
dne 10. maja 1950.
Fin. št. 1520/50
4864

•

1006.
Sedež: LJubljana. Tyrïevn 15.
Dan vpisa: 6. maja 1950.
Besedilo: Trgovsko podjetje >Prehranac
Ljubljana.
Vpiše so: Prodajalna >Sumi« Ljubljana,
Gradišče 7—9.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
povcrJcniStvo za finance,
dne 6. maja 1050.
Fin. it. 1224/50
4••2
1007.
'
Sedež: Sent Vid.
Dan vpisa: •. maja I960.
Besedilo: Okrajno strojno pletilstvo
Grosuplje, skrajšano >Pletilstvo Sent Vid«.
Izbriše se za podpisovanje Zupanöjc Janez, upravnik tn vpiše
Krištof Jože. upravnik, z istima pooblastili.
Okrajni LO Giosuplje,
poverjeništvo za finance,
dne 11. maja 1950.
St. 509-1950
1008/09.
Sedež- Kr&ko.
Dan vpiaa: 16. maja 1950.
Besedilo-, Mestna mesarija. Krško.
Izbrise e»e poslovodja
Pavkovif Leopold in vptóe
Kos Stanko, ravnatelj mestnih g0epo~
darokih podfetlj, • istimi pooblastili'.
Okrajni LO KrSko.
poverjeništro za financ«,
'. . 16. maja 1950.
St. 1264/1-50
5050
1010.
Sedež: Krško.
Dan vpisa: 16. maja 1950.
Besedilo: Mestno sodarsko podjetje, Krško.
Izbriše se poslovodja Sušter Ivan ia
vpiše
Kos Stanko, ravnatelj mestnih gospodarskih podjetij, z istimi pooblastili.
Okrajni LO Krško,
poverjoništvo za finance,
dno 16. maja 1950.
St. 1264/2-10
5051
1011/13.
Sedež: črenšovci.
Dan vpisa: 8. maja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, ČrenSovd.
Izbrišejo e>e za podpisovanje Franc .to«if, Faršang lenac in Hozjan Jožei 'er
vp'šejo:
Pegnik Arpad, predsednik KLO. namestnik
Gaber Matija in
Kolar Kaiman, Elana KLO, nameetaik"
Kozlar Martin, tajnik KLO Črenlovci,
podpisujejo po zakonu nzîrome prfMeiiih pravilih.
St. 323/1-1950
4645
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Sedež: Dolnja Lendava.
Dan vpisa: ü. maja 1950.
Beöediio: Okrajno opekarne. Dolnja
Lendava.
Izbriše se za podp.sovanje Kiralj Alekeander, upravnik • vpile
Schmiedlerhner Avgiu-t, upravmk. ki
podpisuj« po pravilih podjetja samostojno,
v računovodstvenih zadevah pa ekupa; i
gl. računovodje:- .
Okrajni LO Lendava,
poverjeništvo za finance,
dne S. maja 1950.
Št. 560/2—1949

4645

•k
1013.
Sedež: Dolnja Lendava.
Dan vpisa: 17. aprila 1950.
Besedilo- Okrajno gradbeno podjetje.
Dol. Lendava.
Izbrišeta ee Donko Ivan, upravnik in
Vukao Ladislav, računovodja ter vp-.šeta
Zeiko Jožef, upravnik .n
Biro Aleksander. računovodja, z istimi
pravicami.
Okrajni LO Lendava,
poverjeništvo *a finance,
•Ine 17. aprila 1950.
St. 32/2-1949
4166

•

1014.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 10. maja 1950.
BesedJo: Gostinstvo Center Vegova 2.
Besedno od^ei Gostinstvo 1, rajnna.
Rajonski LO I Ljubljana,
poierieništvo za finance,
dne 10. maja 1950.
St. 4596/1950
48S2
*
1015.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpiaa: 16. maja 1950.
Besedilo- Krzno. Mestni trg 5.
Izbriše se strojarska delavnica v Domžalah in vpiše Strojarska delavnica v Ljub.
ljani. Do'onjćka •:. 64.
Rajonski LO I Ljubljana.
••••-• T'."tT(i za finance.
dne 16. maja 1950.
St. 31f>'l950
5056

•
1016.
?°dež: Ljubljana. Miklošičeva 34.
Dan vpisa; 10. maja 1950.
Kivapd'lo: Pralnica I. rajona Miklošičeva
št. 24.
Vpiîp ee pfldnižnira Rakovnik.
Rajonsk LO I Ljubljana,
poverjeništvo in finance,
dnr- 10. mat' 1950.
St. 4597'1950
t,«0S

•k

1017.
Dan vpisa: 17. maja 1950.
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 18.
Beredilo: Ople?k.
5093
Sede?.; Ljubljana. Pod Ježami 1.
Besedilo: Mizarstvo I.
6097
Sedel: Ljubljana, Wolfova 3.
Besedilo: Klobuček.
5098
Sed^ž: Ljubljana, Dolenjska I.
Bendilo: Gospodinjski servis.
5099
Setež: Ljubljana. Dolenjska I.
Bes<?diio. Prevoi I.
510O
Sedež: Ljubljana. Sv. Petra c. 78,
ReMidtio-, Xa>p*toigtv0 _ dekevačija.
5101

Sedež: Ljubljana. Miklošičeva 34.
Besedilo: Pralnica I.
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 4.
Besedilo: Ljudska kopel.
5103
Sedež: Ljubljana, Pražakova 15.
Besedilo: Brivnice in česalnice.
5104
Sedfž: Ljubljana, Ma«arykova 9.
Besedilo: Javna tehtnica.
5105
Sedež: Ljubljana, Živinozdraveka 1.
Besedilo: Odpad L
5106
Izbriše se pri vseh podjetjih Urtane
Ana in vpis«
Satler Ana, pomočnik šefa knjigovodskega centra.
Rajonski LO I Ljubljana.
p« •! . -,-t-n za finance.
dne 17. maja 1950.

•
1018.
Sedež: Ljubljana. Gosposvetska 6.
Dan vpisa: 10. maja 1950.
Besedilo: »Povrtnina« RLO IV.
Izbriše ee Gavrilovič Milan, upravnik
in vpiše
Tušar Albin, upravnik.
Rajonski LO IV Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 10. maja 1950.
Fin. št. 1681/50
4710
1019.
Sedež: Ljubljana, Kolezifeka št. 4.
Dan vpisa-, 1. maja 1950.
Beaed.lo. I prava zgradb, RLO IV.
Za podjetje podp.eujsjo odslej:
Kos Emil. upravnik.
Kuhar Ivan, naraesitnik.
Dolinar Tanja, računovodja in nametnik
.!••£• Ivka.
Rajonski LO IV Ljubljana,
poverjeništvo za finanoe.
dne 12. maja 1950.
Fin. It. 1731/50
1020.
Sedež- Šmartno—Gameljne.
Dan vpisa; 3. maja 1950.
Besedilo: ILrajovna kovafniea, Šmartno
Gameljne.
Izbriše 6e Sostar Oskar, upravnik m
^piše
Knea Julij, upravnik, z istimi pooblastili.
Okrajni LO Ljubljana okolica.
poverjeništvo za finance,
dne 8. maja 1950.
Št. 557/50
4464
1021.
Sedež: Tacen pri Ljubljani.
Dan vpisa: 3. maja 1950.
Besedilo: Okrajna industrija tipk in
pletenin, Tacen.
Izbrise se peekwalcioa Littja.
Vpišeta ee;
••• Hin ko, nameelnìk upravnika, ki
podpfeuje r>c praviFn podjetja, v odsotnosti apravo&«,
Kr?an Dans, fcnj%*rodja. ki podpieuje
«dsofnosfl ra&inovodfc.
Besedilo «4*1«5: Okrajna tekstilna industrija čipk' 5D p5*i*lrtji, Taeen.
Okrafnf LO LjpnFfan,i okolica,
povorfeni?tv<i •• finance,

dne 8f naia IMO.
St. 1«»-•02-•0

4966

1022.
Sedež: Ptuj.
Dan vpisa: 10. maja 1950.
Besedilo: Okrajno remontno podjetje.
Ptuj.
Izbriše ee: Vela Konrad, upravnik in
vpiše:
Rogiaa Miha, upravnik.
Okrajni LO Ptuj, ,
poverjeništvo za finance,
dne 10. maja 1950.
St. 887/1-50
4712
*
1023.
Sedež: Ptuj.
Dan vpisa: 10. maja 1950.
Besedilo- Okrajno «!ikarsko-plc«karsko
podjetje, Ptuj.
Izbrišp se Vela Konrad, upravnik •
vpiše:
Rozina Miha, upravnik.
Okrajni LO Ptuj.
poverjeništvo za finance,
dne 10. maja 1950.
St. 874/1-50
4713

•

1024.
Sedež: Ptuj.
Dan vpiaa: 15. maja 1950.
Besedilo: »Petovia<sr, alkoholna industrija v Ptuju.
Izbrišeta se Stros Miloš, upravnik *
Kravina Franc, računovodja ter vpišeta:
Petek Bogomir, upravnik in
Kran je Jože, računovodja.
Okrajni LO Ptuj.
»overjeništvo za finance,
dne 15. maja 1950.
St. 903/1—50
S°10

•k

1025.
Sedež: Središče.
Dan vpisa: 15. maja 1950.
Besedilo: Gradbeno podjetje. KLO Središče.
îsbrièeta se V;j?gazon Kari. upravni«
-.n Masten Zdravko. racnnovodia. vpise'4
Pajek Venceslav. upravnik in
Koic Martin, računovodjaOkrajni L0 Ptuj.
poverjeništvo :,i Sinanco,
dne 15. maja 1950.
St. 916/1-50

SOW

1026.
Sedež: Središče.
Dan vpisa: 15. maja 1950.
Besedilo- Opekarna. KLO Središče.
Izbrišeta ee •••••<- Ernest, "•••••"
in Masten Zdravko, računovodja, vpišeta
fie:
Paiek Venceslav. upravnik in
i4(v.- Martin, raČunovodia.
Okrajni LO Ptuj.
[Mivorjeništvo za finance,
dne 15. maja 1950.
5W
St. 915/1-50
•jSr

1027.
Sedež: Središče.
Dan vpisa: 15. maja 1950.
Besedilo: Žaga. KLO Središče
Izbrišeta ee Mlinari« Franjo. •••^•
in Masten Zdravko. računovodja, vpw
se:
Pajek Venceslav. upravnik in
Kojc Marlin, računovodja.
Okrajni L0 Ptuj,
poverjPiuštTo za finance,
&•• 15. maja 1950.
5012
6t. 890/1-50

Štev. 17 — 23. V. 1950
1028.
Sedež: Lačja vas.
Dan vpisa: 12. maja 1950,
Besedilo: čevljarska delavnica, KLO
Nazarje.
Izbrišejo se: Zavržmk Franc, Krefl An*°• in Hren Franc ter vpišeta:
HLačun Stanko, tajnik KLO Nazarje,
Pajk Franjo, upravnik KLO podjetij, ki
oodpisujeta skupaj.
Okrajni LO Šoštanj,
poverjeništvo za finance.
dne 12. maja 1930.
Št. 1119/50
5054
1029.
Sedež: Ljubija.
Dan vpisa: 17. maja 1950.
Besedilo: Tovarna barv in lesnih izdelkov, Mozirje.
Izbriše eo Skamen Franka in vpiše
Pirnat Franc, knjigovodja.
Okrajni LO Šoštanj,
poverjoniltvo za finance,
dne 17. maja 1950.
St. 1149/SO
6052
*
1030.
Sedež: Pusto polje.
Dan vpiea: 12. maja 1950.
Besedilo: šiviljska delavnica, KLO Nazarje.
Izbrišejo ee: Selišnik Franc, Hren Marija, Krefl Anto? in Završnik Franc ter
v
PJšejo:
Venek Anton, predsednik KLO Nazarje,
Hlacun Stanko, tajnik KLO Nazarje in
Pajk Franjo, upravnik KLO podjetij.
Po dva skupaj.
Okrajni LO Šoštanj,
povcTjenistvo za finance,
dne 12. maia 19Ó0.
Št. 1120/50
5055
1031.
Sedež: Šoštanj.
Dan vpisa: 16. maja 1950.
Besedilo: Mlckopromet, OLO Šoštanj.
Izbrišeta «e Pulir Ivan in Levar Ivan
'er vpjšBta
Prezl Nikolaj, namestnik ravnatelja, ki
Ppdpisuip samostojno do sneska 10.000
dinarjev,
Pavlin Ivan, poverjenik za drž. nabave,
^podpisuje za zneske nad 10.000 din.
Okrajni LO ŠoSfanj,
poverjeništvo za finance,
dne 16. maja 1950.
Št. 1143/50
5053

Izbrisi
1032.
Sedež: Ig pri Ljubljani.
Dan izbrisa: 9. maja 1950.
Resedilo: Drž. eloktro-kovinsko podjetje
"otor« Ig pri Ljubljani.
Zaradi prenosa v register Ministrstva
r
-a notranje zadeve LRS.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana.'
am- 9. maja 1950.
Št. 243-fi">/i--1930
4951
1033.
*
^dež; Kočevje.
,?an izbrtea: 10. mala 1950.
"cedilo: Gozdno gospodnr-ttu. Kofcvjp
,', aiOTlieno z odločbo vlade LRS Št. S—
'•*k 6S3 z dne 7. II. 1948).
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Zaradi epojitve z Gozdnim gospodarstvom Ribnica.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 10. maja 1950.
Št. 243—141—1950
4935
*
1034.
Sedež: Maribor.
Dan izbrisa: 9. maja 1950.
Besedilo: Drž. kovinsko in lesno podjetje »Opravac v Mariboru.
Zaradi prenosa v register Ministrstva
za notranje zadeve LRS.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 9. maja 1950.
Št. 243—277—1950
4963
1035.
Sedež: Rajbcnburg.
Dan izbrisa: 9. maja 1950.
Besedilo: Drž. živilsko in pletilsko podjetje >Pleiilka« Rajhenburg.
Zaradi prenosa v register Ministrstva
za notranje zadeve LRS.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 9. maja 1950.
Št. 243-244-1950
49Ô2

•

1036.
Sedež: Ribnica.
Dan izbrisa: 10. maja 1950.
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, Ribnica.
Zaradi 6pojitve z Gozdnim gospodarstvom Kočevje.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 10. maja 1950.
Št. 243-141-1950
4954
1037.
Sedež: Idrija.
Dan izbrisa: 4. maja 1950.
Besedilo: Okrajno podjetje »Odpad«.
Zaradi prehoda v republiško podjetje
»Odpad« — Ljubljana.
Okrajni LO Idrija,
poverjeništvo za finance,
dne 4. maja 1950
Št. 15S0/X-50
4554
1038.
Sedež: Domžale.
Dan izbrisa: 15. maja 1950.
Besedilo: Mlinska industrija, Domžale.
Zaradi prehoda v oblastni sektor.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 15. maja 1950.
št. 1119 III 1950
4937
1039.
Sedež: Domžale.
Dan izbrisa: 11. maja 1950.
Besedilo: Okrajni mlin, Domžale.
Sedež: Homec.
Besedila: Okrajni mlin. Hcmec.
Sedež: Vir.
Besedilo: Okrajni mlin, Vir.
Zaradi združitve podjetij.
Okrajni LO Kamnik,
povorieništin za finance,
dne 11. maia 1950.
Št. 2349 III 1950
4860

1040.
Sedež: Kamnik.
Dan izbrisa: 10. maja 1950.
Besedilo: Okrajno prevozniško podjetje
z mehanično delavnico.
Zaradi ukinitve podjetja.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 10. maja 1950.
Št. 1099 III 1950
4802
1041.
Sedež: Mengeš.
Dan izbrisa: 11. maja 1950.
Beeedilo; Okrajna opekarna, Mengeš.
Zaradi združitve podjetij.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 11. maja 1950.
Št. 505 III 1950
4861
1042.
Sedež: Dolnja Lendava.
Dan izbrisa: 17. aprila 1950.
Besedilo: Okrajni mlini, Dolnja Lendava.
Zaradi priključitve k >Obla6tnemu mon.
skemu podjetju« Murska Sobota.
Okrajni L0 Lendava,
poverjeništvo za finance,
dne 17. aprila 1950.
Št. 289/1-1950.
4167
1043.
Sedež: Brezovica.
Dan izbrisa: 28. aprila 1950.
Besedilo: Krajevna mesarija, Brezovica.
Zaradi likvidacije podjetja.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 8. maja 1950.
Št. 1000—310-50
4•••
1044.
Sedež: Šmartno. Gameljne.
Dan izbi'ea: 25. aprila 1950.
Besedilo: Krajevni valjenj mlin, Smart
no—Gameljne.
Ker je podjetje postalo oblastnega pomena.
Okrajni L0 Ljubljana okolica,
poverjeništvo la finance,
dne 8. maja 1950.
št. 1000-366-50
4669
*
1045.
Sedež; Vače pri Litiij.
Dan izbiisa: 25. aprila. 1950.
Besedilo: Krajevna poljska opekarn
VaEe, obrat Hrastje.
Zaradi likvidacije podjetja.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjeništvo sa finance,
dne 8. maja 1950.
Št. 1000-405-50
4687

•

1046.
Sedež; Verd pri Vrhniki.
Dan izbrisa: 30. iprifo I960.
Besedilo: Okrajna opekarna >SSM«fc«.
Verd pri Vrhniki.
Ker je podjetje , stalo republiškega
pomena.
Okrajni L0 Ljubljana okolira.
poverjenilivo u !•*••,
dne 8. maja I960.
St. lOOO-477-••
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1047.
Sedež: Novo mefto, Ljubljanska costa 15.
Dan izbrisa: 20. aprila 1950.
Beeedilo: »Buïfet« JILO Novo mesto.
Ker je podjetje prenehalo z obratovanjem.
Okrajni LO Noro mesto.
poverjeništvo za finance,
dne 20. aprila 1950.
Št. 1485/1
4858
*
1048.
Sedež: Gornja Lendava.
D4H izbrisa.; 5. maja 1050.
Besedilo: Krajevno podjetje >Krajevna
gostilna« v Gornji Lendavi.
Zaradi prehoda \ codaUtJČjii zakup.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeniltvo za finance,
<ne 5. maja 1950.
St. 337/1950
4553

•

1049.
Sedel: Gornje Lendava,
D« izbrisa: 5, maja 1Ô50.
Besedilo: Krajevno podjetje >Krajovna
gostilna I< v Gornji Lendavi.
Zaradi prehoda v socialistični zakup.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za linance,
dne 5. maja 1950.
St. 333/1950
4552

•

1050.
Sedež: Markovci, p. Salorci.
Dan izbriela: 5. maja 1950.
Beeedilo: Krajevno podjetje >Kraîevna
goHUna« * Markovcih.
Zaradi prehoda v eooialleUčni zakup.
Okrajni LO Morska Sobota,
poverjeništvo za (inance,
dne 5. maja 1950.
Št. 834/1050
4551

Register
invalidskih »«»djetij
Spremembe
1051.
Sadež: Črnomelj.
Dan vpiea: 6. aprila 1050.
Uredilo; invalidsko podjetje »Strojno
pletilstvo« Črnomelj.
Opérât, upfavn voditelj odslej: Okrajni
odbor Zveze VVI Črnomelj.
Izbriše pe Tajner Prane, knjigovodja m
vpiše
Golob i S A loja, knjigovodja, ki sopodpleuje listine račun'>vodskeg3 značaja.
Min'sfrstvo za financo LRS,
Ljubljana,
dnu 6. aprila 1950.
St. 243 198—1950
4658
1052.
Sedež: Kamnik.
Dan vpisa: 6. maja 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje >Tovarna
cum hov«, Kamnik.
Operativni upravni voditelj odelej:
Okrajni odbor Zveze VVI Kamnik.
Izbrise se knjigovodja KaSnik Anteo in
vpiše:
Vidmar Anica, knjigovodja, ki «»podpisuje listine računovodskega značaja.
Ministrstvo za linance LRS,
Ljubljana.
dne 6. maja 1950.
Ôt. 243—190-1950
4967

1053
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa; 11. maja 1050.
Bes-dno: Invalidsko podjetje >Deknr«,
fina keramika, Ljubljana.
Ope rati \• upravm voditeb, odslej: Mestni odooi Zveze VVI za ylavno mesto
Ljubljana.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 11. maja 1950.
Št. 243 159-1950
4971

•

1054.
Sedjž- Ljubljana,
Dai, \|jira: 11- maj» IÜ5Q,
Bs» d.m: Inraliri&ko podjotip *.lugoreklanu, Ljubljana.
Izbrišeta se: samostojni oddelp.k »Kolektura er^ok« m Cerkvexi'k Jože. knjigo
vodja.
Operat vm upravni voditelj oeteldj: Glavni odbor Zveze VU za Slovenijo.
.Ministrstvo vx fiiianre LRS.
Ljubljana
dne ll. maja 1050.
fct. Ü4S 44/1 1050
4970

Zadružni register
Vpisi
271.
Sedež: Dolnje Cerovo, okraj Gorica.
Dan vpisa: 0. maja 1950.
Beeedilo: Kmetijska delovna zadruga '
Dolnjem Cerove ••„
Z?druga je bila ustanovljena na »kup.
.«ini dne 2. XII. 1949.
Naloge zadruge eo: da * skupnimi pro.
izvajalnimi sreartvl in s ekupnim delom
uötaniHi zadružno gospoda retvo z napredno organizacijo, načrtno proizvodnjo in
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč
sodobno znanost an tehniko, da tako pove.
öa dohodke, se ubrani izkorilčevalskib
elementov oa vasi ter sodeluje pri eccialu
etiSni graditvi države in e tem ustvari
boljše in kulturnéjie življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo evojozemljo, razen ohišja, kot delež, od katerega
se plačujem obresti. Zemlja «tane- njihovti lasi. Ob vstopu v zadrugo vplača vsak
član v korist zadruge kot pristopnino
150 din. kot člansko vlogo pa do 1 % od
vrednosti vloženega premoženja po eklepu
zbora.
Upravna odbor «setavlja predsednik in
4 o 8 članov.
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo
podpisuje v imenu odbora predsednik.
Člani upravnega odbora so:
Stekar Franc, kmet, Dol. Cerovo 39,
predsednik,
Benedgtič Reni, kmet, Dol. Cerovo 39,
blagajnik,
Pnšnar Franc, kmet. Dol. Cerovo 60,
Prinčič Mafalda, kmet, Dol. Cerovo 7.
Porsolja Abel. kmet. Dol- Orovo 1.
Okrožno sndišco v Gorici
dne 9. maja 1950.
Zt 25/50-2
4868

•

272.
Sedež: Graduée, okraj Gorica.
Dan vpiea: 9. maja 1950.
Beeedilo: Vinogradniška obdelovalna za.
druga »29. november« na Gradiaču.
Zadruga Je bila ustanovljena na ••••Šfini dne 26. XI. 1948.
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Naloge zadruge eo: da e skupnimi proizvajalnimi eredetvi in s skupnim delom
ustanovi zadružno goepodnrsUo z naprptlno organizacijo, načrtno proizvodnjo in
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč
sodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, ee ubrani izkoriščevalcih
elementov na vasi ter sodeluje pri cocJahetični gradjtvj države in e tem uetvari
boljïe ;n kulturnejïe življenje.
Zadružniki vložijo v znriruqo wvojo zemljo, razen ohiSja kot delež, od k atonia
ee plačujejo obresti. Zemlja ••.-•. ujiJiova last. Ob vstopu v zadrugo v, < •> vsak
č!an v korist zadruge kol p;
'inJni
100 dm. kot člarsko vlogo pa do I % na
vrednosti vloženega premožf-nia po «klopu
?.bors.
Upravni odbor -»«.tavlja ii,:'riaer)ìill< i"
i elfi K članov,
Zadrugo zastopa upra-vni irflbor. zanin
»•odpisuje v ••••.: odbora predsednik.
''i.-in upravnepu odbora so:
Kobal Viktor, ktw»l, dolavei-, (ir.uiiSč'
st, 72. predsednic
Peric Danilo, kmet. delavec Irradiar'
«. 89, blagajnik.
Äflf/nikai Jožef kmet. delavec Gradisce 44,
Volk Mirko, uslužbenec, Gradišče 87,
Ma jer .Toahim. kmet. delavec, GrndlS?'"
it. 23.
Okrožno eodiače > Gorici
dne 9. maja 1950.
Zt 26/50-2
4865

4edež: Pftdeerkev.
Dan vpien: 9. naja 1950.
Besedilo: Kmetijska dclovnn zaflniRa
»TTIftk« v Podcerkvi.
Naloge zadruge so: da s skupnimi proizvajalnimi eredrtvi in s «»kupnim delorr1
up!;.ncvi zadružno gospodarstvo z nnprpd
wo organizacijo, načrtno proizvodnjo in
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč
eodobno znanoet in tehniko, da t^uo poveča dohodke, se ubrani jzkorHeevalskih
elementov na vasi ter eodelujo pri spcinhetlčni ffraditvi državo in e tnm ustvnn
holiše in kulturnpjïp življenje.
Zndnižni'kl vložijo v zadrugo pvojo zoni
ljo, razen ohiSJa. kot dolnž. od katerep"
se plačujejo obresti. Zemlja r*tane njiho
va last. Ob vstopu v zadrugo vplača vsal.
dan v keriet zadruge kot pristr^min1'
100 din. krt člansko vlogo pa do 1 % od
vrednosti vloženega prpmoženja po «kiep"
zbora.
Upravni odbor oestavl|a predsednik i"
4 do S članov.
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo
podpisuje v imenu odbora predsednik.
Člani upravnega odbora eo:
Bavec Franc, srednji kmet, Podcprke*
It. 18, predsednik,
Hace Anton, srednji kmet. Podcerke*
£t. 17, podpredeednik,
Kotnik Ivana, srednja kmetica, Podcer
kev 24,
Petrič Terezija srednja kmetica. Dan<«t. 19,
Znidaršič Neža. srednja kmetica, Podcerkev 27.
Okrožno sodiïïe v Gorici
dne 9. maja 1950.
Zt 23/50-2
48fi''
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274.
Sedež; Podraga, okraj Gorica.
Dan vpisa: 9. maja 1950.
Besedilo: Kmotijska delovna »adruga v
Podragi,
. Zadruga je biLa usianorijena ••. »Vip.
8
6ini 12. XI. 1049.
. Naloge zadruge eo: da e skupnimi prevajalnimi -sredstvi m e «kupnim delom
u&tenc<vl zadružno gospodarstvo • napTod"V organizacijo, načrtno proizvodnjo in
v
'isoko produktivnwljo dola. uporabljajoč
sodobno znanost m tehniko, da tako pove.
ca
dohodke, *e ubrani izkori£feval>kih
Momentov na vasi ter eixioluje pri •-cri..iielični graduivi ci.zave 41 o tem ustori
boljše <7i kuUnrni'jšo živijeiiit'.
Zadružniku vlo/.iio v rad TURO t-vojo zemljo, ra/.en ohiš.n, kot dei«/., od katerega
*s placojojo oorec-ti. Zemìia 'Vane uji ho
J*'a lafet. Ob vstopu v zadrueo vaiata veak
dan v korist zadruge kot priklopnim*
ÏUOdin, kot klansko vlo^o pa do 1 % od
'-'rednosti vIožoriT.-.i fr^možeiii» po eklcpu
sbora.
Upravni odbor »estavlja • predäednik in
* do 8 èiauov.
Zadrugo za-stepa upravni odbor, •••••
Podpiôujo v imenu odbora predsednik.
Clan: upravnega <>c!bora so:
^gur Ivan, kmBt Pod raga 10, piedaudmk.
Fürlan I»aa, knifft, Podraga ß-1. bla.
îajuik.
Hrib Franc, ka)t*l. odlaga Ö
Senienfè Ivan, kmet, Podraga 98,
Vidno Vonctìf>;av kroutè Ptfttnga ••,
Fabi,iè Jožai kmet, Piidra(.'a 27.
kozej Alojz, zidar. Pod ragu 13.
Okrožno eod.gčr v Oorici
dno 9. maja 1950.
Zt 1/50-4
4867
275.
*
Sedež: R ìana, oktal Seïana.
Dan vpiaa 27. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga
»Iskra« v Itižani.
..Zadruga j<* bila ustanovljena na «kup
,c,
ni 19. III. 1050.
. Naloga zadruge eo: da » «kupnimi oro.
^'ajalnimi eredetvi m « ekupnim delom
planovi zadružno gcepodarstvo z napredno organizacijo, nacrtno pro'zvodnjo in
"iSoko produktivnostjo dela, uporabljajoč
s
°dobn,i znanost in tebn ko. da tako poVe
<5a dohodke, e« ubrani izk*r>ničevak»kih
"J^nentov na vasi ter sodeluje pri eocali.
^'cni graditvi države to e tem uetvari
°1J&ô ,n kuHurnejše življenje.
Zadružniki vložijo » sadrugoevojo zetu
'W, razen ohiSja ko*t zakup. Znmlja ki j<~
^adružniki vložijo v zadrugo, ostanti nji
^va laet. Ob vetopu v zadrugo vplača
v
fak clan v korisl zadruge kot pristop
["no 100 dm, Ud članski) vlogo Pâ dr>
'o od vrednoat vloženega premoženia
•° sklepu zbora.
Upravni odbor sestavlja predsednik iu
do 8 članov. Zadrugo tastopa upravni
dbor. zanjo podpisuje v imenu odbora
'•"edfiednik.
Člani upravnega odbora so:
, Çepak Bonedikt, kmet, Razor 114, predsednik,
Stepan Bruno, kmet, Stepanf 109,
'•'enko Jože. kmet, Karnica 88.
KovrečiČ Atiljo. kmet, Rižana 72.
s
*k Aleksander kmet. Rimana 42.
Okrožno »odiSre » Oorici
dne '27. aprila 1050.
Zt 22/50—2
4642
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276.
Sodei: Ljubljana.
Dan vijoiisa: 12. maja 1050.
BeeedHo: Inaliavno-prodajna ladrngfc
slovenskih kutolUkth duhovnikov LRS
v Ljubljani.
Na •4••••••• zboru 21. IX. 1049 Je
bila zadruga ustanovljena sa nedoločen
čas.
Nalog© zadrugo so: a) da evoje člane
oskrbuje s cerkvenimi potrebščinami;
b) da zbira prihranke svojih članov In
da jini po potrebi daje posojila: c) da od.
pira delavnice za izdelovanje in popravilo
cerkvenih potrebščin; č) da vzgaja evoje
člane politično v zadružnem duhu ter }ii
navnia k praktičnemu udejstvovanju v
veeb eektorjili foctolictlčnoga zadružništva: d) da dola v eitladu z drugimi zadružnim, organizacijami in državnimi podjetji, ree po Miionitib predpisih.
Detež znaša MX) din, ki co Ubico plača
v obrokih.
Citar, odgovarja ir •• ob-veenesti zadruge
• deeoturnlnim sn*wkom vpisanih dpležev.
Zadruga razglaia važneiaa sklepe v uvo,ih jot'lovnih proatorih.
Upravni odbor eeetavlja 11 članov. Kje,
ifiiva dolžn«il traja eno leta. Za zadrugo
ptxii'.Auif'îa po dva člana upravnoga odbora, kadrih enega lahko nadoint*ä£a po
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec
xviruge.
Ciani upravnega odbora eo:
VrbonjSek fanko duhovnik Votfka Nedelja.
l'"a*seareli Stefan, župnitk iz Primorsko.
J»nl;o Janez, župnik. Tržižče pri Mokroti ocu,
Carf Miloš, župni upravitelj. Zg. Tuhinj.
Z-erjal Jane«, ••••, varoučitolj, LJublj*aoa, Sv. Jakoba 7,
Lampič Ladialav profeeor v LJubljani,
Lani^ček Ludvik, župnik. Loka pri Zidanem moelu,
Skraban Janko župnik BeHinri,
fttancor Av*guM. kaplan. Sv. Križ pri
Rotj. Slatni.
ZavT) Alojzij, župnik, Bate, p. Grgar,
Gorica.
Žffur Rudolf župni upravitelj, Podgorje
na Krasu.
Okrožno eoflUčo » Liubljani
dne 12. maja 1050.
Zt 19/50 - Zadr VIN 38/1 4881
277.
Sedež: Sodražlee OLO Kočevje.
OaD vpi£ia: 10. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zađru.
»a »Nora Sodražira« v.Sndražici.
Na ustanovnem zboru 12. VI. 1949 je
bila uatanovlienn zadruga I. oblike za ne.
določen fae.
Naloge zadruge go: da « skupnimi pro.
zvajatoimi sredstvi in è ekupnlm delom
uetanovi zadružno gospodarstvo z napred
no organizacijo, načrtno proizvodnjo In
vieoko produktivocetjo dela, uporabljajoč
eodobno znanoat *n tehniko da tako peve.
6a dohodke, ee ubrani izkcrlačievatekib
elementov na vaei 1er sodeluj pri «viali4ičnl graduivi države In, o tem ustvari
')oI(Se in kiilturneJSe življonfe.
Članska vlogo znaSa do 1/2 % od vrednoeli vloženega premoženja po sklepu
zbora.
Zadružniki vloSJo v zadrugo evojo »mljo. razen ohtfi'a kot zakup.
Žadniga razglasa važnejše eklefxrevojih poslovnih prodorih.
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Upravni odbor e*»l*vlja pr*d«*&đnifk '•
i do 8 članov. Njegova dc-lžncst traja eno
l«to.
Predsednik upravneja odbora predstavlja zadrugo in zanjo podpisuje v imenu
odbora.
Člani upTAvn&ga odbora eo:
Kovačifi Ivan. kmot, Sodražba 49,
Mlhelič Anion, Jelovec 1,
Fajdiga I^an, Irmot. Sodrafica 5.
Lovšin Rudolf, kmet, Sodražica 45.
Lipovec Jože, kmet. Sodražica 140.
Na lotnem občnem «boru dne 14. II.
1950 je rastopiä iz upravnepa odbora Lipovec Jože.
Vpi&ejo ee novi člani upravnega odbora:
Drobnič Vence, Innet, Sodražica 83,
Lovetek France, kmet. Sodražica 105.
Tanko France, kmet, Scdraiifta 20,
Samaa Ivan, obrtnik. Sodra'Jea 110.
Jereb Mirko, obrtnik. ScdTßz'ca 138.
Okrožno sodiiče r Ljubljani
dne 10. maja 1930.
TA 2/50 - Zadr Vili S7/1

4833

278.
S*?d*ž: Banovci, »kraj Ljo(omer.
Dan vpisa: 6. maja 10S0.
Besedilo: Smciijska obdelovalna radru.
ga v Banove h.
Zadruga je bila u&ianovljeaa • iboru
21. IV, 1950 za nouo-ločen čae.
Naloga »druge je: da » »kupnimi proizvajalnimi sredstvi za proizvodnjo «• e
ekupnrai delom organ žira zadružno p>
spcdar*tvo z napredno organizacijo, načrtno proizvodnjo in visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč eodobno znanost
m tehniko, <•• tako poveča dohodke, «
ubrani iskord&evakkib elementov na vaei
ter eodeluje prt socialistični KgTadlM dr.
àeve in e tem ustvari boljše in kultumftjle
8i vijem je.
Zadružniki vložijo v zadrugo avojo ntnIjo, razen ohi*Sja kot a*kup. Vložen* zemlja ostane njihova laet. zanjo jim zadruga
plačuje zakupnino po eklepu zbora, vendar ne več kot 30 % od ekupn'h letnih
dohedkov zadruge pO odbitju skladov.
Razen zemljo vložijo zadružniki v zadrugo gospodarske zgradbe, ki ehisju niso
potrebne, inventar, vprožno in plemensko
živ.u ', živinsko krmo in eenm, razen živine, živinske krme in eemen, potrebnih
za obiSj«*. Oospodareko zgradbe, kmetijekl
eiroji, naprave in orodje, vprežna !n plemenska ii*vlna. živintks krma in eemena,
!d ee vložifo v zadrugo, po.?îanejo laet zadruge, ki izplača zadružnikom na "podlagi ocenitve ugotovljeno vrednost v določenem roku.
Upravni odbor, katerega dolžnost traja
eno leto, eeetavlja predsednik in 4 do 8
članov. Upravni odbor Je izvrKlni organ
zadrugo, predstavlja pa zadrugo in podpeuje zanjo v imenu odbora predaedaik.
Ciani upravnega odbora eo:
Cagrao Ciril, zadružnik, Banorrf. predsednik.
Slavic Franc, radružnlk. Banovci,
Topolnik Jožef, zadružnik. Banovci,
Cof Anion, zadružnik. Orlava,
Juger Jožef, zadružnik, Orlava.
Okrožno sodlWe • Maribora
dne 6. maj« 1950,,
Zadr VI 45 •*

279.
Sedßz: Lokavec-Rožengrunđ, okraj Gor.
Radgona.
Dan vpisa: 9. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga Lckavec-Rožengrund.
Zadruga je bila ustanovljena na zboru
31. XII. 1949 za nedoločen čas.
Naloge zadruge so: da e skupnimi pro.
.zrajalnimi sredstvi in e skupnim delom
ustanovi zadružn- gospodarstvo z napredno organizacijo, načrtno proizvodnjo in
visoku produktivnostjo dela. uporabljajoč
sodobno znanost in tehniko, da tako poveča Jonodke, se ubrani izkoriščsvalskib
elementov na vasi ter sodeluje pri ^eciali«tični graditvi države in e tem ijstvar;
boljše in kulturneiše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišja, kot delež, cd katerega
jim zadruga plačuje obresti in to od ocenjene vrednosti laot delež vložena zemlje
m v v.Jini, o kateri odloča zbor, vendar
obrestna mera ne moro biti višja od
uradne obrestne mere. Razen zemlje vložijo zadružniki v zadrugo gospodarske
zgradbe, ki obiSju niso potrebne, inventar, vprežno sn plemensko živino, živinsko
krmo in eeme. razen živine, živinske krme in •••••, potrebnih za ohišje. Go•••••••••• zgradbe, kmetijski stroji, napfa\'e m orodje, vprežna in plemenska žižfcna, živinska krma in semena, ki so vložijo v zadrugo postanejo last zadruge, ki
izplača zadružnikom na podlagi ocenitve
ugotovljeno vrednost v določenem roku.
Upravni odbor, katerega dolžnost traja
«no leto, sestavlja predsednik in 4 do
8 članov. Upravni odbor je izvrSilni organ zadruge, predstavlja pa zadrugo in
podpieuie zanjo v i-menu odbora predsednik.
Člani upravnega odbora so zadružniki:
Kovač Martin, L'okavec, predsednik,
Dravinec Dominik. Lokavec. podpredsednik,
Klobasa Franc. Rožengrund,
•••••• Antonija, Rožengrund,
SlefcSnger Anton, Rožengrund.
Bohter Ivan. Rožansrimd.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. maja 1950.
Zadr VI 47
4856
280.
Sedež: ••••••, tovarna trakov in sukanca.
Dan vpisa: 6. maja 1950.
Beeedilo: Stanovanjska zadruga delav-v
cev in nameščence* »Hoj dom«, z o. iMariboru.
Zadruga Je bila ustanovljena na zboru
13. •. 19-ïO za nedoločen čas.
Naloga zadrugo je: 1. da izdela gradbeni načrt, oskrbuje stavbne načrte in proračune za evoje člane sporazumno z- MLO,
upoštevajoč regulacijski načrt. V ta namen ima na razpolago stavbiača v Izmeri
500— 700 m', katerih razdelitev si pridrži
upravni odbor, upostevajoE regulacijski
načrt in tipt bi§ ter končno iterilo stanovalcev. 2. da nabavlja in posreduje za.
menjave slavbfêc z namenom graditi na
eno'mem gradbiïcu fer tako omog'očiff zadružno delo G poenostavljenjem in zmanjšanjem gradbene etoritve. 3. da uredi tinanern oziroma kreditno vprašanje, upošteva, c odločbo Ministrstva za finance
FLR.T. •. 7333 z dne 21. II. 1948. 4. da
ekrbi, da vloži vsat clan ves svoj gradben.'
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material za gradnjo h;i do tretje faze
gradnje; da mobilizira svoje člane za intenzivno proizvodnjo gradbenega materiala (sečnjo, dovoz m obdelavo leča, pripravo gramoza, presejavanje peska m
pridobivanje mivke, zddavo opeke v okoliških opekarnah, žganje apna) in da organizira ekupar» nabavo ••••••••••••
gradiva. 5. da kar najbolj smotrno razpodeli delovno 6.lo zadru?.n;l.cv. njihovih
družin m prostovoljno delovno silo za
cim cenejšo gradnio, da vodi razvid o "zvršenem delu zadružnikov .o njihovih
družinskih članov za poračunavanjo gradbenih deležev. Vse te naloge opravlja zadruga caporazumno z upravam: podjot.ij in
njih sindikalnimi podružnicami v naiožji
povezavi z ljudskimi odbori.
Zadružni delež znala 150 din, pristop
nina 50 din, plača eo ob vstopu v zadrugo.
Jamstvo ie orneieno. Vsak zadnižn;l< od.
govarja še z desetkratnim <snfsuom vpi
6anih denarnih deležev.
Upravni odbor, ki ga sestavlja 9 članov
• katerega dolžnost traja dve leti, \P izvršilni organ zadruge, ki jo veliamo nastopa m predstavlja ter vodi celotno nje
no poslovanje. Za zadrugo pidpwiieta Pfi
dva èlana upravnega odbora, katerih one
ga lahko nadome>Ča po upravnem odboru
pooblaščeni uslužbenec zadrug*.
Člani upravnega odbora si:
Arr.biož Ivan, era db. delovodja, pred.
wdnik.
Kralj Oiril, pers. referent, podpredsed
nik.

Zupani' Mihael, vozov, uradnik, tajnik.
Sornec Stanko md. obratovedja. blaeajnik.
R"mih Rudolf, ključ, mojster,
Coh Franc, skladiščnik.
Borovnik Srečfco. gradb. tehnik.
Cakš fanko, viî. ind. obratovodja.
Sluga Alojz. vi-ï. grad. delovodja, vsi v
Marborn.
Okrožno sodišče * Mariboru
dne 6. ma jo 1954).
Zadr VI 44
46F/'
24 J.
Sedež: Sp. ftfavnica. okraj GOT. Radgona.
Dan vpisa; 16. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga Sp. Sčavnica.
Zadruga je Mia ustanovljena na zboru
40. XII. 1949 n nedoločen čas.
Naloga zadruge je: da e skupnimi proiz.
vajalnimi sredstvi in s »kupnim delom organizira zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, načrtno proizvodnjo in visoko produktivncf-tjo dela, uporabljajoč
sodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, se ubrani izkoriSčevatskib
elementov na vasi ter eodeluje pri soriali.
«tieni graditvi države in s tem ustvari
boljše in kulturnejïe življenje.
Zadružniki vložijo'v zadrugo svojo zemljo, razen ohiäja kot delež, od katerega
yina zadruga plačuje obreßii in to od ocenjene vrednosti kot dolož vložene zemlje
in v višini, o kateri odloča sbor. vendar
ne more biti višja- od uradne obrestne
mere. Raren zemlje vložijo zadružniki v
zadrugo gospodarske zgradbe, ici ohišju
niso potrebne, inventar, vprežno in plerneneko_ živino, živinsko krmo in eeme,
razen živine, žfcvflske krme in semen, po.
ftebnih za ohišje. Gospodarske zgradbe,
;metijski stroji,-naprave m ojtodje, vprež.
na dn plemenska živina, živinska ferma in

semena, ki se vložijo v zadrugo, postanejo
last zadruge, ki izplača zadružnikom na
podlagi oce3jitvo ugotovi•••• vrednost v
določenem roku.
Upravni odbor, katerega dolžnost traja
eno leto, sestavlja predsednik in 4 do 8
članov. Upravni odbor je izvršilni organ
zadruge, predstavlja pa zadrugo in podpisuje zanjo v imenu odbora predsednik.
Clam upravnega odbora so:
Lempl Ivan, kmet, Ihova, predsednik,
F to ar Kari. kmet. Sp. ftčavndca,
Kociper« Jožef, kmet, Sp. šcavnica,
Katan Ivan, viničar, Sp. ščavnra
Kurhus Ana. delavka. Iho-va.
Okrožno sodijo v Mariboru
dne 16. maja 1950.
Zadr VI 48
5063
282.
Sedež: ftalinci, okraj Ljutomer.
Dan vpisa: 6. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna sadru«a v Salincih.
Zadnitra je bila ustanovljena na zboru
21. IV. 1950 za nedoločen Čas.
Naloga zadrugo je: da « skupnimi proizvajalnimi sredstvi za proizvodnjo in *
skupnim delom organizira zadružno g0»peda rstvo z napredno organizacijo, načrtno proizvodnjo in visoko produktivnost,» <iei.q. uporabljajoč sedo-bno znanost
in tehniko, da tako poveča dohodke, se
ubrali 'îiîonscevalskih elementov na vasi
ter sodeluje pri socialistični izgraditvi državo in s tem ustvari boljSo in kultnmejse
življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo ßvojo zemljo, razen ohišja kot zakup. Vložena zemlja oe'ane njihova last, zanjo jim zadruga
plačuje zakupnino po oklepu zbora, vendar ne '-eč kot 30 % od skupnih letnih
dohodkov zadruge po odbitju skladov.
Razen zemlje vložijo zadružniki v zadrugo gospodarsko zgradbe, ki ohiSjti niß0
rolrebne, inventar, vprežno in plemensko
'•'vino, živineko krmo in eemo, razon živine, živinske krmo in eeman, potrebnih
*a ohišje. Gaipodareke zgradbo, kmetij-^i
tttroji, naprave in orodje, vprežna in P'0menska Sivina, žiivioska klima 'm. eemena.
ki se vložijo v zadrugo, postanejo •t zadruce,»ki izplača zadružnikom na V°"~
lagi ocenitve ugotovljeno vrednost v določenem roku.
Upravni odbor, katerega dol&iost traja
ono leto. sestavlja predpednik in 4 do "
Članov. Upravni odbor j» irvrMlri- organ
zadruge, predstavlja pa zadnjo in tinftp'suje zanjo v imenu odbora preds^ml-Člani upravnega odbora so:
Slavic Franc, zadružnik, ftalrnci. preds°dnik.
Belec Martin, zadružnik. Kniotanci,
Belec Alojzija, zadružnik, Kristan d,
MurSič Maks, zadružnik, fialinci,
Peršak Anton, zadružnik, ^a^net.
Okrožno fOfliSFo v Jlarilmrii
dne 6. maja 1950,
Zadr VT 46
4601

283.

•

Sedež: Trnovska vas, okraj Ptuj.
Dan vpisa: 16. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zanrii«a, Trnovska vas.
Zadruga je WIa usfanovTieMa pa *°r
,?. X. 1949 za nedoločrn čas.
' Naloga zadruge je: da s skupnimi pTOl%
vajalnimi sredstvi iin s skupnifn dolom or-
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garuzira zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, naMno proizvodnjo in visoko produktavncetjo dela, uporabljajoč
«•dobno znidii;.:} in kliniko, da tako pov
oča dohodke, •• ubrani izkoriščevalskdh
cementov na vasi ter sodeluje pri socialistični graditvi države in 6 tem ustvari
boljšo in kulturncjše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemlj°, razen ohišja kot zakup. Vložena zemlja Oöiane njihova last, zanjo jim zadruga
plačuje zakupnino po sklepu zbora, ventar ne več kot 30 % od ekupnih letnih
Johodl.ov /diiiu;.' uo odbitku skladov.
Razen zomlje v Loži jo zadružniki v zadrugo,
gospodarske zgradbe, ki ohišju niso potrebne, inventar, vprežno in plemensko
'.ivino. ?ivinsko •••• in seme, razen ži"W, /iv.ii. l.e krme in semen potrebnih
''a oliiìjc. (kfripodarske zgradbe, kmetijski
"'roji, naprave iii orodie. vprvžna in plcmeniv|,-j živimi, živinska krma in eemena,
ki «;• \le>Vp v zadrugo, p est.'me jo last za.
'•nl-!'\ ki i/plača zadružnikom ni podlagi
ocenitve ugotovljeno vrednost v določenem
''oku.
Upravni odbor, katerega dolžnost traja
v'no leto. «ustavlja predsednik in 4 do 8
'•kinov. Upravni odbor je izvršilni organ
zadruge i.redđtavlia pa zadrugo in podP!euje za H jo v imenu odbora predsednik.
Člani i'pi.iviie^a odbora si zadružniki:
fì'tjìp .lane? Trnovska va.«, predsednik.
'lud Marija. Trnovski vrh,
Toplu ;; Lovi ene. Trnovska vas.
slanic A!o|ziia, Trnovska vas,
Koller Franc Biä,
Potr? lìolfenk. Ločit,
Versii" Janez. Trnovski vrh.
Kramber!?er Franc, Trnovski vrb,
Urbanj;i Anten. Trnovski vrh.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. maja 1930.
Zadr VI 49
5065
284.
Sedež: Prcdjama, okraj Postojna.
Dan vpJGa: 10. aprila 1950.
Besedilo; Kmetijska .delovna zadrn«»
*• marce« v Frcdjami.
_Zadruga je bila ustanovljena na stuprai 8. marca 1950.
«aloge zadruge so: da a skupnimi pro.
lZv
ajalnirni sredstvi in s ekupnim delom
planovi zadružno gospodarstvo z napre•o organizacijo, načrtno proizvodnjo in
vl
3ûko produktivnostjo dela, uporabljajoč
^°dobno znanost in tehniko, da tako poj^ca dohodke, eo ubrani izkoriščevalekih
^wjnentov na vasi ter sodeluje pri sociali.
"''icni graditvi države In e tem ustvari
>0
jjh • kul turnejäe življenje.
zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem
lo. razen ohišja kot zakup. Zemlja. Id je
."UPužnikj vložijo v zadrugo, estant) nji
^a last. Ob vstopu v zadrugo vpla!»
?ak član v korist zadruge kot pristop,
«np WO din, kot člansko vlogo pa do
4 od vrednosti vloženega premoženja
00
sklepu zbora.
Upravni odbor sestavlja predsednik in
«o 8 članov. Zadrugo zastopa upravni
ut
*W-, zanjo podpisuje v imenu odbora
Dr
eđoeđnik.
Clan"; upravnega odbora eo:
*remr! rvan, "vel. kmet, Predjama 44.
r
^leednik,
{•••••• Jože, vel. kmet. Bukovje 5,
,v
"zman Ivan. mali kmet. Gorenje 18.
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Klemen Jakob, srednji kmet, Predjama
št. 27,
Požar Apolcnija, Fredjama 46.
Okrožno sodiščo v Postojni
dne 10. aprila 1950.
Zt 21/50-2
4643
Spremembe
285.
Sedež: Markovcc, okraj Postojna.
Dan vpisa: 16. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga 12. maj« v Markovcu.
Izbrišejo se po sklepu občnega zboru z
dne 9. II. 1950 razrešeni člani upravnega
odbora: Sterle Marija. Zigmund Anton in
Sterle Franc, vpijejo pa novi Izvoljeni
člani odbora:
Bavec Leopold, kmet, Vrhnika 43,
Mihelčič Janez, kmet. Knežja njiva 10 in
Mohär Marija kmetica. Markovec 7.
Okrožna -ooiSče v Gorici
dne 16. maja 1950.
Zt 19/49—7
5016
*
280.
Sedež; Tolmin.
Dan vpiea: 16 maja 1950.
Besedilo: Krojaška produktivna zadmKii i omejenim jamstvom v Tolminu,
Na podlagi sklepov občnega zbora z dne
25. II. 1950 se izbrišeta razrešena člana
upravnega odbora
Kavčič Silva in Kavčič Jožef,, vpišeta
pa se nova izvoljena člana odbora:
•••• Anton, krojač v Tolminu, tajnik in
Kavčič Milica, šivilja na Ljubinju 18.
Okrožno sodiščo v Gorici
dne 16. maja 1950.
Zt 1/48-8
5015

•

287.
Sedež: Tolmin.
Dan vpiea: 16. maja 1950.
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih zadrug za okraj Tolmin v Tolminu.
Na podlagi eklepov upravnega odbora
na seji 7. aprila 1950 se izbrišeta pooblaščenca za eopodpifeovaaje Kerič Dana in
podpredsednik upravnega odbora Kravanja Franc, vpile pa se- kot ppoblalčenka
za podpisovanje vrednostnih papirjev an
faktur
Jug Ida, namelčenka OZKZ v Tolminu.
Okrožno eođuče v Gorici
dne 16. maja 1950.
Zt 59/47-20
5014

•

288.
Sedež: Golnik.
Dan vpiea: 5. maja 1950.
Besedilo: Krojaško-Siviljska produktivna zadruga z omejenim jamstvom, Goln>t.
Izbriše se pooblaščenec za sopodpieomje Maver Dominik*.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. maja 1950.
Zadr VII 27/2
4837
239.
Sedež: Gorice.
Dan vpisa: 4. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga • omejenim jamstvom, Gorice.
Na rednem letnem zboru 19. IIJ. 1950
eo ee spremenila zadružna pravil v 1.
in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga, Gorice,

Izbrišejo 6o člani upravnega odbgea:
Kibnikar Franc, Žapl&Jni^ Sl^ae. Logar
Alojzij, Kokalj Franc, Graiič Ježe] Vépr
Janez, Markun Matevž in vpišejo novi
člani odbora:
Polajnar Lov.ro. kmet, Zak>g 4,
Véhwec Franc, čevljar, Letence 12,
Markič Angela, kmečka hči. Gorice 19,
Kókalj Lovro, kmet, Letence 4,
Grca Jože, kmečki ein, Srednja vas 12,
Marktrn Alojzij, kmet, Gorice 12,
Likar Terezija, kmetica, Golnik 7.
Okrožno sodiščo v Ljubljani
dne 4. maja 1950.
Zadr V 129/4
4640
290.
Sedež: Jesenice.
Dan vpisa: 10. maja 1950.
Besedilo; Potrošniška zadruga z omejenim jamstvom na Jesenicah.
IzbriSejo se član: upravnega odbora:
Brun Berti, Ulčar Mirko. Šetinc Martin,
Mohoriž Anton in vpišejo novi člani odbora:
Janša Vinko, žel. upokojenec, Hruiica
St. 52,
Tomaž Peter, delovodja železarne, Javornik. Udarna pot 8,
Rekelj Anton, nameščenec OLO. Blejska
Dobrava 4.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. maja 1950.
Zadr V 41/7
4767
291.
Sedež. Komenda.
Dan vpisa: 5. maja 1950.
Besedilo: Lončarska produktivna »adtnga v Komendi, zadruga z omejenim jamstvom.
Izbrišeta se člana upravnega odbora
Kern Lovro, Štele Mihael in vpdSeta no»a
člana odbora:
Juhant Miha, lončar, Podboršt 35,
Kepic Janez, lončar, Gora 29.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. maja 1950.
Zadr II 37/14
4841
292/93.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 5. maja 1950.
Besedilo: Okrajna, zveza kmetijskih zadrug za okraj Ljubljana okolica, zadruga
z omejenim jamstvom.
Na zboru 24. II. 1950 so ee spremenila
zadružna pravila v 1., 2., 3.,4. in 18. členu.
Besedilo odslej: ••••••• zveza kmetijskih zadrug za okraj Ljubljana okolica.
1. točka 3. člena Re glasi: Predstavlja
ia. povezuje vse zadruge kmetijskega značaja, kakor tudi kmetijske delovne zadruge.
Upravni odbor sestavlja 9 do 13. Članov.
Vpišejo se novi člani upravnega odbora:
Rencr Jože, trg. pomočnik Škofljica 37,
Skulj Jože, član KDZ Iška vae 46,
Prek Jože, Član KDZ." Breet 53,
KroSelj Miha, član KDZ, Pirndče 8S.# •
Izbriše se pooblaSoenka za eopodpi».
vanje Omafa&n Eia. in vpišeta nova pooblaščenca:
Kirn Stane, knjigovodja. Jezero,
Martine Miha, upravnik. Selo 11. Lavrica.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. maja 1950.
Zadr V 164/5
4839
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294.
Sedež: Ribnica. OLO Kočevje.
Djui' vpisa: 6. maja 1930.
Besedilo: Petrosniîka zadruga z umeje
nim jamstvom v Ribu ci.
Na ustanovnem zboru dae 10. IV. 1949
je bila zadruga ustanovljena *a nedoločen ča?.
Nalog© zadruga eo: 1. da na &m boljSi,
čim kulturnejSi in gospodarski način oskr
buje ovoje člane z ve e m j potrebu um po.
rosnimi predmeti. V ta namen: a) jgu
tavlja potrebe svojih članov m eeetavi na
podU.gi ugotovitev načrt potrošnje ovojih
članov; b) aklepa pogodbe e proizvodnim
podjetji, z državnimi trgovek'mi (xxljotji
in e kmetijskimi zadrugami oziroma njihovimi zvezami za dobavo Lnduetrjftkih tn
kmet'jekih proizvodov; zlasti ekrbi za dobavo povrtti'ti, ead/a. mleka ild.; c) ekrbi
da bo trgovsko pCNKlovnDjo v vsakem nogledu racionalno, tehnično dovržttuo iu
kulturno, dn bodo Slani dobre postr»>-/,<>nl
da bo trgovina vi>dno zalotena « potroS
nimi preil'M^li. da ne bo imp|,i b'aga k'
A& elabo •••••••• da bo ziužovnU zakonito dopustno mnrio, <ia bodo lokali In
izložbe okusno opremljeni itd.: 2. da
ustanavlja i» štrene 6vojth članov po
pottehi in možnosti laetmi podietia, tako
obrtne delavnica, podytia VJ Konzervira
nje eadja pövrtninL jajc itd.; 8. dn •••b! ob sodelovanja eindikaltiib r-rganizarj
za dvig kulturne in pr^vetne mvni in &'
zadružno »zgojo A^.ijih članov.
Delež znaša 100 d-n fci *e lahko plača
v obrokih.
Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge e potkratn'm «neekotn vpisanega temeljnega deleža.
Zadruga raz^Iaia važnejše sklepe v evo
jih po#iovnJb prcsätorio in oe razgiasssb
daikab *voj!h poslovalnic.
Upravni odbor aestavlja 7 do • članov,
ki jih vol «bor izmed ladruzntkpv. Nje.
eova dolžnoal traja eno Mo.
Za zadrugo podpisujeta po dva člana
upravnega odborj, katerih enega lahko
nadomešča ne upravnem odboru pooblažžsni u3lužbonec zadruga,
Člani upravnega odbora «>:
Gradiiar Frauc upravnik Ribnica 2K
lip Stane. oameSc>nec, Ribnica H>4
ToniStc Terezija, gospodinja, Ribnica
St. '194.
Stare Ignac, mizar. Hrovača 50.
Skuta Katarina, profesorica, U.bnica
»t. 34.
Allegro Bogomil, poslovodja. Ribnica 52,
Zaje Andrej, pismonoša. Gorenja vae 2.
Radonic Benedikt, ekono,, Ribnica 186.
Po sklepu občnega zbora 27. II. 1950.
Clan! upravnega odbora eo:
Izbrišejo se člani upravnega odbora lic
Stane, Tomàio Terezija. Skuta Katarina
Viokell Martin. Zaje Andrej. Radonič
^onodikl in vpišejo novi Člani odbora:
Kralj Franjo, knjigovodja. Gorenja vas
-t. 31,
Kc*mač Rado. nameščenec, Ribnica,
Ratal Jože, tehn. vodja. Gorenja vaa,
Hemgman Fridel, nameäcenec, Ribnica.
Okrožno sodi&e v Ljubljani
dne 6. maaj ISSO.
Zt 16/ftO - Zadr VIII 86/1

*704

295.
Sedež: Sora.
Dan vpiea:4. maja 1950.
•••••: Kmet jska zadruga z ompje•• jamstvom v Sori.
Na rednem občnem zboru 19. II. 1950
so se «premenila zadružna pravila v 1.
iu 2. členu.
Be&edilo odslej: Kmetijska zadruga T
Sari.
Izbrišeta ee Člana upravnega odbora
Golar Anton in Petač Karl in vpišeta nova
člana odl>ora:
Ja m • k Peter, tov. delavec, Dol 3,
Starman Franc polj. delavec, Purgai 7.
Okrožno »odiare » Ljubljani
dne 4. maja 1950.
Zadr VI 240/8
4703
20f!

- ,<l:'h Oermljenžak.
Don >'pipa; 12. mala 1950.
Hes<'dito: Kinotek« zadr:ii-a v OrmIjfìisa'tij

Izliri-1'jc ee člani upravnega odboia:
Pihler Fr.mr F rman Vinko, Fantič Kun
Simonie FcHke., Zai'ok Rüdulf in vpišejo
novi izvoljeni člnni upravnega odbora:
.Vlarkež Stan'co delavec, Zavrli,
Pihler Franc, Erman Vinko Fanbič Ivan,
Brunčič Tomaž krnel. Cermljenšak.
Voglar Vinke-, krap', Nadbisče
Krajne Franc, krnel Zavrh.
MurŠKc Terezija, g&spodiniu, Nadbisče.
Markež Stanko Je predsednik. Voglar
Vinko, podpredsednik. Pihlor Jožef pa lajmîk upravnega od tvora.
Okrožno sodišče » Marinom
dne 12. maja 1950.
Zadr IV 28
5002
297.
Sedež; Golii.
Dan vpisa; 9. maja 1950.
Besedilo Kmetijski) obdelovala« zadruca >•••»*• Vinterjn« ua Goliču.
Zadrugo tomeiii udölej na novih pravilih, eprejetib na zboru 25. II. 1950.
Nalogo zadrugo eo: da e »kupnimi pro.

Izvajalnimi arenivi in » skupnim delom

untinovi zadružno gospodaretvx) z napredno organizacijo, načrtno proizvodni« In
visoko produktivncistjo dela, uporabljajoč
Auaobno znanoet m tehniko, da tako poveča, dohodke, 6e Ubrani izkorlščevalskib
elementov na vasi ter sodeluje pri eooiali.
rtimi graditvi državo in e tem ustvari
t>oi'> in kulturnejSe življenje.
Zadružniki vlc^iio v zadrugo evo jo zemljo, razen ohišp kot delež, od katerega
•• ne plačujejo obreati. Razen zemlje
vložijo zadružnik« v zadrugo gospodarske
zgradbe, hI oh;Šju nieo potrebne. Inventar, vprežeo In -lemeneko živino, ?1 vinske krmo in eeme, razen ßvine. živinske
krme in ••••••, potrebnih za ohišje.
Gospodarske zgradbe, kmetijski etroji, na.
p.ave in orodje. vprežna ta plemenska
Živina, žiivinska krma in eemena, ki ee
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge,
ki izplača zadružr-lkom na podläRt ocenitve ugotovljeno vrednoet v določenem roku.
Upravni odbor, katerega dolžnost traja
eno leto, sestavlja predsednik fu 4 do
ft članov. Upravni odbor jo izvršilni or.
gan zadruge, predstavlja pa zadrugo to
zanjo podpisuj« • imenu odbora predeednlk.
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Izbrižejo ee člani upravnega odbora:
Pozeb Ivan, Pliberžek Franc in vpiêojo
novd iîvoljeni člani upravnega odbora, zadružniki:
Venguat Franc, Dobrnei,
Bogatin Viktor. Skalee.
Struc Jožef, SkaJce,
Lampreht Martin, škalce.
Koroiec Terezija, Škaice.
Okrožno eodiàfe v Mariboru
dne 9. maja 1950.
4855
Zadr V 94
208.
Sedež: Gorica, Pragcreko.
Dan vplaa: 9. maja 1950.
Besedilo: Kniotijska »adruga v (ìorlfp. PragPr«ko.
Izbniejo eo fibnl upravnega odbor«'
Nnp-iet Ivan, Mflrčič Anl^n, Potnok Iv««,
Colon filefan. Pernat (van in vpiKifl uoV'
uvoljeiij člani odbora:
Vedutoli filofan. delavec, •-orlca,
Maloj Franc, dp'nvoc, Gorica,
Ce'oF.ca Franc, dr-!avc<', '/•'.'.. Goi;ca,
Palež Franc, krofač. Zu. Gorica.
Salar Franc, kmet Spod. Gorica,
Okrožno sodiWe v Mariboru
dne 9. main 1950.
Zadr III 119
4843
299.
S"d^ž; Ivanjkovci.
ï/•• vpisa: 9. maja IMO.
B'-t-ed'ìo: Kmetijska obdelovalna zadrtima, l*anjliOT(.j.
Izbriîpjo ce člani upravnega odbora^
Vihpr Matevž. Ozm"« Jakob. Majbenič
Prane. Novak Franc, (M. Brobrovnik Bt.
4:>), Slavic Franc Bcgša Marija, Novak
Jcžcf in v>i5ejo novi izvoljeni člani odbora, zadružniki;
Zadravcc Itniac, Ivanjkovci,
Majeriič ,lan«v., Brebrovnik,
Bogîd Jože M ha lovci.
HiTval Mntija, Liban ja.
Krciper i van, Stanov no,
Novak Franc Stanovao,
Voraič Ciril. Veličane.
Turin Anton je predsednik. Bogša Tože
pa podpredsednik upravnoga odbora.
Okrožno sodile v Mariboru
dne 9. maja 1950.
Zadr V BS
4849
300.
Sedež: Jarenina.
Dan vpiea: 11. maja 1950.
Beaedio: Kmetijska zadruga. JareninaIzbrišejo ee člomi upraivnega odbora:
Kolari« Mirko. Kapel Jože, Skrbinäok Vlado. Kca Marija. Horvat Franc, Dajčman
Dominik in vpiäejo novi izvoljeni ČlaJU
odbora :
Smode Mirko, kmet. •••••••,
Zugman Franc, kmet, Jareninaki dol.
DaHSer Karl, kmßt, JarentasW «"h. .
Cehner Frančiška, zadružnik. Jarenineld dol,
.
Sef Marija, zadružnica. Jareninski vrn.
Zunko Roža, zadružnica. Vajgen.
Smodp Mirko |e predeMni.k. Ovilak Ivan
podpredsednik. Zugman Franc pa taini"
upravnega odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne H. maja 1930.
_
Zadr III 94
4s47
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301.
Sedež: Ljutomer.
Dan vpisa: 9. maja 1930.
Besedilo: Potrošniška zadruga * o. j.
Ljutomer.
Izbrišejo se člani upravuega odbora:
Štrukelj Vinko, Vizovišek Stanko. Belec
Janku. Kogler Anica, Pihier Josiplna. Ne.
Pužlan Anton in vpilejo novi Lrvoljžtti
član; odbora:
Kolmanič SUvo. delavec NorSmci. predeedaik.
Gorički štetan, uslužbenec. Ljutomer,
tajnik.
Mavric Feliks, uslužbenec. Ljutomer,
Pmtarič Viktor delavec, Stročja vas,
Zacherl Miaka, učiteljica. Ljutomer,
Sitar Franc, uslužbenec. Ljutomer.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. maja 1950.
Zadr V 22
4845
302.

*

Sedež; Maribor.
Dan vpisa: 2iJ. aprila 1950.
Besedilo: Vinarska zadruga z o. \. v
Mariboru.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Trojner Alojz, Fanedl Alojz, Lórber Alojz
4i Anderlič Franc kot člani izvršilnega
odbora in vpišpjo novi izvoljen1 ôlani odbora;
Fink Matija, zadružnik, Meljski hrib,
Kramberger Rado, zadružnik, Smarjeta
°b Pesnici.
Likavec Ernest, zadružnik, Ranca,
Brus Franc je podpredsednik upravnega
°dbora, Brus Franc in Verlič Stanko pa
lova člana izvršilnega odbora.
Okrožno -odiščo v Mariboru
dne 26. aprila 19ÔO.
Zadr II 90
4549
303.
*
Spdož: Ormož.
Dan vpisa: 12. maja 1950.
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna zađr
uga »Kcrenčič« Sv. Miklavž pri Ormožu.
Zadruga temelji odslej na novih pravili},, epreietih rta zboru 91. III. 1950.
, Naloge zadruge so: da 9 skupnimi pro.
'zvajalnimi sredstvi e skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredn
,° organizacijo, načrtno proizvodnjo iti
"•••• produktivnnstio dela uporabljajoč
j^dobno znanost in tehniko, da talco pove.
06
dohodke, so ubrani Izkoriščevatokth
Cementov na vasi ter eodelujo pri sociali.
;iicni graditvi države In e tem ustvari
'°HSe m kulturnejše Življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo avojozem.
is. razen ohišja tako. da izroče zemljo
joniffi v last. Razen zemlje vložijo zaj^aifei
v zadrugo, gospodarske zgradbe.
a
( oh'iSju niso potrebne, inventar, vpTežno
" Plemensko živino, živinsko krmo in
J*öle, razen živine, živinske krme in ••.
^• potrebnih za ohišje. Gospodarska
gradbe, kmetijski otroji. naprave in
^fodje, vprežna in plemenska Živina, £1,'nska krma in semena, ki ee vložijo v
•'»• ^0- P^'aneJo ïnet zadruge, ki Izplača
^aružntkom na podla?-; ocenitve ugotov.
ioiio vredno?! v dolorpnem roku.
upravni odbor, katerega dolžnost traja
lno leto. sestavlja predsednik in 4 do 8
latiov. Upravni odbor je izvršilni organ
. •••••, predstavijo pâ zadrueo In pod.u|® zanjo v Imenu odbora predsednik.
«••••• ee članj upravnega odbora:
y
ogrinec Franc. Novak Feliks, Mihal«

URADNI LIST LKS
Prane i& vpišejo novi ixvoljeni iiüMi odbora, zadrniniài:
Ivanuša Stanko, Sv. Miklavž,
Novak Jože, Zasavci,
Plohi Vinko, Kajžar,
Munda Anton. Hermane!.
Tušak Peter. Hennanci.
Pučko Jožef je predsednik, iNovak Jo.
žei pa podpredsednik upravnega odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. maja 1950.
Zadr II 112
5064
304.

*

Sedež: Podova.
Dan vpisa: 9. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga. Podova.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Cekfiga Stane, ••••• Mirko. Rojko ••rija, Ogrizek Jožef, Turk Jožef in vpišejo
novi izvoljeni člani odbora:
Ekart Stanko, delavec. Podova.
Skodič Franc, kmet, Brezula.
Plečko Vinko, delavec, Podova.
Damijan Rudolf, kmet. Podova,
Falež Alojz, kmet, Brezula.
Frangea Ludvik, kmet. Podova.
Ekart Stanico je predsednik. Skedič
Franc, podpredsednic bj Plečko Vinko
tajnik upravnega odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. maja 1950.
Zadr IV 9
4842

•

205.
Sedež: Podgorje.
Dan vpisa: 26. aprila 1950.
Besedilo: Kmet jskn obdelovalne ladruKa »Toneta Tomšiča« v Podgorju.
Zadruga temelji odslfi na novih pra.
v-ilih, sprejetih na zboru 29. 1. 1950.
Naloge zadruge eo: da *• ekuipnlmi pro.
Izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, načrtno pro'zvodnjo in
visoko produktivnostjo dula, uporablja|oč
sodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke se ubrani Izkc-riščevalskib
elementov na vasi ter sodeluje pri soc'all.
stični gradin države in s tem ustvari
hol|5e n kulturnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo evojozem
l]o. razpn ohišja tako, da Izročijo zemljo
zadrugi v laut. Razen zemlje vložijo zadružniki v zadrugo gospodarske tgradbe,
kl ohišju niso potrebne, inventar, v.prežno in plemensko živ1 >•, živinsko krmo
to seme, razen Živine, živinske krme In
semen, potrebnih za ohlS|e. Gospodarsku
zgradbe, kmetijski stroji, naprave in oTodJe. vprežna in plemeneka živina, živinska
krma in semena, k: se vložijo v zadrugo,
postanejo last zadruge, ki Izplača zadružnikom na podlagi "ocenitve ugotovljene
vrednosti v določenem roku.
Upravn; odbor katerega dolžnost traja
eno leto. sestavlja predsednik in 4 do 8
članov. Upravni odbor je izvršilni organ
zadruge, predstavlja pa zadrugo in zanjo
podpisuje v imenu odbora predsednik'.
Izbrišejo se Člani upravnega odbora:
Novak Jože, Hribar Jože. Skrinjar Anton
<'n vpišejo novi izvoljeni Plani odbora:
Lampreht Ciril zadružnik. Podgorje,
Tajčman Anton, zadružnik. Podgorje,
%m1d Ivan, zadružnik. Vratja vas,
Rot Ante*, zadružnik. Vratja vas,
Horvat Ivan. zadružnik, Vratja vas.
•••••••• sodišče v Mariboru
dne 26. aprila 1950.
Zadr III 6
4550

Stran 221
30G.
Sedež; Kače.
Dan vp.sa: 11. maja 1950.
Besed,lo Kmetijska zadruga, Kače.
Izbrale jo se člani upravnega odbora:
Sušterič Franc. Salomon Franc, Kociper
Ivanka, Krepfl Franc mi., Jelšak Avgust
in Jezenük Jožef ter vpišejo novi izvo«
Ijem člani odbora;
Plečko Anton, kmet, Kače,
Mustafa Jožef, nameščenec. Rače,
Creinar Avguet, šofer, Slivnica,
Bauman Slavko, ekonom. Rače,
Ipavec Franc, delavec. Rače,
Greif Stefan, čevljar, Rače.
Strnad Anton, krnel, Rače,
Bole Alojz, upokojenec. Rače.
Stok Marjan, kmet, Ješem-a.
Kacjau Anton, kmet. BrunäV'k.
Pipenbaher Jože. čevljar. Rače.
Plečko Anton je predsednik. Mustafa
Jožef podpredsednik in Krepfl Franc- taj.
nik upravnesa odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. maja 1950.
Zadr II 93
4846
•07.
Sedež: Sakušak.
Pan vpisa: 9- maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga. Saktišak.
Izbrišejo ee člani upravnega odboja:
Hok Franc. Gregorin Anton Vršič Anton
in vpišejo novi zvoljeni člani odbora:
Vršič Stanko, delavec. Podkovci.
Stebih Franc kmet. ŠakuŠak.
fcmavc Franc. kmet. Zagorci.
Hole Franc, kmet Zagorci St. 5. je pređât.-dnik upravnega odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9 maja 1950.
Zadr IV 41
4S44

•

30S.
Sedež: Stura Sova vas.
Dan vp'sa: 10. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalne zadruga. Stara.Nova vaf.
Izbrišete član upravi «ua odboia- Vajs
Anton in vpišejo novi izvoljeni Člani od.
bora:
Kegl Marko,
Vrbnjak Slavke,
Vajs Franc.
Znidarič Franc, \ei zadružniki v Stari
Novi vaei.
Salamoi! Tomaž je predspdniV upravnega odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. maja 1950.
Zadr V 52
4852

•

309.
Sedež: Stojnci.
Dan vpisa: 10. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Stojnci.
Izbrišejo se člani upravnega odbora
Janžokovič Alo j . Mpznarič ložef Pilinger
Janez, šmigoc Andrej. Tomažič Janer In
vpišejo nov izvoljeni član! Mbora:
Vincek Janez, predsednik
Plohi Jakob, Podpredsednik.
Kostanjevec Reza. tajnik.
Vincek Andrej,
Zelenik Mirko.
Ambrož Jožef
Toplak Marija, vet kmet|e v Stofndh.
Okrožno sodlSfe v Mariboru
dne 10. maja 1950.
Zadr III 138
4850

Strnu 222
310.
Sedež: Sr. Marjeta na Drav. polju.
Dan vpisa: 9. maja 1S50.
Besedilo; Kmetijska zadruga ST. Marida Drav. polje.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
cafuta Ivan, Dobnik Lovro. Ornik Ivan,
Valentincič Frane, Gerečmik Štefan, KirbU Konrad in vpišejo novi izvoljeni Sail odbora:
Veie Ivan, ekonom, Sv. Marjeta na
Drav. polju.
Klaeiac Justin, kmet, Trniče,
Kiep Ivan, kmet, Tmiče,
Premzl Marija, kmetica, Tniice
Marcie Ivan, delavec. Sv. Marjeta na
Drav. polju,
Metličar Maks. delavec. Sv. Marjeta na
Drav. polju.
Vele Ivan je predsednik, Klasinc Juettm pa podptredeedmik upravnega od.
bora.
Okrožno sodišče y Mariboru
dne 9. maja 1950.
Zadr III 71
4841
311.
^edež: Vitomarci.
••• vpisa: 10. maja 19SO.
Bpfie-' '-i; Kmotijsl:; zadruga. Vitomarci.
Izbrišejo se član. upravnega odbora:
foš Jožef, Pucko Jakob, Ploi Ferdo. Per.
Kovic Ludvik, Junger Jožef. Bedrač Franc,
Kelc Ana ta vpišejo novi izvoljeni člani
odbora:
Čuček Ivan. kmet, Hvaletinci,
Rovačec Jože. kmet, Smolinci.
Bezjak Ivan, delavec, Drobetincl.
Kovačič Anton, delavec, Vitomarci.
Kelc Vinko, delavec Drobetinci.
Ceh Fran<\ d?l4vpc. Hvaletrar
Vilčnik Anten, delavec. Vitomtrci.
Čuček Ivan je predsednik. Bezjak Ivao
pa podpredsednik upravnega odbora.
Okrožno sodišče • Mariboru
dne 10. maja 1950. '
Zadr VI 9
4851
812
Sedež: Vrhioga.
Dan vpisa: 24. aprila 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Šoštar Martin« Vrhioga.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Bračič Simon. Gregorio Jožef, Golob Jožef Mlinaric Anton In vpišeta nova izvoljena člana odbora:
Soršak Stanko, kmet. Vrhioga,
Soba Ana. gospodinja. Vrhioga.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. aprila 1950.
Zadr V 91
4853
813.
Sedež: Zamarkova.
Dan vpiea: 11. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga, Zamarkova.
Izbrišejo ee Člani upravnega odbora:
Samec Tomo. FilipiČ Alojz, Šinkovec Milka, Daks Karlv Kurečič Ivan in vpišejo
novi izvoljeni Sani odbora, zadružniki:
Jenuš Alojz. Partinje,
Knuplez Karl. Jurovaki dol.
Polič Franc, Partinje,
Kroner Anton, Partinje.

ÜRAD3S4 LIST LES
Šenvater Franc je predsednic, Stampar Marija pa podpredsednik upravnega
odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. maja 1950.
Zadr V 68
4848
314.
Sedež: Zg. Kungota.
Dan vpisa; 9. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna
zadruga z o. j. v Zg. Kungoti.
Zadruga temelji odslej na novih pravilih, sprejetih na zboru 16. IX. 1949.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga Zg.
Kungota.
Naloga zadruge je: 1. da na čim boljši
in čim kulturnejši način cđkrbuje svoje
člane z vsemi potrebnimi potresnimi predmeti; 2. da odkupuje v svojem okolišu vse
kmetijske pridelke in izdelke v skladu
z postavljenim načrtom za dobro oskrbo
mest in drugih industrijskih središč in
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in razvija vse panoge kmetijskega
gospodarstva na svojem področju, tako
poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, vmogradništve. čebelarstvo, gojitev industrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, domačo
obrt itd., posebno tiste panoge oziroma
kulture, ki v danih naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za povečanje
kmetijske proizvodnje in s tem za naraščanje blagostanja evojih članov naprednejše, tehnične in agronomske metode v
kmetijstvu in v ta namen nabavlja kmetijske stroje, umetna gnojila itd. ustanav.
lja ambulante za živino, pleme nilne postaje, organizira selekcijo živine, gradi
silose, organizira semeneko službo, skrbi
za gojitev sadnih, gozdnih in drugih kultur itd.; 5. da organizira predelavo kmetijskih pridelkov in obrtne delavnice za
potrebe svojih članov in izkorišča pri tem
predvsem lokamo surovine; 6. da zbira
kmečke prihranke v obliki hranilnih vlog
in notranjih posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in podeljevanje kreditov svojih članov; 7. da skrbi za gospodarski
strokovni in kulturno prosvetni dvig vseb
prebivalcev 6vojega okoliša tako, da prireja v svojem zadružnem lomu strokovna in politična predavanja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji Kzkulturo itd. ter
ustanovi svojo knjižnico.
Zaradi smotrnega in uspešnejšega ćz.
oolnjevanja svojih nalog izdela potrebne
načrte v skladu e splošnim državnim načrtom.
Upravni odbor sestavlja 6 do 10 članov.
Njegova dolžnost traja eno leto. Predsednika, podpredsednika in tajnika voli
upravni odbor izmed sebe.
Upravni odbor js izvršilni organ zadruge, predstavlja zadrugo in jo zastopa
ter vodi vse njeno poslovanje. Za zadrugo
podpisujeta po dva člana upravnega odbora, katerih enega lahko nadomešča po
upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec
zadruge.
Izbrišejo se Člani upravnega odbora:
Smolnik Filip, Potočnik Marija. Marksl
Srečko, Danko Franc,- &kof Kari, Lojen
lože, Purga; Ludvik in vpišejo novi iz.
voljeni člani odbora:
Pigrcar Ivan. zadružnik, Plintovec.
Bračko Ema. delavka, Zg. Kungota,
Marko Miha, kmet. Vrtiče.

Štev. 17 - 23. V. 1950
Ftoiher Franc, zadružnik. Kozjak,
Bračko Anton, zadružnik, Kozjak.
Bratuša Vinko, delavec, Plintovec.
Majcen Jože, zadružnik, Kozjak.
Kocbek Jakob, zadružnik, Vrtiče,
Pignar Ivan je predsednik, Vojs Ivan,
podpredsednik in Bračko Ema pa tajnik
upravnega odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. maja 1950.
Zadr III 107
4854

•

315.
Sedež: Železne dveri, Ljutomer.
Dan vpisa: 24. aprila 1950.
Besedilo: Vinogradniška cbdclovalna
zadruga Železno dveri pri Ljutomeru.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Ploj Franc, Vrbanolè Jože, Čeh Andrej,
Bratuša Anton, Vogrinec Tončka in vpišejo novi izvoljeni člani odbora:
' Grnjak Franc, zadružnik, Slamnjak.
Korošec Rczalija, zadružnik, Gresovščak,
Polak Vinko, zadružnik, Veličane.
Zupanec Alojz je predsednik upravnega
odbora.
Okrožno sodiščo v Mar: boru
dne 24. ••••• 1950.
Zadr II 102
4659

Uvedba postopanja
za razglasitev sa mrtve
IV R 837/50-3
4628
Jordan Anton, roj. 11. IX. 1909 v Trbovljah, sin Antona in Elizabete rojene
Korun, tov. delavec na Ljubečnem £t. 34,
ee kot partizan od leta 1943 pogreša.
Na predlog matere Jordan Elizabete,
gospodinje na Ljubečnem it. 34. ee uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega -,n
ee izdaja poziv, naj ee o pogrešanem do
1. VIII. 1950 poroča sodišču.
Jordan Anton se poziva, naj ee zglasi
pri sodišču ali da vest o sebi.
Po pretoku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. maja 1950.
I R 254/50—3
4636
Fornazarič Pavel, roj. 30. I. 1912 '
Vrtojbi, sin Antona in Frančiške rojene
Peloa, kmet v Vrtojbi št. 160, je bil _v
zadnji vojni mobiliziran v italijansko vojsko. Nazadnje je bil na otoku Kreta v
Grčiji. Pogreša se od 7. IX. 1943.
Na predlog Fornazarič Rozaliie rojene
Oijan, kmetice, Vrtojba 160, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
I R 268/50-3
4632
Kodelja Jožef-Anton. roj. 10- XII. 1922
v Deeklah, sin Jožefa in Marije rojenj
Bollar, delavec v Desklah 94, je bil 21«
VI. 1944 odpeljan v internacijo v NemnjoOd takrat ee pogreša.
Na predlog Kođelja Jožefa, kmeta, V?
skie 94, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
I R 271/50-4
Ì&3,3
Kompara Vladimir-Karol, roj. 29. VIH1926 v Solkanu, eip Karla in Tatjane rojene Lipatof, m'izar v Solkanu, Šolska ue,',
št. 20, je bil marca 1944 kot partizan VI
in odpeljan v internacijo v Nemčijo. Na
zadnje je bil v Hamburgu, kjer je verjetno umri,

Štev. 17 — 23. V. 1950
Na predlog Kompara Karla, mkarja v
Solkanu, Salska ulica št. 20, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvoga.
1
R 2G9/50—3
4634
Leban Rafael, roj. 22. VIII. 1910 v
srednjem Lokovcu, ein Petra In Marije
rojene Leban, kmečki delavec v Srednjem
Lokovcu 145, je bil 1940 mobiliziran v
'talijansko vojsko. Baje |e padel 6. VI.
18*2 pr. ŽPlPMiiaki postaji v Metkovdču v
Dalmaciji.
Na predlog Lebana Petra, kmeta, Sredn
ii Lokovee 145. e? uvede postopanje za
fazjrlae tpv 7.a mrtvega.
I • 270/50—3
4035
PavJiii Viktor, roj. 7. IV. 1917 v Levpi.
e!
& Katarine omoženo Bončina, trg, po«oaii.k v Solkanu 219, je bil v zadnji voi.
1
i ! mobiliziran v Italijansko vojsko. Baje
f Padel na afriškem bojišču pri Tohmku
1- J. 1042.
"• predlog mah-re Bončina Katarin« roIY€ ^av5i". ({'"ppodiBje v Solkanu, Ulica
'*• korpusa 219. se uvode postopanja za
raz
£laeitcv za mrtvega.
Vsakdo, k: o pogrešanih kaj ve. se po?:vj>, naj o tem v dveh mesecih po obporoča sodišču
z&mlJHkaknjiä.
" »Hi referentu pri okrajnem *cd•i *
šikanu.
t Pomazan"? Fave). Kodelja Jožef. Kornea ^ladmilr-Karol, Leban Rafael !n
av
Šič Vilrtor fip pozivajo na I >v z:;!fl*ljo
°rl sjjdiSSu a:l dajo kako vsej o frebi.
• •> preteku roka bo sodišče odločilo o
odlogih.
Okrajno sodišče v Goric]
dno 5. maja 1050.

J v:
? v Uradnem letu LRS
,f
orbiliku Lahu Rudolfu,
?

II

g

ß 371/50-4
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I R 128/50-2
4697
Kace Anton, roj. 29. XII. 1915 v KljučaTovcdh pni Ormožu, ein Zadravec Marije
rojene Kace, kolarski pomočnik v Ivanjkovcih št. 4, je bil 26. III. 1944 pristao
mobiliziran v nemško vojsko in ee iz bojev na ruskem bojišču od 5. IX. 1944
pogreza.
Na predlog žene Kace Marije rojene
Rajh, delavke v Ivanjkovcili it. 4, •• urede postopanje za razglasitov za mrtvega
in ee izdaja poziv, naj ee o pogrešanem
do 31. VII. 1950 poroča sodišču ali skrbniku Žuniču Ignacu, eodnemu uslužbencu
v Ljutomeru.
Po preteku roka bo 60dis5e odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče y Ljutomeru
dae 5. maja I960.
I R 219/50
4720
Duh Franc, roj. 12. V. 1922 v Rušah.
ein Franca im Rože rojene VordonÉk,
ključavničar v Bezeni št. 31, je oktobra
1944 cd&el k partizanom. V noči od 28. na
29. novembra 1944 je padel v Zg. Savinjski dolini.
Na predlog matere Kohne Rože prej
vdove Duh rojene Verdonik. gospodinje
v Bazeni it. 31. ee uvede postopanje za
razglasitev ta mrtvega in ee iedaja poziv,
na i ee o pogrešanem v treh mesecih po
objavi v Uradnem lietu LRS poroča eodi$ču a!i skrbniku Rešu Franju, tndoi»'rijskemu mojstru v tvornici dušika v RuSah.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno «odUčo Maribor okolica
dno 10. maja 1950.

5049

Debeljak Jožef. roj. 7. III. 1914 »

Poldnem, sin Janeza In Ivann ro>ene
wbeljaj; irmeFki delavec v «moldnem št,'•.J® bi] 15. V. 1342 od Nemcev aretiran
^eden v Begunje in baje 26. VII. 1942
K
°t talec ustreljen.
"a predlog očeta Debeljaka Janeza.
P^Užiitkarja v Smoldnem št. 1, ep uvede
r^topanje za razglasitev za mrtvega in
rivamo vsakogar, kdor o pogreSdoem
• aj ve, naj to v dveh mesecih od te obf"e v Uradnem listu LRS poroča sodišču
. " skrholku Zelewiiku Simonu, sodnemu
""«JŽbencu v Kranju,
n»
pre ? Preteku roka bo sodišče odločilo o
dlogu.
Okrajno sodišče • Kranju
dne 17. maja 1Ô50.
1
* 256/50-4
4872
Jaj^kar Anton. roj. 10. I. 1875 na Jaa.
•Jel« v^13 •••••• m Neže rojene VelepiČ.
J', « v Vevčah St. 04, LJubljana, je od.
'/• VII. 1910 v Amerika Od leta 1921
e
N^Kre5a.
,Iel^ Pr<Mlcg hčere Mohar Marije rojene
ä'sov'
Rospodinje v Ljubljano. Oilen6j[ea 2l. ee uvede postopanje za razgla.
••
o •^0 mrtvega In se Izdaja poziv, naj se
CeVMüSaaiom poroča sodišču ali skrbniku
• rom u prancu. Vevče 59. Ljubljana, ozd?5 ?nsdlnsr{elpd.
Dri i?l. r Anton ee pesava, naj ee zglasi
'pSodiScu ali da glas o sebi.
OnL pretal{u 6 mesecev od objave v
l!s,u LRS
Predfo
**> "^15*0 oti0®^ °
k
'»Jno eodiWe i* gl. mesto Ljubljana
due 11. majo 1950.

I R 8S/C0-5 .
4039
Cizerla Anton, roj. 12. IV. 1902 v
Gmajni pri Krki št. 37. KLO Raka. ein
Nikolaja In Neže rojene Jordan, poljedelec v Radovi ji $t. 3. KLO Zbure, ee od
osvoboditve pogreša.
Na predlog žene Oizerle Marije rojene
2jiidaršič, kmetske gospodinje • Radovlj? št. 3. se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, naj
f>e o pogrešanem v dveh meeecih od
objave v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali predlagateljici.
Cizerle Anton ee poziva, naj se zglasl
pri oodišcu ali da glae o sebi.
Po pr»t»ku roka bo sodišče odločilo <
predlogu.
Okrajno sod'Sïe v Novem mest«
dne 6. ma]a 1950.
I R 67/50
4719
Cone Jožko, roj. 1. 1926 v Jarenioi. sin
Jožefa in Franje, vi«>koäolec, je 1. 1943
kot poveljnik bataljona NOV po fejavah
prijateljev padel y boju pni Kočevju.
Na predlog očeta Conca Jožefa, Šolskega
upravitelja v pokoju y Ptuju, Kapucinska
cesta 3, se uvede postopanje za 4«zglasltev za mrtvega In ee izdaja poziv, naj
ee o pogrešanem v ireh mesecih po objava
» Uradnem listu LRS poroča eodiîcu Ml
»kibniku Hr.'bemik EK. učiteljici v Ljubljani.
Po ureteku roka bo sodišče odtoSio o
predlogu.
Okrajno sodUfe y Ptuju
••9 •. maja 1900.

I R 70/50
4930
Svenàek Prano, roj. 1. X. 1875 v Mestnem vrhu, sin Blaža in Marije rojene
Voda, upak. orožnik v &tukih £t. lfl. ••
cd maja 1945 pogrela.
Na predlog žene Sveošek Katarine, posestnice v štukih št. 19, ee uvede ••••panje za dokaz smrti in se izdaja poziv.
naj ee o pogrešanem v dveh ••••••• po
objava" v Uradnem Kstu LRS porosa sodisfai ali ekrbniku Gluaču Dominiku, uslužbencu okrajnega sodišča v Ptuju.
VII R 71/50
4931
Zajšek Blaž, roj. 17. II. 1893 v Apačah,
wn Franca in Antonije je h 1938 drugič
odpotoval v Ameriko in ee je š© ieto leto
oglasil iz Buenos Aoresa, Pozneje eo bila
vea ženina pisma vnnjena e pripombo, da
se pogreša.
Na predlog žene Zaj5ek Terezije, poeeetnioo v Apačah 49, t« uvedo postopanje za dokaz emrtd in se izdaja poziv, naj
eo o pogrešanem v treh mesecih po objavi
v Uradnem listu LRS poroča sodišču oli
ekrbniku Zajžeku Francu. pxevZitkarju v
Apačah 47.
Po preteku roka bo eodiSEe odiočilo o
predlogu].
Okrajno sodišče v Ptuju
dne 11. maja 1950.
R 316/50—4
45-12
HudaJee Anton, roj. 12. I. 1835 v Velenju, ein Antena in Ane rojene Lempl,
paznik pri rudniku lign'ta v Velenju, Ve.
lenje št. 16, se od maja 1945 pogre5a.
Na predlog eecire Kovač Marije rojene
Hudatas, gospodinje iz Podkraja št. 26,
p. Velenje, se uvede postopanje za n».
glaeitev za mrtvega.
R 315/50-3
4541
Vasle Valentin, roj. 14. IX. 1905 v Laškem, ein VaJentina in Marije rojene Vranker, urar v Šoštanju. Kolodvorska ul. 2,
je bli 8. III. 194S mobćliziron v nemško
policijo. Bil je na Holandskem in v Ber.
tinu. Od februarja 1945. ko je bil zaradi
Živčne bolezni prepeljan v umobolnico •
Karlov« Vari na Češkem, kjer je baje
umrl, ee pogreša.
Na predlog žene Vasle Marije, gospodinje iz Šoštanja, Kolodvorska ul. št. 2. SB
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, kd mu Je o pogrešanima kaj
znano, se poziva, naj o tem do 1. VIII.
1950 poroča sodišču ali skrbniku Volaučniku Antonu, sodneniu uradniku v Šoštanju.
Hudales Anton in Vasle Valentin se
pozivata, naj ee zglaeita pri sodišču aH
dasta vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločlo o
predlogih.
Olrraiuo sodišče y Šoštanju
dne 29. aprila 1950.

•

I R 34/50—2
1629
Slapšak Srečko, roj. 11. V. 1920. sin
Franceta in Alojzije rojene Kavšei;, v
Trbovljah. Lokah et. 109. Je bil 26. IV.
1947 vpoklican v aktivno vojaško službo,
«Mil v Novem Sadu. V. p. Rt. (W!W ter
verjetno 27. VII. 1947 utonil v Donavi
bltzu PetrovaradM» T Srem«. Od tedaj
ee pogreša.
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Na predlog matere Slapšak Alojzije rojone Kavšek, gospodinje v Trbovljah, Lo.
kali 5t. 109, CJP uvede postopanje za razglasitev za mrtvega ter se Jzdaja poziv,
naj se o pogrešanem do 1- VIII. 1950 poroča sodilču.
Po preteku reka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodšče v Trbovljah
dne 29. aprila 1950.
I R 35/50-2
4630
Hrastelj Ernest, roj. 18. XII. 1921 v
Marnem, rudar v Mamem št. 7, je odšel
19. V. 1942 k partizanom. Bil je v bojih
n. Orlah pri Ljubljani 8. V. 1945 ranjen
in je po nekaj dneh v bolnici umrl.
Na predlog brata Hrastelja Albina, pes.
sina v Mamem št. 7, se uvede postopanj»
za razglasitev za mrtvega in ee izdaja
poziv, naj se o pogrešanem do 1. VIII.
1950 poroča sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo c
predlogu.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 5. maja 1950.
I R 36/50-2
4631
Simončič Dominik, roj. 25. IV. 1926 v
:
Toplicah pr Zagorju delavec v Zagorju,
Toplicah št. 11, je odšel 16. IX. 1912 k
partizanom. Okrog božica 1921 je bil ujet
In verjetno 10. III. 1943 kot talec v Ma
ribom ustreljen.
Na predlog matere Simončič Alojzije,
žene upokojenca v Zagorju, Toplicah številka 11, ee uvede odstopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj
se o pogrešanem do 10. VIII. 1950 poroča sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. maja 1950.
I R 37/50-2
4768
Žandar Manja, roj. 2. II. 1923 v Lukovici, OLO Kamnik, frizerka v Radečah
Št. 68, je odala poleti 1944 v kozjanski
odred in baje 4. V. 1945 v bojih v Pa.
nečah pri Jurkloštru padla.
Na predlog očeta Zandarja Peregrina,
nameščenca v Radečah št. 68, ee uvede
postopanje za razglasitev za mrtvo in se
izdaja poziv, naj ea o pogrešanj do 15.
VIII. 1950 poroča sodišču.
Po preteku roka bo 6odišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. •••• 1950.

OgiaRî podišč
Zemljiškoknjižni oklici
I 57/49—10

5073
Dražba

Dne 28. junija 1950 ob 10. uri bo pri
tem sodišču v sobi št. 29 dražba polovice
nepremičnin zavezane stranke Arnuš Lov.
renca, posestnika iz Radvenc št. 9. vi.
5t 54 in 155 k. o. Radvenci.Cenilna vrednost je 63.487 din, naj.
manjši ponudek 43.658 din. varščina 6-550
dinarjev.

Piaviue, ki ne- bi pripuščale dražbe, je
treba priglasiti sodišču najpozneje pri
dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi ye ne mogle več uveljavljati glede
nepremičnin v šikodo zdražilelfa. ki je
ravnal v dobri ven.
Kot ponudnik ee javne dražbe lahko
udeleži le tisti, ki ima privolitev pristojnega okrajnega oziroma izvršilnega odbora za nakup nepremičnin, Id so na
dražbi.
Sicer ss opozarja na dražbeni oklic, ki
je nabit na uradni deska sodišč«.
Okrajno -odišfe v G. Radgoni
dne 16. maja 1950.

Oklici o skrbnikih
in razpravah
ü 54/50—4
5072
aeludčenko Manja rojena Rode, nameščenca, Kamnik. Graben 59, je vložila
proti šeludčeoku Aleksandru, bivšemu
Poročniku nemške vojske v Kamniku, eetlai neznanega bivališča. tožVo za razvezo
zakona.
Razprava bo 9- VI. 1950 ob 11. uri pri
tem »odišču, «jba št. 3.
Tožencu se postavlja za skrbnika Teista ujak Niko, zemljiškoknjižni referent v
Kamniku, ki gu bo zastopa] na njegovo
nevarnost m et roške, dokler se sam ne
7-glanj ali ne imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 18. maja 1950.
(.1 43/50
4638
Babic Terezija, delavka v .slanboru,
Kui&ška e. 33, je vložila proti Babiču
Ivanu, delavcu, «edaj neznanega bivališča,
v/bo za razvezo zakona.
Razprava bo 26. maja ob 9. uri pri tem
-od.šču, soba št. 27.
Tožencu se postavi za skrbnika Meglic
Alojz iz Frama št. 51, ki ga bo zastokal
na njegovo nevarnost in stroške, dokler
ee sam ne zglasi ali ne imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 8. maja 1950.
4698
G 157/50-4
Kocka Ana, kuhauca v Mariboru, Jurččeva ul. 5, je vložila proti Kocka Antonu, mesarskemu pomočniku v Beogradu,
Jovana Rističa ul. 27, tožbo za razvezo
zakona.
Ker bivališče toženca ni znano, ee mu
postavi za skrbnika na čin dr. ' Bergoč
Jože, odvetnik v Mariboru, ki ga 1-- zastopal na njegovo nevarnost in etroike,
dokler ee sam ne zglasi ali ne imenuje
pooblaščenca.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 29. marca 1950.

•

O 31/50-4
4Ó61
Jančar Viktor, kurjač v Radomljah 74
pri Kamniku, je vložil proti Jančar Antoniji rojeni Uršič, gospodinji» neznanega
bivališča, verjetno v Trstu, tožbo za raz.
vezo zakona.
Razprava bo 12. julija 1950 ob 8. uri
pri tem sodišče, soba št. 20.

Za skrbnika je imenovan Artač Silvester, administrator okrajnega sodišča v
Postojni, ki bo toženko zastopal na njeno
nevaxneot m stroške, dolder ee sama ne
oglasi ali ne imenuje pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 21. aprila 1950.
O 222/50-11

-k

4700

Oklici dedičem
V za.pušč.naki zadevi po Ja:kebu Steru,
posestniku iz Sp. Dupeli št. 31, se njegov
pogrešani sin Stanko äter poziva, naj ss
v 6 meeeeih zglasi pri tem sod'šču ah
imenuje pooblaščenca, ker ga bo sicer v
zapuščinskem postopku zastopal skrbni!:,
delež pa mu bo hranil skrbstveni organ.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 9. maja 1950.
Su 27—25/49—2'

'

49S3

Poziv upnikom
Okrožno fi-odišče v Ljubljani je v likvidacijski stvari Zadružne gospodarske banke v Ljubljani v Likvidaciji preielo likvidacijsko bilanco po 5. členu uredbe o I>kvidiciji razmeri i, nasU>lih / /apJembo
premoženja zasebnih kredili:.1! podictij ?•
dne 1. III. 1949, zate določa v smislu 11člena cit. uredbe narok na dan S. junija
1930 ob 9. dorici J ne v sobi št. •2/•
okrožnega sodišča in poziva s tem vse
prizadete osebe, da naj v oimiih dneh P°
objavi tega oglasa pregledajo v sodni Pisarni št. 108/11 likvidacijsko bilanco m
elaborat o likvidaciji in v istem roku podajo pismene ugovore; pri naroku se
smejo podajati tudii ustni ugovori.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. maja 1950.

ftazui oglasi
St. RSK — 15/50/367

423

°

Objava
Ceh Ivana rojena Krištofič, Lahonci 41»
je vložila proti možu Čehu Alojzu tožbo
za razvezo zakona.
Ceh Alojz, živčno bolan, je izginil ^
znano kam in se od leta 1947 pogrešaKer je njegovo bivališče neznano, se mu
postavi za skrbnika PongračiS Franc, administrator KLO Lahonci, ki ga bo zastopal v pravni zadevi razveze zakona pn
okrajnem sodišču v Ljutomeru, dokler e
sam ne zglasi ali ne imenuje pooblaščencaOkrajni LO Ljutomer,
poverjeništvo za soc'alno skrbstvo,
dne 24. aprila 1930.
4699

St. 248/50

Razpis
Rektorat universo v Ljubljani razpis^
mesto honorarnega predavatelja' za rus*"
jezik na pravni fakultetiPogoj je fakultetna izobrazba.
Prošnje s potrebnimi listinami je U'eDa
vložiti na dekanat pravne fakultete umverze v Ljubljani v 14. dneh od objave
Uradnem listu LRS.
_ .
Kektorat univerze v Ljublja1"
Rektor: Mclik 1- r-
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4869

Sprememba poštnega okoliša
Z dnem 1. IV. 1950 bodo pričele pošlo"ati tele pošte pod novimi nazivi:
(polkrepke črko za dosedanjim nazivom
Povedo, kako eo bo pošta dotičnega kraja
Po novi odredbi nazivala) :
1- Sv. Barbara pri Mariboru — Korena.
2. Sv. Barbara v Halozah — Cirkulane.
. 3. Sv. Marjeta pn Moskanjoih — ßo"Šnira.
S. Sv. Andraž v Halozah — Le?kovcc
•• Ptuju.
5. Sv. Anton v Slov. gor. — Corkvo.
njak,
C- Sv. Bolfenk pri Središču — Kog.
?• Sv. BoHenk v Slov. gor. — Trnovska vas.
, 8. Sv. Jakob v Slov. gor. — Jakobski
noi.
9
- Sv. Marko niže Ptuja — Markove)
f
P i Ptuju.
10- Sv. Rupert v Slov. gor, — Veličina.
H- Sv. Urban pri Ptuju — Dcstrnik.
12. ôt. Janž na Dravskem polju —
starše.
13. Zgornja Sv. Kunjfota — Zgornja
ingota.
^- Ljubno — Ljubno ob Savinji.
15. Nova cortov — Nova •••••• pri
^elju.
Ljubi fana, dno 12. maja 1950.
Direkcija PTT Ljubljana
v

mso
Vabilo
j-to redni letni občni zbor zadružnikov
folijsko
zadrugo št. Ilj v Slov. gor. v
°edelj0 21. maja 1950 ob S. uri zjutraj
, Prosvetni dvorani pri Dimniku v Stricu 46. z dnevnim redom:
>,.' Vitanje zapiralka zadnjo letne ekup.
*cme.
'• Izvolitev delovnega predsedstva, za^ikarja in 2 owroviateJjev
"•. Izvolitev petčlanske kandidaeijäke
kojrnuiaje
*• Poročilo upravnega odbora
j!- •••••• nadzornega odbora
°- Potrditev sklepnega računa za 1. •9
, • Sklepanje o razrešnini upravnemu
Nadzornemu odbora
zn^ l^'olitev novega upravnega in nad9 e|a odbora
«•• T epan'e ° înftsku* d<> katerega ee
jKZ zadolžiti
j!r* Predlogi in pritožbo zadružnikov
*• Slučajnosti.
Hi R?!^00^ ZDOr oh določeni uri no
ïW
PČen, bo eno uro za tem ob&i
w<
*> veafci Midclfižbi.
Kmetijska zadruga
&t. Ilj v Slov. gor.

•
4765

Vabilo
••••° ••<&° skupščino Obcekorietne zav î?,f?v?? elavbe in stanovanja, z. z o. j.

losfHw

feî bo v

P°nedeli^ ç- iUniia

Grerm;.-,"30
- uri v zadružni posami,
đ
»rni ^Tla ulîca 7a, Ljubljana, e •••••P° 1. 3. in 10; točki 28. Siena pravil.

Ce ot> napovedani uri ejkupščma ne bo
eklepčna, bo druga fekuplčina pol ure pozneje. ki bo pklepala' no glede na žtevilo
Čl nov.
Upravni odbor

Poziv upnikom in dolžnikom
4701
Obnovitvena zadruga Vrbovo', Ljubljana je prešla v likvidacijo.
Pozivamo upnike in dolžnike, naj pri.
glasijo svoje terjatve oziroma da poravnajo svojo obveznosti do 15. junija 1950.
Po tem roku dospel: zahtevki se JV
bodo več upoSterali.
Upravni odbor
•k
Št. P 22/160/50
45(50
V zvezi z likvidacijo Obnovitvene m
stavbene zadrugo v Idriji pozivamo vee
dolžnike in upnike, da najpozneje do 25.
maja 1950 priglasijo svoje terjatve in ob.
vežnesti.
Po tem času 6o upniki no bodo več upoštevali, dolžne zneeko pa bomo 6odno izterjali.
Obnovitvena in stavbena zadruga z o. j.
v Idriji v likvidaciji

Izgubljene listine
preklica jo jo.

Ali« Radivoj, Zg. Kašelj 181. knjižico za
kolo ït. 32705 in železniško izkaznico št. 13.
1910
Ambrož Anica, roj. 21. X. 1929, II. Bistrica št. 165. osebno izkaznico St. 2653.
1390
Arih Leopold, pek, St. Janž pri Dravogradu, vojaSko knjižico.
4018
AudiiS Terezija, Maribor. Vojašniški trg
St. 2, osebno izkaznico, izdano od ML9
Maribor i. •!45.
491b
Avtomchanična delavnica predsedstva
vlado LRS, Ljubljana, Tyrseva 54, evid.
tablico S—0662. S—1555, in garažno tablico S—«92.
4603
Babic Frančiška. Ljubljana, Tugomerjeva št. 29, osebno izkaznico in knjižico za
kolo evid. št. 12435.
4974
Rabič-Novak, Vrhnika. Stara cesta St. 6,
potrošniško karto St. IOM-409 za januar,
februar, marec, izdano od voj- pošte št.
5800 v Banji Luki.
4679
Babšck Franc, Ljubljana, štepanska 26,
knjižico za kolo, evid. St. 4256. tov. št.
5S981, izdano od NM Ljubljana.
4597
Banovce Alojz, Dobliče št. 35, p. Črnomelj, prometno knjižico za kolo tov. št.
847898. izdano od NM. v Črnomlju. 4050
Barač Dane. kapetan, voj, pošta št. 3S90
Velike Bloke, Nova vas prj Rakeku, potrošniško karto za tekstilije in obutev IGM
za januar-maree 1950, izdano od voj- trg.
podjetja v Zagrebu.
4093
Bauer Jožo, Ljubljana, Reeljeva 4, knjižico za motor št. 3501040 znarnke >Triumpl« 5t. serije 06052 tipa B-350, serija
221884.
4602
Bcfaj Ivan, Dol. Brezovica 12, p. P<Töeorje, tovarniško izlcazpico £t. 30•'0, izdano
od >Litostroja< v Ljubljani 1. 1950 in vozno železniško karlo.
4755
Bog Avgu?t, Volkmaycnjeva 9. vojaško
knjižico, izdano v Mariboru 1. 1934 (od
bivše jugoel. atmade).
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Belec Rado, Ljubljana, Vič. Postojnska
št. 72, evid. tablico za kolo žt. 9310. 4979
Belce Tomaž, Jesenice, Prešernova 31,
knjižico za kolo znamke »Marec št. kolesa
5S4861. št. tablice 5203.
5066
Benedici« Ciril, Kranj, Huje 14, vojaško knjižico, izdano 1. 1947 na Jesenicah.
4905
BoncdičiS Franc. Ljubljana, Posavskega
št. 7 spričevalo I. razreda strojnega oddelka TSŠ v Ljubljani iz 1. 1947/48. 5083
Bcrčon Fan-, Ljubljana, sindikalno izkaznico št. 160474.
4203
Bcrdon Vntilij, LjubJinna. Goeposveteka
št. 1 osebno izkaznico.
4431
BCTIPC Anton, dub-, Rata 26 pr.' Krškem, roj. 23. V. 1893 v Podhruški pn
Kamniku, osebno izkaznico M. 034.191.
izdano 5. VII. 1945 v Ljubliatii.
4570
Beze-k Anton. Ljubljana. Frankopanska
št. K *md. nabavno knjižico š'. 2296. izdam ol >Titovh zavodov Litostroj*. Liub»
liana.
4593
Ditone Ivan, Škofljica 42 spričevalo VI.
razreda II. drž. gimnazij« '• Ljubljani, z.
dano I. 1948/49.
4901
Blasnikova tiskarna. Liubljana, Brrg 10,
knjižico •• kolo znamke »Ranchi«, *nid.
št. 1977.. tov. št. B-43129.
4607
Bngš.i Katarina. Ljubljana. Predjamska
cesta 78. knjižico za kolo znamke J-Elita«
<*vid. št. 920Š, tov. št. 2305.
4S94
Bunfa Pavi.», Ljubljana. Malgajeva 13,
spričevalo I. gimnazije v ^t. Vidn pri
Ljubljani, i/dano !. 1941.
-1976
BoroŠ Ivan, Hrušica prj Jesenicah, železniško režijsko karto št. 19022 za 1.1950.
4908
Bradač Anica, Bebovok, p. Kranj, zkaznieo za kolo znamke >Tisuna< št. tablice S-1099S, rov. št. 1214466.
4367
Breznik Gregor, Ljubljana, Tyrseva lb,
osebno izkaznicošt. 053326.
4749
Celare Anton. Butajnova 14. p. Horjul,
mladinsko, OF in službeno izkaznico. Izdano od Rep. usnjarskega podjetja v Ljub.
Ijanj 1. 1949 ter šnfereke knjižico. 4753
• Cestnik Alojz, CI-•• vrh 17, Sv. Jurij ob
Taboru, prometno Jmjižico za kolo znamko >Diirkopp< št. 597957.
4466
Cestnik Alojzija. Trbovlje. Loke št. 447.
knjižico za kolo evid. št. tablice 28R3.
št. okvira 893472.
4415
Cmager Franc, delavec. Vinski vrh šle.
vilka 25, KLO Sv. Miklavž. Ljutomer, vojaško knjižico.
4324
Cotman Pavel, Šenčur št. 111. izkaznico
OF in izkaznico za kolo.
4413
Čadož Julka, Ljubljana, Povšetova 3tablico za kolo št. 26541.
4676
Cerno Marija. Solkan 374 izjeazmico w
kolo, št. iablice 2181. tov. &'. 13359. 4393
CikjV Katarina, Ljubljana. Grogorinova
št. 12, osebno in sindikalno izkaiznico.
4812
Čmer Ljudmila. Skolja vae pri Celju 5.
izkaznico za kolo, ovid. št. S—13—3187,
tov. št. 767642, izdano od NM Vojnik, Celje okolica.
4609
Črcšnik Jakob. Marubor. Pristan 7, opeb
no izkaznico, izdano v Marija v Pušča«
leta 1950.
45S0
Damiš Franc, Metava, Sv. Peter pri Mariboru, prometno knjižico-za kolo Številka 430073. evid. št. tablice S-17-1038.
4386
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Del Zotto Geralds, Ljubljana, Tyrêeva
it. -IS, sindikalno izkaznico št. 2969843.
4604
Derenda hau, OLÜ Kocovje, pknska
komisija, spoznavno tablico za kolo St.
S—8—1336.
Ì410
Deiman Joža. roi. 25. M. 1008. Koritoo
St 5 pri BIHIU, •<1•! - Uifouem P" Bledu
fit. 51. osebno izkaznico izkaznico za kolo
S-5 št. 2318. tov. fct. •6767.
4610
Dobrovce l*auiva, roj>-na 40. V. 1922 na
Gorjuäah 69, etanujoca na Bledu, Grad
št. 16, osebno iskaznico 6t. 823.
4772
Dolene Janko, nameščenec Vuzenira
št 126, vojaško knjižico St. /68, ladano od
štaba 3. brigade 6. divizije KNOJ-a leta
1947.
4469
Dolinar Joie, Razore, p. Dobrova, izkaznico za motorno kok).
4754
Domajnko Ljudmila, H rastje. Mota 9t 6,
p. Slatina Radenci, i.-rometno knjižico r»
kolo znamk*- »Panthère, št okvira 646954
4S19
Domiuko Marija, Maribor. Testno, prometno knjižico za kolo ft. 505483 evid.
št. tablice S-16-91SS,
4735
Dravčhaher Martin, kmet, 8t. Janž Ite.
vilka 46, KLO Vuzenica, vojaško knjižico,
Izdano or) vrjd.^a odseka Prevali« 1.1946.
4469a
Drevenšek Marija, Gruškovje št. 44,
p. Podlehnik pri Ptuju, knjižico za kolo
It. tabHce S-20-11000 na imo Drevenšek
Jožef ter osebno izkaznico, živilsko karto
TD in kmečke bone.
4227
Drobež Marta, Ljubljana, Vodnikova 271,
nabavno knjižico »Litostroja« št. 766.
4731
Dnjar štoian, Maribor, Levstikova 29,
vojailso knjižico St. 277 z dne 4. X. 1047.
iUi
Elektroprénos, direkeija M*ribor. «vid.
St tablice S.2323 za avtomobil znaink.>Adler« in tablico št. S-1002. za avtomobil znamke >Dodge<.
4921
Elektroprenos, direkcija Maribor, evid.
St. tablice S-8416 za aivtomobil znamke
»Dodge« m tablico »t. S-1846 za avtomo.
bil znamke > Dodge«.
4920
Elektroprenos Maribor, prometno knjižico za avtomobil znamke »Ford-Canada«
et. 16843, evid. št. tablice S—5985. izdano od notr. uprave v Zagrebu.
4334
Fajon Stavko, Ljubljana. Kamnogoriška
ulica 22, osebno izkaznico, izdano 1. 1947
v Ljubljani.
4897
Fakin dr. .losip. Ljubljana, Emoneka št
10 a, knjižico 'M V Mo evid. St. 25289, tov.
it. 218548.
4907
Fink Alojz, Irca vas 14. Novo mesto,
kniizico o zaposlitvi, izkaznico RK in
knjižico za kolo.
4684
Piegar Helena,, Murska Sobota, Zvezna
ulica 8. knjižico z& kolo. evid. St. 270, izdano v Murski Soboti.
4751
Franko Jože, Jelša 1, Šmarje pri št.
Jerneju, knjižico za kolo Številka okvira
1761286.
4770
Furjan Štefanija, Sv. Miklavž, Maribor
okolica, evid. tablico 5L S-17-9839 za kolo
z; .mke >Junior< St. 108144.
4572
G abere Ivanka iz Ložniee št. S, KLO
Makole, knjižico za kolo znamke »Braden.
bürg«, reg. St. 4929, izdano I. 1950. 4467
Gabrovšek Stanziar, LJubljana, Rimska
it. 23, osebno izkaznico, kdaivo v Ljubljani L 1945.
4891
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G&brjek Ludvik, Ljubljanu, Albanska
št. 29, evid. tablico it. 18105 za kolo
znamke »Öttoja«.
5043
Gajiler •••••. Maribor, Hotel Zamore,
prometno knjižico za kolo št 19552, evid.
št tablice S-16-4820.
4586
Gjergjek Jane«, Kovačeve* •. SO, p.
Gor. Lendava, osebno izkaznico št 144,
izdano «i KLO Vidama, OF izkaznico in
'. • '• MI ra kolo. ter vojaško knjiži«/.
4133
Gmajuar Zofk», Brod 45, p. St. Vid,
sindikalno Izkaznic« št. 87070, izdavi lota
1947 od bombažno tkalnice v Vižmarjib.
5085
Godni« Stelanija, Kostanjevica ät. 95,
začasno osebno izkaznico št. 7885. 4503
(ìolnb Franc, Počehova 62 pri Mariboru,
»\.'»iiio knjižico, izdano od voj. odseka
v Mariboru leta 1948.
4833
Golob Jane«, Nove ves št. 8, p. Sv.
Marko niže Ptuja, knjižico za kolo, št.
okvira 183797. St. («blice 4050 dalje knjižico za kolo na ime Ceh Micka, Sputalja
št 14. št tablic- 4058. St. okvira 125405
in knjižico za kolo na ime Golob Neža.
Neva va» št. 3S K- okvira 4289, št. tabli,
ce S-W-4079.
4462
Gorifan Mirke, Maribor. Pobrežje, Kaepretov'a 21, pomočniško «pričevalo št*,
vilka 1718 rs K.<?ïano Macro, izdano od
Okr. magazina Maribor okolica 23. X.
1948.
4742
Gorjanc Alojzija, Gor. Suhadol 19. KLO
Gaberje, izkaznico OF, invalidsko knjižico,
osebno i?Ma?.n'rn fn izpl?6ilno invalidsko
knjižico.
4972
Grarner Anton, Fodvrh 25, Tovarna ce4i!ozfl, Videm ob ^sW. tablico za kolo št.
9-11-~34••.
41S9
Gri) Leopold. Post'ajrta, Cankarjeva 2.
tablico za ••*• znamks» >Pueb< Btevflka
S—04827.
4318
Gril Melita. Ljubljana, GalJevJea 98, po.
trdilo •• izdajo delavske knjižice, 'zdano
od Borze dela, LJubljana.
4747
Grošelj Marija, Grad 19,Cerklje pri Kranju, knftžico za kolo Et. 8314 znamke »Kosmos«.
4128
Haitian Iran, Ljubljana. Zaloška 103 e,
indeks gozdarskega oddelka univerze v
LJubljani, izdan 1. 1949.
4820
Hafner Marija, Ljubljana okolic*. Ladja
št 6, p. Medvode, knjižico za kolo znamke »Minerva« erid. št. S-2-1323, Uy>. številka 1959308.
50.11
•••••« Miloš. Hrastnik 86. prometno
knjižico 51. 7461 za tovorni entoneki avtomobil, evid. št. 4411. Izdano pri poverJenižtvu NM Trbovlje 11. VI. 1947. 4673
sHidromontaža«. obrat Ljubljana, camino številko S-098 iz leta 1918.
4763
Hinié Milutin, voj. pošta 3379. Ljubljana
potrošniško karto D-l na ime Hinid Svetozar, izdano od VTP Ljubljana.
4786
Hobkraut Draga, Ljubljana, Trdinova
št. 7. osebno izkaznico.
4781
Hole Tereaika, Stara gora 19, Sv. Jurij
ob Stavnici, tablico *a kolo U. 1825.
4042
Hren Anton ml., p. Viï, Brdo - Prevalj
5t. 84, knjižico za kok evid. it. S-l-11718.
izdano v Ljubljani L 1947.
6040
Hrova« Frane. mizarski «Jenec, Bistri.
Sica 9. KLO Kama. Bietrica, knjižico za
kolo. 8. okvira 78628. rejt. M. 9440.
4783

Štev. 17 - 2S. V. 1950
••••• Leopolda-Danica iz Vogrskega
it. 52 prt Gorici, knjižico za koto številka
1143«.
4252
Ipavee Rafael, LJubljana, IHreka St. 5,
oeobno izkaznico. Izdano cd MLO LJubljana, izkaznico Zveze borcev in Rdečega
križa.
4814
JakU Haïin. podporočnik, voj. pošta št.
5065, Ljubljana, tekstilno karto za IL trimesečje it 10, izdano od V. P. št. 506o.
4973
Jančif Adolf. Maribor, Studenci, JurS{evt 93, prometno knjižico za kolo številka 115026.
4575
JaneHè Marija. Ljubljana, Dvoržakova
št. 10. sindikalno izkaznico, dekret o nakazilu pokojnine in potrdilo o državljanstvu.
4746
Jtlovčau Joie, Ljubljana, Vodovodna
27, indeks «trojne fakulteite tohniSno vi4743
soke šole v Ljubljani.
Jeiušie Josip, Slape št. 26, R. Kozina, Sežana, tablico ta kolo št. 29—3168.
4261
Jemec Antonija, p. Dol pri Ljubljana.
SftnozeW 5t. 25, knjižico za kolo.
503•••• Janez, LJubljana Lavótikova 10«
knjižico za kolo evid. št' S-l-903, izdano
v Ljubljani.
489S
Jestroviï Mirijana, Maribor. Nova vas,
osebno izkaznico, izdano v Mariboru lota
1945.
4578
Jurša Franc, Ciglence, Sv. Feter pri
Vurbergu, vojaško knjižico, izdano od voj.
odseka v Mariboru 1. 1919.
4570
Kae Erika, Maribor, Partizanska 23»
oseïjno izkaznico, izdano v Mariboru 1945.
4784
Kalajîig Tomo, Split, Račkoga št •.
osebao izlraznieo St. 8607/47, izdano v Makareki, 2 potna nalr^a. izdana v Makareka,
živilske karte za uslužbence na potovanju
za 20 dni, Izdane v Makaraki potrdilo. 43
je volil, izdano v Beli na volišču št. 5 •
potrdilo za fadajo nove osebne Izkaznic«'
4911
Kalajžig Katica, Split. Račkoma št. 9>
potrdilo za izdajo nove osebno izkaznico.
Kambi« AIojï, poverjeniâtvo za deï?'
0L0 Črnomelj, spoznavno tablico za ko^
št. 3133.
4226
Kateren Marija, Rakek 155. knjižico za
kolo. evid. št. 2387, tov. št. 2178214.
47••
Katrijovic" Umi. Zagorje ob Savi št. 128,
oeebno in OF izkaznico.
^W
Kavtië Rajko, Dobraceva 46 pri »reb.
prometno knjižico št. 123130 za k°lo.n7^
4045
296845 znamke >Styria<,
Kazel Jakob, Trdobojd, p. Leskovec pri
Ptuju, reg. tablico za kolo K. 4M051*l87
Kerle Stanko, Loka 2. Fram pri Mari"
boru, evčd. tablico za kok) št. S-17-814*
Kem Helena, Ljubljana, Celovška 43,
kolesarsko knjižico za kolo. evid. St. %Z
1 -13002.
477'
Keršeran (Janko) Ivan. Štanjel št. •
zač. osebno izkaznico št. 83862. izdano oo
•
NM Sežana
Klampfer Milan, Maribor. Pobreïjs.
Gvajčeva 26, prometno knjižico za kow
znamke CZ •- 57562.
«**
Klanïar Franc, Ljubljana. &•&•*•
vojaiko knjižico, tidaao na vojaSkwu w
«eku, Ljubljana.
^"
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Štev. 17 - 23. V. 1950
Kinn Franc, Prigonca 62. KLO Dolenja
vae, prometno knjižico za kolo znamke
>D:irk<. evid. št. 632532.
4130.
Kmetij*ks zadruga. DražgoSe, preklic o
oelovni knjižici št. 10346C4 na Ime Ku.
••• Franc, zidar izdani od OLO, poverjeaiStvio za delo v Kranju 26. XI. 1948
Pod Št. 13044, objavljen v Uradnom lietu
LRS 61. 9, ker so jo knjižica medtem na.
sla.
1504
Kmetijska delovna zadruga, Ljubljana.
Vič, vojaške živinske knjižice na ime zadružnikov; Ažman Ivan, Viška e, 57. 1
konj belo barvo, etar 12 let, sposoben;
Pfûïelj Edi. na Teal 5, 1 konj belo barve
^•• 10 tet, nesposoben; Sojer Anton, Viska 66. 1 kobila rjave barve. Mara 15 let,
nesposobna; Öobrfnik Krane Kožarje 74,
1 konj rjave barve, etar 13 let. sposoben;
tuclar Avgust. Podutik 13, 1 konj rdećt
barv«, star 15 Ici, eposoben.
C
4799 7•(,3
Kmetijska zadruga Zagorje ob Savi.
ev
'd. tablico tovornega avtomobila >Chov

rolet< et. S-4502.

4225

Kofnar Jože, Sv. ürh 77, Trbovlje I..
knjižico za kolo «t. S.14-2496.
S894
Kodric UUeua. Ljubljana, Florijanska
*f. 22, spričevalo 2. razreda večerne gimaa
zije v Ljubljani. Mano 1950.
481?
Kodri? Miroslav, Mravlje-vi št. 27, KLO
•eserje, p. Rihemberk. osebno izkaznico
st- 5454270.
4313
Kofol Peter. roj. 22. VII. 1901 pri Sv.
Luciji, Tolmin, delavsko knjižico Itev.lka
1288135.
4320
Kokalj Ivan, Ihan, Selo 37. p. Domžale,
*°/ereko izkaznico St. 421, ladano L 1947
°đ IM v Ljubljani.
4672
Kokalj Rudolf, poslovodja kolodvorske
restavracije, Mureka Sobota, evid. •. za
«>lo ». 462124.
4671
Kolar Joie, Ljubljana, Rožna dolina. Ce.
"to XV. št. 24, osebno izkaznico, izdano
°d KLO Vransko l 1945.
481G
Kolarij Franc, Rogoznica, Selce pri 6t.
Kupertu prometno knjižico ZA kolo SteWlka 626833.
4591
Komunalni eervis, Ljubljana, izkaznico
** kolo št. 4918793 znamke »Vieta«.
4785
Komurka Rudolf, TrboJB 45. p. Smled.
1
r *, izkaznico OF in ZB ter Izkaznico za
Ä0
'o št. 6784.
4312
. Kos Anica, Kranj, Voj. trgoveko podjetj8- KokrSkj breg 3. (sindikalno, planinoko
••1•<11•••• Izkaznico ter tekstilno karto,
y'ano
od Vojnega trgovskega podjMja,
Ärfl
nj.
4390
Ko
'eks« Ljubljana, Pred Škofijo 1, evid.
t.?
w
SJL
S"1871 za osebni avtomobil znamke
>F
°rd Eifel*.
4892
,Ko»aë Eia. Sp. Rečica 22. Laško Izkaz.
•* *a kolo znamke >DQrkoppc it. S-13.
la
l9, izdano od notr. odeeka Celje. 4196
Kovat pranCi Ljubljana, Sv. Jakoba trg
i ",8, izkaznico OF, enidiknlno izkaznico,
rfano od Center. Maribor leto 1949 to !z.
Ka
niico Rdečega križa.
5089
Kova* Frane, Zg. Kungota pri Mariboru,
^Dietno knjižico za kolo Si. 112025, evid.
*• tablice S-17.4091.
4571
Kovat Marija, Čakovec, odpustnico oe1•»•e ^ v Kamnici pri Mariboru Iz Ha
*•

4339

Krajevni ljudski odbor Gaberje, izkaznico za koto na ime Vida Nikolaj iz Kapce
št. 60.
4092
KLO Skocjan pri Torjakn, potrdilo M.
171 o premoženjskem etanju na trne
Žnidaršič Alojzija iz Malib Llpljen št. 27,
izdano 14. IV. 1950.
4400
Krajnik Milan, škofja Loka, Meetni trg
št. 31, knjižico za kolo znamke >Matador<.
tov. •. 18740, reg. it. S-15234.
4566
Kranjc Ivan, Maribor. Tovarniško naee.
!je, vojaško knjižico, izdano od voj. odeeka Maribor 1. 1947.
4583
Kranjc Franc, Paradiž št. 103. okraj
Ptuj. izkaznico za kolo znamke »Torpedo«,
št. okvira 541917. reg. St. S-20-10037. iz.
dano cd NM Sv. Barbara.
4039
Kranjec Valentin, Maribor, Vojaaniška
št. 19, prometno knjižico za kolo znamke
»Steyer« SU 0700747.
4589
Krčit Jožef, Sodiiinci it. 18. M. Sobota,
osebno izkaznico.
4218
Krcža Slihael, Znojile 8. p. Medija.Izlake, prometno knjižico za kolo evid. (številka S-14-4293. izdano od KLO Čemšenik.
Trbovlje.
Krmclj Jožefa. Ljubljana, St. Vid 23,
knjižico za kolo znamkp »Quelle« Royal«,
fov. et. 140, izdano 1. 1847 v LjuWjani.
5039
Kropo Franc. Maribor, Mlinska 1, pro.
metao knjižico za koto et. 1623.
4581
Knker Katarina, Maribor. St. lijeka 112.
prometno knjižico za kolo št. 3900631
evid. št lablife S-l6-5044.
4738
Kulfar Janoz, mali km«!. Dolga vas 101.
prometno knjižico za kolo «ïamke »In.
dian« št. D. 30953 št. tablice 24-408.
4259
KumriS Terezija, Maribor, Radvaefrka
27. prome<tno knjižico za kok) znamk«
»Steyer« st. 11107S5, et. tablice S—16—
11578.
4331
Kunaver Jakob. Kleca 18 pri Jezici,
osebno izkaznico in knjižicoja kolo, ©vid.
St. 18742 '»inno na Jezici ^ '949. 4757
Kune Marija, Ljubljana Poftoineka 3.
osebno Izkaznico, izdano v Ljubljani leta
1915.
4893
Kunstclj Jožica. Ljubljana. Ižanska cesta
St. 39, osebno izkaznico in prometno knjižico za ktOo.
4202
KuSar Francka, Brezovica, sindikalno
knjižico it. 200208.
4401
Laogu« Feliks, Mojstrana 118, delavsko
knjižico It. 1619145. izdano od uprave delovne eile. Celje.
4809
Leban Gabrijel, Ljubljana. Prešernove
it. 42. vojaško knjižico, izdano od vojaškega odseka Ljubljana !. 1948.
4803
Le-bor Franc Ptuj, RogozniSka cesta 12,
knjižico za kolo znamke >Steyer<. številka 12522193, evid. št. S-20294 iz leta
1950.
4670
LekSe Stanko. Drenovoc Ï1. 1. p. Leskovec pri Krškem vojaško knjižico, izdano
od vojnega odeeka Pancevo. sindikalno
izkaznico št- 358147. "zdano od Zveze sindikatov Leene industrije Ljubljana, potrdilo o zaposlitvi obr. 0.32. nakaznico za
. popravilo čevljev za 1. 1950. elužbeno delovno pogodbo, sklenjeno 7 leenim industrijskim obratom Leskovec pri Krškem.
4430
Le»no industrijsko podjetje Kočevje,
prometno knjižico št. 161145 osebnega av.
tomobila »Jeep Willys« S—8858.
4153
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Leskoviek Anton, Toplice št. 202. Zagorje ob Savi, knjižico »a koto. evid. it.
3413, tov. it. 144177.
4729
LevpuiM Anton, Jeeenio», Prešernova
M. 18, vojaško knj-iiteo.
5067
Lipša Mirko. roj. 15. I. 1923 v BolehneSSh, KLO Kuršina pri Maü Nedel|i, knji.
žico za kolo znamke >Dürkopp< it. 4770,
tov. št. 553—579.
4224
Likar Albin«, Kranj, Gregorčičeva 13,
osebno Izkaznico št, 681, izdano 1. 1945 v
Kranju.
4723
Livak Betina. Ljubljana, gi£ka, Drenikova 8, potrošniško karto za maj 1950 ter
potrošuiako nakaznico za tekstilijo in brano za 4 meseee.
5088
Ljutomerske opekarne, uprava Križev.
ci-Boreoi, prometoo knjižico št. 11893 za
motorno kolo znamke BMW 400 •••. reg.
št. 4643.
4567
Lodoio Gine, Koèevje Št. 10, caebno iz.
kaznico inoz«nica št. 7493, izdano od po.
VBrjemštva za notranje zadeve Kočevje,
dovoljenje oblastnega odbora, da eme kot
toozemec voziti avto po veej Sloveniji la
vojaško knjižico.
4136
Lombar Ivat. a. Galjovica 174 c, Ljubljana, delavsko knjižno.
4787
Lorl>er Olga Ljubljana. Rozmanova uj.
?a. 83. osebno izkaznico št. 039159 in sin.
dtoino izkaznico šu 4567028.
5037
Lu kan Lovro, Križ, 42, Komenda, knji.
žico za kolo S—3—6345,
4793
Luzar Anion. Ljubljana, Kotnikova 13,
osebno izkaznico, knjižico za kolo in knjižico za kolo na imp Luzar Franoiika.
4902
Luïftr Ivan, Lončarjerv do] 63, roj. 28.
XII. 1920, •••••• za kob ••••••
>Pueh<, evid. št. tabliee S—11--2047. št.
okvira NM 222041.
2769
. Madjar Joïeî. DoL Ukoï 46. knjižico
za kolo št. 2110804.
4088
Mabfcovec Julija, Maribor, Primorska 8,
prometno knjižico za kolo znamke »Va.
Vorland« št 93633 evid. St. S-16-14953.
4574
ifajninger Jožef, Sv. Martin pri Vurbergu, prometno knjižico •• kolo znamke
»Dirigont« št. 86G384.
4577
Slajštorovie Danica, Ljubljana, Rakovni.
Ska 6. potreinilko karto za iekftìlxje in
obutev za IV. četrtletje.
4675
Manaeijev Siojan, Mahcvnik št. 21,
p. Kočevje, prometno knjižico za kolo
znamke »Waffeorad-Stever«. tov. številka
903661, rog. št. S—8—2395.
4986
Maren Stanko, Ljubljana, Meeini trg 17,
knjižico za kolo. evid. št. 1230 in spričevalo 11. letnika metalurškega odseka
Tehnične arednje šole v Ljubljani. 49S2
Mariborska tekstilna tovarna. Maribor,
prometno knjižico za ehižbeno koK>, številka ogrodja 10543. reg. št. S—16— 6503.
439*
MarkoEi? Anton, Dobrovo št. 10 v Brdih pri Novi Gorici knjižico •• kob. 'ov.
ät. 627442, št. tablico 7672.
3890
Marn Alojz, Dol 6, p, Trebnj«, knjižico
za kolo št. 259574, St. taWice 5—7—1795.
4694
Marolt Miha, Ljubljao*. Reeljevn 28 a.
dijaško knjižico, izdaoc od leleznicareke
industrijske šole v Ljubila»* L 1949. - 4750

Stran 228
Marinine Jože, tehnik pn gradbenem
podjetju >Krka«. Novo mesto, «indikalno
SansÉo izkaznico št. 2938530.
4510
Matjaži? Franc, Ptuj, poverjeništvo za
finance, uslužbenako knjižico, izdano od
OLO Ptuj m člansko izkaznico Potrošniške
zadruge Ptuj.
4418
Mernik Kar], Zg. Potekava pri Pragarekem, prometno knjižico za kolo znamke
>Stadion< št. 624068.
4918
Mesarif Ferdo, Vukovce pri Zg. Pctokavi, prometno knjižico za kolo št. 162296,
evid. št. tablice S—17-6314.
4736
Mestna klavnica, Maribor, evid. tabbed
vozila št 9663.
4732
SILO
gl. meêto Ljubljana, poverjeniItvo •• notranje zadevo evid. tablico št.
2131!» ... kolo znamke »ZeniU.
4906
Mestno krojaško podjetje v Maribora.
prometno knjižice za kolo, evid. št. tav>i!
ce S -16-689.
•"
Mihalj Stanko, Trnje lo, p. Crertšovci,
prometno knjižico za kolo št. .">4H58.
4221
JJtfloziü Marija, Hoče pri Mariboru, |»rometno knjižico za kolo znamke \M';nd4s<
Et. 206530, evid. št. tablice S—17- 9744.
4573
Ministrstvo za notranjo zadevo LRS,
Ljubljana, Tvrševa 3, prometno knjižico
za osebni avtomobil, ervid. št. 7164, št.
motorja 3812, knjižico za prikolico tovor,
nega avtomobila znamko »Chevrolet«, št.
prikolico 8378.
4900
Miškot Kuđnll, Ljubljana, Vodnikova
St. 85, tovarniško izkaznico št. 1903, izdano od JLitostroja«' v Ljubljani.
4744
Mlakar Ivanka, Maribor, Koroška 56,
tçebno izkaznico, izdano od notr. odseka
V Poljčanah 19:"
4737
Mietali Slava. Ljubljana, Tržaška 89,
osebno izkaznico št. 085584, izdano od
NM v Ljubljani 23. VIII. 1945, izkaznico
Zvezo borcev zap. št. 48, izdano od rajonskega odbora ZB Ljubljana IV in sindikalno izkaznico št. 519222, izdano od
sindikalne podružnice pri ministrstvu za
kmetijstvo.
4610
Modic Alojz, Vrbljene 22, p. Ig, ofiobno
izkaznico in prometno knjižico za kolo.
4811
Motaln Stanto, Mcetečno, Makole pri
Poljčanab, evid. št. tablice S—19—5583
za kolo znamke >Waffenrad* št. 93170.
4335
Mrvar Rudolf, Ljubljana, Karlovška 19,
otìebno izkaznico, izkaznico OF, kretni list.
vojaško knjižico in nakazilo za podplate.
4681
Muha Alojzija, Ilir. Bistrica 167, osebno
izkaznico, izdano cd MLO Ilirska Bietrica.
4191
Muršec Dolle, GaSnik 23 pri Peenici,
Maribor, osebno izkaznico št. 28672, Izdano od odseka za notr, zadeve Maribor
okolica dne 12. X. 19-16.
4358
Music" Smail, Kranj, Projekt, vojaško
knjižico.
4505
Napast Jože, Raue 115 pri Mariboru,
prometno knjižico za kolo št. 746259,
evid. št. tablice S-17-11264.
4740
Kedeljko Ivan, Vitpmarcj 34. Piiij, knjigtoo za kolo SI. 2103868, evid. št. S—20—
12500.
4192
Nerat Kari. Hrastje 40 pri Limbušu
prometno knjižico za kole znamke îOrUsaHc U. 5250798.
4338

URADNI LIST LRS
Nidorffv Karol, Lešnu-a, p. Urmo?.. evid.
tablico za kolo št. S—20—8353.
3697
Nimand Terezija, Košaki pri Mariboru,
prometno knjižico za kolo znamko iunior« št. 10252, ovid. št. tablico S—16•064.
4584
Oblak Franc, Ljubljana, Predjameka 47.
osebno in sindikalno izkaznico ter knjižico
za kolo. evid. št. 11127.
4759
Oblak Janez, Logatec, Brod 26, knjižico
za kolo, evid. št. 12669. tov. št. 241567,
izdano na Rakeku 1. 1947.
5042
Oblak Radica. Ljubljana, Tržaška 119 a,
osebno iskaznico • knjižico za kolo, evid.
št. 11116.
4973
Oblak Terezija, Prevali 3, Brdp, Ljubljana, invalidsko člansko izkaznico, izdano
od Invalidskega odbora v Ljubljani. 4613
Obrul Anton. Brežice 51, kxi|izico za kolo in registri r. tablico št. 3274, št. okvira
1624327 na imf Marke Ericka.
4685
Ojsteršek Adolf, Žagaj št. 20, p. Laško,
vojaško kii|ižico, izdano od vojaškega odreka Celje okolica.
4116
Okrajni odbor OF Kamnik, knjižice za
kolo št. tablice 11668. tov. št. 49208S9; š*.
tablice 10415, tov. št. 066646 In št. tablice
11653, tov. št. 4920348.
4397
Okrajno podjetje »Trak«, Mengoš. delavsko tojižico št. 1394984. reg. št. 934, izdano od OLO Kamnik 26. VI. 19-17 na i ri! e
Zun Marija, zdaj poročena Line.
4315
Opara Rozalija, Rova 5, p. Radomlje,
knjižico za kolo. evid. št. 7805, tov, št.
7001, izdano v Kamniku.
4624
Orač Albin, Magdalena 31, Zibika, p. Pristava, prometno knjižico zo kolo znamke
»Puchc št. okvira 69, ovid. št. 4585.
3888
Orohok Franc, Mekinie i fi. Kamnik,
ključavničar, vojaško knjižico.
4012
Orel Marjan, Ljubljana, Gregorčičeva 17,
osebno izkaznico.
4678
Ovon ?Iarija. Ljubljana, Grajska planota
št. 1, osebno izkaznico.
4614
Paufar Benedikt, Pšajnoviea 9. p. Šmartno v Tuhinju, knjižico za kolo znamke
>Draamot št. 100514 in knjižico za kolo
št. 10100616 na ime Pančur Albin, obe
izdani od NM Kamnik.
4256
Panic Srbislav, V. P. št. 2667, St. Vid
pri Ljubljani, potrošniško potrdilo o karti
za II. kvartal za tekstilije in obutev, milo
in kavo za 1. 1950.
4520
Pcčcnik Alojzija, Maribor, Resljeva 3,
esebno izkaznico, izdano v Mariboru leta
1945 in sindikalno knjižico St. 29S4187.
4917
Pejković Josip, St. Vid, voj. pošta št.
2667/b, potrošniško karto za; malo in kavo
št. 244/12, izdano od VP št. 2667.
4682
Peklar Stanko, Osek št. 110, p. Sv. Trojica v Slov. gor., knjižico za kolo, številka
okvira 854873, »t. tablice 1763 na ime
Peklar Lojzka, mladinsko knjižice na ime
Peklar Stanko.
4222
Peršuh Slavjca, Maribor, Zdravstveni
dom, službeno knjigo Ministrstva za Ijudako
zdravstvo LRS ter sindikalno tojižico podružnice št. 5.
4579
Peterlin Ivan, Ljubljana, Bohoričeva 33,
knjižico za kolo, tov. št. 1103755, eviđ.
St. 1—6265.
4612
Pcternel Boža, Ljubljana, Frančiškanska
ulica 4, osebno izkaznico št. 039529, izdano v Ljubljani 1, 1945.
5035

Stev. 17 - 23. V. 1950
Pcternel Marija. Ljubljana, Staretova
cesta 5, osebno izkaznico, tramvajsko mesečno izkaznico in sindikalno knjižico, iz;
dano od iLitoetroja«, T.; >;-»1•<•,•.
4S9o
Petrov^ Julija, Blok VI.. «viubljana. Šiška živilsko nakaznico za april 1950.
5028
Petrofnik Fani. Ljubljana, Sv. Marka
št. 35, osebno izkaznico, izdano cd NM v
Ljubljani.
-1788
Potroviic Jože, Cerknica 159, knjižico
za kolo znamke »krak reg. St. 2703, št.
kolesa 22273.
+52°
Pctrovčif Romana, roj. 7. III. 1927 y
Orehovlfah št. 25. p. Miren pri Gorici,
osebno izkaznico, izkaznico za kolo številka S~28—4171 in findikalno izkaznico.
4728
Pire Alojz, Jesenice. Ciril Metodova 1.
osobno izkaznico, izdano c-d KLO Fetrušna va P, Trebnje izkaznico OF :n izkaznico
Zveze borcev, izdano od KLO Crni vrli
pri Idriji, «.vndikalno in udarniško izkaznico -n potrdilo o vstopu v t'ivamo, iz§3'
no vse od 2•]•7,••••, Jesenice, ter vojaško
potrdilo izd.mo cd voj. odseka Ljubljana.
4429
Ploh! >Nrija. ••-•••• ZOO •-etennarske
šolo KffH.M», industrijsko točke za pr^0
trimeft?č|e 1950 na ime Plohi Marija in
Pregrad Cilka.
'*ß9,}
Porliioršek Leni. Zlato polju 5, Kranj,
knjižico za kdo znamke sDiirkopp^, lov*
št. 1868U7. št. tablice S--4-1169. 4219
Podjetje za promet z lesom, St. Peter
na Kraftij. udarniško izkaznico št. 43973,
izdano od Mm. za delo LRS 1. 1950 na *mc
Boštjančič Alojz, II. Bistrica.
497a
Podpefcan Srečko, Makole 10 prj Poljč>
nah, vojaško knjižico, izdano I. 1946 <•
voj. odseka v Slov. Konjicah.
4046
Pogan Josip, mizar, idnia. Rožna nI.
št. 39, oaehnclizkaznico št. 2240.
5022
Poje Anton, Kočevje, Gozdna uprava,
delovno knjižico št. 193823. izdano cd OLO
Kočevja in železniško izkaznico št- 6847,
izdano cd Min. za narodno obrambo. 491rf
Prašnikar Franc, Kresnice 51, udarniško knjižico, izdano od spi. stavbenega
podjetja Ljubljana 1. 1949. kupon za popravilo čevljev za I. 1950 in sindikatom
knjižico, izdano od opl. stavbenega P?»'
im
jetja Ljubljana 1. 1948.
Praznik Zvonka, Loke št. 28, p. Mozirt2nU
je, knjižico za kolo št. 600.
Prelog Franc, Bukove/ 70, knjižico za
kolo št. 92387. evid. št. tablice S—20—
42 ;>
3762.
"
Prolog Roža, Bukovci 164, p. Sv. Marko
niže Ptuja, prometno knjižico za kolo, refe
i68J
št.3S39.'
Prela Franc, Ljubljana, Apihova 22.
blico za kolo znamko »Adler« št. S~-i
tablico
ioi
15422.
Pridiger Peter. Maribor, Studenci, SuSmeicft-a, eviđ. št. tablico S—16-5131 »
kolo znamke »Neger« št. 1122669.
*•J
Pšeničnik Vinko, Vrhnje 50, p. Domova, KLO Kapele, osebno izkaznico, »iskalno in OF izkaznico, ter uslužbenec
i0
knjižico.
^
Pugelj Milan, Volito brdo 1, iP- J^f
ne, roj. 27. V. 1926, vojaško ••••••» *T
voî. odseka II. Bistrica 15- 3452
•£.*
dano od voj.
1946.
Putnik, filiala Ljubljana, evid. ši- *j
43Sd
avtomobil S-0577.

Štev. 17 — 23. V. 1950
Radaković Bruto, vej. pošta et. 5065,
Ljubljana, potrošniško karto za II. tro.
inesočje — za milo in ktvo in tekstilne
fučki. •• le io ÎS.'O.
Î74S
Ifctjli Cecilija, Irena, Ljubljana, Napoleonov trg i, sindikalne knjižico Ste^ika
3
»227. izdalo v Ormožu i. VII. 1946.
•WSÜ
Ramovš Matevža Karul. roj. 1- X. 1909,
"wh kniet, Dol. Jesenice. KLO Bistrica
Pri Trebiuun, vojaško knjižico.
4626
Uani>r Stanko, Vukovje-àmarjeta cb
resnic;, vojaško knjižico, izdano od voj.
«diac-ka v Mariboru 1. 1948.
4590
>Ucim>ntt, tovarna strojev, Maribor,
knjižice učencev v gospodarstvu tor učne
pogodbe na ime Strugar Mirko, lmjižieo
ät
- 11820, Goûtes Milan, knjižno št. 11819,
Dežman Ludvik, knjižico M. 12463, Simert
Sl
lvo. knjižico št. 008170 in Rom Franc,
Ueno pogodbo St. 14/49.
4833
ßUonja Emil, Tjubljaua, Gerbičeva 51,
dijaško izkaznico gradbenega tehnikuma
• Ljubljani št. 56 in mladinsko izkaznico,
Jzdano od LMS, gradbeni teknikurn, Ljublana.
4821
Uodošck Ivanka, Maribor, Nasipna 63,
<«ebno izkaznico št. 043415.
4582
Roj Jože, Počovnik. Sv. Jakob v Slov.
Sor-, prometno knjižico za kdo >NSU« št.
!38, ovid. bt. tablice S-17—2C17- 4919
Roji Janez, Ljubljana, Šmaitinska 21,
delovno knjižico št. 2421062.
4594
. uosa Vida, Št. Vid nad Vipavo 86,
^'-aznico •• kolo št. 11129. izdano od od
•••• za notr. zadeve pri 10 Gorica. 4504
Rozman Frančiška, Bukovica 35, p. Vodice nad Ljubljano, knjižico za kolo. 5030
Rozman Jože, Bukovica 35, p. Vodice
^d Ljubljano, osebno izkaznico.
5025
Rozman Marija, Smrtno št. 10, p. St.
Vid nad Ljubljano, knjižico za tkolo, evid.
«• 2735. tov. st. 10167.
5031
Rus Jožo, Preetovlja vas št. 7, bon za
J svinjsko kožo št. 07590, izdan 29, I.
JS50 od KlemenÊica Ivana, St. Vid pri
StiÈni,
4381
Sajcvic Tinta, Zg. Vir i;. 47, p. Dob,
P«mžalo. sindikalno člansko izkaznico št.
2206924.
4461
Sakelšok Antun, Maribor, Kuška 35.
ffoinotno knjižico za kolo znamke »Dürf°PP<: št. 405026 evid. št. tablice 3—
1G
-4083.
'
4336
Sorncc Marija, Maribor, VUharjeva 6,
Prometno knjižico za kolo znamke NSU
st
- 025597 evid. št. tablice S—16-4814.
4341
. , Sever Francka, Ljubljana, Kapiteljska
,l- H, knjižico za kolo št. S-Ì—3169
Za
amke »Diirkopp«.
49S0
Sijaruč Fcbko, Bugojno, Bosna, delavrf knjižico, izdano od poverjeništva za
e
jo v Bugojni 1. 1950, vojaško izkaznico,
''ano od 35. udarno divizije Pxozor in
*°'rio dovolilnico, izdano od notranje upra.
e
y Bugojni, Bosna.
4776
Sindikalna podružnica Tekstilne torarcn r Pavel Pri Preboldu, člansko knjiži.
•}• št. 55890 na ime Vozelj Marija, roj.
ia24
3736
SkopCL. pepcai Kožarje 71, p. Ljubljana,
^. udarniško izkaznico. _
5038
jJ^J* Lovro, Pristava 5, p. Mengeš,
^Uzico za kolo znamke »Excelsior«,
"d- St. •93, tov. št. 860S.
4611

URADNI LISjT ••5
Skubic Janez, roj. 22, IV. 1905. "Erška
gora, okraj Novo mesto, delovno knjižico
št. 1410364, izdano pri upravi za delovno
silo Novo meato pod št. 697.
4195
Sladic Jož», Toplice 147, p. Zagorje ob
Savi, knjižico za kolo. reg. št. 3557.
4255
SIovenija-avtupromM, Maribor, delovno
knjižico št. 1312403 z dne 12. VII. 1947 na
ime Zablatnik Financ, SAP-Maribor. 4733
Slovenija artopremet SAP, tehnični odsek, Ljubljana, prometno knjižico št. 6210
za avtobus S—3685 znamke »Fiat<, tipa
626.
4775
Slovenca cesto, gradbišče >Litostioj«,
tablico tovornega avtomobila št. S—0178.
4595
Slovenija ceite. Gradbišče ^Litostroj«,
prometno knjižico za tov. avtomobil »Praga< st. S—9053.
4896
Smrekar Frančiška. Ljubljana, Šiška.
novi blok št. 8, osebno izkaznico, izdano
od okraja Tolmin.
4789
Sotlar Anica, Ljubljana, epnirévalo o
opravljenem učiteljskem strokovnem izpitu, iadano od učiteljišča v Ljubljani 1.1940.
4977
Soke Jožef, Dolga vas 9. knjižico za kolo znamke >Chainpion«, št. 1303—667,
reg. lt. S-24—5294.
4217
Sršcu Antou, Lolie 18, p. Zagorje, tablico za kolo št. S—14—3231.
4402
Stajnko Viktor, Babinci 30, p. Ljutomer,
tablico za kolo št. 488423.
4686
Starman Marjan, Sp. Beenica 9 pri Kra.
njo, izkaznico za kolo št. okvira 1259. št.
tablice 2316.
4253
Suhadolc Jože, Pod hribuni 9. Šiška,
Ljubljana, sindikalno knjižico št. 2001558.
4674
Sukic Josip, Ptuj, Miklošičeva uk 3, vojaško Icnjdžico s potrdilom o efalni nespo6obnoc4i za vojaško službo, živilsko nakaznico OF ter nakaznico za 1. kubični menico OF ter nakaznico za 1. kubični meter drv.
4426
Sušin Marija, Ljubljana, Ambrožev trg
št. 2, delavsko knjižico št. 142, izdano od
MLO, uprave za delovno eilo v Ljubljani
1. 1950 in izkaznico OF št. 114360. 4762
Sušnik Anton, Kregarjevo 13, Kamn.
Bistrica, prometno knjižico za kolo znamke >Torpedoc, št. 100199.
3926
Sfoljšak Jože, Zbiljo 16, p. Medvode,
oblačilno feltaz&ico za III. tiomesečje 1950.
5037
Sabanoviß Bajra, Maribor, Tovarniška 7,
delavsko knjižico, izdano od >Fabxike stota« v Paračinu in osebno izkaznico št.
11789. izdana v Kocanah pri Skoplju.
4914
Sabcrle Martin. Ljubljana, Metelkova
15, tovarniško izkaznico št. 2302, izdano
od >Litoetroja< v Ljubljani in mesečno
tramvajsko torto z& maj.
4761
Šalamun Iran, Maribor, Metelkova 45,
prometno 'knjižico za kolo znamke >Viktoria< evid. št. tablico S—20—12410.
4343
Savcer Florijan mL, Hrušica 20. p. Dobrava, pomočniško Imjigovezniško «spričevalo.
4185
Some Stane, Zagradec št. 1, Grosuplje,
knjižico za kolo evid. št; S-6—133. 4778
Sepcc Anton, Mačji dol št. 2, p. Velika
Loka izkaznico OF št. 042431 in izkaznico
za kolo St. 8-579, št. okvira F—2500.
4317

Stran 239
Šerbinck Nikolaj, Vodole, Sv. Peter, jpjrd
Mariboru, prometno knjižico za kólò. evia.
št. tablice S—17—1292.
4329
Šetinc Ivan, Maribor, ïtrociimjjeirjeva
št. 29, prometno knjižico za kolo znamke
»Miele* št. 465468. evid. it. tablice S—
16—14316.
4332
Sipek Franc, rudar, Slivuo »t. 47, Laško, epoznavno številko 10.221, izdano od
odseka za notranje zadeve OLO Celje okolica.
9395
Šiško Stoika, Maribor^ Vdnareku 30, prometno kiij.-wu za kdlo št. N-54Ï57, evid.
št. tablice S—16—76.
45S8
Sirec Matevž, Ig, št. 197, Ljubljana, preklic o izgubljeni službeni izkaznici številpa 5351 G. objavljen v Uradnem listu LB.S
št. 14, ker se je medtem našla.
k 4095
Šlobinger Vlado, Maribor, Heroja Braci ča 20, prometno knjižico za kolo znamke
>Styria< št. 732030, evid. št. tablice S—
16—13066.
4326
Smuč Ivana, Ljubljana, Alešovčeiva 26,
osebno izkaznico, izdano 1. 1915 v Ljubljani.
4819
Srot Vida, Ljubljana, Celovška 32,
uriužbenčko knjižico št. 10720, izdano od
Ministrstva za lesno industrijo, sindikalno
iztočnico ši. 1S24134. izdano v Šoštanju
in osebno izJuiznico.
4909
štainpek Martin, Noya vaj št. 6, KLO
Jesenice na Dol., knjižico za kolo znamke >Wanderer« št. 1299875, reg. številka
S-ll-6607.
4423
Stancer Ignac, Cužnja vas 18, p. Tiebeluo, Trebnje, knjižico za kolo. evid. številka 1385. tov. št. 3143339.
4780
Starar Frauc, roj. 27. 1. 1924, Kneiak
št. 102, vojaško knjižico št. 101. izdano
od voj. odseka H. Bistrica, dzlcaznico OF,
izdano od krajevnega odbora OF Knežak
1. 1948 in udarniško izkaznico, izdano od
Gozdne uprave Kncžak 1. 1949.
4398
Stcsclj Franc, Serdica št. 1, Rogajfevci,
okraj M. Sobota, dolovrib •••••• Itetìlia1380460. izdano od »••••••« Kraal,
1. 1948.
4530
Strcmîelj Dano, St. Vid pri Stični, bon
za 1 svinjsko kožo št. 47S47, izdan 17.
XII. 1949 od KlemenSča Ivana. St. Vid
pri Stični.
4380
Sturm Jože, Jesenice, Murova 13, oser*
no izkaznico, izdano od OLO Tolmin.
4507
Sumenjak Martin, Gorišnica 32, p. Sv.
Marjeta pri Moškanjcih. prometne knjižico za kolo znamko *Styria< tipa 681432
evid. št. 3134.
4258
Svarc Jožo, Litija 58. šoleisko izkaznico
št. 678-1, izdano 1. 1948 v Ljubljani, sindikalno izkaznico, izdano i. 1950 od sind,
podružnico Potrošniške zadruge v Litiji.
5036
Tanacek Ernest, Ljubljana Gospodinjska 6, knjižico za kolo, evid. št. 9013, tov.
št. 1995095, izdano 1947 v Ljubljani.
4815
Tauror Rudolf, Ljubliaan, Vošnjakova
št. 17, vojaško knjižico. •
4432
Tavčar Noža, Police 10 p. Idrija,
V. I.K.. Beograd št, 79221 • dne 16. •.
1948.
4683
Tibaut Stcîan, Hotiza. št. 123, p. Dol.
Lendr.va, izkaznico za kolo matrike >Victoria« It. 121191.
4421

Strna 230
TinU Bogomila, Zamedveje 53, KLO
Plave, Gorica, osebno izkaznico. Izdano od
notr. uprav» v Solkanu.
4825
Titan Janez, Crnelavci št. 33, p. Mureka Sobota, izkaznico S—23—1762 za kolo
znamke »Gärickec iL 1488689.
4257
Tolifcê Argdst, Dobrovce, p, Slivnica
pri Mariboru, picmeuio knjižico za ko!«
M. 0165701. evid. it. tablice S—17—8424.
4347
Toinanic Jože, Spodnji Breg 18 pri Ptu.
Ju, tablico za kolo št. S—4499934.
4511
Tomazin Franc/ Maribor, Meljska 23,
oeehno izkaznico, izdaro v Mariboru leta
1945.
4340
Tomaži; Marija, Celje, Partizanska e. 1,
prometno knjižico za kolo znamke >Dilr.
koppc, št. okvira 1557070.
4112
Tome Franc, Ljubljana, Pokopališka 45,
eindikalno izkaznico št. 17080, izdano od
Naredne banka v Ljubljani 1. 1040. 4784
Tome Miha, Dvor li. 3, p. St. Vid. vojaško knjižico, izdan« od vojaškega od.
soka Ljubljana, L 1047
4373
Topolovšek Ivan, delavec v tovarni Jugotanin. SeMiita o!) Sari eindikalno knji.
žico àt. 868007. zvezna St. 10148.
4314
Toi Franjo, Maribor, .Ulic* X. oktobra
ät. 5, prometno knjižico za kolo znamk«
>Traber< št. 41305, evid. it. tabliw S16-814.
4327
Tovornik Jože. Ljubljana, Industrijska
ulka, blok VI. evid. tablico Et. 15838.
/i029
Tratnik Franc. Teboriâce I NBTAM. Ma.
ribOT, Te^no, šolsko spričevalo III. razreda Industrijske kovinarske Solo TAM žt.
299 In izpitno spričevalo, izdano od iste
Sole.
4988
Tratnik Frančiška, kmetica. Pepelno 4,
KLO Šmartno v Rožni dolini, prometno
knjižico za kolo znamke rMundes« Števil,
ka okvira 2075538. ev;d. it. tablice 1215.
4322
Traini«'- Lud» k, Izakevci ät. 6, Ublico
aa -kolo ät. •—2• -3U44.
4539
Trkolja Rado, kapetan, voj. poŠta Itevilka 3908, Ljubljana, potno dovolilnico
«rije >M< št. 58151. izdano 18. IV. 1950
od voj. oolte 3903 Ljubljana za relacijo
Ljubljana—Kranjsko pora in nazaj. 4251
Trebelnik Mi.ko, Ljuhliana. Hronov«
ft. 17 •••••• iskaznico M. 032W. 'zdano
v Ljubljani 1945 in knjižico za kolo. ©«d.
St. 1240. tov. il. (10528.
5026
Trdin ••••. »GiTirii«K Veko}«, tablico za
ko'o 4. S—19-2532.
4188
Trinke Bnriî, Idrija, oeebno Izkaznico
». 26209.
4871
Trnha Branko, Serdiea 25, M. Sobota,
zdai v ôpsbarjib ät. 13. okraj Črnomelj,
prometno knjižico za kolo. tov. Si. 6237—
97 evid. M. S—28-6152.
4131
TrpUn J a nei. Norîinei 18. Mureka Sobota., knjižico za kolo evid. *t. S—2328*5, tov. ït. 2354. izdano 1. 194Ö v M. Soboti.
Ó0S2
Trojar Janez, Ljubljana, Koroško 10. že.
lez'i'ïko režijsko karto, dogovor o Štipendij', izdan od min. za težko industrijo.
Beograd 1947, planinako Izkaznico ïtevllta y"W In partijske izkaznico.
4G15
T žar Francka, Ljubljana. Miklošičev*
Jt, '7 osebno, «radikalno In OF iskaznico
ter -'žiro M kolo.
1774
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Trtnik Terezija, So&tro 05, p. Dobminje,
invalldako odločbo, izdano od vlïje imvalideke komisije v Beogradu.
4773
Uderman Andreja, Ljubljana, Ciglerjeva 35, mlečno izkaznico za IV. tromesečje.
4G77
Udovie Ivan, Voklo 73, p. Šenčur, oaebno izkaznico, izdaao v Kranju 1. 1945,
knjižico za kolo. izdano v Kranju 1. 1945,
sindikalno knjižico, izdano od »Projekta«
Kranj 1. 1945, izkaznico OF ter ooebno izkaznico na ime Udovie Antonija.
5080—81
Udovič Janez, Vrtača št. 8. p. Semič,
roj. 28. IX. 1921 v Vrtači 8. vojaške knjižico, izdano od voj. odseka Črnomelj iti
knjižico za kolo, izdano od NM Črnomelj.
4391
Vnjncerl Alojzij. Gačnik, Jaren/ina pri
Mariboru, prometno knjižico za kolo Ste.
vilka 1967547. evid. št. tablW «S—174082.
4330
Valant Fani. Leeoe 126, knjižico za kolo znamke >Steysr< evid. 3320, tov. 5t.
1223482.
'
4&81
Variée Iran, ravnatoli »Živila«. Celje.
Člansko zkaznico ït. 208229 in člansko le
kaznico ?t. 1988109 na ime Grij Emica,
pom. blacajnik.
4424
Verbi? Anton, Šenčur pri Kranju, knüžico za kolo. evid. St. 5099. tov. št. 41326.
4745
Ve? Jože, Veliki Mengeš 58, knjižen za
kolo znamke »Milano«, evid it. 8567 izdano v Domžalah.
5033
Vida Pavel, Pince St. 67 okraj Dol.
Lendava, ooebno izkaznico.
4220
Vire Leopold. Hudo KLO Kamence,
knjižico za kolo 5t. okvira 82258.
4771
Voglar Anica, Ljubljana Predoviôpva 7
nabavno knjižico St. 2089. izdano 1. 1949
od »Litostroja« v Ljubljani.
5084

1

Verrine Mirko, Rudnik Senovo epriče-,
vale za nižjega komercialista.
5021
Vrhovnik Valerija. Ljubljana Herber
steinova št. 15 koV^arsko knjižico za kolo, evid. št. 1•910.
5034
Vračaj Tončka. Ljubljana Zaloška 29
žHilske nakaznice za marec, april in maj
ter blok za kosilo za maj za menzo vojata bolnice v Ljubljani.
4758
Vrši? inž. Gabro. Maribor. Vrtna 9,
osebno Izkaznico, izdano v Splitu 1. 19-17
tovarniäko izkaznico žt. 704—S. knjižico
TAM št. 2372 in tekstilno karto.
4587
Vugic Oiner, Ljubljana. Rimska 19. vojaško knjižico. Izdano na vojaškem odseku
v LJubljani.
4752
VukaD Jože, DoPna 10, p. Puconol. prometno knjižico za kolo.
4869
Weiss Franc, Ljubljana. Rimska cesta 9.
riindikaina knjižico 5». 200820.
4810
Zabukovnlk Jernej, Ljublana, SiŠ-ka 62,
partijsko knjižico •. 341109, Izdano v
Ljubljani, 2 potrdili za zasluge za narod
in hrabro* I. 1949, Izkaznico NM, Ljub.
Ijana, izdano 1. 1947, 140 točk Alaćitof
karte brez Imena, dekret za kriminalno
službo. Izdan od mm. za notranje zadeve
Ljubljana, lete 1950.
4441
Znkrajäek Anton. Ljubljana, Industri j
»ka ceeta a t, evid. tablico ät. 17581 za
kolo znamke »Tajfuni.
4599

Stev. 17 - 23. V. 1950
Zaletelj Alojz, roj. 21. VII. 1930 v Za:
gorici, okraj Trebnje, eedaj uelužben pw
OLO Črnomelj, šdenako izkaznico št. 206,
izdano 24. XI. 1949 od uprave NM Ljubljansko oblasti.
4423
Zamuda Franc, čevljar. Velika Nedelja,
evid. tablico za kolo S—20—8783. 4569
Zci Zlatko, Maribor, Maistrova 12, prometno knjižico za kolo znamke »Empire«
ät. 21Ö093, evid. št. tablice S—16—45124916
Zclonik Ana, Zlatoličje 108 na Drav.
polju, prometno knjižico za kolo znamke
NWB St. 36G421 evdd. St. S—17-11155.
4328
Zmolnig Jože, Ljubljana, Poljanska ceota 30. izkaznico za inozemec. iedano v
Ljubljani od Min .za notranjo zadeve LBS
1. 1949.
4818
Zore Olga, Ljubljana, Igriška 2, knjižico zr. kdo evid. *t. 21997 izdano 1. 1949
od N"M Ljubljana.
4779
Zver Jožo!, Odranci St. 68, p. Beltinci,
prometno knjiižico za kolo znamke »Waïfenrad«, izdano od OLO Dol. Lendava,
It okvira 311372.
3691
Žalek Jo'ip, Genierovci, Dolnja Lendavo, izkaznico za kolo znamke »Waffenrad-Steyer<, tov. et. 9*2736, res. številka
24-631.
3937
Saucer [van, Sp. Kapla 99, p. Sv. 02balt, vojažko knjižico, izdano od voj. odeeka Maribor okolica ter uelužbeneko knjižico ät. 16-104, izdano od OLO Maribor
okolica.
4190
Zavski Leopold, roj. 5. I. 1925, Senovica 25. ftmarje pri Jelšah, prometno knjižico za kolo na ime Lorger Terezija, Senovica, Šmarje pri lelSah OLO Poljčane,
ät. S-19-8119, št. okvira 1354427. oblačilno nakaznico, O9»bno In OF izkaznico
na ime Zavski Leopold, vojn) invalid. Se4S04
novica 5 Šmarje pri Jelšah.
Zelo Marija. Ljubljana, Vodnikova 237,
'isehno Izkaznico.
4593
2olo Pavla. Gunfljo 17, p. St. Vid,
osebno izkaznico ät. 074955, knjižico za
kolo. evid. §t. S—1—17628, nabavno knjJiice it. 1522, lzda.no od »Utostroja< Ljubljana 1. 1949.
6027
Železniški avtooddelek. Ljubljana, Zelena jama, tablico za tov. avtomobil številka S-1044 znamke »Chevrolet« in tablico
za tov. avtomobil ät. S—1027 znamke
>Ford<.
4616
2idan Zora, Zalog 22, p. Polje, osobno
m sindikalno izkaznico tej železniiako rf»Ijeko karto.
4/bU
Ziree Anton, Solkan, IX. korpusa &
309, Nova Gorica, štiri tablice za kol«»
it. 5153, ŠL 5154. št. 5155 to ät. 61S6Ziree Zdravko. Gor. Radgona. Jurkov^
cova 11. osebno izkaznico, izdano c°
Woietretvj za kmetijstvo LRS, Ljubljana,
«mdikalno izkaznico, izdano od eindlke1"
podružnice RKGS direkcija Maribor m
knjiîico za kolo znamke »Pe«fueot<Ziïic Franc. proROvni delavec, knji^
zd kolo, tov. žt. 563009. reg. št. 20-H^'
Z'žek Stolan, Izvori nafte, Dol. Lendava knjižico za kolo znamke »Atila«, toviiio
«t. 157723 St. tablice 5195.

Udaja >0rađat M LBS«. Direkt« Jo 0d(jovoml ••••••: di. Baetko Moiaik, ti*U tìek*rn* »Tonote Tomlite. rti « Llubljant
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Priloga k 18. kosu z dne 6. junija 1950.

iV naši založbi je isšei

ŠTEV. 18

Razglasi in oglasi

Cenik nižjih enotnih cen za industrijske izdelke
z veljavnostjo Da vsem ozemlju LES
Ta cenik v izdaji in priredbi >Urada za cene pri predsedsivu vlade LRS« je dopolnilo >Ceniku odkupnih in
žavnih uzanih) cen za poljedelske pridelke nižjih
potnih cen v prodaji na drobno za industrijske izdelke<,
** je bil objavljen kct priloga v Uradnem listu FLRJ
st
- 41 • dne 14. V. 1949 in obsega:
V I. delu načelne predpise v zvezi s cenami, važne
20
trgovino m veljavne na območju LRS kot dopolnilo
^eziiiiu predpisom. Tu je uvrščena uredba o stroških
üf
z. trgovski) podjetij, odločba o rabatih in maržah za
tToizvode, za katere so predpisane enotne rene, odločba
0
rabatih za sol. odločba o trgovskih maržah za kmetijske
Pridelke in za kmetijske pridelke, ki se kupujejo od
Pridelovalcev po določenih (vezanh) cenah, dalje odločba
0
obveznem zaokroževanju cen v prodaji na drobno, odle»>a o dostavnih pasovih iti o normativih za dobavo
bla
ga iz tovarn in trgovskih •skladih (baz).
V IT. delu so nižje enotne cone z veljavnostjo oa
ysem ozemlju LRS. Tu so navedene cene za živila in
^e'ke živilske industrije, dalje cene za obsežno skuPmo izdelkov tekstilne industrije, za izdelke kovinske
V izdaji Društva pravnikov LRS, sekcija za parti,
^sko pravo in v naši založbi je izšla knjiga
ÛOKmiENTl 0 RAZVOJU LJUDSKE OBLASTI
v SLOVENIJI
Knjiga, katere gradivo je zbral in pnredil ljudski
Poslanec in univ. prof. dr. Makao šnuderl. prinaša 162
k°kuinentov, od razglasa CK KPS na slovensko ljudstvo
j^nec aprila 1944 do ukaza o imenovanju Narodne vlade
tovenije dne 5. maja 1945. in sicer pravne dokumente
* narodne osvobodilne vojne Slovenije z značajem ali
'cenoni zakona ali najvišje norme, izdane od vrhovnih
JÇ&nov. Besedila kronološko zbranih dokumentov so
^nesena v talij obliki, kakor ao bile izdana med vej^-ta bojem, v partizanskem tisku, popravljen« so samo
C1
bie večje napake. Posameznemu razdobju je postav£^ aa ćelo splošen pregled razvoja v Jugoslaviji in
v "° oris razvoja v Sloveniji kot sestavnega dela razvoja
frediSèu. Na kraju knjige je avtor dodal komentar, Id
wsnjuje pomen posameznega pravnega akta.
Zbirka nudi pregledno sliko raavoja prvih začetkov
teirM- FIR
'7 m sloveilskem ozemlju kot dela splošnih
v
dii
Jugoslovanskega prava v dobi narodne osvobog^110 vojne. Knjiga, ki obsega 240 strani, stane broširana
' v p°iplatno vezana 78, v relo platno vezana pa 90 dSn.
Po- Državila gospodarska podjetja, ljudske odbore pa tudi
Veznike opozarjamo na
,
SBIRRO
k.i *

GOSPODARSKIH PREDPISOV

m.

DEL

.^ važno dopolnilo prvih dveh zbirk. Splošnim pred
glavn- ° upravi drž. gospodarskih podjetjih so dodan" ^ predpisi o kontroli nad izvozom in uvozom ter

industrije in elektroindustrije, cene za izcedke lesne industrije in gozdarstva, za nekovine in gradbeni maienal,
za izdelke kemične >t:mi^rije, .,„:eike iz kartona, lepenke in papirja, cene za fizkulturno orodje in igrače
ter cene za najrazličnejše usnjene izdelke. Na kraju je
dodatek cen za žična pletiva in platno.
Pregleden in za praktično uj-orabo zeilo koristen
cenik izpolnjuje vrže] v sistemu cen. ki je nastala po
objavi cen zveznega pomena, veljavnih na vsem ozemlju
FLRJ. Z nj^ra smo dobili praktičen priročnik cen za
industrijske izdelke republiškega pomena. Cene s razvrščene pri vseh skupinah v posamezne podskupine, tako
da se lažje in hitreje najdejo.
S posebno odločbo Urada za cene pri PVLRS so
razveljavljene vse do sedaj po tem uradu objavljene cene
za istovrstne izdelke "in veljajo poslej cene, objavljene v
tem ceniku- Zato je priročna knjiga vsem uradom, ustanovam, krajevnim ljudskim odborom kakor tudi obrtnikom ìD posameznim interesentom tembolj koristna. Stra.
in stane v polplatno vezano 130 din.
carinski zakon, predpisi o invalidskih gospodarskih podjetjih, delavsko-uslužbenskih restavracijah, dečjib. jaslih,
predpisi o ustanovitvi in prenehanju delovnih razmerij
in o delavskih knjižicah, delovnih normah in tehničnih
normativih porabe delovne sile in materiala, o akumulacijah Ln cenah itd. z dodatkom. .Zbirka, kd ima nad
35 tabelaričnih pregledov in vzorcev, obsega 879 »tfaai
in stane v podplatno vezana 130 din.
V zalogi imamo še tele knjige in broSure:
Splošni register predpisov za leta 1945—1947. Strani
453, cena 60 din in
Splošni register predpisov za leto 1948. Strani 404,
cena 58din. Obe periodični publikaciji prinašata vse
predpise, ki so bili objavljeni v omenjenih letih v Uradnem listu DFJ in FLRJ, v Uradnem listu XVS in SNOS
oziroma LRS. Finančnem zborniku, Vestiiiku urada za
cene pri PVLRS in v Službenih obvestilih zveznega urada
za cene. Snov, ki je pregledno urejena po abecednem redu in časovnem razdobju, je za vse urade in ustanove, pa
tudi za posameznike, ki se bavijo • študijem razvoja nase
zakonodaje.in gospodarskih predpisov tembolj pomembna
in nepogrešljiva, ker ji bo sledilo prav tako zbrano in izpopolnjeno gradivo za leto 1949 v novi zbirki.
Komentar b kazenskemu zakoniku, splošni del Strani 304, cena 90 din- Slovenski prevod okusno in v platno
vezane knjige je zamišljen !n izdelan v prvi vrsti kot
olajšava in pomoč za pravilno izvajanje nafcel splošnega
dela kazenskega zakonika pri uporabi predpisov po-^biiih.
kazenskih zakonov.
Ravnateljstvo >Uroduega liei« LUS«

Stran 282
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Razglasi oblastnih
ljudskih odborov
Sprememba
rodbinskega imena
Št. IV—945/1—50
4994
Poverjenik za notranjo zadeve Oblastnega LO Maribor je z odločbo z dne 12.
V. 1950, št. 945/1—5U JX> 21. členu zakona
o osebnih imenih dovolil Fuxu Branku
Emanuelu, roj. 12. V. 1925 v Metliki,
Okra| Črnomelj. bi va jočem v Ptuju, da
spremeni svoje rojstno ime Branko Emanuel v >Ma nek-.
Sprememba vdja od dneva te objave.
Iz pisarno poverjenlštva Za notranje
zadere oblastnesa LO Maribor

Register državnih
gospodarskih podjetij
Vpisi
1055.
Sedež: Ljubljana, Smartinska 30.
Dan vpiea: 24. maja 195Ü.
Besedilo; Ljubljanska tovarna hranil,
Ljubljana.
Poslovni predmet: Izdelovanje raznih
karvovin (cikorije, kavdnih nndcuie&tkov,
eladne kave) ter drugih hranil na induetnijeiki način.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba S-zak 459 z dne 29. VIII. 1947.
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo za industrijo in obrt MLO Ljubljana,
direkcija za lokalno živiteko proizvodnjo.
Podružnice: DUR, Smartinska c. 30 in
Ekonomija, Hrastje, RLO V.
Podjetje zaetopajo in zanj podpisujejo:
Crne Bogomir, direktor,
Berli« Faljko, namestnik direktorja in
komercialni vodja,
Hlebec Jože, glavni računovodja.
Mestni LO za glavna mesto Ljubljana,
poverjeništvo za financo,
dne 24. maja 1950.
Fin. št. 1804/50
5585

Uperat. upravni voditelj: KLO Gradac.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
MaleSič Julij, upravnik, po zakonskih
pooblastilih m pravilih podjetja.
Okrajni L0 Črnomelj,
poverjeništvo za finance.
dne 20. maja 1950.
St. 630/1
5237
1058.
Sedež: Stari trg ob Kolpi.
Dan vpisa: 24. aprila 1950.
Besedno: Covljafska delavnica, KLO
Stari trg.
Poslovni predmet: Vea čevljarska dola.
Ustanovitelj podjetja: KLO Stari trg, odločba it. 249 z dne 6. IV. 1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Stari
trg ob Kolpi.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Fabjan Franc, upravnik, po zakonitih
pooblastilih in praivdlih podjetja.
Okrajni L0 Črnomelj,
povcrjeniätvo za financo,
dno 24. aprila 1950.
6t. 474/1
5236
1059.
Sedež: Grosuplje.
Dan v-piaa: 3U. maja 1950.
Besedilo: Krajevno prevozniško podjetje, Grosuplje.
Poslovni predmet; Izvrševanje tovornega prevoza raznega materiala podjetjem
in ustanovam.
Ustanovitelj podjetja: KLO Grosuplje.
Oper. upravni voditelj: KLO Grosuplje.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Trpin Rudi, šef knjigovodskega centra,
Levstik Anica, namestnik šefa centra,
Baraga Viktor, upravnik,
Zupančič Anica, tajnik KLO, vet v smislu pravil podjetja.
0krajni_ LO Grosuplje,
poverjeništvo za finance,
dne 30. maja 1950.
St. 604-1950
55S4

*
10G0.

1056.
Sedež: Frankoluvo.
Dan vpisa: 13. maja 1950.
Besedilo: Covljarstvo, KLO Frankolovo.
Poslovni predmet: Izdelava in popravilo čevljev.
Ustanovitelj podjetfa: Izvršilni' odbor
KLO Frankolovo.
Operativni upravni vodftelj: KLO Frankolovo.
Podjetje zastopajo to zanj podpisujejo.
čretniik Karel, upravnik, v vseh zadevah,
.Jereb Franc, namestnik upravnika, v
istem obsegu ali skupaj z nlim
Bračič Ivan, računovodja.
Okrajni L0 Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 13. maja 1950.
Št. 1239/50
5706

Sedež: Idrija.
Dan vpisa: 25. maja 1950.
Becfdiilo: Okrajno klavno podjetje.
Poslovni predmet: Nakup klavne živine,
klanje in razdeljc-vanje mesa in mesnih
izdelkov v idrijskem okraju. Klavniîke
naloge lahko opravlja tudi v zvezi e krajevnimi klavnicami. Klavnica v Idriji Je
center, ki prenaša naloge, prejete cd okr.
poverjenSivč za državne nabave na dru.
ge krajevnp klavnice ter prejema od
istih poročila o prometu z mesom, maščobami in industrijskimi surovinami.
Ustanovitelj podjetia: 0L0 Idrija.
Operativni upravni voditelj: PoverjeniniStvo za državne nabave OLO Idrija.
Podjetle zastopata in zanj podpisujeta:
Golja Franc in
Grošelj Anča, knjigovodja, ki lahko
podpisujeta vs,ak zase.
Okrajni L0 Idrija,
poverjeništvo za finance.
dne 25. maja 1950.
St. 1860/X-50
5478

1057.
Sedež: Gradac.
Dan vpfea: 20. mnja 1950.
Besedilo: Katro. KLO Gradar.
Poslovni prpdmef: laganje lera.
Ustanovitelj podjetia: KLO Gradac, odložba z dne 17. V. I960.

1061
Sedež: JarSe.
Dan vpiisn- 25. maja 1950.
Bp"-.f>rliVy ••••••• Manovanfskih ••••••
farso.
Pfw'nvp' predmet Upravljanje in vzdrževanje zgradb 1er pobiranje najemnin.

•

•

Štev. 18 - 6. VI. ••
Ustanovitelj podjetja: KLO Jarše, odloč-,
ha §L 506/50 z dne 29. IV. 1950.
Operativni upravni vodi'ielj: KLO JarâePodjetje zastopajo in zanj pedpisujejo:
Smolnikar Jože, poverjenik za komunalne zadeve, nadomešča ga
Jeglič Franc in
VeHkamrh Jerno], »ptee finančnega to
kreditnega značaja podpisujeta po dva
ekupaj.
Okrajni L0 Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 25. maja 1950.
&t 1132 III 1950
6*77

•

10G2
Sedež: Dolenja vas.
Dan vpisa: 15. maja 1950.
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Dolenja vas.
Poslovni predmet; Izvrševanje gostinskih poslov.
Ustanovitelj podjetja: KLO Dolenja vas
Operativni upravni voditelj: Izvršita*
odbor KLO Dolenja vas.
Podjetje, zastopajo in zanj podpisujejo!
Grebene Ludvik, poslovodja, samostojno,
za poslovalnico St. 1 v Rakitnici.
Pahulje Marjeta, poslovodja poslovalnice št. 2 v Dolenji vasi, samostojno, *»
operativno upravno vodstvo pa
Omerza Janez in
Marinč Ivan, samostojno, vei do zneska'
določenega e pravili podjetja.
Okrajni LO Kočevje,
poverjeništvo za finance,
dne 15. maja 1950.
,
B3W
St. 443
*
1083
Sedež: Dolenja vas.
Poslovni predmet: Posli mesa<r•
et roke.
Dan vpisa: 15. maja 1950.
.
Besedilo: Krajevna mesarija. Dol«»^
vas
. • «•
Ustanovitelj podjatja: KLO Dolenja v•
Operativni upravni voditelj: Izvrgla
odbor KLO Dolenja ves.
Podjetje zastopajo in zanj podpisuje!0'
Kromar Janez, poslovodja, eamoetoj^
v vseh zadevah: za operativno upi*"1
vodstvo
mn^i
Zbašnik Alojz, samostojno, v ••••••^Mninč I«an, vei do zneska, določen -h
s pravili podjetja.
Okrajni L0 Kočevje,
poverjeništvo za finance,
j
.,?
t
-1•••
dne
16. maja
1950.
5367
öt. 442/1950
1064
Sedež: Dolenja vas it. 28.
Dan vpisa: 16. maj* 1950.
„•1•„•
Besedilo: Krajevna Šivalnica, Dol«"
Posloval predmet: Izdelovanje žene»1
oblek ter ženskega to moSkega P^•0,
Ustanovitelj podjetja: KLO Dolenja ^
Operativni upravnf voditelj: Iz'•'
odbor
vas.
oapor KLO
K.LU Dolenja
uoienja va».
.•,,;•••
, Podjetje zastopajo in zanj
'
podP:^L
;tojm*
Orafera Anica, poslovodja, samoc£.
{,
v vseh zadevah, listine 'tenamoga •
nanenega značaja sop odpisu j?
„•••
Pogorele Franc referont • •«••••'••
zadeve KLO Dolenja vae, eamwtojno.

URADNr LIST LRS

Step. Ì8 — e. VI. isso
Marinu Ivan, član KLO Dotónja vae, yel
*> zneeka 20.000 db.
Okrajni LO Kočevje,
poTerjeništto za finance,
dne 16. maja 1950.
St. 784
•370
1065
*
Sedež: Fara.
Dan vplea: 17. maja 1950.
Cedilo: Krojaïko podjetje, Va» • Fara.
Poslovni predmet: Izvrševanje kroja.

»h del
Ustanovitelj podjetja: KLO Vas — Fare.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Vas - Fara.
podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Bauer Adolf, poslovodja, samostojno v
v
'seh zadevah, v finančnih zadevah sopodpieuje
Marine Alojzij, tajnik KLO. oba do za».
6
«a, predpisanega e pravili.
Okrajni LO Kočevje,
povc-rjeuištTo za finance.
dno 17. maja 1950.
&t. 1000
5373
1086
*
Sedež: Kočevje št. 87.
Uan vpisa: 15. maja 1950.
Besedilo: Uprava državnih »gradb, KLO
Kofevjo.
Poslovni predmet: Vzdrževanje mestnih
. in gcspodairekm poslopij,
wtanovilélj podjetja: KLO Kočevje.
Operativni upravni voditelj: IzvrSimi
od
oor KLO Kočevje.
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo:
Garosa Alojz, poslovodja, eamcatojno v
•èa zadevah, v finančnih zadevah eopodP*üje vee 6pj60
~aJc Vinko, poverjenik OP, za knjfc;oV(
Weni center
o Halžalorekv Vladimir, Sef kujlgovodske<=a centra, v odsotnosti poverjenifka pa
Ainerîek Jože.
Okrajni LO Koêevje,
poverjeniïtvo za finance,
dne 15- maja 1950.
St. 900
5369
1067

^dež: Potok St. 17.
£an vpisa: 16. maja 1950.
"cedilo: Čevljarsko podjetje KLO Vas
Fara.
jsJ^tovni predmet: Izvrševanje vseh
te

ï ferekih del.

Usta;
"«anoviltelj podjetja: KLO Vce — Fara.
"Perativni upravni voditelj: Izvršilni
odb.
£°r KLO Vae - Fara.
ûQjetjo zastopata in zanj podpisujeta:
ïaJr^è JeZe- poslovodja, samostojno v
oanAi Zadpvoh. listine denarnega in •Q«s 8• ^••••• eopođpteuje pooblaScevfPwativneço «pravnega voditelja
A1 z tu [k KL0 Vee
ob« i •7n€ska
°i » 'P
~ ^•1
ì%
' doIûEenegâ e ••*•• pod-

10•8

•

10G9
Sedež: Ljubljana. Domobranska 7.
Dan vpiea: 22. maja 1950.
Besedilo: »Mosarijac, podjetje za pro.
met 2 mesom ter predelavo mesa, skrajšano »Mesarija«.
Poslovni predmet: Promet z mesom ter
predelava mesa.
Ustanovitelj podjetja: RLO I Ljubljana.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor RLO I Ljubljana, poverjendatvo za
državne nabavko.
Poslovalnice:
Bt. 21 stojnice na Pogačarjevem trgu.
&t. 22 Wolfova 12
St. 23 Miklošičeva 17
5t. 24 Miklošičeva 80
St. 25 Stari trg 28
št. 20 Florijaneka 32
št. 27 Ižanska <W
št 28 Dolenjska 8
i\. 29 Dolenjska 04
St. 30 Rudnik SO
St. 31 Sv. Petra c. 76
*'.. 32 Domobranska 7.
Podjetje zastopajo Li zanj podpisujejo:
Turk Make, upravnik,
Ariiar Anten, računovodja.
Uajonski LO I Ljubljana,
poverjonistvo za finance.
dne 22. maja 1950.
St. 5178/1950
5283
*
1070

*

Okrajnì LO Koïevje,
Poverjeniïtvo la finance,
dne 17. maja 1950.
St. 87

novanj vojnih oškodovancev ter drugih
gradbenih del.
Ustanovitelj podjetja; KLO Sodražka.
Operativni upravni voditelj: fevišiirai
odbor KLO Sodražica.
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo:
Koäir Franc, poslovodja, samostojno v
vseh zadevah, listine denarnega in finančnega značaja eopedpisulo
Vesel Stane, upravnik podjetij KLO,
Arico Ivan, računovodja, vej do zneska
predpisanega e ••••••.
Okrajni LO Kočevje,
poverjeniïtvo za finance,
dne IG. maja 1950.
St. 972
5372

•••

*

Sedež: Orniice.
Dan vpiea: 3. aprila 1950.
Besedilo: Krajovna gospodarska podjetja, Crnuïe.
Poslovni predmet: Vsa v obrate podjetja epadajoca dela.
Obrati: Gostilna, krojaSnica, Šivalnica,
pohištveno mizarstvo in mesarija.
Ustanovitelj podjetja: KLO Črnuče.
Operativni upravni voditelj: KLO Črnuče.
Podjetje zaetepajo In sanj podpisujejo:
Ferligoj Janko, direktor, po pravilih
podjetja,
PotriS Martin, namestnik, v odsotnosti
direktorja,
Bacak Ladislav, gl. računovodja, v smislu 47. člena spi. zakona o drž. gospodarelnh podjetjih, skupaj z direktorjem ozi*
trma njegovim namestnikom.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjenistvo za finance,
dne 20. maja 1950.
št. 1000-217-50
5191

t£dR2: Sodraïica St. 139
1071

mom!o:|r,: OeepođareVo podjetje »Rop •» »odraìica.
adaTvi„?*.ni Predmet: IsvrSevanJe vseh
PWieijelîij, ad nOTiD stenovanj dn ata-

Sedež: Lavnca.
Dan vpisa: 3. aprila 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna in •••••,
Lavrica,

Stran 283
Poslovni predmet: Pteiiraaa dwiaivwv
in nameščencev ter točenje alkoholu j h JU
brezalkoholnih pjjaï.
Ustanovitelj podjetja: KLO LuvrJca.
Oper. upravni vediteli: KLO Lavica.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Mohorič Marija, poslovodja; po pravibb
podjetja,
Lukan&ö Julka, knjigovodja, v smasJu
47. člena epi. zakona o drž. gosp. /»d.
jetjih.

Okrajni LO Ljubljanu okolicu,
povorjeništvo za finance,
dne 3. aprila 1950.
St. 1000/00
5102
1072

S'edež: Litija.
Dan vpisa: 25. aprila 1950.
Besedilo: Krajevna gospodarska podjetja, Litija.
Poslovni predmet: Veaka pcelovalnica
opravlja dela svoje etroke.
Poslovalnice: Pekarna; brivnica; gostilna; lesni odsek; mizama; remontno pod-'
jet je; opekarna; krojačnica; mesarija;
kino; čevliarna.
Ustanovitelj podjetja: KLO LitijaOper. upravni voditelj: KLO Litija.
Podjetje zastopajo in ranj podpisujeta:
Lajovic Metod, ravnatelj, v vseh zadevah, v emielu praviil podjetja,
Svetina Silva, namestnik, v odsotiHwtt
ravnatelja,
Trampu2 Franc, računovodja, poleg ravnatelja ali namestnika, po 47. členu epi.
zakona o drž. gosp. podjetjih.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjeniïtvo za finance,
dne 25. aprila 1950.
St. 843/50
5195
1073

Sedež: Notranje goric«.
Dan vpiea: 4.'aprila 1050.
Besedilo: Krajevna čevljarska delavuiia.
Notranje gorice.
Poslovni predmet: Popravila in 'zdelovanje Eevijev.
Ustanovitelj podjetja: KLO Notranje
gorice.
Operativni upravni voditelj : KLO Notranje gorice.
Podjetjo zastopajo fes zanj podpisujejo:
Selan Franc, poslovodja, v smislu pra.
vil podjetja,
Selan Ivan, namestnik, r odsotnosti pislovodje,
Sojer Lote, knjigovodja, po 47. členu
spi. zakona o đrž. gospodarskih podjetjih,
skupaj e poslovodjo oziroma namestnikom.
Okrajni LO Ljubljana okolic«,
poverjeniïtvo za finance,
dne 4. aprila 1950.
St. 1000—354—50
•,1«1
1074
Sedež: Rašica.
Dan vpisa: 18. aprila 1950.
Besedilo: Krajevna go«filna, Rašica.
Poslovni predmet: Točenje alkoholn'a"
in brezalkoholnih pijač fpr jedil.
Ustanovitelj podjetia- KLO Šmartno—
Gomeline.
Operativni vpravn; voditelj:KLO ^mert.
no—Gamefine.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Knez Franc, poslovodja, po pravilih
podjetja,

Statu 284
Sveuaa ••••. računovodja, »o 47. členu spi. zakona o <irž. gos^Sđatikih podjetjih, etalpaj e poslovodjem.
Okrajni LO Ljubljana okolico,
poverjeništvo za finance,
dne 18. aprila 1950.
äU 1000-370-50
6235
•¥•
1075
Sodež: S«» mest«, Bršljin 37.
Dan vpisa: 31. maja I9o0.
Besedilo: Kamnoseštvo, MLO NOTO mostu.
Poslovni predmet: Izdelovanje nagrobnih, spomenikov s'n drugih kamnoseških
izdelkov.
Ustanovitelj podjetja: MLO Novo mesto.
Operativni upravni voditelj: MLO Novo
mesto.
Podjetje zastopajo m zanj podpisujejo:
Sajovic Ignac, obratovodja, v vseh zadevah do zneska 20.000 din, samostojno, za
večje zneske sepodpisuie glavni knjigo-'
vodja obrtno-induatrijskih podjetij MLO
Novo mesto
Grimiič Rajko, v odsotnosti obratovodje
pa referent podjetij
Adam Franc.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjeništvo za finance,
dne 31. maja 1930.
št. 1732/1
6612
*
1076
Sedei: Novo mesto, Trduiora «eäta 22.
Dan vpisa; S. maja 1950.
Besedilo »1'ogrcb«, MLO •••• mesto.
Poslovni predmet: Oskrba pogrebov
umrlih mestnih prebivalcev.
Ustanovitelj podjetje : MLO Novo meeic.
Operativni upravni voditelj: MLO Novo
mesto.
Podjetje zaetopata in sanj podpisujeta:
Mojstrovih Andrej, upravnik, v vseh
upravnih tn finančnih zadevah do 20.000
dinarjev, za veîjB vsote sQDodpà*uie in
tudi v odsotnosti upravnika e&mcetoÉto.
MLrtfó Alofsij, referent.
Okrajni L0 Novo <ne*w,
poverjeništvo za finance,
dne 8. maja 1Ä0.
St. 1650/1
4707
1077

SedH: ZTPćO.
Da» vp!<sa: 26. maja 195Ü.
Beeeciilv; Krajevna žaga. KLO Zreče.
Posloval predmet: žaganje tujega lesa.
Ustanovitelj podjetja: KLO Zreče, od',
točba It 523/1950—1 z dne 22. V. 1950.
Operativni upravni vediteli: Izvršilni
odbor KLO Zreče.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Kuzman Ema, -upravnik krajevne žage
KLO Zreče.
Okrajni LO Poljčane,
poverjeništvo za finance,
dne 26. maja 1950.
St 2••50-••••
5560
*
1078
Sedež: Leskovec žt. 4.
Dan vp'sa: 18. maja 1950Besedilo: •••••••• krojaška delavnica,
Leskovec.
PcslovDi predmet: Izdelovanje moških
in ženskih oblek.
Ustanovitelj podjetja; KLO Leskovec
Operativci upravni roditelj: ••• Leekovec.

•••• MST LRS
Podjetjei zastopate pa zanj podpisujeta:
Mewäi Ivan, Upravnik, v upravnih' zadevah eampôtojno,
Sm'odič Peter, računovodja, v vseh finančnih zadevah, v zadevah, ki so pridržane eper. upravnemu vodstvu, .podpisuje
poleg upravnika predsednik KLO Leskovec, v finančnih zadevah, ki so pridržano
oper. upravnemu vodstvu pa finančni referent KLO Ltókovec.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništvo za finance.
dne 18. maja 1950.
St. 931/1-50
»321
1079
Sedež: Zg. Leskovec št 4.
Dan vpisa; 16- maja 1950.
Besedilo: Krajevna čevljarska delavnica, Leskovec.
Poslovni predmet: Izdelovanje novih in
popravilo starih čevljev.
Ustanovitelj podjetja: KLO Leskovec.
Operativni upravni voditelj: KLO Leskovec
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Medved Ivan, upTavnik, v upravnih za.
devah samostojno.
Smodič Peter, računovodja, v vseh finančnih zadevah, v zadevah, ki eo pridržane oper. upravnemu vodstvu, podt»suje
poleg upravnika predsednik KLO Leskovec, v finančnih zadevah, ki eo pridržane
oper. upravnemu vodstvu pa finančni referent KLO Leskovec.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništvo za finance,
dne 18. maja 1950.
St. 930/1—50
o32v
10S0
&Jež: Apače.
Dan vpisa; 22. maja 1950.
Besedilo: Okrajna žaga, Apače—Hura.
Poslovni predmet: Žaganje lesa.
Ustanovitelj podjetja: OLO Radgona.
Operativni upravni voditelj: OLO Radgona.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Žabota Franc, upravnik,
Poljanec Franc, nižji knjigovodja in
Levstik Franc, poverjenik za lokalno
gospodarstvo OLO Radgona.
Okrajni LO Radgona,
poverjeništvo za finance.
dne 22. maja
aia 1950.
5252
St. 16/31
î/•:
1081
Sedež: Gornja Radgona.
Dan vpisa: 11. junija 1949.
Besedilo: Javna tehtnica Gornja Radgona.
Poslovni predmet: Tehtanje vseh vret
predmetov.
Ustanovitelj podjetja: KLO Gornja Radgona.
Operativni upravni voditelj: KLO Gornja; Radgona.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kusmiš James, poslovodja,
Levar Franc, predsednik KLO Gornja
Radgona.
Kurtms Franc, tajnik" KLO Gornja Radgona.
Okrajni LO Radgona,
poverjeništvo za finance,
dno 24. maja 1950.
St. 16/32
5Ü79

Štev. 18 - 6. VI. 195P
1032
Sedež: Gornja Radgona.
Dan vpisa: 24. maja 1950.
Besedilo: Uprava lana Raaguna.
Poslovni predmet: Predvajanic filmovUstanovitelj podjetja: KLO Gornja
Radgona.
Operativni upravni vodaelj: KLO Gornja Radgona.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kampuš Alojz, upTavnik,
Sajnovič Avgust, poverjenik m lokalno
gospodarstvo KLO Gor. Radgona,
Kurbus Franc tajnik KLO Gornja Kađgona.
Okcajni LO Radgona,
poverjeništvo za finance,
dne 24. maia 1950.
St. 16/20
548Ü
1US3
Sedež: Slatina Radenci.
Dan vpisa: 22. maja 1950.
Besedilo: Krajevni kino, Slatina ledenti.
Poslovni predmet: Predvajanje filmov.
Ustanovitelj podjéïja: KLO Slatina Radenci.
Operativa upravni voditelj: KLO Slatina Radenci.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Klobasa Firanc. poslovodja.
Žemljic Rudolf, predsednik KLO Slatina Radenci
Okrajni LO Radgona,
poverjeništvo za finance.
dne 22. maja 1950.
St. 10/29
*

52ol

1084
Sedež: Trate.
Dan vpisa: 22. maja 1950.
Besedilo: Okraina apnonica. Trate.
Poslovni predmet: Žaganje in prodaja
apna.
Ustanovitelj podjetja: OLO Radgona.
Operativni upravni voditelj: OLO R<"k
gona.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejoRebula Stanko, upravnik",
. ..
Špindler Marija, gospodarski pomoćni*.
Levsfîk Franc, poverjenik za lokam0
gospodarstvo OLO Radgona.
Okrajni LO Radgona,
poverjeništvo za finance,
dne 22. maja 1950.
„,q
St. 16/30
•>ä
*
1085
Sedež: Radeče.
Dan vpisa: 26. maja 1950.
_
Besedilo: Otroška restavracija, KLO Kadeče.
.
IPoslovni predmet: Prodaja peciva, sa°
ja, mTeîâ in bWaUiohblnih pijač.
Ustanovitelj podjetja: KLO Radeče.
Operativni upravni voditelj: Izvrsun
odbor KLO Radeče.
, .
Podjetja zaetopata in zanj podpisuje». Lasic" Milka, upravnik" komunalnih' V°a'
Vrankar Ema, poslovodja, obe v mei^
pravil.
Okrajnih Trbovlje,
poverjeništvo za finance,
dne 26. maja 1950.
,ni
St, 576/1—1950 .
°°e*

Štev. 18
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1088
Sedež: Mirna.
Dan vpisa; 25. maja 1950.
üesedilo: Krajevno gostinsko pndjetjo,
. ^••-•• predmet: Prodaja jedil m piUstanovitelj podjetja: KLO Mirna, od*a št. 367/50 z dne 15. IV. 1950.
Uperativn i upravni voditelj : KLO Mirna,
podjetje zastopa in zanj podpisuje:
fio •••'••• Leopold', upravnik, do zneska
w.OOO din, nad tem zneskom pa bo podPeovni operativni upravi voditelj KLO
1 ]rn;
i. v * m:?ln 'pravil podjefa.
'»trajni LO Trebnje,
pnvnrjoništvo za finance,
dne 1. juniia 1050.
St. 217Ò/1
5713

Kainičnik Anioa, nižji knjigovodja, ki
eopodpieuje v odsotnosti računovodje» v
istem obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 22. maja 1950.
Št. 243-246/2-1950
5352

i0

1087
Sedež: Sv. Križ pri Litiji.
J*in vpisa-. 25. maja 1950.
Bceedilo;: Krajc-v
Bceedil(v
Krajevno sodarsko podjetje,
av
- Križ pri Litiji.
os
„•,
lovni predmet: Izdelovanje an popra.
4
* «'Odov.
. ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Križ, od•<
*a St. 2/3 z dne 27. XII. 1949.
.operativni upravni voditelj: KLO Sv.
*"2'}>ri Litiji.
fujetje zastopata in zanj podpisujeta:
"fodnvk Janrz. v njegovi odsotnosti pa

Cestnik

•.••1•••'• Franc, predsednik KLO Sv.
nz
> Po pravilih podietja.
Okrajni LO Trebnje.
poverjeništvo za finance.
dne 1. junija 1950.
St. 2174/1
,.
Spremembe
10SS
leđež: Cerknica.
iran vpisa; 6. maja 1950.
podilo: Lesno industrijsko podjetje.
kori»-07111 Predmet odslej: Nakup in izdel*•'8 lcea na P311]"» ža£anie ta Prevanje lesa ter prodaja proizvodov leevndustrije.
„uP?Tativni. iupravni voditelj odslej: Glav.
^.direkcija
dir
za lesno proizvodnjo pri Mij ^u za lesno industrijo LRS.
vpi?0 -01•• se Lutman Andrej., dÌTektor in
•| • Pooblaščenci za podpisovanje:
*osflo • ^raT,c> direktor, M podpisuje 6avj, lflo v obeeçu zak. pooblastil in pratorj^'Ç^fflitroviS Vlado, pomočnik' diretv ji,' ** podpisuje v odsotnosti direktorja.
rçS"1 obsegu kot oni in
•
°đeotnopt
fran3°> eokretar. ki popisuje y
toria v i direktorja in pomočnika direi?' istem obsegu kot direktor.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne. 6. maja 1950.
Št. 243—251—1950
4948
1089
*
ì>,

6Ž:

Crna pri Kamniku.

iÄFiea: 22- m'aia 195°Pri i?rllo.:.sBnđnik kaolina Crna«.

Crnu

î^eta ce
% IJ?.. Slavi, računovodja, 'r fopodp:•te 8<•\1• o po 47. členu spi. zakona o
*»P- podjetjih

s

1090
Sedež: Kamnik.
Dan vpisa: 16. maja 1950.
Besedilo: Tovarna usnja, Kamnik.
Izbrišeta so Stegnar Andrej, direktor
in Ropanšek Stefan namestnik direktorja
ter vpiše
Repanšek Stefan, v. d. diraktorja, ki
podpisuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja.
ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 16. maja 1950.
St. 243-239/1—1950
5343
1091
Sedež: Kočevje.
Dan vpisa: 15. maja 1950.
Besedilo: Podjetja za promet z lesom,
Kočevje.
Izbriše se Kcloman Jakob, šef komerdainega odseka in vpiše
Debelak Alfonz, šef komercialnega odseka, ki podpisuje v odsotnosti direktorja,
v ietem obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana.
dne 15. maja 1950.
5342
St. 243-27/2—1050
1092
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 19. maja 1950.
Besedilo: Gozdarsko nabavno podjetje
v Ljubljani.
Vpiše ee
Sark Jelena, glavni računovodja, kisopodipisuja listine po 47. členu epi. zakona
o drž. gesp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 19. maja 1950.
5347
St. 243-101/1-1950
1093
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 19- maja 1950.
Besedilo: Gradbeno industrijsko podjetje Slovenijo »Gradiš«. Ljubljana.
Besedilo odslej: Gradbeno industrijsko
podjetje Slovenije »Ivan Maček - Matija«
skrajšano: »Gradiš I M M« v LjaMjanl. —
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 19. maja 1950.
St. 243-15/1-1950
5350
1094
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 16- maja 1950.
Besedilo: »Grafični nabavni zavod«.
LjubljanaOperativni upravni voditelj oSslej:
Glavna direkcija industrijalcih servisov
LRS pri Ministrstvu za industrijo LBS.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 1ß main 1950
St. IP- '•' -1950
5344

Stam 2Sä
1095
Sedež: Ljubljana.
Dan vptéa: 19. maja 1950.
Besedilo: Trgovsko podjetje »Agencija
za blago proste prodaje«, Ljubljana.
Vpi^e ee:
Zidar Stane, knjjgovodja, Ici eopodpi1euje listine po 47. členu epi. zakona o
drž. gospodarskih podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana.
dne 19. maja 1950.
Št. 243-182/1-1950
5349
*
1096
Sedež: Monges.
Dan vpisa: 19. maja 1050.
Besedilo: Gozdne semenarne in đrcve*.
nice.
Operativni upravni voditelj odslej:
Ministrstvo za gozdarstvo LRS.
Ministrstvo z_a financo LRS,
Ljubljana,
dne 19. maja 1950.
Št. 243-98-19o0
5346
1097
Sedež: Mengeš.
Dan wpiaa: 16. maja 1950.
Besedilo: Tovarna glasbil. MengeS.
Vpiše ee Cindrio Leopold, računovodja,
ki eopodpisuje listine po 47. Senu epL
zaknna o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 16. maja 1950.
St. 243-36/1-1950
5311
*
1098
Sedež: Tržič.
Dan vpisa: 22. maja 1950.
Besedilo: Bombažna predilnica in tkalnica. Tržič.
Izbrišejo se upravičenci za podpisovanje: Recer AnÇpn, direktor. Jež Alojzij,
pomočnik direktorja inUde Vinko, personalni referent ter -vpjšeta
Bicman Albin, direktor, ki podjpisuje
samostojno, v obs?iru zak. pooblastil in
pravil podjetja.
Kraucar KareL sekretar, ki podpisuje
v odsotnosti direktorja, v istem obsegu
kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 22. maja 1950.
St. 243-284/1—1950
5351
*
1099
Sedež: Tržič.
Dan vpea: 19. maja 1950.
Besedilo: Tržiška tovarna ko« fn »rpor.
Tržič.
Izbriše ee Markie Franc, namestnik direktorja in vpiše:
Majcen Nace, pomoonfik direktorja, k*
podpisuje v odeotnosti direktorja, v feteffl»
obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 19. maja 1950.
. St. 243-93/1-1930
5348
1100
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 22. septembra 1950.
Besedilo' Državna •••("•,'• nn*wtv*
^riborsko "Masti. Maribor.
Na podlav! odločbe LO Mariborske oblasti Maribor z dne 20. III 1950, it. por.

Stran 286
S'l—li)dO pieueiia državno gospodarsko
podjetje oblastnega pomena ter ee uvede
iikvadadjekr postopek.
Besedilo odslej: Državua kmetijska posoHtTa Mariborsko oblasti v Mariboru v
likvidaciji.
Za likvidatorja podjetja se pestavi Pleterski Ladislav, giavnj računovodja RKGS
— direkcije Ptuj v likvidaciji.
Ljudšl.i udbor 31ariIiorsko oblasti,
poverjeništvo za finance,
dne 31. maja 1950.
41. 63/1—1950
5609
1101
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 19. maja 1950.
Beeedilo: Gostinsko podjetje >Rin«
Ljubljanu.
Vpiše «se gostinski obrat »Pod Skalo*
Ljubljana. •••••••• 19.
Mestni LO za gl. mesto Ljubljana,
poverjeništvo za linanee,
dn« 19. maja 1950.
Fin. ;t. 1642/50
')200
1102
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 23. maja 1950.
Besedilo: Podjetje »Komunalni servis«
Ljubljana.
Izbriäe ee Sloear Stefan, upravnik in
••••• Metod, šef poslovalnice z železni•
al vpišeta
Stupica Franc, upravnik in
Abačevčič Milka, pomočnik računovodje.
Mestni LO za glaTno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 23. maja 1950.
Fin. št. 1702/50
S5S«
1108
Sedež: Ljubljanu.
Dan vpisa 19. maja 1950.
Beeedilo: Trgoveko podjetje »Narodni
magazine Ljubljana.
Vpiše se Stular Angela, ki bo eopodpi.
eovala v odsotnosti računovodje in njegovega namestnika.
Izbriše ee pesi' ; vica št. 4 na Siv. Pe.
tra f. 1 (bivai Urbane)Mestni LO za gl. mesto Ljubljaua,
poverjeništvo za linanee.
dn» 19. maja 1950.
f ti. št. 1611/50
5201
1104

-Sedež; Kamnik.
Dan vpisa: 23. maja 1950.
Beeedilo; Okrajno gostinsko podjetje
»Planinka« Kamnik.
Izbrise ee Malic Minka in vpisa;
Ponikvar Milan, upravndik, ki podpieuje
samostojno, vpise finančnega in kreditnega značaja eopodpieuje
Ravter Milana,
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance.
dnp 25. maja 1950.
St. 1197 IH 1950
5528

nos

Snip"- Mengeš 2.
Dan v-p-wa: 25. maja 1950.
P.espđiV Krajevno gostinsko podjetje
ït. 2. Mengeš.

UHÄDNI LIST LUS
1 zbrišejo 6e Goljat Alojz, Ljubetič Klika
in Morse Ivanka, vpišejo ee
Podboršek Alojz, poslovodja podjetja, ki
podpisuje eamostojno, episB finančnega in
kreditnega značaja eopodpieuje
Ljubetič •••, njen nameetnik je
Merce Ivanka.
Okrajni L0 Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 25. maja 1950.
št. 1160 III 1950
5476

•

1106
Sedež: Moravče.
Dan vpka: 22. maja 1950.
Desedilo: Krajevna krojačnica, Morav.
če.
Izbrišeta ee Kokalj Slavko in Gec Leopold in vpijejo
àlibar Mihael, upravnik, njegov namestnik
Lebar Franc •
Cerar Ivan, epiee finančnega in kreditnega značaja podpisujeta po dva ekupaj.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 22. maja 1950.
št. 1188 III 1950
5324

•

1107
Sedež: Podmilj št. 15.
DUH \-pi*=a. iS. maja 1950.
Bfôedio: krajevna čevljarua. Ožhuid.
Librile re Razpotnik Slaviko, Prvinšck
Alojz in PodbevSeik Lovro, vpišejo pa
Matjau Vinko, njegov namestnik
1'ninšek Alojz: epUe finančnega ;u kr?ditncça značaja eopodp'ouje
Kersnik Urška, šaf knjigovodste^a centra Lukovica, nadomelča jo
2avec Kcnrad.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 18. maja 1950.
Št. 1148 III 1950
5323

•

HOj
Sedež: Ribnica »a Dol.
Dan vpisa: 16. maja 1950.
Besedilo: Okrajna opekarna, Ribnica na
Dol.
Poslovni predmet: Izdelovanje zidne in
strešne opeke.
Izbrišejo ee: Medved Janez, ravnatelj,
Jelen Vida, računovodja in Trček Jože,
član uprave ter vpišejo za podpisovanje:
Kara Alojz, upravnik,
Sobar Anton, obratovodja in
Trčeik Jože, strojnik podjetja, bî pod.
pisujejo do zneska, predpisanega e pravili.
Okrajni LO Kočevje.
poverjeništvo za finance,
dne 16. maja 1950.
Št. 910
5371
1109
Sedež: Suaje.
Dan vpiea: 18. maja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, SuSje.
Izbrišeta ee Grm Frančiška, poslovodja
in Kozina Janez, računovodja fer vpiSeta:
Lovšin Ivan, poslovodja podjetja dn
LovSn Alojzij, računovodja, oba z letimi pravicami in dolžnostmi.
Okrajni LO Kočevje,
poverjeništvo za finance,
dne 1«. maja 1950.
St. 1001
5374

Štev. 18 ~- 6. VI- 18S0
1110
Sedež: Dobova.
Dan vpisa: 28. maja 1950.
Beeediik): Krajevni mlin in žaca v Vobovi.
Izbriäe ee poslovodja Cwelj Jože in sopodpisnik Merelaviž Jože ter vpiše
Drugovič Martin, upravnik, kot eopod*
pdanik pa
Polovic Jože, oba z ietimi pooblastiliOkrajni L0 Krško,
poverjeništvo za finance,
dne 28. maja 1950.
St. Ì298/1-50
.6610.
1111
Sedež: Sevnica.
Dan vpisa; 30. maja 1950.
Besedilo: Krojaško.šiviljski sal°n- "eT\
niča.

.

Izbriše ee poalovodja Vrtačnik Daniel,
in vpiše
Pečnik ätefan, z ietimi pooblastil».
Okrajni LO Krško,
poverjeništvo za financ«.
dno SO. main 1950.
St 1312
•••
1112
Sedež: Ljubljana, Vegova 2.
Dan vpiea: 25. maja 1950.
Besedilo- Gostinstvo I. rajona.
VpiSe ee pomožni obrat: Kkononuja cr'
na vae.
Uajonski LO I Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 25. maja 1950.
54.74
it. 5247/1950
1118
Sed«Ž: Ljubljana. Celovïka r ?A.
Dan vpka: S. aprila 194«.
Beewdilo: Uprava zgradb H.
,n
IzbriSe se upravnik JamniUar Dra?o
vpiše
...
Mohar Marjan, upravnik, ki bo P°dP^£
0
val za podjetje, v računovođftvpnih ^ "
vah pa •••••• z računovodjem.
Rajonski LO II LluMInnu,
poverjeništvo za finance.
dne 20. maja 1950.
fi4
51tw
Fin. St. 4286/50
1114
Sedež: Ljubljana. Celovška c. 97Dan vpiea: 10. marca 1950.
Beeedilo: Mesnine.
ftn.
Sedež odAlej: Ljubljana, Celovška °'
IzbriSe ee upravnik Kruljc Favie
Jurca Vladimir, upravnik, ki bo ••»£
etejno podmeoval v raotoovöowe»D £,
dBvah pa Ikupaj z računovodjem; ;. "%
govi odsotnosti podpisuje ••••••••*
računovodje
__X,J4.I »KoDovjak Boža, uelužbemlka pod}«*11 '*
lonialec.
Rajonriü tO II MttMJana,
poverjeništvo *» finance,
dne 26. maja 1950.
g28
&D
Fin. 8t. 4781/50

Sedež: Ljubljana. Medvedova 8.
Dan vpiea: 20. maja 1950.
Beeedilo: Kino II.
_,{s?
IzbriSe ee upravni* Lah Frani!n^ffloKaprlJ Anton, upravnik, ki f° f»,,^
etojno podpisoval za podjetje, v **
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|tev\ 18 — 6. VI. 1950
vodstvenih zadevah pa skupaj z računo'odjem.
Rajonski LO II Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 20. maja 1050.
Fin. 6t. 4345/50
5184

v

U16
*
Sedež: Ljubljana, Zaloška cesta.
Û&Q vpisa: 26. maja 1950.
Besedilo: Uprava gostinskih podjetij
KL0 HI.
Izbriše se Drinovec Ljubo in vpiše
Wagner Vifcter, glavnu račimovodija.
Rajonski LO III. Ljubljana.,
poverjeništro za finance,
dne 26. maja 1950.
St. 2752/50-1
6473
UH
*
Sedež: Ljubljana, Opekarna c. št. 18.
•••• vipiea: 23. maja 1950.
Besedilo: Podjetje »Odpad IV.«
Izbriše 60 Skopec Jakob, upravnik, in
Tomi« Joeip, upravnik.
Rajonski LO IV Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 23. maja 1950.
Fin it. 1879/50

5326

1118
*
Sedež: Ljubljana, Opekarska c št. 18.
ß«n vpisa: 23. maja 1950.
Bf
6edilo: Podjetjo »Prevoz IV.«
Izbrišo se Skopec Jakob, upravnik. In
Tomič Josip, upravnik.
, Rajonski L0 IV Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 23. maja 1950.
Fin št. 1879/50

5325

1119
*
Sadež: Ig pri Ljubljani.
ran vpisa: 18. aiprila 1950.
Be
Y
Sedilo: Okrajna kovinska industrija.
vrri*riSe
pišejo

eo UIa a

?

Jelka

' računovodja in

Cuden Franc, namestnik upravnika. •
ÌpP^ujo po pravilih podjetja, v odsotno.
'^Pravnika.
Sien c Mari'a. računovodja, v smislu 47.
tel,"? 1em- zakona o državnih gcap. podnai, otipaj • upravnikom ali njegovim

U^'niVnm.
2a ,T(vl,c
Pođt?
a. namestnik računovodje, ki
p,SlJ
ie v odsotnosti računovodje.

"krajni LO Ljubljana okoliea,
povcrjeniStvo za finance.
dne 18. aprila 1950.
St. 396/50
5185

1121
Sedež: Litija.
Dao vpisa: 24. maja 1950.
Besedflo: Okrajna lesna industrija, Litija.
Izbriše se upravnik Nagode Franc m
vpišejo:
2amkar Ivan, upravnik, z istimi poobla.
etili,
Kunstler Martin, namestnik, ki podpisuje v odsotnosti upravnika,
Lekie Jožica, namestnik, kd podpisuje
v odsotnosti računovodje.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 24. maja 1950.
Št. 1000—613—50
5340
•¥•
1122
Sedež: Vaco.
Dan vpisa: Krajevna gostilna >Turist«
Vače.
Izbrišejo eo* Vidmar Marinka, Tič Jože, Pozaršek Franc, Ržiše, in Pcdbevšek
Janez ter vpišejo:
Mrva Ana, poslovodja, ki podpisuje samostojno, v smislu pravil podjetja,
Juvančič Anton, namestnik poslovodje,
v odsotnosti poslovodje
Juvan Marija, računovodja, v smislu 47.
člena epi. zakona o drž. ••••. podjetjih,
ekupaj s poslovodjo oziroma namestnikom.
Okrajni LO Ljubljana okolica.
poverjeništvo za finance.
dne 25. maja 1950.
Št. 1000-405-50
519fi
1123
Sedež: ScliSH.
Dan vpisa: 17. maja 1950.
Besedilo: Krajevne delavnico. Sclkfi.
Besedilo odslej: Čevljarska delavnica,
Šeliga.
5110
Sedež: Veržej.
Dan vpisa: 17. maja 1950.
Besedilo: Krajevne delavnice, Veržej.
Besedilo odslej: Čevljarska delavnica.
,. ...
S107
5107
Veržej.
Okrajni LO Ljutomer,
poverjcniltvo za finance. •
dno 17. maja 1950.
Št. 625
1124
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 9. maja 1950.
Besedilo: Mestna uprava nepremičnin,
Maribor.
Izbrišeta se d pooblastilom za podpisovanje Pertot Peter, ravnatelj in Mattia
Leopold, računovodja.
Mestni LP Maribor,
poverjeništvo za finance,
dno 9- ina in 1950.
• •
St. Pov. 56/55—50
'71

1125
Sedež: Maribor.
Pan vpîfa: 19. maja 1950.
i
Besedilo: Mestni pogrebni zavod. Mari
Be* 7.P•n- 20. aprila 1950.
^''ik
^'^stna gospodarska podjetja. j bor.
Operativni upravni voditelj odslej: PoIzb''••
ls
Lilj.|/ ö|o sc obrati: Mestna kroja&i'.ca j vnrirniStvo *-n komunalne zadeve MLO
n
Maribor.
rija ••° L,ìtifa ter Klavnica in mesa' ut:ia.
Mestni LO Mribor,
poronVnlšfvo za finance.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
dno 19 •"""• 19'."0.
povorieirStro rn finanre.
št. Pov • "19--TÏT—50
5726
dne 20. aprila 1950.
SL 343—50
5193
1120

*

Stran 287
112G
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 30. maja 1950.
Besedilo: Mestni vodovod, Maribor.
Operativni upravni voditelj odslej: Po>
verjemštvo za komunalne aadevo MLO
Maribor.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance.
dne 30. maja 1950.
St. Pov. 56/64—50
5731
*
1127
Dan vpisa: 9. maja 1950.
Besedilo: Mestno podjetje >Rcmont«,
Maribor.
I zbrise ee s pooblastilom za podpisovanje
Ma tela Le-opold, računovodja.
Mestni L0 Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 9. maja 1950.
št. Pov. 56/54—50
5717
*
1128
Sedež: Maribor.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa- 9. maja 1950.
Besedilo: Mestno trgovsko ••••••
»Hrana«. Maribor.
Tzbriše se s pooblastilom za sepodpu-ovanje šlibar Anton, ravnateli, in vpiže z
istim pooblastilom
Golob Janko, ravnatelj.
Mestni L0 Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 9. maja 1950.
St. Pov. 56/56-50
5719
*
1129
Sedež: Maribor. Glavni trg 7/•.
Dan vpisa: 30. maja 1930.
Bescdio: Mestno gostinsko podjetje,
Maribor.
Izbrišeta ee e pooblagritom za podpisovan >> Musil Miroslav, ravnatelj, in GuStìn
Julii, namestnik ranatelja. 1•• vpiSeita z
istim pooblastilom
TTrovat Fan?:, ravnateljica,
^i^TOšni^ T!ii(lolf, komercialist namoet• •iviint'sV'a.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 30. maja 1950.
št. Pov. 56/66-50
5729

•

1130
Sedež: Maribor. Gosposka nI. 14.
Dan vpisa- 19. maja 1950.
Besedilo- Tzdelnvalnica moškega in ženskega perito, Maribor.
Izbriše se a pooblastilom zr. podpisovane FlorjančiS Amalija, računovodja, in
vpgc
Bračko Ivan. računovodja.
Mostni L0 Maribor,
poverjeništvo :n finance,
dne 19- maja 1950.
št. Pov. 66/61-III-50
572*
1131
Sfdež: Maribor. Gosposka ul. 18.
Dan vpisa: 16. maja 1950.
Besedilo: Mestno trgovsko podjetjo »Metrop«.
Rr-fdilr odslej: Mestno «rgoveko podjetje »Manufnkfiira-Galanfcrija«.
Mestni LO Maribor,
pov»rleni5trn ?a finance.
Št. Por

-6/37—50

5722
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•2
Sedež: Maribor, Grajska ul. S.
i)aa vpisa: 3. L..I,S ••:(•.
Besedilo: ••?•,• iuuo podjetje, Maribor:
v-pišata ee obrata:
Potujoči Kino i,
Potujoči Kino II, oba e sedežem v Ma.
riboru, Grajska ul. 5.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne H. maja 1950.
St. ••^. 56/50
5715

1137
Sadež: Maribor, Stolna ulica 1.
Jan vpiöa: 19. maja 1950.
Besedilo: Mestna uprava nepremičnin,
Maribor.
Vpiše ee e pooblastilom za podpisovanje
Petnic Avgust, ravnatelj.
Blestnj LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 19. maja 1950.
Št. Pov. 55/62—III—50
5727

•

1138
Sedež: Maribor. Ulica Vita Krajgherja S/l.
Dan vpisa: 8. maja 1950.
Besedilo: Mestna opekama.
Sedsž podjetja odflej: Radvanje.
Mes-tni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 8. maja 1950.
Št. Pov. 56/49—50
5716

U 33
Sedež: Maribor, Grajska ul. S.
Dan vpisa: 19- maia 1950.
Besedilo: Mestno kino podjetje, Maribor.
Operativno upravno vodfiivo odslej: Povereništvo za komunalne zadeve MLO
Mar.bor.
Izbriše ee e pooblastilom za «»podpisovanje Čoki Danira rafunovodia, • vpišeta • istim poobbftilom
•lan Milena, računovodja,
čoki Dnnica, nametnik ravnatelja 'in
računovodjo.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo ^a finance,
dne 19. m., i 1350.

et. Pov. o6.5Š-UI-50

5725

•

1134
Sedež: Maribor, Gregorčičeva nI. 24.
Dan vpisa: 23. maja 1950.
Besedilo: Tovarna Čevljev, Maribor.
Vpiše «e e pooblastilom za sopodpi&ovanJB
Golob Marta, knjigovođa, ki bo sopodpäeovala ekupaj z glavnim računovodjem v
odsotnosti direMorja, ali z direktorjem v
odsotnosti glavnega računovodje.
Mestai LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
di© 23. maja 1950.
Št Pov. 56/63-50
5728
1135
Sedež: Maribor, Partizanska c 15.
Dan vpisa: 30. •••• 1950.
Besedilo: Industrija lesnih proizvelo?,
Maribor.
Izbriše ee s pooblastilom za podp .sevanje Znidaric Anton, direktor in vpišo z
tet im pooblastilom
,
Sku?ek Janez, direktor, ki podpisuje v
okviru pooblastila operativnega upravns.
ga vodstva, s-amos'oino-.
Mestni L0 Maribor,
povrrjeništvo za finance,
dne 30. maja 1950.
Št. Pov. 56/65—50
5730
113«
•S^dež: Maribor. Slomškov trg 11.
Dan vpisa: 19. maja 1950.
Besedilo: Mestne krpalnice, Maribor.
S«M odslej: Maribor, Kopališka nI. 2.
Vr»15e ee obrat: Meljđči brib 3.
TrhriSe éB e Tjooblastilom •• podpisov
ri'*" F':rlan Jožica, računovodja, in vp""
• •iT'ini pooblastilom
•••&•• Ivan, računovodja.
Mettni LO MariHor.
poverjeništvo za finance,
dne 19. •••• 1950.
Žt. Po». 5•/60—SO
5723

1143
Sedaž: Tolmin.
Dan vpiaa: •. maja 1950.
Besedilo: ••••••• klavnica, Tolmin.
Vpiše ee Ivancič Ivanka, računovodja»
ki eopodpiauje listino po 47. členu spi.
zakona o drž. gosp. podjetjih.
Okrajni LO Tolmin.
poverjeništvo za finance,
dne 27. maja 1950.
Št. 36/71-50
5561

Iz brisi

•

•

1139
Sedež: Novo mesto, Dilančeva ulica 1.
Dan vpisa: 23. maa 1950.
Besedilo: »Bife« MLO Sovo mesto.
Operativna upravni voditelj odslej: MLO
Novo mesto.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjeništvo za finance,
dne 23. maja 1950.
Št. 1485/1
55S2
•¥•
1140
Sedež: Ptuj.
Dan vpisa: 25. maja 1950.
Besedilo: Okrajni magacin, Ptuj.
Na novo ee otvori >Bife< v Veleblagov.
niči v ptuju, Krekova uüca.
Okrajni L0 Ptuj,
poverjeništvo za finance.
dno 25. maja 1950.
Št. 941/1—SO
5537
1141.
Sedež: Kobarid.
Dan vpisa: 30. oktobra 1948.
Besedilo: Gostinsko podjetje, KLO KobaridIzbrišeta se: PerinHc- Drago, upravnik,
in Turina Marija, računovodja, --pišeta se:
Likar Ivan, upravnik, in
Komar Dana, računovodja, e pooblastili po pravilih podjetja.
Okrajni LO Tolmin,
poverjeništvo za finance.
dne 20. maji 1950.
Št. 36/67—50
5198
1142
Sedež: Kobarid.
Dan vpisa: 30. januarja 1949.
Besedilo: Krajevna mizarska đelamiea,
K»!>ariđ.
' -^rišeta se: Mi'kïavSS Maks. upravnik,
rurina Marija, računovodja, ter vpiše.

1

ì kar Ivan, upravniS, in
'•Ii'klavoï Maks. računovodja, • poobîaI, po pravlib podjetja.
Okrajni LO Tolmin,
povor;pniïtvo •• finance,
dne 20. maia 1950.
Št. 36/66-50
5196

1144
Sedež: Maribor.
Dan izbrisa: 19. maja 19.50.
Besedilo: >Kmetijski magazm« Mar'"
bor, v likvidaciji.
Zaradi končane likvidacije.
Ministrstvo za finance LES,
Ljubljana,
dne 19. maja 1950.
„.,
Št. 243-225-1950
5345
1145
Sedež: Ljubljana.
Dan izbrisa; 23. maja 1950.
Besedilo: »Graduelj«, gradbeno podjetje ljudskega odbora Ljubljanske oblasti v Ljubljani.
Zarad: prenosa iz pristojnosti LO Ljubljanske oblasti v pristojnost MLO Ljubljana.
Ljudski odbor Ljubljansko oblasti,
poverjeništvo za finance,
dne 23. maja 1950.
.
Št. X-650/1-50
52S*
1146
Sedež: Brezovica.
Dan izbrisa: 25. aprila 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna. Brezovi»Zaradi likvidacije.
Okrajni L0 Ljubljana okolica,
poverjeniltro za finance,
dne 25. aprila 1950.
R
Št. 1000-310-50
&16b
1147
Sedež: Črnuče.
Dan izbrisa: 3. aprila 1950.
Besedilo:
Krajevna obrtna podjetja, Crnuce.
Krajevna gotilna CrnuFe.
ZaTa«i' likvidacije.
01-r;>ini LO Ljubljana okojica,
•.v -:nništvo za finance.
•" 20. maja 1950.
—
,;. 1000-217-50
51W
1148
Sedež: Dolsko.
Dan izbriea: 25. aprila 1950Besedilo: •••••••• prevozniško ï .odjetje, Dolsko,
Zaradi likvidacije.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 25. aorila 1950.
5197
Št. 549/a—50

•

1149

«^edež: Domžale.
Dan izbrisa: 17. mais 1950. _ pioBesedilo: Kra>eTna slaščičarna n
nireka restavracija, Domžale.
Z&Tad5 ukinitve podjetja.
Okrajni LO Knirmik.
porerjeniï+vo tv f'"-ince.
'dne 17. maja 1950.
5050
Št 1075 III 1950
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1150
Sedež: Polsnik.
Dan lzbnsa: 17. aprila 1950*
Besedilo: Krajevna mosarija, Polšnik.
Zaradi likvidacije.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjeništvo za finance,
•ine 17. aprila 1950.
St. 1000/334-50
6183

•k

1131
Sedež: V*?c pri L'ttö.
Dan izbrisa: 17. aprila 1950.
Besedilo: Krajevna lesna trgovina, Vaïe.
Zaradi likvidacije.
Okrajni L0 Ljubljana okolica,
povorjoništvo za iinance,
dno 17. aprila 1950.
St. 1000-300—50
5189
1152
Sedež: Vrhnika.
Dan izbrisa: 17. aprila 1950.
Besedilo: Cankarjeva knjigarna na Vrhniki.
Zaradi vkljuöitve v Državno založbo
Slovenije.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 17. aprila 1950.
St. 1000—335—50
5187

(

1153
Sedež: Gođcmarci.
Dan izbrisa: 17. maja 1950.
Beeedilo: Krajovna kovaška delavnica
v
Godomarcih.
5108
Sedež; Radoslavci.
Dan izbrisa: 17. maja 1950.
Besedilo: Krajevna čevljarska delavnica
v
Radoelavcib.
6109
Ker ala podjetji prenehali i obratovanjem.
Okrajni LO Ljutomer,
g
poverjeništvo za finance.
dne 17. maja 1950.
St. 625
1154
*
Sedež: Novo mesto, Dilančeva nlica 3.
Dan izbrisa: 9. maja 1950.
Besedilo: Gradbeno podjetje >Megradc
Ker je prešlo v novo okrajno gradbeno
ujetje >Krka<.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjeništvo za finance.
dne 9. maja 1950.
Et. 1486/1
5250
1155

*

Sedež: Novo mesto, Sv. Jurija nI. 10.
Dan izbrisa: 24. maja 1950.
Besedilo: Gostinsko pođjotje, MLO No.
y
° mesto - Breg.
zaradi ukinitve in prenehanja obratova
nja.
Okrajni LO Noi -, mesto,
porerjnniStvo za finance,
dne 24. maja 1950.
St. 1733/1 ,
S5S3
115R

*

l^°iOrmož.
J

' *n 'zl.r;«,. •• mnja 1950.
OrVždJlo: Mcstno grebeno

podjetje,

Zaradi ukinitvo gradbene stroke pri
MLO Ormož.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništvo za fuumee,
dno 25. maja 1950.
St. 950/1—ÔO
5536

Register
invalidskih podjetij
Spromombe
1157
Sedež: Kranj.
Daa vpisa: 15. maja 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetjo »Zvezda?,
parna barvarna, kemična čistilnica in tkalnica, Kranj.
Operativni upravni vocUtel; odslej:
Okrajni odbor Zveze VVI, •••••.
Izbriše se Oman Franc, v. d. upravnika
m vpile
Fintar Jože, upravnik, ki podpisuje- v
obsegu pooblastil, določenih v pravilih
podjetja.
Ministrstvo za finance LBS,
Ljubljana,
dne 15. maia 1950.
Št. 243-224/1—1950
5353
1158
Sedež: Ljubljana.
Dan vpiea: 22. maja 1950.
Besedilo: Invalidsko trgovsko podjetje
»Embalaža«, Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odslej:
Mestni odbor Zveze T'TrI za glavno mesto
Ljubljana.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 22. maja 1950.
Et. 243-23/2—1950
5356
*
1159
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 22. maja 1950.
Besedilo: Invalidsko puškarsko podjetje.
Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odslej:
Meato! odbor Zveze VVI za slavno mesto
Ljubljana.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana.
dne 22. maja 1950.
&t. 243.229-1950
5359
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1162.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 22. maja 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje >•••••••
trakove, Maribor.
Operatšrani upravni voditelj odslej;
Mestni odbor Zveze VVI. Maribor.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dae 22. maja 1950.
Št.243-39/1-1950
5362
1163.
Sedež: Miren pri Gorici.
Dan vpisa: 11. maja 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje — mizarska delavnica »Istok« Miren.
Operativni upravni voditelj odslej:
Okrajni odbor Zveze VVI Gorica.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dno 11. maja 1950.
St. 243—31/1—1950
4968
1164.
Sedež: Polzela.
Dan vpisa: 11. maja 1950.
Beeedilo: Invalidsko podjetje >Mizaretvot v Polzeli.
Operativni upravni voditelj odslej:
Okrajni odbor Zveze VVI Celje.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 11. maja 1950.
St. 243-13/2—1950
4969

•

1165.
Sedež: Ptuj.
Dan vpiea: 22. maja 1950.
••••••: Invalidsko podjetje »Tovarn*
perila«. Ptnj.
Operatimi upravrj voditelj odslej:
Okrajn; odbor Zveze WI v Ptuju.
Ministrstvo za finanee-LRS,
Ljubljana,
dne 22/ maja 1950.
61. 243-219-1950
5861

•

1166.
Sedež: Sodražica.
Dan vpisa: 22. maja 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje >PIctilnlca žičnih mreže, Sodražica.
Operativni upravni voditelj odslej:
Okrajni odbor Zveze VVI, Kočevje.
Ministrstvo zri finance LRS,
Ljubljana.
dur- 22. maja 1950.
St. 243-?22—1950
5388
lieo
'
TiSedež: Ljubljana.
ll 07.
Dan vpisa: 22. maja 1950.
Sedpž- Šoštanj.
Beeedilo: Invalidsko podjetje >Usnjena
galanterija«:, Ljubljana.
Dan vpw: 22. maja 1950.
Bsedikr Invaliden pndjetjp >šalr?ka
Operativn- upravni voditelj od»,e
Mestni odbor Zveze VVT za glavno mesto lesna paiantpriia* Pnïfanj.
Operativni upravni voditelj odslej:
Ljubljana.
Ministrstvo zn financo LRS,
Okrajni odbor Zv»7« VVI SoïtanJ.
Ljubljana,
Ministrstvo za finnncp LRS,
dne 22. maja 1950.
Ljubljana,
Št. 243-73/2-1950
635«
dne 22. maja 1950.
;
St. 243-220-1950 ' '
••
1161.
;
!
*
11G8.
Sedež: Maribor.
Sedež- Tržie.
Dan vpiea: 15. maja 1950.
BPfwW^: Tnvnlidsko podjetje >Ko1nrPan vpisa: 16. maja 1950.
stro — karnsprija«, Maribor.
Hrsedilo- Invalidsko podjetje »Železo
11
Operativni
mravni vndltf»!' od* ' '
ioH v Tržiču.
••••••' O'îhor Tivpzr WT Maribor.
Izbrišeta ?e Hvalica Anton, upravni'- .n
|"•!•1• Bože knjigovodja ter vp*et»
JUni.-trMTn T- "'im« LUS,
V.ohnr Karel upavnik, ki, podp.mj«
Ljubljana
;
•J mwtojno v obp^cn pooblastil, določenih
dne î>. Tia T f0"0.
v pravilih podjetja in
St. 243-3/1-1930
5357
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317.
Sedež: Orehek, okraj Postojna.
Dan vpisa: 25. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska delovn* zadruga
»23. april« v Orehku.
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini 16. IV. 1950.
•
Naloge zadruge eo: da s skupnimi .pro1169.
Äedßz; Vižraarje — St. Vid nad Ljub- izvajalnimi sredstvi in s 6kupnim delom
uatanovi zadružno gospodarstvo z napred.
ljano.
no organizacijo, načrtno proizvodnjo m vi.
Dan vpfea: 22. maja 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje >Udarnik<. sako produktivnostjo dela, uporabljajoč
eodobno znanost m tehniko, da tako popredelovanje metalov, Vižmarje — St.
veča dohodke, ee ubrani izkriačovakkih
Vid nad Ljubljano.
elementov na vasi ter sodeluje pri socialiOperativni upravay voditelj odele;:
Mestnj odbor Zveze VVI za glavno mesrto stični graditvi države in s tem uetvari
boljše m kulturnejšo življenje.
Ljubljana.
Zadružniki vložijo v zadrugo evojo zemMinistrstvo za finance LRS,
ljo, razen ohišja kot zakup. Vložena zemLjubljana,
lja celane njihova last.
dne 22. maja 1950.
Ob vstopu v zadrugo vplača veak član
Št. 243-59/2—1950
5365
• druge kot pristopnino 50 din, kot člansko
•
vlogo pa do X% od vrednosti vloženega
1170.
premoženja po sklepu zbora.
Sedež: Zapuže—Lesce.
Upravni odbor eestavlja poleg predsed.
Dan vpisa: 16. maja 1950.
nika 4 do 8 članov. Zadrugo zastopa
BeeedHo: Invalidsko podjetje >Industri.
upravni odbor, zanjo podpisuje predsednik
ja suknat, Zapuže—Lesce.
v imeinu odbora.
Operativni upravni voditelj odslej:
Člani upravnega odbora so:
Okrajni odbot Zveze VVI Jesenice.
Boštjančič Edi, kmet, Orehek 22, predIzbriše ee firobovšek Ivan, upravnk in sednik,
,vpiše
Križaj Stana, kmetica, Orehek 48,
Oman Franc, upravnik, ki podp.suje saKrižaj Fani, kmetica, Orehek 28,
mostojno, v obsegu pooblasil določenih
Stegei Marjeta, kmetica, Orehek 32,
v pravilih podjetja.
Blažič Silvan, kmet, Orehek 11.
Okrožno sodišče v Gorici
Ministrstvo za finance LRS,
dne 25. maja 1950.
Ljubljana,
• Zt 29/50—2
5528
dne 16. maja 1S5Ö.
Št. 243-218—ia50
5354 318.
*
«^»^—»^^^^^— '
IH
»^—^——•!••••
Sedež: Robedišfce, okraj Tolmin.
Dan vpisa: 27. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga
sNadiža« \ Robediščih.
Vpisi
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini 26. II. 1950.
816.
Naloge zadruge eo: da s skupnimi proSedež: Borjana, okraj Tolmin.
izvajalnimi sredstvi in e skupnim delom
Dan vpisa: 25- maja 1950.
Besedilo: Kmetijska delovna zadmga ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, načrtno proizvodnjo in
>Rupa< v Borjani.
Zadruga je bila ustanovljena na skup- visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč
sodobno znanost in tehniko, da tako poščini 19. II. 1950.
Naloge zadruge so: da s skupnimi pro- veča dohodke, ee ubrani izkorišoevalsteih
izvajalnimi sredstvi in s ekupnim delom elementov na vasi ter sodeluje pri sociaustanovi zadružno gospodarstvo z napred- listični graditvi države in s tem uetvari
no organizacijo, nacrtno proizvodnjo in vi. boljše in kultumejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemeoko produktivnostjo dela, uporabljajoč
sodobno znanost in tehniko, da tako po- ljo, razen '.hišja kot zakup. Vložena zemveča do'iodke, ee ubrani izkriščevalskih lja ostane njihova last.
Ob vetopu v zadrugo viplača vsak •••
elementov na vasi ter sodeluje pri socialistični graditvi države ta e tem uetvari v korist zadruge kot pristopnino 50 din,
kot člansko vlogo pa do 0.3% od vrednoboljše in k lturnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem. sti vloženega premoženja po sklepu zbora.
Upravni odbor sestavlja predsednik in
ïjo. razen ohišja, kot •<1•••. Vložena zem4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni
lja oetane njihova last.
Ob vetopu v zadrugo vplača veak Član odbor, zanjo podpfeufe v imenu odbora
v korist zadruge kot pristopnino ^0 din, predsednik.
člani upravnega odbora so:
kot člansko vlago pa do 0.3 % od vrednoČenči? Jožef, kmet, Robedišče 31, predsti vloženega premoženja po sklepu zbora.
Upravni odbor sestavljajo predsednik te eednfik,
Rosic Jožef, kmet, Logjs 31,
4 'io 8 članov.
Cenčič Vincane, kmet, Robedišče 10,
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo
Cenčič Ivan, kmet, Robedišče 22,
peh' suje v imenu odbora predsednik.
Rosic Amalija, kmetica, Logje 46.
Piatii upravnega odbora so:
Okrožno sodišče v Gorici
Ončič Mihael, kmet, Borjana 80. preddne 27. maja 1950.
sednik,
Zt 27/50-3
5615
Odermac Jakob, kmet. Borjana 43,
Kramar Andrej, 'Kmet, Borjana 9,
319.
Kramar Anton, kmet, Borjana 38,
Sedež: Zazid, okraj Sežana.
TJrSič Ivan, jcme-t,^ Borjana 7S.
Dan vpisa: 27. maja 1950.
(•ro5no scdičče v Gorici
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga
dne 25. maja 1950.
Zt 28/50—2
8629 *Svoboda< T Zazida.
ric'UKlik Stana, Jmj.góvodja, ki sopodpisuje listine računovodskega značaja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 16. maja 1950.
St. 243-270— 19S0
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Zadružni register

gtev. 18 — 6. VI- 1950
Zadruga je bila ustanovljena na skupščini 11. V. 1950.
Nalogo zadruge eo: da s skupnwm pro
izvajalnimi sredstvi in s ekupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacije, načrtno proizvodnjo in
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč
sodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, se ubrani izkoriščevalcih
elementov na vasi ter sodeluje pri socialistični graditvi države in 6 tem ustvari
boljše in kuHurnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svop zem
ljo, razen ohiSja kot zakup. Vložene zemlja ostane njihova last.
Ob vstopu v zadrugo viplača vsak član
v korist zadruge kot pristopnino 100 din,
kot člansko vlogo pa do 1 % od vrednosti vloženega premoženja po sklepu zhoraUpravni odbor eestavlja predsednik iu
4 do 8 članov. Zadrugo zastopa upravni
odbor, zanjo podpisuje v imenu odbora
predsednik.
Člani upravnega odbora so: '
Svab Matija, železničar v pok., Zazid
št. 23, predsednik,
Marsetič Anton, železničar, Zazid 43,
Pohlen Jože. železničar. Zazid 36,
Marsetič Peter, železničar, Zazid' 14,
Pohlen Vilma, kmetica, Zazid 36.
Pooblaščenci za sopodpisovanje eošvab
Matija, Marsetič Anton in Pohlen Jože.
Okrožno sodišče v Gorici
dne 27. maja 1950.
5614
Zt 30/50—2
320.
Sedež: Godeste, OLO Kranj.
Dan vpisa: 31. maja 1050.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Oodešiču.
Na ustanovnem zboru 5. III. 1950 je bila
zadruga ustanovljena za nedoločen čas"
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši
in čini kulturnejši način oskrbuje svoje
člane z veemi potrebnimi potresnimi predmeti; 2. da odkupuje v svojem okolišu
vse kmetijske pridelke in izdelke v skladu z postavljenim načrtom za dobro oskrbo mest •• drugih industrijskih središč io
6klepa v ta namen pogodbe: 3. da pospešuje in razvija vso panoge kmetijskega
gospodarstva na svojem področju, tako
poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskin in drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno še tiste panoge
oziroma kulture, ki v danih naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da uvaia za povečanje kmetijske proizvodni? in s tem
za naraščanje blagostanja svojih članov
naprednejše tehnične in agronomske metode v kmetijstvu, v ta namen nabavlja
kmetijske stroje, umetna gnolila itd-, ustanavlja ambulante za živino, plemenline
postaje, organizira eelékeHo živin» •••*1•••••, organizira semensko službo, skrb
za gojitev sadnih, gozdnih in drugih •"
tür itd.; 5. da organizira predelavo kmetijskih pridelkov, obrtne delavnW 7 a potrebe svojih članov in izrablia pri .ern
predvsem lokalne surovine; 6. da &"ir<*
kmečke prihranke v oblile! hranilnih vlog
in notranjih posoiil •• ustvarjanja obratnih sredstev m po Hevanie kreditov svojim članom; 7. da skrbi za gospodarsK'
etrofovnJi, kulturni in prosvetni dvnp vsea
prebivalcev svojega okoliSa talco, da prireja v evojem zadmSnem domu «rroVoyna •
!n politična predavanja kulturne prireditve, stitofcome tečaje, razstave, predvajani3

i

Štev. 18 - 6. VI. 1950
tilmov, goy fizkulturo, itd. ter ustanovi
bV1
ojo knjižnico.
v Delež znaša 100 din, delež družinskega
'^z 20 din, ki ea lahko plača v obrokih.
. zadruga j-az&laša važnejše sklepe v svojih pohlevnih prostorih.
Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov,
*i jih voli zbor izmed zadružnikov za do.
oo enoga leta.
Za zadrugo podpisujeta po dva člana
upravnrga odbora, katerih enega lahko
ttadome?èa po upravnem odboru pooblaščeni ualužbenec zadruge.
Člani upravnega odbora eo:
Jenko Janez, posestnik, Gorenja vas 28,
Rant Jože, posestnik. Rateče C.
Kuralt Feliks, tmmeSeenec, Godeiič 51,
Jenko'Janez, ko.'trr, Godešič 55..
•Avguätin Ivan, d°laver. Gorenja vas 9,
KuSar Janez, zadružnik, Gode&ič 34.
AHB Janez, zadružnik. GcdeSič 34.
Okrožno sodišču v Ljubljani
dno 31. maja 1950.
Zt 68/50 - Zadr VIII 44/1 5732
321.
*
Sedež: Lcskovcc, Kržko.
Dan vpisa: 19. maja 1050.
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga
s
Sloga« Leskovcc pr, Krškem.
Xa ustanovnem zboru 11. II. 1950 jo
°Ua usUmovljcna zadruga I. oblike za
n
edoločen čas.
Naloga zadruge je: da 6 ekupnimi proiz.
Va
ialnimi eredatvi in e «kupnim delom
organizira zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, načrtno proizvodnjo in vi.
*"°ko produktivnostjo dela, uporabljajoč
udobno
znanost in tehniko, da tako po.
Vfî
ëa dohodke. f-t> ubrani izkoriščevalskih
cementov na vasi ter sodeluje pri eooiali.
stični graditvi države in e tem ustvari
b
°lj§e dn kulturnejSe živlienje.
članaka vloga znaša 0.23 % od VTedno6
M vloženega premoženja po ekleipu zbora.
Zadružniki V1O/.:'T V zadrugo svojo zem.
4°. razen ohišja kot zakup.
,. Zadruga razffla 5a važnejše fklppp v evoJ'h neslavnih pretorili.
Upravni odtvor sestavlja predsednik in
? do 8 članov. Njegova dolžnoet traja pno
teto. Predsednik upravnega odbora vodi
Poslovanja zadruge, zanjo podpieuje fn jo
zastopa v imenu odbora:
Člani upravnega odbora eo:
Kerin Alojz, Leokovec 1,
Strgar Franc. Lcskovcc 72,
•rc Alojz. Leskovec 54,
Kiler Ivan. Leskovec 20,
Reenlk Ivan. Leskovec.
, CeirovSrjk" Milena, Leskovec 1, vsi za*užniW.
Okrožno godišče v Liuhljani
dno 19. maja 1950.
Zt 17/50 - Zadr VIII 40/1 5234
Sedeš: Mengeš, OLO Kamnik.
Uan vpiea: 24. maja 1950.
đilo:
iDii
Kmetijska delovna zadruga
•1•
•• Malija« v Mengšu.
a
v.," ustanovnem zboru 14. maja 1950 je
hi? ustanovljena zadruga III. obliko za
neđoloSen Cas.
jNaloge zadruge eo: da e skupnimi pro.
Ueta
' ^^stvi in e skupnim delom
«novj zadružno gospodarstvo z napred•,grgenfeftciù,, načrtno flroiawodnjo in
fiojJS? ProđuJttnmosffo
dela. uporabljafoČ
^č
° 2nancftt fn tehniko, da na ta na.
Poveča adhodïe, eo uJJrani KfioriäSe-
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valskih elementov na vasi ter sodeluje
pri socialistični graditvi države in 6 tem
ustvari boljše in kulturnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zem.
ljo razen ohišja kot delež, od katerega
se ne plačajo obresti.
članska vloga znaša do 1 % od vrednosti vloženega premoženja po eklepu
zbora.
Zadruga razglaša važnejše sklepe v
svojih poatovmih prostorih.
Upravni odbor sestavlja predsednik in
4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja eno
leto.
Predsednik upravnega odbora vodi po.
elovanjo zadruge, jo zastopa 1er podpisuje
v imenu odbora,
člani upravnega odbora eo:
Skok Franc, kmečki ein, Pristava 13,
Skok Farne, kmečki sin, Pristava 18.
Grčar Janez, kmet, Mengeš 4,
Rozman Stane, kmet, Mengeš 44,
Funtek Mara, gospodinja, Menge* 196.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. maja 1950.
Zt 53/50 - Zadr VIII 42/1 5481

Sferam. ••

visoko produktivnostjo dete, uporabljajoč
sodobno znancet in tehniko, da na ta način poveča dohodke, ee ubrani izkoriščevalakdh elementov na vasi ter sodeluje
pri socialistični graditvi države in e tem
ustvari boljSe in kulturaejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišnice, kot zakup.
•••••• vloga znaša do 1 % od vrednosti vloženega premoženja po eklepu
zbora.
Zadruga razglaša važnejše eklepe v svojih poslovnih prostorih.
Upravni odbor eeetavilja predsednik in
4 do 8 Članov. Njegova dolžnost traja eno
leto. Predsednik upravnega odbora vodi
poslovanje zadruge, zanjo podpisuje in jo
zastopa v imenu odbora:
Clanj upravnega odbora eo:
Druškovič Marija, gospodinja. Stara va»
št. 52,
Stormeoki Andrej, kmet, Gregovca 5,
Kovačič Ivan, kmet, Gregovca 1,
Šepetavc Vinko, kmečki sin, Gregovca
it. 6,
Lupama Marija, gospodinja, Gregovca
bt 9,
•
Šepetavc Roža, kmetica. Gregovca 7,
823.
Jane Adolf, èovljar, Gregovca 6,
Sedež: Polje, KLO SkaruČna, Ljubljana
Antolovič Franc sedlar. Stara vas 14,
okolica.
Gabron Anton, tfmet, Gregovca 4.
Dan vpisa: 19. maja 1950.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Besedilo: Kmetijska deloma zadruga
dne 19. maja 1950.
»Jakoba Aleäevca« v Polju, KLO SkaZt 18/50 - Zadr VIII 41/1 5233
ručna.
Na ustanovnem zboru 19' III. 1950 je
•
bila ustanovljena zadruga I- oblike za 325.
nedoločen čas.
Sedež: Krfevina, okraj Ljutomer.
Naloge zadruge eo: da e ekupnimi proDan vpisa: 22. maja 1950.
izvajalnimi sredstvi in e »kupnim delom
Besedilo: Kmetijska zadruga Krčevina.
ustanov i zadružno gospodarstvo z napredZadruga je bila ustanovljena na zbom
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in
visoko' produktivnostjo dela, uporabljajoč 14. V. 1950 za nedoločen čas.
Naloga zadruge je: 1. da na &m boljSi
sodobno znanost in tehniko, da na ta na.
.čin poveča dohodke, ee ubrani iikoriSČe- in čim kullurnejši način oskrbuje evoje
valskih elementov na vael ter sodeluje plane z vsemi potrebnimi potrošnimi pred.
pri socialistični graditvi države in e tem meti; 2. da odkupuje v «vojem okolišu
vse kmetijske pridelke in izdelke v skia,
.ustvari boljše In kulturnejSe Kvijenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo ••••• zem. du z poatavljeniùn načrtom za dobro oskrbo mest • drugih industrijskih ereddSč m
ljo. razen obisnice, kot zakup.
Clanfka vloga znaša do 1 % od vred- sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospenoti vloženega premoženja po eklepu šuje in razvija vse panoge kmetijskega
gospodarstva na svojem področju, lako
zbora.
Zadruga razglaša važnejše sklepe vevo- poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, vino.
gradoiStvo, čebelarstvo, gojitev industrijJih poslovnih'prostorih.
Upravni odbor sestavlja predsednik m skih in drugih kultur, gozdaretvo, doma4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja eno čo obrt itd-, posebno še tiste panoge
leto; Predsednik upravnega odbora vodi oziroma kulture, ki v danih naravnah poposlovanje zadruge, zanjo podpisuje in jo gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za po.
večanje kmetijske proizvodnje in s tem
^aeïopa v imenu odbora:
za naraščanje blagostanja svojih članov
Clan) upravnega odbora eo:
naprednejše tehnične in agronomske metoBlažič Janez, kmet. Polje 32,
de v kmetijstvu, v ta namen nabavlja
žumer Janez, kmet. Polje 21.
kmetijske stroje, umetna gnojila itd., ustaCebaäek Vinko. kmet. Polje 25,
navlja ambulante za živino, plememilne
Debev« Janez, kmečki ein. Polje 15,
noetaje, organizira selekcijo živine, gradi
Debevo. Marija, kmetica, Polje 29.
silose, organizira eemeneko elužbo. skrbi
Okrožno sodigee r LJubljani
za gojitev sadnih, gozdnih in drugih kul.
doe 19. maja ÌG60.
br itd.: 5. da organizira predelajo kme.
Zt 20/50 — ZadT Vili S9/1 5281
tiiekih rvnidelkov obrtne delavnice za potrebe svojih Članov • izrablja pri tem
predvsem lokalne surovine: 6. da zbira
321.
Sedež: Stara vai, KrSko.
kmečke prihranke v obliki hranilnih vlog
Dan vpisa: 19, maja i960.
$n notranjih" pceojM za ustvarjanje obratBesedilo: Kmetijska delovna «draga nih" eredtìtev fa podeljevanje kredMov svo.
>Nasa mladinac Gregovce—Stara ras.
firn članom; 7. da skrbi za gospoda11*^
Na ustanovnem *boru 28. I. 1950 je etroSomî. k\đhirn ta proevetoi dväfc vseK
bija ustanovljena tsadruga I. orJliike » preWvaloeiT evojega oSoliSa talko, da. prinedoločen Čas.
reja v svojem zadružnem domu strokovna
Naloge zadruge eo: da • BÊapnànii pro- h poMSna predavanja, kulturne prireditizvajalnimi «nedervi in e elnipaim delom ve, etroRovne teSaje, razstave, predvainnja
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- filmov, goji fizkulturo. itd. ter ustanovi
. ••
no organizacijo, načrtno prodavodnjo in svojo knjižnico.

•

Stan 29a
Zaradi smotrnega in uspešnejšega izpolnjevanja svojih nalog izdela pc-tfebne
načrte v skladu s eploMm državnim načrtom.
članska vloga znaša 150 dinZadruga razglaša važnejše sklepe v
«vojih poslovnih prostorih in na razglasni deski.
Upravni odbor, ki ga sestavlja 5 'do 13
članov in katerega dolžnost traja eno leto,
je izvršilni organ zadruge, ki jo veljavno
zastopa in predstavlja L. vodj. vse njeno
poslovanje. Za zadrugo podpisujeta po
dva člana upravnega odbora, katerih enega lahko nadomešča po upravnem odboru
pooblažčeni uslužbenec zadruge.
Člani upravnega odbora 60:
Novak Franc, predsednik,
Lukman Stefan, podpredsednik,
Polak Franc,
Janežio Gustek,
Ozmec Jakob,
Janežič GM,
Jurkovič Franc,
Fajfar Vinko,
Rop Ivan,
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. maja 1950.
Zadr VI 51
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Sedež: Ptuj.
Dan vpisa: 22. maja 1950.
Besedilo: Zadruga za izgradnjo stano,
vanjskih hišic đetavcov in namsščencev,
>Gradidom<, z o. j. Ptuj.
Zadruga, je bila ustanovljena na zboru
17. IV. Ì930 za nedoločen čaf.
Naloga zadruge je: a) da izdela gradbeni program, o&krbuja 6tavbne načrte, in
proračune-za SVOJB Sane sporazumno z
MLO in v skladu z regulacijskim načrtom. V ta namen razpolaga 6 stavbnimi
parcelami, ki jib razdeljuje upravni odbor; upoštevajoč regulacijski načrt, velikost in obliko hiše; b) i\ nabavlja in
posreduje zamenjavo stavbišč z namenom
graditi na smotrnem gradbišču ter tako
omogočiti zadružno delo s poenostavljenjem in zmanjšanjem gradbene storitve;
c) da uredi finančno oziroma kreditno
vprašanje, upoštevajoč odločbo Ministretva za financB FLRJ, št. 7333 z dne 21.
II. 194S; d) da ekrbi, da vloži vsak ••••
ves svoj gradbeni material za gTadnjo hiš,
za gradbena in obrtniška, dela. Vsak San
je dolžan dati zadrugi kot celoti na razpolago • ves material, ki ja potreben do
izgradnje IV. faze '(izkopi* betonska ploSča, grobi zidovi, pokrita streha, zazidava
oken in vrat, notranji grobi omet). Količina prispevka- posameznega člana bo
vplivala na razporeditev stavbnih' parcel
posameznim članom in na potek' gradbenih de.1. Za vsak prispevek v materialu
prejme vsak član jamstvo. Ostali material,
ki je potreben za dograditev etavbe po
IV. fazi in ki ga jo prispeval posamezniki
ee lahko ugradi v hišici Člana in ee b'o
vodil v -evidenci zadruge, v 'dobro posameznika kot prispevek (v smislu bančnim'
pogojev). Drug potreben material bo zadruga nabavljala skupno po vgàSsotéfcaìài
ugotovitvi potreb'. ltoKkor Sodo •••••••niki prispevali z materialom, ee bo to
beležilo v çvïdènco în obračunalo ob zaključku- vseh' del po ereänjt cenaVpe'te naloge optarffe îsadragà eporâBumno. z upravo po'djetij peeamefeniS delr,vaib skupin in sindikalnih" podružnic,
z ostalimi množičnimi organizacijami in
1» teetni povezavi e MÈO Ptuj.
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Dolžnost vsaV-ga zadružnika je, eia se
brezpogojno podredi nalogam odbora,
predvsem glede delovnega mesta.
Zadružni delež znaša 1000 din, pristopnina 100din, plača se ob \stopu v zadrugo. Jamstvo jo omejeno. Vsak zadružnik odgovarja se s petkratnim zneskom
vpisanih obveznih deležev.
Zadruga razglaša vse priobčitve članom
na razglasni deski v sadežu m na gradbiščih zadruge.
Upravni odboj, ki ga eestavlja 7 članov
in katerega dolžnost traja eno leto, je izvršilni organ zadruge, ki jo veljavno rastapa on predstavlja ter vodi celotno njeno poslovanje. Za zadrugo podpisujeta
predsednik in en član upravnega odbora,
katerega lahko nadomešča' po upravnem
odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge.
Člani upravnega odbora so:
čuček Franc, nameščenec, predsednik,
Men ein Alojz, nam&lčenec, podpredsednik,
Rizner Franc, nameščenec, tajnik,
Vinex Alojiz, nameščenec,
Ovirn Viktor, nameščenec,
Neubauer Alojz, •••••,
Zorkc- Ivan, nameščenec, vsi iz Ptuja.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. maja 1950.
Zadr VI 50
5544

•

327.
Sedež: Trata, okraj Gor. Radgona.
Dan vpisa: 26. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska ohdelovalna zadruga^ Trate.
Zadruga je bila ustanovljena na zboru
27. II. 1950 za nedoločen čae.
Naloge zadruge so: da • skupnimi proizvajalnimi sredstvi in s skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, načrtno proizvodnjo in vi,
•••• produktivnostjo dela, uporabljajoč
sodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, se ubrani izkoriscevalßikin
elementov na vasi ter sodeluje pri socialistični graditvi države io e tem ussari
boljše in kulturnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zamljo, razen ohišja kot zakup. Zemlja celarne
njihova last, zanjo jim zadruga plačuje
zakupnino po sHepu zbora, vendar ne več
kot 30% od ekupnih letnih dohodkov zadruge po odbitku skladov. Razan zemlje
vložijo zadružniki v zadrugo gospodarske
zgradbe, ki ohiïju miì&a potrebne, inventar, vprežno in plemensko živino, Brao»
sko krmo in seme, razen živine, živinska
krme in semen, potrebnih aa obilje. Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, naprave in orodje, vprežna in plemenska
živina, živinsika krma in 6emena, ki ee
vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge,
ki izplača zadxuMkom na podlagi ocenit.
ve ugotovljeno vradnost v določenem roku.
Upravni odbor, katerega dolžnost traja
eno leto, sestavlja -predsednik in 4 do 8
Stanov. Upravni o'dbor Je izvršilni organ
zadruge, predstavlja pa- zadrugo in podpisuje zanjo y imenu odbora predsednik.
člani upravnega odbora so:
.Voler Franc, kmet. Uražen vrh", predeedzD&
Kraisler Franc, kmet Trate, podpredsednik.
Zaje Pavla, kmetica, Trate,
Jeraša Peter, kmet. Trate,

Štev. IS — «. VI- 1950
Gajser Engelbert, vmičar, Dra.V-n vrh,
Srflid Apolonija, kmetica, Tr.Vr.
Okrožno sodi&čo y Mariboru
dne 26. maja 1950.
Zadr VI 52
5593
Spre•« m bo
328.

Sedež: Srpenica, okraj Tolmin.
Dan vpisa: 25. maja 1950.
Besedilo; Kmetijska zadruça na Srp0nici.
Na podlagi sklepov skupščine z dne 31.
III. 1950 in upravnega odbora z dno 4.
IV. 1950 se izbrišejo razrešeni člani
upravnega odbe-ra: Knez Franc, Braz Anton, Kranjc Dora, Žagar Josip in Lazar
Anton, vpišejo pa novi izvoljeni člani odbora:
Treble Anton, kmet, Srpenica 84, predsednik,
Trebžo Kazimir, kmet. Srpenica 12, tajnik,
Fon Anton, delavec, Srpenica 53,
Rot Stanko, delavec, Srpenica 103,
Rot Ana, delavka, Srpenica 116.
Okrožno sodišče v Gorici
dne 25. maja 1950.
Zt 191/48-5
5527
329.
Sedež: Tolmin.
Dan vpiea: 29. maja 1950.
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. ]'• r
Tolminu.
Na podlagi sklepa upravnega odbora na
seji 28. III. 1950 •• vpišeta kot pooblaščenca za podpisovanje listin notranjega
in tehničnega značaja,
Muk Petçr, upravnik Potrošniške zadruge v Tolminu in
Rutar Anica, blagajničarka te zadruge.
Eden od teh sme sopodpisovati tudi račune za vnovčenje, virmane in oake.
Okrožno sodišče v Gorici
dne 29. maja 1950.
Zt 124/48-7
5618
-¥•
330.
Sedež: Bukovica.
Dan vpisa: 19. maja 1950.
nim jamstvom na Bukovici.
Na izrednem občnVjn zboru 5. VI. 194"
se je Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Bukovščioi (Zadr VI 28/4) •••••
s to zadrugo.
Na izrednem občnem zboru 4. x>u1949, pa so ee spremenila zadružna Pra"
vila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga na
Bukovici.
Izbrišejo ee člani upravnega odboraGolob Janez, Ravnikar Jernej. Tftrtf
Peter, Tavčar Zofka. RihtarSič Franc M
vpišejo novi Člani odbora:
Rant Franc, kmet, Stirpnlk' 12,
Okorn Jane?, kmet, Knape 7,
.
Demšar Janez, delavec, Bukovšcica 1*'
Bernik Alojz, delavec, Strmica 16,
Potočnik Franc. kmet. Bukovica 6.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. maja 1950.
Zadr VI 29/2,
6223
*
331.
Sedei: Daria.
Dan vpisa: 16- maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z »nieJB
.nim jamstvom, Davča.

URADNI LIST LUS

Stçv. 18 — 6. VI. 1950
-\j oiKiAiiu z buru 0. •. iyjüsu es spremenila zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga,
Dovča.
Uiu-užno sodišče v Ljubljani
dne 36. •••• 1950.
Zadr VI 135/3
5216
•k

•••.

Sedei: Jablan pri Mirni peči.
Don vpioa: 27. maja 195Ü.
Besedilo: Kmctijika zadruga z ••••.
Jamstvom v Jablanu pri Mirni peči.
Na občnem zboru 17. III. 1950 90 ee
3>remsE.Ua zadružna pravila vi. in 2.
članu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Jabiaau pri Mirni poči.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Udovû Jože, Murgelj Ludvik, Slak Ana,
Jamnik Franc in vpišejo novi člani odbora:
Jaro Jože, kmet, Mali vrh 12,
Udovič Rudolf, polj. delavec, Gor. Vrbovo 2.
Novak Anton, kmet, Jablan 7.
SukoviS Jože, poljski delavec, Goriška
vaa 18,
ßartolj Marija, kmetica, Jablan 25.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. maja 1950.
Zadr IV 41/3
5594
333.
*
Sedež: Javorje.
Dan. vpisa: 16. maja 1950.
.Besedilo: Kmetijska zadruga % omejemm
jamstvom v Javorjab.
Na ebenem zboru 11. XII. 1949 so se
^'Pißmenila zadružna pravila v l. • 2.
Besedilo odslej: Kmetijska «adruga v
•Worjah.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. maja 1950.
Zadr VÎ Vòm
5282
334.
Sedež: Kamnik.
ûan vp'^a: 19. maja ï9&0.
Besedilo; Okrajua zveta ••.•»••1• »aaru
g za okraj Kamnik v Kamniku.
Na zboru 15. aprila 1950 <•> 00 opreme-.
••
• zadružna pravila v 2. ćlesu.
fi «brišejo ee Člani upravnega odbora:
S^ič Jožo, Berlec Jane?. Kegfovič Alojz,
«vetic Kranc, Žabmikar Mrtod, Zeborec
•nko, Blejc Anton, P-.-dbftvšek Prane,
»ode Nande, ••••• •••••, Jeraj Anton
11
vpiäejo novi Saal odbora:
Jereb Prane, Vodice,
^rčar Stanko, Dob,
Lpžar Franc, Trzin,
Kern Franc, Komenda,
c
£
nda Gvido. Domžale,.
K
vas jo26] zaîoç, vsi kmetje.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. maja 1950. •
Zadr V 159/7
5229
£e<lež: Komenda.
"an vpisa; 19. maja 1950.
•sesedilo: K tijska zadrnga * omejeiim Jamstvom me
v Komendi.
N
enift Oo£nen> zboru 28. III. 1950 PO se
elea*6*'113 zadružna PraviIe v 1- fn?'
K

»inee rl0

0dsleI:

K1"*1»^»

zađru

«a

T

IzbniïjO äa ciaiii u^.evnega oauora:
Jenke Jr'eter, Lutali Franc, Sodnik Franc,
Kep e ••••^, Janežič Alcjz, Kern AIMJZ in
vpišejo novi člani odbora:
Ke-rn Janez, kmet, Komenda,
Sršen Franc, kmet, •••••••,
Strehovec Jože, kmet, Gora,
Hlade Janez, kmet, Križ,
Kern Franc, kmet, Klane 53,
Pogača? Janez, kmet, Klane,
Baric
ic blanko,
Stanko, kmet, Nasovče 1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. maja 1930.
Zadr VI 184/2
338.
Sedež: Komenda.
Dan vpisa: 15. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Dan vstaje« z omejenim jamstvom v
Komendi.
Na občnem zboru 3. .VII. 1949 jo zadruga prešla v tretjo obliko in sprejela
nova pravila.
Beeedilo odslej: Kmetijska delovna zadruga »Dan vstaje* Komenda.
Naloge zadruge so: da e skupnimi proizvajalnimi sredstvi in s ekupnim delom
1 "-tanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, načrtno proizvodnjo in
visoko produktivnostjo dela, uprabljajoč
ssdobno znanost in tehniko, da na ta na.
cm poveča dohodke, ee ubrani izkorišševalskü elementov na' vasi ter sodeluje
pri socialistični graditvi države in e tem
ustvari boljše in kulturnejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo sn?ojo zemljo, razen ohišnice, kot zakup.
Članska vloga znaša do 1 % od vrednosti vloženega premoženja po sklepu
zbora.
Zadruga razglaša važnejše sklepe vsvojih poslovnih prostorih.
Upravni odbor sestavlja predsednik •
4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja eno
teto. Predsednik upravnega odbora vodi
poslovanj© "zadruge, zanjo podpiisüje Ja jo
zastopa v imenu odbora:
Izbrišejo 6e člani upravnega odbora Košir Franc, Lukan Lovro, ' Planine Rezka,
Lukan Rezka ia vpišejo novi člani od.
bora:
Kern Janez. kmet. Komenda 21,
Kern Mate, knret, Potok 1.
KoSir Jožeia, kmetica. Križ 25,
Poterfât Ivan, kmet, Podboršt,
Strcin Marinka, kmetica, Komenda,
SrSen Franc, ktnet, Potok, '
Lep Vìììtòrija, kmetica, Nasovoe,
Sedušak' Angela, delavka, Gmajoica.
Okrožno sodišče v Ljubljanj
dne 15.' maja 19a0.
Zadr VI 227/2
5218
337.
Sedež: Kovor.
Dan vpisa: 16. maja 1950.
Besedilo: KmetUska zadruga • <uncj°
nim jamstvom v Kovorju.
fta občnem ebpru. 13. XII. 1949 eo ee
spremen'la zadružna piavóla v 1. in 2.
členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Kovòrju.
3krožuo sodišče v Ljubljani
dno 16. maja 1950.
Zadr VI *4872
5220
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1•• vpisa: 24. maja 1950.
Ucoedilo: Republiška poslovna ireza. na.
usvno-prodajnega zadružništva LR Slovenije v Ljubljani.
Z odločbo ministrstva ZA kmetijstvo
LBS z dne- 29. IV. 1950 št. V 46/103. jo
zveza prešla v likvidacijo.
Likvidatorji:
Kernc Eleonora, pociftönik predoodaika
RZKZ, Slomškova ul. l/ll,
Pak Lojzka, uslužbenka, gospoavelaka
cesta 13,
Braj«r Metod, uslužbenec, Slomškova ul.
št. x6,
Jeeeij Franc, revizor. Rožna doline,
C VI/48 — vs: v Ljubijani.
Likvidacijska firma: kakor doalej e
pristavkom >v lil;vidacyic.
LilcvidaciiVko firmo podpMujeta po dve
likvidatorja.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. maja 1950.
Zadr V 162/2
5486
339.
Sedež: Osiluiea.
Dan vpisa: 26. maja 1930.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Osilnici.
Na zboru 30. IV. 1950 eo ee spremenil*
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Osilnici
Izbrišejo se čiam upTarrnegà odbom:
Lenac Zvonimir. 02ura Bogomir, Stânec
Anton, Mainar Miha, Mainar Peter ter
vpišejo novi člani odbora:
Kovač Anton, lunet, Seb •,
Kovač Anton. dela>vec, Osiînica 6.
Tušek Josip, delavec, Malmišče 3,
Jelene Stefan, kmet Ribjek 8,
Levstik Leopold, dtJavec, Papeži 14.
PoobkSoenec za sopodpisovaajo je
Crent Josip, knjÏRovodja, Boeïpiva Loke 19.
Okrožno sodiate v Ljubljani
dne 26. maja 1950.
Zadr III 81/2
5597
*
340.
Sedež: Pirniče.
Dan vpisa: 27. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna sadra.
ga Franca Rozmana Staneta r Pirničah.
Izbrišejo ce Sani upravnega odbora:
Demastja Jcfe, Vehar Andrej, Stere Jože, Rozman Minka ia vpišejo novi flaei
odbora:
Skok •••••, Sp. Piraiče 26.
Bacn«k Štefan, Sp. Krilce 22,
NarOb© 1%'an, Zg. Pimiče 62,
Bolsînc Stanko, Verje 9.
Okrožno 6oâi8ï>e v Ljubljani
dne ?•. n»aja 1950.
Zadr VII 39/2
559fl

•

341.
• Sedež: i?o<rbre*je.
Dan vp-"«»: 19. maja i 950.
Besedno. Kmoriiska zadruga t onicjenim jamstvom v Podbrezjab.
Na IV. tednein oloičnem sboru 14. •1950 eo so iSpremenil^ zadružna pravila
v 1. 1• 2. Eenti.
Besedilo od«i.ei: Km»ti.i<îka zađntsr» •
Pođ.brczjah.
Izbrišejo s? Sari • npravneea odbora:
Jeglič Nojkb. •••• Jakob*, Tregrl'? Jo.
že, Benedičič Franc. Pretnar Jane*. Kle.
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mene Mirko, Kara Franc, Pretnar Ignac,
öeriüleo JaOez in vpišejo novi Sani odbora:
MheMfi Anton, čevljar, Dolenja vas o,
Urbàtìc Martin, prevoznik, Podtabor SÖ,
Aljauči«; Andrej, kmet. Podtabor 4,
Markič Franc, tesar, Podtabor 19.
Ažman Frančiška, gospodinja. Britof 7,
Skodfctr Jože, kmet. Dolenja vas 26,
Gregore Albin, kmet, Podtabor 5,
Drinovec Janez, kmet. Dolenja vas 1,
Babic Janez, poeeetn'k. Bietrica 6.
Otwko sodišče r Ljubljani
dne 19. maja 1950.
Zadr VI 88/3
6228
Sedež: Preddror.
Dan vpiea: 16. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom r Preddvoru.
Na obenem zboru 4. XII. 1949 so es
spremenila zadružna pravila v 1. in 2.
členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga •
PWddvoru.
Izbriše ee čian upravnega odbora Arn
Janes in vpüe nov Slan odbora:
Murnik Anton, čevljar. Preddvor 34.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dno 16. maja 1950.
Zadr VI 137/2
5221

•

343.
Sedeš: Ribnica.
Dan. vpisa: 26. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna
•adruga • omejenim jamstvom v Ribnici.
Na III. letal ekupSčinj 18. IV. 1048 aa
bile sprejeta nov« pravila.
Beeednio odslej: Kmetijsk* sudrug» %
omejenim jamstvom v Ribnici.
Naloga zadruge je: 1- da na čim boljši
in čim kulrturnejši tački oskrbuje svoje
iSaneziveemi potrebnimi potrošnim! pred.
meti; 2. da odkupuje »• .-)voj*ru okolišu
vse kmetijske pridelke % izdelke v skia.
du % postavJjeoila; načrtom za dobro oskrba mest in drugih industrijskih središč in
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in razvija vae panoge kmetijskega
goepodaretva na sv-•••• področju, tako
pcdjedelsho, živinorejo, sadjarstvo, vino.
gradmitvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt Itd., posebno Se tiste panoge
oziroma kulture^ ki v danih naravnah pogojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za po.
veoanje kmetijske proizvodnje in s tem
za naraščanje blagostanja svojih članov
naprednejše tehnične in agronomske metode v kmetijstvu, v te namea nabavlja
kmetijske stroje, umetna gnojila itd., ustaiia.lja ambulante za živino, plomoniiuo
postaje, organizira selekcijo Sivine, grad:
eiicec, organizira semensko službo, skrbi
za gojitev sadnih, gozdnih to drugih kultur itd.; 5. da organizira predelavo kme.
t;j.- • pridelkov, obrtne delavnice za potrebe svojih članov in izrablja pr| tem
predvsem lokalne surovine: 6. da zbira
kmečke prihranke v obliki hranilnih vlog
in notranjih pceojä za ustvarjanje obratnih sredstev in 'podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da skrbi za goepodarefcl
strokovni, kulturni *n presvetel dvig vseh
prebivalcev evojega okoliSa tako, da prirejasv,,evojem zadružnem domu strokovna
m •••••• predavanja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, razstave, predvajanja

filmov, goji fizikuituro, itd. ter ustanovi
avojo knjižnico.
člani odgovarjajo za obveznosti zadruge s petkratnim zneskom vpisanega enkratnega temeljnega oziroma družinskega
deleža.
Upravni odbor sestavlja 7 do 9 članov,
fe jih voli zbor izmed zadružnikov. Nje.
gova dolžnost traja eno leto.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Gregorio Franc, Maležič Marija, Bregar
Ivan, Store Ignac, Nosan Ivana, Sobar
Anton, Baje Jože, Bah Alojzij in vpišejo
novi člani Upravnega odbora:
Maležič Anton, kmet, Gorenja vas 1,
Pakiž Ančka, gospodinja, Ribnica 78,
Debeljak Janez, učitelj, Ribnica 51,
Vesel Anton, delavec, Gorenja vae 63,
Gelze Angela, gospodinja, Ribnica 80,
Perovšek Anton, delavec, Bukovica 25.
Pooblaščenka za »podpisovanje: Malešič Marija, nameščenka. Gorenja vas 1.
Na zboru 15. II. 1950 so se «promettila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedijo odslej: Kmetijska zadruga v
Ribnici.
Izbrišejo es člani upravnega odbora:
MaleSič Anten, Pakiž Ančka, Debeljak Janez, Vesel Anton, Perovšek Anton, Gelze
Angela in vpišejo uovi čland upravnega
odbora;
Marolt Neža, kmetica, Gorenja vas 23,
Klim Jože, kmet; Ribnica 45,
Gelze Alojzij, nameščenec, Ribnica,
Perovàek Atojziij, nameščenec, Buko.
vica.
Pooblaščenec za eopodplsovanje je Ali«,
gro Bogomir, poslovodja, Hrovača 52.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. maja 1950.
Zadr II39/6 — Novo mesto 5599
*
344.
Sedež: Selce.
Dan vpisa: 19. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Selcih.
Na III. rednem občnem zboru 12. IL
i960 eo se spremenila zadružna {pravila
v 1. in 2. členu.
Beeedlo odslej: Knietijika zadrug» v
Selcih.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Cenčic iHelan »Perarnelj, Stanka, Mesec
Franc, Klemenač Janez. Prevc Vdako ••
•vpišejo novi člani odbora:
Kopčavar Franc, voznik. Selca 17,
Pfajtar Jože, kmet, Seka 16,
Jagodic Matija, gospodinja, Seka 14,
Podrekar Franc, kmet. Selca 63.
Pegam Joie, kmetski delavec, Topolje
Št. 2,
Okrožno eodiäfc v Ljubljani
dne 10. ma|a 2950,
. Zadr VI 81/5
5224

•

345.
Sedež: StraiSfe.
Dan vpiea: 15. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska'obdelovalna »»druga >šmarjeteki< • StraÜieu.
Izbrišeta ee člana upravnega odbora:
Bltenc Matevž, Krlžnar Jane« in sipiSeta
nova člana odbora:
Golob Jernej, k... t, StraSSce 60,
Baiar Marija, kmetica, Straž'šče 41.
Okrožno sodišče r Ljubljani
dne 15. maja 1950.
Zadr VII 64/2
5217

Štev. 18 — G. VI. •>
346.
Sedež: Straziate.
Dan vpisa: 10. maja 1950.
Besedio: bitarska .u žimarbka zadruga
v Stražišču, zadruga z omejenim jamstvom.
Na izrednem obenem zboru 4. XII. 1947
eo bila sprejeta nova pravila.
Naloge zadruge so: 1. da izvxîuje z delovno silo svojih članov sitarsko, žima/reko in ščetarsko obrt, pretežno v ekupni
delavnici in sicer v akordu, kjer dopuSca
to organizacija dela. Sitareka obrt eo lahko uzvnšuje kot domača obrt. dokler ••
bo omogočeno delo v ekupni delavnici;
2. da nabavlja surovine, pomožna eredetva, orodje in stroje, potrebne za obratovanje in prodaja svoje- obrtne izdelke in
polizdelke; 3. da dviga kulturno in strokovno raven svojih članov; 4. da sprejema im strokovne izobražuje svoje učence.
Zadruga opravlja obrt v ekladu z gospodarskim načrtom in prevzema cd pristojnih zadružnih in državnih organov
proizvajalne naloge.
Delež znaîa 500 din. Člani odgovarjajo
za obveznosti zadruge s petkratnim zneskom vpisanih obveznih deležev.
Zadruga razglaSa važnejšo sklepe v svojih poslovnih prostorih. •
Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov.
IzbràSejo e člani upravnega odbora: Master! Dimiko, Kavčič Avguštin, Bajželj Jcžet, Cesenj Kari in vpišejo novi člani odbora:
Fabjan Anton, delavec, Stražisče 24o.
Bajželj Ivana, eitariea, Stražiiče 263. ,
Vpiše se sprememba imena po poroki
Radič Štefke v Pilipič Štelka, knjigovodja, Kalvarija 83.
Okrožno Bodišfe v LJubljani
dne 16. maja 1950.
Zadr • 73/64
5219
*
847.
Sedež: Struge.
Dan vpisa: 27. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim
jamstvom v Strugah.
Na zboru 26. H. 1950 ee je zadruga preimenovala.
Besedilo odslej: Kmetiska zadruga r
Strugah.
Izbrišejo eo Člani upravnega odbo•
Oberata* Jože. Hegler Franc, Pugelj Franc,
Nošo Franc, Ferkulj Matija ia vpiJejooö"
člani odbora:
Pugelj Ivam, kmet, Lipa 2,
Deraûlc Janez, kmet, Paka 3,
Kralj Jože, cestar, Kolenca vas 14.
Klim Anton, kmet, Rapljevo 16.
„
Hočevar Rozalija, gospodinja, Kolenca
vas 1.
Okrožno sodiSčo v Ljubljani
dne 27. maja 1950.
5593
Zadr V 190/3
348.
Sedež: SuSJe, 0L0 Kočevje.
Dan vpisa: SO. maja 1950.
.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v SuSju.
I. Na ustanovnem zboru 7. III. 1?*
je bila ustanovljena zadruga za nedoion«
Naloge zadruge so: 1. đa na «m botfj
in Cito kuliurnejši •••• oskrbuje svoj«
članezveerol potrebnimi potrošnim* w^
nreti; 2. da odkupuje v ovojem okouvse kmetijske ipridelko In Izdelke v ew»
du z postavljenim nacrtom za dobro os*»
bo meet • drugih' itađU6trij3k4h središč »

Štev. 18 — 6. VI. 1950
ölüupa v ta namea pogodbe; 3. da pospe.
»ujo in razvija vee panoge kmsttjekega
godpodaretvu lia svojem področju, tako
poljedelstvo, živinorejo, eadjaratvo, vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev industrij.
•"• in drugih kultur, gozdarstvo, doma00
obrt itd., posebno &e tiste panoge
oziroma kulture, ki v danili naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske proizvodnje lin ô tein
£a naraščanje blagostanja svojih Sanov
J^prednejie tehnične in agronomske me•ode v kmetijstvu, v ta namen nabavlja
kmetijske stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante z*a živino, plemenllne
Vpeta;?, organizira selekcijo živine, gradi
M
lose, organizira semensko službo, skrbi
Z!
> gojitev sadnih, gozdnih in drugih kulr
jur itd.; .', da organizira predelavo lane,
tljeldh pridelkov, obrtne delavnico za potrebe svojih Članov in izrablja pri tem
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira
knečke prihranke v oWUd hranilnih vlog
in notranjih posojil za ustvarjanja obratnih sredstev in podeljevanje kreditov evoI'm članom; T. da eïcrbj za gospodarski
etrokovm, kulturni in prosvetni dvig vseh
Prebivalcev svojega okoliša tako, da prireja v evoj-em zadružnem domu strokovna
'n politična predajanja, kulturne priredit.
J*e, strokovno tečaje, razstave, predvajanja
»lmov, goji flzkulturo, itd. ter ustanovi
ev
ojo knjižna'co.
Delež znaša 100 din, delež družinskega
«ana 20 din. ki ee lahko plača v obroMh.
Clanj odgovarjajo za obveznosti zadruge
2
desetkratnim zneskom vpisanega en.
kratkega temeljnega oziroma družinskega
deleža.
,. Zadruga razglaša važnejše sklepe v evo
u
h poslovnih prostorih.
Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov,
*ä jih voli zbor Izmed eadruznîkov za do.
1,0
enera Ista.
Za zadruso podpisujeta po dva ••••
"Pravnega odbora, katerih enega lahko
5?(lomesKa ipo upravnem odboru pooblaščeni uelužbenec zadruge.
Člani upravnega odbora BO:
Govže Ludvik, posestnik, Siatnik 32,
Campa Janez, kmet, Zapotok 71,
Kozina Janez, lernet. Zapotok 15,
Pahuljo Alojzij, posestnik, Siatnik 14,
Sile Franc, posestnik, Gorenji Lazi 11.
Grebene Jože, učitelj, Susje,
Bencina Ivan, delavec. Zapotok 33.
H. Na občnem zboru 8. H. 1950 so se
c'Premettila zadružna pravila v 1. in 2.
lenu.
g Besedilo '«Mej: Kmetijska zadruga v
„«brišejo se člani upravnega odbora
°^ze Ludvik, Campa Janee, Kozina Ja• Pahulje Alojdj, Sile Franc, Grebene
' *ei Bencina Ivan in vpišejo novi Slani
''Obora;
,v
Lovš
.5m Anica, kmetóca. Vinice 8,
Pri
gojateij Franc, kmet. Vinice 31,
Ätelj Irrem, Vinice 17.
£eterlfoi Marija, kmetica, Siatnik 23,
Rozina Jože, kmet, Sušje 6.
i^Sin Marija delavka, Siatnik 16,
*«c Franc, kmet, Slataik 21,
0|
K
•1••••••• za eopod'pisovanje je Zldn.
d
Marija. knfJBOvodln. Vinice 24.
Okrožno sodiïîo v LJubljani
dnp 29. maja 1950.
Za 18/60 — Zadr Vili 43/1 5733

URADNI LIST LRS
34•.
Sedež: Šenčur.
Dan vpiia: 15. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska ubitelo«ulna zatiruga >Üorenjka« V ÄCncurJu.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Kiosirnik Mihael, Jagodic Frančiška, Um.
nik Stane in vpišejo novi člani odbora:
Pajer Alojzij, kmet, Šenčur 9,
Golob Janez. kmet. Šenčur 85,
Stern Alojzij, kmet, Srednja vae 24.
Okrožno sodiSčc v Ljubljani
dne 15. maja 1950.
Zadr VII 101/2
5215
850.
Sedež: Trebija.
Dan vpisa: 19. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom, Irebija.
Na zboru 17. II. 1950 se Je Potrošnika
zadruga z omejen m Jamstvom v Treblji
(Zadr VII 23/2) spojila e to zadrugo in
spremenila eo ee zadružna pravila v 1. in
2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga, Trebija.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. maja 1950.
Zadr VII 23/2 — Zadr VI 97/3 5226

•

351.
Sedež: Velesovo.
Dan vpisa: 19. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Velesovem.
Na III. rednem občnem zboru 20. XI.
1949 eo se epremenila zadružna pravila v
1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Velesovem.
Okrožno sodiate v Ljubljani
dne 19. maja 1950.
Zadr VI 232/3
5232
352.
Sedež: Zagiad.
Dan vpi6a: 26. ma]a 1950.
Besedilo: Kmetijsfca zadruga z omejenim jamstvom r Zagradu.
Na zboru 26. II. I960 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Zagradu.
Izbttiiejo se člani upravnega odbora:
PovSe Franc, Perteilin Alojz, Carinam Ignac, Kocjan Jožeta ki vpiàejo nori Hand
upravnega odbora:
Kocjan Jože, kmet, Zagrad 16,
FlorjanSc" Mairfja,, gospodinja, M. Poljane 3,
,
Cešnovar Anton, kmet, Vel. Poljane 8,
°irnat Antonija, delavka, Zagrad 13.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. maja 1950.
Zadr VIII11/2
5590
*
358.
Sedež: Kog.
Besedilo: Kmetijska zadruga na Kogu.
Dan vpisa 26. maja 1950.
Izbrišejo s-e Člani upravnega odbora:
Kmetee Cecilija. SnajdaT Frane, Robin
Franc. Topolovec <\n'on, Puklavec Peter,
Mavric Janez, Munda Franc, Stajnko Viktor. Puk?ič Franc, Orešnik Rudolf. Kloba
sa Milan. GrubiČ Ignac, Oreïoik Ciril In
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vpiìejo se nevi izvoljeni člani upravnoga
odbora:
Zabavnik Drago, zadružnik. Jaetrebci,
Pevec Alojz, zadružnik, Jaetrebai,
Levanič Anica, zadružnlca, Kog.
Plohi Franc je predsednik, Levazitö
Anka, podpredsdniik. Vnuk Peter pa tajnik upravnega odbora.
Okrožno sodiite v Mariboru
dne 26. maja 1950.
Zadr. III 95
6Û92
*
354.
Sedež: Medrlbnik.
Dan vpiaa: 27. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga Medribnik,
okraj Ptuj.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Keletnik Ivan, Petrovič Ivan. Kolednik
Anton, Vldovič Jakob, Gabrovec MühaJj
m vpišejo novi izvoljeni člani odbora,
kmetje:
Zula Anton, Paradiž, predsednik,
Hercog Franc. Gruäkovec, podpredsednik.
TetičkC'Vič Stanko, Gruškovec, tajnik,
Zuran Anton, GruSiaovec,
Koledniik Jakob. GruSkovec,
Meznarič Kari, Meje.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. maja 1950.
Zadr 111 127
5607

•

355.
Sedež: Ormož.
Dan vpisa 26. maja 1950.
Besedilo: Vinarska zadruga z o. \. •
Ormožu.
Izbrdie se San upravnega odbora Gašparič FiSp in vpišeta se nova isvoliena
člana odbora.
Prejac Konrad, posestnik v Podgorcih,
Majcen Ivan, vinogradnik v Litmerku.
Okrožno sodiSčc • Mariboru
dn© 26. maja 1950.
Zadr • 83
5591

•

356.
Sedež: Pacinje.
Dan vpisa: 19. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga, »"acinje.
Izbrišejo se člani upravnega ciberà:
âegula Anton, Brumež Janez, Slatič Franc,
VraM Martin ta vpllejo novi izvoljeni Sani odbora:
Simonšč Janez, kmet, Pacinje,
Lenart Mihael, kmet, Pacinje,
Zorko Stanko, parketar, Pacinje,
Cuä Franc, kmet, Spod. Vslovlak.
Simoni? Janex Je predsednik, Lenart
Mihael, podpredsednik in Druzovdč Aloje,
tajnik upravnega odbora.
Okrožno aodiSče v Mariboru
dne 19. maja 1950.
Zadr IV 43/a
»540

•

357.
Sedež: Podgorci.
Dan vpisa: 19. maja 1950.
Besedilo: Kmetijslm zadruga, Podgorci.
Izbrišejo ee Člani upravnega odbora:
Marin Iran, Nemec Tomaž, Leben Ivan,
Hanželič Lenart. Roškar Martin to vpISejo
•lovi izvoljeni Člani ort' ora:
Dovečar Janez, kmet, Póàgocd,
Prejac Konrad, kmet. PcdgenoJ»
Ozmeo Franc, kmet, Sodtatf, •

Stran 296
Prejac Ciril, kmet, Breznica,
Ziher Stanko, kmet. ßreznica,
Nemec Ciril, kmet, Sterpaci.
Petek Stefan je precis edn.k,
Dovečar Janez, podpredsednik, •••;••
Konrad pa tajnik upravnega odbora.
Okrožno sodeče v Mariboru
dne 19. maja 1S30.
Zadr IV 129
5542
*
S5S.
Sedež: Ptuj.
Dan vpisa: 19. maja 1950.
Besedilo: Ribar*ka zadruga z o. j.
Ptuj.
Izbriše •• član upravnega odbora: Maroh Peter in vpišeta nova ,•volpena člana
odbora:
Kolarič Ivan, tajnik KLO Grabe,
Hojker-Krstamč Viktor, krcač Vioava.
Okrožno »odi?če » Mariboru
dne 16. inaia 1950.
Zadr lil 5
5538
I
*
859.
Sedež: Presika pri Ljutomeru.
Dan vpisa: 27. maja 1950.
Beeedilo: Vinogradniška obdelovalna za
druga v Presiki pri Ljutomeru.
Izbrišejo se člani upravnega odbora-,
Topličar Janko. Ščavn'Ja: Stanko in v-pifejò novi izvoljeni čkni odbora, zadr u ž••:
Topličar Jože, Rinčetova graba
Horvat Frane, Nunska graha,
Vozlič Kari, Preeika.
Pintariê Aleksander je podpredsednik
upravnega odbora.
Okrožno sodiače v Mariboru
dne 27. maja 1950.
Zadr II 104
5606
Sedež: Razkrižje.
Dan vpisa: 19. maja 1930.
Beeedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga, RazkriŽje.
Izbrišeta ee člana upravnega odbora:
Belovič Stelan, Krauthaker Matilda in vpi.
Je novi izvoljeni član odbora;
Zuman Jože, zadružnik, -'afarsko.
Okrožno sodišče- v ÌHariboru
dne 19. maja 1930.
Zadr V 47
5539
361.
Sedež: Slavščina.
Dan vpisa: 19. maja 1950.
Beeedilo: Kmetijska zadruga v SlavIJrini.
IzbriSejo ee člani upravnega odbora:
Fras Franc, Horvat Anton. Lovrenc Franc,
èpinzer Tončka, Muzek Jože?. Anžeal Konrad in vpišejo novi izvoljen: člani odbora:
Raji? Franc, kmet,. Slav-čim.
Ceh Martin, kmet. G'bina
Cucek Franc? kmet, Smeline:,
MatirSiï Frane. ko'ar Sla vicina.
Rpjlp Fraw je ••••••••.•^, Čeh Martin
pa tajrr1; npravneara odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
doe 19. maja 1930.
Zadr IV 22
5541
,edež: StroSja vas.
Dan rpisa: 27. maja 1950.
Besedilo: -Ktnetijeka, obdelovalna zadruga, Stroi» ru.
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Izbrišejo ee ciani upravnega odbora:
Leseli Janez, Lebar Steran, Sovič Avgust,
Makovec Autou, t rjaveč Stelan in vpiše'u
no'-'i ,xvc!ieu; O.an. odbora, zadružniki:
Puconia Peler, Hermana,
Žnidanč Franc, Ruieelcva graba,
Smodiš Slavko, Podgralja,
Gclob Marta, Nu...=ka graba,
Skrlec Franc, Pristava,
Cvetko Ludvik, Pristava.
Zupanec Šielan. Globoka.
Cvetko Ludvik je podpredsednik upravnega odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne -'• ma a 1930.
Zadr V 58
5608
303.
Sed°ž- Veržej.
Dan vfi.~K. 27. ma'a I0"i0.
Besed'lo: Kmf-'ijska «uirnga, Veržej.
Izbrlf'îjii se čl am upravnega odbora:
Novak M'.rko. Ramar M.-r'.^. Cot Mihael,
KVp'in A l'or» R3"!fT Ir*ef. Ivančič Aloiz,
j!>le". F"<w, Alrumpf Ar ton. Reposa Franc
in v;»5ejo novi izvoljeni člani odbora, zadružniki:
Fer^m- .4nton, Yer?e\
Ran t q «s» Crii, Bunčrrti.
PrcfoS Anton. V'-':7<4
!
n 0,
•••«! •• Fra^N^b'., V rž
Ostar.- .lož". B'i-:čani.
Ferine Antra > orediäedc:^. Rantaša
Ciri] •• tajnik UT>ravne?a r-dbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. maja 1950.
Zadr IV 40
5605
Izbrisi
364.
Sedež: Vipava, okraj Gorica.
Dan izbrisa: 9. raaja 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalua zadruga »Janko Premic« v Vipavi.
Ker je prenehala delect- :• sta ee names'o •••» utïtanoviil nov-, KDZ Podraga in
Lorč.
Okrožno sodišfe v Gorici
dne 9. maja 1950.
Zt 83/46
4938

•

365.
Sftdtž: Brezico.
Dan izbrisa- 10. maja 1950.
Besedilo- Vnar-k-i zadrnsa z omejenim
jamstvom v Brežicah.
Zaradi prevzema vseh aktiv in pasiv po
Zadružni vinski kleti Okrajne zveze kme.
tiskih sa d rug Kr'ko. ravnateljstvo v Bre
Žicah.
Okrožni» sodiS?*' v Ljubljani
dne 10. maja 1950.
Zadr III 51/5
4768
*
366.
Sedtž: Bukovgčiea.
Dan izbr;sa: 19. maja 1950.
Besedilo- Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v BnkovïCici.
Zaradi spojitvr p Kmet jsko zadrugo
na Bukovici (Zadr • 29/2).
Okrožno sodišče v Ljubljani
dnt; 19. maja 1950.
Zadr VI 28/4
6225
*
<f;r]i'7.: Trcbija.
Dan izbrisa: 19. maja 1950.
I5°ped lo: Potrošniška zadruga z •••••uiiu jamstvom v Troblji.

Štev. 18-6. VI. 1950
Zaradj epojrtve s Kmetijsko zadrugo
Trebija.
Okružuu «oilišff * Ljubljani
dne \9. mam 1'JöO.
Zadr Vìi 23; 2
5230

Trgovinski register
Vpisi
3GS.

Dan vpiea: 19. maju 1950.
Sedež: Bukovica, ÓbO Kamnik,
Beued.lc: Go't'lnu Kraiijc Ivan.
Imetnik: Kranjc Ivan. gostln.čar. Bukovica «t. 11.
Zt 34/50 - Rs> A VIII 139/1 5204
Sedež: bobino. 0L0 Kamnik.
Beisedüo. Gostilna pri Ručigaju.
Imera.k: Ručigaj Stanko. 2C6t"lnčar iz
Dobena št. 10.
Zt 35/50 - Ky A VIII 138/1 5205
Sedež: Loka, OLO Kamnik.
Besedilo: Gostilna pri Panovcu,
Imetnik Podgoršek
Pavla. gostilničaJImetn...
..
ka, Loka M. 2.
Rsj A VIII 137/1 S206
Zt 31/50
Sedež: Moravče,
Besedilo: Gostlna Nadlogom.
Imetnik: Majdič Reca, gostiimčarka, Moravče 41
Zt 33/50 - Rg A VIII 135/1 5208
Sedež: Radomlje, OLO Kamnik.
Beeedilo: Gostilna Pogačar Jože.
Imetnik: Pogačar Jože. gostilničar, Radomlje 5Zt 32/50 - Rg A VIII 136/1 5207
Sedež: Trzin. OLO Kamnik.
Besedilo: Gosflna Kržišnik Marija.
Imetnik: KržHnik Marija gostilničarka
v Trzinu M 120.
Zt 25/50 - Rg A VIII 129/t 5214
Sedež: Trsin. OLO Kamnik.
Be&edikj; Gostilna Kurent Antonija.
Imetnik: Kurent Antonija, gostilničarka,
Trzin it 112.
Zt 27/50 - Rg A VIII 132/1 5211
Sedež: Trzin, OLO Kamnik.
Besedilo- Gostilna Strmole Slavko.
Imelnlk: Strinole Slavko, gostilničarTrzin 58.
_
Zt 31/50 — Rg A VIII 134/1 5209
Sedež: Vodice. OLO Kamnik.
Besedilo: Gostilna Gubane Janez.
Imetn'k: Gubane Ivan. £CAtiln>'čar, vodice M. 16.
„.„
Z1 23/50 - Rs A VIII 128/1 520Z
Sedež: Vodice, OLO Kamnik.
Beaedflo: GoätUna Kramar Jožko. v
Umetnik: Kramar Jožko, eostilnic^Vodice 123 pri L;tibljan:'Zt 22/50 - Rg A VIII 127/1 5«»
Sedež- Volčji potok, OLO Kamnik.
Besedilo: Gostilna Uršič Antonia,
Imetnik: Uršič Antonija, troetilnicarka,
Volčji potok St. 40.
Zt 24/50 - Rg A VUI 131/i »*"
- Obratni predmet pri vseh tvrdkab:
vrlevanje gostilničareko obrti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. maja 1950.

Iz
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Dao vpfea: 28 mak I960.
Sedož: Bukovica, OLO Kamnik.
Besedilo: Gostilna Spento ••»•*.
iraetndk: &••••• Marija, goetitnHSerim,
Zt 07/50 - Rg A VIII 14Ö/1 Ö244
Sedež: Loke.
m
Besedilo; Gostilna Pirëlïarij».
imetnik- PlrS Marija. gortllnicarka, Lo.

*e •),

Zi 40/•• — Rg A Vili 141/1 524S
Sedež: Moravče, OLO Kamnik.
"cedilo: Gostilna Sloruli.
i *??1•>.: Presone Frandia. go**1 iliilfar4 Moravče 27.
Zt 44/60 - Rg A VIII 149/1 6240
Sedež: Moste, OLO Kamnik.
"eœdjio; Gostilna Jerman liana.
ir„v?ietDll!: Jerman Ivano. goetllnicarka.
Zt 47/5• - R« A Vili 14R/1

5241

jetiez- Mosie. OLO Kamnik»«sedilo: GostUniça Kepic Marija.
.."netnikt
Kopio Marija. goaUlnlCark«,
•
•\• st. 40.
Zt a«/f,o _ Rg • VIII 147/1 5242
^d<-?: p,,,,,],. •|• Knmnilt
""8f«dil(v Gostilna Per«», PraiiflSkn.
imetnik: Ferne FranèiBUa. gortllnlPrir
ka
Potok St. 7.
Zt 41/50 _ Rg A Vili 142/1 •247
Sedež: Podgorje. OLO Kamnik.
fedito: Gostilna Kmetif Angela.
pimetivijj. Krneti. Angela, gcstilniöarka.
°đ3orje 8G.
Zt 40/50 _ Rg A VIII 150'1 5239
^edež: Sela.
"eeedilo: Gostilna VrSnU; Ana.
lig mI;: Vršnik Ana. goetilnlüarka. SaZt 89/50 I Rs A VIII 140/1

5240

f^ež: Suhadoie.
?es*dilo: Gostilna Rode Atemt.
j./.iietnik:
Rode Avgust, ••••••••• 4n.
••
°1• St. 2^
Zt 86/50 - Rs A VIII 146/1 5243
n|edež: st. Vid pri Lukovici. OLO KamB

esedilo: Gostilna Rus Josip.
?t. j^: Roe Joeip. gortifalčar. St. VA
t

Sedež: Eri« 8t. 32, OLO Kamnik.
Beeodüo: Göltiina Zorman Ivana.
Imetnik: Zorman Ivana, gostimicarka,
Kii2 32.
Zt •7/50 — Rg A Vili 1CÖ/1 6331
Sedež: Krtina, OLO Kamnik.
Besedilo: Gostilna Rodo Metod.
Imetnik: Rode Metod. ffoetditniCajr. Krtina 33.
Zt 59/60 - Rg A VIII 160/1 0332
Sedež: Loka, OLO Kamnik.
Besedilo: Gostilna Burgar Marjeta.
Imetnik: Burgar Marjeta, gostiuriùairka,
Loka 32.
Zt 55/50 ~ Rg A VIII 154/1 5329
Sedež: Mengeš.
Besedilo: Gostilna pri Drnovžku.
Imetnik: Moržif FranoiSka. gostilničark.i. Vel. MeiißvS 19.
Zt 40/60 _ Rg A VIII 159/1 5335
Sedež: Moravče, OLO Kamnik.
Bcsodilo; Gostilna pri Rlopcarju,
Imotuikt KlopßiS Jože. gostilničar. Moravč? 32.
Zt 02/50 - Rg A VIII 102/1 5333
Spdež: Moste. OLO Kamnik.
Besedilo: Gostilna Spruk Milka.
Imetnik: Spruk Miikn gcetilnlčarka.
MOPIP 51.
7• 47'50 - Re A VIII 152/1 5327
Sedež: Umilimi je. OLO Kamnik.
iiwcdiïo] (iirlilna Cerar Ciril.
Imetnik: •••.• Ciril. gostilničar. Radomlje 15.
Zt 51/50 • Rg A VIII 153/1 5328
Sedež: Zngorfi i OLO Kamnik.
Besedilo: Ge*ti!na Rebernik Frančiška.
Imetnik: Rebe'"'k Francka, postilnitnri;a. Zacorica P.
Zt 01/50 - l{g A VITI 15S/1 5334
Sedež: Zff. Tuhinj. OLO Kamnik.
Besedilo: Gostilim Baloli Ivana.
Imetnik: Rniol» Ivana gostiiničarka,>
Ze. Tuhtaj «t. io
Zt 4R;-rO - lig A VIII 100/1 5330
Obratni predmet pri veeli tvrdltah: IJ>
vrJevanle ^"Atiinil^nrake obrti.
Okrožne «odlSčo v LjuuIJni;:
dne 24. maja 1950.

»rsp„v ' Pr«flmof prt v*eh tvrdkaiit Iz*"ije coatllnttarake obrti.
Okrožno eođiHe v Ljnbliani
dne 23. mai« 1950.

371.
Sedež: Moste, OLO Kamnik.
Dan vpisa: 25. maja 1930.
Besedilo: Gostilna Žcbevec Apolomja.
Imetnik. Zebovec Apoloniia, PcetilnlCarka. Moste 47.
ObrotnJ pmdmet: Izvrlevanje geetilnJfaneke obrif.
Okrožno sodiščo v Ljubljani
dno 25 maja 1950.
Zt 65/50 - Rs A Vili 1G3/1 5330

370i

378.

Zt 85/50 _ Rg A Vili 14IV1 5240
f^ež: Zc. Stranj«, OLO Kamnik.
jedilo nosilna Knritnik Franliïka.
lU

- 4. stranie 10.
Zt 42/50 - Bg • VÎII 144/1

5245

ra nl

*

9• J^i$a: 24. maja 1950.
rč*ll n,,«K OLO Kamnik.
ImJiđ ,0: Ooslilna Mara Pavla.
..^nllt:
Mnm Pavlo.
Puvln. f!«•lnitark.T
tu*m
Mom
re
*ie 1G

?
• CO/no - Rg A VIII 157/1 5333
Se* KoSeïe
BA
. OM) Kamnik.
^etnlìr ì Go8'ilnn Ramovž Francka.
^•••••\\n mavi Franefea, gostiln'carka.

& 63/50 -. Ru A' Vili 161/1 BS37

•
Sedež: KraSfe, OLO Kamnik.
Dan vpisa: 20. maja 1950.
Beeedlio: Gostilna Bergant Marija.
Imetnik: Borgant Marija, gostilničarica,
Kräfte 4.
Zt 07/50 - Rg A VIII 160/1 658S
Sedo-Z: Podhonj. OLO Kamnik.
Dan vplea: 26. maja 1950.
Besedilo: Krfma Černivec.
Imetnik! PuetoslomSek Neïa, gwKmiČarka, PWhom 6.
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Obratni predmet pri obeh tvrdkab: iz>
vrfiewnjo kromorekega obrta.
Okrožno sodijo » Ljubljani
dne 26, maja 1050.
Zt 66/50 — •8 • VIII löö/l 5587
*
373.
Sedež: emarca, OLO Kamnik.
Dan vpisa: 25. maja 1950.
Besedilo: Go'tilna Jeran Mavririj.
Imetnik: Jeran Mavrici], goeUInlêar,
Smarca.
Obratni predmet: Izvrže vanje gostilniEareke obrti.
Okroïno undiïC'e T LJubljani
dne 25. moja 1050.
Zt 56/50 - Rg A VIII 164/1 5569
Spremembe
374.
Sedo: Ljubljana.
Dan vpiea 20. maja 1950.
Besedilo: Ivan Ogorelec & Co. Ifeim
industrija in trgovina, drniba i o. z<
Ljubljana.
Na podlagi odloEb» MLO, porerjeniïtvo
•• trgovino in preelirbo z dne 13. V.
1950, St. 2031/50. Je tvrdka presio v iftvidacijo.
Likvidator: Pelan Vladimir. LpiMiana,
Illmka 12a.
Llinidacijritn firma: kakor deslei « ririfitavkom >v likviidacijjc.
Likvidator eamostojno podpisuje likvidacijsko firmo.
Okrožno sodiate v Liubljnni
dne 26. maja 1930.
,
Re C ITI 074/5
",598

Uvedba postopanja
za razglasitev 7•\ mrtve
1 R 23/ÖÜ—3
5(•)3
Vogrdn Ferdinand, roj. B. V. 191! na
Pdicab. ein Jakoba lu Tere»l|e rodne
TorSie, ceotni delaveo v Orelio^kem rbu
št. 30, jo bil 1. 1943 prisiilno rrobili-ziran
v nemško vojsko ;., KP JP ?aùtù\t- ocInsJl
evojcom s niemora z dne 5. dénombra
1944. Bnjo je v okolici meeta KoSire paiol in co od todaj pogreša.
Na predlog gene Vogrin Franačke, đeiavke v Oteheivskem vrhu 30, 6e uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega ifl
se izdaja poziv, naj fie o pogreSanem <'
dveli mesecib po objavi v Uradnem Betu
LRS perora •••••• nli ^Vrbniku Prasu
•Tožefu, malemu kurt'tu v ^rp5nilivcil!. PG. Radgona.
Vcgrfn Ferdinand ee poziva, nal PP «glasi ori podiSču aH da vest o «ebi.
Po preteku roka bo sodi^p •"••?•• o
predlogu.
Okrajno sodišfo v Gor. Radgoni
dne 24. maja 1950.
*
R 256/50
50G9
Špik Adolf. roj. 1. IT 1925 v Biiko^m.
sin Stefana in Marite rojene Mavri. nek.
pomočnik iz Bukovega 5t. 71, okr.ij ••-'i.
ef od5el feeenf 1943 t partizanom in t" "d
15. XII. 1044, k"o en Ca ujeli Nemci nogreSa.
Vn predlog oîteia RpiSa ftfefaiifl. dolsvi-A
'z Bnkoviga št. 72. se uvede postoonnip za
razsIaMtev •• mrtvecra. Vftaikdo k"i o 00greSanem ka] ••, ee poztva. naj o 'P*
v dveh meeeoffi po objeva v Uradnem li«t«

Stran 298

URADNI LIST LRS

LR S poroča sodišču ali skrbniku Sova Jo.
žefi, gospodinji iz Idrije, Titova 43.
&pik Adolf se poziva, naj eo zglaai pri
eodisču aL da vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 8. maja 1954).
*
II R 153/50-2
5472
Burlovič Matija, roj. 11. IV. 1890 v Starodu, sia Matije in Marije rojene Berne,
tic, kmečki delavec iz Staroda 17, je
1. 1913 odšel v USA in kot rudar delal v
mestu Mffiwauke. O njem ni glasu že izpred prve svetovne vojne.
Na predlog polsestre Bubmič Ivanke roj.
Burlovič, gospodinje iz Staroda 4, se uve.
de postopanje za razglasitev za mrtvega
in sé poziva vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj znano, da to v treh mesecih po
objav; v Uradnem l.stu LRS sporoča sodi.
šču ali skrbniku Oljšaku Toussaint«, sodnemu uslužbpncu v Ilirski Bistrici.
Po preteku roka bo sodi'če odtoSilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 19. maja 1950.

•

II R 154/50-2
5475
Polh Ivan, roj. 24. XI. 1910 v Harijah,
eia Alojzija m Antonije rojeno Grlj, ru.
dar iz Harij 22, se kot itali jansk: vojak
pogreša iz Rusije od decembra 1942.
Na predlog žene Polh Ivane rojene Matko, gospodinje iz Trnovega pri Ilirski Bistrici, ee uvede postopanje za razglasitev
za mrtvega in se poziva vsakdo, ki mu je
0 pogrešanem kaj znano, da to v dveh me.
eecih po objavi v Uradnem listu LRS sporoča sodišču ali skrbniku Ziberna -Josipu
eod. uslužbencu v ••••• Bistrici.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
. dne 24. maja 1950.

•

1 R 44/50-5
5182
Gril Viktor Frančišek, geometer, roj. 6.
••. 1910 v Borovnici, sin Viktorja in
Hedvige rojene Besek, Kočevje, katastrska uprava, je jeseni 1943 šel v III. bat.
IX. brigade XVIII. divizije ter ee od takrat pogreša.
Na predlog očeta Grala Viktorja, strojevodje v pokoju v Ljubljani. Predovičeva
It. 15, ee uvede postopanje za razglasitev
za mrtvega in ee izdaja poziv, naj so o
njem poroča do 10. IX. 1950 eodisču ali
skrbniku Cerhivcu Jožetu, eod. uradniku v
Kočevju.
Gril Viktor eo poziva, naj ee zglaai pri
eodišču ali da glas o Bebi.
Po preteku roka bo sodišče odloSlo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 19. maja 1950.

•

I R 219/50-5
4876
Hruška Anton, roj. 26. II. 1922 v Volčjih njivah pri Mirni, sin Hruška Cecilije.
avtoLičareki pomočnik v Ljubljani. Celovška c. 259. e e kot partizan od pomladi
1942 pogreša.
Na predlog matere Aznüt Cecilije rojene
Hruška, gospodinje v Ljubljani, Kapiteljska 11, ee uvede postopanje za razglasitev
ra mrtvega in ee izdajal poziv, naj ee o

pogrešanem poroča sodišču ali •••••••
Tomažiču Ivanu, Dravlje, Pržanjska cesta,
Ljubljana, oziroma predlagateljici.
I R 232/50—4
4877
Minoljevič Marija, roj. 15. VIII. 1922
v Ljubljani, Vevče, hči Stefana in Ivane
rojene Dobnikar, šiviljska pomočnica v
Vevčah 66, Ljubljana, se kot partizanka
iz roške brigade od jeseni 1942 pogreša.
Na predlog Miholjeviča Viktorja, brivca,
Vevče 66, Ljubljana, ee uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega in so izdaja poziv, naj ee e pogrešani poroča sodišču ali
skrbniku Aliču Štefanu, Zg. Kašelj 131,
Ljubljana, oziroma predlagatelju.
I R Ž33/50—4
4873
Plečko Branko, roj. 1. VIII .1923 v
ljubljanski porodnišnici, sin Jožeta in Angele rojene Valetnčič. kotlar pri drž. •-,
Ljubljana, Galjevica 106, je b*ss« kot partizan padel 16. .X- 1943.
Na predlog Pieci«) Ange;& rojene Valenčič, goapodinje v LJubljani. Galjevica 106,
se uved- ffPiopanje za . uglasitev -a
mrtvega in se izdaja poziv, naj se o pogrešanem poroča sodišču ali skrbniku
Ravnikarju Francu, Ljubljana, Galjevica
126, oziroma predlagateljici.
Hruška Anton, Miholjevič Marija in
Plečko Branko se pozivajo, naj ee zglasijo
pri sodišču ali dajo glac- o sebi.
Po preteku dveh mesecev od objave v
Uradnem Hstu LRS bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana
dne 8. maja 1950.
•k
I R 238/50—4
4875
Burger Jože, roj. 20. XII. 1913 v Ljubljani. Sp. Šiška 11, sin Jožefa in Alojzije
rojene Pišek, tehnični uradnik v Ljubljaui. Vodovodna 74, je bil 1. 19-12 interniran v Italiji, po kapitulaciji Italije pa
odpeljan v Nemčijo in je baje umrl v januarju 1945 v Flossenburgu.
Na predlog Burger Alojzije rojene Pišek, prodajalko v Ljubljani. Vodovodna
št. 74, se uvede postopanje za razglasitev
za mrtvega in se izdaja poziv, naj se o
pogrešanem poroča sodišču ali skrbnici
Samotorčan Ani, Vodovodna 66. oziroma
predlagateljici.
I R 234/50—5
4874
Koželj Martin, roj. 33. XI. 1S86 v Lokah
pr] Krašnji. sin Jožefa in Ane rojene
Vajde, krojač v Ljubljani, Hotimircva 14,
se od 25. XII. 1943 pogreša.
Na predlog nečaka Koželja Jožeta, invalida v Dobu 119, se uvede postopanje za
razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv,
naj se o pogrešanem poroča sodišču ali
skrbniku Koželju Jožetu.
Burger Jožo in Koželj Martin ee pozivata, naj eo zglasita pri sodišču ali dasta
glas o sebi.
Po preteku 2 mesecev od objaive v
Uradnem »listu LRS bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno ođišče za gl. mesto Ljubljana
dne 11. maja 1950.

•

I R 383/49
4932
Vrmajak Janez. roj. 13. X. 1918 v Renici na Pohorju, sin Ignaca in Antonije
rojene Berdinek, posestnik v Ribnici na
Pohorju št. 93, eo od junija 1945 pogreša.

gtev. 18 - C. VI- lggO
Na predlog žene Vxhnjak Steianiije, pPeeetnice v Hudem kotu št. 93. eo uvedo
postepanje za razglasitev za nu tvega.
Vsakdo, ki nrn je o pogrešanem ka)
znano, se poziva, naj o tem v treh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS poroča
sodišču ali skrbniku Miheliču Jakobu, toniku KLO RibS|ca na Pohorju.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 15. maja 1950.
I R 401/49
552o
Jelenko Jurij, roj. 1. IV. 1904 v Skomru, ein Franca in Marije rojene Vodovod
kmečki delavec v Res&njaku 10, je 1. 19*"
vstopil v NOV in se od 1. 1944 pogreša«
Jelenko Franc, roj. 1. IV. 1919 v Recenjaku, sin Franca in Marije rojene "°"
dovnik, kmečki delavec v Recenjaku si«
19, je vstopil v NOV on so od 1. 1943 pogreša.
Na predlog KLO Sv. Lovrenc na Pohorju oziroma matere obeh Jelenko Marij?,
gospodinje v Recenjaku 19, se uvede \r<y
stopanje za razglasitev za mxtveg't.
Vsakdo, ki mu •• O usodi pogrešan"«
kaj znano, ee poziva, naj o tem v trdi n,e'
eecih po objavi v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali ekrbniku Zgermu Francu
v Recenjaku 44.
Po prrteku roka bo sodišče odločilo °
predlogu.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 25. maja 1950.
4718
I R 64/50
Vanek Ferdinand, roj. 18. VIII. 1902 *
Gružu, ein Ivana in Jožefe, električar
Ptuju, ee od maja 1945 pogreša.
^
Na predlog žene Vanek Rože, gospod1'
njo v Ptuju, Aškerčeva 12, se uvede P0'
stopanje za razglasitev za mrtvega in B
izdaja poziv, naj se o pogrešanem v tren
mesecih po objavi v Uradnem liftu LR«poroča sodišču ali skrbniku Junge*!
Stanku, skladiščniku v Ptuju, Aškerčeva iPo preteku roka bo eodišče odločilo
predlogu.
Okrajno sodišče v Ptuju
dne 5. maja 1950.

R 203/50-5
^
Grča Marija, roj. 7. IX. 1919 v« •••1'
vasi št. 25, hči Hermana in Marijo rojen
Gec, stanujoča tam na št. 8, gospodinj.
se od septembra Ì943 pogreša«
«,
Na predlog moža Grča Maksa, vulkan^
zerja iz Dutovelj št. 108, se uvede po*££
panje za razglasitev za mrtvo ih so 1Z<S-^
poziv, naj se o njej v treh ••••• po ° *
javi te odločbe v Uradnem liei» * „-J-u"
reča eodišču ali ekrbniku Bcnčiču^M•
uslužbencu okrajnega sodišča v ^0^3?.^ 0
Po preteku roka bo sodišče odločilo
predloguOkrajno sodišče v Sežani
dne 4. maja 1950.
5563
R 322/50—2
2mavec Jože, rojen 21. IV. 1918 v Gornjem gradu, sin Zmavca Franca in •
rije rojene Repanšek\ poljedelec, hV- •••
rijan št. 60, p. Gornji grad', je bil v je
vojaški elužbi v Beogradu in eo f"c.
bardiranja po Nemem 6. IV. 19» P0"'
^Na predlog matere Žmavec Maritei^g
ne Rcpanšek, preužitkarice, Sv. *'">>;,,
St. 50, p. Gornji grad. se uvede •°?'•••
nje za razglawitew «za» mrtvega in so J*

. ••••

fe 18 — 6. yj. 1950
?fS,V' ^• aö ° pogrešanem do 1. VIII.
i*>0 poroča 6cdi§ču ali skrbniku Voläufc•
«• Antonu, tod. uradniku v Šoštanju.
^niavuc Jože sc poziva,, naj se oglasi pri
Valien aH da vest o sebi.
to pretoku roka bo eodiščo odločilo o
Predlogu.

Oklici za dvig sodnih pologov

Okrajno eodiščo v Šoštanju
dne 16. maja 1950.
j_

I U 38/50-2
4878
Zupančič .lože, roj. 13. II. 1914 v TrL°i
• • nuIar v Trb°vljah it 192. jo od*G1 9. IX. 1944 k partizanom in ee od de.
embra 1044 pogreša. Verjetno jo utonil
aav[ m?rl Zagorjem in Litijo.
•• predlog matere Zupančič Jožefe, go.
«Pođinje v Trbovljah. Lokah Št. 192. ee
e
ff ao postopanje za razglasitev za mrtve»a in 6B izdajal ipoziv, naj ee o pogreša,
"cm do 15. VIII. 1950 poroSa sodišču.
"o preteku roka bo eodišče odloČilo o
Predlogu,
Okrajno sodijo v Trbovljah
dnn 12. maja 1950.

•

• 4t)/50_2
.5255
Ij^'^iòisar Antonija, roj. 21. V. 1924,
»nK'anfiišar
Antona in Jožefe rojeno
l
,"e<ived
v - SOäpodi'Ojska pomočnica v Pralna v Trbovljah, jo odšla o veliki no{
ìPV n * ' partizanom, udeležila 6o jo bó£7 27. vi. 1944 pri Sv. Lenartu. Velika
^•• ter tam verjetno padla.
Na predlog etare matere Medved Jexe,
^Pcdmjo v Trbovljah, Lokah št. 510, ee
te
Postopaiijo za razglasitev za mrtvo
-^ f'e izdaja poziv. nai so o pogre?am
Po i X. i 950 bo eodiSče na vnovično
io odločilo o predlogu.
Okrajno Rodiščo v Trbovljah,
dne 22. maja 1950.

'i.iiškoknjižni oklici
' --9

5319

Dražba
geja predlog zalit.1 stranko VrešSafc AnPhi!•! roJ°"o Munda, Maribor, Tezno,
J ? c. gt. 55, bo 12. VI. 1950 ob 8.
U'4T>I
Vem G°dišču v eobi št. 14 na podij^8 »m odobrenih dražbenih pogojev
••• a nepremičnin zemljiške knjige LešParc - §t- 40> Parc- êt- ela^MKSe e hišo
462/i ^,'2'5 • ßosp- poslopji, • pare. št.
k ;• '165/1, 407, 594* 465/2, paSniki. pare.
47i 5/20' 5°t. gozd, parc. St. 464/1. 466,
-It *-«livo
- 470.
•— 575,
— travnik,
'Sffî . parc. St.
parc.
4 vrt v
•
aro,
r
skupni
izmeri
17ha 0
•••
• D2 m'.
na
ttUđ!?^
čednost 653.427 din. najmanjši
S!<
io 453.450, varščina 65.350 din.
v], j. ttePremičnini zomlj- knjiga Leïnica
laj;: 40 spadajo pritifeline: 1 težji in I
7
Ooo ^TOdarski voz, v cenilni vrednosti
p đm. ki jo že zgoraj upoštevana,
daja namianjgim ponudkom se ne proÖB

pogoj! eo na vpogled* pri eo-

Rei
«delÜ . p0n"đnik
?

Janine dražbe eo lahko
.tisti, • ima pritrditev pristojKra
jncffa oziiroma mestnega izvršil-

tteg,''Ì

le

Su 206-20/49—30
5068
Okrajno sodišče v Brežicah hrani večje
število sodim pologov, ki so bili položeni
pri bivših okrajnih sodiščih tukajšnjega
območja: Krško, Sevnica in Brežice.
Po 3. členu uredbo vlade LRS z dne 11.
II. 1948 (Uradni list LRS št. 8-51/48) eo
pozivajo upravičenci, ki imajo pravico do
teh pologov, da v 3 mesecih po objavti
oklica v Uradnem listu LRS zahtevajo,
naj se jim polog izda, kar bo sicer eodiSče izreklo, da jo polog zapadel.
Sodišče hrani tele pologe, ki presegajo
znesek 1000 din.
Pri bivši Hranilnici in posojilnici v
Sornici (za zap. àt. jo ime in priimek koristnika, št. hranilne knjižico in polog
v dinarju)
'1. Zagrajšek Ivan, 5682. 2.048.06.
2. Kranjc Alojz, 6431. 5.75764,
3. Lončar Marija, Sp 1556—.
II. Prj Kmečki hranilnici in posojilnici
v Rajhenburgu
1. Ferlin Alojz, 1621, 1.260.15,
2. Jug Franc, 2128, 1.190.50,
3. Remih Jožef. 605, 2.186.25.

1.
2.
3.
4.

III. Pri posojilnici v Rajhenburgu
Kukovičič Alojz, 1429. 1.097.20,
Kukovičič Verica. 1613, 1.273.S0,
Kukovičič Angela, 1612, 1.239.45,
Aman Borta, 16Ö0, 1.068.9.5.

IV. Pri Hranilnici in posojilnici Sv. Križ
pri Kostanjovici
1. Siittič Jakob in Jožef, 44. 1.200.35,
2. Sinfrič Jožef, 109. 1.354.85,
3. Sintič Mihael, 2543, 1.278.25.

Oglasi sodišč
14/i5o

nega odbora za nakup nepremičnine, ki
jo''na dražbi.
Okrajno ••-dišče v Ptuju
dne 11. maja 19o0.

V. Pri Komunalni banki OLO Krško
v Krškem
1. Jurečič Janez, 5444, 1099.
2. Hereog Franc, 6592, 1179,
3. Come Alojzij, 5222. 1785.
4. Blatnik Jožef, 7568, 1790,
5. Sm.uk Alojzij. 7736, 1704.
6. Smuk Frančiška, 7737. 1704.
7. Znideršič Marija, zap. sklad nedl. Kozinc roj. Kralj, 7891. 1245,
8. Metelko Martin, sedaj Amalija, 3138,
2197
9. Dime Jože. 6340. 1925.
10. Cernie Franc, 8655, 1883.
11. Blatnik Jožef, 8732. 1391.
12. Urbanč Stanko (Marija) 8791. 1101,
iS. Butara Janez, 87ÔS, 2163.
•4. Hočevar Alojz. 8867, 1271,
15. Hočevar Ana, 8868, 1271,
16. Augustin Rriefina. 9037, 1422.
17. Salmi? Bozalija, zap. 9117. 133.2.
18. Tomažin Ana, sedaj Anton •••. •••
9305. 3743.
19. Rostohar .Tcsipina. 9410. 1741,
20. ëterlt Jože. 9572, 3285.
21. Amlek Anton. 9578, 1085.
22. Benkovič Marija, 9S05. 1794.
23. Gorup Katarina. 10040 1056.
24. Skoda Jože. 10147. 1034.
25. Jurečič Franc. 1158. 1030,
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26. Rožanc Anton in Terezija, zap. sklad,
10175, 14•9,
27. Zorko Marija, 10213, 11S2,
28. AndrejaS Franc, 102S9. 1259,
29. Tomažin Anton, 1Q334, 2352,
30. Matos Anton, 8585, i746,
31. Bradač Alojziia. 8800. 1114,
32. Golob Matija 8801. 1114,
32a. Žugič Matija, 8748, 1162,
33. Žugač Jožef, 8749, 1162
34. Zugič Janez. 8760, 1160,
35. Grče Jože — Alojz, 9345, 1009.
36. Crtalič Antonija, 10572, 1182,
37. Matko Franc, 10652, 1009.
38. Baje Janez, 10703. 2338.
39. Baje Ah>jz, 10703, 2.338.
40. Lindič Albin, 10731, 1345,
41. Turk Janez Marija in Cecilija. 10796,
2148,
42. Juratovac Franc. 10S09, 1731,
43. Juratovac Ana, 10S28. 2141.
44. Butkovič Franc, 10952. 1050,
45. Bizjak Mirko nedl., 11013. 1769.
46. Cerovšek Nada. 11120. 2074.
47. Butkovič Silvi, 11122. 1266.
48. Golob Martin ml. 111355. 2679,
49. Kožar Jože (Anton), 11340. 1218.
50. Kožar Anton, 11468, 1610,
51. Puhly Alfonz, 11458. 1610.
52. Gregoršak Franc nedj., 11539, 1474.
53. Ravnikar Anton, 11666, 1277.
54. Turk Marija, Cecilija, 11722, 1922,
55. Mirt Janez (Angela) izvrš. öklad,
11872, 1469.
56. Stoje Janez. 11934. 1637,
57. Vrščaj Alojz (Amerika), 12028, 1401,
58. Vrščaj Angela omož. Urbič, zap. hčere. 12030. 1385,
59. Vrščaj Jože. 12029, 1054.
60. Lokš? Aloiziia, 12145. 1016.
61. Fotokar Anton, 12400. 1135,
62. Lekše Franc. 12460. 1258.
63. Lipar Marija, 12779, 2866.
64. Jane Lucija. 13544. 1178.
65. Retolj Kristina, 13555, 1000,
66. Pire Jože, 13563. 18S9,
67. Certe Jože. 13568, 1650.
68. Cerio Jože ,13627. 1616.
69. Cerle Marija, 13628. 1616.
70. Cerle Anica. 13629. 1616.
71. Butara Janez/Franc, 13642,1615.
72.,Bregar Janez, užitkar. 136443. 2249,
73. Ferenčak Olga. 13644, 2070.
74. Kra5ovec Ana, 13648,1633.
VT. Pri Krajevni hranilniei MLO Brežice
1. LepŠina Ivan. 2958, 2332,
2 Deretvenšek Agata, 6.318. 1348,
3. VorbanKč Ivan. 6416, 1973,
4. Lupšina Marija. 6507. 1168.
5. Hlebec Anton, 6848, 2607.
6. Žerjav Terezija, 6910. 3576.
7. Fabinc Stanislav. 7042, 1111,
8. Kovačič Bernarda, 7384. 1900.
9. Šmajgelj Ivan, 7727, 1984,
10. Matelko Alojz, 7930. 1188.
11. Uršič Anton. 7970, 1244,
12. KroŠelj Leopoldina, 7787. 10.391.
13. Iljaž Johan. 8098. 1158,
14. Cirnski Jože, 8217, 2057,
15. Cirnski Marija. 8218, 2058,
16- Cirnski Anton. 8219 2058.
17. Sušteršič Neža. 8357, 1831.
18. Znideršič Marija. 8367 2582.
19. Brine Viđa. 8449. 1700,
20. Krojačič Marija. 8623. 2182,
21. Mirtei Ana, 8840, 1365
22. Cernelč Marija. 8905 Ì230.
23. Cernelè Frano 8907 10S6.
24. Cernelč Rudbif, 8908, 1096
25. Rozman Johan, 8937, 1108.
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20.
27.
2b.
29.
30.
•M.
.;:.
33.
34.
36.
63.
37.
38.

v

Deržič Branko. «972, 1743,
Prancckoviè AuUmija, 0075. 1217,
Francekovič Marija, 9076, Î217,
Kovacič Jebana. «)77, 1080.
Hegler Franc. 9252, 4942,
Putrii» Marija, 02«4, 1100,
Petan Kristina, 9300, 3742,
Novak Terezija, 9315, 1464.
Omeizu Ivana, 0344, 1306,
Kink .Mihar-1 9019. 1020.
Križmaiuč Anlonila 0658, 2036.
Kovačio Alojü 9720, 1134,
Sorger Hermana Avgust in Johan,
9848, 1032,
39. Ponič Marija, 10.323. 2055,
40. ••• Gabriela, 10.429, 1539,
41. Lupsina Marija, 12,279, 1Ó17
42. Simonlek Adolf, 12.280, 1.539.
43. KrošelJ Marija. 12.297, 1191.
44. Iloržen Jože, 12421, 1055.
45. Vodopivcc Rudoli, 12486. 16S04ö. Majcen Alojz. 12.516, 1040,
47. Turka* «Metati. 1479, 2269,
48. Gtaroveek Vaicene, 1501, 2145,
49. Ferenčak Uršula. 403G. 1026,
50. Hotko Joliiiii. 6068. 1,118.
51. Obìfaia Motorje, 6926. 1270.
52. Hai va t ViHeni. 9709. 1032.
53. Kopina Solo. 10.515. 12.120,
54. Zapuščina Markov«, 16.514. 11.903.
65. Medic Doroteja, 472. 1949,
56. Koboiic Viljem. 524. 2431.
57. Kobetič Albini, 525. 2431,
58. Kobetič Hilda. 526, 2431.
59. Kobetič Adolf. 527. 2431. '
60. Kobetič Beta. 528, 2431.
Opozarjamo, da eo podatki o posameznih pologih pod 1000 din v oklicu, ki i»
nabit na eodnl dcekl okrajnega eodiïèa v
Brežicah in na MIO KrSko in Sevnica.
Okrajno sodišče v Brežicah,
dne 4. maja 1950.

•

5254
Okrajno «odieòe za gl. mesto Ljubljana
v LJubljani hran: n»kaj etarih eodnìh pologov — vioZnih knjižic, založenih svoj
čae pri bivšem okrajnem eedisču v Litiji.
Med temi pologi eta v vrednosti nad 10T)0
dinarjev (za zap. številko je leto pologa,
priimek, in ime ter bivališče kordetnika in
zadnje stanjo pologa za dm):
1. 1923 Balani Anton, Vrata It. 8. 2.381
2. 1922 Lavrin Janez, BrfâeSt. 19. 1.026
Poleg navedenih je v sodni hrambi tudi
14 eodnib pologov v vrednosti pod 1000
dinarjev, za katere eo podrobni podatki
razvidni iz seznama na oglasni deski tega
eodilča ter na oglasmi deski KLO Litija,
eedežu bivšega okrajnega sodišča v LitijiPo 3. Senu uredbo o likvidaciji etarih
eodnih pologov 2 dne 11. II. 1948 (Ur.
liât LRS, St. 8) se pozivajo vej upravičenci do teh pologov, da ee v treh mesetóh od objave v Uradnem Metu LRS zgla.
eijo pri tem eodJS&i in zahtevajo izročitev
hranjenih pologov, ker ee bo eicet Izreklo, da eo pologi zapadli.
Ta oklîenî rok velja tudj za vee on«
upravičence, kl üb i© eodiSce posebej pozvalo za dvig pologa.
Okrajno eodigïe za gl. mesfo Ljubljana,
dne 18. maja 1950.
*
Su 47/48-18
Ï7S4
Okrajno sodïSce Marffior meste v Marlfcoru hrani večje Število etarih sodnih' pologov, ki eo bil! položeni v času pred 16.
V. 1945 pri Invlein okrajnem ••••• v
Mariboru.

&t*v. 18 -e^VltiM

Med hranjenimi pologi no tl.le v vxed- alata pr*U»na, 3 zlati obeski, 2 »lati •&'
noòti nad 1000 dm (za zap. St. Je naziw ponki a kamni, l akt kovanec) 5.310 0
70. Andraelö Neža, A V 310/21 (ri»t F *
eklada oziroma imo koriatoika, polog,
opravljen v zadevi in zneaoli v dinarjih): robni prfetaa, zlata pokvarjena žepna uraj
1. Ceniko Zofija, P VI 187/29, 2.036
71. Lepcaher Marija. VI R 1002/31, •
2. Drobuič Marija, P VI 81/31, 1-227
ta zapeetna ura, zlat poročni pretan) -^
3. Kolmanič Pavla, P V 262/32, 2.017
72. Moekoo Katarini, A V 485/6 •*
4. Zorčič Jožef. P V 70/30. 2.585
poročna pretana) 1.320.
5. škrabl Stanislav. P V 4/27, 1-774
6. Holuthauer Erna, P VI 74/29, 1.286
Razen teh pologov je v eodiu ••^^.••
7. Holuthauer Erna, P VI 278/32. 1.244 Ve6Je Steviio pologov v zneskih pod WJ
8. Potočnik Olga, P V 31/40 3.026
dinarjev. Ti eo razvidni iz oglasa na *'••
9. Kobalo Anton, P VI 202/30. 1.908 , dni deek.1 okrajnega wdiïca, Maribor •
10. Rudi Marija. P VI 181/31. 3.838
»to, pri MLO v ••••••• in OLO Mariü^
11. Crnko Franc. P VI S07/7, 1.465
okolica.
, ...
12. JclSoit Na rele, P VI 240/28, 1.635
Po 3. členu uredbe vlade LRS o f^.i
13. Mater Karel, P 68/25, 4.103
daoili etarih eodnih pologov z dno •. ^
14. Oüigany Edvard, P V 02/25, 2.068
1948 M. S-zak 79 (Uradni list LRS, ••"
15. &trur Milan-Duäao, »S V 38/34,1.685 vilka 8~51/48) so pozivajo vsi, ki im•
10. Pučnik Darinka. P VI 225/29. 1.101 pravico do toh pologov, naj se v 3 m«?
'7. Pučnik DuSan P VI 225/29, 1.101
e''h po objavi tega oklica v Uradnem U«'1
18. Nipič Marija. P VI 121/25, 1.510
LRS, zglaeijo pr,i eodiaou in zahtevajo, ^
19. Krc-pe Marija, P V 293/32. 1.269
ea jim polog izda, «icer ee bi izmkW«
20. Roiko Stanislav VI S 144/34, 1.205 jo polog zapadel.
21. HabM-1 Viljem. VI S 126/33, 1.272
Okrajno todiïïo Maribur mesto
•i-i. Tivadar Liza. P VI 141/82. 1.842
dne 25. apnla 195«.
23. Tivadar Antonija, P VI 141/82. 1.885
24. Tivadar JoHpina. P VI 141/32, 1.844
25. Pučnik Josipina, P VI 60/31. 5.274
Oklici o skrbnikih
26. Dreeibner Stanislav. VI S 144/33,
1.108
in razpravah
27. Ktavora Roman. VI S 89/35. 2.618
G
479/50-7
BMJ
28. Klavora Slavka. VI 0 775/34, 2.618
Betvldč Rihard, mizaraki pomo^ik
29. Peherin Alojz, V S 126/34. 2.075
Mariboru. Korolka c. 00, \ • vložil pr°"
30. Lešnik Hudolt, VI S 325/34. 1.105
Benki« Ivani roj. Jminik. tkalki ravne
31- Kanlcek Jc^p, P VI 121/31. 1.282
tožbo za razvezo zakona.
„i
32. Florjančič Oton. P VI 106/30, 1.693 tam,
Raaprava bo 20. II. 1950 ob 8. tiri P1"
33. šket Marija P V 150/23. 8.863
soba it. 86.
,j
34. Kubec Frančiška, P VI 240/27, 1.201 temKerrodišču,
bivaliSčo toženke ni znano, 6ß•».
35. Lorber Franc, P V 130/16. 1.797
poetavi za skrbnika Sancin Smiljan, ß '
36. KronovS'k Kristijan.• S V 109/36. pravni
referent pripravnik pri otetog'^
1,944
eodiggu v Mariboru, ki jo bo zaetopal
i»
37. Marciò Peter. P V 2/33. 1.012
njeno nevarnost in etroške, dokler.?6 ^'
38. Permoeer Jožef. P VI 164/31, 1.340 ma ne oglasi all no imenuje pooblaščene
39. Ditmajer Ernest, P VI 47/23, 1.348
Okrožno sodiSče v Mariboru mesto
40. Brezo&ük Gcžper. P VI 101/21,
dne 1. junija 1950.
1.308
41. Potrovčič Antonija, VI S 146/37.
5378
G 409/50
1.154
Kuhar Veronika, vinogradniška delav42. Pivec Jožefa, P VI 156/26. 2.026
43. Hostnikar Silvester, VI S 164/37, ka v KoJakih it. 42, je vložila proti K«
barju Francu, žoferju-mehaniku, rav» *
3.512
44. Hostnikar Ivanka. VI S 164/37, 3.512 tam, tožbo za razvezo zaikona.
:
Raaprava bo 6. junija 1950 ob 8. w
45. Ernešek Albin, P VI 44/31, 1.054
46. Breznik Franc. P V 174/28, 1.132
tem sodišču, fioba St. 86.
1U
Ker blvaMče toženca nI znano, •••^
47. Demadenik Joaipina, P VI 114/29,
1.563
postavi • eskrbniika Sanciu Nada,
prav. referent pri okrožnem 60duS.cu_nVO
48. Kutin Blaga. V S 86/38. 1.451
Mariboru, Id ga bo zastopala na »i^°ne .
49. Godec Jurij, VI S 836/37, 1.778
nevernost in etroike, doktor fes eam »
50. Godec Marija. VI S 836/37, 1.773
51. Brezočnlk Jožef, P VI 115/23, 1.194 mflui ali ne imenuj« pooblaičenca52. Dobnik Jožef, VI S 9/38, 1.137
Okrajno »odi£«e Maribor meato
53. Domadenik Jožef. P VI 157/22,2.267
dine 25. meja 1950.
54. Greif Edvard, P VI 91/31, 1.784
*
5668
55. Laaič Ludvik. VI S 49/39, 1.094
G 473/80-2
rV
56. Lasič Jožefa VI S 49/89, 1,775
övao-c Kristina, im, ••••••^^^•
57. JanZek Karoltaa. V S 124/39. 3.117
••,
Ruška e. 95, je irloHa pwW «zS&.
58. Janžek Vdlma, V S 124/39, ».117
Ludviku, meeaiBkemu pomoen«! w
59. RavnjaS Cecilija V S 42/89, 8.844
eodttft». Mt* ^Se-^ . a «i pi*
60. Žiberna Dragom», V S l84799r2.83f tem
Bastava bo 13. VI. 1980 ob 9. u« P
61. Kos Hilda, VI S 163/30, 2.163
*>dpu, nba «t. 8•.
fftf
62. Polak Stanîelav-Sov*. VI S 28740, tem
Ker MvaliÄe toženca nI znano, w
#
4.125
postavi xa AAoïka. *^J•£&
63. Perko FrideniiB, V S •••8, 1.838
wiè ••••. referent pnpravnik mriI ^.
64. Damijan Valentin. VIP 388/30,1.292 nem eodiSfa v Mariboru, fci gMgr „.
d
1.392
pal na ofegovo nevarnost m et«*Ke.
65. Damijan Anton, VI P 283/30, 2.726
kleree^ »e oglasi aH ne imenuj* V
66. Steinete Franc, VI S 85788, 1.165
oUaicenca.
67. LorKor Ivan. V 8 8Î0785, 2.981
Oki»ln© lodiiče Maribor mesto
68- Pinterič Alojzija, V S 119/33, 2.082
"
<•* Ww»h 1950,
69. Somiskov Serge}, Il VI 108728. (dva
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G 211/50-2
5379
Oznameoiio v^ediaotnice:
Drozg Ana rojena Vajnger. poJjjedelka v
hranilna knjižica bivše Hranilnice in
pecani St. 32, zastopana po dr. Tomšiču poeojilince PuStal — Škof ja Loka št. 9489
*ramu, odvetniku v Mariboru, je vložila na ime Šmid Antonija, Kališe z vlogo v
D 0z
obračunanem znesku 2045.06 dm.
VR^ 5 Sa Konrada, poljskega delavca
• Kašu st. 66, okraj Lupnica, 6edaj nežna.
II R 725/50—2
5001
ne
ga bivališča, tožbo za razvezo zakona.
Na prošnjo Jelenca Urbana, kmeta iz
ßazprava bo 9. junija 1950 ob 8.30 UTì Smoljevo, 6e uvede postopanje za amortiP" tem sodišču, eoba št. 27.
Kot skrbnik se imenovanemu poetavi zacijo vrednotnice, ki jo je prosilec baje
wovak Anton, nižji pravni referent okraj- izgubil in ee njen imetnik poziva, naj v
dveh mesecih po objavi v Uradnem lißtu
|wga sodišča Maribor okolica, ki ga bo za.
uveljarva svoje pravice, eicer ee bo
stopal na njegovo nevarnost in stroške, ' LRS
po preteku roka izreklo, da ie vrednotnica
••••• se sam ne zglasi ali ne imenuje
izgubila svojo praivno veljavnost.
Pooblaščenca.
Oznamenilo vrednotnice:
Okrajno sodišče Maribor okolica
hranilna knjižica bivše hranilnice v Žedne 23. maja 1950.
leznikih št. 1118 na ime Jelene Urban.
ir
z vlogo v obračunanem zneeku
G
•2/50
5111 Smoljeva.
5663.51 din.
, ^eroc Marija, gcetitoičarka v Zg. Ho5000
•" 10, p. Hoče. je vložila zoper Jemca II R 726/50-2
Na prošnjo Kavcij Marije, gospodraje
«ana, mesarja v Hočah, sedaj neznanega
iz Dražgoš št. 5. ee uvede postopanje za
tovališca, tožbo na razvezo zakona.
Razprava v tej etvari bo 9. junija 1950 amortizacijo vrednotnice. ki jo je prosilka
00
baje izgubila in ee njen imetnik poziva,
9. uri v sobi št. 27.
p Za skrbnika se postavlja Kastelle naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem
Jìnc- kcčar v Zg. Hočah, ki ga bo za- listu LRS uveljavi evoje pravice, sicer ee
bo po preteku roka izreklo, da je vrednotstopal na njegovo nevarnost in stmSke,
••••• ae sam ne zglasi.
nica izgubila svojo pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednotnice:
Okrajno sodišče Maribor okolica
hranilna knjižica bivše Hranilnice in
dne 9. maja 1950.
posojilnice na Cešnjici št. 1210 na me
Šmid Boštjan, Dražgoše. z vlogo v obračunanem znesku 1637.11 din,
Amortizacije
IV
5007
R 1156/50-7
II R 731/50-2
4295
"a prošnjo Zagrajšek Terezije v LisičNa prošnjo Pegana Ignaca, skladiščnika
in št. 42. p. pilštanj. ee uvede posto- v Železnikih, se uvede pokopan ie za
rile za amortizacijo vrednotnice, ki jo amortizacijo vrednotnice. ki jo je pro'prosilec baije izgubil m se njen imet. alee baje izgubil in se njen imetnik po^•• Poziva, naj v dveh mesecih po objavi
ziva, naj v dveh mesecih po objavi v
. Uradm?m i istu LRS uveljavi woje praUradnem listu LRS uveljavi svoje praviCe
j . sicer ee bo po preteku roka izreklo, ce. 6icer ee bo po preteku roka izreklo,
e
v?,.i vrednotnica izgubila svojo pravno da , je vrednotnica izgubila svojo pravno
^avncKt.
veljavnost.
Oznamenilo vrednotnice:
Oznamenilo vrednotnice:
ör
. aailna knjižica Hranilnice in posojil
hranilna knjižica bivše hranilnice v Že!"<* v Puštanju r. z. z n. z. št. 845 n:
leznikih št. 1209/884 na ime Pegam Ignac,
j°??Zagrajšeik Terezija v sedanjem etanji
Železniki z vlotro v obračunanem znesku
"rfto din, katerega vloga je bila prene
1589.78 din.
1
^•• na Vrn^iin,'
nHcoV Kmetijske zadru.
zadru
-^
kreditni odsek
ë •
II R 730/50-2
4993
- o. r. Kozje.
Na prošnjo Peterneli Marije, gospodinje
Okrajno sodišče v Celju
v Železnikih, se uvede postopanje _ za
dne 12. maja 1950.
amortizacijo vrednotnice, ki jo je prosilka
laje izgubila in ee njen imetnik poziva.,
1
4935 naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem
Ja7/50-3
*
lietu LRS uveljavi evoje pravice, sicer se
v ï predlog Drgan Marije, preužitkarice
^eiezaik'ì) št. 9, se uvede postopanje za
bo po preteku roka izreklo, da je vredĐr
^ tizacije vrednotnice. ki je bila med' notnica izgubSla svojo pravno veljavnost.
z
se
: SubJjena. Imetnik te vrednotnice
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica bivše Hranilnice v
v .P^-iva, naj v dveh mesecih po objav«
Dražgešah z vlogo v obračunanem znesku
vice ad.T1Pm !i",u LRS «veljavi svoje pra.
L ! e'cer se bo po preteku roka izreklo.
2643.33 dlün na ime Peternelj Marija, Draž^ vrednotnica brez moči.
goše.
.^«menilo
vrednotnice:
II R 722/50
5003
•
•6/? "•• knjižica Posojilnice v Metliki.
Na prošnjo Pintarja Janeza iz Dražgoš.
viji J Kmetijske
zadruge
v
DraščicTb
Ite.
%i J55• na ime Drgan Marija Zelez- ee uvede postopanje za amortizacijo vredsf
notnice. ki jo je prosilec baje izgubi] in
- 0. 7 vloge 725.70 din.
se njen imetnik poziva, naj v dveh meseOkrajno sodišče v Črnomlju
cih po objavi v Uradnem listu LRS uves sedežem v Metliki
ljavi svojo pravice, eicer ee bo po pretedne 14. maja 1950.
ku roka izreklo, da je vrednotnica izgubila svojo pravno veljavnoet.
"^0-2
*
4998
Oznamenilo vrednotnice:
Kališ Pr?nio Hab.'an Antonije, gospodinje
hranilna knjižica bivše Hranilnice in
t4
fie UVöd
••••• •
'
° postopanje za
posojilnice na fVïniir »t. 1220 na ime
baie j '^Ho vrednotnice. ki io je prosilka
Pintar Janez, Dražgoše, z vlogo v obračuftaj v golila in fp njen imetnik poziva, nanem znesku 1635.40 din.
•
listu ••| vmesecih po objavi v Uradnem
II R 729/50-2
4997
bo n0
" °lJa svoje pravice, sicer ee
Na prošnjo Snrid TOtarinp. zasehnire v
•••• lzPre,Pku roka izreMo. da je vred.
Železnikih, ee uvede postopanje za amor?ubila svojo pravno veljavnost.

tizacijo vrednotnice, ki jo je prosilka baje
izgubila in se njen imetnik poziva, naj v
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS uveljavi svoje pravice, eicer ee bo
po preteku roka izreklo, da je vrednotnica
izgubila svojo pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica št. 3358 bivše Hranil,
nice in posojilnice v Selcah v obračunanem znesku 1932.80 din na ime Smid Marija, Rudno 28.
11 R 721/50—2
5004
Na prošnjo Talerja Janeza, Žagarja v
Dražgošah št. 34, se uvede postopanje za
amortizacijo spodaj navedene vrednotnice,
ki jo je prosilec baje izgubil in •• njen
imetnik poKva, naj v dveh mesecih po
objavi v Uradnem lift u LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bo po preteku roka
izreklo, da je vrednotnica izgubila evojo
pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna ^njižica bivše Hranilnice
Selcah na ime Taler Janez, Dražgoše 2,
z vlogo v obračunanem znesku 1586.50 din.
II R 719'"0-2
5006
Na prošnjo Talerja Janeza. Žagarja v
Dražeošah št. 34. ee uvede postopanje za
amortizacij© vrednotnice, ki jo je prosilec
baje izgubil in se njen imetnik poriva,
naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem
1'stu LRS livellavi en-oje pravice, 6icer
se bo po preteku roka izreklo, da je vred.
notnica iztrubila svojo pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna kni'ži?a bivše Hranliilnice •
Draït»<>ah na ini e Taler Marija, Dražsoše
z vlo<io v obračunanem znesku 1917.12
d;n-i'iev.

II R 720/50—2
5005
Na proînjo Taler Julijane, gospodinj» i*
Dražgoš št. 34, p? uvede postopanje za
amortizacijo vrednotnice. ki jo je prosilkabaje izgubila in ee njen imetnik poziva,
naj v dveh mes h po objavi v Uradram
listu LRS uveljavi svoje praivice, eicer ee
bo po preteku roka izreklo, da je vrednotnica izgubila svojo pravno veljavnoet.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica bivše Hranilnice na
Cešnjiei št. 1478 na ime Taler Julijana,
Dražgoše z vlogo v obračunanem ••••••
1638.53 din.
II R 727/50-2
4999
Na prošnjo Zupane Luke h Smolieve,
se uvede poftopanie za amortizacijo v-ednotnice, ki jo je prosilec baje izgubil in
•• njen imetnik poziva, naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS uve.
ljavi evoje pravice, sicer se bo po preteku
roka izreklo, da je vrednotnica izgubila
svojo pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica bivše Hranilnice v Čelnjici št. 1274 na ime Zupane Luka. Smoljeva z vlogo v obračunanem znesku
3997.37 din.
II R 724/50—2
5002
Na prošnjo Zumer Lucije, gospođini* iz
Železnikov št. 57 se uvede poetopan^ za
amortizariio vrednotnice ki jo je pr^'ka
baje '• ''bua in ee njen imetnik poriva*
naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem
Ifetu LRS uveljaivi pvoje pravice. »îcer se
bo po prpfpku roka ìTTP!<!O. da je vrednotnica izgubila svojo pravno veljairaost«

Staaa 302

••••• LIST LRS

Oaamenalo vrednotnùe:
hranilna knjižica Mvše Hranilnice in
posojilnice na Cesanci U. 177 na ime
burner Lucija, Zriswiki, z vlogo v obračunanem znesku lb<U.2Sdin.
Okrajno sodiičo v Kranju
dne 17. maja 1930.
U R 71S/50—3
•377
Na prošnjo Ferka JcAhjjjj^, žup- upravitelja v Stan Loki se uvede sestopanje
za amortizacijo vrednotnice, ki jo je prosilec baje izgubil in sa njen imetak poziva, da v dvçb mesecih po objavi v Urad.
nem listu LRS uveljavi svoje pi&vice, sicer se bo po preteku reka izreklo, da js
vrednotnica izgubila evojo pravno veljavnost.
Oznameniio vrednotnice:
hranilna knjižica št. 22SO bivše Hranilnice m posoilnice v Stari Loki z vlogo
S3S1 din na ime Župna cerkev v Stari
Loki.
Okrajno sodišče v Kranju,
dne 25. maja 1950.

•
II R 723/50—3
5376
Na prošnjo Gašpirca Antona, Vokle 2S,
ee uvede pcćtopanje za amortizacijo vrednotnice, k; jo je prosilec baje izgubil :n
ee njen imetnik poziva, naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS uvevj svoje pravice, sicer se bo po preteku
roka izreklo, da je vrednotnica izgubila
svojo pravno veljavncet.
Oznameniio vrednotnice:
hranilna knjižica bivše Hranilnice n
posojilnice v Cerkljah M. 221 r vlogo 2328
dinarjev na ime Gašpirc Anton iz Dvori j
it. 3.
Okrajno sodišče r ••••••,
dne 25. maja 1950.
I R 356/50—3
4934
Na prošnjo Rusa Ivana, kmeta, Hrib 26,
Loški potok. Kočevje, ss uvede postopanje, za amortizar-'o vrednotnice. ki jo je
prosilec baje izgubil in ee njen imetnik
poziva, naj v dreh mesecih po objavj v
Uradnem îiptu LR^ uvelvv"' svoje pravice,
sicer se bo po pretelrc r^ka izreklo, da
ie vrednotnica izeubìla .n-cin pravne* veljavnost.
Oznameniio vrednotnice:
vložna knjižica Drž. investir iske banke
v Ljubljani št. 2256 na ime Pu« Tv.-m e
ealđoro 10.2S0din.
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana,
dne 8. maja 1950.
I R 557/50—2
4933
Na prošnjo Prič 1'anie, Ljubljana. Hradeekspa casta 8, se uvede posporrmi? za
asrertizaeHo rnednotnic. ki üh ie prosi.
l«c baje ia^uWl in es njihov imetnik po.
Biva. naj v dveh mesßcib po objavi v
Uradnem listu LRS uveljavi svoie pTavice.
eicer se bo po preteku roka izreklo, da so
vrednotnice izgubile enojo pravno veljavnost.
••••••••• •••$•,••£:
dve vložni ••••••• Zadružne goppodareke bajtfce v Lfu•.- ' m sicer:
st. 4050 •• im» Koutnv Vilko in Adela
e saldam. 14tóÒ<J• în
IraîSca ria im« Koufay Adeîa. s •1.
«lom •.•••••.
Okrajno spdilče za g], mesto Ljubljana,
doe 8. maja 1950.

I R 305/50
5070
Na prošnjo Kranerja Ferdinanda, bivše,
ga čevljarja v SslnMd ob Dravi It 93, se
uvede postopanje •• amortizefâjc ••••••••
knjižice, ki jo '^,n,;V aa •••••••• način iagubil •• ee ajea îmefauk pozaßa, •••
v dvah mesecih po oh]gyi v Uravnam listu
LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bo
po jpxteteky roka izreklo, da j© hranilna
kttjjja&a bafij moči.
••••••••• PTftiBomioe:
hïasilng, knjižica et. 436 bivše Hranilnice in •••••••&• v Svisici ob Dravi s
kontno vloog TOËS4 din na irne Kraner
Ferdinand.
Ö&ajno sodišče Maribor okolica
dne IS. maja 1950.
*

J, K

I R 410/50-3
5Ó32
Na prožnjo So&èa Ëtefaaa, taj&iia KLO
Bodonci, se uvede postopanje za amortizacijo vrednotnice. ki jo je prosilce baje izgubil ia se njen imetoik poziva, naj v
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bo
po preteku roka izreklo, da je vrednotnica
brez moči.
Oznameniio vreànotnice:
••••••• knjiž'ca Prekmurske banke v
Murski Soboti št. Vlila 157/123 (Va 291)
na ime: U'.ozni sklad občine Bcdonoi J
vlogo 1.109.04 din.
I R 412/50
5535
Na prošnjo Somen Irme rojene Somogyi,
zar-ebnioe v M. Soboti, Titova cesta 16, se
uvede postopanje za amortizacijo vrednotnice, ki jo ,',e prosilka baie izgubila in se
njen imetnik poziva, naj v dveh mesecih
po objavi v Uradnem lißtu LR? uveljavi
svoje pravice, sicer se bo ro preteku roka
izreklo, da je vrednotnica brez moči.
Oznameniio vrednotnice :
hranilna knjižica Prekmurske banke
v Murski Soboti št. 246/VIH/a-167/VT •
386 na ime dr. Somen Ludvik, odvetnik
v M. Soboti, z vlojo 1.095.10 din.
I R 409/50-3
5533
Na prošnjo VadnaLi Branka, uslužbenca
0L0 Murska Sobota. #e uvede postopanje
2a amoriizacijio ^Tednotnice, ki jo je pre.
silka biiie i/ipubila in 6e njen imetnik po.
zi va. naj v dveh mesecih po obiavi v
Uradnem li&»u LRS uveliavi svoje pravire, sicer se bo po pretek« roka izreklo,
da je vrednotnica brez moči.
Oznameniio vrednotnice:
hranilna knjižica Kmetske posojilnice
v Murski Soboti št. 11/285 na ime dr.
Vadnal Lud-jik, odvetnik, M. Sobota, z
vV,go Ö.R02 din.
IR 411/50—3
5531
NH prošnjo Vohar Ane rojene Pečic, pofl!-"»tnicp iz Bakovrpv fifi. ST> uvede poetopini» ?a amrTtteriio vrpdnotnir», ti jo je
rrtv'lka baif» i7,siib^4 -'TI se nieti imatnik
poziva, naj v dveh mesecih po obiavi v
Uradnem listu LRS uvrite vi svoje pravice, sicer e& bo po preMoi roka izreklo,
da je vrednotnica brez moči.
Otnamenilo vjednotnice:
hranilna knjižica Prekmurske Mnke v
v MuT&ki Soboti 5+. VTTT a 262/17Ö na ime
Voha' Aaa rojena Pečic, Voep^fi v B*
kovri'Vi št. R5. z vTeffo 2.2'2.9n din.
Okrajnr» «odteče v Mitr^kj Sobot'
dna 17. maja 1950.
*
T R 413/50-e
S604
Na prošnjo Sepa Julija, predsednik*
KLO v DomafcjševtcdH, ee uvede pestopa-

Stev. 18 - 6. VI-1950
••• ze amortizacijo vredaobice. • 'l°lf
piasjlec' bajđ i^ubil in so aj©n imeto^
'SKoiss., naj v dveh meoacib po objavi v
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pra«09, ei^er ea bo po pretoku roka iereklo,
da je 4redn$taica ^••• moči.
••••••••• vr^änotaice:
••••••• •••••• bivše Prekmursks
barike v Murari Soboti št. VI a 167/Vu.1
a 207 na ime Ubožni ektod občine Domanjševci z vlogo 2260.92 dm.
Okrajno ìodisee v Murski Soboti
dae 26. maja 1950.
"k
I R 510/50
4637
Na predlog Re-žabek Manjane, učiteljic
v Slov. Konjicah m MavnS Klare roje^9'
Režabek. gospoduje v Mariboru,
6-e uveas
postopanje za amort;^acijo navedenih
vrednotnic.
Vsi. k bi utegnili imeti navedene
vrednotii'ce v 6voji pcseeli, ali bi siÇf.r
imeli kakšne ugovore proti amortizaciji,
se s tem pozivajo, nni i in priglasijo temu
sodišču najpozneje
do 1. VII. 1950, ker
ee bo po brezuspo'nPTn p-oteku •••• sklepalo o predlogu.
Oznameniio vrednotnic:
hran-Ina knjižica ft 6193 na ime Klara
in Marjana Režabek z vi030 2.170.44 din
FLRJ (prej 8.450.20 din).
hranilna knjižica št. 6125 na ime Klara
R°žabpk 1 vjego 72.70 din FLRJ.
< .
hranilna knjižica št. 5S36 na ime Marijana Rrsžabek z vlogo 933.10 dio FI RJ }?
hranilna knjižVa št. 41 na ime Manj*
Režabek • vlo-o 52 din FLRJ. vse valorizirano dne ••. IV. 1947.
Okrajno sodišt-e v Slov. Bistrici
dne 17. aprila 1950.

Poziv upnikom
XII. I 2471/48
4663
Okrajno sodišče Maribor mesto obliavi!»
v zaplomb^ni stvari ••••• Koprivn1».
Petra in J«žefc. posestnika v Kapli °°<
sedaj v KPD Maribor v rmislu 8- f^~L
uredbe o likvidacij, ra?-merii. naöta~n4a
zaplembo premoženja z cine 15. III. 1«*
furadni list FLRJ, št. 23-195/49) uvedpo
likvidacijskega pestopka obveznosti "*
terjatev za-oienjenesa premoženja. ^5.
nepremičnin vi. št. 52 k. o. 1%. •••^1
in vi. It. 97 k. o. Sp. Kapla v ceml»
\n-ednosti 173.672 din.
h
Sodišče poziva vse upnike, da v 60 dp
po ob.tavi tega odasa v Uradnem ^••
LRS pri^lafiio n ri tem sodišcri svoie t"jatve. ker se jih eicer ne bo upo^ovaroOkrajno sodišče Maribor me?tn
dna 25. anrila 1950,

I SS/50

*®3''

Okrajno sodiïfe Maribor okolica objavlja v smislu 8. člena uredbe p l^dacw
razmerij, nastalih z zaplembo premozrajj
z dno 15. III. 1949 (Ur. list FLRJ, St. Zrf
198/46) uvedbo likvidacifekejra P06to?le.
ob-aeznosti in terjatev zaplenjenega .v.
moženja Lamprehta Franca, bivbPZa
^ovca'vRuSah it. 23.
. eb
Sodišče paziva vs» upmke. da v 60 an
no obîavl tetra oglara v Uradnem1 u ^
LRS Pri^asvfb pri eodišou, soba st.
sveiJe tenatve. ker bodo ear*r pestalo «
upošterae.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 15. maja 1950.

•••••••

'štev. IS — 6. VI. 1950
0 16/30-8

5680

Oklici dedičem

^•••••• okolišu fo biio potikljuosao šB naselje Oetrož&o brdo iz dkoliša (pošte št
Peter na Krasu.
Direkcija poste, telegraia in telefona
Ljubljana

frsič ••••• rojena 30. VII. 1S75 pri
if* Lovrencu, o&saj •••••• ••••••, ku•••^• v Parićnjatai 32, j« 7. I. 1930
«mrla. Zapustia je premičnine v vred.
»peti 13.247 din, gotovino v znesku 14.340
Jpnarjev ter hranijjio knwixo Narodne Pozivi upnikom in dolžnikom
«•&• FLSJ št. 991.345 z'zneskom 3.676
ÒSSO
dinarjev.
Tvrdka
Ivan
Ogoielec
&
Co.,
dz
o.
z.
Dediči po irSič Mariji niso znani. Ved
•^fc. ki menijo, da jim pripada dedna v Ljubijam, Gesta v Rožno dobno X. je
Pravica do 'e •••••&••. naj se v tuqh pijeŽa v lilcvida£tji>. Po uredbi o likvidamestih po objavi v Uradneg} ljstu L RS ciji dj^Jb z •••••••• zavezo für. k&t LRb,
P-T^atijo :emu aodišču in podajo dedno 8t. S/40) pozavam upijiie • dolaidiCf naj
v enem mesecu od tega razglsoa v Urad.
PragJäßitev, ker bi ce eicer zapuščina raznem lićfru L RS priglasijo evaje terjatve
P/avIjah le è tistaru. ki bodo podali dedno
P^glasitev ter iz&azali dedno pravjco, ne. Oz. poravnajo wje obveznosti pri likvi^Prejeti de] zapu*Kne pa bo pripadel dr- dafcssj«.
žavi.
Upnikw ki terjatev v označenem roku ne priglasijo in katerih terjatve niso
Okrajno sodišče v Gor. Radgoni
razvidne iz poslovnih knjig družbe, ee
dne 24. maja 1950.
bodo upoštevalo v liljvidaci^kem postopku
-£0 143/50-4
5534 aamo, če ee priglasijo preden •• poìlje
J zap. zadevi z dne 31. XII. 1945 za k««čna Hkvidacdj&ka prijava v poiròaev.
Neprijavljene ali prepozno prijavljene
«rtvega razglašenega Singera Makramili£*a. trgovca v Gor. Petrovcih št. 30. ki terjale bodo lahko uveljavili upniki eamo
"? zapustil poslednje volje, se niegovi sta. proti bh-?.im družbenikom po pravilih ciÎ1 starši po zap. materi, neznanega imena vilnega' prava.
n
Polan Vladimir, Ljubljana,
Mvaiijgai oziroma njihovi potomci, ter
••••• ulica 13a/II.
^P- teti Singer Ana. 6ta?a 48 let in Sintj*1 Hermina. sta-ra 56 let, obe ••••• na
.Madžarskem, kot zakoniti dediči, ki jim Je St 3904•50
4033
Postavljen za ekrbnika Kardoe Iva, pođoS
oklepom
Izvršilnega
odbora
RLO
II
°dja Okrainega magacina v Murefci Scb
£ti, pozivajo, da v čestih nreseea od te Ljubljana, et. 1912/50 je prešla bivša
ublave vinaio pismeno ali ustno dedno Mastna mehanična delavn:ca na Tyrsevi
Polivo »i; pa sporočijo sodišču svoi na- c. 54, kot samostojno drž. gosp. podjetje
s
|°v ali imenujejo pcoblaSčs-nea, ker se bo v likvidaHjo.
t• r
Poaivajo 6e vsi upniJc-'. da v enem me* zawuScina obravnavala in zapuSčin&ki
jì^opek končal e niihovim skrbnikom in secu priglasijo 6voje terjatve, prav tako
teti
Tni đeđif' ki so se sodici witrlafflli. pa vei dolžniki, da do navedenega roka
n
poravnajo svoje obveznosti likvidacijski
kraino =odféCe T Murski Sobeti
komisiji.
dne 18. tnaja 1950.
Pozneje prdepele terjaK-e se ne bodo
upoštevale.
Likvidator

Razni oglasi

^- 954/1-50

5522

Razpis
,. ^ôkanat medicinske fakultete v Ljub.
tJa
fi razpisuje:
J aeistentako mesto Ba inj»rai küniki,
.j1 mesto zdravnika — asistenta priprav.
•fa v farmakološkem institutu,
. I a&istentsko mesto v onkološkem insti."• asistentki mesti na kirurjioni kli'« in
.-; asiistentski mesti na pediatrični kli-

•

». . ^Je. opremljene 6 potrjbnimi prilo5p11. je treba vložiti pri Dekanatu me'^Tif-ke fakultete. T.iubliana. Vrazov trg
, ' t* 10. junija 19ÎS0.
Dekanu» medicin*!*" fakultete
v LînWkni

^••"roembe poštnih okolišev
•St. 20207/PE-50
5318
;• 'iunifa 10*0 p/. idoS naselje Zapuže
J,, •oKla pošte Lewe in vkliuci v dostav.
"koliš pf^fp Rpjurije pr' Lescah.
D

*

• 5t- 22330/PE-SO
5832
ožna
•^?
PO^ta
Prem
je
z
2.
VI.
1050
va
'a po&Wati kot redna pošta. Dos«.

Repabldàka poslovna zvena nabavno prodajnaga zadruznßtva LR Slovenije v Ljubjani jo na podlagi cdlosbe Ministrstva za
kmetijstvo LRS • dne 29. IV. 1950, It.
V 46/103 prešla v likvidacijo.
Pozivamo vse upnike in doliJaikB, <ja v
dveh mesecih po obiavi v Uradnem listu
LRS priglasijo ve»3 svoje terjatve oziroma
poravnafe vse svoje dolgove. Opozarjamo upnike, da se na pcznejïe priglasitve
ne bomo ozirali.
Priglasitve naj 6e dostavljajo na Republiško zv"20 kmetijskih zadrug LRS, Ljubliina. Beethovnova 4.
Likvidatorji
ftt HIB/D
5530—8—1
Zvenio kmetìJSko posestvo >Lipica< v
Prestranku te 1. januaria 1950 na podlagi
odloShe Min'strrtva •• kmetijstvo FLR.I,
Operativa za državni sektor. Oe. It. 6460
z dne 8. TV. 19ó0. Br^Trad, prelio v likvidacijo.
Pozivamo vee dolžnike, da do 30. Junija
1950 poravnjo vse ev»je obveznosti, upnike pa, da do teca roka prisrlasijo vse
(woje terjatve do podjetja.
To teaj ret« «e terjatve ne bede ve2
upoštevale, dolgovi pa se Kodo pnwStoo
•'zterjali.
Zvezmo kmetijsko posestvo
Upfoa v Presiraa&i v ÈrVWaciji

Stran 303
40S1
Potrošniška zadruga Pr?dpeî—Jezero je
preJla v likvidacijo.
Pozivajo se ve: upniki m dolžniki, da
do 30. junija 1930 -preglasijo svoje terjatve oziroma poravna,o a-, de ob--ezco?t..
Potro~-n:sl;a zadruça ••. j,
Fnû>'eè, p. Presene
•¥•

St. I^O/S-W
1776
Kmetijska obdelovalna zadruga Ključa.
rove i ••. •••^.••, ri-^kliruie svfjo .zgubljeno ?fdružno --tci^likr- podolpcva-1e
oblike z bc-âediiom >Km9t:.,sko obdeloval,
na zadruga Ključarovci pri Ormožu, po?te
Sv. Tomaž.-'
Okrajna zveza kmetijskih zadrug
Ljutomer

ïzg-ubljerie listine
preklicuj^jo
Adl®r Ivanka, Ljubljana. Ale&evčeva 29,
osebno izkaznico. izl:azn:co OF in Rdečega
križa, eindi kalno izkaznico, potrdilo o prejemu dokiad za otroke, 6 živilskih in 4
industrijske .karte.
5565
Ahm i t" Antonija, p. Polje št. 19. potrošniško karto za teikatilije in obutev za II.
tromeeečje, izdano v Banja Luki
5155
Ahmif Diulraua. p. Polje st. 39. pestrešnièko karto za teketilijo in obutev za IItromeeečje, izdano v Banja Luid.
5156
Aleš Alojz, Gemoiine 33, p. &t. Vid nad
Ljubljano, tov. izleazaico >Iitostrojiax,
Ljubljana.
5768
Ahić Stopanja, LjuHjau, G«lor|ka 5,

osebno izkaznic, iaJâûo v Siam 1Ô1S ••

ime Herandic •••*• Stepanja • idßsenico
OF. izdano v Ljubljani.
5804
Aiuié Aido, LMvliana, CelovSka 6, i
žico o pwetovoTpiem delu.
Andrejčii Franc, roj. 31. VU. ÌS&i, «Jesenice. Zavetiîona 4, osebno iz3caaoSoe.
5131.
Avsec Franc, Ljubljana, RakoMaižka 6,
tetatimo nakaznico St. 842 za 1. 1950.
5760
Ažmaa Ivica, roj. 17. IV. 1929 na Jesenicah, vzgojiteljica v Domu igre •• dela.
Jesenice, eiadikalno knjižico sindikata
ZPDJ It. 1727524, št. zveze 64188. 5177
Bajt Jože. Srednja vas 15, p. šenSur,
ceebno izkaznico, vojaško taijiKco, potrò
nalog in knjižico za kolo.
"286
Bastar Marija. Kočevje 306. evid. tablico St. S—20S455 in kolo •••••• »Be.
kcrd<. tov. S». 765.
MAR
Beraniü Ana, Bolnica eociaînega BSWü"
rovanja. Jpsentee. osebno izkaznico, izdano na Golniku 1. 1945.
4923
Barlec Ivana. Srednja vas 22, ©vid. tab.
liro it. S-1004S4.
5560
Bertossi Vekoslav. Polie 82, eprijSevalo
6. razreda IV. državne rimnaeije v Liub\• it L 194774Ä.
5622
Bezjak Franc, ? .. ••••••, p. Barbara
pri Mariboru, prometno ••••••• za kolo
lt. 27260, evid. St. tablice S-17-2277.
5148
Bivic Kristina, Gmajna 69, p. Črnuče,
kapico i& koto, wid. St. 11179. tov. št.
623860.
5117
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Bratina Alojxija, Dol. Predmeja št. 114,
p. Ajdovščina, osebno izkaznico.
4826
Eric Ivan, Ljubljana. Frankopanska 1,
3 vmesni vložki oziroma taloni šoferske
knjižice I. razreda in zač. osebno izkaznico št. 7622, izdano 1. 1945 v Dornberku
pri Gorici.
» 5163

UKADNI LIST LES
Doler (Jožeia) Ivan, roj. 16. V. 1925,
poljedelec v St. Janžu, št 1, KLO Vuzanica,
150 bonov, izdani od Kmetijsko zadruge v
Vuzenici in vojaško knjižico, izdano od
štaba 6. brigade 9. X. 1948.
5136
Dronik Vinko, Ljubljana. Vodnikova 77,
potrdilo za II. kvartal, izdano od VTP
Zagreb 1. 1950.
5175
Drofenik Jurij, Podčetrtek št. 65 pri Celju, potrdilo »Starinarne« Celje št. K 211/
za 2200 din.
5434
DuplanSč Zdenko, Ljubljana, Polje 147,
živilsko nakaznico za maj.
5300
Duplančic Magda, Ljubljaan, Polje 147,
živilsko nakaznico, živilako karto za noseče žane in mlečno karto, vse «a maj.
5301
Dundovié Mijo et. vodnik, voj. pošta
št 39063. Kranj, tekstilno karto za nabavo
kave in mila št. 91.
4790
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Golja Lojzka, čiginja št. 7, okraj Tolmin, osebno izkaznico, izdano od notranjo
uprave OLO Tolmin.
5l8i
Golob Franc, Viitonjard 3, Sv. Andraž v
Slov. gor., Ptuj, knjižico za kolo št. 12541.

Goaui Sonj», Ljubljana. Ilirska •
eittdofcalno izkaznico št. 1904980, izdano ođ
Brodnik Anton, Ljubljana, Tržaška 27,
scasse admin. in pravosodnih ustanov. Beoosobno izkaznico, izdanj) od NM Ljubl{jana
grad 5. XIII. 1947.
in knjižico za kolo znamke »Mifa«, evid.
Gorjup Angela, Ljubljana, Dewinska 9,
št. S-92S9.
5546
knjižico za kolo znamke »Alfa«, oivid. &
Bruinât Damjan, roj. 16. II. 1924 v
29564, tov. št. 809 izdano v Ljubljani
Renčali, zdaj v Renčah št. 376, okraj Go1948.
5113
rica, vojaško knjižico.
4688
Gozdarsko avto-podjgtje Bled, prometno
Irajiždco za osebni arato »Jeep« S—8263.
Brum£z Alojzija, Maribor, Smetanova
4830
ât. 46, prometno knjižico za kolo znamke
»Helvetia« št. F-1793 evid- št tablice
Gozdarsko avtopodjetje Celje, knjižico
S-16-6960.
5506
za kolo Št 3300.
5627
BrunSek Viktor, Celje Partizanska 3,
Gozdarsko avtopodjetje Noro mesto,
prometno knjižico za kolo, št tablice S-12Ekonomija «plašne«, Kaniža. Cerknica evid. tablico št. S-3474 tovornega avtome5580
2582, izdano na naslov Mohorjeva tiskarna pri Mariboru, prometno knjižico za kolo bia anamke »Renault«.
Celje, prometno knjižico za kolo, št. tab- št. 161162, ©vid. št. tablice S.17-2849.
Gozdarsko avtopodjetje Novo mesto,
lice S-13-2Ó83 in sindikalno knjižico šte5507 evid. tablico tovornega a/vtomobila »Revilka 17.008.
5454
5677
Emersi? Ivan, r oj. 1. 1896 pri Sv. An. nault« S-S169.
Brus Jože, Jesenice, Ciril Metodova 1, dražu, delavec v Tovaxni nQgarvic Polzela,
Grajzl Angela, Dolga gora 56, KLO
baraka, roj. 28. III. 1903, vojaško knjiži- sindikalno člansko izkaznico št 2996821, Sladka gora, p. Šmarje pri Jelšah, pro3355 metno knjižico za kolo št. S-195744. 5579
co.
4922 št. zvezo 90832.
Gregore •••••, Ljubljana, Večna P01 ^
Cedilnik Frančiška, Ljubljana, MalgajeErhatic Slavko, Osluševci št. 28, KLO
va 20, osebno tekazoico, izdano v Ljub- Cveitkovci, prometno knjižico za kolo spričevalo nižjega UčajniSkega izpita Vil.
ljani.
5174 znamke »Original- Sladic«, tov. št. 46928, drž. gimnazije v Ljubljani iz 1. 1947/48 •
št. tablica S—20—8609, izdano v Ormo- spričevalo IV. razreda VIL drž. gimnazije
Cerjak Zinka omožena TJndorfer, Mari- žu.
v Ljubljani iz 1. 1948/49.
5761
bor, Partizanska 47, osebno izkaznico St.
Gričar
Janko,
Ljubljana,
Drenikova
^24,
Feldin
(Franca)
Franc,
roj.
4.
I.
1932,
0037, izdano v Brežicah 1945.
5151
5767
delavsko knjižico št. 1339875.
4992 osebno izkaznico.
Cakš Marjan, Ljubljana, Poljanska c. 18,
Gril Amalija, Hrenovico št. 23. p. HrtiFerfolja Alojz, Miren št. 125, osebno Jzknjižico za.kolo evid. št. 29827.
5574 kaznico.
4824 ševje, osebno, mladinsko in OF izkaznico
Čamu Murat, Maribor, Obrežna 6, delov,
Ferletič Ivica, Tomaj Št. 58, industrijsko ter izkaznico za kolo št. 4164 na ime Do5179
no knjižico, izdano od GGS »Graditelj« v
izkaznico za I. tromesečje št. 9, izdano od les Anton. Hrenovke et. 20.
Sarajevu I. 1949.
5499 KLO Tomaj.
Graja Ilona, Ljubljana. KarlovSka c. 22,
5125
FHipič Anton, Medlog 69 Celje, evid. osebno in sindikalno izkaznico ter delovno0
Čeh Franc, Krčevina št. 25, KLO Vurberg, knjižico za kolo št. S—20—12331, tablico za kolo znamke »Elf a« št. S-12-862. knjižieo, izdano v Novem Sadn, odja^ni^
iz "Novega Sada. potrdilo, da ni •••••••
5431
št. okvira 1278435.
4465
v Novem Sadu živilske nakaznice ea junij
Fink Alojz, Irca vas 14, Novo mesto,
1950. cdločbo o otroškem dodatku in je^"
Čepek Franjo, Ljubljana, Polje 147, goepodimjeko karto K 4 za 1. 1950.
5311 knjižico o zaposlitvi, izkaznico RK in OF stimo nakaznico za IV. tromesečje. >57o8
in knjižico za kolo.
4684
Groznik Zvone, sindikalno izkaznico»
čergan Slavko, p. Dobrova, Podsmreka
izdano od republiškega odbora tekstilca«'
Frajzman
Stefan,
Pesnica
pri
Mariboru,
št. 49, knjižico za kolo. evid. št. S—2—
4902, tov. §t. 852008.
5398 evid. št. tablice S-17.3573 za kolo števil- Slovenije, članska št. 2984307, Kve«in "•
4015
ka 438425.
5508 89058.
Čurčil Biagio, Splošno kmetijeko gospoFrelih Anton, ščit, LJubljana okolica,
CrSelman Leopold, Pivola, p. Hoče P«
darstvo, Semič, šofersko spričevalo, pro- udarniško karto.
5280 Mariboru, prometno knjižico za kolo znaj0'
metno knnžico. št. avtomobila Z. u. SPA
Fojs Geza, Centiba št. 306, Lendava, ke »Steyer« št. 1220609, evid. št. tablice
tip 38 št. S-8S95, št. motorja 18-3006S9.
S-17-9938.
^00
5260 prometno knjižico za kolo znamke »VikHafner Vanda, Ljubljana, Šiška, No*1'
toria <r šf. 1145935, reg. St. 657.
4888
Čurin Anton, Dogoše pri Mjjriboru, proMota
St. 6, stopnišče 5/1, knjižico za živ"3
Furlan Franc, Verd 112. sindikalno
metno knjižico za kolo št. 5482, evid. št.
St.
520
za 1. 1950 I. kategorije, •AavZ$i
tablice S-17.798.
5496 knjižico št. 243262, izdano od lesnoindu- Minoka, Ljubljana.
^ri
strijskega obrata na Verdu.
5281
3
Halil
Redjep,
tetra,
Buzet,
barake
>
Dnjfmai» Jožefa, Maribor, Taborska 6a,
Gaberc Jože, Lom 81, p. Tržič, evdd. tabknjižico
za
trikolo,
izdano
v
Ljubljani
lej»
delovno knUHco izdano od Tovarne Flut- lico za kolo št. 10460.
5090
5••1
1947.
ter !. 1944.
6143
Gasenburger Anton, Slovenja was, okraj
Hartman Martin, Ljubljana, Rožna dol'. Doma? Jakob. Sv. Peter 11, LaSko pri Ptuj, knjižico za kolo, št. okvira 616912,
5044 na, Cesta II, št. 35, knjižico za motorno
Ce!|u. prometno knjižico za kolo, št tab- št. tablice S-20-5096.
kolo št. 15213. reg. St. 06056 M«rc> 1
lico S-13.10.007, obfe^Ino karto e 38 točGermadnik Anton, Griže 51 pri Celju, Ljubljani 1. 1948.
°270
kami. TD itviißko karto, Izkaznico OF in
Hegeduš Stefan, Dol. Lendava, izkaznimesečno •••••••• torto.
6445 prometno knjižico za kolo znamke »Oksford«, evid. M. tablice 70266.
5426 co za kolo št 0745406. št. tablice S-24-*»Oj
Dnbaj Fran«, Sioine pri Selcici ob DraGodni« Jože. Komen 54, Sežana, izkazvi, promet*» knjtöco •• kolo št. 872141, nico za kolo št. 93253.
Hercog Veronika. Maribor-Kosak' jf"
6176
e*M. ïf. iftfcHc* S-17^200.
6SW
Godnič Miro, Ljubljana, Knesova 22, prometno knjižico sa kolo znamke »»£
1
Dobnüiar Rudolf, Sp. Kašelj 5, dolaveko uslužbensko knjižico, izdano od »Slove, randa« št. 5195, evid. št. tablice v ^
50
knjižico, št. 1448951, izdano od »Jugope- nija-avto«, Ljubljana I. 1949, izkaznico 3336.
;
trola<.
5490 Zveze borcev, mladinsko izkaznico in sinHočevar Franc, Podulce 9, p. Rafea, vo••••• knjižico, izdano od voj. odseka 10
^
Dolenc Jože, Maribor. Ptujeka 225, ••- dikalno izka7iwvf>, râdàno od »Šlovenija5407 §ko delaivsko knjižico, sindikalno KS» "
{«l'tiu izkaznico ät 1060.
3497 avto« 1. 1948.
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Kordeš Alojz, Tovarna >tekra<, •••••,
Jo|t Alojz, CrpJnovec 7, p. Vojnik pri
Celju, promptno kni^ico za kolo. it. tab175 tekt-i.lr;,!i took, živileko karto R-l,
lico S-13.11337.
5425 potrdilo za medaljo za hrabroet m za ••ir,06
Jug Anica, Sp. Radvanje pri Mariboru, elugc za narod.
Korčmaroj ätelau, čevljar, Bellinci št. 6,
prometno "knjižico za kolo znamke >Vi»la<
at. 491883-9.
5509 knjižico za kolo znamke :<Puch« št. 147535,
»Jugopetrole Ljubljana, prometno knji- evid. »t. 2769, izdano od NM Beltinci.
5128
žico za kolo s Junior« tov. U. 73142, evsd.
Koreuič Josiuina, Ljubljana. Kereni/iova
at. 14950 za kolo znamke sBramdenburgc,
tov. št. 217048, evid. it. 14949 .
5205 M. 3, osebno izkaznico, izdano od KLO
Bela C«rkev in mladin&ko izkaznico, izda.
Jugoslovanske drž. železnice, Ljubljana,
no
od Ekonomskega tenni kuma v Novem
Kolodvorska ulica, prometno knjižico za
5618
tovorni avto znamke »Citroen«, evid. žt. meetu.
KorinSefc Ivan, Trbovlje 170. Trbovlje
S-0862, št. tablice S-0862.
6646
II, evid. tablico •,• motorno kolo NSU
Juvan Matevž, Ljubljana, Tyrieva 35,
Hrastnik Ivanka, roj. 27. IV. 1923, Sv.
a. SJ08291.
4807
evid.
št.
motorja
S-00S92.
5308
križ pri Mariboru, oberino izkaznico, iz.
Kor'tnik
Maki.
Ljubljana,
Ulica
Stare
<••• v Mariboru !. 1<•.
5132
Kač Franc, Ljubljana, Rožna «LpUna.
Predjamska ulica 14, članeko Izkaznico, pravde 6, ëoferako in osebno izkaznico,
Hribar Svrtrtzar, Ljublana, Gradisce 7,
izdano od NM Ljubljana, Izkaznico Zveze
ceabno izkaznico Jt. 0071R, izdano od NM izdano od >Radio Ljubljana«, knjižico »
borcev, dovoljenje za nošenje orožja io
v
predvojaško
vzgojo.
5759
Ljubljani 29. 1. lOtO
5114
sindikalno izkaznico, izdano od Leme inKamšek
Filip,
Zg.
Zadobrova
17,
p.
Po.
duetrije Ljubljana.
5760
Hribernil; Marija, Kleče 2. p. J«£lca,
kn|i?,jpa za koi0.
5462 ljo, Ljubljana, knjižico za kolo evid St.
Korošec
Marija,
BraÉlovèe
àt.
34
pri
CeS-1.20675, tov. It. 1155747, izdano v Polju.
»Pazi? Jakob, Založe, KLO Polzela pri
5159 lju, prometno knjižieo. št. tablice S-13Uslju, vojaško knjižico, izdano od voj. od.
5418
Kamšek Ljudmila, Zg. Zadobrova, 17, p. 12701.
ep
ka Olje okolica.
5423 Polje, Ljubljana, evid. št. tablice S-lKos Franc, Maribor, Pobrežje, Zrkov
5160 eka 24, prometno knjižico za kolo znamka
Igličar Karniina, Stanežiče 2•, p. Öt. 20676.
v
'd nad Liublia-no, sindikalno izkaznico.'
Kastelic Jože, Jurna vae, KLO Podgrad, >BUSt ». 29892, evid. it. tablice S-165573 knjižico za kolo.
5635 12692 in šofersko izkaznico, izdano od
prometnega odseka v Mariboru 1. 1949.
Inicnšck Rupert, Maribor, Ulica horoja,
Kaäteli« Jurit Ljubljana, Cegaarjeva
5512
«anota 18. sindikalno knjižico Številka št. 12, .tovamiäko knjižico »Litostroja«,
SMOSSO.
51S4 Ljubljana.
Kosmatin Henrik, LJubljana. Vižrnarie
5317
». 129, sindikalno izkaznico, izdano v 6t.
luocoiite Miran, Postojna, LIP. voznilko
Kavëiï Alojzij, Koroïka Bela, Cankarje- Vidu (•••••• etroka).
5459
^jižico motornega kolesa št. 11851.
va 25, knjižico za kolo eviid. ». 5793, tov.
5391
št. 7535.
5279
KoSir Franc, roj. 30. X. 1927, Vrbno
, I»toni{ Janez. Brezovica 53, železniško
Kavčič Anica. Ljubljana, feiajmerjeva 3, št. 34, Celje okolica, uelužbenec dkonomjtorto, Brezovica—Ljubljana, knjižico za sindikalno knjižieo, izdano v BTebTOvnä- eko-kamercialnc otroke. Sp. Breg St. 13
••
4725
• evid. št. 3585 in železniško karto za ku, okraj Ljutomer.
5485 pri Ptuju, osebno izkaznico.
Woslo voznic.
5165
Koiir Francka, Potok it IS, P- omarino
Kavïeu Jože, Rakovnik 1, KLO Brržafl
Iranjšič Frančiška, Lača vas pri Ljuto- vas, izkaznico OF, eeebno izkaznico, vo- v Tuhinju, kajäzioo •• kolo evid. ». 5355.
me
5548
"i, *vid. St. tablic« S—21—1377 •• kolo jaïko knjižico in knp'žieo za kolo ». okvi- tov. ». 11,248.253.
*namko sCzepek št. 54540.
5139 ra 363800.
5636
Koštomaj Stanko, Lopat» 37, Celje, proKeblÜ Fani, Ložnica ». 8, Celje, potr- metno knjiïee za kolo. ». tabue» S-12.
Jagcr Ivan, Slwnica 28 pri Celju, voja5424
••
• knjižieo, izdano od voj- odseka Celje dilo od >StarinaTne< ••• ». K 210/IV 4873.
za
670
din.
5439
Kotor
Stelan,
Liboje
107
pri
Celju,
voP^to, osebno kkaznbo, izdano od KLO
jaâko knjižico, izdano od voj. odseka Celje
°'ore jn sindikalno knjižico, izdano od žeKoglevi?
JurJj,
Mairjbor,
Pobrežje,
Dr.
Ie
5422
zsrno Store.
5446 VretovSkova, prometoo •••••• za kolo okolica.
5145
Kotnik Peter, Luubuš 67 pri Majiiboru,
Jakob Albin, Slov. Konjice 86, roj. 26. znamke »Excelsior« It. 19892.
M« 1925 v Vitanju, «mdikamo člansko
Kern Vinko, Zgornje Pirnlče 148. p. prometno knjižico za kolo znamke >Stan.
Paznico, izdane od rep. zvezo krajevne Medvode, eindikatoo knjižico, izdano od dart< št. 16680. evid.'». tablice S-17.
»adustrijo fa obrti. St zveze 71275 St. kemično ioduetrije >Donik, Medvode leta 11212 in osebno izkaznico, izdamo v Lim.
1•
5149
«•••••• 12630Ö7.
4829 1947.
5653 buSu 1. 1948
Kernjak
Frane,
Ljubljana,
Tyrâeva
92,
Kovat han. Medno 5, p. St. Vid pri
'umnik Gustav, Kranj, Stara c. 23, evid.
^•co št. 4-70991, tov. št. 1477827 in kolo evridenSno tablico £t. 9837 a osebni avto- Ljubljani, živilsko knjižico II. kategorije
^•••• >jagdstaifol«.
5405 mobili, znamko »Ford« tipa C.
5464 št. 1935, izdano od uprave NM Jesenice
5169
Kleindinet
Alojr,
oavljai,
Zg.
Duplje
19, 10. II. 1950.
ïavormk Ivan Ljubljana, MIhov etrana
Gor.,
osebno
izkaznico
Si
90.
5048
KoTačir
Franc,
Barka
j.
JI.
Vremski
j5° "• 14, 6 živilskih nakaznic za maj
Kniplië Marica, roj. 26. VT. 1928 v Ore- Britol, Sežana, roj. 3. V. 1924. ošabno io
• 6 industrijskih nakaznic, knjfcBco za
X10' izkaznico OF In nabavno knjfflco hovekera vrhu, Radgona, eedaj Police 43, udarniško izkaznico, izdano pri delih grad.
4625
degrada«.
5409 okraj Radgona, osebno in OF iakaznico, nje >Nove Gorice«.
Kovači« Mihael, Mara bor, Melj&ki hrib
v.3enic •••••, p. Dol piìi LjuMjand, Pšata •1••••••• Itikaaa^co. nabavno inđuetrijisko
••< •
. evtiđ. tablico ». S-169030.
6406 •••••••• D-l, lui, R-l in D-l, we iz- ». 41, osebno •••••••. izdano v Maddano v Radgoni.
5185 bora I. 1946.
5511
••••• Anton, Maribor, PreSeraova 16,
Kočar
Peter,
«evlj.
mojster,
Doltë
88,
^ometao knjižico za kolo ••••• >NSÜ<
Kova£i£ Mirko, tov. izkaznico'». 2338
8t ß
- 23, št. tablice S-16.7158.
5498 o. Gor'." Lendava, faUtaradeo za Solo mam. »Litostroja«. Ljubljana.
5776
ko
>VÏ»od}a<
».
12WÜÄ.
5288
Kovati« 8tanko, gofer Okraj, magacina,
„JCiai Amalija. Ljubljana« Zaloška' c. 11,
Kokli? Rati, Za&et ». 1, Celje, promettJ!9^0 izkaznico, izdano od medicinske no knjižico za koto. ». labìfce S-18-2939. Tolmin, vozniSko knjižico St. 417 — I.
'litote v Ljubljani I. 1950.
B765
5442 razreda, fediamo od NM ta Goriftko. registrirano pni odseku za notr. zadeve pri
to^i« Marija, Nova vae 42, Celje, proKokoiar Matija, •&••••, Prelernovà OLO za Tolminsko e it 109.
5457
21••°
••••
za
kolo,
št.
tablico
S-12.
St. 42, deiavHko knjTffloo •. ^••••••.
m
Krojenu ljudski odbor JagojeoJea. vo5427
SOM
Konjic Karol, SoUfian ». 88% aa&eno jalko knjiüco na ime Korali Jernej, Start
•,,(*|•• Ciril, KJuWjwna. Komenekega nI.
osebno
izkaznico, izdano od notar. Ujprave dvor St. 7 ,KLO Jaenjenica, J*dano od od•„•* PomoïnJiko spričevalo «ploSnega
«
•••••
1. 19«.
4929 •••• Trboväje, daljo eTanako kSmaàco
^"«avnißarafea dz 1,1948.
67.32
to, Jîciaun od •*:••••, Brežice, •• tta trne
«ocovar Franc, Pr-v-räjn 12. p. Raka pri
Krškem.
.V262
, Hortat Juri/, nnzaraki pomoćnik, Apače
s
t. 37, prometeo kmjitžiro za kolo znamke
*Lerkule*<, low it 452616 •••- &1. 749.
4987
Horvat Marjeta, Osijek, Stanivukoviee..
Va
2, eprlcftvalo I. razreda Ekonomskega
t(V
hrtikuma v Ljubljani, iMan» 1. 1918.
2574
Uozjan Matilda, Ljabečna, p. okolja vas
pri Celju, ktiiižico za kolo znamko iCSsePek, lev. 51. N" ôl.M'.y.
5468
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OF, osebno izkaznico, sindikalno knjižico
in potrdilo o zaposlitvi.
SÖ47

Stavbnega mizarstva. Ljubljana, Slomškova št. 16 1. 1950.
5*124

Krajevni ljudski odbor Skaje, p. Vele•••, bone št. 331, 505, 507, 768, 655, 667,
768 na ime Lipnikar Franc, Pleäfwiea 20,
in na ime Ževart Franc iz Plešivca, tekefciino nakaznico za prvo trimesečje 1950
ter knjižico za kolo št. 557540. evid. št.
S-15-2886.
4537

Lobar Marija, Murska Sobota, Vrtna ul.
št. 4, osebno izkaznico št. 1452, izkaznico
za kolo znamke >Vesta« na imo Lcbar
Anton, tov. št. 564541, evid. št. tablice
S-23-2615.
4831

Kramar Karel, Dobrna 40, Celje, vojaško knjižico, izdano od voj. odseka Celje
okolica.
5421
Kramžar Jože, Vojnik St. 2 pri Celju,
prometno knjižico za kolo. št. tablice S-12616.
5443
Kranjc Anton, Sp. Hudinja št. 79 pri
Ptuju, osebno izkaznico, vojaško knjižico,
oblačilne točke, knjižico za kolo št 317074
in 20-9 ter režtjeko karto.
49S9
Kranjcec Milan, roj. 2. III. 1925 v Zagrebu, vojaško knjižico, službeno in osebno izkaznico.
4730
Krašovec Ludvik, Megoinice 35 pri Ce.
Iju, ovid. tablico avtomobila It. S-8959.
5437
Krivec Terezija, knjižico za žensko kolo
znamke >Hanea<"št. 26426, št. <•-•. tab]&e 19-3435.
4904
Križaj Voja, Ljubljana. Poljska pot 49,
knjižico za kolo ovid. št. 26315, tov. št.
515703, izdano v Ljubljani 1. 1947.
5655
Krošl Ivan. Kunšperk 10, p. Sv. Peter
pod Sv. gorami, roj. 16. III. 1901, prometno knjižico za kolo znamke »Gritzner«, št. okvira 471053, evid. št. S-ll-302.
4468
Krlmar Ana, KLO Medvode, Preska 4,
knjižico za kolo, evid. št. S-2-1755, tov.
št. 61942, izdano od poverjeništva za notr.
«deve upravo NM, Ljubljana okolica.
5652
Krašič Valentin, roj. 3. VII. 1881 v Bistrici, Rožna doima, Koroška, sedaj na
Jesenicah, Čopova ulica 2, osebno izkaznico.
5290
KrušHS Franc, Ložnica 7, Celje, vojaško
knjižico, izdano.od voj. odseka Celje mer
sto, prometno knjižico za kolo. Št. tablice
S-12-515392, mladinsko Izjkaznico, izdano
cd LMS Vrhnika in eindikalno knjižico,
Izdnno od tovarne sodov.
5450
Krznar Franc, Ljubljana, Pokopališka 5,
nabavno knjižico ^Litostroja«, Ljubljana.
5621
Kumer Izidor, Vransko 44, knjižico za
koV> znamke »Indian« tov. Št. 740431.
4883
Lah Oton, Splošno gradbeno podjetje
>Beton<, Celje, Ljubljanska c. 16, osebno
izkaznico, izdano od KLO Šmartno ob
Pal;i i. 1948, vojažko knjižico, izdano od
vojaške oblasti v Sarajevu, epsi&evalo o
normirsKem izpitu gradbene šole v Celju
Iz 1. 1949.
4868
T-afcic- Miloš, voj. pošta St. 2667, Št. Vid,
'tekstilno kauto za obleko ira za milo za
IV. tromeseSje I960.
5Ï58
Lambenger Marija, Ljubljana/Studenec
It. "T sindikalno Jčnjižico ït. 130489, iz.
Han" od bolnice Polje.
5043
Lamberger,ïl«Sja, Polj© 150, osebno Iz.
fornico St. 677Ä99.
. 561S
LavrenUS Stane, Ljubljana, Slomškova
Bt 16, '•••••• •••••,- izläano 'od

Leskosek Franc, Celje, Mariborska 120,
spričevalo III. razreda nižjo moško državne gimnazije v Celju, izdano 1. 1948 v
Celju.
5166
Lesno industrijsko podjetje Postojna,
evid. tablico eesbnega avtomobila »Jeep«
S-7221.
5750
Lipovec Marica, Maribor, Maistrova 12,
prometno knjižico za kolo znamko >Rotziegkit. 48473, evid. št. S-16-4915. 5138
Lipovski Rozalija, Celje, Razlagava 5,
delavsko knjižico izdano od Tovarne sadnih eokov, Celje.
5412
Lipužič Božona, Ljubljana, Šišenska 11,
osebno izkaznico.
5487
>Litostroj« Ljubljana, evid. tablico trikolice S-1698.
5775
Locniekar Ivan, p. St. Vid, Šmartno pod
Šmarno goro 26, knjižico za kolo evid. št.
2750. tov. št. 34166.
5119
Loboda Ivana, Domžale št. 15, osebno
izkaznico.
5310
Logar Stane, Log 19, p. Brezovica, knjižico za kolo evid. It. 4467, tov. št. 420677,
izdano v Ljubljani, vojaško knjižvo, izdano v Ljubljani 1. 1946.
5121
Lubej Marija. Ljubljana, Ortopedska
klinika, osebno in sindikalno izkaznico.
5123
Lukan Janez, posestnik, Sp. Lipnica 25,
roj. 2. VIII. 1895, potrdilo o oddaji orožnega lasta, izdano od NM Radovljica, osebno izkaznico, izdano od KLO Lancovo, sindikalno izkaznico, izdano od' podružnice
sindikata Jelovica, ve£ konjskih potnih
listov in razne račune.
5575
Lukancič Janez, Stražišče št. 215 pni
Kranju, vojaško kniižicoTcot dokaz o stal.
ni nesposobnceti.
/ 4727
Maček Jože, Preserie 41, sindikalno
knjižico Št. 1S24443, izdano od Okrajnega
lesnega podjetja Podpeč 1. 1947.
5277
Mahnič Vladimir, Grahovo št. 68 pri
Cerknici, knjižico za kolo št. tablice
1905, št. okvira 161746.
4795
Mahajnc Alojzij, Radvanje, Engeleova
št. 78 pri Mariboru, prometno knjižico za
kolo znamke »Wanderer« št. 684093, evid.

št. S-16-11326.

5146

Majdiï Anica, Ljubljana, Pod gozdom,
knjižico za živila ät. R-2 >NV< 452 za
1. 1950, II. kategorije, izdano od Minotđ,
Ljubljana.
5305
Majdië Sranja, Ljublana. Vodovodna 55,
knjižico za zbila! 6t. 4o6 za 1.1950, II. kategorije, izdano ođ •••&•. Ljubljana.
5303
Majdic- Niko, Ljubljana, Vodovodna 55,
knjižico za .živila št. »K« 659 za .1. 1950,
•. kategorije, izdano od Minot-a, Ljubljana..
5304
Malek* ïoïef, Rajanje 3 pri Mariboru,
knjižico učencev rr gospodarstvu lesne strofe it. 121S2.
5502

Mandić Milisav, Ljubljana, Tyràeva cesta, oblačilno knjižico šerifa P št- 43 j»
plaSilno knjižico serija G št'- 75244. 5408
Marines Tone, roj. 28. II. 1933 na Logu
Št. 66, p. Brezovica, delavsko knjižico.
5282
Marolt Jakob, Sv. Peter 35, Laško pri
Celju, iprometno knjižico za kolo, št. tablice S-13-9690, vojaško knjižico, izdano od
vojnega odseka Celje in prometno knjižico za kolo št. tablico S-13-9710.
5441
Martinovič Jovo, voj. pošta 5065, Ljubljana, potrošniško karto za kavo in milo
za II. tromeseSje.
^401
Masten Klavdija, Litcstrojski bloki ILjubljana—Šiška, nabavno knjižico >Litoetroja<, Ljubljana, št. 1215.
5617
3lcde Jože, Ljubljana, Prešernova št. 52,
šofersko izkaznict» št. 5416, izdano 1. ]917
v Ljubljani.
5*18*
Medvod Stane, rudniški komate mJađine
Ssnovo pri Rajnenburgu, kontrolne tablico za moško kob *t. S-11-7440. 4990
Mehanična delavnica KLO Dol. Logatec,
poskusno tablico za avtomobile S. 0-09;
5294
Mejac Jože, Ljubljana, Anbrožev trg 3»
knjižico za kolo.
$•°
Melik Frančiška, Ljubljana, Dolenjska
cesta 48 h, knjižino za kolo in osebno izkaznico.
546G
Meprom, Ljubljana, prometno knjižico št.
2330 za tritonski avtomobil, tov. znamka
>Bedîord<r, evid. št. S—0088.
48'u
Meprom, Ljubljana, Tyrïcwa 36, prometno knjižico tov. avtomobila znamk0
>Ford<. evid. št. S—1985. int. št. 17.

5270

Meihar Marija, Ljubljana, Podutiška 23.
knjižico za' kolo Znamko >Suora-r, evid. stfi? 9
30883, tov. št. 1274747.
' '
Meriïnjak Franc, šofer, Filovd št. lj-7
p. Bogopna, delovno knjižico št. 1929010462*
Milici« France, roj. 12. VIII. 1920. Goljak' 2, delavsko knjižico št. 1835677.
Mikotó Jože, Rogatec št. 62, osebno izkaznico, izdano po KLO Dolnji Vinjak«
OLO Imotski — Dalmacija in <°'ndopino knjižico.
•"•"
Miknž Franc. Ljubljana, Zaloška 87,
knjiSco za kolo, evitf. št. 6039. izdano
5120
Ljubljani 1. 1950Ministrstvo za lokalni promet WuolÄl^
prometno knjižico zaj motorno kolo '!**£.„.#
97, evid. St. S-00024, št. motorja 822TW
50, št. okvira 418840.
•*
. Ministrstvo za lokalni promet ^B|'
knjižico za avto BHW, športni tip 32'J-nn'
motorja Sa ïasije 85239, ovid. št. S-°9"£
izdano e št. X410671949 dno 21. IX- 1"*^
MJakar Anton, Kostrivnica. Kalobjs. s^'
Jurij, prometno EnjiŽice za Tfolo, 51. ja"r41
lice S-13-14413.
'
Mlakar Jožefa, p. Dobnmje, Št. Pave] 6.
knjižico za leolo wid. št. 15047, W-JÏZ,
•62
vll& 31057.
°
••>• • •
Mojškerc Franc, Bizovik' 22, 1• • •,
okolica, knjižico za kolo Št. 9134, ^•'••
ti«"«}, äzdanö v Ljublianlî.
"x

gfev, 18 — 6. yj. JL9Ó0
.Molek Ivana, Breg, 20, Borovnica,izkaz,
meo za kolo znâ'mko »Eiëèi^« MeVSpa
K 02349.
5749
Mrak Jože, Ljubljana, Fuhteleya 6, ••fcreko izkaznico feti 21Ò0 I. xà'zreda, izdan
<> od NM Ljublana 1. 1947.
51Ï8
Mule Viktor, Nadlese}; 9, p. Staxi trg,pri
nakôku, evid. tablico et. 1080 za möJko
kolo.
6763
Muioj Stefan, Ložnica 27, Celje, prometno knjižico za kolo, št. tablice S-Î2-1342.
5438
MurSoc Ludvik, Sp. Duplek 115 pri Mawboru, prometno knjižico za motorno kolo
znamke »Viktoria« št. 85956.
5152
Baraks Marica, Nova vas 82, Celje, Člansko izkaznico št. 48.941, izdano od Potrošniške zadrugo, Celje.
5451
, Nastran Borislava, Radomlje, sindikalno
ttkaznioo št. 1294339, dzdano 1. IV. 1946.
5272
Novak- Avgust, Ljubljana, Martinova 177,
os
ebno izkaznico, sindikalno izkaznico, izdano cd! »Remonta«, Ljubljana, knjižico za
kolo, evid. St. 10908 in potrdilo o zaposlitvi.
•
5545
Novak Ivan, Zareoje št. 34. tablico za
kolo S-30-1324. izdano od NM II. Bietrica.
49S4
Oblak Bojan, Ljubljana, Prešernova c.
21
> 10 blokov za hrano v menzi »Kulturno
fopagandnih ustanove, Ljubljana, za maj
10
50, št. bloka 1463.
5269
0brc3 Martin, Virbno 41, p. Sv. Jurij pri
Celju, prometno knjižico za kolo it. tab«ce S-13-4543. sindikalno knjižico, izdano
°<1 tovarne emajlirane posode Celje izkaznico OF. iztiano od KLO Vrbno i& tov.
«kaznico, uzdano od Tovarne emajlirano
Pûsode, Celje.
6440
Obrovnil: Jožef, Padeški vrh 21. Loška
6°ra, p. Zreče, *>j. 25. III. 1919. vojaiko
knjižico St. po. "544/46, izdano od voj. od6
*a Slov. Konjice 15. aprila 1947.
4568
. OjsJ^ck Edvard, Cinkarna Celje, baraci?, izplačilno knjižico št. 184, izdano od
««Orarne Celje.
•448
, Okrajni LO Colje, evid. tablico Številka 03015.
&416
. OkrSiar Jurij, Ljubljana, Štrekljeva 5,
persico izkaznico St. 6396. izdano cd NM
^Wbljana in prometno knjižico št. S-9S87
23
Poltovorni avtomobil.
5762
, 9.mal»en Vinko, Hrastje 1. P- Grosuplje.
®4ižico za kolo, evid. št. S—6—136.
5400
.°*bolt Jože, Uprava LM Grosuplje, ži3ko nakaznico st. 1715, Izdano 4. I.
J
n °0 od' poverienistva za notranje zadevo
duplje.
4928
Alar Josip,. Ljubljana, Idrijska 6, iu'udsko izkaznico St. 4656 za znižano
°«ijo.
' 5173
la P?T|an(1 Angela, Kidričeva 11, Celje, de, £* a.? Mizico, izdan od urada za delovno b, Celje.
5453
Pavlic Franc. Sv. M.rtin pri Vurbergu,
öl^^no knjižico za kolo znamke »TitaKf.,0
»t- 1479991, evid. št. tablice S-17—
b28
5140
^'aviin
Vinko,
Vel.
Podlo?,
p.
Lesko.
v
ođa VJ?-n KrSfcem. vojaško knjižico, izdano
°J- edeeka Krško.
5778
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Pxeyoiiti^tvo, Celje, tablico kamiona
»Bümcfcttt £t. S—4M
5382
Pirmaycr Rudolf, Ljubljana, •••••••
cesta 10, knjižico za kurivò, izdano 1.1950
• Ljubljani
5172
Pristovnik Ciril, Ljubljana, Pugljeva 16,
osebno izkaznico in knjižico za kolo.
3410Prosen Alojzij, Ljubljana, Galetova 9,
knjižico za kolo, št. okvira 119227. 5571
Ptičar Karl, Maribor, Pobrežje, Konstruktorja naselje, vojaško knjižico, izdano
od voj. okrožja v Varaždinu 1. 1947 in
osebno' izltaznico, izdano v Pregradi pri
Varaždinu.
5153
Puhau Janez, Strehovci št. 49, p, Dubrovnik, Prekmurje, osebno izkaznico št.
22, izlaznico za l»lo št. 63290. izkaznico
Pcrtinač Milka, Ljubljana, Frankopan- Rdečga križa, pooblastilo rep. podjetja
eka 1, izltaznico OF, mladinsko sindikalno za odkup živine, podružnice v M. Soboti
izkaznico ter potrdilo o zaposlitvi. 5314 za nabavo živine, uelužbeiLški dekret ter
Peštaj Jelka, Celje, Miklošičeva 9, pre- izkaznico OF izdano od krajevnega odbo3896
motao knjižico Za kolo. tov. št. 305490, ra OF v Strehcveili.
evid. št. tablico S-12-2771.
5419
Pulko Franc, poseetnik, Zlatoličje 50.
Petelin Josip, klesar, Gorjansko 19, p. knjižico za kolo št. 59S2, izdano od NM
4887
Komen, sindikalno knjižico, izdano cd sin- v Ptuju.
dikalno podružnice Industrijo kraškega
Raucr Stanko, roj. 1. X. 1926, osebno
marmorja Sežana-Dutovlje, št. izkaznice izkaznico, izdano od KLO Vukovje 1. 1946
1995314, št. zveze 90799.
4890 osebno izkaznico na ime Kop Angebt
Pctkovič Rezi, Moste, Pot na Fužine št. rojena 1. V. If27 na Slivn. Pohorju, iz,
2, izkaznico OF.
517* dano 1. 1946 od KLO Slivnica pri Mar»
? boru.
4834
»Pionir«, splošni» gradbeno podjetje
Recck Viljem, Ljubljana, Devinska 5.
Novo mestp_ 16 bariirajuh čekov, isplacljivih pri i)ržavni investicijski banki v delovno knjižico, izdano v Murski Soboti
5549
Ljubljari št. 148254, 148255, 164047 do 1. 1948.
134060.
5567
Republiško montažno podjetje Toplovod,
Pirnat Zdenka, otn^epitil.ii Kamnik, Nodirekcija Ljubljana, udarniško knjižico
vi trg 20, uolužbenoko knjižico št. 24168, št. 38672 na ime Rebernjak Anton, roj.
izdano od ministrstva za kmetijstvo in 12. XI. 1924 v Raskovcu in udarniško
gozdarstvo 1. 1947.
5167 knjižico št. 38609 na imj Verbič Rudolf,
roj. 11. IV. 1914 v Komendi pri Kam.
Ploj Jože, Ljubljana, Sv. Petra c. 7, niku.
5020
uslužbensko knjižico NM Št. 55595, izdano
Rešnik Matevž, Proeeniško, Blagovna,
od uprave NM za Slovenijo 10. X. 1949.
5488 Celje okolica, knjižico za kolo S—13—3697.
št. okvira 708412.
4693
Podjetje za cestna vzdrževalna dela in
Rijavec Justi, Ljubljana, Privoz 6,
produkcijo gramoza »Asfalt« Ajdovščina,
5460
opoznavno tablico avtomobila št. S-8301. osebno izkaznico.
4687
• Roje Mirko, voj. pošta 56186, zdaj
Podlunšck Alojz, Ljubljana, Štefanova Kranj, Cesta na Rupo, potrošniško karto
št. 7, sindikalno knjižico »Litostroja«, Ljub. za milo in kavo, reg. št. 11M.P-1. 4722
ljana.
5773
Romih Alojz, posestnik, Presladol št. 40,
KLO Rajhenburg, knjižice za kolo Št.
Pogačar Jože, Zg. Grušbvlje št. 12, at.
4832
Peter v Sav. dolini, prometno knjižico za okvira 56527, št. tablice 6501/11.
kolo znamke »Adler«, št. tablice S-1S-7576.
RoSer Frane, roj. 16. XI. 1925, Sp. Do5433 lio 28, KLO št. Florijan pri Slovenjem
Pogačnik Julija. Ljubljana, Koroška 8, Gradcu, ivojaško knjižico, izdano od II. div.
4726
knjižico za kolo evid. št. 15312, izdano v KNOJ.ja.
Ljubljani.
5115
Rudeï Jože, rojen 2. XI. 1914 v TomaPogačnik Matija, Ljubljana, Tihomirova čevici št. 45, zapoéldh pri Splošnem gradbenem podjetju »Primorjee v Sežani od
št. 11. knjižico za Kolo evid. št. 13851.
5658 25. V. 1948, delovno knjižico št. 1280M2..
5180
Polačnik Karol, Stranice 2, Celje, vojaško knjižico za konja, izdano cd voj. od.
Sagadin Branko, Podlož št 68, Ptujska'
seka Celje okolica." .
"
5447 gora, tablico za kolo št. 494938 in tov.
5557
Popovič Hilda, Bistrica pri -Tržiču 67. št. 27C58. Sedçu Adolf. Ljubljana, Cernetova 19,
Gor., osebno îzkaarico št. 3021.
4S23
prometno Jinjdžico št. S—00004, št. motor- '
, Potočnik Jože, Zg. Hlapje, KLO Sv. Ja- ja 1067132. št. okvira 594466.
5491
kob' v Slov. gor., prometno knjižico.za
Senica Alojzij, Maribor, Kneza Koclja 5,
kolo znamke >Wander,erc St. 553772, evid..
št. tablice S-17-2586.
,
5137 ©vid. tablico št. S—16/7480 za kolo znamke 5>L*egnano« št. 408707.
"14*
Požrl Andrej. Ljubljana, Studenec.23.
Sindikalna
podružnica
Tovarne'
lisiija
r
sindikalno knjižico et. 218..320, izdano.od
boblico Polje.
' ' 5644 Slovenjem Gradcii,. člansko iaka»ico ••
••••• Frančiška, Maribor, •••••&•.
n&tìai 20, prornetnd-ilffljracò za '••, evftct.
Et. S-16-èï28.
5141
Pećar Ivan, Oiglence, Sv. Martin pri
Vurberku, vojaško knjižico, izdano v Mariboru 1. 1948, prometno Knjižico za kolo
znamk© »Puch« št. 16040, evti<i. št. tablice
'S47-12297. .
5503
Perpar Antonij*, roj. 21. XI. 1911, Pre.
serje pri Ljubljani, zdaj v Stražisču 341,
svojo osebno izkaznico in Sindikalno Ser
zadružno izkaznico na ün© Perpar Alojz
roj. 17. VII. 1909, Št. Vid pri Stični, zdaj
v Stražisču 75.
4791
Periglio Ignac, Ljubljana, Poljanska c.
20, maturitetno spričevalo 8. razreda
gimnazije v Ljubljani, izdano 1. 1945 v
Ljubljani.
5161

•••••

Stran 303
ime Kamnik Frame, roj. i. VI. 19•. St.
cianato izkaznice 2986534, il. zveze 48695,
zaposlen v podjetju odT 1. V. 1948 in izkaznico na ime Logar *en, roj. 28. VII.
1935, it. Izkaznice 2992605, & tnreee
82062, zaposlen v pedjetju od 4. I. 1949.
479$
Sivee Iv*u, LJubljana, Linhartova &t.
28 a, izkaznico OF.
5307
Stender Irma, Ljubljana, Studence 23,
eindikdlnu knjižico ät. 236030, Izdano od
bolnice Polje.
5645
SmUjAn Morija, Novi evet 14. HotedrSoa, osebno izkaznico, izdano od notrâUje
uprave v Ivancu, Hrvatska Oa line. Smiljem Alojzija, PleS St. 25.
4691
Smuk Ivanu. Ljubljana, Celoväka St. 23,
evid. tablico *t. 29661 z kolo znamke
»Diamant«.
6162
Sredenšek Milk», ekonomija tovarne
>Impoli, Slov. BUtrica, izkaznico za kolo
znamke aFenomen«. reg. 61. S-~11838, 8t.
okvira 444465.
5194
Srbnšek Parel, Et. Iîj, detengo knjižico St. 14272(39. izdamo od Bom dela v
LJubljani t. 1945.
6142
Stare Lidija, Ljubljana, Celovška 66,
evid. tabMco za kolo St. S2751.
6404
{Kqpan&if Mirku, twlwzben pri okraju!
kontrolni komisiji Gom«a v Solkanu, cr.
niZe *t, 93, izkaiafco 4 kolo znamke
»Diamant«, M. okvire 07. reg. St. tablice
146718. tedaao od NM v Kranju 7. III.
1947.
5092
8troj*niek Ivka, Ljubljana, UMca Stare
pravde it. 1. onebno izkaznico, fekaznico
OP ta planinsko izkaznico.
5564
Sniië Marija, LJubljana. Turnerjeva 80,
osebno izkaznico.
5550
SvoJjSaJt AIoj«, Btëevje 21, Ljubljana,
prometno lakaanico za vee vozove, izdano
1. 1947 v LJubljani in osebno izkaznice.
5483
Satn Marija, Ljubljana. Novi blok St. VI.
SiSka, živileko karto za april 1950 in telietimo karto za I. lomosečje.
5157
Saberl Martin, Ljubljana, Metelkova 15,
tov. izkaanco 5t. 2302 ta nabavno knjižico
it. 1813, oboje izdano od Litostroja v
Ljubljani 1. 1950.
5122
Sebjanif Ludvik, Lemerje St. 78, iz.
kaznlco za kolo znamke >Hike< St. POS726
evid. St. taWce r,49fï izrtano od NM v •.
Soboti.
4022
Sirca Stanislav, Mačkove« üt. 18, Posto),
na. izkaznico za kolr St. 49C97. znamke
>Wok1t< i7dnnn txì DOtranfe uprave v
Pwtftlni 13. XI. 1•7490!»
Skof Anton, Dolnice 13, t). LJublto.ua,
kniiïJco za kr-ln evid. 3t. 1410? '«dano
1. 1019.
5456
ariano Slavica. Liubllana, Prešernova
42. osebno Izkaznico,
5299
Amale Marlin. Ljubljana, ftkofja nuca 12.
pprifcvalo VIII. razreda in potrdilo o maturi na ürSiiIln*fcf crimnazlji v Ljubljani.
fr<>-,o J. iof4
5271
stilar Vladislav», Domžale, Taboreflca
ul. 10. osebno izkaznico na dekliško 'me
Fus Vladtolnva izdano od KLO Domiate.
6809
Stember/çer Franc, posestnik, GruSkovcl
?t. 41, Izkaznico za kolo znamke >91ana<
5t. ?«9174. ro«?. St. R~20-10042.
5296
iadsjg

*VT$M

••_•

àturm •••, ••», .V»e del Boa 63,
diplomsko ••••••••• IV. letoOui Tehnične
srednje šole, arhitektcnsko-gradlÄal odsek T LjubJaani te 1.1945/46.
5619
Strubel JofeU, KremSki •••, LJubljana okolica, odtod» g anvaMdml&i it. 86398.
6455
Suligoj Frane, osebno ta 0F ••••••,
izdano od KLO Gor. Lokorec okraj Gorice, ter potrdilo »a vetop • tovarno, Izdano od železarne 81. Javorolk.
5256
Tomp» JoJe, roj. 16. Vlit. 1918 •» VeL
Poleni, upravnik odkupnega podjetja pol],
pridelkov, osebno Izkaznico.
4092
Tornii« Mihael, Trojo 24, p. Brežice,
evid. tabKoo St. S-lî-1114 sa kolo.
4830
Topolnlk Kristina, Maribor, PuMnova
6t. 6, maturatetelo aprifevalo 8. razreda II*
drž, realne gkamtÀte v Ljubljani. Izdano
J. 1941, diplomo abuurieatekega tečaja v
LJubljani, izdano 1942 to indeks filozofukegB oddolka. Izdan L 1941.
6164
TepuSković Nikola, LJubljana, Savije 90,
knjižico za kolo evid. §t. 4230.
5551
Treble Vida, LjvbJJaaa, Trža»ka 20,
teebno lekaesttiw, ladano • LJubljani leto
1945.
WOO
Truden Emil. LJubljana, Gcsposvetoko
6t. 10, epriÇejalo I- a razreda I. drž. raoSke gimnazije v Ljubljani iz leta 1943,
epr$0valo II. a razreda iz 1. 1944, sprite,
vato III. a razreda iz 1. 1945 to spričevalo
IV. a razreda Iz 1, 1946.
5566
Torij Filip. Podplanina 14. KLO Trava,
u. Draga pri Loškem ootokn. voiaiko knüEico.
4390
Umik Vera, roj. 15 II. 1931 v PredceIjah, stanujoča v Predosllah 5t. 64. knjigovodja v KDZ jßplca«, PredosKe, izkaznico za kolo a. 10489.
A358
Uprava doma onemoglih Trate. Radgona, p. Marija- Snežna, delavsko knftöiro
St. 2417383. izdano od OLO Maribor;
,
4927
Urti« Marija, calorica St. 17, p. Stahovica pri Kamniku, prometno knjižico za
kolo znamke »Mlle«. Ut. tablice S—10150.
4618
Varga Štefan, Budlncl il. 89, M. Sobota,
Izkaznico za kolo 61. S~8130 tn vo^ko
knjiZico.
4924
Vari Jožef, Mala Polana, Dol. Lendava,
knjiži«» za kolo znamke »Soltaflen« It.
R09744.
4621
VcPfco (Leopold) Stanka, delovno itniiEIco St, 1487482.
4925
VellkonJe Franc, Sr. Konomlja St. 89
pni Idriji, lzliaznico za kolo St. 504284,
5127
Verbis Antop, p, Preeerje, Gorička 2•,
osebno izkaznico St. 62. izdano v Prevaljah,
knjižico ža kolo, evld. St. S-2-6050, tov.
K. 664498.
6647
Verbiî Boïidar, LJubljana. Moste. Cankarjeva 9, Izkaznico OF,
RS18
Verbi? •••••«, Maribor, Trubarjeva 9,
osebno Izkaznico, Izdano v Mariboru leta
1945.
6147
Vertnflt Frane, Vosek 8. p. Sv. Mafjota
eb Peenld. roJaSko lcnfiSco ladano v Mariboru 1. 1947.
B501

Štev, 18 — 6. VI. 1950
Viderger Hafael, et. vodnic, Blejska Dobrova, üiteniat, voj. luijlžico, izdano od
voj. odseka v Trbovljah, voj. potrdilo, fa
dano od voj- okrožja v Celju, osebno, OF
ta fidkuMuroo izkaznico.
4620
Vidmar Ludvika, p. Rihcmberk, Brjo
St. 85 pri Gorici, •••. osebno izkaznico, izdamo od OLO Gorica 1. 1917.
5402
Vidovlî Katarina, Stojnd 8, p. Sv. Marko nl£o Ptuja, prometno knjižico za kolo
znamko »Ideal«, St. okvira 21399G8,
4303
Vidrin Anton, posestnik, Oetež, KLO
Strug, reg. tablico za kolo 6t. 1801.
.4885
Vinšek Ivank*, Ljubljana, Loinikarjeva
6, oeeboo izkaznico 5t. 062789, izdano od
NM v LJubljani.
5492
Volk Vladimir, Prvačina 25 pri Gorici,
zacaeno osebno izkaznico.
•-*
Vpncln» Ludvik, Ljubljana, Marmonto.
va 23, kupensko knjižico protd plačilu za
teketilijo in čevlje za l. 1950/51, izdano od
voj. poŠte 8379. Ljublana I. 1940. •!•2
Vrabl Ivan, Ljutomer, Ormoäkn 3. evidtablico •• motorno kolo et. 4126.
5010
Vrhovnik Stanko, Zemun, Leningrajeka
St. 1, epricovalo 5- razreda gimnaziie v
Ljubljani.
5552
Vuksanović Danica, LJubljana» Polje
147. živilsko nakaznico za maj in reebno
Izkn^ntfo na ime Djertf.
531»
Vuksanovi<« RadniÜo, Ljubljana, Po•
147, poročni list potrdilo o prijavi etano,
vanja, živilsko nalcazn.itvo za maj, oficirsko knjižico za obiPko za 2 leti — brezplačno in oficirske- plačilno laijižico za
obleko za dv0 leti.
5315
Zakrajček Jože, Ljubljana, Lavričava 3.
evid. 4. tablice S—1—28179 za kolo znamke »Turiok.
5270
ZakrajSek Slajda, Ravna Reka pri Cupriji, knjižico za kolo, evid. št. S—1~
24269. izdano v Ljubljani. 1948.
52<a
, Zalir Justina, gcepodfaja, Llubliana.
Gerhi?ovn 10, tablico za kolo 8t. 2C056.
5572
. Zavod 2a varstvo lralturnih spomenikov,
LJubljana, prometno kniižico za avtomobil,
evid. St. S-9144.
5•2
ZupanriP Tone. Ljubljana, Kolodvorska
52
34, osebno izkaznico.
•
Zvezno montažno podjetje Mariborsk»
otok, prometno knjižico za kolo anafflko
»Junior« St. 81019. evid. St. S—16—1084;
5150
Zvornik Ivan, Ljubljana. Smartineka 21.
vojaško knjižico, izdano v Beogradu leta
191G.
505O
SSagar Valentina, Stra-ZlSče 303, Kranj.
knjižico za kolo znamke »V«eta luksua«i
tov ,Bt. 878102, res- St. tablice 6094. •'
4••
no od OLO ••••.
"
Živce Alojiija, fcorovnitti. ••••••*
ft. 1, potrdilo St. 995 za Izdajo delovne
knjižice, izdano od uprave za delovno
fiiln, Setonn dno 20. TX. 1940.
"••1
Ce e
Zlvlnoodkup. Prosvetni dom,
'.' ;
OLO, prometno knjižico za kolo, »'•r41"hiHen a-'i3^a-.t.
c
' '
ŽvokeJJ Vinko. LJubljana, Pokopal^«!
Rt, fi, mlečno karto za april, maf fn ''"rj
57
1950.
°*

«•» LfiSc DMttor ta OdgoToroi wsdnik: dr. Raetko Motoik, tl«ka •••••• >Tn>eta TomKca. nd t Ljubljani
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iY naši založbi jo izšel

ŠTEV. 19

Razglasi in oglasi

Cenik nižjih enolnih cen za industrijske izdelke
z veljavnostjo na vsem ozemljti LRS
Ta cenik v izdaji in priredbi >Urada za cene pri pTed.
sedsivu vlade LRS« je dopolnilo »Ceniku odkupnih in
državnih (vezanih) cen za poljedelske pridelke nižjih
potnih cen v prodaji na drobno za industrijske izdelke<,
j?' JO bil objavljen kct prilega v Uradnem listu FLRJ
št
- 41 z dne 14. V. 1949 in obsega:
V I. delu načelne predpise v zvezd s cenami, važne
*a trgovino in veljavne na območju LRS kot dopolnilo
jeznim predpisom. Tu je uvrščena uredba o stroških
<iri
- trgovskih podjetij, odločba o rabatih in maržah za
^oizvede, za katere so predpisane enotne cone, odločba
0
rabatih za sol, odločba o trgovskih maržah za kmetijske
Pridelke in za kmetijske pridelke, ki se kupujejo od
n
0P delovaleev po določenih (vezanih) cenah, dalje odločba
°bvexx
ïznem zaokroževanju cen 'v prodaji aa drobno, od
,°°oa
]0?tavnih pasovih to o normativih za dobavo
, - 0o Cdo?tavnih
'a?a u tovarn in trgovskih skladišč (baz).
v
IT. delu so nižje enotno cene z veljavnostjo na
.£em ozemlju LRS. Tu so navedene cene za živila in
^'e'fce živilsko industrije, dalje cene za ebs^no sku
rono izdelkov tekstilne industrije, za izdplke kovinske
j,

v

'&daji Društva pravnikov LRS, sekcija za partiBako pravo in v naši založbi je izšla knjiga
DOKUMENTI 0 RAZVOJU LJUDSKE OBLASTI
v SLOVENIJI
Knjiga, katere gradivo je zbral in priredil ljudski
Iranec in univ. prof. dr. Makso šnuđerl, prinaša 1•
,°«Umentov,
od . .razglasa
CK KPS
na slovensko
ljudstvo
*0••„
.,
„
.
.
.
•
>T_
- T
1- J .
j^ec aprila 1944 do ukaza o imenovanju Narodne vlade
Vsni
<
ie dne 5. maja 1945, in sicer pravne dokumente
p^arodno osvobodilno vojne Slovenije z značajem ali
o^er.cm zakona ali najvišjo norme, izdane od vrhovnih
šanov. Besedil;) kronološko zbranih dokumentov so
v
likjfteSeiUl
teki ••1•• ••••• so bila izdana med von
j;'
bojem
v
partizanskem tisku, popravljene so samo
0
'ka naVeS]e napake. Posameznemu razdobju je postavna
colo splošen pregled razvoja v Jugoslaviji in
Vg oris razvoja v Sloveniji kot sestavnega del? razvoja
Poj^Šcu. Na kraju knjige je avtor dodal komentar, ki
^•••• pomen posameznega pravnega alita.
Prav priia nudi •••^•^•° sliko razvoja prvih začetkov
•••• LR«7 na slovenskem, ozemlju kot dela splošnih
<Ula 'ev jugoslovanskega prava v dobi narodne osvobofig^ vojne. Knjiga, Id obsega 240 strani, stane broširana
w>lp!atao vezana 78, v celo platno vezana pa 90 din.
•

Pojjj ^vna gospodarska podjetja, ljudsko odbore pa tudi
"^Znike opozarjamo
•••••••• no
na
ZR
îRKO GOSPODARSKIH PREDPISOV •. DEL
ki
.10

Wson, no d°P°kilo Prvih dveh zbirk- Splošnim predelav• ° »Pravi drž. gospodarškib podjetjih so dodani
Predpisi o Koatìnoli nali izvozom in uvozom ter

industrije in elektroindustrije, cene za izàelke leene industrije in gozdarstva, za nekovine in gradbeni maU< ,al,
za izdelke kemične industrije, izdelke iz kartona, lepenke in papirja, cene za fizifculturno orodje in igrače
ter cene za najrazličnejše usnjene izdelke. Na kraju -jedodatek cen za žična pletiva in platno.
Pregleden in za praktično uporabo zelo koristen
cenik izpolnjuje vrzel v sistemu cen, ki je nastala po
objavj cen zveznega pomena, veljavnih na vsem ozemlju
FLRJ4 Z njim smo dobili praktičen priročnik cen za
industrijske izdelke republiškega pomena. Cene ? razvrlčene pri vseh skupinah v posamezne podskupine, tako
da se lažje in hitreje najdejo.
S posebno odločbo Urada za cene pri PVLRS so
razveljavljene vse do sedaj po tem uradu objavljene cene
za istovrstne izdelke in veljajo poslej cene, objavljene v
tem ceniku. Zato je priročna knjiga vsem uradom, ustanovam, krajevnim ljudskim odborom kakor tudi obrtni-,
kom in posameznim interesentom tembolj koristna. Stra.
in stane v polplatno vezano 130 dincarinski zakon, predpisi o invalidskih gospodarskih pod-^
jetjih, delavsko-uslužbenskih restavracijah, dečjih jaslih,
predpisa o ustanoratvi in prenehanju delovnih razmerij
in o delavskih knjižicah, delovnih normah, in tetainmïh
normativih porabe delovne sile in materiala, o alcumulacijah in cenah itd. z dodatkom. Zbirka, ki ima nad
35 tabelaričnih pregledov in vzorcev, obsega g79 strani
in stane v podplatno vezana 130 din.
V zalogi imamo še tele knjige in broSure:
Splošni register predpisov za leta 1943—1947. Strani
45?, cena 60 din in
Splošni register predpisov za leto 1948. Strani 404,
cena 58 din. Obe periodični publikaciji piinaSaia vso
predpise, ki so bili objavljeni v omenjenih letih v Uradnem listu DFJ in FLRJ, v Uradnem listu NVS • SNOS
oziroma LRS, Finančnem zborniku, Vestaifcu urada za
cene pri PVLRS in v Službenih obvestilih zveznega urada
za cene. Snov, ki je pregledno urejena po abecednem redu in časovDeni razdobju, je za vse urade in ustäaove, P*
tudi za posameznike, ki se bavijo s študijem razvoja aase
zakonodaje in gospodarskih predpisov tembolj pomembna
in nepogrešljiva, ker ji bo sledilo prav tako zbrano in izpopolnjeno gradivo za leto 1949 v novi •••••.
Komentar h kaeeoskema zakoniku, »plo&ni de£ Stìntili 304, cena 90 din. Sfovenska prevod okusno in v platno
vezane knjige je ••••••• in iadelan v prvi vasti kot
olajšava in pomoč za pravilao izvajanje načel splošneg^
dela- kazenskega zakonika pri "uporabi predipieov pos.wbttffi
kazenskih zakonov.
';
Ravnaéeîjetvo sJfraän'ega: tota LRS«

mAPfflVtsriM

Stran 310

Razglasi ministrstev
&t. G—:«),:

Stay.19 — 13. VI. 1Q5Q

Register državnih
gospodarskih podjetij

6146

Kazgias
MLoialrstvo ia Umt'ti;M\o LRS razglaša
po "_'. in h. r!"na iirud 1)4 o preprečevanj
m latirjiini nal"zl|iv<» ohromelosti prašičev (Uradn. ii.vt LRS, si. 24— 150/49). da
eo v LR £!rtv"iii|i z na'f'.:!jivo ohronirMoetjo prašičev okužen, okraji: .lesenirc,
Kamnik, glavno mesto Ljubljana, Maribor mesto, Maribor okolica. Murska So.
bota, Politane in Ptuj.
Ljubljana, dne 31. maja 1950.
Ministrstvo za kmetijstvo LRS

Razglasi oblastnih
ljudskih odborov
Spremembe
rodbinskega imena
St. IV—2/2—50
6031
Poverjenik za notranje zadeve oblastnega LO Goriške oblasti v Postojni je z od.
loSbo z dne 31. V. 1950, št. IV—2/1—50
po 21. členu zakona o osebnih imenih dovolil Fuku Anionu, roj. 8. VI. 1921. Do.
lenje Vreme, bivajočemu v št. Petra na
Krasu, Hrastje 39. okraj Postojna, da apre.
meni svoj priimek Fuk v Planine,
kar Velja tudi za njegovega mladoletnega
otroka Matijo.
Sprememba velja od dneva objave.
•V-

Ök. .IV—3/1—50
6127
Poverjenik za notranje zadev© oblastnega odbora GoriSke oblasti v Postojni
Je z odločbo z dne 31. V. 1950, Št. .1/1
po 21. rlenu zakon» o osebnih imenih
dovolil Erpaver Antonu, roj. 30. X. 1932
v Štarjah pri Ajdovščini, bivajočemu v
Ajdovžčiui, .Gregorčičeva 8. da «premeni
evoje ime Anton v Valentin.
Sprememba velja od dneva objave.
Ljudski odbor Goriške oblasti,
poverjeništvo za notranje radere
v Postojni
*
&t. IV—185/1—50
6126
Poverjenik z.i notranje zadeve oblastnega LO Maribor je z odločbo z dne 7.
VI. 1950. št. ÏV-185/1—50 po 21. členu
zakona o espbnih imenih dovolil Cafuti
Iranu, roj 15. I. 1927 v Gradcu. Avstrija, bivajočemu v Starem logu it. 26.
dkraj Maribor .okolica, da spremeni evoj
priimek" In rojetao ime Cafula Ivan v
Rozman Zvonko.
Sprememba velja od' dneva te obiave.
Št: IV-175/1-50
6125
Poverjenik za notranje zadeve oblast,
nega LO Maribor je z odloSbo z dne
7. VI. 1950, Št. IV-175/1-50 po 21. Sle.
nu zakona o osebnih imenih" dovoKJ
Zmazek Mariji ••••• 20. IX. 192D v Dol.
Grčevju, okraj Novo mesto, bivajoči v
Mariboru,. Gork'çga ul. St 17. <ra spre.
meni svoj priimek' Zmazek* v Rade§ è" e lì.
Sprememb"« •••• od «ìneva te tìSjfim,
Ljudski odbor Mariborske oblàftïî,
PoverjeniltTo za notranje. »adeve
• •••&•••

V pisi
1171.
Sedež: Količevo.
Dan vpisa: 26. maja 1950.
Besedilo; Tovarna papirja, kartona in
lepenke, Količovo.
Poslovni predmet: Proizvodnja papirja,
kartona, ieipenke in lesovine.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odiočba št. 2065/32 z dne 31. XII. 1946.
Operativni upravni voditelj: Generalna
dm.kcija kemične industrije LRS.
Pod jet jp zastopajo in zanj podpisujejo:
Pinzgar Ivan, direktor, samostojno, v
obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja,
Hočevar Jože, komercialni direktor, v
odsotnosti direktorja, v ißtem obsegu kot
oni,
Schart Anta, glavni računovodja, listine
po 47. členu epi. zakona o drž. gosp.
podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 26. maja 1950.
Št. 248259/1—1000
5946
*
1172.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 24. maja 1950.
Besedilo: Republiško podjetje >Živinoodkup«, Ljubljana, okrajšano: sživinoodkup«, Ljubljana.
Poslovni predmet; Odkup in promet z
živino, prašiči in mesom.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. odločba št. S—zak 28 z .tu,.' 22. H. 1950.
Operativni upravni \oditelj: Glavna direkcija za odkup in promet z alvino in
mesom.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Ribnikar Franc, ravnatelj, samostojno,
v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja,
Meteln Draga, glavni računovodja, eopodpisuje listine poi 47. členu epi. zakona
o drž. gesp. podi"tjih.
Ministrstvo z finance LRS,
Ljubljana,
dne 24. mala 1950.
št. 243181/5-1950
5947
*
1173.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 31. maja 1950.
Besedilo: Tovarna papirja, lepenke in
lesovine severne Slovenije.
Poslovni predmet: Industrijska proizvodnja lesovine, papirja in lepenke.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odločba IV 8t. 9.804/49 z dne 11.1. 1950.
Operativni «pravni voditelj: Generalna
direkcija kemiŠne industrije LBS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Grandovec Peter, direktor, eamoatojno,
v obsegu zat". •••••••• ptrJtàî gàtâjefe,
Rajgl Uoffio, ßcmer«pfc§! ••••. fi
pođpieuje v o'deotnosî! és«®forja, v istem
obsegu • onä,
BajfäpS ••, Se! KßB&Hj&h», •
«njädpsuje listine po i% •• ipl. ••ßoaa o drž. gasp, podjetjih".

•••&••. JKÜ8«toee ISS.
•• 31. Saia ìfBG«
et. 24^30S-ieSO

59Ï3

1174.
Sedež: Ljubljana, Aljaževa 8.
Dan vpisa: 3. junija 1950.
Besedilo: Državni obrtni obrat: Državni obrtni mojster za umetno kovana dela
CSrman Stane.
Poslovni predmet: Izvrševanje umetnih
kovaških del.
Ustanovitelj državnega obrüiega obrata: MLO Ljubljana, Tajn št. 458/50 z dne
4. IV. 1950.
Operativni upravni voditelj; Uprava M
obrt pri poverjeniStvu za industrijo in
obrt.
Za obrat podpihuje državni obrtni mojster
Oirman Stane tumostojno, v njegovi odsotnosti pa oseba, ki jo doloS v sporazumu z oper. upravnim vodstvom.
Meitni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 3. junija 1950.
F:n št. 1270/50
5963
1175.
Sedež: Ljubljana, Borštnikov trp; 1.
Dan vpisa: 19. aprila 1950.
Besedilo: Državni obrtni obrat: Državni obrtni mojster Mihclčif Iran. olcktroinstalater. Ljubljana.
Poalovni predmet: TzwSuvanje elektroinštalaterskih del.
Ustanovitelj državnega obrtnega obrata: MLO Ljubljana. Tain. M. 455/50 z
dne 4. IV. 1050.
Operativni upravni voditelj: Uprava f3
obrt pri poverjeniltvu za industrijo in
obrt.
Za obrat pod pieu je državni obrtni mojster
Mihelčič Ivan samostojno, v njegovi
odsotnosti pa oseba, ki io Mori v sporazumu z oper. upravnim vodstvom.
Mestni LOj za glavno mi-Mo Ljubljanu,
povcrjenišfTo za finance,
dne 3. junija 1950.
Fin št. 1249/50
5968
*
1176.
Sedež: Ljubljana, TyrSera 85.
Dan vpisa: 19. aprila 1950.
Besedilo: Državni obrtni obrat: Vavpetič Jakob, državni obrtni mojster lcsnogalanterijsko stroke.
Poslovni predmet:. Izdelovanje lesnogalanterijskih izdelkov.
Ustanovitelj državnega obrtnega obrata:
MLO Ljubljana, Tajn. it. 456/50 z dno
4. IV. 1950.
Operativni upravni voditelS: Uprava J*
obrt pri poverjeništvu za mojasfcrijđ can
obrt.
•
Za obrat podpisuje đir&ivmJ obrtni W
eter
.
Vavpstič Jakob saincefojno, v nj&£"
odsotnosti pa oseba, Id jo doIoS v epoi*zumu z operativnim upravnim vodstw1'
Mestni LO za glavno mesto Ljbuljanapoverjeništvo za finance,
dne 3. junija 1950.
Fb. St. 1266/••
5950

•
1177.
Sedež: Ljubljana. Zaloška 181.
Dao vpisa: 19. aprila 1950.
.«
Besedilo: Državni obrtni obrnt: PaT^
Pavel, drìarai nbxini mojster za tesarst"
široko.

S*w. 1$ - 15. Vi. I860
Poslovni predmet: IzivrSevaaJe tesarskih del.
Ustanovitelj državnega obrtnega obrala:
MLO Ljubljana, Tajn. št. 457/50 • dne
4- IV. 1930.
Operativni upravni voditelj: Uprava za
obrt pri poverjeništvu sia industrijo in
obrt.
Za obrat podpisuje državni obrtni mojster
Pavčič Pavel samostojno, v njegovi od^teoeti pa ceeba, ki jo določi v sporazumu z operativnim upravnim vodstvom.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
pvoerjeništro za finance,
dne 3. junija 1950.
Fin. št. 1270/1050
5964

•

.... »•••••••.
1181.
Sedež: Črnomelj.
Dan vpisa: 25. maja. 1950.
Besedilo: Foto podjetje, ML0 Črnomelj.
Poslovni predmet: Razvijanje ter drugo
izdelovanje slik.
- *
Ustanovitelj podjetja: MLO Črnomelj,
odločba IX. 884 z dne 13. V. 195Ó. ""
Operativni upravni voditelj: MLO Črno-"
melj.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Plut Anton, upravnik, po zakonitih pooblastilih, in pravilih podjetja.
Okrajni L0 Črnomelj,
poverjeništvo za finance,
dne 25. maia 1950.
St. 685/1-1950
•852

*

•62..
1178.
Sedež: Črnomelj.
Sedež: Frankolovo.
uan vpisa: 2. junija 1950.
Besedilo: Otroška restavracija, ÜLO ČrDan vpifia: 6. junija 1950.
Besedilo: Kovaška delavnica, KLO nomelj.
Ponovni predmet: Prodaja peciva •
"«nkolovo.
Poslovni predmet: Izdelovanje vseh v miecniii izdelkov za otroke.
kovaško stroko epadajooih del.
Ustanovitelj podjetja: MLO Črnomelj,
Ustanovitelj podjetja- KLO Frankolovo. odločba it. 48« z dne 29. V. 1950.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
Operativni upravni voditelj: MLO Čr°dbor KLO Frankolrvo.
nomelj.
Podjetjp zastopa in zanj podpisuje:
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Macuh -Jožef, upravnik, v veeh zadevah.
Jeršin Frančiška, upravnik, po zakoni.
QOTPP1< Franc, namestnik, v odsotnosti
tih poool«*tilih • pravilih podjetja.
u
PMvnika.
Okrajni LO Črnomelj,
Bračič Ivan. upravnik KLO podjetii, v
poverjeništvo za finance,
okviru 47. fflftna zagona o dTŽ. eospodar
dne 2. junija 1950.
fi
kih podi^tjih.
Št. 6S0/1 ,
6015
Okrajni LO Celje okolica,
*
poverjeništvo za finance.
11S3.
dne 6. junija 1950.
i abdaž: Krško.
Št. 1884/50
6011 j
Dan vpisa: 2. junija 1950.
Besedilo: Mestno mizarsko podjetje, Kräko.
U79.
*
Poslovni predmet: Izdelava in popraSedež: Kozje,
vilo vseh v mizareko etroko spadajoSh
Dan vpisa : 6. iunlja 1950.
predmetov.
Besedilo: Remontno podjetje, KLO
Ustanovitelj podjetja: MLO Krško, odKojje.
ločba St. 1012/50 z dne 26. maja 1950.
Poslovni predmet: Popravila in preOperativni upravni voditelj: MLO Krško.
gni manjših gradbenih del.
Podjetje zastopajo io zanj podpisujejo:
. Ustanovitelj podjetja: KLO Kozje, odK<* Stanko, ravnatelj mestnih gospodar.
to
£ba št. i5fi z dne 2. IT- 1950.
«kih podjetij, •••••• z njim
Operativni upravni voditeli: KLO KozleBostič Olga, računovodja, neomejeno.
p
odietjp zastopa in zanj podpisuje:
Okrajni LO Krfko,
Jasjri? Avcust. ravnatelj, do zneska
poverjeništvo
za finance,
lOO.OOOdrn.
dne 2. junija 1950.
Okrajni LO Olje okolica,
št. 1379
5836
poverjeništvo za finance.
.
•
•
dnp fi. junija 1950.
1184.
ftt. 1266/50
«WO
Sedež: Razkrižje.
Dan vpisa: 17. maja I960
Uso.
*
Besedilo: Čevljarska delavnica v R*zkrižju.
Ne«: LeSl?Tu,.
Poslovni predmet: Izdelava čevljarskih
!:an vpipa: 7. iuniia 1950.
Besedilo: Kamnolom KLO Drensko del po planskem naroKln In popravila.
*bi0i
Ustanovitelj podjetja: KLO Razkrižje.
Operativni upravni voditelj: KLO RazPoalorvnj predmet: Gradnja cest in obiranje podeželja.
ustanovitelj podjetia: KLO Drenato
Podjetje zastopata în zanj podpieujeta:
•^bro.
Mesaric Anton, poslovodja.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
Rafh Tvan, V i-Vnvndia.
°ab°r KLO Drensko rebro.
Okrajni L0 Ljutomer.
^odjetjp zastopajo io zanj podpisujejo:
poverjeniStvo za finance.
ß
° Iak Alojz, upravnik, v vseh zadevah.
dne 17. maja 1950.'
Romih To?e namestnik, v odsotnosti
St. 631
WO
"Pjavnife.in
r
trenil• Štefan.
1185.
Sedež: Razkrižje.
Okra ini LO Celje okolica,
•-•• vn>v 17. maja 19s"
povrrinniïtrn za finance.
Besedilo:
Kleparska delavnica • Raz
dne 7. juniia 1950.
St. 1458/SO
6012 križju.

Poslovni predmet: Izvrševanje kleparske obrti.
Ustanovitelj podjetja: KLO RozkriižJ*.
Operativni upravni voditelj: KLO Raskrižje.
Podjetje zastopata in zanj'podpjeujeta:
Kodba Jožef, poslovodja in ' *'
Rajh Ivan, knjigovodja. - Okrajni LO Ljutomer,
poverjeniStvo za finance,
dne 17. maja 1950.
Št. 631
5940
1186.
Sedež: Razkrižje.
Dan vpisa: 17. maja 1950.
. >
Besedilo: Kolarska delavnica • Ree»
križju.
Poslovni predme*: Izvrševanje kolareHee
obrtì in popravila.
Ustanovitelj podjetja: KLO Raizfcražje,
Operativni upravni voditelj: KLO Raskrižje.
Podjetje zastopata in zanj podpihujeta:
2••• Štefan, poslovodja in
Rajh Ivan. knjigovodja.
•••-ajni LO Ljutomer,
poverjeništvo za finance.
dne 17. maja 1950.
št. 631
5941
*
1187.
Sedež: Razkrižje.
Dan vpisa: 17. maja 1950.
Besedilo: Mizarska delavnica • Raskrižju.
Poslovni predmet: Izvrševanje ratarskih del po planu I po naroKlu poverjeni štva za komunalno gospodarstvo.
Ustanovitelj podjetja; KLO Razkraja.
Operativni upravnj voditelj: KLO Ra»»
križje.
-' - '
Podjetje zastopata in zanj podpitujetat
Knehtl Franc, poslovodja in
Rajb Ivnn. knjigovodja»
Okrajni LO Ljutomer,
poverjeništvo za finance,
dne 17. maia 1950.
&t. 631/2
••
*
1188.
Sedež: Beltinci.
Dan vpisa: 28. aprila I960.
Besedilo: Krajevno podjetje >8xajen*
mizarska delavnica« v Beltincih.
Poslovni predmet: Izdelovanje in popravilo mizarskih predmetov.
Ustanovitelj podjetja: KLO BeWnoL
Operativni upravni voditelj: KLO Beltinci.
Podjetje zastopajo in* zanj podpfoujefo
GruSkovnjak Mihael, ravnatelj ••••. poslovodja do zneska 35.000 din, v odeotw
noeti podpisujeta
GlavaS Josip, predeednifi KLO in
Sraka Stefan, tajnik KLO. do istega
zneska.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za financ«,
dne 28. aprila 1950.
St. 304/1950
44••

•

1189.
Sedež: Beltinci.
Dan vpisa: 28. aprila 19S0.
Besedilo: Krajevno podjetje >Kr»JH"nW»
Šiviljska delavnica« v Belrineih.,c
Poslovni predmet: TrdPlavn ' r popre*
vilo ženskih oblek. "
' ''•
Ustanovitelj' podjetja: ELO

Mil
Operativni upravni voditelj: KLO Bel.
lieti.
Podjatje ea#to^jo • sanj ••••••••••:
.Semât Antonija, poslovodja, do zneska
30.000 dia, v odsotnosti podpisujeta
Glaraë Jojsfcf, prâûcedjyk ia
Stasa Statai, tajnik KLO Beltinci.
Otaajni LO Murska, Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 23. aprila 1950.
Št. 308/1330
4457
1190.
Sedež: Kovo mesto, Glavni trg 27.
Dao vpi*a: 7. junija 1950.
Besedilo: Radiocenter, MIX) Novo meato.
Postaja pTedjnet: Poprava in predaja
—••••••• aparatov.
Ugfcaflvitelj j»djetja: MLO Novo masto.
Operativni upravni voditelj: MLO Novo
mesto.
Podjetje zastopajo m zanj podpisujejo:
Qgptaeik Josip, obratovodja. v •••• zadevah do zneska 20.000din: zneske nad
20.000 dm iopodpmije
Grimšič Rajko. knjigovodja obrtnc-indu.
eteijsüh podjetij, v njegovi odsotnosti pa
Adam Prane, referent.
Okrajni LO Nt» o mesto,
poverjeništvo za tinance,
dne 7. junija 19S0.
Št. 1750/1
*

6091

1101.
Sedež: Novo mesto. Trdinova ce?ta 22,
Dan.vpisa: 7. junija 19S0.
Besedilo: »Park« MLO Novo mesto.
Poslovni predmet: Vzdrževanje trgov,
••••. cest ter skrb •• splošno čistočo in
«uepëavo mesta.
Ufitanovitelj podjetja: MLO Novo meeto.
Operativni upravni voditelj: MLO Novo
metto.
Podjetje zastopajo in zanj podpisuieje:
Kl*lj Anton, ravnatelj, v vseh zadevah
do 20-000 dio aimostoino, za zneske •\*•
20.000 din «jpođpfeuje
Rozaan Alojzij. Klavni knjigovodja komunalnih podjetij, v nieeo-^i odsotnost pa
Mirtič Alojzij, referent.
Okrajni LO NOTO mesto,
••••••••••• za finance,
dne 7. iiinija 1950.
v

"

Št. 1731/1

6017

•«. *Sedež: Novo mesto ZacrrebSka ce«ta.
Dan vpisa: 7. junija 1930.
Besedilo: Mestna klavnica MLO Novo
mesto.
Poslovni predmet: Nabava in klanje živine ter izdelava mesnih in ma?*r>bnib izdelkov.
Ustanovitelj podletja: MLO Novo meeto.
Operativni upravni-voditelj: MLO Kov«
mesto, c
Podjetje saetopajo in zanj podpisujejo:
; Brau Iskar, poslovodja, v vseh zadevah
do 20.000 din, v finančnih aadevafi nad
20.000 din eo.nodrnsirfe poverjenik za lokajo gospodarstvo
Moretti Jože, v njegovi odsotnosti •
Rozman Aîojz. Irmiçovûdja.
'"""
3t. 1*771.
600"
Okrajni L0 NOT- mesto, '
poverjêniïtro la finance,
<foe V. joaSja 1050.

116S.

Sedež: Cerknica.
Dan vpisa: S. junija I960.
Beeedfip: Okrajna lekajoa, •••••••.
••^••••. predmet: Izdelovanje ainawil
po receptih, nakup is prodate •-a drobne
aanitefbfisa in ••••••••••••• bJa«a.
TjdBaovitelj podjetja: Okrajni LO Postqjaa.
Operativni upravni voditelj: OLO Poetojjja, Bj^eejeaižt^o za ljudsko zdravstvo.
•••••••• zastopajo in •••• podpisujejo:
Mr- Javomii Marija, upravnft, za vise
•••••• in finančne zadeve, v njeni odöotoostö pa
Hostnik Marica, računovodja.
Okrajni LO Postojna,
poverjeništs-o ra Hnaace.
dne 5. junije 1930.
Št. 1369/1— 50
• 585S
1194.
Sedež: Ormož.
Dan vpisa: 29. maja 1950.
Besedilo: Okrajne opekarne. Ptuj.
Poslovni predmet: Izdelava surove
opeke, žganje opeke vseh vrst iE razdeljevanje.
Ustanovitelj podjetja: 0L0 Ptuj.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbw OLO Ptuj, poverjenižfvo za lokalni
industrijo in obrt.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Fekonja Vinko upravnik, v vseh upravnih zadevah, v finančnih zadevah sopodpieuje
Letonja Berta, računovodja.
V zadevah, ki *• pridržane oper. upravnemu voditelju podpisu i? poverjenik za
lokalno industrijo in obrt, oziroma izvržilni odbor OLO Ptuj.
Okrajni LO Ptuj.
poverjenih o za finance,
dne 29. maja 1950.
Št. 95S/1—50
5702
*
119Ô.
Sedež: Središče ob Dravi.
Dan vpisa: 31. maja 1950.
Besedilo: Obrtna podjetja, KLO SrediBSe
ob Dravi.
Poslovni predmet: Obrtna delavnica oi>.
čekonstnega značaja v obsesru, ki ga določi KLO Sr eduče ob Dra^.
Ustanovitelj podjetja: KLO SrediSče ob
Dravi.
Operativni upiavai voditelj: Izvrïim)
odbor KLO Središče ob Dravi.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Pajek Ven&slav ••••••••. v vseh
upravnih zadeeah. v finančnih zadevah
fopodpieuje
Kojc Martin, računovodja, ki zastopa
upravnika v odsotnosti in,
MastenZdravJca, knjigovodja, zaetopa v
odeotnosti tudi računovodje.
••• LO Ptuj.
poverjenjstro ta ••••••,
dne 81 mróa i960.
et. mn-50
5705

•

1196.
^edež: Mareobótg.
n
<in vpisa: 17. maja 1930.
'cedilo: Gospodarsko podjetje »Kinn
•renherge.
f'oslovti? predmet: Predvajanje filmov.
Ustanovitelj podjetja: KLO Marenher?.
" jeTativni upaarai voditelj: KLO Ma-

Štev. 10-13. VI. 19S0,
Podjetje «stopajo in zanj podpisujejo:
Fabïjao ffialso, upravnik, v vseh zade4ai podjetja; listine po 47. členu spi. zakona o drž. gc*p. podjetjih podpisuje poleg upravnika
Moäkca Äozaüja, knjigovodja.
Okrajni LO Slovenj Gradec,
poverjenišfco za finance,
dne 17. marca 1950.
Št. 2195/1-49
56S5
1197.
Sadež: Slovenj Gradec.
Dan vpiaa: 22. maja 1950.
Besedilo: Mestno komunalno podjetje,
Slovenj Gradec
Poslovni predmet: Vzdrževanje •
opravljanje del svoje stroke.
Ustanovitelj podjetja: MLO Slovenj Gradec.
Operativni upravni voditelj: MLO Slovenj Gradec.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Lahovnik Jože, upravnik, v vseh zadevah, v odsotnosti pa:
Zlatoper Srečko, tamik MLO; listine J?0'
47- členu spi. zakona o drž. gosp. podjetjóh
podpisuje poleg upravnika oziroma na
mestnika tudi
Krajna Alojàj. računovodja.
Okrajni LO Slot en j Gradec,
poverjeništvo za finance,
dne 22. maja 1950.
Št. 821/1-50
5682
1198.
Sedež: Dol 56.
Dan vpisa: 3. junija 1950.
Besedilo: Krajevno splošno mizarstvo.
Poslovni predmet: Izdelovanje pohištva
m drugih mizarskih delUstanovitelj podintja:
LO Dol pi»
Hraf»tniku.
Operativni upravni voditelj: KLO Do'
pri Hrastniku.
Podintje zastopajo in zanj podpi0ujof£>:
Jager Franr, nameščenec drž. e^P^^11-"
ekih podjetij,
Kpdrun Rudolf, predsednik in
Sušeč .lože, tajnik KLO, vsi v mejaS
pravil.
Okrajni LO Trbovlje,
poverjeništvo za finance.
dne 3. junija 1950.
Št. 651/1-50
5S57
Spremembe
1199.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 27. maja 1950.
Besedilo: Indnsfrifcki servis OD*'
Celje.
Izbrise ee PerSak Franc, direktor '«
vpiše
. ..
Razpotnik Albin, direktor, ki podpiou]»
samoetojno, v obsegu zak. pooblaebi
pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 27. maja 1950.
„,,
5lw
Št. 243-303/1950

•

JSOO.
Sedež: Kropa.
Dan vpfra: 23. mai? 1950.
,p
••••-dilo: »Plamen«, tnmnn vljaito^
ïnWjev. Kropa.
iv
Izbriäe ee Koder Lojze, direktor
vpîSe:

tVii-à« Lenart, direktor, la podpisuje sa••/ïojao, v obsegu zak. pooblastil ia pravil podjetju.
Ministrstvo za îinanco LßS,
Ljubljana,
dne 23. maja 1950.
Št. 243-S3/1—1950
5950

*

Vpiše se sprememba •-••••• glavnega
računovodje iz Fuis v 2užok.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
due 'iì. maja 1950.
5956
• št. 243-9/4—1950

1201.
Sedež; Ljubljana.
Dan vpisa: 27. maja 1950.
ßessdiilo: »Indus«, tovarna usnja, Ljubljana.
Vp.še se
Pečar Dore, začasni v. d. direktorja, ki
podpisuje v odsotnost; direktorja, v istem
obsegu kot oni.
Ministrstvu za iinanco LRS.
Ljubljana,
dne 27. maja 1950.
ft. 243-298-1950
5955

1207.
Sedež: Crnomolt.
Dan vpisa: 31. maja 1950.
Besedilo: Gostinsko podjetje, MLO Črnomelj.
Izbriše ee Petrič Jože, upravnik ia vpise
Klcpec Anton, ki podpisuje samostojno,
v mejah zakonitih pooblastil in pravu.
Okrajni LO Črnomelj,
poverjoništvo za finance,
<LIB 31. maja 1950.
Št. 674/1
5856

1202.
Si.de-2: Ljubljana.
Dan vpisa: 26. maja 1950.
Besedilo: Industrijski servis — detail.
Vpiše se
Zalta Viljem, ki podpisuje v odsotnosti
ravnatelja, v istem obsegu tot orti.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 26. mala 1950.
Št 243-232/1-1950
5951

1208;
Sedež: Črnomelj.
Dan- vpisa-. 81. .maja 1950.
Besedilo: Menza, MLO Črnomelj. •
Izbriše se Carman Vinko, upravnik ID
vpis«
24mič Tončka, ki podpisuje za podjetje
samostojno, v mejah- zakonitih tpooblastil
in pravil.
Okrajni LO Črnomelj.
poverjoništvo za finance,
dire 31. maja I960.
št. 673/1
5855

•

1203.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpiea: 26. maja 1950.
Besedilo: Kovinski servis, Ljubljana.
Izbriše ee MinanS Vladimir, v. d1, rev.
naitelja in vpišt;:
Čemota Lojze, ravnatelj Id pwtofeüje
samostojno, v obsegu zak. pooblastil in
pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 26. maja 1950.
Št. 243-293—1950
5953
*
1204.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 26. maja 1950.
Besedilo: »Slovenija ceste — gradnja
«est in mostov?:, Ljubljana.
Izbriše ee in?. Maidic" Jole, tehnični
direktor in vpiše:
inj. Mühleieen Erik. tehnični .direktor,
ki podpisuje v odsotnosti davnega direktorja, v istem obsesru kot oni.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 26. maja 1950.
St. 243-242/1-1950
5952
1205.
Sedež: Slatina — Radenci.
Dan vpisa: 31. maja I960.
besedilo: Slatinskn pođietje. Radenska
s
'atina.
Operativni upravni voditelj odslej: Kolute za turizem in scstihstvo pri vliß

tRs.

Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 31. maja 1950.
Št. 243-301—1930
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'30G.
*
^dež: Sfcolja Loka.
'»•in vpiea: 27. maja 1950.
t j(>Htvedilo: >Gorenj»ka predilnica«, SKolja
ka.

1209.
Sedež: Brežice.
Dan vr>fefl: 31. maja 1950.
Besedilo:
Mestna menza. Breiice.
Št. '134271
5692
"Besedila:
Mestno podjetje — fcrojaîka delavnic»,
Brežice.
Št. 1341/1
5690
Besedlîo;
Mestno podjetje — šiviljska delavnica,
Brežice.
št. 1342/2
5691
Besedilo:
Mestno podjetje — urarstvo, Brežice.
Št. 134172
56S9
Izbrišejo se pri vseh podjetjih ravnatelj
pod|étJa.GPegl Mïlko, VodSvBk" Drago, sef
knjigovodskega centra ia predsednik' SCO
PoljanSek" Ignac ter vpïsej'o
Tcpliêetè Make, ravnatelj,
Vrenko Karl, šef ;kn$govod8k©ga centra.
MartìnoviS Mara, pràofaî knjigovodja ia
iag. Zòbec Ivo, paV'örJeiuE za mestna
podjetja, M podpisujejo z istiinl pooblastili.
Okrajni Tip KlSEo,
poverjeïdStvoJ za~ finance,
da© 31. maja 1950.
• •
1210.
SsäeZ: Kostanjevica.
Dan vpfea: 5. Junija I960.
Besedilo: Okrajna lekarna v Kostanjevici.
IzSriSe so «pravnica SEebe" 'Ana' «a vpiäe
Mr. ph". Fon fimüfja,. z ••• pooblastili.
Okrajni CO KrUào,
« povorjeništvo za financ©,
dne 5. Junija 1950. •
St. 1424
5999

Viil.
..Sedež; Frani.
Dan vpisa: 25. februarja 1950.
Boòediio: Krajevna mzsai .\u. Fram.
Izbrišeta ûa s pravico do podpisovanja
Peèóraik Stanislav in Mejal-Jozeî, poedovedja ter vpišeta
Kilü Marija, poslovodja, in
Volmut Ivanka, za oper. upravno vodstvo, z istimi pooblastili.
Okrajni LO Maribor okolica,
povorjeništvo za finance,
das 3. junija 1950.
Št. 542/1—V/6—1950
5845
1212.
Sedež: Fram.
Dan vpisa: 23. februarja 1950.
Besedilo: Krajevna pekama, Fram.
Izbriše se s pravico do podpisovanja
Počovnik Stanislav in 'vpišeta
Bezjak Bogemir, knjigovodja in
Volmut Ivanka, za oper. upravno vodstvo, • istimi pooblastili.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjeniitTo za finance,
dne 2. junija 1950.
Št. 544/1—T/6—1950
5844

•

1213.
Sedež: Fram.
Dan vpisa: 28. februarja 1950.
Besedilo: Krajevni mlin, J>am.
Izbriše se s pravico do podpisovanja
Mate Rudolf in vpijeta
Bezjak Bogomir, knjigovodja in
Volmut IvaSka, za "oper. upravno vodstvo, z istimi pooblastili
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjeniijvo «a finance,
dne 28. februarja 1950. ~
Št 545/1—V/6—1960

5848

1214.
Sedež: OtiSki ivrh'.
Dan Tpîea: 12. maja 1950.
Besedilo:
Tekjtìlna industrija,
Otiški vrh.
4

Komune «sntaêà, 0ti5Ja vrh.
Industrijalci magazin, Otiški vrh.

IzïïMIe se: Btfkbvec Stanko, ravnatelj ia
vpiše:
Gašperlia Franc, ravnatelj, ki podpisuje
v vseh*-zadevah" podjetja,
OraîS Jan&o, namestnik ravnatelja, •
podpisuje v vseh zadevan in v odsotnosti
ravnatelja.
Okrajni LO Slovenj Gradec.
povorjeništvo za finance,
dne 12. maja 19-30.
št. 745/1—1950
5688

•

1215.
Sedež: Slovenj Gradec.
Dan vpisa: 16. maja 1950.
Besedilo: Mestna gostinska podjetja,
Slovenj Gradec.
Vipüeta se poslovalnici;
Gostilna jpri Kolodvoru, Slovenj Gradec.
Celjska ceöta 17 &•
OtroSìa restavracija, Slovenj Gradec,
Glavni trg 15.
Okrajni LO Slovenj Gradec.
povorjeništvo za finance,
cme 19. maja 1950.'
St. 780/1—50
5687

URADNI LIST LRS

Sfrm 814

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
IV R 840/50—2
6029
TonoafiE Jožef, roj. 7. X. 1322 v Celju,
sia Jofldpa^n Marije rojene Brmeš, trgov,
eki nameščenec v Celju, Na okopih ät. 5,
ja toil L •2 prisilno mobiliziran v nemîko •••••• 1er je baje 1- 1013 umrl v rezervnem lazaretu v Olcanucu, ĆSR.
Na predlog eeetre Planinìek Ljudmila
rojene Tomažič-, gospodinje v Celju, Na
okopih et. 5, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv,
naj ee o pogrešanem do 1. VIII. 1950
poiçêa sodišču.
Tentazič Jožef e e paziva, naj ee zglaei
pri sodišču ali da vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odlc&lo o
predlogu.
Okrajno sodiSCe r Celju
dne 2. Junija 1950.

•

IV R 847/50-2
0028
Stadier Friderik, roj. 4. VII. 1900 v Zagorju ob Savi, ein Antona in Terezije rojem» Slesinger, rudar v Libojah št. 35,
se kot partizan cd septembra 1944 pogrela.
Na predlog žene Stadler Terezije rojene
Kumer, pcsestmce v Libojah št. 35, sa
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, naj ae o pogrešanem do 1. VIII. 1950 poroča eodilču.
Stadler Friderik ee poziva, naj ee zgla3i
pr: sodišču all da vest o sebi.
Po preteku roka bo eodižče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodiSče v Celju
dne 3. Junija 1950.
•
IV R 825/50—8
•
6030
Sorčan Milica, roj. 4. V. 1920 v Oretu,
hči Rabuza Matife in Olge rojene Greter,
stanujoča v Celju. Jožefov hrib. je bik
L 1942 odvedena v taborišče Auschwitz,
kjer je baje 10. X. 1•2 umrla. Od takrat
se pogreSa.
Na predlog eeetre Rabuza Danice, nameSčenke v Celju, Zavedna St. 40, ee uvede pretepanje 'za razglasitev za" mrtvo
ta s* iîdnia po7!v naj «p c posreSnni
do 1. VIII. 19"» ;IOK»(',T -ìnfÌMÒtl.
Sorčan Milica ee noziva, naj ee zelasi
pri eodilču ali drugače da vest o sebi.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodiSče r Celju
dne 2. junija 1950.

•

IV R 844/50—3
6081
Primožič •••••, roj. 3. III. 1929 v Smart.
tìem ob Pak', eîu Antona in Marije rojene
Kos, mizarski vajenec pri Sv. Matevžu
št. 4. KLO Gomilsko. ee kot partizan od
novembra 1944 pogreša.
Na predlog očeta Primožiča Antona, posestnika pri Sv. Matevžu ït. '4, KLO Go.
mlijeko, •• uvede postopanje za razgla.
eitev za mrtvega in ee izdaja poziv, naj
m o pogrešanem poroča eodiaču.
Primožič Jožef se poziva, naj ee agiael
pri sodišču ali da vest o eebi.
Po 20. vm. 1950 bo eodtfče odloSlo
»predlogu.
Okrajuo sodiîce • Celja
dO» 8. Junija 19Q0.,

I R 282/50—3
5825
Milja več Frane, eia Janeza in Marije
rojrw Pavlin, zidar oziroma zidarski delavec, tjlanujoS v Kromberku št. 45, je bil
24. VI. 1944 od Nemcev odpeljan v Gorice, od tam pa 31. VI. v Dachau. Od takrat se pogrela.
Na predlog Miljavec Frančiške ••••••
Zavrtani!;, gospodinje v Kromberku 45,
ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv, naj ee o pogrešanem poroča sodilču ali skrbniku Lanu Rudolfu, sodnemu uradniku v Gorici.
MUjaveo Franc ee poziva, naj ee zgfosi
pri eodiSču ali da vest o eebi.
Po preteku dveh mesecev po objavi v
Uradnem listu LRS bo sodišče sklepalo o
predlogu.
Okrajno sodilče v Gorici
dne 81. mala 1950.
R 100/50—4
6027
Tomšič Franc, roj. 25. I. 1866, ein Jožeta in Ane rojene Pajk, posestnik iz Dece
vasi It. 10, KLO Zagrsdec, •• je že več
let pred prvo svetovno vojno odselil v
Ameriko in verjetno že pred več kot 20
leti tam umrl. Od tedaj se pogreSe.
Na predlog Hočevar FranSSke iz Žužemberka 42, 6e uvede postopanje •• razglasitev za mrtvega in so izdaja poziv, naj
ee o pogreîanem v treh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS poroča sodišču
ali. skrbniku Kre?e Stanislavu, sod', uradniku v Grosupljem.
Tomšič Franc î>e poziva, naj se zglasi
pri sodišču ali da vest o sebi.
Po preteku roka bo eodiSče odločilo o
predlogu.
Okrajno «edišče v Grosupljem
dne 5. junija 1950.
T R 230/50-4
5747
Lončar Mihael, roj. 20. IX. 1901 v
Ljubljani, Rožna ul. 39, sin Peregrina in
Lucije, rojene Eavbi, poduradnik v LJubljani, Malejera 17. Je baie umrl'v internaciji v Dachau 3. IL, 1945.
N'a predlog žene Lončar Franùìake, 5M'n» v Ljubljani, e.e uvede postopanje za
razglusitpv za mrtvega in se izdaja peziv,
naj se o Dogrešanem poroča sodišču ali
skrbniku Bobnarju Rudaju, Ljubicama, Na
Peči St. 14, odroma predlagateirjltri.
I R 229/50-5
5746
Tronteli Alojzij, roj. 28. IV. 1924 v Sp.
Kaälju. Ljubljaba, eSsa Jožeta In Marije rojene Utëar, delavec v LJubljani, Sp.- Kaïelj St, 13, Ljubljana, •• Kot partisan ođ
novembra 1943pogre5a.
Na predlog njatere TrantelJ Marije, gospodinje Sp. Kaeelj St. 13, ee uveale postopanje za razglaeJfev za miijvijga 5• ee izda.
ia noziv, naj ee o p,ogreianem"^veK mesecih' od objave v UxajSnem listu LRS poroča sodišču ali B&bni&i •••••••! Rudolfu,
Zalog 125 oziTonra predlagefeljki.
Na predlog mateye Tirateli Marije, go.
zlvata, naj ee zglasita pri eSéthi ali daefa
glas o eeb'1.
Po preteKu roka bfc swillče òffloSI» o
'predlogih".
Ofeijaa »odttïe za gl. morto fcfrläjana
dne 26. meja WW.

Stev. 19 — 13. VI. 1950
I R 316/60—3
5748
Lamberger Anton, roj. 9. Vif. 1924 v
Vevčah, sin Aniona in Marije rojene Cerne; tesarski pomočnik v Dobrunjah št. 97,
je bil med vojno v partizanih borec Gubčeve brigade. V februarju 1943 je bil pri
Smarjeü na Dolenjokem težko ranjen in
se od tedaj pogreza.
Na predlog Lambergar Marije, perice v
Ljubljani, Polj-e 150, «e uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o pogreSanem poroča eodilču
ali skrbniku Novaku Mari, uslužbenki 0L0
Ljubljana okolica, povexjenßtvo za soc
skrbstvo v LJubljani, Galueovo nabrežje
gt. 89.
Po preteku dveh mesecev po objavi v
Uradnem listu LRS bo sodišče odloČijo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Ljubljani
za okraj Ljubljana okolica
dne 20. maja 1920.
I R 92/50-3
5873
Dercax Jožef, roj. 24. IV. 1915 v Dol.
Straži it. 3, sin Jožefa in Amalije rojene
Poglavec, mali kmet, se od maja 1945 pogreSa.
Na predlog žene Marije Drčar rojene
Saje, gospodinje iz Del. Straže M. ?>. se
u'vede postopanje za razglasitev za mrt.
vega.
I R 89/50—3
5374
Juršič Jože, roj. 21. X. 1909 v Dolžu 1C,
okraj Novo mesto, sin Jožeta in Frančiške
rojene Mnrn, posestnik, se od maja 1945
pogreša.
Na predlog žene JurSič Uräule rojen?
Lojk, gospodinje iz Dolža št. 16, ee uvede
postopanje za razglasitev ZA mrtveea.
I R 93/50-3
">«7fi
Pevec Franc, roj. 27. IX. 1S98 v Stopnem St. 18, KLO Skocjan, sin Franca «i
Neže rojene Rabzelj. ©rcžniSki narednik
v Mimi peči St. 5. se od maja 1945 pogreSa.
Na predlog žene Marije Pevec rojen f
Antičevič, gospodinje iz Mirne peči St. ïfl5,
se uvede postopanje za razglasitev
mrtvega.
I R 94/50-3
6875
Udcvò Janez, roj. 9. II. 1926 v Pangrčgrmu 3, KLO Doli, ein Janeza in Marije
rojene Nese, poljedelec, se od maja 194;'
pogrela.
Na predlog sestre Mariie Udovč, poljedelke iz Pangrčgrma St. 3. ee uvede P°
stopanje za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, se poziva, naj o tem poroča sodišču ali predlagateljem.
DerČar Jože, JurSič Jože, Pevec Franc
in Udovč Janez se pozivajo, naj ee zglasUo
pri eodiSču ali dajo glas o sebi.
Po preteku dveh mesecev od objave v
Uradnem listu LRS bo sodiïce odločilo '
predlogu.
Okrajno sodlSèe v Novem mestu
aae 2. junij« 1950.

gjtoy. 19 — 13. VI. 1950

D$AJ>NI UST LKS

Oglasi sodišč
< 'nJjiškoknjižni oklici
•• 99/50 A/8

6084

Okli«
o začetku poizvedb za osnovanje nove
^mljiške knjige za katastrsko obäao HreOTica ia o razgrnitvi podatkov deseda»
n
Jih poisrveđb zaradi morebitnih ugovorov
*oper te podatke v postopanja za ©au>va»
nje novih zemljiških knjig za katastrski
ob&ni Landol in Stodenec v godne» okraji Postojna.
1-2 dnem 18. julija 1950 se bedo au
j»le poizvedbe za osnovanje nov© »mija*&e knjige za katastrsko občino Hreao.
v
*ca. Poizvedbe bodo od lo. VTI. 1ÔS0
do 4. VIII. ltìSO vsak delavnik od 8. do
15. ure v Hrenevici št. 34.
K poizvedbam naj pridejo vsd poeeetpiki, hipotekami upniki in vse osebe, 3d
^ajo pravno korist od tèga, da ee poizyedo lastninske pravico ali da se ugotovi
istovetnost eedanjih oznaSb parcel s preji.
a
Kmi označbami; navajati smejo vse, kar
utegne koristiti temu, da ee pojasni eia.
•]• stvari in da se oèuvaio njihove pravice.
Tisti, ki imajo na teb zemljiščih ali
•^a njihovih delih zastavne, služnostne ali
iruge pravice, prikladne za knjižni vpie.
^ftj te pravice priglasijo. £e želijo, da ee
vpišejo v novo zeml##ko knjigo kot etera
bremena. Prijave teh pravic ee morajo
Podajati pismeno ali ustno na zapisnik
Prt okrajnem eodiscu v Postojni, soba It. 4.
v
Sašu med 29. VT. in 4. VITI. 1960 pa v
Hrpnovici St. 34.
V prijavah je treba točno navesti prev
'Co in vrstni red, ki ee sanjo zahteva,
kakor tudi zemljiškoknjižne vložke, v ka.
terih nai se izvrši vpie. Navesti je treba
to<ii, na kai *e opira prijavljena pravica
!
i na ka'. zahtevani vretni red. Prijavne
dolžnosti v ničemer ne spreminja io. da
Î6 pravica, ki io je treba priglasiti, morda
GStna iz kakšne listine, kî je Že pri ••diSèu, ali iz kaklne sodne re&tve itd.
6dino pravic in dejstev, ki so že razvidne
'z listin, položenih pri eadiS?u za pridobitev stvarnih Tvra*"ie, ni treba vnom?
prigiašati. To se ho upoStevaîo urtdom«.
Posestniki zemljišč in drugi upwrioeoei
Morajo prinesti k poizvedbans asiroma
Priložiti svoüm prijavam,v izvitoiku ali
Prepisu vej eptee, izpiste iz zemljiške
knjige, sodne odločbe ali druge listine,
kolikor 6o potrebne za oSnovitew zemljiŠke knjige in kolikor jih imajo oni ali
nfihftrf zastopniki.
Da se vsakomur emogoBi vpogled v podatke, ki jih je sodišče 6o «edaj že zbralo.
of
>do razgrnjeni poseemi listi, seanaroi
••••;»1 in lastnikov ter zemljiškoknjižne
"Ki* od 29. VI do 13. VII. 19S0 v Hrenovioi št. 34.
II. V času od 29. junija do 18. fuHfa
ISàfì b«io tam rudi vsak dan od 8. do 15.
,lr
e razmjeni in vsakomur v pogled tudi
°° dosedanjih po^vedbah ustrewtiocp popraviva p(v:e,cfn' 1'pti. seznami lastnikov
"] nflr^el 7.emii!5V^kn'ižnp mape in sa.
ftsrn'Uf 0' do^danìili poizvedbah sa •^••
^anip n<v^"h 7prn1ïîSV*li •••••• k. o. Lan•1 In V n "?hid^nec
V zgoraj navedenem času In poleg tega
Se
14. folija 1050 ee «mejo vtegati ugovori
n
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zoper pravilnost posestmi li&tow m to pia&eno aH ustno •• zapisnik pri sodnem
odpoäkneu, ki bo taira* posloval na kraju
raajBBÌfc>e v Hrenovici St. 34.
Ce bado podani taki ugovori, ee bodo
14, jjjM|a ISSO o njih wedle nadaljnje poiawebj. h. katerim naj tudj brez poeebi• wib% pradajo teša dise ob 8. uri
owe, ki so vložile ugovore.
Vee Sae ra^rnitre in nadstljnjih poizvedb ee smejo pri ••4••• odpoalascu pri.
glasiti tildi oäwemenjevalne pravice (za.
fitavne pravica, sluïnô&ti. prevžitki itd.).
Okrajno sodiSSe v Postojni
dne 9. junija 1980.

poravnajo vee svoje dolgove. Opozarjamo upnike, da se na poznejše'priglasitve
ne bomo ozirali.
Priglasitve naj ee dostavljajo na.ttepubliško zvezo kmetijskih zadrug LRS, Liub.
ljana. Beethovnova 4.
Likvidatorji
ät 1115/0
5320—3—2
Zvezno kmetijsko posestvo »Lipica« v
Pre»tranku je 1. Januarja 1950 na podlagi
edloSbe Ministrstva za lunetijstvp PLRJ,
Operatóva za državni sektor. Oa. št. 6460
z dne 8. IV. Î950. Beograd, prešlo v likvidacijo.
Pozivamo vee dolžnike, da do SO. Junija
1950 poravnjo vse svoje obveznost, upnike pa, da do tega roka priglasijo vse
«voje terjatve do podjetia.
Po tem roku ee terjatve ue bodo več
upoštevale, dolgovi pa *e bodo prisilno
Izterjali.
Zvezno kmetiisko posestvo
Lipica v Prihranku * likvidaciji

Oklici o skrbnikih
in razpravah
G 456/50-3
6083
Robnik Terezija, tovainilka deîavka v
Brezju, Petrovičeva ul. 11, p. Maribor, je
vložila proti Robn&u FeKkeu. delavcu v
Brezju, barake, tožbo za raz*zo zakona.
Razprava bo 4. Julija 1050 ob 750 uri
pri tein sodišču, soba it 86•1.
Ker bivališSe toženca ni znano, se mu
postavi za skrbnika Sancin Smujan. nižji
pravni referent pripravnik prt okrožnem
sodišču v Mariboru, ki ga bo zastopal na
njegovo nevarnost in stroške, dokler ee
eam ne zglasi ali ne imenuje pooblaščenca.
Okrajno fodišče Maribor mesto .
dne 3. junija 1950.

Št.-396/50

Krajevni LO Podtehnik preklicuje izgubljeno etaro uradno Mampiljko bivšega
KLO Gorca-Dežno. ki je z dnem 30. januarja 1950 izgubila svojo veljavnost.
KLO Podlehnik

Izgubljene listine

G 160/50
6082
Bedrij Vaftilij. upokojenec v Rušah 236,
je vložil zoper »ano Bedrij Zofijo vdovIjeeo Hromaiek, gospodinjo v Zehorcih.
SZ, eedaj neamaneg» hivaližSa,' tožbo za
razvezo takona.
Razprava v téj stvari bo 80. junija 1950
ob 8. uri pri tem wdi?ču, eoba št. 27.
ZA skrbnika se toženki postavi ReS Fra.
njo. viš. vnd. poslovodja v Ru£ah, ki io bo
zaMopai oa njeno nevarnost in etroSke,
dok-ler 69 sama ne zglasi ali ne imenuje
pooblaŽŠenca.
Okrajno sodiSSe Maribor mesto
dne 5. junija 19S0.

preklicujojo .
Adamlje Lndvik, Koknoa it. 105, Kranjt
randikalno knjižico St. 68225. člansko
knjižico ZVB It. 38691 in knjižico za kolo
št. 4—3130 ter sindikalno knjižico
št.
14079•7 na ime Eržen .Temei.' : T 52S9
Aničif Duša, voj. prêta 39063'P Kranj,
odrezek toSk za obleko in čevlje, izdano
od Iste pošte.
5786
Antolic Rudi, Maribor. Gregor&cßva
26, prometno kniižiro za kolo znamke
»Diirkopp« št. 0967*7.
" 5S0R
Antosijcrič Marija Ljubljana. Gradi«?
št 10. knjižico za kolo evid. §t. 27694.
6052
Babnik iTanka. Švica 14, p. EVobrava,
knjižico za kolo, izdano na Brezovici-in
eindikalno izkaznico, izdano od Tovarne
fttOTa, Liubljana, 1. 1947.
5888

y—

Razni osrlasT
Pozivi upnikom in dolžnikom
St. W1/S0
5868
Meetni ljudeki odbor Soltanj poziva
viee upnike, naj do 15. julija 19S0 pri
Upravj gospodarskih podjetij MLO Šoštanj priglaisajo vise svoje terjatve, kl üb
imajo do tei podjetij. Na poanejše ' 1erjatve ee ne bo oziralo in ee ne bodo priznale.
Mestni LO SoStanj.
583S—8—2.
RepuMdSka poslovna zveza nabavno prodajnega zadružništva LR Slovenfie v LJ«biani je na podlagi odločbe Ministrstva z«
•••••• LRS ». dne "". IV. fftÇO. «.
V 46/103 oreSla v likvidacijo.
Polivamo vse upnike in dolžnike, da v
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS priglaMjo vee «roje terjatve ••••••

5631

Obiava

Bester in(r."tvan, Ljub"'.Mia. Prisojna 3,
r'-»ebno izkaznico izdano 1. 1945 v Liub- '
liani.
5906
Bitenc Frančiška, •1••• 22. p. Dol pri
Ljubljeni, kniižiro za kolo znamke >Vic
torta«.
•787
•

Blažic Terezija, Maribor-Pobreži«.. Ulica XIV. divizije, evid. tablico St. i5—
16—279 Z3 kolo znamke >Baranle< M
1592094.
56S3
Bojrataj Minka. čevliareka prešivalka.'
roj. 1923 v X'reh Marokko ffmdikalno h- •
kaznioo 5;, 2773?. i7dano ,od Zveze delavcev in nameščencev ufinlareké"pred»]ovnl.
ne mdustrîjp Jugoslavije.
*' ' '5632 '
Bnltìna Franc, AidovšSina. TTSka not
št. 2, tablico za kolo št. S-28-839 Izdano od notr. npravr v'CteArf. ' 3449
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Božič Sate, zastavnik. Jezersko 12,
Kranj, mlečno karto, karte za tekstiliie
0. G. D-1-QS, tri živilske kart-a 0. G. 01,
ledane od vojn« pošte Št 39053, Kranj.
5678
Bradaškja Radko, vojaški odsek Qroeuplje, 2 vojaški objavi 6erije 4—31934
ta 4—31916.
5794
Bukovec Franc. Gor. Težka voda. p.
Stopica, knjižico za kolo, ev;d. tablice
&t 1679.
5803
Cerar Dominik, Senožeti 24, p. Del pri
Ljubljani, knjižico za kolo znamko »Atlae«,
evid. St. 10294 in izkaznico OF št. 8876.
6055
Cerai Steian, Goričica 41, P- Moravče,
knjižico za učence v gospodarstvu. 5494
Cigut Franc, čevljar, Puconoi 52, prometno knjižico za kolo znamke >Biser<.,
št. okvira 185493. rog, št. 23—2l8l. 5392
Cinha Franc, ključavničar. Kožarje,
Ljubljana, TržaSka c. 102, 6ind>ikalno
knjižico It. 264788.
5979
Cadež Vilka. roj. 1917. čevljarska
bivalka v tovarni športnih čevljev,
ptan. v Stari vasi št. 47. tablico za
St. 11.430.

preŽiri,
kola
581«

Čujorfo Miro, Ljubljana, LitoetrojeM
bloki št. IV, nabavno knjižico, izdano od
Litostroja, Ljubljana.
5788
D*bftTec Silvo, Ljubljana, Rimeka 11»
tekstilno knjižico ta. 1. 1950 št. 161 —
serija A, izdano od uprave NM v Ljub7. XI. 1940 v Ljubljani.
5907
Demšar Marta, pomožna čevljarska de.
Javka, roj. 1932, Stara vas št 27. Ziri,
cTanflko izkaznico št. 2007582, it zveze
42893, izdano od Zveze delavcev ta nameščencev usnjarske predelovalne industrije Jugoslavije.
5fi34
DerenMn Alojzij, steklarna v Hrastniku, knjižico za kolo žt. okvira 10233S9.
št tat'ice 1710, izdano cd uprave NM v
Trbovljah.
5S93
Doki Ivan, Kamnica 37 pri Mariboru.
evid. tablico St. S—17—6541 za kolo
«namire »Fichu« St. 463598.
5808
Drak*Ier Vera, Maribor, Prisojna 27,
osebno izkaznico, izdano v Mariboru
1. 1945.
5807
Drulina Ljubica, Ljubljana.
ulica St. 2. oeebno izkaznico.

Vegova
5901

Erbeìnik Silva, Ljubljana, Ciglarjwa
15. osebno izkaznico it 089672. izdano
7. XT. 1945 v Ljubüani.
5907
Ferjan Martin, strojnik. Beltinci St. 59.
Izkaznico za kolo, evid. tablice St. 9609.
Št. okvira 1217215 na ime Forjan Andrej,
Lipovci.
5814
Franki* Jela, Sevnica ob Savi. kolesarsko •••••• za kolo znamke »Apolo«.
evid. St. 11—306 1.
5899
Fric Vera, Ljubljena, Korotaneka ulica
5, tov. iakaznico, izdano od Litostroja,
Ljubljana !• 1950.
5912
flajšek ingv Valter. Slovenija ceste,
gradbišče Dol. Lendava, sindikalno knjižico.
5520
Oerbec Viđa, Ljubljana. Marmontova
47, knjižico za kolo znamke »Move«,, »vid.
8t S-l-9840.
•904

Gobec Ivan, ^laribor. Kneza Koclja 21,
prcmatno knjižico za kolo znamke »Standard«, evid. št S—16—13132.
5661
Gogala Jože, Bled, Grad 33, več.kmeč.
kih bonov za nakup, izdanih v okraju
Jesenice.
.
5799.
Goliš Anton, Stari trg'54, Slovenj gradeč, roj. 1. VI. 1903'v Sv. Vidu pri Gro:"
belnem, vojaško knrižico. osebno izkaznico •. 17.434, izkaznico OF in Rdečega
križa, razna potrdila o odkupu konjev ter
12 točk za teketilije.
5630
Gtftan Franc. Mostje St 101. p. Dol.
Lendava, delovno knjižico et. 2356871.
5291
Grazie Alojz, Sred. Bela 18, p. Preddwr, izkaznico za kolo znamke »Ideal«
St. 18.1960.
5559
Grbac Irma Krkavce 133. p.Šmarju pn
Kopru, SÏ0, osebno izkaznico izdano od
KLO Št. Peter pri Kopru 1. 19.V>. 57«2
Hozner Aiftjzij. Holmec, p. Prevalje,
izkaznico za kolo znamke »Elektra«, St.
tablice K iS—1393, št. „kvira 1507940.
5820
Unberuik Zdravko, Ljubljana, Ločnikarjeva 11, osebno izkaznico, izdano v
Ljubljani 1. 1946.
,. .
5978
Hvaleč Franc, avtomehanik pri Gradisti, Strniše pn Ptuju roj. 1925. Šoferske- izkaznico 5t. 1229 ta sindikalno izkaznico.
6383
Hvastja Milan. Stožice 71. Ježioa, oeebno izkaznico št. 093103, izdano v Ljub.
Ijand 1. 1945.
5913
IngliiS Marija. Gončane 14, p- Medvode,
sindikalno knjižico S' .--271260, iedano od
Tekstilne tovarnp v Medvodah.
5887
Janibrošif Stjepan. Bnhnva pri Mariboru, vojaško irkaznico, izdino v Skoplju
1. 1945.
5668
Jaro Jože. Ljubljana. Kolodvorska 34.
osebno izkaznico izdano 1. 19*6 v Novem
mestu, izkaznico OF in Zveze borcev, vojaSko kniižioo, Izdano v Liubljani 1. 1946.
srečko drž.ivne loterije in sindikalno Izkazni co.
5796
Jare Julijana, Ljubljana. Kolodvorska
34. izkaznico.OF..
5797
Javno tožilstvo ljubljanske oblasti v
Ljubljani, prometno knjižico St. •.7'7
osebnega avtomobila.
' "
5495

Štev. 19 — 13. VI. i960
Keler Terezija, Kicar pri Ptuju, delovno knjižico izdano od ekonomije îGxadie« v Mariboru 1. 1949.
5665
Kcrn Julija, Ljubljana, Stari trg 15,
osebno izkaznice, izdano v Ljubljani, knjižico za kolo znamke »Eska«, evid. št.
1018, izkaznico OF' in planinsko izkaznico. ••
6056
Kern ' Norbert, Maribor, Beograjska 33,
svojo delovno knjižico In knjižico na irne
žene Marije roj. Vuga ter poročni list
žt. 591/50.
5672
Klan car Franc, Cerknica št. 208 pri
Rakeku, tablico za kolo S-25-1608. 5133
Klanjšcck Jože. Reka, Parim 2, knjižico
za kolo ©vid. št 25657.
5801
Kmetijska zadrnpa Mežica, izkaznico za
kolo «lamke E. H. B.. tov. št 400740,
evid. ?t. tablice S—18—3404 na ime
Dlopst Justina, gospodinja v Mežici. 5389
Koeej Pavel, Ljubljana, Galusovo nabrežjp ft. 13, »pričevalo 5. razreda klapi Sne gimnazije v Ljubljani iz 1. 1946/47.
5884
Korošec Kari. Zg. VoHčina, Sv. Rupert v Slov. cor., knjižico za kolo znamke »Elfa«, reg. št. 1582 in knjižico za kolo
znamke »Puch«, reg. St. 1581 na imo 'lakopec-Suzana, Zg. Veličina, Sv. Rupert v
Slov. gor.
5257
Kos Matija. Ljubljana, Oiglerjeva 33»
bolniSko mlečno karto za maj—junij in
mlečno nakaznico za «trnke do 7 let.
5975
Kostanjcvcc Stanko, Stojnoi št. 56, PSv. Marko niže Ptuja, knjižico za kolo,
Št. okvira 49025. •
5515
KoSix Helena, Domžale, Stoboveka 3»
evid. tablico St. S—3—1147 za kolo znamke »Brandenburg«.
5785
Kozina Julka. Nowo mesto, Florianov
trg 6, knjižico za kolo St. S—10/35105971
Koželj Frida, Nova vas-. Slov. Konjice,
prometno knjižico St. tablice S-22/4Q41
s*. oWira 100920.
5467
Kregdr Franc, Ljubljana, Litijelca cesta
28. osebno izkaznico, fadano v Ljubljani,
knlfflco za kolo znamke »Mile«, evid St.
5298 40 izkaznico OF.
5795

Krono? Ludvik, Vadarcd, M. Sobota,
«vid. tablico za kolo St. 235292.
6039
Kurent Maks, knjigovodja dr?., posci't^a
Dob pri Mirni, bivaKšče Št. Rupert 77.
Jerman Ivan Kolicevo St. 23. p. Dob
pri Domžalah, knjižico za kolo evid. St. prometno knjižico za kolo St. tablice
S-3-3091. tov. St. 000112.
5983 S-7-907. izdano od OLO Trebnje. '553
Kužnik Marta Videm ob Savi, proJeršin Karlo. Ljubljana. Opekarska 19. metno knjižico za kolo evid. št. tablée
Šofersko izkaznico št. 1389, izdano dne 8-11-5207, izdano od uprave NM Krško17. IX. 1950 od NM v Ljubljani.
5789 i
5554
Kalan Viktor. Ljubljana, Rokova 8. ži- - Leber Rurloll. Ljubljana. Milčinekega
vilsko knjižico kategorije II Št. 1533 za
ulica St. 62, kniižico za kolo znamke »Se1. 1950, izdano od poveljstva NM v Ljub- nator* sindikalno knjižico in osebno izljani 1. 1950.
5911
kaznico.
^058
LosknvSSek Jaroslav, Ljubljana FT4V?PKampuS Miha. Bobovo 15, p. Šmarje
pri Jelšah, prometno knjižico za kolo va'28 knjižico za kolo znamke »fldio«.
znamke »Standard«, ervdd. Štev. S—8354, •„vid. St. S-1-1140, tov. St. 2S811. 5S7H
St. okvira 0759717 in vojaško knjižico St.
LeSnik Ivan Brezno ob Dravi pro3019. izdano cd voj. odseka Šmarje pri
metno knjižico za kolo znamke »Onfli«
JelSab 20. III. 19481
5518 nal« St. F-1218, evid. St. tablice S-l*
^6Kanoni Karol Ljubljana, TvrSeva 53. ' -5022.
Levifnik Miha. Podlipo-rlav 10, p. D^
eindikalno izkaznif.o St. 3724, izdan" ofl
brunjc .knjižico za kolo znamke »P'"^
Društva upokojencev, Ljubljana, äSviAly
69W'
izkaznico K.2 za junij 1950
5915 ©vid. St. 8659.
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no od Kmet. tehnikuma, v M*nboni 20.
IV. 1950.
5810

Wnrltncr Ciri], Ljubljana, Zvona«£a2,
osebno izkaznico, potrdilo o delavski knjižju, bolniški hi'î, nakazilo za popravilo
čevljev, 2O0O obdelovalnih bonov in, potrdilo o oprostitvi od strokovnega izpita.
5SS5
Lombar Blagoja, Ljubljana. Kneza Koclja 3, uslužbensko kn^žico, izdano o4
^ 1. 1948, sindikalno zkaznieo, izda.
no od ]>rž. založbe Slovenije v Ljubljani
'• •7, člane ko iskaznico »Blagajne vzajemne ••••••,' izdane od Trg. podj. z
galanterijo, Ljubljana, 1. 1945 in planinsko izkaznico.
5798
Lotrič Franc, roi. :'!>• XL 1931 v
Ljubljani, eiroini ključavničar, tovarni.
sko izkaznico St. 2">71, >zdanr v »Lito.
6tr
°ius Ljubljana.
.. 6048
Lukanc Jernej, Za. Petelink 5, p. Bla.
govica, evid. tablico za kolo znamke
^PäU, evid. št. 101206.
5909
Makovoc Alfred, Ljubljana, Medvedova
10, tablico za motorno kolo Rt. 06168.
5638
Markič Angela, Strahinj 72. p. Naklo,
knjižico za kolo znamke >••••••«. evid.
St. S-4_431.<!.
6047
MT

Mavriu Drago. Maribor, Mlinska 21,
Prometno knjižico za kolo St. 3142564,
i'l. št. tabïice R—16—7097.
5666

6v

Mehanična delavnica KL0 Dol. tagatetv
Poizkusilo tablico ta motorna krlwa
S—0—0-09.
5SS0
Mere Konrad, Giringa pri Zg. Kungoti,
Prometno knjižico za kolo št. 625389. evid& tablice S—17—2762.
5664
»••••••• Ljubliaiia, I yrseva cetìta 36,
id. tablico S-K380 za ivfc >Fiat Topolino«.
59S0
Mežnar Janez, Ljubljana. Cernetova 26,
spričevalo
it- 10,414—U tečaja za tenničn
<> osebje, izd,rno 15. VTI. 1949 v Ljubliani.
5882
ev

Mihelj Ivana. Rihemberk, Lo}wl št. 3,
<*ftbno izkaznico.
5922
Mlač Karla, Prelože «• 18. Lokav pri
Sežani, izkaznico OF in osebno izkaznico.
5576
jkfakorel Franica, LJubljana, Prisojna
J*«ca 1, sindikalno izkaznico, izdano od
(j
l> sindikatov Slovenije !. 1945.
5784
. 5Iuši8 Janez, Bevk© 38. p. Vrhnika, sin.
^«alno izkaznico, izdano od ^Opekarne«
Vrr
mika leta 1946.
5780
Mužina Zora poročena Vetrih, Mari, Puneerjeva 7, osebno izkaznico, iz^o SO. IV. 1946 od odseka za notranjo
*adevö v Ajdovščini.
5662
Bor

.Nera* Franc. Janežoveki vrii SO. KLO
"eöternik, p. Sv. Urban pri Ptuju, svojo
«ojižico za kolo št. 6161 ter knjižico za
«olo St. 7133 na ime Herga Alojzij iz
"Mernika St. 21.
5334
, Rezinah Alojz, Ljubljana, IKrska 28.
i£valideko in osebno Izkaznico, invalid*° tramvajsko in mesečno katto,, •••••"j.c° za izdelavo ortopedskih čevljev, ein
'kalno izkaznico ta polovično veckrntn"
Ozn
5941
ao po Železnici.
0
Obradi
HiS?*"? ^ Aleksander, MardSor. Krni
Jf^'
teJmikum." izkaznico •• četrtine!,.
četrtine!,.,
jg® teJmikum,
v
*4o na progi MariÖor-^Beograd, £zda-

!
1

OF rajona IV, Ljubljana, evid. tablico
osebnega avtomobila It. S—S—644* 5902
Pajer Marjeta, Maribor, Koroška 81,
delavsko knjižice» št- 1607293, izdano od
Predilnice in tkalnice v Mariboru 12: IX.
194S.
5660
Pauk Jelica, Ljublana, Kettejeva 7,
osebno, izkaznico, izdano v LjubiJaili I,
1945.
.
- '
5SS1
Pavluci Remizo, Turboinstitut, St. Vid
nad Ljnhlisno. sindikalno izkaznico. 6053
Pcnko Mihael, tehnjk eksploatacije železnic Novo mesto, vojaško knjižico, PU
0001—R 5116 z dne 14. IX. 194S, izdano
od vojaškega odseka LJubljana, uslužbensko knjižico št. 60253. izdano od DE2
Ljubljana ttr oblačilno nakaznico ••••••
Ljubljana, za I.—III. 1950.
5Ô74
Pcicrnclj Slavka,"1 pomožna čevljarska
delavka, roj. 1933 v Žireh, člansko eindi.
kalno- izkaznico št. 299231S,- št. zveze
44767, izdano Od Zveze delavcev «n nameščencev usnjarske predelovalne industrije Jugoslavije.
•SS3.i
Peružovir Vinko. Ljubljana, Poljanski
nasip 40, reebno izkaznico, izkaznico OF",
sindikalno knjižica >Prcevetnega društva
Pavel Morgan« Ljubljana.
.
5783
' Pire Ljubo, Ljubljana. Industrijska ulica št. 3, tov» izkaznico, izdano od Litostroja '-L 1949 tramvajsko mesečno karto
za junji 1950 in potrdilo za prejem fizkulturn» obleke, -dano ori obrtne •• V
Šiški 1. 1950.
5982
Pirman Fani. Ljubljana, Tržaška 81,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani. 5977
P'ekar Ivan. Ljubljana. TržaSka 81,
prometno tablico za trokolo **• S—OOÖ109.
- 5883
Plavštajner Marija, Maribor, Vodiwkov
trg 3, osebno Izkaznico, Izdano v Rv. Vidu
pri Grobelnem i. 1947.
5805
Plcmenltaš Jožela, Ljubljana, Pred škofijo 4, osebno 'zkaznieo St. 037258. izda.
no od NM v Ljubljani 1. 1945.
5903
Pogoreve Bernarda, Maribor, Mladinska 29, osebno izkaznico, izdano od KLO
Golavabuka Ki Rlov. Gradcu 1. 19455811
Polii1 Erne*». Maribor. Vokačora 12,
Tezno, spričevalo St. 74 o državnem strokovnem izpitu.
5637
Polutnik Avgust. Babno 19. Celje, izplačilno knjižico St. 656. izdano od, Cinkarne
Celje.
5413
Por Janez, zastavnik, Podhom 23, Gorje pri Bledu, izkaznico rez. olitsirja eerija PN-0002 K žt 9137, izdano od vojaškeea okrožja LJubljana 8. III. 1W85628
Perenta Sonja, Ljubljana, Boveetova 96,
spričevalo VI. razreda X. drž. gitnnarije
v Ljubljani iz I. 1947/48.
5905
Poropat Anion, Prietava Hi p» Menjel,
vojažko knjižico, izdlano od voj«8êe(îA odseka iHwka Bôetrioà. -"
5288
PoTerJMiiëtvo za delo Celje maeto. prometno knfiKco •• kolo, a. ta•e S-12.
432«.
~
8*14
Premre Franc, poetala NM Podnarl,
• dkeiilno •••••• •• !. 1950 et. M 3466,

j
i A4, ledeno ođ uprava NM Jesenice. 6051

strap •
Pustivrh Bomau, Ljubljana, Ciglerjeva
83, mlečno nakaznico za dojenčka. 5976
Pušnik Miha, Maribor, Tyršwa 24, prometno knjižico za kolo zumike »Sehuerkopp« št. 60907. e%-id. št. tablice S-16-2371.
5504
Rangus Mirko, Ljubljana. SmarbnsJci
it. 24, Šofersko izkar-.ict st. 1923. izdano
v Ljubljani 1. 1947.
Ô654
Ravnikar Ivan. Celie. Trg mučenikov 5,
promplrtc- knjižico za •••• it. tablice
S—12—2110 n izkaznico Haninskega
društva;
5639
Reberšak Ferdo. Cret 103, Celje, evid.
tablico za kole št. S-12-1616.
54*2
Resnik Rudi, Rajheaburg, eindikalno
knjižico st. 414631.
•642
Ribič Vera, Kovinska 11, Celje, promptno knjižico za kolo. št. tablice S-12-77232.
5444
Rizman Stanko, Veličane št. SO, p. IvanJ.
kc^'ci, tablico za kdo znamke >Viktorija<,
tov. it. 1277909, evid. ?t. S-21-1734. 4392
"Rodo Eg'đij. Kranj. Circe 107, knjižico
za kolo evid. M. 1446. tov. št. 885125, izdano v Kranju5636
Salmi? Ivan, Brege J5, p, Leskovec pri
Krškem, vojaško knjižico in knjižico za
koto.
5517
Saček Josip, Ljubljana, Florijaneka 31,
prometno knjižico za trikolo št. S—i—
8757.
5R98
Seiko Franc. Tržič. Cankarjeva 2, iz.
kaznioo za kolo znamke >Briljant« Sto.
vilka S-4-9320, izdane od NM Tržič m
eindikabo izkaznico št. 3010413 na ime
Seiko Rosrom'T.
5514
Senekoriè Slavko, tajnik KLO Šmarjeta ob Pesnici, izkaznico ljudskega odbornika, reg. £•'. 3.
5S97
Scrdinšek Ludrik, Nova vae pri Ptuju,
tablico za kolo št. 105. izdano od NM v
Ptuju marca 1949.
5259
SeSko Franc, Arja vas 68, PetroriSe pri
Celju, izkaznico OF, izdano od KLO Pe.
trovče. vojaško knjižico, izdano od voia»
škejfaodeieka Celjej>kolica, izplačilno •••&'co, isdano od Cinkarne Celje ter prijave
za kolo.
5411
Simiè Pero, voj. poŠta št. 6550;3,
Ljubljana, plačilno Finančno knjižico serije G Št- 73913 in brezplačno knjižico za
obleko in revije, serija B št. 07727.
5792
Simončif Ana, Ljubljana, Gregorčiča.
va ó,
nabavno knjižim »Litostroja«,
Ljubljana.
5903
Simonči? Stelan, Colje, DrapSinovg 19,
prometno knjižico za kolo. št. tablice S-122641.
5430
Sivka Katarina, Košnica št. 6 pri Celju,
delovno knjižico št. 1372834, iedano od
urada ra delovno silo v Olju.
5449
Slovenija avtopromet SAP, Celje, prometeo knjižico št. 6410 z« avtobu* >Mer.
cedes« S-3854.
5428
Siefanija Mürovif, Ljubljana, Rimoka
e. 5, oseföitto ialuamico. izdano 1. 1946 v
Beogradu.
5886
Stecanič Franc, Colle, Dečkova' 24yosebso fefeaznico St. 820, ladano od ECO Dol^
ßo pórje.
543S
Slernad Slavko, Maribor, Splavarski
prehod 7, prometeo fcojffleo za kolo

Sisan 3*8
znamke »Diamant« St- 1222637, evjd. št.
tablico S—16—15602 in vojaško topico, izdano cđ vojaškega odiSfeà Maribor.
5671
Stoian Anton, Vrbno, Sv. Jurij pri Celin, vojaško tojjaco.-ijadaaOjfiii voj. odaska
Celje okolica, promatno knjižico za kolo,
5t tablice S-13^b013, izdano'od notr. odseka št. Jurij.
5432
Stojanović Olivera, Ljubljana» TyiSeva
St. 92, osebno izkaznico št. Ì2&Ì01, izdano
v Zagrebu 1. 1947.
5659
Strelska zveja Slovonije, avtomobilsko
evid. tablico št. 1037 osebnega avtomobila »Fiat 1500«.
5910
Striti Zdenka. Zg. Hudmja 116, Celje,
delavsko knjižico, iadano od Urada za
za delovno eoo, Kamnik.
5420
Suhadolnik Anton, Ljubljana, Kokaljeva 6, osebno izkaznico, železniško režijsko karto, knjižno za kclo znamke »Dürkopp«, evid St. 1819543 in izkaznico
Zveze borcov.
5793
Scherak Henrik, St. Vid 90, eindikajpo
knjižico, izdano od »Litostroja« v Ljubljani.
5777
Škerlak Aleksander, Ljubljana, Vodnikova 77, vojaka) knjižico, izdano v SIovipjein Gradiou, iskaznico EPS »Litostroj«,
LjubJjana, einmkaJno izkaznico in nabavno knjižico, izdano od Litostroja/, Ljub.
ljana, žmlsko karto za maj_, industrijsko
karto za T. tromesečje in bon za popravilo
čevljev.
5647
Skrinjar Frančiška, Slov. Javoçnik, blok
.VIL, izkaznico OF št 470 in knjižico za
bolo, št. okvira 88633, evid. št; tablice
Ü73S.
5091
šlebdnger Marija, Ljubljana, Prive« 6,
oeebno izkaznico, izdano od odbera Zagorje ob Savi.
6060
šmon Milena, povečana Kofol, Jarše 10,
Ljubljana, knjižico za kolo, evid. številka 1753, tov. št. 8093S2.
6045
Spanjol Anica, Ljubljana, Rožna dolina, Cealia XIX. št, 18, osebno ••••••••.
5779
Stele Ivana, Pipdeslje 9, p. Kranj,
Knjižico za kolo, evid. št. 6670.
6043
Stefe Ivanka, Prejioslje 9, p. Kranj,
knjižico za kolo št. 65Ï2.
6044
št«Ielni Pepca, Sv. Križ št. Ig, p. Jesenice, Gor., izkaznico OF, delavsko izTfjj-ninn ekonomije Železarne, Jesenice,
sindikalno iiliârnico, oblačilno karto,
6V0JO živilsko izkaznico in živilske izkaznice na ime Klisar He.lena, Kliaar
Beter in Klinar Andrej, vai pri Sv. Kwhi 13, izdane na Jesenicah.
5287
Straus Berta, Celje, Jenkova 20, prometno knjižico za kolo znamke »Lord«, št.
tablice S-12-3544.
5429
štrukelj Valentin, Dob 34, knjižico
«a kolo znamke »Bauer« št. 102379.
5791
šuster Francj Ljubljana, Svetokrižk*a
It. 3, izkaznico OF.
6049
Šu&eršiž Ignacij, Ljubljana. Novi trg 5,
sindikalno knjižico št. 31976, izdano leta
1945 v Ljubljani, Mestni dom.
5493
gusterstf Jože, Vrhnika, Stara cg#a 2>
'delovno knjižico, izdano od kmetijskega

••• LIST bRS
pöverjemetva Ljubljana okolica leta
5770
1949.
lalabej Jožei, Gorica št. 15, p. Pucoaci, knjižico za kolo znamke »Redalaud«,
69•. 23, rog. št. 2636, št. okvira 94601,
5519
Xancax Albin, roj. lo- IX. 1899, Jesenice, Javorniška pot št 26, izkaznico za
kolo znamke »Wista«, tov. št 4S0426,
evid. št. £-5-7214. izkaznico za eoe. zavarovanje, izkaznico za vstop v tovaino želeaarne Jesenice, izkaznico 0F, •••••• izkaznico in tri izvoda took za industrijsko
potrošnjo.
Teropliž Viktor, Tekstilna tovarna Novo mesto, knjižico za kolo evid. št. 22425972
Tome Jože, Ljubljana, Pred škofijo 1,
3 talons šoferske knjižice it. 7042. 6057
Topolovec Franc, Zdole pri Bražicai,
delovno knjižico, izdano od Delavskega
odseka v Krškem 1. 1947.
5809
Tomše Alojz, Litija. Banovice 5, knjižico
za kolo evid. št. 1*147, tov. št 84826.
5774
Trgovsko podjetje »Ekonom« Ljubljana,
Tyxä&va c- 14. knjižico za trikolo štavjJka
S-l 22091.
TÖ57
Trstenjak Alojz, Krapje, p. Veržej,
knjižico za kolo znamke »Vdktoria«:, £teviOka okvira 1185975.
3350
Turk Dominik, poročnik,- vpj. pošta
440Ö/16, Belovar, vojaško knjižico številka 7SS8 esrije B, izdano 22. IX. 1948.
5390
Tušar Peter, šebrelje št 133, p. Cerkno, roj. 18. •. 1918, osebno izkaznico,
izdano od KLO Šebrelje.
4464
Ustroj, Ljubljana, reg- tablico za tovorni avto »Opel-Blitz-i št. S—0527 in za
tovorni avto »Austin« št. S—9904. 5914
VaiÇiè Anton, Leekovec 43 pri Krškem,
izkaznico za kolo znamke »Diam'aat«.
592Ô
Vahter Matija, Novo pxesto, Vrnovčeva
št. 5, knjižico za kolo, št okvira &2463.
5804
Valftntar Julija, Slov. Javornik. Minereka 5, osebno izkaznico.
SÏ26
VasiljeviS Slavko, Verd 11.. Vrhnika,
potrošniško karto za milo in kajBO serija
OS, izdano cd' voj. pošte št. 5312, Vrhnika.
5790
Veretik Terezija, Ljubljana, Prešernova
št, 50, železniško režijsko karto za 1. 1930,
ceebno izkaznico in izkaznico ljudsko inSpekdje rajona IV.
5649
Verboten Ivan. Ljubljana, Einspïlûrjsva 30, knjižico za kolo evid. št. ••7
znamke »Steyer«, izdano na Jesenicah.
5657
Vicar Franc, Šalinci pri Ljutomeru,
prometno knjižico za kolo znamke »Anker« št."152476, evid. št.'tablice S—21—
800.
5670
Vidmar .Aloisija, Kranj, Repinceva 11,
osebna iekaznico
5880
Vidmar Iran, GmajBica 9. roj. 8. VIL
1929, pomočniško spričevalo, izdano pri
OLO •••• 20. I. 1947. • ee je od
1. VII. 1«3 do 1. X. 1946 pri'L'ukancu
Francu, mizarskem mojstru.
5381

Stev. 19 — 13. VI.
Vincek Franc, btojnei št. 32, p. Sv. Majko niže- Ptuja, prometno knjlT,.--.o za kolo,
št. okvira 166056.
4806
Vixbnik Martin, Topolšica, Šoštanj,
knjižico za kolo znamke »The Champion< št- 5S2357.
5292
Vojska Marija, Ljubljana, KorošSeva 2,
spričevalo 5. razreda X drž. cimnazije
v Ljubljani iz 1. 1946/47.
6050
Vol£ič Francka, Dobrova 70, nabavno
knjižico, izdano od »Litostroja«, Ljubljana.
5781
Volk Andrej, Ljubljana, Tyrseva 177,
knjižico za kolo znamka »Pbäpnomen«,
evo. št. 22131.
5766
Vrhunp Frančiška, Litija 36, uslužbeneko knjižico št. 20573, izdano od »zitotonda«, Ljubljana 27. VL 1949.
5771
Zabukovec Franc, Čatež 6, p. Turjak,
sindSkalno izkaznico za 50% popust na železnici.
5463
Zadrgal Katarina, Komenda 31, knjižico za kolo znamke »Puch«, evid. številka
7Ì368.
6016
Zalošnlk Anton. Zg. Jablano, št. 9.
p. Cirkovci pri Ptuju, izkaznico za kolo.
5469
Zalesjak-Kastelic Popca, Ilirska Bistrica,
potriiio o nakazaovanju št 848, izdano od
poverjeništva za notranje zad«vp pri OILO
lErska Bistrica.
4506
Zaloker Maks, Ljubljana. Tržašlia 44»
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani
1. 1945.
5879
Zdcšar Katarina, Zaklane št. 15, p. Horjul, knjižico za kolo, tov. št. 1460S64, izdano na okraju Ljubljana okolica 1. 1950.
5461
Zorko Ana, Maribor, Koroška 81, prometno knjižico za kolo znamke »Wandere« št. 161752, evid. št. tablice S—
16-986.
5667
Zoran Jožo, Novo mesto, Kandiiska 3>
člansko izkaznico Zvezo borcev št. D—
05003, smdikalno knjižico !t. 7622, tojižico predvdjaške vzgoje, delovno pcjfodbo in spričevalo fi teSaia normirr.ov.
5973
Zupanti? Kozalija, Jezica •8. e-.ndikalno knjižico št. 3016675, izdano v Ljubljani od »MMtncga pečarstva, Jfžir^«ól68
Zver Ivan. Nedeüea št. 68, •••••o izkaznico, izkaznico za kolo št. ok"? i m 03059•
št. tablice 3S20 in izkaznico OF.
'*7-2
Zega Vida, Ljubljana. AleševPcvva "Kca
St. 18, kniižico za kolo erid. št. 2299?.
Žgank Jo%!, Celje, Zidanškova 9, potrdilo »Starinarne« Celje K 240/4 za 1700
dinarja in K 241/4 za 2230 din.
543ß
žmue Jelka, LJubljana, Zeljarska 10, izkaznico za kolo. znamke »Elite«, št. okvira 27005. št. tablice S.015632, izdano le»
1947 cd KM v Ljubljani na ime 2mue Jelka, gospodmjâ, Ljubljana. Poljanska c. V>561"
žoldoS Jožef iz Dolge vaei 6, p. DolLendava, izkaaiico za kolo st. 574201.
evid. št. S—24—456, izdano od NM v Do*4SW
Lendavi.

izdaja »Dratoi Uet LES«, DkeSttoi in odgmorai tradotte: dx-fiastko Mocnäk» tisica tlakama »Toneta TomSica. vei v LtaMjan)
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Priloga k 20. kosu z dne 21. jtmi& 1950.

Razglasi in oglasi

iV naši založbi je izšel

Cenik nižjih enotnih cen za industrijske izdelke
z veljavnostjo na vsem ozemlju LRS
Ta cenik v izdaji in priredbi »Urada za cene pri predsedstvu vlade LRSk je dopolnilo >Ceniku odkupnih in
državnih, (vezanih) con za poljedelske pridelke nižjih
hotnih cen v prodaji na drobno za industrijske izdelke«,
7 je bil objavljen kot pr.loga v Uradnem listu FLRJ
št
- 41 z dne 14. V. 1949 in obsega:
V I. delu načelne predpise v zvezj s cenamiiy važne
Za
trgovino in veljavne na območju LRS kot dopolnilo
Zv
eznim predpisom. Tu je uvrščena uredba o stroških
"rž. trgovskih podjetij, odločba o rabatih in maržah za
P^izvode, za katere so predpisane enotne cene, odločba
0
rabatih za sol, odločba o trgovskih maržah za kmetijske
Pridelke in za kmetijske pridelke, ki se kupujejo od
Pridelovalcev po doux enih (vezanih) cenah, dalje odločba
0
obveznem zaokroževanju cen v prodaji na drobno, odjj^ba o dostavnih pasovih in o normativih za dobavo
^a iz tovarn in trgovskih skladišč (baz).

Razglasi ministrstev
Q

39/8-50

Ö433

Razglas
j tomietretvo za kmetijstvo LRS razgla*Po 2. in h. členu o preprečevanju in
«Sraaju nalezljive ohromelosti prašičev
!Vradni list LRS, žt. 24-150/49). da eo v
iüdsl;i republiki Sloveniji z nalezljivo
J^omelcetjc» prašičev okuženi okraji:
^•tonik, Ljubljana mesto, Ljutomer, M ,
L~*T mesto, Marbor okolica. Murska So"?4 Poljčane in Ptuj ter da okraj Jesece
. W več okužen s to boleznijo.
Mubljana, dne 14. junija 1950.
Ministrsttb za kmetijstvo LRS

Register državnih
^gospodarskih podjetij
' ^dež: Ljubljana.
Jfaa vpisa; 3. junija 1850.
predilo: Marmor in ccmentninc.
v$ plovni predmet: Industrijsko obdeloàçj6aaumetnega in naravnega kamna, iznw^ ie raznih cementnih izdelkov,
'tivÌL*3 letnih ;a tujih' izdelkov na
iTjjT^ovitelj podjetja: Vlada LRS. odr£ št-.S-zak 152 z dne 6. IV. 1950.
;•
' ••• ^•1-' upravni voditelj: Glavna din
4lS
dustn'ie gradbenega materiale
Za?'»'Ie nastopata in zanj podpisujeta:
v'°mik Alojz, direktor, samostojno, v
rçJtU ?ali- pooblastil • pravil podjetja,
•« lvan! glavni računovodja, sopodpi,.< "strne po 47. Plenu spi zakona o
• goep. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 3. junija 1Ö50.
St. 243—309-1950
6323

V II. delû so nižje enotne cen© z veljavnostjo na
vsem ozemlju LRS. Tu so navedene cene za živila in
izdelke živilske industrije, dalje cene za obsežno skupino izdelkov tekstilne industrije, za izdelke kovinske
industrije in elektroindustrije, cene za izdelke lesne industrije in gozdarstva, za nekovine in gradbeni material,
za izdelke kemične industrije, izdelke iz kartona, lepenke in papirja, cene za fizkulfurao orodje in igrače
ter cene za najrazličnejše usnjene Izdelke. Na kraju je
dodatek cen za žična pletiva in platno.
S posebno odločbo Urada za cene pri PVLRS so
razveljavljene vse do sedaj po tem uradu objavljene cene
za istovrstne izdelke in veljajo poslej cene, objavljene v
tem ceniku. Zato je priročna knjiga vsem uradom, ustanovam, krajevnim ljudskim odborom ,kakor tudi obrtnikom in posameznim interesentom tembolj koristna. Strani
ima knjiga 202 in stane v polplatno vezana 130 din.

1217.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 6. junija 1950.
Besedilo: *Podjerjo za promet s sanitetno opromnim, medicinsko instrumentarnim in optičnim blagom in za elektromcdicinsko mehaniko in galvanizacijo«,
skrajšano: »Ssnolabor«.
Pcelovni predmet: a) sanitetna oprema
bolnic in drugih zdravstvenih ustanov;
b) nakup in prodaja ter razdeljevanje
sanitetnega opremnega blaga, kirurškega
:Estrumentarija, medicinskih in fizikalnih aparatov, optičnih in gumijastih medicinskih predmetov na debelo; c) popravljanje in izdelovanje rontgenskih aparatov, medicinskih instrumentov, galvanizacija in ve« druga fina mehanična dela
medicinskega instrumentarija.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba ž t. S—zak 38 z dne 22. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: Glavna direkcija za nabavo in razdeljevanje sanitetnega blaga, Ljubljana.
Podjetje zastopajo ;o zanj podpisujejo:
Presetnik Ana. ravnatelj, samostojno, v
obsegu zak. pooblastil in prav;] podjetja,
Bele Marija, glavni računovodja, sopodpieuje listine po 47. členu spi. zakona o
drž. gosp. podjetjih,
Pliberšek Franc, obratovodja, samostojno, v obsegu zak. pooblastil ^ pravil podjetja, v vseh primerih, ki 6o tičejo poslovnega predmeta pod ),
Agnola Anton, namestnik ravnatelja, v
odsotnosti ravnateljn, v istem obsegu kot
oni. in
Mihelčič Marija, namestnik gl. računovodje, sopodpieuje v odnostnosfi gl. računovodje- v istem obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 6. junija 1950.
St. 243-2Ó6/4-1950
6318

Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS«

1218.
Sedež; Ljubljana.
Dan vpisa: 6. junija 1950.
Besedilo: »Servis vzgojnih ustanove pri
Ministrstvu za prosveto LRS, Ljubljana.
Poslovni predmet: Oskrbovanje vzgoj.
nih ustanov v resoru Ministrstva za proeveto: vrtcev (domov igre ia dela), otroških, mladinskih in dijaških " domov, posebnih vzgojnih ustanov, šolskih kuhinj,
otroških in mladinskih počitniških domov
ter drugih ustanov, z inventarjem, opremo ter raznimi industrijskimi artikli planskih in izvenplanskih dobav in z živili dopolnilne preskrbe.
Ustanovitelj podjetja : Vlada LRS, odločba št. S—zak 191 z dne 6. V. 1950.
Operativni upravni voditelj: Ministrstvo
za prosveto LRS.
Podjetje zastopata m zanj podpisujeta:
Rakovec Adela, ravnatelj, samostojno
v obsegu zal;, ptwbhstil in'pravi] podjetja.
Tušar Josip, gl. računovodja, sopodpisuje listine po 47. Členu spi. zakona ç, drž.
gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 6. junija 1950.
Št. 243-328-1950
G319

•

1219.
Sedež: Senovo.
Dan vpisa: 6. junija 1950.
Besedilo: Rudnik rjavega premoga, Senovo.
Poslovni predmet: Pridobivanje in
prodaja rjaveea premoga.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ odločba Po št. 1702/1 z dne 18. III. 1947.
Podjetje je prešlo i? zvezne uprave pod
upravo vlade LRS z odločbo vlade FLRJ
IV 5t. 7.34/3 z dne 23. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za rudaretvo LRS.

Stran 320
Podjetje zastopata • zanj podpisujeta:
Dular Alojz, direk .-, samostojno, v obeegu z&k. pooblastil • pravil podjetja,
mg. Cerovac Matija, gl. inženir, v odsotnosti direktorja, v istem obsegu kot
ani.
Ministrstvo za tourne LRS,
Ljubljana,
dne 6. junija 1950.
St. 243-314-1950
6321
*
1220.
Sedež; Velenje.
Dan vpisa: 6. junija 1950.
Besedilo: Rudnik lignita, Velenje.
Poslovni predmet: Pridobivanje lignita.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odločba Po št. 462/46/3 z dne Si. X. 1946.
Podjetje je prešlo iz zvezne uprave pod
upravo vlade LRS z odločbo vlade FLRJ
IV št. 734/3 z dne 23. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za rudarstvo LRS.
Podjetje zastopata m zanj podpisujeta:
Hvale Franc, direktor, samostojno, v
obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja,
ing. GostLa Jože, gl. inženir, v odsotno,
«ti direktorja, v istem obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 6. junija 1950.
St. 243-296/1-1950
6320
1221.
Sedež: Grobelno št 20.
Dan vpiea: 8. junija 1950.
Besedilo: Krajema šivalnica. KLO
št. Vid pri Grobelnem.
Poslovaj predmet: Izdelovanje oblek
in perila.
Ustanovitelj podjetja: KLO St. Vid pri
Grobelnem.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO St. Vid pri GrobelnemPodjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Metličar Fanika, upravnik, za denarni
promet,
Gajšek Karolina, poslovodja, po 47. Senu zakona o drž. gosp. podjetjih in
Arženšek Alojz, član upravnega odbora.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjcništvo za finance,
dne 8. junija 1950.
St. 1447/50 •
6168
1222.
Sedež: Latkora ras št. 76.
Dan vpisj^ 7. junija 1950.
Besedilo: Mizarska delavnica, KLO Sv.
Pavel pri Preboldu.
Poslovni predmet: Izgotavljanje pohištva in razna popravila.
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Pawel
pri Preboldu.
Operativni upravni voditelj: Izvršila!
odbor KLO Sv. Pavel pri Preboldu.
Podjetje zastopata in zani podpisujeta:
Lapan Miha. upravnik, v vseh zade.
vah samostojno,
Gmajner Alojz, poslovodja, v denarnem
prometu do 20.000 din.
Okrajni LO Celje okolica.
poverjeništvo za finance,
dne 7 junifa 1950.
Št 1527/50
6170
1223.
Sedež: Kaplja vas št. 2.
Dan vpisa- 7 iurnja 1950.
Besedilo: Krojača delavnica, KLO Sv.
Pavel pri Preboldu.

URADNI LIST LRS
Poslovni predmet: Izgotavljanje molkih
ter ienakih obiek, piaščev in kostumov.
Uo.ariOv.ifii podjetja; KLO Sv. Pavel
pri Preboldu.
Uperaiivju upiavm voditelj: Izvršilni
odber KLO Sv. Pavel pri Preboldu.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta
Drćd Albin, upravnik, v denarnem
prometu do 20.000 din,
Lapan Miha. v vseh zadevah samostojno.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjcništvo za finance,
dne 7. junija 1950.
St 1527/50
6169
1224.
Sedež: Sv. Pavel pri Preboldu.
Dan vpisa: 8. junija 1950.
Besedilo: Kino, Sv. Pavel pri Preboldu.
Poslovni predmet: Predvajanje kulturnih, prosvetnih vzgojnih in zabavnih fflmov.
Ustanovitelj rvodjetja: KLO Sv. Pavel
pri Preboldu.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Sv. Pavel pri Preboldu.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Vozelj Jože. upravnik, v denarnem prometu do 20.000 dia,
Lapan Miha, v vseh zadevah samostojno.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjcništvo za finance,
dne 8. junija 1950.
St 1527/50
6171

•

1225/26.
Sedež: Domžale.
Dan vpisa; 6. junija 1950.
Besedilo: Tekstilna industrija, Domžale,
Poslovni predmet: Proizvodi tekstilne
stroke.
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik,
odločba št. VII/2-935/1.49.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
OLO Kamnik — poverjeništvo za lokalno industrijo in obrt.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Borišek Jože, direktor, samostojno v
vseh zadevah podjetja, nadomešča ga
Spur Jakob; spise finančnega in kreditnega značaja sopodpisuje
Ravnik Marija, računovodja, v odsotnosti jo nadomešča
Breskvar Marija. Direktor in računovodja podpisujeta za zneske do 1,000.000
din; za večje zneske pa po privoljenju
oper. upravnega vodtelja.
Okrajni LO Kamnik,
poverjcništvo za finance.
dne 6. junija 1950.
Št. 1257/111 1950
6143

•

1227.
Sedež: Mirna peč.
Dan vpisa: 8. junija 1950.
Besedilo: Krajevno apneničarsko podjetje, Mirna peč.
Poslovni predmet: Proizvodnja apna.
Ustanovitelj podjetja: KLO Mirna peč.
Operativni upravni voditelj: KLO Mirna peč.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Rupena Anton, upravnik, njegov namestnik
GaliČ Karlo, oba po pravilih podjetja.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjcništvo za fin.nce.
dne 8. junija 1950.
Št. 1997/1.
6215

Stev. 20 - 21. VI. 1950
1228.
Sedež: Novo mesto, Trdinova cesta 22.
Dan vpisa: 7. junija 1950.
Besedilo: Mostna mesarija, MLO S°T°
mesto.
Poslovni predmet: Nabava in predaja
mesa. mednih izdelkov ter konserv •
maščob na debelo in drobno.
Ustanovitelj podjetja: MLO Novo mesto.
Operaitivni upravni voditelj: MLO Novo mesto.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Konoilja Franc, poslovodja, v vseh zadevah do 20.000 din; v finančnih zadevah nad 20.000 din sopodpisuje poverjenik poverjeništva za lokalno gosopdarstvo
Moretti Jože. v ijegovi odsotnosti P*
Rozman Alojzij, knjigovodja.
Okrajni LO Novo mesto,
poverjcništvo za finance,
dne 7. junija 1950.
St. 1487/2

0•

•k

1229.
Sedež: Cerknica.
Dan vpisa: 27. maja 1950.
k
Besedilo: Otroška restavracija, Ce**"
niča.
Poslovni predmet: Prodaja živil ter brezalkoholnih pijač otrokom do 14 leta.
Ustanovitelj podjetja: KLO CerknicaOperat. upravni voditelj: KLO Certosa;
Podjetje zastopajo in zanj podlpieUle'
Gabrenja Jožica, poslovodja, ter
Znidaršič Edo. Jajnik KLO, za ••• pr«T
ne in finančne zadeve do neomejene v**
šine.
Okrajni LO Postojna,
poverjeništvo za finance,
dno 27. maja 1950.
5693
St. 629/1—".0
1230.
Sedež: Cerknica.
Dan vpisa: 27. maja 1950.
Besedilo: Remontno podjetje, CerknJ«£
Poslovni predmet: Izvrševanje grad'3^
nih del za obnovo in popravila v celoti n
zgradba vseh sektorjev.
Ustanovitelj podjetja: KLO CerknicaOperaitivni upravni voditelj: KLO Cerknica.
_ ...
Podjetje zastopajo in zanj podpisuje]0^
Sega Stanko, poslovodja, za uprav»
zadeve, v finančnih zadevah pa skupaj
računovodjo
Urbas Hermine
Okrajni L0 Postojna,
poverjeništvo za finance,
dne 27. maja 1950.
tf•
St. 630/1-50
1231.
Sedež: Dravograd.
Dan vpisa: 27. maja 1950.
.,:
Besedilo: Krajevna krojaška in S1
ska delavnica, Dravograd.
?_
Poslovni predmet: Izdelava novih »'
kih in ženskih oblek kakor tudi pia**
in popravila.
•
Ustanovitelj podjetja: KLO !>»•«*£,.
Operativni upravni voditelj: KLÖ v
"'«rad.
. lanieta'
Podjetje zastopat? in zanj podprl
Ferdo Kac, ravnatelj,

âtev. 20 - 21. VI, lVeU

URÄIMÜ LIST LHS

'fuetja iJniHo, Ijkmßjnik, drž. güep.
Pocijehi Di-a-.ograd. t;ba do neüüiPjene
\òote
O^tujui LO Hloveiij Omlet.
po'erjeuUUo »a iinaine,
dne 27. maja ]•"0.
St. 80S )--.-,()
«129
1232.
*
Sedež: Dravograd.
^au rvpisn: 27. maja 1950.
'"'6til;'..i UrolsTjHi kiiiìiiiiiuliiii poilje.
'»*. Dra^rad.
^Pcslouij
j.icdmet. 1'ik.vkrba kraju ozi;.
P!'ttb)vj].;;va y. ,:arano •odo, odvajanje ne'Voi\. ,>:r|. z;i higieno, tehtanje pred.
'lotov \ •','•;.ga obseaa in skib ?a javno
razsvetlijo.
ustanovitelj podjetja; KLO Dravograd.
'Vrntiviit upravni voditelj: KLO Du||cd]ì'lj-. nastopajo in zanj podpisujejo:
hovuiu- Romana v administrativnih
aPvah samostojno
''-ike: .Janko, poverjenik za komunalne
aueve K 1.0, vrednostne listino ekupaj z
"I'm
^•••- Vid pravdni: KLO, v ajinov
> <M,Sao&li pa
vezovriiu Ludvik, tajnik KLO: iistiue

7R

'ui''i podpîsuie polen poverjenika pred6e
«"it< KLO .
Okrajni LO Slovenj Gradec,
povei-jeniStvo za finance,
dne 27. maia 10.•)•.
St. 8601/1-50
••
1233.

*

Sode?.: «ioruji Dolio st 29.
.''on vpica: i. junrja 1930.
,..i,r-sililo: Obrtna pmljctja. KLO ^t. Flo.
"km.
|'0C-!UVIH predmet: Klanja živine in pio*tt mesnih izdelkov, -zdelava oblnè'ktih
D,

*dB)e!üv

'«drii/jiue: Mesarija Sp. DoliC 94.
..
KrojaStvo Gornji Dolio S3
tonovii««ij podjetja: KLO St. Flon|a
Le

p.^Perativni upravni vediteli: KLO St.
grijan.
°ciietJ!» zualopaju i« zanj podpiRiii»"fu:
Jnüovornik l^an, upravnik.
It"1?01' Ralko- predsednik,
.'tabnr" Avffuat, tajnik, po dva «kupaj,
-toti ne po 47, flftnu «pi. zakona o dr?..
Sos
•>. pođjvti'ii ii>T>odpi<«uie
Pl Miltner Rnjk-n nmcÎKPdn-1,- KLO. St

'°"••.

Okraju; LO Slovenj Gradec.
povcrjeniïtvo za finance,
dno 1. junija ISSO
St. m/i-nù
1534,

0136

*

^eJ: OnStanj.
vpisa: 30. maja 1950.
(jat^i'o: Krajema jsostluska podjetja.
al '""
k •••^•^•• ekonomij». Guïtanj (spada
Bfp

raii' "Jroska restavracija »Prežihov Vo.
!W JUätilrHifpdZ^i nredrnet: n) pridobivanj» po"<••»;.'• Pridelkov za potrebe krajevne
n (,,;, »> izdelava elsSfclc. prodaja kruha
»»tij ,eza|f*onomih pijnć za otroke db 14.

Ust«m

°vi1elJ podjetja: KLO Gustoj.

Opei-ainiij irpiavjii vodiiel;: izvliilrti
cdboj KLO GuSrauj.
Podjetje zaelopnju ili «inj pudpiriujejo:
Premili Ive, ii|,iitvnil{ e„<rtn)iiiijp. neomejeno,
Cernii; Ivan, poverjenik za kultlilllatoc
sadeve KLO Gusto«], v «becgu poobìa*•, u\ podjetje pwl I)) pti
DreUiili Ivo, acomejunu ui
Fia er Franu, v ode^lutwU upravnika unomejeno; lietlie po 47. členu epi. zakona
o «IrZavnih goiip. podjetjih podpisujeta
r.-",-; f'ia:K- iii
*
••••• 'J uii.-ka, računovodja.
ß»
Okrajni Lt) Slovenj Gradec,
pu>erjcni»tvo za finance,
<lne HO. maja 1»."0.
St. 839'1—SO
61ÜS

Stfwi 8"21
UrtaUOrJt«]] pudjelj. : KLO Podw)«e.
-Opefativtii ujiMViJl voditelj: KLU J'odgoi'je.

j v.. ji'UM /.ivtw|juia m •••• |iuU;i »..ifi.i:
hty<na Jo/'ef,i, upravnica 111
Pop'č Fraui', predsednik KLO „»iuit
po 4/. i'-iffiU »|tl. zulifiria 0 Hi. u-'j.. ^i.(j.
jet 1 iti.'
Okrajni LO SldVciij tiratici-,

iKUfijenipni, at» tiuMttte,
rtne HO. ma/a 1950.

si. rm i-nò

di 7

1238.
i^edei; iimihel.
Dan vpirfa: 9. junija tO*(»
Besedi :0: Krajevna «pitariin KLO
šmihel.
Poslovni predmel: Izdelovanje upeke.
Ustanovitelj podjetja: KLO Smili-1
Operativni upravni voditelj: KUi ^:u,.
bel.
Podjetje zastopajo in zanj podpihujejo:
Gollfnik Lovro. predsednik,
••••« Anton. Ujnik KLO,
A tei Sek Ivan, delovodja, po dva skopaj.
Okrajni IJO aoštauj,
poverjeniïtro za finance.
dne 9. junija 19Ó0.
Št 1158/50
fi?H

1205.
Sedež: Guštanj.
Dan \7tea: 30. maja 1950.
Besedilo: Krajevno komunalno podjetje,
Guïtanj.
Poslovni jwedmet: a) popravljanje dr.
žavnih stanovanjskih zgradb, kakor tudi
za privatni sekter; b) oskrba kraia.0 pitno vodo; c) upravljanje z zgradbami, ki
so last KLO; v) urejevanje pokopališča v
Guslanju.
Podružnice:
a) Krajevno remontno podjetje Guštanj,
Spremembe
l>) Vodovod Gužtaoj,
123S.
c) Uprava stanovanjskih zgradb GuSedež: Celje.
êtaBj,
Dan vpis«: K. junija 1950.
(•) Uprava pokopališča.
Besedilo: KepubHiko podjetje ?.w «.lktip
Üütgcc'Viteli ponjetja: KLO Guštanj.
poljskih pridelkov T Celju.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
Izbriieta *e Kopriv Vlojz, ravnatelj,
odbor KLO Guštanj.
Stifflip Marija, glavni računovodja in vpi.
Podjetje zastopajo in zanj podpihujejo:
šeta
Dretnik Ivo, upravnik, •••••••••.
Rizinal Ivau, ravnatelj, ki i>odiiì*uiesaPiï-er Franc, pomoŠnik upravnika, v
njegovi C4l30tnc3ti in v obsegu poobla. , mostojno, v obsegu zak. r>".'Mj)f;til JI inavil podjetja,
stila: listino po 47. ùlenu api. zakona o
Gluïiô Anton, glav« raDunovodja,- ki
dr/. goSp. podjetjih podpisujeta
sppodpisujp listine po 17. ilrnn <*pl., «i>o»
FiJer Franc in
na o dr2. 2c«p. podjetjih.
••••• TonPka, ra5unovodja: za podjetja
>lini*irstvo 2.1 finance LHS,
pod bj c) in è) poleg upravnika
Ljubljana,
Cevni k Ivan. poverjenik za komunalne
dne ?.. junija 1950.
zadeve KLO GuStMv v obsegu pooblaSt. 243-240—1950.
fi328
sül.'i.
Okrajni LO Slovenj Grader,
•
poverjeniJtvo Za finance.
1240.
dn« 3<i. maia l^W.
4edež: Duplica pri Kamniku,
St. SSft'l—50
«139
Dnu vpisa: 3. junija 1950.
•
Besedilo: Tovarna upognjenega pnhi123«.
Jtra. Duplica pri Kamniku.
Sedež: Marenb'erg.
VpiSa ee
Dan vpisa: 7. junija 1950.
Pavlin Martin, «»skretar. ki podpisuje v
Besedilo: Krajevna gospodarska podje- odsotnosti dir&ktoria, v istem obsegu Vpl
ija, Apnentca — MaTenberg,
eni in
Poslovni predmst: Proizvodnja apna z
Janezi* Pepca. o!*jj knjigovodja, ki pod»
î^anieni apnenca, Izdelava malih brus- pisuje v odsotnost' g)avneea ra'nnovoflit».
nih kamnov in velikih brusov.
v istem obsegu kot oni.
Ustanovitelj podjetja: KLO M3renberp.
Ministrstvo M finance LRK.
Operativni upravni voditelj: TzvrSilnl
Ljubljana,
odbor KLO Marenberg.
dne 3. iuniia 1930.
Podjetje zastopata in zanj podpieajets;
St. 243-R4/ìt-19.ìo
U328
Htnko Fabijan. upravnik,
*
Moïkon Uozalija. knjigovodja, skupaj1241.
Okrajni L0 Slovenj Građe«,
Sedež: Ljubljana.
poverjeniJtvo za finance,
Dan vpien: 3. junija ia:>o.
dne 7. junija 1950.
Beeedilo: >LiitWfaneke ((•••••••<• r
Rt. 854/1—TV/2-50
«1S3
Ljubljani.
•
Izbrišeta *e Kruljc •••••.1, diirfktor,
12-37.
Pečan Bogo. namef-tnik direktorifl In vpi.
Sedcî: Podgorje.
Sela
Dnn vnisa: 80. mnin 1950
Besedilo: Kmierrm «rostilnn. Podgorje.
Cedilnik Franc, direktor, ki oodn;-in>
Pnrfovnl predmet: Točenje alkoholnih «mostojno. » obtegu z«k. pooblasti, -n
pravil podjetja,
n1ja& postrežba z mrzlimi jedilt.

Stran 322

IJRAE^I LcPP ••

Cebitlj Ivan, tehnični vodja, ki ipodpieuje v odsotnosti direktorja, v iàfem 06eegu kot oniMinistrstvo zu finance LRS,
Ljubljana,

dne 3. junija 1950.
St. 243—257/1—$50

6327

1242.
Sedež: Ljubljana, Rudnik.
Dan vpisa: 5. junija 1950.
Besedilo: »Utensilia«, tovarna tekstilnih potrebščin.
Izbriše ee Čaka Vladimir, direktor in
vpišB
•••• Bogomir, direktor, ki podpisuje
samostojno, v obsegu zak. pooblastil in
pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 5. junija 1950.
St. 243—94/4—1950
• 6322

1247.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 3. junija 1950.
Besedilo: Podjetje »MeStno pekarstvo«
Ljubljana.
Vpiše ee
Ivanetič Marijaj, ki podpisuje v odsotnosti upravnfea oziTeina računovodje.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 3. junija 1Ö50.
Fin. št. 2145/50
5967

•

1248.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 5. junija 1950.
Besedilo: sSumte, tovarna bonbonov,
čokolade in peciva, Ljubljana.
Izbrise se v. d. ravnatelja Dežan Jože.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 5. junija 1950.
Fin it. 2156150
6142

Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 6. junija 1950.
St. 243—117/2—1950

1249.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 2. junija 1950.
Beeedüo: Tovarna kemičnih izdelkov
»Ilirija« Ljubljana.
Izbriše se upravnik Glavač Stane in
vpiše
Turk Miro.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance.
dne 2. junija 1950.
Fin. ät. 1640/50
5968

1243.
Ssdež: Maribor.
Dan vpisa: 6. junija 1950.
Besedilo: Torama trakor in sukanca,
Maribor.
Vpiše ee
Fras Marija, sekretar, ki podpisuje v
odsotnosti direktorja, v istem obsegu kot

ani.

6315

•

1244.
Sedež: Triic.
Dan vpisa: 7. junija 1950.
Besedilo: TržiSka tovarna kos in srpov.
Izbrišeta ee Koder Alojz, direktor in
Majcen Nace, pomočnik direktorja tîr
Avsec Ivan, v. d. direktorja, ki podpieuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil
in pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 7. junija 1950.
St. 243-93/2—1950
6314
1245.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 2. junija 1950.
Besedilo: Gostinsko podjetje »Fi«ovec«
Ljubljana.
T zbriše sé upravnik Kokolj Franc In
vpiše '
Marfnsek Niko.
Vpiše se gostinski obrat: »Dom v Podutiku;: Podutik, ki bo poslova] v sklepu
g05t;iMkP'/B Dodjetja FJgovee.
Mestni LO la glavno mesto Ljubljana,
porerjeništvo za finance,
dne 2. tuuija 1950.
Fin. §t. 1949/50
5970

•
124G.
5*"ie2: Ljubljana,
'•MU vpisa: 2. junija 1950.
BvTsdiio: Mestno podjetje >DeSnik<c
Ljubljana.
S^dež odslej: Aleševčcra 14.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo fa finance,
dne 2. junija I960.
Fin. ät. 1952/S0
6969

12Ô0.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 31. maja 1950.
Besedilo: PreskrboValnica delavcev in
uslužbencev proizvodnih podjetij Celje.
Uvede ee postopek za likvidacijo podjetja.Za likvidatorja podjetja je določen
Cokan Avgust, šef uprave za industrijo
in obrt pri poverjeništvu za industrijo
in obrt MLO Celje.
Mestni LO Celje,
poverjeništvo za finance,
dne 4. junija 1950.
St. IX-1242—1950
5960

•

1251.
Sedež:. Braslovce.
Dan vpiaa: 5. junija 1950.
Besedilo: Ekonomija. KLO Braslovce.
Izbrise se Rak Marjan clan upravnega
odbora ter vpiše.
Kodre Franc, clan upravnega odbora.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 7. junija 1950.
St. 862/1
5961
1252.
Sedež: Rimske Toplice.
Dan irpđea: 6. junija 1950.
Beee<Blo:
Gostilna, KLO Rimske Toplice.
žagarsko podjetje, KLO Rimske Toplice.
Siyilska delavnica, KLO Rimske Toplice.
Mizarska delavnica, KLO Rimske Toplice.
Izbriše ee Novak Ivan, upravnik vseh
podjetij KLO RimskB Toplice in vpišeta
•••••• Mihael, poverjenik" za komunalne zadeve,

Štev, 20 — ai. •1:••950.
Sergan Anton, računovodja, z istimi 3?°obîastiÛ.
Okrajni LO Celje okolica.
poverjeništvo za finance,
dne 5. junija 1950.
Št. 1501/50
&062
1253.
Sedež: Skofja vas.
Dan vpisa: 3. junija 1950.
Besedilo: Gostilna, KLO äkofja vas.
Izbriše se poslovodja Žgajner Ivan '•
vpije
Raspet Vinko, poslovodja.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 3. maja 1950.
„.
St. 1492/50
6861
*
1254.
Sedež; štore.
Dan vpisa: 2. junija 1950.
.
Besedilo: Brivsko frizerski salon. KM*
Store.
Izbrise se poslovodja Langus Danilo •
vpiše
Ciraigoj Franjo, poslovodja.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 8. maja 1950.
„,„
St. 1194/50
6862

•

1255.
Sedež: Store.
Dan vpisa: 2. maja 1950.
Besedilo: Mesarija in prckajovalmca>
KLO Store.
Izbriše pe SikoSek Jože in vpiše
KoZikar Valentina.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 8. maja 1950.
.,
5SW
Št. 1194/50

•

1256.
Sedež: Višnja vas.
Dan vpisa: 2. junija 1950.
.t .
Besedilo: Papirnica in žaga. KLO v'snj»
vas.
Izbriše se: Mursič Mirko on vpiše
Dokler Franc, upravnik.
Okrajni L0 Celje okolica,
poverjeništvo za finance.
dne 22. aprila 1950.
,•••
5SW
St. 1057/50
1257.
Sedež: Črnomelj.
Dan vpisa: 31. maja 1930.
„ ,-„
Besedilo: Brivsko frizersko pouJc,'c'
MLO Črnomelj.
.„
, Izbriše se Satošek Slavko, upravnik
vpiše
,. t:e
MušiS Danica, bi podpisuje za •0•••
samostojno, v mejah zak'owMih pooDW"
in pravil.
Okrajni LO Črnomelj,
poverjeništvo za finance,
dne 31. maja 1930.
^
St. 672/1
°°°

•
1258.
Sedež: Črnomelj.
Dan vpisa: 31. maja 1950.
~ 0.
Besedilo: Parna pekarna, MLU ^
melj.
,.
».mik i°
Izbriše se Simec Stanko, upravni*
vpiše

Štev. 20 — 21. VI. 1950
«Jurjevüio Viktor, ki pou^isüjö za podičio v mejah zakonitih pconìashl m pravil.
Okrajni LO Črnomelj,
poverjeništvo za finance,
und Ji. maja lSiO.
St. 671/1
58S3

isso.

*

St'iiBŽ: Uradat.

Dan vpica: 7. junija 1950.
Besedilo: Krajevni miin, KJUO urada«.
v izbrise t,e Malešič Julij, upravnik •
Piše
^°">•• Matija, kj podpiöuja samostojno,
v
mejah zakonitih pooblaetil in pravil
Podjetja.
Okrajni LO Črnomelj.
poTorjccištvo za finance,
dno 7. junija 1950.
st. 694/1
mie
1260. ,
*
Sedež; Sevnica.
Dan vpisa: 10. junija 1950.
Besedilo: Kino Sovnica.
Izbriše ce podovodja čumak Nikolaj in
Pristovšek Hilda, z istimi pooblastili.
Okrajni LO Krško,
poverjeništvo za finance,
dne 10. junija 1950.
Št. 1516
6205
1261.
*
, Sedež; Crcnšovci.
Dan vpira: 1. junija 1950.
Besedilo: Krajevna moška «n ženska
"»iaSka delavnica.
.«brßeta eo pooblaščenca za podpiševa.
n
Jo Franc Jožef in Farsang fgnac ter vpiPeïnik Arpad, predsednik KiLO, in namestnik
Gabor Matija clan i^vxSilncga ,odbora
VÌO CrenlovcJ, z istimi pravioanü ta
^«noetmi.
Okrajni LO Lendava,
povcrjcnjšfro •• finance/
dino 1- julija: 1950.
Št. 670/2-1949
5701
1362.
*
§edež: Dolnja: Lendava.
*>•• ••'•©•: 9.ï$è& 1950.
đa«esedjfoj Okrajna lelcarna, Dolnja Len„ua^briSo eo, naziv firma >Mestna lekar.
« Dolnja Eendava.
.Bes6diî0 odsfcj: Okrajna lekarna. Dol•.

I2i*.ndaTa-

«nSeta eo pooblaščenca za .podpisorajg Ježak Ferdo in Vertbt •••& ter vpi-

«đr ^0 Konrad, poverjenik za ljudsko
rS6^0, in namestnik
7< j*. J* •••, član izvršilnega odbora OLO.
6
"mi pravicami.
Okrajni LO Lendava,
poverjeništvo za finance,
dne 19. iunija 1950.
št. 138/1—1950.
614,5
ia«3.
*
^ž: Dolnja Lendava.

'an ypfea; •. junija taso.

;

Mj'e

lo:

^'•ajno avtoprevoznisko pod-

..,. Ejšeio ee pooblaščenci za podpisova•' ' n vfeniT< L°î'ze- "Pivnik m Vu?k*
, ,''«•
Wv. poverjenik za lokalni promet
e
J° Pa

üu Uli

ÜKADiNl LIST LKö
oUiiuuh.a riauc, prOiiiL'UiJi, ^• upravo
podjetja
Ho;.at lv-••, predse-••• planske komisije pn OLO, •• operativno upravo,
njegov uameötniL
Markòi Sréoko. po\eijen:k za lokalno
gcapodaistvo, m sicer pocLpusujejo za tinaneno poslovanje po •••••• ozu. praviiih.
Okrajni LO Lendava,
poverjeništvo za tinanec,
St. 2S8/2—1950
5938
1261.
Sedež: Ljubljana, Celovška !>7.
Dan \pisa-. 30. maja 1950.
Besedilo: Kolonijale.
Besedilo odslej: Ljubljana, Celovška 81.
Izbriše s's upravnik Gregorič Cveto m
vpišo
Rahne Ivo, upravnik, ki samostojno
podpisuje za podjetje, v računovodstvenih zadevah pa skupaj z računovodjemV njegovi odsotnosti podpisuje za uprav.
nika in računovodje
Novak Stane, uslužbenec podjetja.
Rajonski LO II Ljubljana,
poverjeništvo za iinanec,
dne 30. maja 1950.
Fin. št. 4833/50
5700
1265.
Sedež: Ljubljana, Prisojna 7.
Dan vpisa: 9. junija 1950.
Besedilo: Živila RLO III.
Besedilo odslej: špecerija.
Izbrišejo se poslovalnice >Sadjo — zelenjava« s f-edeži: Jegličeva 10, Bamekar.
jeva 10, Pokopališka 1, Trg Moste. Vrazov
trg m ZaloSka c. 43, ker .preidejo v eestav podjetja >5adje — soravje< RLO III.
Rajonski LO III Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 9. junija 1950.
Št. Tov. 586/50
6092

•

1266.
Sedež: Veržej.
Dan vpdsai 17. junija 1950.
Be&adjlo: Krajevne delavnice, Veržej.

Besedilo odslej:
čevljarska delavnica, Veržej.
Krojaška delavnica, Veržej.
Izbriše ee Šiviljska delavnica, ker je
prenehala obratovati.
Okrajni L0 Ljutomer,
poverjeništvo za finance,
dne 17. junija 1950.
6418
' St. 62573
1267.
Sedež: Maribor, Gosposka nI. 19.
Dan vpisk: 8. maja 1950.
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje »fcivila< Maribor.
Izbrišejo ee prodajalne mesa: Leningrajska 4 in Ruška 43; prodajalne kruha:
Grajski trg 1, Obre' ra ulica 1 in Ulica
14. divizije 73; prodajalne mleka: Kneza
Koclja, Tyrseva 21, Turnerjeva. Zrinjskega
trg, Počehova, Košaki, Erjavčeva 2, Ob
železni«. Ruška c. 25. Krpanova, Limbuška 42, Erjavčeva, Jerovškova, Bemaveka
št. 36. Nova vae.Radvanle, LjuVIian6ka
Ptujska 87, Ptujska 187, Ulica 14. dfaiziie
it. 71, Zrkovska, Dr. Vrtovškova, UliVa Hdivizije 71, Koroška c, Partizanska cesta
Dvoršakova ulica. Ptujska <\ in Melisk?
••psta ter vpišejo nrnrbialnp ••••:
£t. 11 Maribor T.oninçrRiska 10
Sf 1?.'M^f bn, Riiìka 97;
prodajalno kruha:

Ct-Ci

st. 1 Aiai^Dor, {jL-up,b.i ''tg cs
ot. i> Mano or, 01>••••• w. ^7,
»t. 13 .Maribor, UiiiCa 14- divizije 71;
prc-dajdlûQjin^eka :
,»t. i Mariuor, iuieia KOLIJü Z,
št. 3 Maribor, Tyrsera 14,
št. 6 Maribor, Tumerjeva 41,
iii. 9 Maribor, Znnjskega trg 6,
st. 11 Alan bor, JVocehova, K&SaJa 6.
št. 12 Maribor, Ulica pregnanih 10,
et. 14 Maribor, Ob železnia S,
št. 15 Maribor, Ruška i- 79,
št. 16 Maribor. Krpanova 19.
št. 17 Maribor, Limbu».-a 53,
št. 18 Maribor. Erjavce "a 12,
št. 19 Maribor, C zmaje med 89 in 91,
It. 21 Maribor, Betâi.vf*k:i 31,
Št. 22 Maribor, Radvanjüka 92, •
št. 23 Maribor, Lackova 72,
št. 24 Maribor, Ljubljanska 29 ,
št. 26 Maribor Ptujska 59.
št. 27. Maribor. Ptujska 153,
št. 2S Maribor, UJica 14. divizije 18.
št. 29 Maribor, Zrkovska 53,
št. 30 Maribor, Dr. Vretovškova 17^ •
št. 31 Maribor. Ulica 14. divizije 7o;
pionirske restavracije:
št. 1 Maribor, Koroška c. 10,
št. 2 Maribor. Partizanska c. 8,
št. 4 Maribor. Dvoršakova 10,
£t 5 Maribor, ••••••• c 87 in
št. 6 Maribor, Meljska c. 26.
Mestni LO Maribor.
,
poverjeništvo za finance,
dne 8. maja 1950.
St. Pov. 56/53-111-50
5720
1268.

•

Sedež: Maribor. Prešernova ul. 3Dan vpisa: 8- maja 1950.
Besedilo; Klinar Stanko, državni obrtni
mojster, splošno kleparstvo in vodovodne
inštalacija Maribor. •
Izbriše se datum odloSbe 14. I. 1950 c
ustanovitvi podjetja po MLO Maribor in
vpiše 24. I. 1950.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance, "'g
dne 8- inaja 1950.
St. Pav. 56/52-111-50
5721
1269.
Sedež: Pram.
Dan vpisa: 28. februarja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna. Frani.
Izbriše 6e s pravico do podpisovani'- Pečovnik Stanislav in vpišeta
Bezjak Bogomir, knjigovodja in
Volmut Ivanka, ki podpisuje za (.par.
uprava^ vodstvo.
< .
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 6. iunija 1950.
St. ,544/1 -V/2—1950 .= .6008

•

1270.
Sedež: Fram.
Dan vpiea: 26. februarja I960.
Besedilo: Krajevna kovarnica. Fram.
Izbriše se s pravico do podpisovanja
Pe&bvnik Stanko in Stauber Ipn«*'" ^f
vpišeta
Bezjak Bogomir, knjigovodja in
Volmut Ivanka, za oper. ••••••• vod•tvo, 7 «tirni pooblarfili.
Okrajni LO Maribrr okolira
porprjenišfvo •• linnnrp
dn- 26. 'pbruarja 19.*>0.
St. 574/1—V ' 1950
.S842
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127!.
ï-edei: Kapla.
Dan vpisa: 17. /Bbiuarja 1950.
Beeedilo: Krajama gostilna, Kapi«.
tebriSe ee e puvico tlo podpisovanja Peco', ii i k Alojz in vpiše
iiolčer Zorka, knjigov•••••. r. istimi poC'blaćtiil.
Okrajni LO Maribor okolira.
imverjeništvo za finance,
dne •. junija 1930.
St. 236/1—V/ti—1030
SS50

••.

•

Sedež: Maribor, Jurčičeva ul. •.
Dan vpisa: 1. junija 1Ô50.
Besedilo: Okrajni magazin Maribor okolic«.
IzbriSejo se poslovalnice: JeSenca, Volu
èina, PoliSka vae, Sp. Kungota. Sv. Duh
na Ostrem vrhu, Sp. Kapla, Sp. Duplek,
Sv. Jakob v Slov. gor., Ribnica na Poh.
in Korena (Barbara) ter vpiiejo nove po.
elovajnice:
Ru*e (pri tovarni dušika), Šentilj in
Slivnica pri Mariboru.
Okrajni LO Maribor okolica.
poverjeniStvo ta finance,
due 1. junija 1950.
et. 19S3/1-V/6—1950
6128

•

1273.
Sedež: Maribor, JurêUSeva nI. 5.
Dan vpiAa: 17. februarja 1950.
Besedilo: Okrajni magazin, Maribor oko•••.
Izbrise se e pravico do podpisovanja
Zorko Vinko in vpiše
Zemlj>Ič Štefka, kj Uo pcd(pi*ovala v
fcjđeotnoeti glavnega računovodje.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjrništvo ra finance,
dne 3. junija 1950.
St. 2S6/1-V/S—leso
5840
•
•4.
Seđež: Prageriko.
Dan vpisa: 17. februarja 1930.
Besedilo: Krajevna čevljarska delavnica, Prastersko.
St. 442/1—V/6—1930
5839
Beaedilo: Krajovna gostilna, Prag«&ko.
St. 446/t_V/6-1030
5851
eenodllo: Krajevna mesarija, Pragertko.
et. 445'1—V/e-lÖSO
584ß
Beeedilo: Krajerua pekarna, Prageriko.
ftt 44S/1—V/8-1980
:S40
Beeedilo: Krajevna ž'valniea. Pragertko.
St. 444/1—V/6-1ÔS0
5841
Ishrise ee pri weh podjetjih e pravico
Jđo podpisovanja Kat Stefan in vpišeta
Bezjak Bogomir, knjigovodja ter
i Drec Mihael, za oper. upravno vodrfvo,
z listimi pooblastili.
Okrajni tO Maribor okolica.
poverjeniStvo • finance.
dne 17. februarja 1950

•

1275.
Sedež: Ribnica na Poh.
Dan vpisa: 23. februarja 1ÔSÔ.
Besedilo: Krajema gostilna. Bionica na
Pohorju.
Izbn'ïpts ee s pravico do pcdpičOvanja
Pur Ludvik in knjigovodja Golčer Zor.
Sa 1er vpišeta

Štev. 20 — 21. VI. 1S50

Verhč Franc, poslovodja, z istimi pooblačili i.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjeniStvo za IJn&nce,
one 3. junija 1Ô50.
št. 591/1-V/6-1950
ss4S

•

1276.
Sedež: Ribnica na Pohorju.
Dan \pisa: 28. februarja 1950.
Besedilo: Krajema mesarija, Rihnica na
Pohorju.
Izbrise ee e pravico do podpisovanja
Lopata Zvone, knjigovodja in vpiše
Goičer Zcrka, knjigovodja, z isMmi pooblači i ii.
Okrajui LO Maribor okolica,
poverjeniStvo za finance,
dne 3. junija 105Ö.
Št. 592/1—V7S-19ÒO
5847

•

1277.
Sedež: Selnica ob Dravi.
Dan vipisa: 20. marca 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna. Selnica ob
Dravi.
Izbrišeta «e e pravico do podpisovanja
Duhovnik Kristina in Koe Alojz in vpišeta
Gomiunik Jožef 1er
Pcžauko Štefka, knjigovodja m
Zunko Albin, z iatimi pooblastili.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjeniStvo ra finance,
dne 6. junija 1950.
St. 118271-V/6-1030
e002

•

127$.
Sodež: Selnica ob Dravi.
Dan vpisa: 20. mar« 1950.
Besedilo: Krajevna kovachica, Selnica
ob Dravi.
Izbriieta ee $ pravico do podpisovanja
Brienik Jožef in Koe Alojz ter vpišeta
Vrenčur Anton, poslovodja in
PeZauko Štefka, knjigovodja.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjeniStvo za finance,
dne 20. marca 1950.
Št 1185/1-V/6-1950
«JOS

•

1279.
Sedež: Solniea ob Dravi.
Dan vpisat 20. marca 1950.
Besedilo: Krajovna krojacnica, Selnica
ob Dravi.
Izbrišejo ee e pravico do podpisovanja
Golja Martin, Buhhjtner Franc in Kos
Alojz, ter vpišeta
Springer Janez, poslovodja in
Pcžauko Štefka, knjigovodja, • iatimi
pooblastili.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjeniStvo za finance.
dne 6. junija 1950.
Sf. 1184/1-V/6-1950
(5009

•

1280.
Sedež: Selnica ob Dravi.
Das vpiea: 20. marca 1930.
Beeedilo: Krajevna mesarija, Selnica ob
Dravi.
Izbriše *e e pravico do podpisovanja
Koe Alojz in vpile
Mernik Leopold, poslovodja, in
Pozauko Štefka, knjigovodja, s fatimi
pooblastili.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjeniStvo za finance.
<lnp 20. marra 1950.
fit. U83/J—V/ß-1950

en01

1281.

Sedež: Sr. Lenart v tal. gor.
Dan vpisa: 20. marca 1930.
Besedilo: Krajevno dimnikarsko padjet
je, Sv. Lenart v SI. gor.
Izbriše ee poslovodja è. kar Ivan m
vpiše
Hadela Izidor, poslovodja, z ißio Pra"
vico do podpisovanja.
Okrajni L0 Maribor okolica,
poverjeniStvo za finance,
dne 20. marca 1950.
Št. 1274/1-V/6-1950
1282.
Sedež: Zg. Polskava.
Dan \ipisa: 30. maja 1950.
Besedilo: Krajevna ßevljarna, Zg. Polskava.
Izbrišeta ee- e pravico do podpißo•!'1
Kampl WH in Koropec Ivan ter vpišeta
Kiušto! Franc, poslovodja in
Bezjak Bogomir, knjigovodja, z isti mi
pooblastili.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjeniStvo za finance,
dne 30. maja 1950.
6004
St. 1781/1—V/ß-1950
12S3.
Sedež: Zg. Potekava.
Dan vpisa: 30. maja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna. Zg. Pölskava.
Izbrišeta ee s pravico do podpisovanja^
Koropec Ivan in Cvetko Albin, vpišeta ee
z feto pravico za oper. upravno vodstvo
Ferk Jožef in
Bezjak Bogomir, knjigovodja.
Okrajni LO Maribor okolica.
poverjeniStvo za finanre,
dne 80. maja 1950.
6013
St. 1782/1—V/6—1950
1264.
Sedež: Zg. Polskava.
Dan vnžsa: 20. marca 1950.
Besedilo: Krajevna mesarije, Zg- pol«kava.
IabriSeta 60 e pravico do podpisovanja
Koropeo Ivan in Cvetko Albin ter vpi»e»
Bezjak Bogomir, knjigovodja te
,.„
Vregfco Make, ki pòdptóujo za operativno upravno vodstvo.
Okrajni LO^Maribor okolica,
poverjeniStvo za finance,
dne 20. marca 1950.
.n.St. 1783/1-V/6-1030
6°°'
*
1286.
Sedef: Zg. Pohkava.
Dan vpisa: 30. maja 1950.
., •„.
Besedilo: Krajevna žaga, Zg. P?lsK*!&
Izbrišeta ee « praivioo do iP^^P^JSSfa
Koropeo Ivan dn Oveiko Albin • *$•*,„
Perk Jožef, za oper. ttpravno •e*^g^
Bezjak Bogomir, knjigovodja, z
pooblastili.
Okrajni LO Maribor okolica.
poverjeniStvo za finance,
dno 6. junija 1Ö30.
St. 1784/1-V76-1950

•
128G.
SedoX: Hrflïfc.
l>nn vpiea: 5. junija 1950.
đ.
Besedilo; Okrajno lesno zagar•o P
'p'io. IlntSFe.
i.iioko
Rneodilo odelej: Okrajno indnstr«pnfljetfo »Los — opeka« HraSČe.

Štev. 20 — 21. VI. 1950
p Opera'tovni upravni vodatelj odslej: 0L0
dostojna, poveTjeništvo za industrijo in
Vpise es obrat »Opekarna« s sedežem v
Hraščah.
ubrije ea pooblaščenec za podpisovanje
*atur Ivan in vpiše:
Vadnal Venceilav, upravnik podjetja, ki
0
Podjetje zastopal ter zanj podpisoval
•
i&timi pooblastili kot nieaov prednik, v
n
J|govi ods ob usti pa
Sturm Franc, ebratovodja.
Okrajni LO Postojna.
poverjeništvo za financ«,
dne 5- ìunì'ia 1950.
Št. 1340/1—50
5859
1287.
*
Sedež; Rakek.
Dan vpisa: 27. maja 1950.
oefiedilo: Okrajno trgovsko odkupno
po
«iotje »Mleko« Rakek.
Izbrišeta se pooblaščenca za podipisoaoje: Zabukovec Andrej, upravnik in
acunovodja Penjles Jože, ter vpišeta:
p'či'S Matija, upravnik,
Acimovič Drapa, računovodja, ki besta
Ropala podjetje in podpisovala zanj z
^mi pravicami.
Okrajni LO Postojna,
,
poverjeništvo za finance,
dne 27. maja 1950.
Št. 1230/1-50
5695
1288.
*
Sedež: Zagorjo.
°an vpisa; 27. maja 1950.
Besedilo: Krajevna gostilna, Zagorje.
7 «briše se pooblaščenec za podpisovanj-e
«ded Filip, upravnik in vpišeta
•wč Anton, poslovodja ter
Novak Slavke«, tajnik KL0. ki boeta pod£*je zastopala in zanj podpisovala, z ietì011
pravicami.
Okrajni L0 Postojna.
poverjeniStvo za finance,
dno 5. jimiia 1950.
St_ j 23i/i—50
5699
1289.
*
Sedež; Ptuj.
J^n vpisa- 12. junija 1950.
jH&sediio. Me-stne obrtne

delavnice,

v t>P^e se poslovalnica: Mestna brivnica
t•jn, Kvedrev trg.
r
°S'ovodia h' VogrinKč Janez.
Okrajni L0 Ptuj,
poverjeništvo za finance,
dne 12. junija 1950.
6313
št. 1<m/l--S0
»880.

*

j^tež. Dravograd.
g^n vpisa- 27 maja 1950.
Rift*^'10 liprava 'tannvanjslcih zgradb,
j" Ofavoçrad.
"ilî , .^ela ep: Poročnik Lenart, uprav.
R , .'^ Prar|ir> !")m'k in vpišejo se:
^ °"'':1Piò Roman,' « administrativnih
••»• Sa|
T>sloino
4

'.•,\•

3

n"

-'g'.]st. istine po 47. členu spi.

" drž nrn.- <-darekfh podietjih te

rarip v

vt

alf »be

vn

^ ter
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'k T.iidvik v odsotnosti Erjavca
rariča.
°'''paini LO Sloveni Gradec,
povfrioTiiüfvo za finance,
dne '^7. m., ja 1950.
St. 658/1-50
6131

1291,
Sedež: Marenborg.
Dan vpisa; 6. junija 1950.
Besedilo: Obrtna podjetja, KLO Marenberg..
Vpiše se poslovalnica: Krojačnica Maren borg.
Poslovni predmet odslej še: Izdelava
moških :n ženskih oblek ter Dopravila.
Okrajni L0 Slovenj Gradec,
poverjoništTo za finance,
dne 6. junija 1950.
Št. 191/50
6132

*

1292.
Sedež: Prevalje.
Dan vpisa: 7. junija 1950.
Besedilo: Tovarna pil, Prevalje. *
Izbrišeta se Kr ver. Viktor, knjigovodja
in vpišeta:
Bogatin Franjo, ravnatelj,
Gorenšpk Franc, računovodja, ki podpisujeta • istimi pooblaMili.
Okrajni LO Sloveni Gradec,
poverjeništvo za iinance,
dne 7. ;unij;i 1950
Št. 859'1 -50
6141
41293.
Sedež: Slovenj Gradec.
Dan vpisu: 17. maja 1950.
Besedilo- Mcstn.i gospodarska podjetja
Slovenj Gradec.
Izbriše se Kamer Ivan, knjigovodja in
vpiše Peter Kristina, poni. finančni manipulant, v odsotnosti računovodje, in sicer
za mostna <;ostir.slca podjetja, mestna trgovska poiliPtia in mestna obrtna podjetja
v Sloveniju) Gradcu.
Okrajni L0 Slovenj Gradec,
poverjeništvo za finance,
dne 17. maja 1950.
Št. 7S0/1—Ô0
6140
*
1294.
Sedež: Slovenj Gradec.
Dan vpisa: 16. ma . 1950.
Besedilo: Mestna obrtna podjetja Slovenj Gradec.
Vpiše se poslovalnica: Brivnica, cesalnica Slovenj Gradec, Glavni trg 59.
Okrajni L0 Slovenj Gradec,
poverjeništvo za finance,
dne 16. maja 1950.
Št. 7R0/1—1950
56S4
*
1295.
S«iež: Slovenj Gradec.
Dan vpisa: 19. mi ja 1950.
Besedilo: Mestna obrtna podjetja, Slovenj Gradec.
Vpišejo se poslovalnice:
Vrtnarstvo — cvetličarstvo. Šolska ulica
in »Splošno šivilstvo«. Glavni trg 58. Slovenj Gradec.
Poslovni predmet:Izdelava in prodaja
vsph prodmtfv teh strok.
Okrajni^ LO Slovenj Gradec.
poverjenfïTvo za finance,
dne 19. maja 1950.
St. 6O?/1_50
5683
12flfi.

Sedež: Slovenj Gradec.
Dan vnisa: 24. mata 1950.
Besedilo: Okrajni maeazln. DravogradBendile odslei: Okrajni masazin. Slovenj Gradec.
Izbrišejo se poslovalnice OM- M. 15 PristlVÜ
SIOVPI

r>

°R n•<1ni» PO -V'-nl! IT in 5t. 14
r

nice OM:

!radsc; vpišejo ee aove posloval-

et. 15 Orna pri Prevaljah,
št. 22 Slovenj Gradec,
»t. 21 prodaja tekočih goriv in maziv,
Prevalje,
št 24 Guštanj,
et. 9 prodaja po planu II, Vuzeaica,
št. 20 prodaja tekočih gorre in maziv.
Slovenj Gradec in
št. 14 Slovenj Gradec.
Okrajni LO Slovenj Gradec,
poverjeništvo za finance,
dne 24. maja 1950.
Št. 227/150
56S8
1297.
Sedež: Vuzenica.
Dan vpisa: 6. junija 1950.
Besedilo: Krajevna obrtna podjetja. Vuzenica,
Izbnše ee upravnik Prapre-mik Mirko
in vpije
Potočnik Leopold, upravnik, ki podpi.
suje \se listine z iptim pooblastilom.
Okrajni LO Slovenj Gradec,
poverjeništvo za finance,
dne 6. junija 1950.
Št. 69/1-50
6134

•

129S.
Sedež: Sežana.
Dan vpisa: 7. junjja 1050.
Besedilo: »Okrajno avtoprevozniSko
podjetje Kras«, Sežana.
Izbriše se upravnik Godnič Ignac m
vp:?e

Šku'bin Zdravko, upravnik.
Okrajni L0 Sežana,
poverjeništvo za finance,
dne 7. junija 1950.
Št. 729/1-50

6000

1299.
Sedež: Ljubija.
Dan vpisa; 17. maja 1950.
Besedilo: Tovarna barv in lesnih izdelkov, Mozirje.
Izbriše se Skamen Franka in vpièe
Pirnat Franc, knj.ij4>vodja.
Okrajni LO Šoštanj,
poverjeništvo za finance,
dne 17. maja 1950.
Št. 1149/50
6210

•

1300.
Sedež: Ljubno.
Dan vpisa: 9. Junija 1950.
Besedilo: Sobo slikar*tvo-zidarstvo. KLO
Ljubno.
Izbriše ee Naraločnik Jože in vpisa
Orešnik Franc, upravnik.
Okrajni LO Šoštanj,
poverjeništvo za finance,
dne 9. junija 1950.
Št. 1180-1/SO
1301.
Sedež: Rečica ob Savinji.
Dan vpisa: 9. junija 1950.
Besedilo- Krajevna mizarska delavnfca,
Rečica ob Savinji.
Izbrišeta se Jeraj Alojzij. GomirSek
f.udVik in vpišeta
Fajfor Slavko, upravnik,
Štamfel Jože odbornik KL0.
Okrajni L0 šoSlanj,
pnv"M'-.iE(T(, z-, ffnance,
dnt' '». iuniw 1950.
St 1151/50
6308
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1302.
1
Sedež: Trebnje.
Sedež: ReSica ob Savinji.
Besedilo: Okrajni magazin, Trebnje.
Dan \pisa: 9. : uni ja 19S0.
Izbriše se Ravnaber Edmund, računoBesedilo: Kraje, na «pekarna, KLO Re- vodja in vpiše
čica o/S.
šular Anton, glavni računovodja.
Izbrišejo se: Jeraj Alojzij, Gomiršek
Št. 668/1
5708
Ludvik in Hren Franc in vpišejo
Sedež:
Trebnje.
Boršnjak Jože, predsednik, .
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje
Zvir Alojzij, odbornik KLO,
Fajfar Slavko, upravnik KLO podjetij, Prehrana Trebnje.
Izbriše se Božič Anton, upravnik in
ki podpisujejo po dva skupaj.
vpiše
Okrajni LO Šoštanj,
Umbergar Franc, upravnik, ki podpipoverjeništvo za iinance,
euje v totem obsegu.
dne 9. junija 1950.
Št. 1894/1
5710
Št. 1152/50
6207
•k
Sedež: Vel. Loka.
1303.
Besedilo: Krajevna žaga, Vel. Loka.
Sedež: Rečica o/S.
Izorišfe se Turšič Pavla, upravnik in
Dan vpisa: 9. junija 1950.
vpiše
Besedilo; Menza in topilnica. KLO Re.
Sa,;e Ladislav, upravnik, z intimi počiča o/S.
oblasti; t-'opodpieovala bosta
Izbrišejo 6e: Gomiršek Frane, Jeraj
Kožar Anten, tajnik KLO in
Alojzij, Hren Franc irj vpišejo
Tavčar Albm, knjigovodja, v smislu
Fajier Slavko, upravnik,
pravil podjetja.
Novak Franc in
Št. 1130/1
5711
Rakun Alojzija, odbornika KLO, ki
Okrajni LO Trebnje,
podpisujejo po dva skupaj.
poverjeništvo za finance,
Okrajni L0 Šoštanj,
dne 1. junija 1950.
poverjeništvo za finance,
dne 9. junija 1950.
1307.
Št. 1150/50
6212
Sedež: Mokronog.
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjetje,
1804.
Mokronog.
Sedež: Šmartno ob Paki.
Izbriše se Kolenc Franc upravnik m
Dan' vpiea: 9. junija 1950.
vpišejo:
Besedilo: Krajevno kinopodjetje, SmartUljančič Antoni, poslovodja,
no ob Paki.
Jerman Rupert, namestnik in
Izbrišejo se Steblovnik Franc. Kotnik
Tomažič Janez imjiao\cd;a, ki zastoFranjo, Steblovnik Viktor in vpišejo
pajo podjetje v smislu pravil.
Kumer Jože, upravnik,
Okrajni Lf) Trebnje,
Travner Tončka, knjigovodja, namestpoverjeništvo za finance,
nik
dne 1. junija 1950.
Steblovnii Jože, tajnik KLO, ki podpiŠt. 552/1—1950
5712
sujejo po dva skupaj.
Okrajni L0 Šoštanj,
poverjeništvo za finance,
Izbrisi
dne 9. junija 1950.
1308.
Št. 1159/50
6209
Sedež: Ljubljana.
Dan izbrisa: 6. junija 1950.
*
1305.
Besedilo- Elcktxo-mcdicinska mehanika, Ljubljana.
Sedež: Šmartno ob Paki.
Zaradi spojitve a podjetjem »Sanitetna
Dan vpisa: 9. junija 1950.
Besedilo: Okrajna elektroinštalacija, oprema«, Ljubljana.
Šmartno o/P.
Ministrstvo za finance LRS,
Izbriše se RastoSnik Vera in vpile
Ljubljana,
Badej Drago, knjigovodja.
dne 6. junija 1950.
Št. 243-256/4—1950
6317
Okrajni L0 Šoštanj,
poverjeništvo za finance,
*
1309.
dne 9. junija 1950
Sedež: Ljubljana.
št. 1297/50
6211
Dan izbrisa: 3. junija 1950.
Besedilo: Industrija naravnega kamna v
1306.
Ljubljani.
Dan vpisa: 1. junija 1950.
Zaradi spojitve s podjetjem >Industrija
Sedež: Kot pri Mirni.
Besedilo: Okrajna ekonomija. Kot pri umetnega kamna« v Ljubljani.
Ministrstvo za finance LRS,
Mirni.
Ljubljana,
Izbriše se Mifeli? Pavel tajnik OLO in
dne 3. junija 1950.
vpiše
Št. 243—309—1950
6324
Golob Ludvik, tainik 0L0, ki podpisu•
je v vseh finančnih in materialnih zade1310.
vah v smislu nravi) podjetja.
Sedež: Ljubljana.
St. 23S9/1
5707
Dan izbriera: 3. junija 1950.
Besedilo: Industrija umetnega kamna v
Sedež: št. Janž.
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje. Ljubljani.
Zaradi spojitve s podjetjem >Induetrija
Št. Janž.
naravnega kamna« v Ljubljani. •
Izbriše ee Brekan Ivan, upravnik in
Ministrstvo za finance LRS,
vpiše
Ljubljana,
MarSovio Marjan, upravnik, z istimi pn.
dne 3. junija 1950.
oblastih.
Št. 248-309-1950
6325
št. 308•
5709

Stev. 20 - 21. ••. •.
1811.
Sedež: Ljubljana.
Dan izbrisa: 27. maja 1950.
Besedilo: Ljubljanska tovarna hranilZaradi prehoda v upravo MLO gl. mesta
Ljubljane.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 27. maja 1950.
Št. 243-162/2-1950
®*>
*
1312.
Sedež: Ljubljana.
Dan izbrisa: 24. maja 1950.
Besedilo: Republiško podjetje za odkup
prašičev v Ljubljani.
Zarad: .-pojirve < republiškim podj'et
jem »Zmjioodkup«, Ljubljana.
Ministrstvo za iinance LRS,
Ljubljana,
dne 21. maja 1950.
Št. 243-14/3-1950
5945
1313.
Sedež: Ljubljana.
Dan izbnsa: 24. maja 1950.
Besedilo Republiško podjetje »Živineodkup« Ljubljana, ustanovljeno z odlûcw5
vlade LRS št. S—zak 666 z dne 11- x*
1949.
Zaradi spojitve z Republiškim podjetja
za odkup prašičev v LjubljaniMinistrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 24. maja 1950.
Št. 243-1P1/3-1950
5»40
*
1314.
Sedež: Ljubljana.
Dan izbrisa: 6. junija 1950.
Besedilo: Sanitetna oprema, Ljubljen3,
Zarad: «pojitve e podjetjem >Elek,tromedicinska mehanika« v LJubljani.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 6. junija 1950.,
Št. 243-256/4-1950
631"
1315.
Sedež: Celje.
Dan izbrisa- SO. maja 1950.
Besedilo: Vajeni mlin, MLO Celje.
Zaradi prehoda v upravo Izvršilna
odbora Li"hljanpk» oblafti.
Mestni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance.
dne 30. maja 1950.
5969
št. TX—1155—1950
1316.
Sedež: Idrija.
Dan izVai 1. junija 1950.
Beffpiiilo P"rmntno podisti''. Idrije* .
Zaradi or"Vmd4 v Knmnnalno podjstj ,
Tdriia.
Okrajni L0 Idrija.
poverJMiišrvo r.a finance.
dne 1. hram 1950.
oVi
Št. 1947/X-50
o*5'
*
1317.
Sedež: Maribor. Ciril Metodova 1Dan izbrisa: 30. rnaïa 1950.
^
Besedilo: Okrninn podietje ra odkup *
rine, Maribor okolica.
uirtko
Zaradi prenos,-) kompMenc v repnbuupravo.
Okrajni LO Maribnr oblica,
poverjeništvo za finance,
dne 30. maja 1950.
^4
št. 110/1-V/6-1950
B*

Stew, 20 — 21. VI. I960
1318.
Sedež: Hrenovke.
Dan izbrisa: 27. maja I960.
Besedil»: Krajema čevljarska delavnica
»Obutev« Hrenovice.
Zaradi prenehanja poslovanja.
Okrajni LO Postojna,
poverjeništvo za finance,
dne 27. maja 1950.
St. 1232/1-50
5606
otišlo.
Sedež: Postojna.
Dan izbrisa: 26. maja 1950.
Besedilo: Okrajno trgovsko podjetje »Vino« Postojna.
Ker ee je združilo i okrajnim trgov6
kdm podjetjem »Vino« :iakekOkrajni LO Postojna,
poverjeništvo za finance,
dne 26. maja 1950.
St. 1152/1-50
569S
if.
1320.
Sedež: Postojna.
Dan izbrisa: 26. maja 1950.
Besedilo: Okrajn- trgovsko podjetje
»Železnina« Postojna.
Ker je prešlo v sklop Okrajnega magazina, Postojna.
••••••• LO Postojna,
poverjeništvo za finance,
dne 26. maia 1950.
Št. 1153/1—50
5697
1321.
Sedež: Janežovci pri Ptuiu.
Dan izbrisa: 29. maja 19.-•
Besedilo Okrajna opekarna. Janežovci
Pri Ptuju.
Zaradi združitve v podiet.ie >Okrajne
opekarn? Ptuj. s sedežem v Ormožu.
OkTajni LO Ptuj.
poverjeništvo za finance,
dne 29. maja 1950.
Št.992/1—50
5703
1322.
Sedež: Ormož.
Dan izbrisa. 29. maja 1950.
Besedilo: Mestno gospodarsko pnrtjetie
»Ormoška opekarna Ormož«.
Zaradi združitve v nodjetje »Okrajne
°Pekaxna Ptuj« e sedežem v Ormožu.
Okrajni L0 Ptuj.
poverjeništvo za finance,
dne 29. maja 1950.
Št. 991/1-50
5704

Register

invalidnini-, ^odleti?
Vpisi
1323.
Sedež: Vipava.
Dan vpisa: 5. junija 1950.
Besedilo : Invalidsko podjetje »Domača
"hutev« Vipava.
Poelovn.. predmet: Obrtni in ;ndustrij6ki
. J?n proizvodnje domače obutve.
podjetja: Okrajni odbor
7 ustanovitev
weze VV1 Gorica, odločba St. 361/1-50
dn
odobritev okrajnega
rr. ? 9. III. 1950
u G
. °ri<'a St. 473/1 7 dne 21. IV. 1950.
"perativni upravni voditelj: Okrajni
^oor Zveze VVI Gorica.
^.odiptip zastopajo -n zanj podpisujejo:
••"*
Stanko, upravnik, samostojno, •
Dee
e« zaik. poobdaetil in pravil podjetja,
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376.
Sedež: Ozeljan, okraj Gorica.
Dan vpisa: 3. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga
»Igor« v Ozeijanu.
Zadruga je bila ustanovljena na zboru
22. X. 1949.
Naloge zadruge so: da s skupnimi proizvajalnimi sreostvj in 6 skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred»
no organizacijo, načrtno proizvodnjo in
Spremembe
1824.
tehniko, da tako poveča dohodke, .-9
Sedež: Ljubljana.
ubrani izkonsčevalskih elementov tu vasi ter sodeluje pri socialistični graditvi
Dan vpisa: 26. maja 1950.
države m 6 tem ustvari boljše in kultur,
Besedilo: Invalidsko podjetje »Fotolik«,
Ljubljana.
nejše življenje.
Operativni upravni vucbtelj odslej: GlasZadružniki vložijo v zadrugo svojo zemni odbor Zveze VVI za Slovenijo v Ljubi>0, razen ohišja, koi zakup. Vložena zemljani.
lja ostane njihova last.
Vpiše ee
Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član
Kurent Janez, tehnični vodja, ki podpiv kor.t1! zadruge kot pristopnino 150 din,
suje v odsotnost; upravnika, v istem obkot člansko vlego pa do 1% od vrecuiosti
segu kot oni.
vir-žpnpga premoženja po sklepu zbora.
Ministrstvo za finance LRS,
Upravni odbor sestavlja predsednik •
Ljubljana,
4 do 8 članov.
dne 26. maja 1930.
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo
Št. 243 195-1950
5958
podpisuje v imenu odbora predsednik
Člani upravnega odbora ee:
1325.
sedež: Zamostec Sudražica.
èpjcapan Julij, kmet, Ozeljan H6 predDan vpisa- 22. ma 13 1950.
sednik,
Besedilo: lnvalid-k« (i'iniPtjp »Stola*
Rr.ž.ič Avgust, kmet. Sv. Mil. J 54.
na«, Zamostec—Sodrazica.
Meri.8 Milka, hišna, Ozeljan 2.
Operativni upravni voditelj
'dslej
?pacapan Venceslav, kmet, Oz*lian 113.
Okrajni odbor Zveze VVI. Kočevje.
ftpîcapan Florijan. kmet Ozeljan 145.
Ministrstvo m finance LHS,
Okrožno sodišče » Gorici
LinMiatia
j
dne 3. i un ja 1950dni- 22. maja •0.
j
Zt 33'50-2
6229
ftt. 243-22'» 19?0
5KMO
Ì
*
i 377.
i
S drž: Iga vas. okraj Postojna.
!
Dan vpisa: Kmetijska delovna zadrupa
Vpisi
»Smeli Slavko« v Iga »asi.
375.
Zadruga je bila ustanovljena na skupSedež: Lože, okraj Gorica.
ščini 23. III. 1950.
Dan vpisa: 3. junija 1950.
Ma.oge zadruge so: da s skupnimi proBesedilo: Kmeftj'kd delovna zadruga
izvajalnimi sredstvi in s skupnim delom
»Slavka Prešerna« s Ložah.
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredZadruga je bila ustanovljena na 'ista. no organizacijo, načrtno proizvodnjo in
novne-m zboru 16 XI 1949.
visoko produktivnostjo dela, uporablaajoč
N'alogp zsđrugp so du t> «kupnimi pro
sodobne znanost in tehniko, da tako poizvajalnimi sr^dstvj in <= skupnim delom
veča dohodke se ubrani izkori^čevalskib
ustanovi zadružno gospodarstvo z napred- elementov na vasi ter eodeluje pri socia.
no organi zar io, načrtno nroizvodnio in
lifttiEni graditvi države m e tem ustvari
tehniko, da tako poveča dohodke, ee boljše in kulturnejše življenje.
ubrani izkorisčevaMtih elementov na vaZadružniki vloži 10 v zadrugo svojo zesi ter eodeluje pri socialistični graditvi
mljo, razen ohišia. kot zakup. Vložena
države in e tem ustvari boljše in kultur- zemlja ostane njihova last. Ob vstopu v
ne jše življenje.
zadrugo vplača veal» član v korist zadruZadružniki vložijo v zadrugo svojo zem- ge kot pristopnino 100 din, kot člansko
Ijo, razen obiSja kot rlelpž. od kateresra «e vlogo pa do Wo od vrednosti vloženega
piačujefo nbrPf/ti.
premoženja po sklepanju zbora.
Zemli3. ki io zadružniki ••••• v zaUpravni odbor sestavljajo predsednik
dnico, oprtane njihova la»t.
ia 4 de S članov. Zadrugo zastopa uprav.
Ob vstopu v zadrugo vplača vsak član
v korist zadruge ko' pristopnino 100 din, ni odbor, zanjo podpisuje v imenu od.
kot člansko vlogo pa do 1% nd vrediosM bora prdseđnik.
Člani upravnega odbora so:
vloženega premoženia po sklepu zbora.
Upravni odbor sestavlja predsednik iti
êkrbec Janez, srednji kmet. Podgora
4 do 8 Članov.
12. predsednik,
Zadrugo zastopa upravni odbor, zanjo
Truden Janez, srednji kmet. Kozaripodpisuje v imenu odbora predsednik.
ce 22,
Seroenič Alojz, kmet, Manìe 5, predZurga Stanko, srednji kmet, Iga vas 20.
sednik,
Šumrada Ivana, mala kmetica, Pog5ček Jožef, kmet. Mance 23.
gerà 27,
Trost Marija, hišna, Loče 20.
Anlončic Francka srednja kmettca,
Pangerc Franc, kmet. Lože 4.
Vrh
14.
Sorta Pavla, hišna. Mance 4.
Okrožno sodišče v Gorici,
OkroïiH» «oniSče v Oorfei
dne 30. maja 1950.
dne 3. junija 1950.
Zt 24/50-4
5•••
Zt 32/50—2
6228
Cernie Gabrijel, knjigovodja, sopodpisuje listine računskega značaja,
Lipičar Leopold, sekretar okrajnega odbora Zveze VVI, podpisuje v odsotnost
upraivoika, v istem obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 5. junija 1950.
St. 243-292; 1—1950
6329
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öedez: QMlnica, OLO kofcvje.
Dan vpiaa; 5. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska obcifciuvalna zadruga >Kolpska dolina« v Osiluiei.
Na ustanovnem zboru 26. II. 1950 je
bala ustanovljena zadruga I. oblike za nedoločen čas.
Naloge zadruge so: da 6 okupnimi pro.
izvajalnimi eredstvi io e skupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, načrtno proizvodnjo in
visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč
sodobno znanwt in tehniko, da tako poveča dohodke, se ubrani izkoriščeivalskih
elementov na vaei ter sodeluje pri socialistični graditvj države in e tem ustvari
bolj?e in kultumejšg življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo evojo zemljo, razen ohišja kot zakup.
Članska vloga znaša do 1 % od vrednosti vloženega premoženja po sklepu
zbora.
Zadruga razglaša važneiše sklepe v evojih poslovnih prostorih- Upravni odbor
sestavlja predsednik ra 4 do 8 članov.
Njegova dolžnost traja eno leto. Predsednik upravnega odbora neposredno vodi
poslovanje zadruge, jo zastopa in predstavlja ter podpisuje zanjo v imenu odbora.
Člani upravnega odbora eo:
Štimec Anton, kmet. Bcsljiva Loka 10,
Šeicer Jože, kmet, 0?ilnica 14.
Šercer Jože, kmet. Mirtoviči 3.
Jarm Pepca, delavka. Osilnica 16Turk Grga, delavec. Bosìjiva Loka 4.
Kovač Jožefa, kmetica. Osilnica 20,
Gorše Janez, kliučavničar Mirtoviči 11.
Okrožno sodišče v Ljubljanj
dne 5. junija 1950.
Zt 69/50 — Zadr VIII 47/1
6024

•

879.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 7. junija 1950.
Besedilo: Republiška zveza kmetijskih
zadrug LRS v Ljubljani.
Na ustanovnem zboru 7. V. 1950 je bila
zveza ustanovljena za nedoločen čas.
Naloge zveze so: 1. predstavlja vee kmetijske zadružne organizacije na območju
Ljudske republike Slovenije in zastopa
njihove interese; 2. daje pristojnim dr.
žavnim organom mnenja m predloge ò
vseh vprašanjih, ki se nanašajo na kme»
'iiske zadružne organizacije, 3. skrbi za
rivilen in demokratičen razvoj kmetijskih zadružnih organizacij; 4. razširja propagando za razvoj demokratičnega kmetij-kega zadružništva; 5. zbira, vodi in
•lhnavlja statistične podatke o etanju in
poslovanju kmetijskega zadružništva ljudske republike Slovenija; 6. povezuje*kmetijske zadružne organizacije Ljudske republike Slovenije z Glavno zadružno zvezo
^LRJ in z ustreznimi zadružnimi zvezami
îrugih ljudskih republik; 7. opravlja dni.
••e dolžnosti, ki so Ji predpisane z zakonom in s temi pravili.
Upravni \Oibor sestavlja 40 članov in
10 namestnikov ki jih voli zbor iz zadružnikov okrajnih 7vez kmetijskih zad'rus. Njegova dclzhosJ traja eno leto. Za
-.-«T,. ,"rlW4ÌPÌa predsednik nI' podpred-••"•liih îT) en član upravnejra odbora ali
uslužbenec ki era pooblasti upravni od.
bor.
Zveza razglaša vaïrmjÇe sklepe v svojih
T->?!^-n:Ti prostorih vflTvln na ?bor pu
mora b:ti objavljo^o tudi v dnevnem ča•vipisju. in dostavljeno vsem članicam.

Ciani upiavntga oaboia co;
Arh Anton, predaeanjK ÜZKZ Jesenice,
i^oucivôek t'ranc, preasedruk, KDZ ••štanj,
i>id0ari Franc, sekretar Kmeçke komi-,
sije pn CK KPS,
ilenič Janez, predsednik OZKZ Črnomelj,
Jamiuk Juika, predjed. KDZ Kobanci,
Jeraj Franc, predsednik KPK Šoštanj,
Kaveič Franc, predsednik OZKZ Radgona,
Keinar Ivan, predsednik OZKZ Murska
Sobota,
Ker.ic Lora, pom. predsednika RZKZ,
Ljubljana,
Kokalj Janez, predsednik OZKZ, Kamnik.
Kotnik Viktor, predsednik OZKZ Novo
mesto,
K ranje Vemčeeuvv, predsednik OZKZ
Idrija,
Krmelj Maks, predsednik RZKZ Ljubljana,
Lakovštk Ivan, predsednik KDZ Kotlje,
Levar Anton, predsednik KPK II. Bistrica,
Mejač Lado, predsednik OZKZ Ljubljana okolica,
Mlakar Lojze, org. sekretar obi. komiteja, Ljubljana,
Mule Milan, predsednik OZKZ Pootojna.
Perovšek Jaka, predsednik KDZ in KZ
Šmarje-Sap,
Peteme! Anton, pom. ministra za kmetijstvo LRS,
Počivavšek AdoH, predsednik OZKZ
Maribor okolica,
Potočnik Tomaž predsednik KZ Hotavlje.
PozniČ Milan, predsednik OZKZ Maribor meeto,
Romih Franc, predsednik OZKZ Ljutomer,
Rogan Emilija, član upravnega odbora
KZ Kislinci,
Rovšek Mirko, predsednik OZKZ Tolmin,
Rus Hinko, predsednik OZKZ, Trbovlje,
Saksida Viktor, predsednik OZKZ Se.
žana.
Stakolič Jože, predsednik KDZ Hum,
Svoljšak Franc, predsednik OZKZ Kranj,
Stefan Edi, pom. ministra za trgovino
in promet, Ljubljana,
Strucelj Peter, predsednik VDZ Vinski
vrhovi.
Tašler Jaro. predsednik OZKZ Poljčane,
Tr-mac Josip, predsednik OZKZ Lendava,
Tomšič Jože, predsednik OZKZ Kočevje,
Tratnik Marija, član KDZ Ponikve.
Draga Franc, predsednik KDZ Arja vas.
Ulrih Tone, predsednik KPK Maribor,
Vode Maks. predsednik OZKZ Ptuj,
Zdolšek Ivan. predsednik OZKZ Celje
okolica.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. iunija 1950.
Zt 74/50 _ Zadr VITT 48/ 1 6089

•

3Sf).
««dež- Preska, 0E0 Ljubljana okolica
Dan vpisa; ?,. iunija 1950.
RpsfvriV- KmptHeka delovna wdrntrn
Bfrletn Avciista Ambroža« v Pro^ki.
Na ustanovnem zboru 25. Tli. 1950 fe
h\u iiFtanovliena zadnua T. oblike «a ne.
-Iniočen pan.
VTOV-T.! •sadnifTp eo; da « slninnirr; pro.
•»vüfa'n'mn ''r^dstv! in s pi'inrmim delom
uetanovi zadružno gospodarstvo z napred-
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no orgaimizacijo. nacrtno proizvodnjo m
visoko produktivnostjo dela, uporabijajoisodobno znanost in tehniko, da tako poveča dohodke, se ubranj izkoriščevalcih
elementov na va&i ter sodeluje pn «socialistični graditvi države • s tem ustvari
boljše in kultumejše življenje.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemljo, razen ohišja kot zakup.
Članska vloga znaša do 1% od vrednosti vloženega premoženja po eklepu
zbora.
Zadruga razglaša važnejše sklepe v svojih poslovnih prostorih. Upravni odbor
sestavlja predsednik m 4 do S članov.
Njegova dolžnost traja eno leto. Predsednik upravnega odbora neposredno \ odi
poslovanje zadruge, jo zastopa in predstavlja ter podpisuje zanjo v imenu odbora.
Člani upravnega odbora eo:
Šušteršič Peter, posestnik. Seničica 1.
ftkof Andrej, pewesmik. Vaše 1J.
Šušteršič Vinko, posestnik, Preska.
Trampuš Franc, posestnik. Golobrdo HPJpšec Alojz, poseetnik. Preska 8.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. junija 1950.
Zt 70/50 - Zadr VIII 46/1 6026
Spremembe
381.

Sedež-, Bovec, okraj Tolmin.
Da-n vpisa: 30. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga * BovcuNa podlagi sklepov občnega zbora z
dne 14. IV. 1950 se izbriše razrešena
članica upravnega odbora Kuk Jožefa in
vpiše novi izvoljeni član
Durjava Danilo, trgovski pomočnik v
Bovcu 267, predsednik.
Okrožno sodišče v Gorici.
dne 30. maja 1950.
Zt 92/47-1
5931

•

382.
Sedež: Cerknica, okraj Postojna.
Dan vpisa: 31. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga v CerkniciZaradi eklepov občnega zbora z dns
2. IV. 1950 se izbrišejo razredni član*
upravnega odbora: Caeerman An'on. Kos
Jože, Urbas Franc, Vidrih Ivana, Braniselj Ivana, Caserman Frane. Opeka An^
ton in Mule Jože in vpišejo novi izvoljeni
člani odbora:
Kranjc Franc, Cerknica, predsednik,
Mule Franc. Otok 6,
Semič Jože, Cerknica,
Meden Frane, Cerknica.
Maro/! Alojz, Cerknica,
Lovko Marija, Cerknica.
Okrožno Sflfliščn v Gorici.
dne 31. maja 1950.
Zt 100/48—18
•*•

*

383.
^edež- Čtczunča okraj Tolm'n1)•• i'pisa: 29. maja 1950.
ti. ~-diIo- Kmetijska widrnc/t • OzsoU
Na podlagi eklepov ohčnp-zn zbora 7dne 20. III. 195(1 im seje upravnega odbora • dne 26. airrlla 195" ee Izbrišejo
razrešen} član' upravnega odbora: Berrine Ciril. Bercine Aloiz Ken da Fran;
Komac Marija in Copi Veronika, vpiše•• novi irvolieni člani odbora;
f-opi Silvester, fp^n"» 77 r.r»d«edm>Mekuž Franc» CezsoSa 151, podpreo
eedniß,

Štev. 20 — 21. VI. 1-9Ô0
I vanti g Miroslav, uezsoča 144,
šuler Jožef, čezsoča 85.
Kiavora Jožef. Čezsoča 60,
Mleku ž Štefanija, Cezsoca 72.
Okrožno sodišče v Gorici,
dne 29. maja 1950.
Zt 171/48-6

5935

384.
*
Sedež; Kobarid, okraj TrJmin.
Uan \pjsa: 31. maja 1050.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Kobaridu.
Na podlagi eMepov skupščine z dne
17
- III. 1950 eo izbrišejo razrešeni člani
^pravnega odbora: Ličen Franc, Gruntar
Ema, Grahu Slavko, Komar Jože in Vo.
ferič Marija, vpišejo pa novi izvoljeni
&>ai odbora:
Miklavčič Mate, Kobarid 16, predsednik.
Macera Mirko, Kobarid 10, tajnik.
Ručna Franc, Kobarid 10.
Gruntar Pavel, Kobarid' 4.
Fon Rori, Kobarid 65 in
sturm Alojz, Kobarid 19.
Okrožno sodiSïo v Gorici,
dne 31. maja 1950.
Zt 150/48—5
5934
383.
*
Sede?.: Volčo, okraj Tolmin.
lian vpisa: 80. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Voltali.
Na podlagi sklopov občnega zbora z
dfte 14. IV. 1950 .e izbriSejo razrešeni
^aiii upravnoga odbora Fortunat Miha,
Ronco Ivanka. Rpjc Ivan. Golia Franc in
v
pi.šejo Tiovj izvoljeni člani odbora:
Hvala Herman, delavec. Voler- 104,
Cimprič Anton, kroja?., Voire 144.
G,ibrir«k Morija, kmetica. Voice is.
Okrožno sodišče v Gorici.
dne 30. maja 1950.
Zt 111/48-8
5933

Trgovinski register

8S7.
Sedež; Šmartno v Tuhinju, OLO Kamnik.
Dan vpjôa: 19. maja 1950.
Besedilo: Gostilna pri Matjaau.
Imetnik: Matjan Marija, ffoetilniSarka,
Šmartno v Tuhinju št. 12.
Rg A VTII 133/1
5210
Sedež: Veliki Monges, OLO Kamnik.
Besedilo: Goslilna Kralj Frančiška.
Imetnik: Kralj Frančiška, gcetilniSarkd.
Vel. Mengeš 73.
Rg A VIII 130/1
5218
Obratni predmet pri obeh tvrdk&h: Izvrševanje gostilnicarsko obrti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. maja 1950.

•

388.
Sedež: Zg. Tuhinj, OLO Kamnik.
Dan vpisa: 9. junija 1950.
Besedilo: Gostilna Žavbi Vid.
Imetnik: Žavbi Vid, gostilničar. Zg. Tuhinj 25.
Zt 75/50 - Rg A VIII17171
6216
Sedež; Zalog, OLO Kamnik.
Dan vpisa: 10. junija 1950.
Besedilo: Gostilna Peterka Iva.
Imetnik: Peterka Iva, gostilnicarka. Zalog ?t. 21, KLO Krtica.
Zt 77/50-Rg A VII 172/1
6217
Sedež: Smrečjo, OLO Kamnik.
Dan vpisa: 10. junija 1959.
Besedilo: Gostilna OsolniÀ Rozalija.
Imetnik: Osolnil: Rozalija, goatimicarka,
Smrečje. i.t. 4.
7. t 76 '.'O - P (T A VITI 173/1
6218
Obratni predmet pri vseh treh tvrdkah:
Izvrševanje gostilničareke obrti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10, junija 1950-

Oglasi sodišč i
7^!jiškoImjižni oklici
I 52/50

Vpisi
3S6.
Sedež: Lazo, 0L0 Kamnik.
Dan vpisa: 6. junija 1950.
Beeeuilv; Gostilna Stanjko Anton.
. Imetnik: Stanjko Anton, gostilničar,
La
*e It. 8.
Zt 72/50 - RR A VIII 167/1 60S8
Sedež: Lukovica, OL0 Kamnik«
, Besedilo: Gostilna Kokalj Angela, LuKovica.
r Imetnik: Kokalj Angela, goaUmičarka,
^liovioa it. 36.
Zt 43/50 - Rg A VIII 169/1 6036
Sedež: Stranje, OLO Kamnik.
Besedilo: Gostilna Slcbir Alojzija.
.Imetnik: Sleblr Alojzija, gostihÄrka,
Sbr
anje št. 12.
Zt 60/50 - Rg A VIII 170/1 6085
Sedež; Vopoljo, 0LO Kamnik.
Besedilo: Gostilna Fajfar Matija.
„imetnik:
Fàjfàr Marija, goetìlnioarka,
v
°PolJa 16.
Obratni predmet pri vseh tvrdkah: haniQ gosfâlnloarel» «tòrti,
Okrožno sođiščo v LJubljani
_ dne ß. junija 1950.
Zt •4•50 - Rg A VIII 163/1 6087

vt8OT
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6298
Dražba
Na predlog Slana Marije, najemnice,
Breaniea št. 12, ki jo zastopa dr. Remec
Alojz, odvetnik v Ptuju, bo 10. Julija
1950 ob ft. uri pri tem sodišču, eoba It. 14
na podstavi * tem odobrenih dražbeuih
pogojev dražba nepremičnin, zeml|ilka
knjiga Zamušani, vi, £t. 1/2 188, pare. tt.
124 hiša št. 41 z gospodarskim poslopjem,
pare. št. 358/1 njiva. parc. St. 358/2 vrt
v Izmeri 31 a 01 mû. v cenilni vrednosti
36507 din, najmanjši ponudek 24.204 din.
varščina 3650 din.
Pritiklin ni. Pod najmanjšim ponudkom
se ne bo prodajalo.
Dražbeni pogoji so na vpogled prj sodišču. Kot ponudnik ee te Javne dražbe lah.
ko udeleži le tisti, ki Ima privolitev pristojnega okrajnega oziroma mestnega izvršilnega odbora ea nakup nepremičnin,
ki Je na dražbi.
Okrajno sodišče v Piuju
dna B. Junij« 1950.

Oklici za dvig sodnih pologov
Su 73-2/S0-6
B84S
Okrajno eodiSče v Kranju Hrani • P"
Državni investicijski banki, centrali za
Slovenijo v Ljubljani varstvene sklade, kri

60 bili položeni pred 15. V. 1945 pn U v.
sili sodiščih v Kranju. Tržiču in »kofji
Loki In eo sedaj deblokirani (za zaporedno številko je dan polega, ime korieltu.ka
in polog v diuarjih: kjer prebivališče ni
navedeno, je kraj bivanja koristnika neznan) :
Okrajno sodišče v Kranju:
I. 3. •. 1934, Engelman Bogdan. Kranj,
Savsk; breg 15. 1305
•J. 16. I. 1935, Dolžan Alojzija. Kokrica
3. 5. X. 1934, Perdan Janez, Sencur 163,
1351
4. 5. X. 1934. Perdan Ljudmila. Sencur
163, 1S51
5. '_"2. VI. 1934. Zupančič Franc, Kranj,
Partizanska, 1584
6. 17. TX. 1934. Kozjek Egidij. Zg. Bés.
nica, 1018
7. 18. 'T. 1935, .lenko Janez, Sp. Brnik
it. 33. 1253
8. 20. II. 1935. (Merman Cilka. Luže 8,
1310
9. 19. XT. 1934, Kern Franc, Olševek 63,
200(1
K). 3. XII. 1934. Celar Marija. Tupaliče
št. 9, 505
II. 3. XII. 1984. Celar Frančiška, Tu.
palice 9, 505
12. 3. XII. 1934, Svegelj Stanko, Sp. Tenetiše 10. 357
13. 9.1. 1935. CudBrman Viktorija. Golnik 16. 782
14. 11. I. 1935. Strupi Marija. Rupa 33,
1353
15. 11. I. 1935 Strupi Ivanka, Rupa 33,
1353
16. 11. I. 1935. Strup- Frantiïka, Rupa
5t. 33, 1353
17. 11. I. 1935, Strupi Amalija. Rupa
§t. 33 1353
18. 'll. i. 1935, Strupi Janez. Rupa
«. 33. 1353
19. 11. I. 1935. Strup! Ana, Rupa 33,
1353
20. 1. TIT. 1935. Arhar Maks. Trboje 48,
828
21. I. TII. 1935, Arhar Jože. Trboje 4Ä,
S30
22. 1. HI. 1935, Arhar Rozalija. Trboie 46, 850
23. 1. III. 1935. Arhar Janez, Trboi©48.
830
'
24. 7. TI. 1935 Flander Ivana. Aderga/?. 128
25. 19. TT 1935. Silica Helena. MoŽjanca
st. 1, 490
26. 25. •. 1935 -afflic Franc, Sp. Br.
nik. 2297
27. 25. II. 103.V Vneli? Antonija. Sp.
Brnik. 236fi
28. 18. II. 1935. Tllaf» Anton. Voglie 1,
313
29. 1. IV. 1031. fctnl.ir Fr.4n.'i*ke. Stotnik 14. 287.
30. 21. III. 1935. Zlato Stefan. Vorfiel.
3S9
31. 13. IV. 1935. •••!••• Franciîka.
Kranj, Stara e. 5. •9
.32;P- IV. 1935. fSkrjano Marjet». Golnife 16, 119,
v &2V>\î$'
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1935> ZeVnÌk AndreJ

-
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«
j- 23. IV. 1935. Stro* Ale«. Korica 15,
4093
ìÌ %\GìÌ

»VlwK'
St. IS, 1944

•5> Bern!k

^rol, Orehefc

Stran 330
38. 4. X. 1935, Strojnn Vinko, Smlednik
št. 55. 672
39. 19. II. 1935, Sluga Ana, Sp. Kokra.
1259
40. 30. I. 1935, Gros Helena, Srednja
vas 14, Gorice, 722
41. 20. XI. 1935, Bučar Viktorija, Kranj,
315
42. 20. XI. 1935. Bučar JeMa, Kranj,
315
43. 20. XI. 1935, Bučar Miroslava. Kranj,
315
44. 20. XI. 1935, Bučar Karolina. Kranj,
315
45. 20. II. 1935, Oslerman Frrnčižka,
Luže 8, 2124
46. 27. IV. 1936, Snedic Peter, Povije,
3145
47. 23. V. 1936, Bergant Franc. Dvorje 33. 175
48. 11. VII. 1936, Krni čar Rudolf, Dvorje 23, 1364
49. 11. VII. 1936, Krničar Angela,
Dvorjp '23. 1364
50. 28. VII. 1936, Som Vida. Circa 64,
2460
51. 21. IX. 1936, Kaplenik Franc, Zg.
Brnik, 210
52. 14. V. 1938, Pogačnikov; otroci,
Sred. Bitnje 39, 2660
53. 14. V. 193S, Pogačnikovi otroci.
Srednje Bitnje 39, 1817
54. 9. II. 1937, Justin Stefania in Franc,
Zg. Jezersko 62. 211
55. 20. II. 1937, Krničar Andrej, 186
56. 5. III. 1937, Lisec Alojzij, Mavčiče
St. 36, 1144
57. 7. III. 1937, Regel' Jesi p, 149
58 7. III. 1937, Cuderman Franc, 246
59. 7. V. 1937. Nemec Rozalija, 507
60. 23. III. 1937, .Telar Franc, 111
61. 23. IV. 1937, Slaparjevi otroci, Zg.
Kokra 13, 1428
62. 23. IV. 1937, SlaoarjVV otroci, Zg.
Kokra 13, 1427
63. 7. V. 1937, Nemec Anton. 1301
64. 4. X. 1935, Strojen Franc, Smlednik 55, 634
65. 6. VII. 1935, Cimžar Antonija, Grad
št. 24, 3322
66. 14. VII, 1935, Peirič Peter, Vasca 9,
683,
67. 29. VIII. 1937, DoV.nar Katarina,
245
68. 30. VIII. 1937, Stare Frančiška, 118
69. 30. VIII. 1937, Križnar Franc, 223
70. 31. VIII. 1937. Sekne Janez, 128
71. 2. IX. 1937, Zalokar Franc, 135
72. 1. X. 1937, Gašperin Štefka, Pivka
št. 4, 1941
73. 1. X. 1937, Gašperin Janoz, Pivka 4,
1940
74. 19. X. 1937, Cadež Stanislav, 654
75. 19. X. 1937, Cadež Vida, 653
76. 25. X. 1937, Kokalj Albina, Britol,
Kranj, 677
77. 2. XII. 1937, Pavec Ivana, Olševek
It. 23, 397
78. 2. XII. 1937, Pavec Antonija. Olješevek 23, 397
79. 2. XII. 1937, Pavec Anton, Olševek
it. 23, 397
80. 2. XII. 1937, Pavec Marija, Olševek'
št. 23, 397
81. 1. XII. 1937, Pavec Angela, Olševek
št 23 397
82. '2. XII. 1937, Pavec Vinto, Olševek'
št. 23 397
"s3.2. XII. 1037, Pavec Andrej* Olševek
' 23, 397
;
4. 2. XII. 1937, Payee Viđa, Olševek
•a. 23, 307

URADNI LIST LRS
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131. 28. II. 1939, BfcrgonL ïranc, 435
òJ. K). XII. 1937, Vrhovnik ••••, Rav- j
ne 11, i&,->
132. 28. II. 1939, Stare Janez, 642
133. 9. III. 1939, Kaltinger Stanko. 951
86. 30. V. 1910 Kozjc-k KaroLna, Kranj,
134. 14. III. 1939, Jarc Anton, Strahinj
Klane 101,93b
87. 24. I. 1933, Brankcvič Angela, šteta- št. 5, 2.288
135. 29. III. 1939, Ovčjak Jos.p, Jan«
nja gora 1, 112
88. 14. II. 1938, Rangu« Boris Kranj, št. 20, 643
136. 3. IV. 1939, Jagodičcvi otroci. Rupa
Reginčeva 13, 1461,
89 'lì. II, 1008, Tiringor Franc, àmar- št. 21, 2.22.5
137. 13. IV. 1930, Preša Pavla, Poknca
je'.na gora 6, 555
00. 15. II. 1939, Kalan Josip, Zg. Bf-s- št. 43, 1.060
138. 3. V. 1930. r Jar Kristina, Breg 15.
nica 69, 867
Predvor, 641
91. 16. III. 1938, Fajfar Franc, 427
139. 15. VII. 1939, V1 die Marta, Stra92. 20. if 1935, Osterman -Janez, Luže
Ž13Č3 222, 805
št. 8, 2076
140. 31. VII. 1039, Sire Valentin, Hotc93 31. III. 19:38, Polamar Alojzija. Sternaže 14, 468
fania • ora, 122
141. 3. VIII. 1939, Pagačar Ana, Sp.
94. 6. IV. 1934. Vehovfc. Antonija, Ve.
klo 16. 140
Brnik 11, 2.240
142. 19. VIII. 1939. Krevfe Vida, Čirče
95. 2. V. 193« Porovn.e Franc, 273
96. 2. V. 193ç, Martin jak Miha, 146
št. 5S, 1.311
143. 4. IX. 1939, Kontnik Aleš, Poženk
97. 2. V. 193*. Košnjek Janez, 170
št. 9, 2.630
08. 30. V, 1038. Pregled Janez, 162
99. 25. VI. 193», Mali Valentin, 92
144. 10. X-1939, Strojan Rozalija, Sinici
100. 25. VI. 1938 Kanduč Peter, 1857 '
nife 55, 577
101. 25.VI. 1938. Zupanov- otroci. *'fll
145. 13. X. 1039, Potočnik Anton, Rovte
102. 13, VII. 1938, Awn an Ignac. Malo št. 4, 1.084
146. 23. X. 1930, Katrašnik Pavki, PodNaklo 1, 1640
U);;. 21. IX, 1938, Roblfjk Antonija, Bablica 3. 144
šelj 31, 1924
147. 20. XI. 1939, Rohiok Jakob Basel104. 3. ÎX. 103«, Kuralt Franc, Šmartno št. 31, 1.870
it. 2, 981
148. 5. XII. 1939, Markič Angola. Go105- 3. IX. 193S Kuralt Pavla, Šmartno
riče 10. 754
•t. 2. 981
140. 26. TV. 1940, Jagodic Ana, Rupa 21,
106. 3. IX. 1938, Kuralt Frančiška,
4.125
Šmartno št. 2, 981
150. 26. IV. 1040, Jagodic Ivan, R"pa
107. 7. IX. 1938, Štirn Miha, Srednja
št. 21, 4.125
vas 24, Šenčur, 369
151 31. V. 1040, Lrkozar Matevž. Vi108. 3. IX. 1938 Kuralt Vinko, Šmart- soke 16, 1.827
no 2, 1.799
142. 0, IX. 1940 Franko Matija, Tržič, •
109. 8. X. 1938, lenko Kosali ja, Zg. 3.343.
Brnik 68, 732
II. Okrajno sodišto v Tržiču:
110. 8. 10. 1038, Icr.ko Aloidi, Zg. Brn.k
št. 68, 244
153. 2. 1. 1941, Grašič Alojzij Golnik
111. 9. X. 1938, Anzek Jožica, Kranj, št. 13, 3.505
Jenkova. 1.314
154. 22. V. 1940, Finžgar Marjeta, Tržič,
112- 25. XI- 1938, Martinjak Antonija, Ahačičeva 15, 1.305
(irad 6, 1.167
155. 10. II. 1940, Golmajer Marija, Pu113. 25. XI. 1938, Martinjak Rozalija, terhoi 103, 1.6Q0
Grad 6, 410
156. 6. IV. 1940. Lukane Frančiška, Zg.
114. 18. XII. 1938, Bakovnik Valentin,
Dupjje 26, 464
Sv. Ambrož 1, 263
157. 17. I. 1940, Piterle Herbert, T-ržic,
115. 2. I. 1939, Šmkovfevi otroci, Kranj,
Predilniška 1,1.669
Tavčarjeva 13, 121
158. 13. V. 1939, Carman Franc, Sv.
116. 16. I. 1939, Kristančevi otroci, Sr. Neža 9, 2.800
vas Šenčur, 824
159. 20. IV. 1939, Konic Zoro. Tržio
117. 18. I. 1939, Kuhat Peter, Sv. Am- Bistrica, 2.963
brož 1, 3.381
160. 17. IV. 1939, BrenčiS Marija, Sp.
118. 28. I. 1939, Aleš Franc, 1.4.47
Preska 6, 3.940
119. 3. II. 1939, Tičar Franc. Potoče 7.
161. 2. VI. Ì939, Šparovec Jože, Zadraga
4.125
St. 10 660
120. 6. II. 1939, Uršif, Marija. Kranj,
162. 2. VI. 1939, Meglic: Aleš, 1.694, .
Strafišče 6, 2.180
163. 20. IV. 1938. Mralč Vinko, Bistrica
121. 11. II. 1939, Begnš Franc, Britof št. 54 Trac" 1.103
št. 19, Podbrezje, 897
'l64.' 20. IV." 1938, Klemencič Dragica,
122. 12. II. 1939, Mlakar Marija, Voglje 4.125
št. 43, 197
165. S. XI. 1938, Habjan Nikolaja, Tr123. 15. II. 1939, ienko Frančiška, Hra- žič, Eurnikova 1, 1.587
„ „.*
še 32, Smlednik, 117
Ì66. L I. 1937, Gòdnov Jože. Tržič,
124. 15. II. 1939, Jenko. Marija Hraïa
Glavni trg 17. 2.169
št. 32, Smlednik, 117
167,16. "XII. 1935, Robìek Angela, L°M
125. 15. II. 1939, Jenko Marjana, Hra- St. 84, 838
še 32, Smlednik, Ï17
168. 3. Vili. 1935, Slapar KrSstma,
126. 15. H. 1939, Jenko Angela, Hrale L'ora 65 137
.
št. 32, Smlednik •
169. 3. VIII. 1935, Slapar Alojzija, Vom
127« 15. II. 1939, Jenko Janez, HraS&32, št. 65,137
170. 3. VIII. 1935, Slapar Franc, hot«
Smlednik^ 117
128. 15. II. 1939, Kahn Ana, Zg. Bmìfi £t. 65, 137
Vìi. S. VHI, 1935. Slapar &teîan, Von
št. 69. 219
129. 12. IL 1939, PraSnikar Marija, št. 65, 137
„ w.
172. 29. V. 1935/ Roïtèg Marija, Sp. v°'
1.288

Ì30. 28» IL 1039, Bergami Ivam, 6Č0

Štev. 20 -r 2•. ••. 1£>30
173. 24. XI. 1938, Verânik Mirko, Sebe.
nje 11, 1.342
174. 24. XI. 1938, Veršnik Marija, Stratcvica 11, 1.849
175. 24. XI. 1938, Meglic Lovrenc. Sv.
Ana 51, 914
176. 9. V. 1933, Pire hibor, Tržič, Bistrica 66, 2.320
•. Okrajno sodišče % SkoSH Loki:
177.15. II. 1940, Gruden Frančiška, Koprivnik 23, 3.187
178. 15. II. 1940 Gruden Pavel, KoPm-nik 23, 3.187
179. 3. VI. 1935, Cencio Vilko, 245
180. 3. VI. 1935, Cenčič- Dragica. 245
181. 3. VI. 1935, Cencio Majda, 245
182. 4. VII. 1937. Potočnik TomaŽ, 3.218
183. 3. X. 1939, Stale Dragica, Dolenja
vas 20, Selca, 274.
Po 3. členu uredbe o likvidaciji starih
sodnih pologov z dne 11. II. 1948, Uradni
lietLRS, št. 8-61/48 pozivamo vse tiste,
ki imajo pravico do teh pologov, da so v
3 mesecih zglasijo pri sodišču in zahtevajo, naj eejim polog izda.
Po preték'u roka bo sodišče izreklo, da
eo pologi zapadli.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. maja 10ÓO-

Oklici o skrbnikih
in razpravah
G 19/50
6204
Tožeča stranka Cermelj Fftmc, mizar,
Postojna, Vojkova ulica št. 31, je vložila
z
oper toženo stranko Čermelj Stanislavo,
gospodinjo neznanega bivališča v Egiptu.
tožbo na razvezo zakona.
Razprava bo 11. julija 1950 ob 8. uri
Pfi tem rodišču, soba št. 8.
Toženi^ se poetavi ej ekrbnika Golob
Franc, pravni referent, Solkan, ki jo bo
^slopal na njeno nevarnost in stroške,
dokler eo sama ne oglasi ali ne imenuje
Pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Gorici
dne 6. junija 1950.

ÜRÄ-öNIvLIST, URS
sypje Eabitevke, ker ce bo sicer zapuščin-

skl postopek"âaîaljeyàr in končal élmo e
tistimi dediči, Id Se bodo oglasili in dokazali svojo dedno pravico. Ce ee takšni
dediči ne bodo zglasili, se bo zapuščina izročila državi.
Okrajno sodišto v Celju
dno 6. junija 1950.
*
O 292/50-6
.6235
V zapuščinski zadev; po Janezu Stamcarju, hišnem posestniku ;• Zg. Brnika
št. 50, ki jo umrl 25. III. 1950, zapustivši
naredbo poslednje volje, eo pozivajo vsi,
ki mislijo, da jim gre dedna pravica, naj
se v 6 mesecdà oglasijo pri sodišču in podajo svojo dedno priglasitev, ker se bo
zapuščina sicer obravnavala s etietirm, ki
ee bodo priglasili za dediče in dokazali
svojo pravico. Njim se bo prisodila zapuščina, nesprejeti del pa odda] državi.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. aprila 1950.
O 132/50—8
5S77
FÌander Anton, roj. 1. I. 1889 v Ljubljani, sin Blaža in Frančiške, ••• posestnik iz Golobinjeka 20, KLO Mirna peč, je
umrl 4. XI. 1949 v Ljubljani brez poslednje volje.*
Sodilču ni znano ali so po njem kakšni
krvni sorodniki, ki bi bili upoštevani kot
zakoniti dediči. Za skrbnika zapuščine je
bil postavljen Ceear Franc iz Golobinjeka
št. 14.
Ce hoče kdo od pokojnikovega krvnega
sorodstva uveljavljati kake dedne zahteve
do te Zapuščine, naj to sporoči sodišču v
enem letu od te objave ji svoja dedno
upravičenost dokaže. Po preteku roka so
bo zapuščina prepustila tistim, ki bodo
evojo dedno upravičenost dokazali ali pa
se bo, če takih upravičencev ne bo, prepustila državi.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 3L maja 1950.

•

Amortizacije

O 49S/50-2.
5998
Sevšek Frida, tov. delavka v Mariboru,
Čopova 15, je vložila proti Sevšeku Konj^du, kaznilniškermi pazniku v Mariboru,
Meear&ka nI- 5, tožbo za razvezo zakona.
Razprava bo 23. VI. 1950 ob 7.30 uri
P*1 tem sodišču, soba št. 86.
Ker bivališče toženca ni znano, ee mu
Postavi za skrbnika Sancin Smiljan, nižji
s V?J Gèrent pripravnik pri okrožnem
^odisču v Mariboru, ki sa bo zastopal, do\*T s-e nam ne zelasi ali ne imenuje po°MašČenca.
Okrajno sodišče v Mariboru mosto
dne 5. junija 1950.

I R 306/50-2
6124
Na prošnjo Melina Hermana, kmeta na
Slemenu, ee uvede postopanje za amortizacijo vrednotnice, ki jo jo prosilec baje
izgubil in se njen imetnik poziva, naj v
dveh mesecih' po tej objavi v Uradnem
listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer s?
bo po preteku roka izreklo, da je vreiaotnica izgubila svojo pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednotnice:
vložna knjižica bivše Hranilce in posojilnice v Selnici ob Dra7i et. 429 z vio.
go 10S3-32 din na ime ••!'•> Hermana.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dno 9. junija 1950.

Oklici dedičem
0

123/50-G
5930
P°«iik Jožela, rojena 20. II. 1869, zal94Q1Ca na Vranskem 35, je umrla 7. XII.
fe ave
sh «brez
J
zadnje volje. Njena «e••• EIi
MS*
zabe1a, prej v Teznu pri
a
e «boru, nato nekje v Zagfebu, neznane.
•• bivališča jn VSi tisti, ki kaj zahtevajo
m zapuščine, se pozivajo, naj se v šestih'
ee
cih «slaoijo pri sodišču in podajo

6297
R 32/50-4
Na prošnjo Koželja Antona, knjigovodje
iz Mengša št. 180, so uvede postopanje
za amortizacijo vrednostnega papirja, ki
ga jo pnsilec baje fegubil in se njegov
imetnik poziva, naj v enem letu po objavi v Uradnem listu LRS uveljavi svoje
pravice, sicer se bo po preteku roka izreklo, da je vrednostni papir izgabil svojo
pravno veljavnost.

Stran 331
Oznamenilo vrednostnega papirja:
zavarovalna polica »Slavije«, jugoslovanske zavarovalne banke v Ljubljani, št.
33039 z dne 1. XI. in 1. XII. 1934 na ime
zavarovanca Koželja Antona, trgovca v
Kraljevu z zavarovano vsoto 50;000 din,
izplačljiva zavarovancu 1. XI. 1949.
Okrajno sodišče v Kamniku
dn0 8. junija 1950.
I R 511/50
5869
Na predlog Pulci Marije, poljedeüi^, C'
gcaiei 26, p. Slov. Bistrica, se uvede p&
stopanje za razveljavitev vrednotnice, k.
jo je predlagateljica neznano kje izgubila.
Imetnik vrednostnega papirja 6e poziva,
naj ugovor zoper razveljavitev priglasi
najpozneje do 1. VIII. 1950, ker ee bo po
tem roku sklepalo o predlogu.
Oznamenilo vrednostnega papirja:
življenjska polica Državnega zavaroval
nega zavoda, odsek za likvidacijo obveznosti v Ljubljani, na ime Pakolo Draga ù
Poljčan, z vsoto 2200 din. Koristnik za
primer smrti Pukl Marija, poljedelka, Cigonci 2G.
Okrajno sodišto v Slov. Bistrici
dne 24. maja 1950.
*
I R 512/üü
6123
Na predlog Kmetijske zadruge v Imenem se uvede razvrednotenje hranilnih
knjižic bivše Hranilnice in posojilnice v
Podčetrtku. Vßi morebitni imetniki teh
knjižic ee pozivajo, naj priglasijo temu
sodišču svoje ugovore -proti postopanju
najpozneje do 1. IX. 1950. eicer se bo po
preteku roka sklepalo o predlogu.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica št. 175 na ime Kraj.
šolski odbor VirStanj, z vlogo 2052 din,
knjižica št. 230 na ime Kraj. šolski odbor
VirStanj, z vlogo 69 din in knjižica št. 163
na ime Cerkev sv. Filipa, z vlogo 1573
dinarjev.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dne 8. junija 1950.

Razui oglasi
Pozivi upnikom in dolžnikom
5833-3-3
Republiška poslovna zveza nabavno prodajnega zadružništva LR Slovenije v Ljubljani je na podlagi odločbe Ministrstva za
kmetijstvo LRS z dne 29. IV. 1950, št
V 46/103 prešla v likvidacijo.
Pozivamo vse upnike in dolžnike, da v
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS priglasijo vse svoje terjatve oziroma
poravnajo vse ovoje dolgove. Opozarjamo uptake, da se na poznejše priglasitve
ne bomo ozirali.
Priglasitve naj ee dostavljajo na Republiško zvezo kmetijskih zadrug LRS, Ljub.
Ijana, Beethovnova 4.
Likvidatorji
*
Št. 1115/0
5320-3—3
Zvezno kmetijsko posestvo »Lipica< v
Presfranku je 1. januarja 1950 na podlagi
odločbe Minictrstvg za kmetijstvo FLRJ,
Operativa za državni •••••, Os. št. 6460
z dn© 8. IV. 1950, Beograd, prešlo v likviA dacijo.

Strand

UKADNI LÎST LRS

PozWamu vee dolžnike, da do <iU. jumja
19aO Ipetiavnajo VSP svoje obveznosti, upnike pâ, drt du tega reka pfiglasijo VéP
evoje terjatve du podjetja.
Po leni roku ep terjatve UH bode veO
up4»tevale. dolgovi pa «p bodo prisilnu
izterjali.
Zteinu kinoiijsku pii'cstvo
Lipica r l'rotlralikti v likvidaciji
ofCfi

St. 186

Objava
Upraviteljetvo cenovno šole na Pesnici
preklicuje okroglo uradno Stampiljko z be*
eedilom: Državna osnovna šola Pesnica
ter razglasa âtampiljko z istim besedilom.
toda 2 oznako zvezdice pod Pesnico za ve.
ljevno.
Osnovna šol« Pesnica

Izgubljene listine
p r e k 1 i c u j <« j o
Ahtik Knez Desanka, Ljubljana, Gospoevetekft 1, oeebno Izkaznico St. 097037, izdano v Ljubljani.
6267
Amon Pavle, Ljubljana. Krojaška Ó.
knjižico za kolo znamke »Adler« ori d.
5t. 29324.
6281
BaJ« Joie, zaaUvnik, Sovo mc-Bio, Šolska ul. 4. cfioireko izkaznico Št. 5242, serije P. U. 0001.
6183
JtatiitlS ••••••. bivajoča v Vrtojbi 301,
p. Šempeter pri dorici, izkaznico za kolo
št. Okvira 1003, evid. il tablice 23*2943.
5037
Baudai Nada. Ljubljana, Kc-žau dolina,
Cesta XVII, St. 10. osebno izkaznico. Ì2dana v Ljubljani 1. 1943.
6071
Bardez Lojze. .41. Vid pri SU&ii. delavsko knjižico al. 192201«, i2dano od OLO
Grosuplje, poverjenišivo za delovno elio
dne 30. XI. 194.«.
3927
Bauman Rupert, Zg. Kungota pi Mariboru, vojaško knjižico, izdane v Petiovßradhui 1.1948, osebno Izkaznico. Izdano
• Št. llju !. 1946.
6035
Biti* Lucija, Gora. p. Slap ob Idiij'i,
izkaznico OP *t. 520910. izdano od-odbora
OP Scnlvi'ka gora, Tolmin.
Bitene Jože, Ljubljana. Parmovu 3S,
sindikalno, delavsko in vojfižko knjižico.
01 r»u
Brail* Aloj*. roj 13. Vi. 1910 pri Sv.
Jerneju, Brezje 6, p. Loče pri Poljcanoh.
izkaznico za belo it. 2SÖ4. »t. okvira
10895.
5624
Bratuu Helena, Dübrunje 16. oaebno izkaznico.
03-49
Bratiiî Ludvik, Čenovan-Dol 147. okraj
Gorica, ftsehuo izkaznico.
5555
Branik l»aii. obratovodja LtO, Ljutomer, roj. 14. 1. 1922, Pavlove), stanujoč1
v Ormožu št. 10. •••••-i Izkaznico, vojaäko
potrdilo o Alami nesposobnosti, knjižico
za kolo znamke »Burnus« in potrdilo o
zaposlitvi.
4823

feruovee Knrul, Ljubljunu, Slreliêka
ulica, »Waawko knjižico it. 1463894, iz*
Vili. 1W7.
0175
d « «i,
llole/alok Miru, Hmslaik, kujižiet» zu
kolo i\. 1409383. S-2848.
5990
Dniïak Anton. Maribor, Ulica talcev 25,
<it*if,v;.;,(, knjižico, izdano V Mariboru leta
1«47.
6112
Dolžan Julija, Ljubljana, Sv. Petra 9,
samski list.
0272
Duh l-auku, Loko *l. «8, p. StarSp pri
PI uju. promano knjižico •• kolo ft. 26844.'
5321
Ekonomija Pristava. Bled, prometno
knjižVo tovornega avtomobila znamk?
»Ford-., evid. št. S.0023.
0330
Erhartic Franc, Maribor, Smetanova 48,
vojaško ••••••, izdano v Slov. Gradcu
1. 1947 in sindikalno knjižico Mariborske
livarne.
OIOG
Erjavec Alojzij, Gorenja vus« St. 8, KLO
Ivančna gorica, p. StiSna. Grosuplje, vojaäko knjižico, izdano v Beosradu 20. III.
1951).
5756
Erman Vinko, Zavrt št. 85. vojaško
knjižico.
3840
Ferlila Sežku, Okrevališče Pohorski
dvor, p. Hoco pri Mariboru, elndlkalno izkaznico et. 227397, zvezna St. 302257, iz.
dano od sindikalne podružnice št. 10, Maribor.
5041
Fink Leouclil, Breg K), p. Novo mesto,
evid. tablico zn kolo St. S40-2820. «189
Porrai Ilcrniina, Maribor. Studenci, Siri.
larjeva 25, osebno izkaznico, izdano v Mariboru, prometno knjižico za kolo znamko
>t>iamank. evid. št. S-16/0233, sindikalno
knjižico sPreskrbe-t železničarjev im de.
klisko ime Knp'nja.
1105
Franko ICveen, MarkiJanci, evojo os-eb.
no iti OF i/kaviiiwo ter osebno izkaznico
•• ime Sf-ver Sirionija, rojeno v Pecarovrih.
575"
Glinšek Franc, Sp. BUto 21, p. Grosuplje, železniško letne vozno knrlo za 3.1950,
oeebno, izkaznico OF. sindikalno izkaznico, izkaznico Strelske družine.
6245
Golubović Jovanka, Vrhnika, Kotnikova
ulica 1. r d rezek za tekstilno karto IR-2 a
45 tnt-knnu veljavno za januar—marec
1930.
55G3
Oozdariko avtonnđjetje Olje. evid. tab»
l'vo il S.9354.
0294
(iozdmi gospodarstvo, gozdna uprava
Ptuj. delovno knjižico na ime MurSic Ludvik, roj. 9. VIII. ISSO ît. 1490030, Malek Martin, roj, R X. 1904 St. 1204443,
••••••• Anton. roj. 24. V. 1903, etfev.
1200152, Majninacr Alojz, roj. 0. V, 1890,
;t. 14S0327, MaWrtôvM Pfâûc, rojeft SO.
IX 1898. k 12ÖÖ3S0, Majninger Anton,
roj. 2. V. 1899, M. 1203040, Rlbiil Pdvla,
roj. 27. Î. 1923, it. 1260917, izdane od
poverjeniìtva za delo v Ptuju.
5890
GrcgoriJ Marjan, Zadvor 40, p. Dobrunje. epozn. tablico motorja 5t. S-00101.
6356
Gril Franc, Verdun 1, p. Urana *ek.
evid. tablico za kol St. S-10-S893. •190

Caluta Jož«. 1'tuj, Dratelje 18, knjižico
Grilc (Franja) Valentin. Krško 9. vojaza kolo.
6160
Ctif Franc, Drelelja 18, protnetno knji* Žko knjižico žt, 449/152» izdano od voj. od»
0192
(
žico fca I*"1" znamki» >Pueh4, reg. St. 7o80. seka Krško.
Ha* Mftflja, Sp. Jakobekl dol v Slov. gašt. b&Vifu 12H92Ï6, izdano od • Deeternik pri Ptuju.
•9 l*ricah, prometno knjižico H kolo aoatekô

Ôtev. 20 - 21. VI. lööfl
îSpOtK št. G-38Ü28, ov,d. št. labuee S-172581.
G030
Heim Hubert I-^PIIII-P. tlldUUitfttlO
5083
spričevalo.
Horvatovi« Stefan, Maiubor, Aluriboieki
otok, prometno knji/.ico za Itolo âjovilka
1192819 evid. ;t. tabVe. S-K)-ir.Ç>81.
OHO
Hrastar Alojz, kiojaP. Jezero 10, p. Trebnje, osebno izkaznico.
0032
Jovauovi? Motim«, voj. poàla 2067 •/2.
St. Vid nad Ljubljano, vojaško kiij'Üco
«lt. 2-109 serijo H, •••••• kujižico ?levilžt. 99074, brezplačno knjižico za obleko
in čevlje St. 07940. ter p!rtM!n0 ••|:•<'•
za obleko in Čevlje.
009"
••• Marjeta, StražiSče 300, p. Kranj,
knjižico za kolo evid. št. 1327. tov. 'tevilka
37507.
0270
Kać-i* Boru, Jesenice, I4nl gozdom &
vojaško luijižico, izdano v Mariboru leta
1947.
6153
Kavčnik Marija. l.jiiWjaaa, Zn sraražami
»t. K, Vie, dì jaâko knjižico.
H353
Kenda Murija, Ljubljana, CelovJka 21.
caebno in tóndtkalup izkaznico, izdano od
pivovarne Uuitffl, Llubljnua ter vkaznit-o
Zveze borcev.
6183
Kerč Ivan, Ljubljana, Tvrševa 19, Šofersko izkpvjjico izdano v Ljubljani i. 1947.
0280
Kitin Ignac, Tvrševn 07. knjižico 7J
kolo znamke sldea!:.
0170
Klopfic Stcîaii, Bcltalce 4, p. LiubljanaVif, uulužbeneko injiiico ;t. 27058, izdano
od ßlavno uprav« drž. posestev Ljubljana.
6072
Kol be .Milan, Ljubi iatia. Mahnifeva 9.
spričevalo VI. razreda X. drž. gimnazije
v Ljubljani iz 1. 1947-'-IS.
6104
Kosec Antonija, \0dice 78, knjižico "3
kolo ovid. .M ••81>, 1.•-. St. 2200S844. 6271
Kosinatin Henrik, Viftnnrje 129. r-ebno
iz.kaz.nicr» .n potrdilo vojaSkeca odreka o
nespof-cbiiosti za voja'ko službo.
f!263
Kostanjevcc Marija, Stojnci ît. S7. p. Sv.
Marko niže Ptuja, knjižico za l;o!o znamke J-EHte-Diploina-r St. okvira 211108 in
osebno izkaznico 51. 112, izdano or' KLO
Stojnci na ime Ko«*tanjpveo Janez. 5516
Roïir Ludvik, Ljubljana Krožna Wevid. tablico za kolo St. 28289.
0277
Koiole Alojz, Ljubljana, Vidovdanska 2.
vojaSko knjižico, izdano v KrSkem iu pooblastilo ea odkup živine, izdano v Ljubljani.
6261
Kranjc «Maks, Ptuj, Ljutomerska 18. vojaïko ••••••, izdano od Tnnkoveko ar010S
mije v Beogradu.
*
Kranjčevi«* Slavka, d-jakinja, Brezje 3.
KLO Senuïe, knjižico •• kolo zaamkf
>Dürkopp<, evid. «. S-11-S35VI. izdano od
NM Krško.
6116
KraS'ck Anton, Plave št. 42, p. Anhovo,
osebno izkaznico, izdano od notr. uprav«?
Solkan, vojaSko knjižico, izdano od vojnega odseka Ajdovščina, izkaznico za kolo-

1
izdano od notr. vprave Solkan in eto«""!
;
ss,!i
no izkaznico.

RraSovec Franc, Slari tr*t pri Rak«*"
U. 10, osebno Izkaznico, izdano v Starem
trnu pri Rakeku in izkaznico OF.
COO/
Krizo Anita» LJubljana, ••••• 2L .%
e1
kÄatiieo OP.
'"
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Križnic Avgust, Št. Peter St. 240, roj.
16. IV. 1922 v Št. Petru pri Gorici, vojaško knjižico in osebno izkaznico. 5513
Krois Barbara, Maribor, Studenci, Damiševo naselje, prometno knjižico za kolo
znamke ;>Rumpf«. evie!. št. tablice S-161510 • osebno izkaznico, izdano v Studencih leta 194Ó.
6107
K-ržišnik Joža, Drulovka št. 16, p. Kranj,
invalidsko izkaznico št. 0626.
6074
Kržišnik Leopold, Ljubljana, Bregarjeva
š
t. 10, izkaznico Zveze borcev, invalidsko
m sindikalno izkaznico ter knjižico za
kolo znamke »Eeka«, end. žt. 13331. 6066

Mozič Cvetko, Ljubljana, Celovška 264,
tovarniško izkaznico »Litostroja« v Ljubljani.
6348
Mlakar. Zora, Ljubljana, Knezova ul. 35,
osebno izkaznico št. 063954. uslužbensko
knjiižico št 2765, sindikalne izkaznico št.
73628 in knjižico za kolo znamke »Eterna«,
št. S-1-3U28, tov. št. 214367.
6148

Kuhar Leopold, Polj© 29, odpustnico od
vojaške službe, izdano 1. 1947 v Postojni.
6101
Kumin Matilda, Satanova, p. Murska
Sobota, knjižico za kolo St. S-23--4159.
5625
Lakner Peter, Kočevska Reka, orožni
Mat, izdan v notranjem odseku Kočevje
1. 1949.
5817
Likar Ivan, Zg. Hotič pri Litiji 19. železniško letno izkaznico št. 65308 za leto
1950.
6236
Maintinger Leopold, Ljubljana, Brankova 9, udarniško izkaznico št. 6305, izdano
v Ljubljani 1. 1946.
6242
Marolt Slavko, Šolanj. Cankarjeva 3,
začasne osebno izkaznico št. 593, izdano od
KLO Šoštanj i. 1945.
6237
Mastnak Ana, Ljubljana, Ruška 3, osebno izkaznico.
6351
Matiti? Marija, Okrajni evet Gorica,
Osebno izkaznico", izdano od KLO Stara
Vrhnika.
5919
Matjašif Marija, Ptuj, Ljutomerska ces
'a 4, prometno knjižico za kdo evid.
št. S-20.1658, št. ogrodja 110789.
6040

Murkovif Stane. »Zivinoodkup« Ptuj,
vojaäko knjižico izdano od vojaške pošte
št. 10.576, Stari Bečej.
5800

Marša Jožef, Odranci št. 51, p. Beltinci,
Prometno knjižico za kolo št. knjižice
S-24-2904, vojaško knjižico, izdano od voj
°dsekn Dol. Lendava in člansko izkaznico
OP.
5295
Marušič Klara, Ljubljana, Gutmanova
St
- 30, potrošniško potrdilo za junij 1950.
6180
Meden Tatjana, roj. 4. VII. 1931 v Begunjah št. 104 pri Cerknici, šolsko spričevalo 3. drž. nižje gimnazije, izdano teta
1946/47 v Dolnjem Logatcu.
5996
Meline Milan, roj. 31 VTII. 1925. o^ebo izkaznico št. 1R-104. izdano od KLO
"rušica okrrn Jesenice.
5895

n

»Meprom«:. Ljt'b'iana. Tyrsera 36, pro"tetno knjižico št. 2330 tov. tritonskega
a
ytomobila znamke »Bedford«, evid. steV1
^a S-0088.
0102
i
Mihelič Anton. Dol. Logatec št- 53. prometno knjižico za kolo, št. okvira 3946514
<(
- tabüce S-2-12509.
6241
, Mihe If if stane, Ljubljana. Dom Ivane
' ankarja, delovno knjižico št. 279.26336063

Muljutin Bvdohija, Ljubljana. Hrenova
ul. 12, osebno izkaznico.
6147
Munda Franc, Vodranci 31. p. Sv. Bolfenk pri Središču, evid. tablico za motor
št. S-04766.
6096

Nel) Fani, Ljubljana, Sattnerjeva 7, odločbo o namestitvi, izdano od poverjeništva za turizem in gostinstvo MLO Ljubljana, ceebno in sindikalno izkaznico, izdano na Bledu, izkaznico Rdečega križa
in uslužbensko knjižico.
6261
Novak Nebojša, Ljubljana, Tyrseva 47b,
knjižico za kolo znamke »Mile«, evid.
št. 31521.
6278

Priii Feri, podporočnik, Ljubljana, Be.
lokranjska št. 12, tekstilno nakaznico IOM
in 4 živ. nakaznice za junij.
6098
Premni Dimitrij, Ljubljana, Ižanska 51,
indeks medicinske fakultete v Ljubljani,
izdan 1. 10. 1946.
6181
Prctner Anica, Maribor, Meljeka 1, osebno izkaznico št. 039552.
6034
Prunk Franc, Dolnje Vreme št. 6, Sežana, vojaško knjižico.
5894
Puklavcc Alojzij, Ormož spričevalo o
dovršenem II. razredu potoličarske stroke
>5ole učencev v gospodarstvu« št. 6 z dne
20. VI. 1949, izdano s št. 1 z dne 13. IX.
1949.
6037
Radisavljovič Radmila, Podgora 30. St.
Vid kniüico za tekMilije za 1. 1930, Izdano od VTP Ljubljana.
6273
Rađosavljević Miroslav, podporočnik,
voj. pošta 3882'20, Novo mesto, oficirsko
izkaznico št. 3464 serija D, oblačilno knjižico za oskrbo oficirjev JA št. 055691 serija B in št. 0188 serija O.
6361

Pantar Nežka, Kamnik mesto št. 70,
osebno izkaznico izdano ed MLO v Kamniku 1. 1945.
6155

RLO IV. Ljubljana, knjižico za kelo
znamke >Partizan«, evid. st. S4-32790.
6152

Pavli Frančiška. Količevo 43, p. Dob
pri Domžalah, knjižico za kolo- evid številka 563, tov. It. 050627.
6073

Ramšak Miha, Hotel Toplice, Bled, ossb.
no, sindikalno in 0F izkaznico, pooblastilo uprave podjetja, izdano na Bledu
1 1950, pooblastilo Komiteja vlade LRS v
Liubljani za turizem in eestinatvo za nakup kmečkih pridelkov, potni nalog, izdan na Bledu, vojaško knjižico in trajni
orožni list. izdan od štaba XI. slov. narodnoosvobodilne brigade.
6099

Pavlin Oskar, Sv. Mihaela pri Gorici.
delavsko knjižico št. 1464417, izdano 15VIII. 1947.
6243
Pavlovifc Vinko, kvalificiran kamnar,
Trlično št. 27, delavsko knjižico števil,
ka 1329551 in kamnoseško izpitno spričevalo št. 236.
5821
Passif Anton, Ljubljana, SAP garaža,
šofersko knjižico št. 5234. izdano v Ljubljani.
6239
Perko Bogomir, Ljubljana, êmartinska
št. 6 uslužbensko knjižico št. 2917. izdano
od »Gradiš« Ljubljana. 27. I. 1948. 6346
VPetclinčck Matija. Podkraj 49. invalideko odločbo Invalidske komisije pni štabu
IV. armade, št. 354 z dne 23. IX. 1949
odločbo Vrhovne invalidske komisije v
Beogradu, št. 37.820 z dne 11. IV. 1950.
5387
Pipan Kristina, Brjo št. 16, p. Komen,
roj. 20. IX. 1888, osebno izkaznico, izdano od poverjeništva za notr. zadeve v
Sežani 1. 1947.
5823

Wohorif Alojz, Ljubljana, Vodovodna 66.
Ho in sindikalno izkaznico.
6149

Mohorif Julijana, Dragocajna 5, Kranj,
"Pïieo za kolo.
6238

Pokorn Ivanka. Podreča 17, p. Smled
nik, "knjižico za kolo St. 106.639.
5558

seb

Polanec Julijana, Stojnci št. 3, p. Sv.
Marko niže Ptuja, prometno knjižico za
kolo znamke >Star« it. okvira 443646.
5815
Potočnik Franc, (Janez), roj. 23. VI.
1911 na Bledu, vojaško knjižico, izdano
na Jesenicah.
6119

Obštctcr Stanko, Vrhovci 103, Ljubljana, eindikalno knjižico.
6347
Omahon Mihael, Višnja gora 37, evidšt. S-6-3134 za kolo znamke »Wanderer«.
6279

Pire Franc, roj. 5. VIII. 1923. Gornji
grad 65, vojaško knjižico, izdano od voj.
odseka OLO Šoštanj, izkaznico za kolo St.
65040, evid. št. 1300, osebno izkaznico.
Izkaznico OF potrošniško nakaznico IR-1
(52 točk), vse izdane od OLO Šoštanj, izkaznico Plan-'nske zveze Jugoslavije, izdano od Planinskega drušVa Domžale jn
izkaz Planinske zveze na ime Irmnnčnik
Olga izdano v Domžalah.
6345

Mihelfif Anton, Ljubljana. Dom Ivana
Ovaria, delovno knjižico št. 279-2631.
6064
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Rebolj Minka, Ljubljana, Celovška 63,
knjižico za kolo evid. št. S-l-14104, tov.
št. 435008.
6185
Roher Jožef, Ročica št. 62, Sv. Ana v
Slov. gor. knjižico za kolo številka okvira
240.929. št. tablice S-22.157.
5263
Rejc Zorko, pravni referent pri jav. tožilstvu v Ptuju, prometno knjižico za motornp kolo znamke »Bianchi* št. 12164.
izdano na ime Plešnar, Godovic.
5920
Rihtar Antonija. Mali Mengeš 79. knjižico za kolo evid. št. 1429, tov. St. 21368.
6100
Rihter Stanislav, Domžale, Industrijska
št. 18, delavsko knjižico, izdano od KLO
Domžale.
6276
Rudnik rjavega premosa Zagorje, avtopark, spozn. reg. št. S-4466 preurejenega
tovornega avtomobila znamke »Chevrolet«.
6291
Salladin Vilko, Ljubljana, Novi blok III,
št. t ftiškfi :::!.uznico Zveze borcev, izd:itio
31. XII 1948 od rajonskega odbora ZB,
Ljubljana II.
6268
Seljak Matevž. Jesenic?, Gosposvetska 9,
knjižico *a kolo znamke »Mars« evid št.
5248.
0178
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Sešel Alojzija, Maribor, Pobrežje, Zeniljičeva 1, osebno izkaznico, izdano na Pobrežjj 1. 1945 in sindikalno izkaznico
Sindikata brivcev.
6033
Sindikalna podružnica tovarne cementsalonit Anhovo, ooidikalne i7.ka7.nice na
ime: Gabrijelčič Jožef, roj. 1895, št. izkaznice 2432883, Suligoj Mirko, roj. 1927, št.
izkaznice 2432687, Mannič Alojz, roj. 18S7,
št. izkaznice 70160, Mark.č Angela, rojena
1911, it. izkaznice 2430392 in Manîreda
Anton, rojen. 1901, št. izkaznice 69591.
6OS0

Sindikalna podružnica tekstilne tovarne
Št. Pavel pri Preboldu, sindikalno člansko
izkaznico št. 6414." na ime Razboršek Jože.
žt. 60155 na ime Kalan Franc in št. 696S9
na ime Florjan M^jda.
5989
Sindikalna podružnica »Inteks«, Kranj,
Člansko knjižico ?t. 57493 na .me Fabjan
Antonija, št. 57695 na ime Stempihar Janez in št. 57561 na ime Žirovnik Jože.
4796
Sindikalna podružnica »lnteks«. Kranj,
člansko izkaznico št. 1695361 na ime
Aljančič Valentin, št. 2996403 na ime Ciperle Pavla, št. 1692815, na ime Dolžan
Franc, št. 259786 na ime Drešar Franc,
It. 2996404 na irne Dragar Antonija, št.
'.,35369. na ime Jagodic Ljudmila, številka
t!"94116 na ime Kekalj Alojzija številka
1320107 na ime Kes Marija, it. 1695374
na ime Kozoslav Rozalija, It. 271643, na
ime Kristane Marjana, št. 29Ö6126 •• ime
Mrlič Žarko. št. 1695883 na ime Pogačnik
Angela, it. 1323443 na ime Pucelj Anica
ta št. 1296S45 na ime Pucelj Marjan. 4797

Skeijanc Matej, Kranj, Cankarjeva 17,
osebno izkaznico, planinsko in OF izkaz,
nico, sindikalno knjižico, potrošniške karte, tekstilne točke in knjižico za kolo, evid.
št. tablice S-4-5843, vse izdano v Kranju.
5995
Skrbe Vladimir, Ljubljana, Sv. Petra c.
št. 25. sindikalno knjižico, izdano pri
»Pecivo«, Ljubljana 1. 1948, izkaznico OF,
izdano 1. 1948.
6063
Skrk Roža, Ljubljana, Carja Dušana 16,
osebno in OF zkaznico.
6262
Smuk Zlata, Ljubljana, Jeranova 14,
osebno izkaznico, izdano na Jesenicah,
izkaznico 0F, izkaznico Zveze borcev in
potrdilo za vojne invalide.
6355
Šoštarii- Antonija, Ljubljana, Litostrojske barake, tovarniško izkaznico, izdano
cd »Litostroja«. Ljubljana.
6240
Sparovec Silva. Ljubljana, Zvezna ul. 3,
mladinsko izkaznico št. S.16700-1661, izdano 10. XI. 1947 od RLO II.
6103
Spelko Anica, Vavta vas, p. Straža,
esebno izkaznico.
6187
Susteršič Stanka, Skofja Loka, Stara cesta 8, začasno osebno izkaznice št. 873,
uelužbensko knjižico št. 18506, izdano v
Skcfji Loki. sindikalno knjižico št. 63939
Zveze delavcev in nameščencev gradbene
stroke, industrijsko nakaznico z« I. tremesečje 1950 ffi-1, 2 industrijski nakaznici VN in nakaznico za popravilo čevljev.
6244

Skubic Stane, Ljubljana, Hitrogradnja.
Dimničeva ulica, knjižico za kolo evid
St. 14081.
6069

Tragin Albert, roj- 20. VIII. 1930 sedaj v Brezjah št. 34, KLO Gorjaneko, Sežana, izkaznico za kolo in osebno izkaznico, izdano pri poverieništvu za notranje
zadeve v Sežani 1. 1947.
5822

Smoljanovič Dujan. Ljubljana, Vidov danska 1, indeks geodetskega oddelka
univerze v Ljubljani, izdan 1950.
624R

Tratnjek Viktorija. Ljubljana. Cesta
dveh cesarjev delavsko kniižico številka
1244212, irdano 21. VI. 19-17.
6174

Sobotič Antona Ludvik, Livek, p. Kobarid, delavsko knjižico St. 1936063, št. de.
lovodnika 1623. izdano od uprave za delovno silo pri 0L0 Tolmin 30. XI. 194S.
5626
Somer Marjeta, Lesane št. 9, p. Apače,
knjižico za kolo št. 0735467.
5674

Trčok Milka, Trata 5. Škofja Loka. sindikalno knjiž-co, zdano od tovara? športnih čevljev v 2ireh '• 19486269

Stari? Alojz Ljubljana, Levčeva 7. i 7.
kaznico KPS. izdano v Ljubljani 1. 1948,
izkaznico Zveze borcev, planinsko in osebno izkaznico.
6151
Strgar Maks. Usnjarski tehnikum. Demfalò, roj. 9. X. 1919, vojaško knjižico, izdano od vojaškega odeeka Kamnik 29.
VTTI. 1949.
6275
Suhar Slavica, Kranj. Tavčarjeva 25,
dindikalno knjižico št. 1501700, izdano v
Kranju.
635?
fiehič Sulejman. Ljubljana, Ambrožev
trs 7, esebno felwznico in vojaško knjižico.
6184
Šeajca Jože, Podhesta 3, p. Pođturn,
evid iblico za kolo št. 1502.
6191
Skoda Milka, Ljubljana, Rožna dolina,
Cesta II. št. 39. osebno izkaznico, izdano
v Novem mestu 1946 in sindikalno kniižieo, izdano od >Tobačne tovarne« v Liubtianl 1. 194-8.
6067

Tuliïiî Ivan. Zagradje pri Slov. Brodu,
osebno izksznico in izkaznico OF.
6061
Turk Jože!, Hajdoše 23, p. Hajdina pri
Ptuju, knjižico za kolo, serijska št. 20-5156.
tov. U. 855522.
5923
Umek Jože, Trbovlje, Loke 220, osebno
izkaznico in sindikalno knjižico št. 59534.
Uprava NM za Slovenijo, vozniško knjižico ?t. 3957, -zdano od uprave NM Ljubliana na ime Razpet Peter, roj- 28. VI.
1919 v Bistrici, okraj Kranj, st. 1565, izdano od uprava NM Celje na ime Bratuž
Vlado. roj. 23. IX. 1924 v Golubavcu. LR
Hrvatska in št. 3217, izdano od uprave
NM Ljubljana na ime Gačnik Ignac, roj.
14. XI. 1919 v Češnjevku, okraj"Trebnje.
1473
Urbar Ciril, Ljubljana, Kuharjeva 5,
osebno in oficirsko izkaznico, izkaznico
KPJ, izdano od celice na univerzi v LJubljani ter izkaznice univerze.
6266
Valjavec dr. Ljudevit, roj. 4. IX. 1879
v Ljubljani, stanujoč v Beogradu. Dositeleva 5. upokojenec, ofebne izkazn'ro, i?.

Štev. 20-21. VI. 1950
dano od odtoku za notr. zadeve 1. rajon*
v Beogradu 27. XII. 1947.
6302
Vauhnik Franc, Sv. Miklavž pri Mariboru, evid. št. tablice S-17-9331.
6111 ,
Vehovec Mirko, Hrastje, KLO Pekre pri
Mariboru, prometno knjižico za kolo znamke »Radstein«. št. 2095141, evid. št. tablice S-17-10563 in železniško izkaznico za
prosto vožnjo.
6113
Velikonja Viktorija, Ajdovščina, Gregorčičeva 28, Izkaznico za kolo št. S-28-558,
tov. št. 78901, izdano od notr. uprave
Gorica.
5578
Velkavrh Andrej, Sremeka Mitrovica,
KPD, šolsko spričevalo osnovne šole iz
1. 1940/41.
6182
Veronik Barbara. Zg. Vižinga, Marenberg, izkaznico za kdo tov. št. 31006, št.
tablice S-18-2426 izdano od NM Maren:
berg.
5818
Verbič Angelik, Ljubljana, Napoleonov
vojaško knjižico, izdano v Ljubljani 1947
in osebno izkaznico, izdano v Ljubljani
I. 1945.
6260
Viđan Davor, Ljubljana, Napoleonov
trg 7. :ndek3 medicinske fakultete ljubljanske univerze, izdan v Zagrebu lets
1945.
6070
Vodušek Milko, roj. 22. V. 1931 v Stepah št. 27. p. Ptujska gora, čevlj. pomočnik v Tovarni volnenih izdelkov, Majšpeir-k, potrdilo vojaškega odseka v Ptuju,
potrdilo o predvojaški vzgoji, izdano- 00
poveljnika Medveda Karla in knjižico za
kolo št. S-20-12966, št. okvira 67-91. 5751
Vrabec Alfonz, Striževo 37. p. Strelišče,
prometno knjižico za motor znamke >•*•
sa« št. 266245.
6154
Vurkelje Slane, poelovedja »Tiskanica«
Krani. nakr.znico za kurvo K-2 izdan0
od MLO Kranj, nakaznico K-4 na iffl?
Bursar Miha. Kranj. Tavčarjeva 22 in nakaznico K-3 na ime Čadež Bogomir. Kranj.
Tavčarjeva 14.
5929
Zaje Antonija, Ljubljana. Postojnska 6^
5934
izkaznico OF.
Zđcšar Fani. Za va^io 33. p Ze. Šiška
mespf.no tramvajsko karto •• l'unii, živ'eko karto za junij 1950, nakazilo za kur
javo. mrtvaški li?! za otroka in tov. Irta?
nico »L:tc<stroja«.
6&1
Združene pav>nice Vovfc, evid. tabieo
za kolo št. 1500.
62<4
Zibclnik •?.&1, L'ubljana. Pod hribom
osebno izkaznica izdano v Ljubllani.
611'
Zehar Štefka Sešče. p. Sv. Pavel rj
Preboldu, orometno kni'žico za kolo >•
144] 888. evid št. 1157.*.'
^
Žižek Janko. Maribor. Kosarjeva S8,
prometno kniižic^ za kolo znamke y?£".
t>edo* ït. 687097 evid. *t. tablice S-i"
1579 sindikalno •••••• 't. 48-40? ,fT
oHlafitae kaTte na ime Cule Terezij
Roïpoh.
. «I011
Zuža Jelka, akad. slikar, osebno izk«'
5SJ
nico. izdano od KLO Žalec.

Izdaja >Uradni liet LRS«, Direktor in odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik, tisk* fc'ekarna >Toneta Tomšiča«, vai v Ljubljana
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Priloga k 21. kosu z dne 4. julija 1950.

ŠTEV •

Razglasi in oglasi
•. naši založbi »ta izšla:

Cenik nižjih enotnih cen za industrijske izdelke
z veljavnostjo na vsem ozemlju LRS
Ta ceruk v izdaji in priredbi »Urada za cene pri predsedstvu vlade LRS« je dopolnilo »Ceniku odkupnih in
državnih (vezanih) cen za poljedelske pridelke nižjih
enotnih ceo v prodaji na drobno za industrijske izdelke<,
^ je bil objavljen kot priloga v Uradnem listu FLRJ
št
- 41 z dne 14. V. 1949 m obsega:
V 1. delu načelne predpise v zvezj s cenami, važne
*a trgovmo in veljavne na območju LRS kot dopolnilo
Jeznim predpisom. Tu je uvrščena uredba o stroških
dri. trgovskih podjetij, odločba o rabatih in maržah za
Proizvode, za katere so predpisane enotne cene, odločba
0
rabatih za sol, odločba o trgovskih maržah za kmetijske
Pridelke in za kmetijske pridelke, ki se kupujejo od
Pridelovalcev po določenih (vezanih) cenah, dalje odločba
0
obveznem zaokroževanju cen v prodaji na drobno, od«>&ba o dostavnih pasovih in o normativih za dobavo
bla
ga iz tovarn in trgovskih skladišč (baz).
V 11. delu so nižje enotne cene z veljavnostjo na
y
äem ozemlju LRS. Tu so navedene cene za živila in
^elke živilske industrije, dalje oene za obsežno sku^°*> izdelkov tekstilne industrije, za izdelke kovinske

industrie in elektroindustrije, cene za izdelke lesne industrije in gozdarstva, za nekovine in gradbeni material,
za izdelke kemične industrije, izdelke iz kartona, lepenke in papirja, cene za fizkulturno orodje in igrače
ter cene za najrazličnejše usnjene izdelke. Na kraju je
dodatek cen za žična pletiva in platno.
Pregleden in za praktično uporabo zelo koristen
cenik izpolnjuje vrzel v sistemu cen, ki je nastala po
objavi cen zveznega pomena, veljavnih na vsem ozemlju
FLRJ. Z njim smo dobili praktičen priročnik cen za
Industrijske Izdelke republiškega pomena. Cene so razvrščene pri vseh skupinah v posamezne podskupine, tako
da se lažje in hitreje najdejo.
S posebno odločbo Urada za cene pri PVLRS so
razveljavljene vse do sedaj po tem uradu objavljene cene
za Istovrstne izdelke in veljajo poslej cene, objavljene v
tem ceniku. Zato je priročna knjiga vsem uradom, ustanovam, krajevnim ljudskim odborom kakor tudi obrtnikom in posameznim interesentom tembolj koristna. Strani
ima knjiga 202 in stane 60 din.

Register piavnih predpisov za J. 2949
Ta periodična publikacija, ki je nadaljevanje prvih
J eh izdaj za leto 1945-1947 in 1948 vsebuje predpise,
5 so büi objavljeni v letu 1949 v Uradnem listu FLRJ,
sadnem listu LRS, Finančnem zborniku in Vestniku
Uta
da za cene pri predsedstvu vlade LRS. Poleg pravnih
?redPišov so v register sprejeta tudi razna navodila, polnila in vprašanja iz Finančnega zbornika, ki so v zvezi
9
davnimi predpisi, objavljenimi v registru.
Snov je urejena po abecednem redu glavnih gesel in
"' abecednem redu stranskih geeoL CHaîvna in stranska
v

zalogi imamo med drugimi še tele knjige in
°*Ure:
K .dokumenti o razvoju ljudske oblasti v Sloveniji.
J?!1**, katere gradivo je zbral in priredil ljudski
m nec in univerzitetni prof. dr. Makso Snuderl, prinaša
d
s£ °kumentov, od razglasa CK KPS na slovensko ljudvil koaec aP"ki 1941 do ukaza o imenovanju Narodne
= *de Slovenije dne 5. maja 1945. Posameznemu razdobju
! Postavljen na čelo splošen pregled razvoja v Jugoslaviji
neto oris razvoja v Sloveniji. Na kraju Knjige je kofantai" ki pojasnjuje pomen posameznega pravnega akta.
r.urp' ki obsega 240 strani,'stane broširana 66, v pol^10 vezana 78, v celo platno vezana pa 90 din.
poi ^blrka gospodarskih predpisov III. del je važno do*
dfj lo Prvih dveh zbirk Splošnim predpisom o upravi
^ " £°5Podarskih podjetij so dodani glavni predpisi o
lr
°ri nad izvozom in uvozom ter carinski zakon, pred;ij
1
° 'üvalidskih gospodarskih podjetjih, detaveko-uainzhr

gesla so vzeto načeloma iz naslova pravnega predpisa,
včasih pa tudj iz vsebine. Praktično zbrano bogato gradivo registra je tehnično prirejeno tako, da je zelo pregledno in bo vsak čimhitreje lahko našel iskane predpise.
Vsi uradi in ustanove, državna gospodarska podjetja pa
tudj posamezniki, ki se bavijo s študijem razvoja naie
zakonodaje in gospodarskih predpisov bodo s tem priročnikom imeli praktičen pripomoček za svoje poslovanje.
Strani ima register 356 in stane v trde platnice vezan
55 din.

benskih restavracijah, dečjih jaslih, predpisi o ustanovitvi
in prenehanju delovnih razmerij in o delavskih knjižicah,
delovnih normah in tehničnih normativih porëbe delovne
sile in materiala, o akumulacijah in cenah itd. z dodatkom. Zbirka, ki ima nad 35 tabelaričnih pregledov jn
vzorcev, obsega 879 strani in stane v polplatno vezana
130 din.
Splošni register predpisov za leta 1945—19*7. Strani
453, cena ÔOdin in
Splošni register predpisov za leto 1948. Strani 404,
cena 58 din.
Komentar h kazenskemu zakoniku, splošni del. Strani
304, cena 90 din. Slovenski prevod okusno in v platno
vezane knjige je zamišljen in izdelan v prvi vrsti kot olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel splošnega dela
kazenskega zakonika pri uporabi posebnih kazenskih
zakonov.
Ravnateljstvo »Uradnega Usta LBSc

Stran 338

Razglasi ministrstev
Spremembe
rodbinskega imena
Drž. št. 1402/50

Stev. 21 - 4. VII. 195"

URADNI LIST LRS

6664

Z odločbo MLO glavnega mesta Ljubljana, poverjeništvg za notranje zadeve z
dne 5. VI. 1950. drž. št. 1402/50 Je bila
P e z d i r j u Romanu, roj. 10- IV. 1909
v Celovcu, gospodarskemu poslovodji v
Ljubljana Kamniška uL 20 in njegovim
otrokom: Romani, roj 25. II. 1938 v Ljubljani, Dragici, roj. 20. VII. 1940 v Ljubljani in Milošu, roj. 17. IV. 1945 v Ljubljani, po 21. členu zakona o osebnih imenih dovoljena sprememba rodbinskega
imena v Potočnik.
Sprememba velja od dneva te objave.
Drž. št. 1405/50 .
6665
Z odločbo MLO glavaega mesta LjubIjana, poverjeništva za notranje zadeve z
dne 5. VI. 1950, drž. št. 1405/50 je bila
Pezdir Dragi, roj. Glegovšek, roj. 4.
XI. 1914 v Ljubljani, gospodinji v LJubw
ljani, Kamniška ul. 20, po 21. Senu o
osebnih imenih dovoljena sprememba rodbinskega inrena v Potočnik.
Spremembe velja od dneva te objave.
Ljubljana, dne 15. Junija 1950.
Drž. •. 1JO0/Ó0
6942
Z odločbo MLO glavnega mesta Ljubljane, poverjeništva za notranje zadeve z
dne 20. Vi. 195C. drž. št. 1500/50 je bila
Pezdir Ani, roj. 22. V. 1S96 v Ljub-,
ljani, blagajničarki, stanujoči v LJubljani,
Krojaška ul. 1, po 21. členu zakona o
osebnih imenih dovoljena sprememba rodbinskega imena v »S 1 p i če
Sprememba velja od,dneva te objave.
Ljubljana, dne 29. junija 1950.
Mestni LO glavnega mesta Ljubljana,
porerjeništvo za notranje zadeve

Register državnih
gospodarskih podjetij
Vpisi
1326.
Sedež: Hrastnik,
Dan vpisa: 10. junija 1950.
Besedilo: Rudnik rjavega premoga,
!ra»tmk.
Poslovni predmet: Pridobivanje in pro.
.mja rjavega premoga.
Uetanoviteli podjetja: Vlada FLRJ, odločba IV. št. 8648/48 z dne 15. X. 1948;
podjetje je prešlo z odločbo tete vlade IV',
5t. 734/3 z dne 23. II. 1950 v upravo vlade
r,RS.
Operativni upravni, voditelj: Generalna
erekcija za rudarstvo LRS.
Podjetje zaeiopajo in zanj podpieujejo:
Pevec Konrad, direktor, ki podpisuje
eamostojno, v obsegu zak. pooblastil in
pravil podjetja,

Sluga Ivo, pomočnik direktorja, in
ing. Gcatifa jBoria, glavni inženir, ki
podpisujeta v odsotnost' direktora v
istem obsegu kot OHJ.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
«
dne 10. junija 1950.
Št. 243-313-1950
6587

Kajtna Mira, šef računovodstva, eapoipisujè listine po 47. členu epi. zakona o
drž. goep. podjetjih.
Ministrstvo zu finance LRS,
Ljubljana,
dne 10. junija 1950.
„,_a
St. 243-332—1950
^8

•

Sedež: Ruše.
, Dan vpisa; 9. junija 195Ü,
Besedilo: Tovarna dušika, Ruše.
Poslovni predmet: Podjetje izdelujeJI6"
koči amonijak, amoni jakov0 25% vod*
amonijev sulfat, disu-plin. rere-krom, karbure, ferokrom suraffine, kromeilicij. Jj'
romangan, kajcijoijanamid, kalcijkaro-"kisik, snov za čiščenje acetilena, žveP}?^
dioksid, ogljikovo kislino, umetno gnojil0
in negašeno apno.
.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odločba št. Pov. 462 z dne 23. X. 1940; [**
jetje je prešle« z odločbo iste vlade IV. -*•
1865 z dne 3. IV. 1950 v pristojnost vlad«
LRS.
Operativni upravni voditelj: Genera^3
direkcija za kemično industrijo LRS. 3,
Podjetje zastopata in ?anj podpisuje*
RobiČ Anton, direktor samostojno. v
obsegu zak. pooblastil in pravil podje'!s03Dolinšek Ivan. šef računovodstva, "
podpisuje listine po 47. členu epi. zakona
o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 9. junija 1950.
„„sSt. 243-826-1950
6304

1327.
Sedež: ••••• Bistrica.
Dan vpisa: 16. junija 1950.
Besedilo: Rudnik lignita, Ilirska Bietrica.
Poslovni predmet: Pridobivanje to pro.
daja lignita.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odločba IV. št. 3293/2 z dne 23. IV. 1949;
podjetje je prešlo z odločbo iste vlade
IV.-št. 734/3 z dne 23. II. 1950 v upravo
vlade LRS.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za rudarstvo LRS.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Slokan Franc, direktor, eamostojno v
obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja.
Oprešnik Stanko, obratovodja, v odsotnosti direktorja, v istem obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 16. junija 1950.
Št. 243-822-1950
6594
1328/29.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 10. Junija 1950.
Besedilo: Tovarna gradbenih polizdelkov, Ljubljana.
Poslovni predmet: Produkcija gradbenega materiala in elementov za montaž,
ne gradnje.
Uetanoviteli podjetja: Vlada LRS, od.
ločba §t. S-zak. 223 z dne 5. VI. 1950.
Operativni upravni voditelj: Glavna di.
rekcija industrije gradbenega materiala
LRS pri Ministrstvu za gradnje LRS.
Podjetje zastopata ta zanj podpisujeta:
Kniljc Bernard, v# d. direktorja, samo.
etojno, v obsegu zak. pooblaêtil in pravtl
podletja,
Binter Miran, glavni računovodja, sopodpisuje listine po 47. členu epi. zakona
o drž. gosp. podjetjih
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 10. junija 1950.
Ôt. 243.836-1950
6589
1330.

•

Sedež: Radeče pri Zidanem mosta.
Dan vpisa: 10. Junija 1950,
Besedilo: Tovarna dokumentnega in
kartnega papirja.
Poslovni predmet: Proizvodnja flnib
vrst papirja.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, od.
ločba PO št. 2065/26 z dne 81. XII. 1940;
podjetje je prešlo z odločbo iste vlade IV
št. 1865 z dne 3. IV. 1930 v upravo vlade
LRS.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za kemično industrijo LRS.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Kosel] Stane, direktor, samostojno, v
obsegu zak. pooblasti] fa pravil podjetja.

1331.

1332.

Sedež: Trbovlje,.
Dan vpisa: 10. junija 1950.
Besedilo: Rudnik rjavega premoga. Ar"
bovlje.
Poslovni predmet: Pridobivanje in P10"
daja rjavega premega in opeke.
.
Ustanovitelf podjetja: Vlada FLRJ. «g:
x
ločba št. IV, 8648/48 z dne 15- - sf;,
podjetje Je prešlo v upravo vlade LRj
odločbo vlade FLRJ IV. št. 734/3 z dn
23. II. 1950.
._.
Operativni upravni voditelj: Genera»»
direkcija za rudarstvo LRS.'
, .
Podjetje zastopajo in zanj podpisujej»Hegler Jože, direktor, ki podoisuje «•
moetojno, v obsegu zak. pooblastil :n Pr
vil podjetja,
ing. PreželJ Vinko, glavni Inženir W ,
Irt Janez, pomočnik direktorja, ki P°*
pisujeta v odsotnosti direktorja, v let
obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
i
Ljubljana,
dne 10. junija 1950.
< ,S5
6o8
St 243^11-1950
°
1333.
Sedež: Tržič.
Dan vpisa: 9. junija 1950.
Besedilo: Tovarna lepenke, Tržič.. ,Q_
Pcelovni predmet: Industrijsko woven je lepenke.
_TOT „dUstanovitelj podjetja: Vlada •••, ,
ločba IV. «t. 55/4 z dne 14. IV. 1«7•••.
jetfe fe preSlo z odločbe iste vladei ei-.g
1865 t dne 8. IV. 1950 v pristojnost via
T T?Q

i a

Operativni upravni voditelj: Genera
direkcija fcemicne industrije •%-,-„•Podjetje zastopata in zanj P°**£,toj.
Repše Franc, v. d. dlrekörja, «ÄJ.
no, v obsegu zak. pooblastil jn pravn v
Jettu

21 — 4. VII. IQÓO
Mitoè Ljudmila, Sef ra&iaavpdtftnra,
*4?odpiäuje listine pò 47. členu «pi. za*«$ o dri. gosp. podjetjih,
Ministrstvo m finance LRS,
Ljubljana,
das 9. junija 1950.
St. 243-299/1-1950
6663
1S31.
*
Sedež: V evie, p, Polje, Ljubljana.
£aa vpjbu; 20. junija 1950.
ßeeedüo; Papirnica in »tarn* cetalwe,
Vejue-Gorttane.
Poslovni predmet: lndiwtrijcikü proli.
-^••••• papirja • celuloze.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRJ, oul0ct
>a IV. ài. 4591/47 z dne 27. X. 1947:
Pod/ttjp je prež!o 12 zvezue uprave v upraï'o vlade LRS z odločbo vlade PLIM IV.
"• lSOj 2 ane 3. IV. 1950.
Operatnni upravni voditelj: (••••••••
^•ekcjjti za kemično iuduatpijo LKS.
podjetje zaupajo iu zanj podpihujejo:
Men Lado. direktor, eamostoiuo. v ob?
* žu zakonitih pooblastil in pravil podjetja,
lavčar Edo, komercialni direktor in
Kunst Mak«», tehnični vodja, ki podpišeta v odsotnosti direktorje v ieteoi ob**£» kot oni,
KoiaJk Jože, claviu računovodja, lietine
f* 47. členu epi. zakona o dri. gospodar.
*Wa podjetjih.
JlirJjtrstvo »a finance LBS,
Ljubljana,
dne 20. junija 1950.
ât 243-345—1960
6634
1885.
*
Sedež: Videni ob Savi.
*W vpiea: 14. junija 1950.
Besedilo: >C«luIoza<, Videm ob Savi,
{wlovnj predmet: Proizvodnja celuloze.
.Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ. od°% žt. 462 % dne 23. X 1946: podjetje
£l>«što z odločbo ißte vlade št. 1&65 z
^e 3. IV. 1950 v upravo vlade LRS.
.Operativni upravni voditelj: Generalna
îfkcija za kemično induatrijo LRS.
podjetje zastopajo in zauj podpisujejo:
, ûinmijj Milan, direktor, samostojno, v
0D
*egu zak. pooblastil 1n pravi] podjetja.
•••• Mihael, komercialist, podpisuje v
^fotnoôti direktorja, v ietero obsegu kot
JvaSij Erno. §el raCunotodetva. eopod.
T^b listine po 47. Senu *pl zakona o
ovatti gospodarskih podjetjih.
Minietrjtro za finance LRS,
Ljubljana,
dne 14. junija 1950.
Št. 243-306/2-1950
6599
«to
*
f.c<iež: Vremski Brftof.
Pan vpisa: 16. junija 1950.
^ftsedilo: Rudnik èrn*g» premega, Tiili i0vai Predme,: Pridobivanje In pro• j? črnega premoga. .
losV'tenoTiteq podjetja: Vlada FLRJ. odwS? 1 IV- «. 8M9/1 z dne 23. IV. 1949;
(V 'f !* Je preîlo z odloîbo tete vlade
IhJ1 7&ß z dne 23. II. 1930 v upravo
đ.4Peratrvni

upravni voditelj: Generalna
£kdja za rudarstvo LRS.
0
L «IetJe zastopata in zanj podpieujataobsóe au •••••, direktor, samostojno, v
p žu zak. poobtoetJl in pravil podjetja.
Znlk Frauc
«••••t
- namestnik, v odsotnoetl
' ç^'orja. v '«tem cbeegu kot oni.
Hinijtrìtro za finance LRS.
Ljubljana,
due 16. Junija 19S0.
ât 243.81Q--1950
8695

URADNI LIST LRS
18S7.
Sedež: Zagorje,
Dan vpisa: 10* junija 1950.
Besedilo: Rudnik rjavega premoga, Zagorje.
Poslovni predmet: Pridobivanja ja prodaja rjavega premoga in apna.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ. od.
ločba IV. St. 8648/48 z dne IS. X. 19+8:
podjetje je preâlo z odločbo iete vlade IV.
št 784/3 t dne 23. II. 1950 • upravo vlade
LRS.
Operativni upra vaj voditelj: Genpralna
direkcija za rudarptvo LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Klančišar Mart•, direktor, ki podpisuje
eanjoatojno, v obsegu zak. pooblastil iû
pravil podjetja,
Aäii Alojz, šef komercialnega oddelka,
in
Malovrh Franc, glavni inženir ki podpisujeta v odsotnosti direktorje, v ietem
obsegu kol oni.
Ministrstvo za, finance LRS,
Ljubljana,
dne 10. junija i960.
St. 243-312—1960
1338.
Sedež: Sv. Pavel pri Preboldu št. 74.
Dç»n vpisa: 7. junija 1Ô50.
Besedilo: Cerljarska delavnica. KLO Sv.
Pavel pri Preboldu.
Pcalovni predmet; Izdelaiva čevljev in
popravilo.
Uetanovitelj podjetja: KLO Sv. Pavel
pri Preboldu.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Sv. Pavel pri Preboldu.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Lapan Mihu, upravnik, v vseh zadevah
samostojno,
Lubej Franc, poslovodja, v denarnem
prometu do 20.000 din.
/ Okrajni LO Celje okolica,
poverjeniitvo za finance,
dne 7. junij« 1950.
St. 1527/50
6865

•
StKlei: Mala Bukovica (MLO Koiece).
Dan vpisa: 21. lunlja 1950.
Besedilo: Ekonomija 0L0 II. Bistrica.
Posloval predmet: Poljedelstvo in vrtnarstvo, sadjarstvo in Živinoreja.
Ustanovitelj podjetja: 0L0 IL Bietrica,
poverjenjSlvo za kmetijstvo.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO H. Bistrica, povBrjeniìfvo za
kmetijstvo.
Ekonomijo zaetop« in zanjo podpisuje:
austdnCiC Anton, upravnik, v»e pogodbe
do lOO.OOOdin, nad' tem zneskom pa operativno upravni voditelj OLO II BSetrica,
poverjenistvo za kmetijstvo.
Okrajni LO II. Bistri««,
poverjeniitvo za finance,
dne 21. junija 1950.
et. 372/6
aeee
1340.
Sedež: Bled.
Dan vpisa: 19. junija 1950.
Besedilo: Okrajna lekarna, Bled.
Poslovni predmet; Nakup in prodaja
zdravi] in izvrševanje veeb zadev lekarniške stroke.
Ustanovitelj podjetja : OLO Jeeemce.
Operativni upravni voditelj: Izvrtani J
odbor OLO Jesenice.

Stma S3T
Podjetje stopajo • zanj podpisujejo:
Mr. Zaïtida Marije, wpravnik, 4 oWegn
zak. poobwstil in pravil podjetja,
Zupan Franc, knjigovodja, v*» Ijntua
po 47. členu epi. zakone o drž. go«podaj>
likih podjetjih in v vseh primerih, ki eo
posebej dolofeni e pravili podjetja; v oci.
sotucnii teh podpihuje pooblasčeal u#lui.
b-enec.
Sedež; Jesenice.
Dan vpiéa: 1•. jU-nija 1950.
Beaediio: Okrajna lekarna, ••»•••-•
PođJ("vni predmet: Xakup in prodaja
zdravil m izvrševanje veeh lekemiikib
poelov.
Ustanovitelj podjetja: OLO Jesenice.
Operativni upravni voditelj: Izvriiini
odbor OLO Jesenice.
Podjetje zastopajo in zanj podp«ujejo:
Mg. ph. Pru» Olga, eamcetojno, v obsegu zak. pooblasti] in pravil podjelu.
Zupan Franc, knjigovodje, ve* listine
po 47. členu epi. zakona 0 drž. gospodar.
ekih podjetjih in v veeh primerih, ki <K>
posebej določeni e pravili podjetja, v odeotnoeti teh podpieuje pooblaščeni usluiât. IX—8•/2/e0
6575
Sedež: Radovljica,
Dan vpiea: 19. junij« 1950.
Beeedilo: Okrajna lekarna, Radovljica.
Poslovni predmet: Nakup in prodaja
zdravil in izvrievezije veeh zadev lekar.
niške etroke.
Ustanovitelj podjetja: OLO Jeaenice.
Operativni upravai voditelj: IzvrSiln!
odbor OLO Jeeenice.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Mr. Hočevar Nika, upravnik, v obsegu
zak. pooblastil iu pravil podjetja,
2upan Franc, knjigovodja, vse ••••
po 47. členu epi. zakona o drž. poepodar«kih podjetjih in v veeh primerili, ki »
posebej določeni a pravili podjetja; v odsotnosti teh pođpiauj« pooblaJceai uelui.
benec.
St. IX-898/2/50
«578
Okrajni LO Jeseuirc.
poverjeniïtro za fiuancy,
dne 19. junija I960.
St. »00/2-••
8577

•

1341.
Sedež: Mojitrua.
Dan vpiea: 24. junija I960.
Beeedilo: Krajevna »Elektrarnac MoJ.
strana.
Poeloval predmet: Proizvajanje elektriïne energij« io oddaja te potrošnikom,
električne inltalacijt ne podroSju omrei'«
te elektrarne in preekrba material« z*
event. podalJSave ali obnovit» potreb,
nega omrežja.
Ustanovitelj podjetja; KLO Dovje—M"
strana.
Operativni upravni voditelj: Izvr^ .
odbor KLO Dovje—Mojstrana.
Podjetje zaatopajo in zanj podpihuj*»
Svajger Filip, upravnik, v obsegu zakonitih pooblastil >n pravil podjetja,
Sonje Stelka. knjigovodja, listine po 47.
Jlenu epi. zakona o drž. gc*p. podjetjih,
poleg imenovanih p« ie îlen KLO ooric
Mojstrana
Rabi« Ivan.
Okrajni LO ••••••,
puverjeniitvo za financ»,
dae 24. junija i960.
ât IX-424/2/W

Ö777

Stran 338

•••• •• LBS

im.

1*42,

Sedež: Domžale.
Dan «päea: 14. junija 1950.
Besedilo: Podjetje za izdelovanje cementnih izdelkov, Domžale.
Poslovni praimeJ: Izdelovanje cementnih izdelkov za potrete MLjÖ.
Ustanovitelj pedjelja: MLO Domiate,
odločba St. 861/60 z dne 29. IV. 1950.
Operativni upravni voditelj; MLO Domžale.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Prelovsek Karel, upravnik, samostojno,
spàse finančnega in kreditnega z'nàcaja
eopodpisuje
Tratnik Ivan, nadojnesča ga
Vobič Ciril do zneska 5.000 din, za
meske nad 10.000 podpisujejo le po privoljenju MLO.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 14. junija 1930.
Št. 1073/III—1930
6335
1343.
Sedež: Cerklje.
Dan vpisa: 22. junija 1950.
Besedilo: Krajevna mehanična dclavlica, Cerklje.
Poslovni predmet: Popravilo koles ;n
vsa druga dela te stroke.
Ustanovitelj podjetja: KLO Cerklje, odtočna št. 129/1930 z dne. 10. I. 1950.
Operat. upravni voditelj: KLO Cerklje.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Martinjak Ivan, upravnik, samostojno v
-ugu zakonitih pooblastil in pravil
iietja, v finančnih zadevah pa .skupaj
njim
Prosenc Milka, knjigovodja, tudi v odsotnoeti upravnika in listine po 47, členu
epL zakona o državnih gospodarskih podjetjih.
Okrajni LO Krauj,
poverjenistvo za (inance,
dne 22. junija 195ÔŠt. 11-451/4—1950
6689
1344.

•

Sedež: Cerklje.
Dan vpiea: 21. junija 1950.
Besedilo: Krajevna mesarija, Cerklje.
Poslovni predmet: Izvrševanje del me.
•••eke stroke.
Ustanovitelj podjetja: KLO Cerklje, od.
ločba It. 129 z dne 10. I. 1950.
Operat. upravni voditelj: KLO Cerklje.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
MartinjaJs Ivan, upravnik. aapMStojno,
? obsegu zakonitih pooblastil in pjavil
oodjetja, v finančnih zadevah pa skupaj
' njim
Progenc Milka, knjigovodja, tudi v ođ.
-*>tnosti upravnika in listine po 47. členu
epi. zakona o dri. gosp. podjetjih.
Okrajni LO Kranj,
poverjenistvo za finance,
dne 21. junija 1950
St. U—45*0/4—1950"
1345.
Sedež: Slap.
Dan vpiea: 13. junija 1,950.
Besedilo: Cevljäraka delavnica. Sv. Katarina.
Poslovni predmet: Popravljanje čevljev.
Ustanovitelj pqdjetja: KLO Sv. Katarina, odlûctia 5t i»3 z dne 27 III. 1950.
Operativni upravni voditelj: KEO Sv.
Katarina?

Sfeft gft {F I,- • •-

ofegegû zakonitih, p^oblâstii la Rrayiî podjetja, v finančnih zadevah pa skupaj z
njim
Koder Pavel, računovodja, tudi v odsotnosti upjaviika idi fosfine po 47. člSnu
spi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Okrajni LO Kranj,
poverjenistvo za finance,
dne 13. junija 1930.
St. 11—1043/3—1950
6604

•

1346.
Sedež: Krško.
Dan vpiea: 15. junija 1950.
Besedilo: Mesjno remontno podjetje,
Krško.
Poslovni predmet; Gradnja, vzdrževanje
in popravila zgradb.
Ustanovitelj podjetja: MLO Krško, odločba it. 729 z dne 6.' VI. 1950.
Operativni upravni voditelj: MLO Krško.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Kos Stanko, ravnatelj,
Bostič Olga, računovodja, neomejeno.
Okrajni LO Krško,
poverjenistvo za finance,
dne 15. junija 1950.
Št. 1604
6364

•

1347.
Sedež: Dolnja Lendava.
Dan vpisa: 20. junija 1950,
Besedilo: Mestna plinarna, Dolnja Lendava.
Poslovni predmet: Napeljava plinskega
omrežja po stanovanjskih zgradbah v
Dolnji Lendavi.
Ustanovitelj podjetja: MLO Dol. Lendava.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor MLO Dolnja Lendava.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Sarjaš Jožef, upravnik in
Potočnik Ida, knjigovodja, za upravo.
Ježek Ferdo, predsednik MLO, njegov
namestnik
Novosel Viktor, član izvršilnega odbora,
Vertol Boris, tajnik MLO, njegov namestnik
Kotnjak Ivan, uslužbenec OLO, Lendava, za operativno upravo, vs.i pa po zakonu oziroma priloženih pravilih.
Okrajni LO Lendava,
poverjenistvo za finance,
dne 20. junija 1950.
St. 410/1—1950
6613

•

1348.
Sedež; Hoče pri Mariboru.
Dan vpisa: 8. junija 1950.
Beoedilo: »Sana«, tovarna čokolade in
bonbonov ter pecilnih praSkov, Hoče pri
Mariboru.
Poslovni predmet: Industrijska proizvod,
nja čokolade, bmgonov, pecilnih in hranilnih praškov, pudingov ter vanffijevega
sladkorja.
U3tanavitelj ng.dte.Jja: Vlada LRS.
Operativni upravni voditelj: OLO Maribor ofioEča, poverjenistvo za industrijo
in obrt.
• Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo:
Kuhar Albin, ravnatejlj,
Čekada Drago, glavni računovodja,
Jarc Marjan, komercialist.
Okrajni LO Maribor okolica.
••••••••••• ß» finance,
"dfie 8. junija 1950.
St. 230371-^/6-1950
«610 I

Sedež: ••»••>•.
Dan vtìjèa: fctf junija 1930.,
Besedilo: Okrajna lesna industrija.
Pesnica.
Peslovni predmet: Žaganje hlodovine,
proizvodnja pohiŽfva in etävb'enih mizarskih ózdélkev.
Ustanovitelj podjetja: OLO Maribor
okolica.
Operativni upravni voditelj: OLO Madbor okolica, .poverjenistvo za industrijo in
obrt.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Franges Vladimir, ravnatelj,
Meri Janko, računovodja.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjenistvo za finance,
dne 20. junija 1950.
St. 251271-V/6-1950
6606

•

1350.
Sedež: Selnica ob Dravi št. 25.
Dan vpisa: 22. aprila 1950.
Besedilo: Krajevna pekarna, Selnica ob
Dravi.
Poslovni predmet: Visa dela te stroke.
Poslovni predmet: Izdelovanje in popravilo čevljev.
Ustanovitelj podjetja: KLO Selnica o»
Dravi.
Operativni upravni voditelj: KLO Selnica ob Dravi.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo1
Javornik Zejjko, poslovodja,
Požauko Štefka, knjigovodja, m
Gomivnik Jože za oper. upravno vodstvo.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjcniitvo za finance.
dne 6. junija 1930.
„„
St. 1777/1—V/6-1950
fï6°7
1851.
Sedež: Selnica ob Dravi št. 26.
Dan vpisa: 1. junija 1930.
,
Besedilo: Kraejvna pekarna, Selnica «"
Dravi.
Ustanovitelj podjetja: KLO Selnica o»
Dravi.
Operativni upravni voditelj: Selnica o0
Dravi.
. .
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo.
2unXo Vili, poslovodja,
Poiauio Štefka, knjigovodja.
Gomivnik Jože, za operativno upravno
vodstvo.
Okrajni LO Maribor okpjica,
povorjeniStrp za finance,
dne 1. junija 1950.
^.„a
St. 2029/1-V/6-1Ö50
^09
1352./S3.

•

Sedež: Murska Sobota.
Dan vpisa: 13. junija 1950.
. „
Besedilo: Mestno podjetje »Gramoznic
v Murski Soboti, Bakovska cesta.
Poslovni predmet: Izkop, sejanje graj
moža in peska ter prodaja PRV?«£J
strankam, kakor tudi za vsà državna P°
jetja in ustanove.
, _ .„.„',
w
Ustanovitelj podjetja: MLP M- §°?
odloebla it. 10Q0/1 z dne 16. V. IO?0-,.,..
Operativni upravni voditelj: Izvrću
odbpr MLO v Murafö Soboti.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Némec Fran'c, upravnik ^ do ^jh.
iq0.000ain; liefe? obračunskega, ••1•'
ahiega in kreditnega značaja pa
P

De|eMc Jtojzka, računovodja, ki eoP00'
pfsuìè dò ••• 100,000 din,
RKßi
65
•'
St. 388/1950
^

•••••••,

Stem 888

Besedilo: Mestno preiivodno podjetje •
Murski Sobo«,

PoôIxMini predmet Letovanje krtač,
«aratyu potrebnih lesenih predmetov ter
2Çih, tos.
ustiHbvìtelj (podjetja: MLO Murska Sobota, odločba & 1009/i—1950 z dne 5. V.
19o0.
Operativni, upravni voditelj: Lsvrširni
ra

°đbbr M'LO v Aferezi Soboti.

Podjetje zastopa Sn zanj podpisuje:
••5•• Venčel. upravîuk, ki j© pooblačil sklepati veo pravno posle,, razpolagati
z materialom in blagom, iinaricnimi eVèâetv
ii storitvami in obTatn'imi sredstvi do
•••••• lOO.OOOdin; v njégòvj oosothosti
Podpisuje
Debelak Lojzka, računovodja, sopod••«•• pa tudi
Hojer Anica, 6tati6ti5na manipulantka,
v
odsotnosti enega prvih dveh.
St. 390/1950
6367
. Beeedilo: Okrajno podjetje ^Centralna
!?"arna T Murski Soboti, Titova 29, z obiaI,:- 1- Štefana Cvetka v Murski Soboti, 2»lefana Kovača v Beltincih in 3. Pöd gra.
a
°m v Gornji Lendavi.
"oslovni predmet; Izdelovanje zdravil.
P°
.receptih, nakup in prddaja nadrobno
8
?si.tefnrça in veterinarskega blaga, sperrtet, kemikalij, obveznega materiala,
^•rumov, dietetskih preparatov in kozme.
T16
"ih sredstev.
Ustanovitvi podjetja: OLO v Murski
soboti
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
0(i
V OLO v Murski Soboti.
Podjotip nastopa in zanj podpisuje:
^ rh. Šarbec Branko, upravnik, v njeeovi
odsotnosti
Kreelin Gabrijela, knjigovodja, ki je
•••••,•?•1• podpisovati listine denarnega,
J^jlifneja in obračunskega poelovtfnja^po
'• •^•••••!. zakona o drž. crnep. podjetjih.
St. 394/1950
6571
Okrajni LO Murska Sobota.
povcrjcniStvo za finance,
dne 13 junija 1950.

tosile.

Ustanovitelj podjetja: KLO Gornja. Radgona,
Operativni upravni voditelj: EEO GorPóaìetjè zastopajo in zanj podpisujejo:
Jurea Alojz, upravnik,
Sajnovič Avgust, poverjenik za komunalne aadejfe in
Levar Franc, predsednik KLO Gornja
RadgonaOkrajni tO Radgona,
poverjc'niïtvo za finance,
dne 5. maja 1950.
št. 16/24
4557

•

1356.
Sedež: Gračiščc.
E)an vpisa: 9. junija 19?0.
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje,
Grai3šče.
Poslovni predmet; Izvrševanje vseh poslov gostinstva in turizma.
Ustanovitelj podjetja: KLÖ Gračišce.
Operativni upravni voditelj: KLO Gračilče.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Udovič Ivan, upravnik, v smislu predpisov in pravil podjetja,
Franca Anton, računovodja, v vseh finančnih zadevah.
6366
Besedilo: Krajevno remontno podjetje
Grafciftè.
Poslovni predmet: Izvrševanje zidarskih
del na obrtni način.
UstanoviM,- podjetja: KLQ Gračišče.
Operativni upravni vodiW}: KLO Gracile«.
Podjetje zastopajo in .zanj podpisujejo:
Jakomin Jožef v smislu predpisov in
pravil podjetja,
Franca Anten, v c-dsotiioçti upravnika,
Mihec Karel, računovodja, v vseh finančnih zadevah.
6367
Okrajni LO Sežana,
poverjenistvo fcv finance,
dne 16. junija 1950.

•k

1857.
Sedež: Sežana.
Dan vpisa: 14. junija 1950.
1351
*
Oeëedîlo: O&rajiio odkupno podjetje za
••••• pridelke, sadje. zelenjavo in/ vino,
Seđežt Strniš«©.
Dan vpiea: 15. junija 1950.
Sežana.
Poslovni jwe'dmèt: Trgovina s lâneSkl«esedilo: Krpälnica in šiviljska delavnif a
mi m'd^llfi, z vinom, sadjem. ••••••/•,
p KLO Strniščo v Stenišču.
Poslovni predm"»: Izdelovanje in podestilacija ^D predelava eadja.
Ustanovitelj podjetja: OLO Sežana.
Operativni upravili voditelj: Poverjeniïh'o za državna nabave pri OLO SežanaJJstatinvitelj pndietja: KLO Strnišče.
Podietje zastopa in zanj podpisuje:
uper.it. upravni voditelj: KLO Strni&e.
Soeïc Ivan, upravnik, po predpösäh' in praj^ojetje zastopajo .in zanj podpisujejo:
10
vilih podjetja,
tJi mik Franc, upravnik v •••• upravRavhar Alfonz, i računovodja, v vseh za4j zadevab earn, razen v .finančnih, kadevah finančnega'zn'ačaja.
s&podpiteuje -računovodja,
Okrajni LO Sežana,
£°k'ol Anton, namestnik upravnika,
noverjcnišfvo za finance,
j. etrovi5 Prane, računovodja; v zadevah;
dne 16. junija 1950.
v<}iS Pridržane operativnemu upravnemu
SfS^u' Podpisuje poleg upravnika pred-.
^KLOŠtrni&e.
Okrajni LO Çtuj,
PcverjenisV© za finance,
dne 15. junija 1950.
St. 966/1-50
6419
1855.
'
*
Sedež: Gorenja Radgona, Kardeljeva 6.

S^Pi^ 5. maja 1950. '

'

•

"••••••••••••••• Gwaia. Radgona.

1S58.
Sedež: Šmartno ob paki.
Dan vpisa: 23. junija 1950.
Besedilo: Šiviljska delavnica, KLO
Šmartno ob Paki.
Podovjni predniet: Izdelovanje in poprayîla •••••• oblâfe in pètda.
UsIànrMMj podjetja: KLO Šmartno eb
Paki.
Operat. upravni voditelj: KLO Šmartno
oh Paki,

••• pSäjefy. n'àînesfaaka eta
Bìr&k; Frar% Hai IO KLO in
Če,be1a •••••• jrdStovodja ••&•• de.
lavmiie, p^dpfeüjefa po dva. •••••••|.
Okrajni LO Šoštanj,
pofcrjeniBfro ta. 1••••••,
dnfe 23. mm 1950.
Št. 7•/50
6832
Spr omoin be
1359.
Sedež: Brežice.
D'an vpiea: 14. Junija 1950.
Bendilo: Goidno gospodarstvo, Brežice,
Izbriše se Jenkò Artica, • računovodstva in vpiše
Vranerfg Ana, jaču^Ovcdja, ki eopodplenje listin© pò 47. Çlenu epi. zalkona o
državnih gosp'cdaTôkih podjetja.
Ministrstvo za finance LES,
Ljubljana,
dne •. junïa 1950.
št. 243-140/2-lSoO
6592
1360.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 23. junija 1950.
Besedilo: Tovaniä. >••••«, Celje.
Vpiše ee
Planfeu Klara, glavni
eopedpieuje lìelìne po 44. Sena
kona o d'rz. gasprodkrekali podjetl
llinisirstvo •• finance LRS,
Ljubljana,
dne 23, jum> 1950.
št. 243-348-1950
1361.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 9. junija 195D.
Besedafc: ••••••• organska barvil,
Celje.
Izbrise se Sadìrr ••••^•. ••••••• te
vpiše
ing. štrukelj Jariko, direktor, ki pod.
pißujo samostojno, v obsegu zak. poobîaetil in pràvît podjefja.
Ministrstvo za finance URS,
Ljubljana.
dne 9. junija 1950.
6580
št. 243-221/1-1950
1362.
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 9. junija 1950.
Beesdilo: Tovarna tehtnic in sit, Celje
Izbrjle se KovaoJč .Tanko, raCnnovodts
in vpise
Režman Stefan* v. d. računovodje, ki
soppdpkuje lisfiä£ pp. 47. elenu epi. zakona
o drž. gosp. podjetjih.
Mimstrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 9. junija 1950.
št. 24S-S2/2-1950
6879
1363.
S^edež: Cerknica.
Dan vpisa: 9. junija 1950.
Besedilo: Lesn0 indnstrijsko podjetje,
CerlMca.
Izbjîïe^ ee. Mple Franc, direktor in ÄffDomitrovič Vlado, ponročVik đirektoria •
vp"S e
Les-ar Tože. direktor, ki pcdPiei,ie *"•
m,ostojnp, v obeegu zak. pooblastil :n pravil podjetja; • -

•

••• wer LRS

• 34•

''feie Franc, pomoètuk direktorji, ki
po- .«uje v cds-otoosti direktorja, v iêtem
oi 5u kot oni in
lötcräek Dušan, glavni računovodja,
k: ^podpisuj* tintine po 47. èïeuu api.
*; iia o drž. gc*p- podjetjih.
Ministrstvo ta finance LR*.
Ljubljana,
dne 9. futili* 1950.
St. 243-2•1 /1 —1Q50
fi.W?
13>4.
• edeï: Lesce pri Bl«du.
••• vpisa: 14. junija 1950.
cedilo: Tovarna »erig. L«»«« pri
Bl-du.
oriše te Kregar Cilka, računovodja in
vp 4

pi
d.

"•vačič Janko, računovodja, ki eopodH. lietne po 47. členu epi. zakona o
nih gospodarskih podjetjih.
Ministrerò ia linanee LRS,
Ljubljana.
dne 14 jmiiia 1950.
6301
Št '.'43-95/2-1930

•

lSfiS.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpiea: 19. junija 1950.
Besedilo: IzTuzno podjetje »Slovenija—
•ino«, Ljubljana.
Poslovni predmet odelej: a) organizacija izvoza vina in drupih alkcholn!b pi}ač v svojem imenu in na evoj račun ali
v svojem imenu na tuj račun: b) prona
gandâ domača proizvodnje vina m drujrih
elkohôla'b pijač v inozemstvu.
Vpiîéta *e:
Maljč Jože upravnik kleti v Ljubljani
ki podpihuje «vnnoetojno, v obeegu po.
«blaetil podjetja listin*, ki *P tičejo poslovanja upravp klet:.
Jurcfe Boran. šef obracuneko-kom^rc-iai'
Bèga odseka, ki podpisuje aamotfojno, v
obsegu pooblasti! podjetja listine komer
eiaIn<M>bračun<»keea in fakfurnnea značaja.
Mint<<r*tT(, z* finance LRf».
Ljubljana,
dne 19. junija 1930.
«11. 245-116/3—1950
0S38
1366.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpiea: 26. maja 1950.
Besedilo- •••»•••«•• <t>rris. Ljubljana.
T2brišp *<•> Miha! ? Vladimir, v. d. ravnatelja in vpije:
Grants Loiz». ravnatelj, ki podpieuie
samostojno r ob5egu •••. pooblastil in
pravil pod:*tia
Mini«tr«tTo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 26. maja 1930.
Si 243-293—1950
5953
1•7.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpiea: 19. junija I960.
Beeeđifo: >Torarna mesnih tz3«lk«v«
Murska Sobota.
Operativni upravni voditelj odslej:
Glavna direkcija živiiUke industrije LRS.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 19. junija 1950.
St. 243-335-1950
6835

lies.

?H«ï: Vaiati*.
•'• rpjea: 22. Junija 1950.
• cedilo: IßW» indnetrijrto podjetje.
Katarje,

ii •• •&•••••••••

Izbrišeta ee èuatar Martin, direkter ia
Bozovšek Franc, pomočnik direktorja ter
vpišeta
>ng. Canjko Tugotmr, direktor, ki pod.
piauje aamostojno, v obeegu tak. pooblaetilin prav;l podjetja.
Arlič Ivan, sekretar, ki podpieuje v od.
«otnciît; direktorja, v »tem obeejru kot
oni.
MinHrsttn za finance LH6,
Ljubljana,
dne 22- jimiia 1950.
fiSSS
Št. 243-202—1950
1369.
SMež- Rocaška Slatina.
1.>•• vpi^a- 17. pmîja 19Mi
B»vi'dilo: >latiiisko podjetje. Rogaška
Slatina.
U[H'rai<vni upravni voditelj odelej: Komite za uirizem in goetinftvo pni vladi
LRS.
Wini«tr«t*o »a finance LRS,
Ljubljana,
dne 17 iiinija
1950.
Jst. 2W-:J.41—1950
«596
187(1.
•-•»dož: £koflju-a pri Ljubljani.
Uan v p'*-a 9. hraija 1950.
Bendilo- Rudnik bavita PleSe. Akoiljiea
pri LjubJisiu
Izbriîe fie Skala Franr. v. d. slavnega
računovodje m v*piše
Cebovin Marian. W gospodarskega rarunovod^keca rektorja, ki eopodpieuje listine i>o 17 členu spi. zakona n drž. goep.
podisti h.
Ministrstvo za liuanre LRS.
Ljubljana.
dfi« 9. '.unija 1 ajii.
ftt 243.243/1- 1950
«W1
1371.
•^dc*' Zjsornje Jezersko.
Da« vpiea: 16. junija 1950.
Besedilo: Gostinsko podjetje >Dom na
Jezerskem« Že. Jezersko,
Izbrišeta se Henicrman Pavel, ravnatelj
in Skuij Iftok. tajnik ter vpišeta
Borilna r Franc, ravnatelj, fci podpisuje
eamcstojno, v obsegu zakonskih poobla«H in pravil podjetja.
Ferkolj Alojzij, tajnik, ki podpisuje ?
ndsolnoeti ravnatelja, v i*tem r-bsegu kot
oni.
Mini«tr*fr« za finanr» LRS.
Ljubljana,
dne IG. iunija 1950.
St. 243-283/1—1950
esse
1372.

Sedež: Ljubljana.
Dan vp-^a: 17. junija 1950.
Beeedilo: Ekonomija >Ljudske restar,
racije«. Ljubljana.
,
Izbriše ee Debelak Mira id *1piie
Sveti? Marija, ki bo eopođpieovata •
finančnih zadevah.
Mestni LO za glavno metto LjoMjana,
•••••••••••• ea finance,
dne 17. junija 1950.
Fin SI. 2373/50
6605

•

18».
Sedež; tjnbljana.
Dan vp!*a: 17. junfja I960.
BeéBdilo: Sfestno podjetje »Beton« Ljob.
Ijana,

m*. » — 4. m 1880

Izbtïëe ee i'acunovodja Kriìtof Verena
io vpile
Kamoikar Drage, računovodja.
Ueetni LO z« glavno mesto Ljubljana»
poverjeniitTo ta finance,
tóe 17. j•ja 1950.
6670
Fin. it. 2059/50
1374.
Sedež: Ljnbljana,
Dan vpiea: 12. junija 1940.
Besedilo: Mestno podjetje >Optika«
Ljubljana,
Izbriše te računovodja Magori •••• 1°
vpiïe
Tarmati Dragica, računovodja.
Mestni ÏJO ta glavno mesto Ljubljana*
poverjeniïtvo za finance,
dne 12. junija 1950.
.
Fin. It. 2239/50
6331
*
18TS.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa:' 23. junija 1950.
Beeedilo: Podjetje >Ilirija« toTarna k*«
uiičnih izdelkov, Ljubljana.
Operativni upravni voditelj: Uprftw
mefitae papirne in kemične industrije.
Vpile ee
Ing. Cotar Branko, ki podpiauj« " <**"
«otnoalj direktorja, in
Koman Brika. ki podpiauie v odAnto°"
Mi računovodje.
Mestni LO za £|•••• mesto Ljubljana«
••••••••••• ta finance,
dne 23. iunija 1950.
Fin. il 1640/50
«731
*
1376.
Sedež: LjubljanaDan vpiea: 12. junija 1950.
Beeedflo: Podjetje Mestna Warn«*'
Ljubljana.
Poelomi predmet: Po združitvi e Tovarno konserv. Vič ie proizvodnja in razo8'
ljevanje meea, mesnih izdelkov, örev, jedilnib ifl industrijekih maščob. kcstae?3
in parklievejra olja. umetnejra 'cd« Tmesnih. «aduib ih eoči^vnih konserv.
Besedilo odslej: Nakup in prodaja kl*f'
ne živine, rib in ribjih konserv.
Vpiše ee poslovalnica Tovarna konser*Ljubljana. Vi?. Trïaïka e. Il 151a.
Mestni LO za clamo mesto Ljubljana,
poverjeniïtTo •• finanee,
âne 12. Junija 1950.
6335
Fin. it. 2302/SO
1377.
SedeZ: Ljubljana,
••• vpiea: 21. junija WW#, -j
Beeedilo: Podjetje i«*stni •••••••^
biro« Ljubljana.
IzftÄö «e fa8unwo»}a J«afe MW»"*
iii.vpdÇe
Stefan« Dragica, racunorodia.
^
mi
.
••. M. 2505/50
Besedilo: Po35Ni« >T*k'9tìI<r, m*s<*î »"*'
garin, Ljubljana.
,««»teîee
Izbriše ee zaradi ukinitve pode«»1
na ZaïolS c. •. 40.
^.
61>
Fan. it 2SÌ0730
Uaittd LO za gUmo mesifo Cjoblj»0*'
- ' ••••••••••• •• linanee,
dne 21. •••••• «6ft. -

gtgv. 21 — 4. VII. IflóO
1378.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpiaa: 12. junija 1950.
Besedilo: Podjetje »Meprom« Ljubljana.
Izbriše 6e upravnik Koeovšek Boris in
v
Piêe
"ozman Lovrenc, upravnik.
Mostni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 12. junija 1950.
Fin. Si. 2216/50
6330
1379.
*
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 17. junija 1950.
Besedilo: Podjetje ra sečnjo lesa, Ljublana.
. izbriše se računovodja Lukančič Anica
^ vpiše
Cužet Mira, računovodja.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
(
dne 17. junija 1950.
Fin. št. 2269/50
1380.
^
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 17. junija 1950.
Besedilo: Podjetje »Sumi«, tovarna bonbonov, čokolade in peciva, Ljubljana,
.«briše ee Bezjak Ivo, pomočnik uprav.
'••• in vpišejo:
Bezjak Ivo, upravnik,
Dolinar Iva, gl. računovodja,
°°lar Minka. na/mestnik za podpisovanje,
"estni LO za irlavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 17. (unija 1950.
Pio. št. 2334/50
6667
1381.
*
Sedež; Ljubljana.
Dan vpisa; 17. junija 1950.
t.Besedilo: Trgovsko podjetje »Prehrana«
%bljana.
.Izbriše ee poslovalnica »Kolektiv« nà
M
<klošioevi c. 34.
cestni LO za elavno mesto Ljubljana,
poverjeniStvo za finance,
dne 17. junija 1950.
Fin. št. 2330/50
eeeo
1382.
*
Sedež: Radovljica.
Dan vpiea: 19. junija 1950.
Besedilo: Okrajna lekarna, Radovljica.
rcisWrH predmet; Nakup in prodaja
Vl
nîx?
' ra izvrševanje «veh poslov lekar.
ni
ff stroke.
ustanovitelj podjetia: OLO Jesenice.
1•4• ba 0L0 M- 22S6/1 • dne 13> ^11VM? ° ustanovitvi okrajnih lekarn 6e raz.
e<J 'a • ee ustanovijo tri samostojna
^Podarska
podjetja.
frdjna lekarna, Jesenioe,
Ok raina lekarna Radovljica,
fraina lekarna, Bled.
Mila i ei° ee 2a ppdpleovanje: Crnko
lica v ä'Sovodja in Hočevar Nika, uprav,
'eka 110 Podpisuje odslej eamo za Okrajno
is?*
Radovljica ki ie registrirana kot
atn
°stojno podjetje.
Okrajni LO Jesenice,
Poverjeništvo za finance.
dne 19 |unija 1950.
fit. IX-898/2/50
6578
1383.
*
••••1'*3" 24- 'uniJa 195°
ibno
Krajevno lidersko podjetje

!t

Btraa del

üEADNI LIST LRS

Besedilo odslej: Krajevno remontno podjetje, Ribno pri Bledu.
Foslevni predmet odslej: Adaptacije.
' St. IX—«28/2/50
6778
Sedež: Jesenice.
Dan vpiea: 24. junija 1950.
Besedilo: Okrajno trgovsko podjetje
»Sadje—zelenjava«; Jesenice.
Poslovni predmet odslej: Nakup in prodaja sadja in zelenjave na debelo in drob.
no ter predelava 6adja in zelenjave.
Št. IX—186/4/50
6779
Okrajni L0 Jesenice,
poverjeništvo za finance,
dne 24. junija 1950.
*
1384.
Sedež: Domžale.
Dan vpisa: 19. junija 1950.
Beeedilor Okrajno trgovsko podjetje
»Vino — sadje — zoIenjava _ Domžale.
Izbrišeta ee Jeretina Peter in Pece
Fani in vpišejo
Majcen Lovro, upravnik, ki podpisuje
Mmostojno, spise finančnega in kreditnega značaja eopodpisuje
Peče Fani, knjigovodja, nadomešča jo
Nastran Danica.
Okrajni L0 Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 19. junija 1950.
St. 1489 III 1950
6690

•

1385.
Sedež: Kamnik.
Dan vpisa: 10. junija 1950.
Bendilo: Okrajni magacin KammU.
Izbrišeta ee: Gregorio" Jože in Kham
Milan ter vpišejo:
Vidrih Ivan. ravnatelj, ki podpisuje za
podjetje eamostojno, nadomešča ga
Kumetr Ivo; «piše finančnega in kredit,
nega značaja sopodpisuje
Repanšek Pavla. v. d. računovodje, njen
namestnik ie
Zabavnik Mato.
Okrajni L0 Kamnik,
poveTjcniltvo za finance,
dne 10. junija 1950.
St. 1377/•—1950
6339
*
1888.
Sedež: Vel. Menée? št. 5.
Dan vpisa: 23. junija 1950.
Besedilo: »Krajevno »Kamnoseško podjotje« Mengeš.
Izbrišeta eé Hafner Virtko in Grčar
Janez ter vpišejo
Hafner Vinko, upravnik, ki za podjetje
samostojno podpisuje, nadomešča ga
Rablč Adolf; spise finančnega in kre.
ditnega značaja sopodpisuje
Ljubetič Tilka, nadomešča jo
Meree Ivanka.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo Za finance,
dne 23. funlja 1950.
St. 1425 III 1950
6730
*
18S7
Sedež: Gorenja vas.
Dan vpiea: 16. junija 1950.
Besedilo: Gostinstvo, Gorenja vas.
Izbriše se Tratnik Franc, knjigovodja
in vpiše
Pivk Janko, glavni knjigovodja, z istimi pooblastili
Okrajni W> Kranj,
po* orjoništvn •• finance,
dne 16. junija 1950.
et. 11-214471-1949
6602

1388.

Sedež: Bošta-nj.
Dan vpiea: 21. junija 1950.
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje
KLO Boštanj.
Izbriše ee upravnik Teraž Franc ia
vpise
Lipar Stane, upravnik, z ietimi poobla»
Sitili.
Okrajni LO KrSko,
poverjeništvo «a finance,
dne 21. junija 1950.
St. 1684/1
6687

•k

1389.
Sedež: Brežice.
Dan vpisa: 17. junija 1950.
Besedilo: Komisijska trgovina, Ere-žice.
Izbrišejo ee ravna tei i Greg] Milan, gl.
računovodja. Plazar Ivan, rei. za gospodarska podjetja, Rožer Nande in poslovodja Gerjevič Marija.
St. 1651
6558
Besedilo: Mestna ekonomija, Brežice.
Izbrišejo e& Gregi Milan. Plazar Ivan,
Rožer Nande in ekonom PavKnič Martin.
St. 1644
6551
Besedilo: Mestna klavnica in mesnica,
Brežice.
Izbrišejo ee Gregi Milan. Plazar Ivan,
Rožer Nande in poslovodja Grobušek
Franc.
et. 1645
6552
Besedilo: Mestna pekarna in slaščičarni,
Brežice.
Izbrišejo f»e Gregi Milan. Plazar Ivan,
Rožer Nande in poslovodja Hrastovšek
Martin.
St. 1646
6553
Besedilo: Mestno avtoprevozništvo, Brežice.
Izbrišejo e-e Gregi Milan. Plazar Ivan,
Rožer Nande in poslovodja Ajlec Jože.
St 1652
6559
Besedilo: Mestno podjetje »Javna tehtnica«, Brežice.
Izbrišejo 6e Gregi Milan, Plazar Ivan
in Rožer Nande.
St. 1649
6556
Besedilo: Mestno podjetje »Vodovod«,
Brežice.
Izbrišejo se Gregi Milan, Plazar Ivan,
Rožer Nande in poslovodja Češnovar
Stanko.
St. 1647
6554
Besedilo: Mestno podjetje »Pogrebni
zavod« Brežice.
Izbrišejo se Gregi Milan, Plazar Ivan,
Rožer Nande in poslovodja Baškovič
Franc.
St. 1648
6555
Besedilo: Mestno podjetje »Zaloge piva«
Brežice.
^Izbrišejo se Gregi Milan, Plazar Ivan,
Rožer Nande in poslovodja Keber Franc.
St. 1650
6557
Besedilo: »Radiocenter« Brežice.
Izbrišeta se Rožer Nande in Plazar
Ivan.
St. 1653
6560
Pri vseh podjetjih se vpišejo
Toplišek Make, ravnatelj.
Vrenko Kari, Sef knjigovodskega centra,
Martinovič Mara, pomožni knjigovodja in
ing. Zobec Ivo, poverjenik za meetaa
podjetja; podpsnjeta vpdno po dva skupaj.
Okrajni LO Krško,
poverjoniïtro •
dne 17. junija ÔÎ

Strang
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Sedež: Dobova.
Dan vpiea: 10. junija 1950.
B^edilo: Krajevno gostinsko podjetje,
Dobova.
Izbrišejo ee upravnik Planine Majrija,
tažmui^eaja, Planine Vlsdo in sopodpisnik Mermviž Jože, predsednik KLO ter
spišejp:
Drugovač Martin, upravnik, ki podpisuje samostojno za vse zadeve denarnega,
©bračunakega in treditaega značaja do
zneska 50.000 din. za večje zneske podpisujeta poleg upravnika še
PotoviS Jože, predsednik KLO, in
Urek Lojze, tajnik.
Okrajni LO Krško,
poverjeništvo la finance,
dne 10. junija 1950.
Št. 1482/1
6231

•
1891.
Sedež: Krško.
Dan vpiea: 10. junija 1950.
Besedilo: Okrajna lekarna v Krškem.
Iabriie ee upravnik Mr. ph. Fon Emili,
ïa, vpdše se
Siebe Anita, r. iftimi pooblastili
Okrajni LO Krško.
poverjeništvo za finance,
dne 10. junija 1930.
et. 1483/1

•232

Sedež: Ljubljana. Cankarjevo nabrežje
it. 3.
Dan vpisa: 12. junija 1950.
Besedilo: Zelenjava.
Izbriše se Mihelj Vekoelav, ravnatelj
>•••••••>•« in vpiše
,
Kovačič Jerica, knjigovodja.
Rajonski LO I Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 14. junija 1930.
Št. 5641/1950
6341
1993.
Sedež: Ljubljana. Mestni trp 5.
Dan vpiea: 21. junija 1950.
Besedilo: >Krznoe, podjetje za izdelovanje in prodajo krznenih izdelkom
Izbriše se Stanič Anica in vpiše
Moljk Antonija.
Rajonski L0 I Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 21 junija 1950.
Št. 59« '1950
6685
1394.
Sedež: Ljubljana. Vegova nI. 2.
Dan vpiea: 17. junija 1950.
Besedilo: Gostinstvo I rajona.
Vrjiše ee

Žužek Anton, knjigovodja. Id podpisuje za podjetje.
Rajonski LO I Ljubljana,
poverjeništvo »a finance.
dne 7. junija 1350.
Št. 7596/1950
6550

•

1395.
Sedež: Ljubljana. Jernejera 24.
Dan vpisa: 13. julija 1940.
Besedilo: Delavsko namesčenska menza.
Tzbriše ee upravnik Renar L'eopold in
vpiše
šlibar Lovro, upravnik, fcj bo eanuetojao podpa«wal za poäfetj*. • n•swđ>

6t?v. 21-4. VU. •
'•'^*"

etvenih zadevah pa skupaj z računovodjem.
Rajonski L0 II Ljubljana,
poverjeništvo la finance,
dne 12. junija 1930.
Fin. št. 5122/50
1396.
Sedež: Murska Sobot*.
Dan vpisa: 10. junija 1350.
Besedilo: Mestno podjetje »Mestno Ide.
parstvoc v Murski Soboti
Št. 396/50
6573
Besedilo: Mestno podjetje >Mestna ope.
•••••« v Murski Soboti.
Izbriše se pri obeh podjetjih računovodja Debelak Lojzka in vpiže
Novak Štefan, računovodja, v ravnatelje,
vi odsotnosti bo podpisoval
Koavčic Stanko, poslovodja, v raeuaojevi odsotnosti pa
Tkalec Angela, namestnik knjigovodje.
Št. 397/50
6574
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 10. junija 1950
*
1397.
Sedež: Nova Štifta.
Dan vpiea: 23. junija 1950.
Besedilo: Okrajna ekonomija. Kova
Štifta.
Izbrišejo ee Stropnik Ivan, Koren Vinko. Strnad Franc in vpiše
Zagožen Anton, upravnik, samostojno.
Okrajni L0 Šoštanj,
poverjeništvo za finance,
dne 23. junija 1950.
št. 1111/50
6830

•

1398
Seo4ž: Šoštanj.
Dan vpiea: 28. junija 1950.
Besedilo: Okrajna lekarna, Šoštanj.
Izbrišejo ••: Kenda Ludvik. Mr. ph. Pir
cooli Marjan, dr. Medie Stane, Podobnik
Draga in vpiše
Mr. ph. Holowaty Mihael, upravnik, Id
podp euje samostojno.
Okrajni LO Šoštanj,
poverjeništvo za finance,
dne 28. junija 1950.
Št. 1406/50
6831

•

1399.
Sedež: Tolmin.
Dan vpiea: 12- maja I960.
Besedilo: Okrajno avtopodjetje. Tolmin.
Za eopodpieovanje lietin po 47. členu
splošnega zakona o drž. soerp. podjetjih
*e v odsotnosti upravnika ali računovodje
pooblaščena Gaberšek Olga, blaj^jnik
podjetja.
*
Okrajni LO Tolmin,
poverjeništvo za finance,
dne 19. junija 1950.
St 36/•-50
6601
Izbrisi
1400.
Sedež: Liubljana.
Dan izb'rfea: 12. junija 1ÖS0.
Besedilo: Tovarna koneetv. Ljubljana
Vič.
Zaradi zdruätve * podjetjem Meetna
klavnica, Lfuwjaaa.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana, 1
.poverjeniStvo ta finance,

8,
ran- K, 2BWrau
'fÄffftS

BBKe
mn

IMP*"

1401.
Dan izbriea: 14. junija 1950.
Sedež: Donjžale.
Besedilo: »Universale« tovarna klo°u*
kov, Domisle.
Zaradi združitve e tekstilno indtisWjPi
Domžale.
6336
Sedež: Mengeš.
Besedilo: Okrajno podjetje »Trak« Mengeš
'
Zaradi združitve podjetij.
^336
Sedež: Smarca pri Kamniku.
Besedilo: Okrajno tekstilno podjetja
»Oteks« Smarca.
Zaradi združitve podjetij.
6338
Okrajni LO Kamnik.
poverjeništvo za finance,
dne 14. junija 1950.
Št 1257 III 1950
*
1402.
Sedež: Kraïèe.
Dan izbrisa: 14. Junija 1950.
, .
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjetJ0
KrašČe
Moravče.
Zaradi prenehanja peelovanja.
Okrajni L0 Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 14. junija 1950.
_
Št. 675 III 1950
&&
1403.

•

Sedež: Hotavlje.
Dan tìbrisa: 17. junija 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje »Manno**»
Hotavlje,
Ker je podjetje provasela glavica «Ü3*«*
«ja industrije gradbenega materiala !*=•
Okrajni LO Kranj,
poverjeništvo za finance,
dne 17. junija 1950.
„..
6t II-1986/1-1949
•603

•
1404.
Sedež: Maribor, Ulica 10. oktobra 1Dan izbriea: 17. februarja 1950.
.
Besedilo: Uprava svinjegojstva, Maribor okolica.
Ker je pseilo v repubKëko upravoOkrajni L0 Maribor okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 17. februarja 1950.
Št. 295472-V/6-1950
*
•40•.
Sedež: Grimica pri St •••.
Dan izbrisa: 20- junija 1950.
Beeadilo: Okrajna žaga, Cirknica.
Zaradi prenehanja obratovanja pod ^
imenom • prenosa premožonja y \i
novega podjetja »Okrajna lesna industrija Peenšea<.
Okrajni L0 Maribor okoli«».
poverjenjš*vo za •••••*»
dne 20. junija 1980.
St. 2513/1—V/6-1950
»"
1406.
Sedež: Oiriinfea pri St. Bin.
Dan izbriea: 8. junija 1930. _
Besedilo: Okrajni mlin, Cirknica.
Ker fé pestale podjetje oblastnega V
mena.
Okrajni L4) Maribor okolica,
poverjeništvo za finance.
dne 8. junija 1950.

Štev. 21 - 4. VII. iSiO
140".
^edež: Pesnica.
L'an ,^'(,rjòa: 20. junija 1950.
Besedilo: Okrajna mizar*!« delavnica,
Pesnica.
2'U'aJ.i združitve z drugim podjetjem.
Okrajni LO Maribor okolica,
poverjemštvo za finame,
dne 20. junija 1950.
St. 2514/1—V/6—1350
8632
•k
1408.
Sede/.; BelUnci.
üau izb rifa; 10. junija 1950.
Besedilo: Okraja» lekarna r BeltincihZaradi združitve pod skupno upravo
C? n tra lue legarne.
Okraju, LO Murska Sobota.
povorjenistvo za finance,
dne 10. junija 1950
St. 313/Ì950
6561

*

1409.
Sedež; Gor. Slavofi, KLO Kuzma,
Dan izbrip.v 10. junija 1950.
Besedilo: Krajevno podjetje »Krajevna
S«wtiina« v Gorniih Slavečih.
Št. 892/1950
6569
Besedilo: Krajevno podjetje »Krajevna
gostilna II.« fiorii Slaveči.
Št. 393/1950
6570
Besedilo: Krajevno podjetje »Krajevna
gostilna I.« v Kuzmi.
St. S9I/1950
6568
Zaradi prehoda v Eocialisiični sektor.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo •• finance,
dna 10. junija 1950.
is
1410.
Sedež; Murska Sobota.
Dan izbrisa: 13. junija 1950.
Besedilo: .Ilesino podjetje »Lekarna« v
Murski Soboti.
St. 395/1950
6572
Besedilo: Mostno podjetje »Metlama« v
Murski Soboti.
Št. 389/1950
6564
Besedilo: Mestno podjetje »Pionir« v
Murski Soboti.
St. 389/1950
6565
Besedilo:
Mestno
podjetje
»•
P
ogrebni
za~
v
o<k. Kopališče, Vrtnarija, Javna tehtnica in Remontno podjetje v Murski Soboti.
Zaradi združitve podjetij.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjpništvo za finance,
dne 13. iunija 1950.
«it. 357/1950
6563
-£
•
1411.
Sedež: Slatina Radenci.
Dan izbr*a: 13. junija 1950.
Besedilo- Krajevna gostilna. Slatina
R
«douci.
zaradi prehoda v privatni zakup.
Okrajni LO Radgona,
noverjciiištvo za finance,
ine 13. juniia 1950.
ftf 16/36 .
6420
Mio
*
Sede? sežnua.
Dar hhrìtcf 7 oktobra 1947.
^Bftocdîlo; OkriiiPo treovpko podjetje »a
'nrn"i i, vinoiTt j») r.ijjMrm.
»m izKisi ;9 -mrla 1949
Besedilo:
Okrajno treovsko podjetje za
ab
"P kmečkih pridelkov, Sežana.

URADNI LIST LRS
Zaradi spot'i'-p v coin prdiotie: Okraj.
no cdkup.io |•/•. ip ta ' ;.r , 4O0i.\ •,
sadife, ze/nj.no in ' iiiu. *• ,•.-.•
Okrajni LO üuhaia,
pcvcr.!^a:t.t-. o z.i i-nanne.
dne lo. jun.,a 1•>0.
S:. 7•5/2
f;.">(io

Register
invalidskih o^djetij
Vpisi
1418.
Sedež: Domžale.
Dan vpifa: 9. junija 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Lahka
obutev«, Domžale.
Poslovni predmet: Proizvodnja copat,
laike obutve tz blaga' m galanterijskega
usnja, kakor tudi opravljanje storitev seh
del čevljarske etroke iz prinesenega ma.
teriala.
Ustanovitelj podjetja: Glavnj odbor
Zveze VVI za Slovenijo, odločba št. 5/1050 z dne 9. III. 1950, odobreno od OLO
v Kamniku.
Operativni upravni voditelj: Okrajn, odbor Zveze VVI Kamnik.
Pcdjetje zastopata in zanj podpihujeta:
Hribar Igpac, upravnik, sr.rncstojno. v
obsegu pooblasti! v pravilih podietja
Češnovar Janez, knjigovodja, sopodpieuje listine računovodskega zuačaj.i.
Ministrstvo za finance LUS.
Ljubljana,
dn© 9. junija 1950.
Št. 243.231/1—1950
6r)9S
*
1414.
Sedež: Mokronog.
Dan vpisa: 10. junija 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje s-Vrbo.
pletarstvo«, Mokronog.
Poslovni predmet: Izdelava pletenih Izdelkov na ročni in industrijski način,
prodaja teh na drobno in debelo, nkr.*
pa izkoriščanje lastnih surovinskih baz
ter gojitev vrbogojstva.
Ustanovitelj podjetja: Okrainj odbor
Zveze WI Trebnje, odločba St. 207/50 z
dne 28. IV, 1950; odobreno od okrajnega
ILO Trebnje.
Operativni upravni voditelj: Okrajni odbor Zveze VVI Trebnje.
Pcdjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Màjc'en Sandi. upravnik, samostojno v
obsegu'(pooblastil v pravilih podietjj.
Rogelj Alojzij, računovodja, sopodpisuie
listine računovodskega značaja.
Ministrstvo za finüTirf! LRS,
Ljubljana,
dne 10. junija 1950. "
Št. 243-337—1950
6600
Spremembe
1415.
Sedež: Kamnik, Komenda.
Dan vpisa: 23. junija 1950.
Besedilo: InvalidsSo podjetje »Ščetarstvoc Kamnik. Komenda.
Izbriše se Znidar Maks. upravnik in
vpise
Mihelčič Ivan. upravnik, ki pednisnie
samostojno v ohseju pooblastil v pravilih
podjetja.
Min^trstvo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 23. junija 1950.
St. 243.347—1950
6S39

Hid.
ti,-i: Lj./i.iji:;".
:••1 Vj'.&i. iû. j... .a iT:jO.

J.

iSc^di.u: invalidsku ^i-.ljftje »Dekor«,
fin* i:rrjmii.;i, Ljs'Vi„iiia.
\z'.,r-*p sn S'.: ip .i t •'.:'•. v O- uprav in i«J
Kl

V-i.-.j

ftlojiovič Da.iiio, upiuvnik, ki pottp;.
su » nan)osto:i:o. v C'J^ :U poiHastil v
f:".v..ih /.aaiu.j.
Mini '"stvo z;i ficaiife LUS,
Ljubi','iua.
dne Î0. i:•..!:ja 1950.
St. 243-159/2—1950
6599

un.

is

Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 23. junija 1950.
B:crd']e: Invalidsko podjetje »Fotolik«,
Ljubljana.
Izbriše se zaradi opustitve obratovanja
poslovalnica! v Kranju, Titov trg 19.
Min =frsfvo za finünre LItS,
Ljubljana,
dne 23. ;uWa 1950.
št. 2-13.195,3—1950
«SSS
is
1418.
<edež: Maribor.
Dr:i vy-'-" 26. maja 1950.
Bee. ed-lo; Inv.ilid=ko podjetje »Tapetni.
štvo« Maribor.
Tzbr.Sp PP Šprajrer Anton, upravnik in
vpiïe:
•• ruin pak lv«n, upravnik, ki podpisuje
63m"-?trino, v or*.e<iu pooblastil, določenih
v pnv l;h ^odietvi.
Mini«tr-tTo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 26. ••••• 1950.
&. 243-200/1—1950
5Ö57

Zadružni register
Vpisi
SS9.
Sedež: Slovenja vas, okraj Ptuj.
Dan vpisa: 17. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga Slovenje
vas.
Zadruga je bila ustanovljena na zboru
12. III. 1950 za nedoločen čas.
Naloge zadruge eo: 1. da na čim bbljSi
in čim kulturnejli način osjjrbuje svoje
člane z vsemi potrebnimi potresnimi predmeti; 2. da odkupuje v svojem okolišu
ven kmetijske pridelke in izdelie v skiadu z posîavtjenim načrtom za dobro oskrbo mest in drugih industrijskih središč in
>kiepa v ta namen pogodbe: '3. da ipbepeJ-uje :o razvija vse panoge kmetijskega
coopodarstva na svojem področju, tsiko
poljedelstvo, živinoreje» eadjaTS'tvo, vino.
^radništvo, čebelarstvo, gojitev industrijRkih in drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd-, pofbno še tiste p&nfg**
oziroma kulture, ki v danih naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da%uvajaža povečanje kmetijske proizvodnje in e tem
za naraSranje blagostanja svojih članov
naprednejšo tehnične jn agronomske nietodev kmetijstvu in v ta namçp jjabavlja
kmetijsk-D etroje. umetna gnojila itd-, ustanavlin ambulant» za sivino, plemenilne
prv-Jnje. orpinizira selekcijo živine, gradi
silose.' organ.zira semensko službo, skrbi
za gojitev «adnih, îrozdnih in drugih kultur .itd.: S. da organizira predelavo kme'ijskin oridelknv in obrtpt» delavnice'?-" no.
trebe svojih članov in izrablja pri tem
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira
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Siran •
kmečke prihranke v oblikj hranilnih vlog
in notranjih posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in podeljevanje kreditov svojim članom-, 7. da skrbi -a gospodarski
strokovni, kulturni in prosvetni dvig veeh
prebivalcev svojega okoliïa tako, da prireja v svojem zadružnem domu strokovna
in politična predavanja, kulturne priredi ve, strokovne tečaje, razstave, predvaj i . s filmov, goji fizkulturo, itd. ter ustanov, svojo knjižnico.
Zaradi smotrnega in uspešnejšega izvajanja svojih nalog izdela potrebne načrte
v skladu s splošnim državnim načrtom.
Zadruga razglaša važnejše sklepe v svojih poslovnih prostorih in na razglasni
deski.
Upravni odbor, ki ga eestavlja 5 do 10
članov in katerega dolžnost traja eno lete,
je izvršilni organ zadruge, ki jo veljavno
zastopa in predstavlja ter vodi vee njeno
poslovanje. Za zadrugo podpisujeta po dva
čiana upravnega odbora, katerih enega
lahko nadomešča po upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge.
Člani upravnega odbora eo:
v-4-ehšek Ernest, krnet, Kungota, predsednik,
Kajzersberger Martin, kmet, Gerečja
vas, podpredsednik,
Topolovec Jožef, kmet. Kungota, tajnik,
Gasenburger Anton, kmet, Slovenja vas,
Drevenšek Andrej, kmet, Slovenja vas,
Nabberger Pavla, kmetica, Gerečja vas.
Bombek Jakob, kmet, Hajdoše.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. junija 1950.
Zadr VI 53
6620

•

890.
Sedež: Sv. Vid pri Ptuju.
Dan vpisa: 17. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Vid pri
Ptuju.
Zadruga je bila ustanovljena na zboru
3. III. 1950 za nedoločen čas.
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljši
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje
člane z veami potrebnimi potrošnim* predmeti; 2. da odkupuje v svojem okolišu
vse kmetijske pridelke in izdelke v skia,
du z postavljenim načrtom za dobro oskrbo mest in drugih industrijskih središč in
sklepa v ta namen pogodbo; 3. da pospešuje in razvija vse panoge kmetijskega
gospodarstva na svojem področju, tako
poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih to drugih kultur, gozdaraivo, doma• čo obrt itd., posebno Se tiste panoge
'ziroma kulture, ki v danih naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske proizvodnje in s tem
za naraščanje blagostanja svojih članov
naprednejše tehnične in agronomske metode v kmetijstvu in v ta namen nabavlja
kmeMjskv stroje, umetna gnojila itd., ustai.ivlja ambulante za živino, plemenilne
vstaje, organizira eelekcijo Kvine, gradi
-uose, organizira semensko ilužbo ••••
j gojitev sadnih, gozdnih in drugih kulur itd.; 5. da organizira predelavo kmetijskih pridelkov in obrtnB delavnice za potrebe svojih članov in izrablja pri tem
predvsem lokalne surovine; 0. de zbira
kmočkp prihranke v obliki hranilnih vlog
in notranjih posojil za ustvarjanje obratn'h sredstev fn podeljevanje kreditov ivoiim članom; 7. da skrb! za gospodarski
•strokovni, kulturni In prosvetni dvig vseb
prebivalcev svojega _okoliia tako, da pri.
reja v strojem zadružnem domu strokovna

in politična predavanja, kulturne prireditve, strokovno tečaje, razstave, predvajanja fiimov, goji iizkulturo, itd. ter ustanov; svojo knjižnico.
Zaradi smotrnega in uspešnejšega izvajanja evojih nalog izdela potrebne načrte
v skladu s spiošnim državnim načrtom.
Zadruga razglaša važnejše sklepe v svojih poslovnih prostorih in na razglasni
deski.
Upravni odbor, ki ga sestavlja 7 do 9
članov in katerega dolžnost traja eno leto,
je izvršilni organ zadruge, ki jo veljavno
zaetopa in predstavlja ter vodi vse njeno
poslovanje. Za zadrugo podpisujeta po dva
Člana upravnBga odbora, katerih enega
labko nadomešča po upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge.
Člani upravnega odbora eo;
Kostanjevec Miha, dolavec, Pobrežje,
predsednik,
Zavec Jožef, delavec, Vareje, podpredsednik,
Krajne Andrej, delavec, Pobrežje, tajnik,
Satler Alojz, uslužbenec, Pobrežje,
Vidovič Anton, zadružnik, Vareje,
Maroh Alojzija, zadružnik, Majski vrh,
Peklar Viktor, kovač, Sv. Vid,
sibila Martin, predsednik, Pobrežje,
Vajptoabor Jožef, kmet, šturmovec.
Okrožno sodiščo v Mariboru
dne 17 unija 1950.
Z;i(ii VI 54
6618

•

391.
Sedež: Zlatolifje. okraj Ptuj.
Dan vpisa: 17. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga * ZlatoIičju.
Zadruga jo bila ustanovljena na zboru
14. •. 1949 za nedoločen čas.
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši
m čim kulturnejši način oskrbuje svoje
člane z u-emi potrebnimi potrošnim! predmeti; 2. da odkupuje v svojem okolišu
ven kmetijske pridelke in izdelke v skladu z postavljenim načrtom za dobro ossrho mest in dnigih .ndustrijakib središč in
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in razvija vse panoge kmetijskega
gospodarstva na svojem področju, tako
poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno še tiste panoge
oziroma kulture, ki v danih naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za povečanj© kmetijske proizvodnje in e tem
za naraščanje blagostanja evojih članov
naprednejše tehnične in agronomske metode v kmetijstvu in v ta namen nabavlja
kmetijske stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante za živino, plemenilne
postaje, organizira selekcije živine, gradi
silose, organizira semensko službo, ekrbi
za gojitev sadnih, gozdnih in drugih kultur itd.;'5. da organizira predelavo kme.
tijskih pridelkov in obrtno delavnice za potrebe svojih članov in izrablja pri tem
predvsem lokalne eurovine; 6. da zbira
Kmečke prihranke v obliki hranilnih vlog
in notranjih posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski
strokovn., kulturni in prosvetni dvig vseh
prebivalcev svojega okoliša tako, da prireja v slojem zadružnem domu etrokovna
in politična predavanja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji fizkulturo, itd. ter ustanov,: svojo knjižnico.

•&••, • ~ j VII- 1950
Zaradi smotrnega in uspešnejšega izvajanja evojih nalog izdela potrebne načrte
v skladu s splošnim državnim načrtomZadruga razglaša važnejše sklepe v svojih poslovnih prostorih in na razglasni
deski.
Upravni odbor, ki ga sestavlja 5 do 7
članov in katerega dolžnost traja eno leto.
je izvršilni organ zadruge, ki jo veljavno
zaotopa in predstavlja ter vodi vse njeno
poslovanje. Za zadrugo podpisujeta po dva
člana upravnega odbora, katerih enega
lahko nadomešča po upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge
Člani upravnega odbora so;
Klasinc Franc, predsednik,
Furek Jožef, tajnik.
Klasinc Franc gfc,
Ogrinc Jože,
Badolič Martin,
Furek Jakob,
Ogrizek Anton, vsi kmetje z ZlaMičjuOkrožno sodišče v Mariboru
dne 17. junija 1950.
Zadr VI 55
6619
Spremembe
392.
Sedež: Solkan, okraj Gorica.
Dan vpisa: 3. junija 1950.
Besedilo: Obrtniška nabavao.prodajna
zadruga mešanih strok z o. j. v Sollouiu.
Na podlagi sklepa občnega zbora z <1••
10. IV, 1950 se izbrišejo razrešeni člani
upravnega odbora: Slokar Adolf, Pipan
Ivan, Jelerčič Anton, Blažica Peter, Vuga
Celestin in Kranje Ciril, vpiSe-jo pia novi
izvoljeni člani odbora:
Gomišček Vence, ključavničar, Solkan,
tajnik,
čibej Ernest, oevljax, Ajdovščina,
Jug EraeM, krojač, Solkan,
Žerlin Alojz, čevljar, Šempeter,
Vodopivec Silvo, mehanik, Domberk,
Perko Marjan, mizar, Solkan.
Okrožno sodišče v Gorici
dne 8. junija 1950.
Zt 215/48-14
6227

•

S93.
Sedež: Solkan, okraj Gorica.
Dan vpisa; 3. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Soči.
Na podlagi sklepov občnega zbora z dne
8. IV. 1950 ee izbrišejo razrešeni člani
upravnega odbora: Kravanja Ivan, Komer
Anton, Kovs Avgust, Stergule Jožef i"
Kave Anton, opišejo pa novi izvoljeni eia
ni odbora:
Flaj6 Anton, mali kmet, Soča 96,
BradaSkja Ciril, lovski čuvaj. Soča 18'
KafSa Jožef, kmet, Soča 1939.
Domevšček Mirko, erednji kmet. Sofr
št. 92.
Okrožno sodišče v Gorici
dne 3. junija 1950.
Zt 188/48-10
6226

•

394.
Sedež: Ambrus.
Dan vpisa: 31. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejo
nim jamstvom, Ambrus.
Na zboru 15. II. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga
Ambras.
Izbrišejo se člani upravnega ndh«»"
Mišmaš Vinko, Novak Maks, Zaje M<,!
Godec Alojzij. Kikelj Ansala, Zaje Fran

Štev. 21 — 4 VII. 1660
rabjan Franc, Hočevar Bolte, Hočevar
Ignac in vpišejo novj člani odbora;
Moh orčio Rudolf, kmet, Kamen vrb 8,
Hočevar Alojz, kmet, Kal 16,
Hočovar Alojz, delavec, Mali Ko/mi 21,
Vi<i.ic Franc, krojač, Vel. Korinj 3,
Novak Frauc, kmot. Kamen vrb ó.
Glivar Franc, kmet, Brezov dol 26,
Giegoiuž Ignac, kmet, Višnjo 19.
Peri.o Ježe, pos. ein, PrimSa vas 4,
Zaj, Titi..», nameščenec, Mali Korinj 9.
Okrožno sodiščo v Ljubljani,
dne 31. maja 1050.
Zadr V 190/2
57S8
385.
Sedež: Banja Loka.
Dan \pifa: 10. junija 1950.
Bes^d'lo: Kmetij'!.a nabavno prodajna
Wdruga i, omejenim jam»tvom v Banja
Lnki.
1. Na zbflru 7. II. 10-18 BO bila sprejeta
nova pravila.
Bpsednlo odslej: Kmetijska zadruga i
»mej. jamstroni v Banja Loki.
' Naloge zadrugo so: 1. da na čim boljši
•• čim kulturnejši uač.in oskrbuje evoje
član» z veomi potrebnimi potrošnimi
predmeti; da odkupuje v svojem okolišu ve« kmetijske pridelke in izdelke v
"ltladu .- postavljenim načrtom za dobro'
"skrili mest in drugih industrijskih «re'I'*"*; m oklepa v ta namen pogodbej 3. da
poapeîuje in razvija
panoge kmetijskega gospoda rei va na evojem področju, tako poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, vmt'gradniStvn. čebelarstvo, gojitev
'ndu-lnjskib "ii drmrih kultur, gozdarR,
vo, domaČo obrt itd.; posebno še tiste
Parnjp •••••• kulture, ki v danib ua• ravnih pogojih najbolj uspevajo; 4- da
uvaja za povečanj* kmeföjfke proizvodile in s tem za uaraščanje blagostanja
dvojih članov naprednejše tehnïcne in
agronomsko metode v kmetijstvu in v ta
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna
gnojila üd.: ustanavlja ambulante za živ
iuo, plemeui'nt» postaje, organizira ee'ekciio živine, gradi silose, organizira se"iensko službo, ekrbi za gojitev eadnih,
Poznih in drugih sadik Ud.; 5. da organizira predelavo î;medijskih pridelkov in
°brlne delavnice za potrebe evojih članov
ifl
izrablja pri tem predvsem lokalne surovine; 6, da zbira kmečko prihranke v
"bliki hranilnih vlot» in notranjih posojil za ustvarjanjo obratnih sredstev in
Podeljevanj© kreditov svojim članom; 7.
^a 6kxbd za gospodarski in prosvetni
dvig vseh prebivalcev svojega okoliša tako, da prireja v evojem zadružnem domu
strokovna in politična predavanja, kulturne prireditve, etrokovne tečajB. razstave,
Predvajanja filmov, goji fizkulturo itd.
*•• ustanovi svojo knjižnico.
člani odgovarjajo za obveznosti zadroSe z dvajsetkratnim zneskom vpieamega
enkratnega temeljnega oziroma družin6

iega deleža.
Upravni odbor 6eslaivlja 7 do 9 Maaov,
«i jih voli zbor izmed zadružnikov za do.
°o enega leta.
Vpišeta eo člana upravnega odbora:
Delač Anton, Kmet, Potištene- 1,
^•••• Matija, kmet, Maverc 2. •
.". Na zboru 5. III. 1030 so se spremerla zadružna pravila v 1. In 2. Senu.
-, Besedilo odeloj: Kmetijska zadruga v
^(a loB.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
fieri?- \Iiha> ••••• IvajJi Stampfel} M&tia
l « Železni^ Fiarić, Delao1 Anton ja vpiše-

URADNI LIST LRS
jo novi bhsm odoora.
Ctìtiaeki An'on, .ogar, Nova sela 26,
âkoda Jeze, voznik. Gornja Briga.
Novak .Tože, \ozuik, Gornja Briga,
èkender Jože, matičar, Kostej 11.
Glad Anton. kmet. Banja Loka 27,
Manno Jože, kmet. Banja Loka 28.
Okrožno eodišfe v Ljubljani
dne 10. junija 1050.
Zadr III 82/
62SO
*
396.
Sedež: Borovnica.
Dan vpisa: 31. maja 1ÔS0.
Btv-dilo: Kmetijska zadruga • omejenim jamstvom v Borovnici.
Na zboru 20. V. 1930 «o ee spremenila
zadružna pravica v 1. in 2. členu.
Besedilo odflej: Kmetijska zadruga v
Borovniei.
Izbrišejo Bf> člani upravnega odbora:
Mejan Vlado, Cerk Anton, Tureič Ludvik,
Suhadolnik Antwi in vpßejo novi Sani
odbora:
Pirnat Anton, upokojenec, Borovnica 40,
Trček Giril, kmet, Niževec 1.
Hrovatin Jože, fcroet. Dol 31,
Petrovčig Alojz, delavec, Borovnica 101.
Okrožno sodiščo v Ljubljani,
dno 31. maja 1Ô50.
Zadr V 32/6
•600
397.
Sedež: Cerklje.
Dan vpisa: 20. junija 16S0.
Besedilo: Kmetijska zadruga z o moje.
nini jamstvom v Cerkljah.
Na zboru 12. II. 1950 eo te spremenila
zadružna pravila v t., 2. in 18. členu in Se
je Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom šenturška gora spojila e to zadrugo.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga •
Cerkljah.
Upïavni odbor sestavlja. 9 do 11 članov.
Vpišela ee člana upravnega odbora:
Rebernife Franc, kmet, šenturška gora
št. 20,
Stular Peter, kmet, Sv. Lenart 4.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. junija 1950.
Zadr VI 203/3
(5682
*
398.
Sedež: CesnjJca pri Železnikih.
Dan vpisa: 31. maja 1950.
Besedilo; Kmetijska zadruga z omeje.
nim jamstvom Češnjica pri Železnikih.
Na zboru IS. II. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v l. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga,
Češnjica pri Železnikih.
Izbrišejo ee člani upravnoga odbora:
NarJnik Franc in K&v&č Frano ter vpjëeta nova člana odbora:
Kemperle Stanko, kmet. Rudno 6.
šmid Valentin, delavec, Podlòk 10.
Okrožno sodišče r Ljubljani,
dne 31. maja 19o0.
Zadr VI 4o/6

•

399.
Sedež: Črnuče.
Dan vpisa: 24. tunij* 1050.
Besedilo: Kmetijska zađraga i omeje.
nim jamstvom, črneče.
Na zboru 23. IV. 1Ö50 so 68 spremenila
zadružna pravila v L jn 2, •••.
Besedilo odelej:Kmetìi«ka Adrtiga, Or.
nnče.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Trčck Franc, Bedenk Jože, čižmaa Ivan.
Babnik Franc, Bolta Ivan, Vóv^otìì An-

Stran 842'
ton, Rotar Pepea in vpišejo novi čkni ooV
bora;
Petne Polona, gospodinja, Gmajna 14i
Grmek Miaka, gospodinja, Črnuče 38,
Ötebej Marija, cospodinja. Dobrava —
Črnuče 6,
Remic Franeka, gospodinja, Nadgoric*
št. 22.
Bcrn.'k Peter, ind. miličnik, Črnuče 4£.
Okrožno EodiSčo v Ljubljani
dne 24, junija 1950.
Zadr VI 103/3
••«

•

400.
Sedež: Domiate.
Dan vp^ea: 20. junija lÔôo.
Besedilo: Kmetijska zadrug* i om*j«.
nim jamstvom v Domžalah.
Na zboru 24. III. 1930 so ee epremeailla
zadružna prawila v 1. in 2« Členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadrug» •
Domžalah.
Izbrišejo ?e člani upravnega odbore:
Vidah Franc, Habjan Avgust, Habjan
Anica, feribar Janez, Ko» Leopold in vp,žojo novi člani odbora:
Pirnaj Anton. kmet. Ljubljanska cwta,
Habjau Zorka. gcep. pom-, Savska C 9,
(dittar Ciril, delavec, Depala va* 20.
üimr Frane, mehanik. Savska c 3-i.
vsi v Dom zaLih.
Okrožno sodiWe v Ljubljani
dnu 20. junija 1950.
Zadr'VI 173/R
ftflSl
401.

$"dež: Far*. Koferje.
DaD vpisa: 15 iunija 195».
Besedilo: Kmetijska naVvnn.prodajna
zadruga r omejenim jamstvom v Fari.
1. Na zboru 7. ITI. 1948 *o bf.a epr«jMs
nova pravila.
Besedilo odslej; Kmçtijeka zadruf« i
omejenim jamstvom v Fari.
Naloge zadruge so: 1. da na čim bolj*
in čira kulturnejši •••• oskrbuj© evoje
člane z v•mi potrebnimi potrošniant predmeti; 2. da odkupuje v svojem okoläSu
vse kmetijske pridelke in izdelke v e^adu z postavljenim načrtom *a dobro oskrbo mestindrugib ndustrijeklb sredic in
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešuje m razvija vse panoge kmetijskega
gospodarstva na svojem področju, tako
poljedelstvo, živinorejo, sadjaivtve, vinogradništvo, ('ebelawtvo. TOtürv industrijskih in drugih kultur, gozdarsh-o. domaio obrt ild.. posebno ie trst*» panoge
oziroma kulture, ki v danih naravnih pogojih najbolj uspevajo: 4. da uvaja za povečanje kmetijske proizvodnjo in s tem
za naraščanje blagostanja svojih članov
naprednejše tehnične in agronomske metodo v kmetijstvu in v ta namen nabavlja
kmetijsk« 'reje, umetna gnojila did., ustanavlja ambulante za živino, plemenito«
postaje, organizira selekcijo zavrne, gradi
silose, organizira semensko službo, skrbi
za gojitev sadnih, gozdnih in drugih kultur itd.; 5. da organizira predelavo taetijskih pridelkov in obrtne delavnice sa potrebe evojih članov in izrabllja pri tem
predvsem Ickalne enrovine; 6, da zbira
kmečke prihranko v obliki hranîmih vlog
in notranjih posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in podeljevanje kreditov evojim članom; 7. da elfrbd za •••••••••)
strokovni, Imltaroj în mmltdavtg-vmh
prebivalcev cvOMte dfcEfe feßo, da prireja v evojem zatìTO&em domu strokovna
in politi&a predavanjaj kuKume prireditve, etrokbvn« tečaje, razetave. predva.

Stettâtë
Janja filmov, goji fizkulturo, dtd. ter ustanovi svojo knjižnico.
upravni odbor eeatavlja 5' do 9 člano.v,
ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Njegova dolžnost traja eno leto.
Izbrišejo fifc člani upravnega odbora:
Jurjevie Alojz, Lukeač Franjo, Bauer
Ivan, Južnič Martin in vpišejo novi člani
odbora:
.Južnič Tomaž, tesar, Fara 17,
Leüg Matija, tesar, Vas 32,
Marinč Martin, kmet, Gotenica 7,
Kuželički Matija, krojač, Petrina 6.
II. Na zboru 19. II. 1950 eo se epreme,
nila zadružna pravila v j. ;n 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Fari .
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Južnič Tomaž, Letig Matija, Zidar Jože,
Spiletič Miha, Kuželički Matija in vpišejo
novi člani odbora:
Delač Ivan, mizar, Jakšiči 3,
Majetič Jurij, krojač, Vas 10,
Rogale Ivan, kmet. Vas 35.
Obranovič Anton, delavec, Pirče 18,
Obranovič Anton, mlekar, Fara 8,
Čop Viktor, kmet, Padovo 1.
Pooblaščenka za 6opodpisovanje je Južnič Ä'arija, Potok 22.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. junija 1950.
Zadr III 6/2
6372

Sedež: Gora, Sodražica.
Dan vpisa; 6. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom na Gori pri Sodražici.
Na zboru 9. II. 1950 eo ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga na
Gori pri Sodražici.
Izbrišeta se člana upravnega odbora:
SJamsa Anton, Ves-ei Jože in pooblaščenec
•• «»podpisovanje Češarek Franc ter vpišejo novi Sani odbora:
šile Alojzij, kmeit, Kržeti 35,
Kiže Franc, kmet, Petrinci 7,
Kožir Janez, kmet, Kržeti 37,
Peček Frane, kmet, Petrinci 6,
Debeljak Jože, kmet, Kračalj 42.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. junija 1950.
Zadr ITI 9S72
6019
*
403.
Sedež: Gorenja va«.
Dan vpiea: 31. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom, Gorenja vas.
Na zboru 27. XI. 1949 eo se epremenfla
zadružna pravila v 1. in 2. Členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga,
Gorenja ras.
Izbrišejo ee člani upravnega cdb'ora:
Danzar Jože, Ferjan Alojz, Bogataj Janez, MiklavSS Alojzija, Kavčič Janez, Ca«
dež Pavel, Stržiear Franc in vpišejo novi
Slani odbora:
Bogataj Andrej, kmet, Dol. DoUraiva 8,
Stanoarik" Frane, Ëroet, Sèeîranska vaš 5,
Selak RudoU, mlinar. Tcäraz 8,
Fortuna Andrej, posestnik, Seetranska
vae \2,
0% Jože, ein feneïa. ZJTOVB&ì VTK
SP. TJfBaaa 12.
••••••• sodSiSce v Ljubljani,
«ine 81. maja 1950.
Zaife .VI té&*/3
573Ö

••••$&••
404.
Sadež: Gorièa vas.
Dan vpisa: 2. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska, zadruga z omejenim jamstvom v Gorici' vati.
Na zboru 24. II. 1950 fo ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijfka zadruga v
Gorici vasi.
Izbrišejo 6e člani upravnega odbora:
Oberetar Franc, Lovšin Vili, češarek Pavel, Ncean Ivana, Kožar Franc in vpišejo
novi člani odbora:
Nosan Tine, voznik. Gorica vas 24,
Pucelj Janez, kmet, Otavce 6,
Pucelj JoŽ9, kmet, Gorica vas 54,
Češarek Alojzij, voznik, Nemška vasi.
Mate Alojzij, krojač, Gorica vas 64,
Češarek Ludvik, kmet, Nemška vas 25.
Okrožno sodišče v Ljubljani,
dne 2. junija 1950.
Zadr IV 19/5
5864

•

405.
Sedež: Jezersko.
Dan vpisa: 9. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Jezersko« na Jezerskom.
Izbriše «s član uppavnega odbora Robnik Viktor m vpiše nov član odbora:
Smrtnik Ivica," bri radirka, Sp. Jezersko
št. 15.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. junija 1950
Zadr VIII 3/2
6219
406.
Sedež: Kovor.
Dan vpisa: 21. junija 1950.
Besedilo Kmetijska zadruga v Kovorju.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Zupan Franc, Pogačnik Janez, Meglic Anton, Črnilec Valentin. Ribnikar Frane,
Aveenek Franc, Valjava Ivan in vpišejo
novi člani odbora:
Frantar Janez, kmet, Kovor 19,
Aljančič Anton, kmet, Kovor 31,
Zupan Albin, kmet, Kovor 6,
Rožič Ignac, kmet, Hude 6,
šUbar Jože, kmet, Kovor 11.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. junija 1950.
Zadr VI 4S/3
6670

•

407,
Sedež: Kranj.
Dan vpisa: 31. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje.
nini jamstvom v Kranju.
Na zboru 12. •. eo ee spremenila zadružna pravila v 1. in 2. Senu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga,
Kranj.
Izbrišejo se Sani upravnega odbora:
Krt Drago, Kokalj Franc, Jerman Franc,
Sumi Ivan. Kriznax Ivan in pooblaščenec
za eopodpisovanje Gorjanc Franc ter vpišejo novi člani odbora:
šemk Janez, posestnik. Primskpvo 122,
Stare Joahim, poseetaik, StrazišČe 50,
Gorjanc Franc, Kranj, Koroška 5.
Okrožno sodišče v Ljubljani,
dire 31. maja 1950.
Zadr II 35••
6740

•

408.
Sedež: Kranj.
Danvwiea: Ji. ïunfja' 1950.
Bese'diîo: Okrajna rreza kmetijskih' za.
drug Kranj t. z o. j. v ••••••.
Na zboru 2. IV. 1950 so ee spremenila
zadružna pravila v 1.« 2. in 3. Senu.

„Stev.i;.^. h •- •'95•
Besedilo odslej: Okrajna z^eza kmetijskih z'ađiug za okraj Kranj v Kranju.
Člen 3. točka 1 eo glasi: Predstavila in
povezuje vse zadruge kmetijskega značaja in kmetijske obdelovalne zadruge.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Babic Andrej, Štibelj Silvo, Žboijtar Anton in pooblaščenci za sopodpisovanjc:
Volčič Darinka, Lavnša Filip, Svcljšak
Franjo in vpišejo novi člani odbora:
Svoljïak Franjo, uslužbenec. Stara Loka
št. -4,
,,'ljar Franc, sin kmeta. Naklo 40,
• plotnik Sfane, kmet, Letence 1.
i-'c-oblaščenka za sopedpisovanjo io Stalec Tončka, knjigovodja. Kranj, Ljublianska cesta 1.
Okrožno godišcVv Ljubljani
dne 21. junija 1950.
Zadr V 150/5
6077
*
409.
Sedež: Krizo.
Dan vpiea: 21. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga % nmejc.
nim jamstvom v Krizah.
Na zboru 5. III. 1950 60 se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslei: Kmetijska zadruga v
Križali.
Obnovitvena zadruga 2 omejenim jamstvom v Gozdu nad Tržičpm (Zadr IV
141/2) ee je «pojilu s to zadrugo
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Tome Stefan, Gregore Peter, Repine Miha,
Rozman Ignac, Svab Jože, Lončar Milan in
vpišejo novi člani odbora:
Teran Ljulx) kmet, Križe IÎ4,
Mali Jakob, kmet, ••••••,
Košir Tomaž, kmet. Gozd,
Rozman Miha, knret, Gozd,
Perko Franc, kmet, Senično 13,
Zaplotnik Franc. km^t. FMnio 19.
Okrožno spđišrc v Ljubljani
dne 21. iunija lîlïO.
Zadr VI 145/2
6674
410.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 16. junija 1950.
Besedilo: Obrtna nanavno-pTodajna zadruga komično stroke s omejenim jan1"
Etvo v Ljubljani
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Petrič Milan, Šerbec Anton, ing. Trcst
Pavel in vpišeta nova člana upravnega
odbora:
Istinjč Rado, obrtnik, Jenkova 7,
Babic Marija, obrtnica, SlapniFariwa 3
oba iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. junija 1950
Zadr VI 220/3
6510
*
411.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 17. junija 1950.
Besedilo: Ribarska zadruga z omejenim
jamstvom v Ljubljani,
Na zboru 19. III. 1950 eo 6e spremenil''1
zadružna pravila v 10. členu.
Upravni odbor sestavlja predsedniktajnik, blagajnik, morebitni načelnikf odsekov to 8 članov.
Izbrišeta ee člana upravnoga odboraModic Jože in GostiČ Ivan ter vpiSejò nov;
Člani ••>••:
oR
Hovar Janez, uradnik, Celovška c *"•
Kalin Boris, kfpar, Lavričeva 4/2,
dr. Ceplajc Slavko, pravni referent, "arnikova 6,

mmmm*

%,y. 21 -r- 4. iY?I. 1950.

Rolj Ana,

P*yäü Peter. arhitekt, Gesto iv; Mes$üi
% 8, vBiv'tyu^janï.
Okrožno soilišče v, Ljubljani
dne 17 junija ì9od.
, Zadr V" 74/3
6511
412.
*
S';ikž: Mavčičo.
l>an vpisa: 21.'junija 1950.
Besedilo:
Kmetijska zadruga s omejeni
n» jamstvom v Mavčičah.
Na zboru 12. III. 1950 so 6e spremenila
^druliia pravila v i. ja 2. ter 18. Senu.
Bendilo odslej: Kmetijska zadruga •
Mavčičah.
Upravni odbor sestavlja 7 do 11 članov.
Izbribcjo ee člani upravnega odbora:
Bauman Ivan, Kalan Polde, Kalan Franc
•B Driuevsc Franc.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. junjja 1950.
Zadr VI 210/2
6673
413.

*

Sedež; Medvode.
Dan vpisa: 31. maja 1950.
.Besi:di;o: Kmetijska zadruga z oincjc.
°'m lam'-tvoin, Medvode.
Na zboru 16. IV. 19Ö0 eo ae spremeQ
ila zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga,
Medvode.
Upravni odbor sestavlja 9 do 13 članov.
Izbrišejo te člani upravnega odbora:
Majcen Mircolav, Zuban Florjan, Dobni,
kar Franc, Lampič Egidij. Gabrovšek Joz
a m vpišejo novi člani odbora:
Drenar Vinko, •••. ein. Medvode 14,
Drenar Drago, delavec. Švelje 10,
Sušteršič Peter, posestnik, Seničica 1,
SuStcršič Vinko, posestnik, Preska IG,
Veh or Andrej, posestnik, Sp. Sčhica 16,
Škof Andrej, posestnik. Vaše 11,
Carman Ivan, poseetnik. Žlebe 30,
Rezelj Viktor, upravnik. Zbilje 4,
Peternel Franc, delavec, Vaše 28,
žirovnik Andrej, posestnik. Vaše 4,
•••• nar Anton, posestrÄ, Zg. Selnica 1C.
Okrožne sodišči* v Ljubljani,
dne 31. maja 1950.
Zadr V 13Ó/3
6741
*
Sedež: Mengeš.
Dan vpisa; 11. junija 1930.
Besedilo: Slamnikarska zadruga v
»ifingšU' l Na zboru 29. VIII. 1948 so bala
«Prejeta nova pravila.
Naloge zadruge so: a) da ekupno
£Prav1ja elamnikareko obrt z delovno silo
^oüb članov; h) da nabavlja surovine.
'afer'al in sredstva za lastno proizvodni0* da prodaja svoje obrtne Izdelke in
r
Rani?Jra kreditiranje svojih članov; c)
3
TVc,
.dviga kulturno in strokovno ravan
jib članov; č) da sprejema in strokov.
^° izobražuje svoje člane; d) da prilagodi
v
oje d-slo «plesnemu državnemu goepo'arekein,, načrtu

, 1.Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov,
lih voli zbor izmed zadružnikov Nje.
Kov
a dolžnost traja eno leto.
. 'zbrišeta so člana upravnega odbora:
•
•••1• Ana, terjane Marija in vpiše
%^n odbora:
"'•tor Janez, delavec, Vel. Mengeš 202.
ll
- Na zboru 20. II. 1950 je bila izvolje•
•' kot nev član upravnega odbora:

delavka,

.Vel. JVfengeš

'Okrožno sodišče x Ljubljani
dno ÎÔ.'ïunija i#50*
2adr III" 45/62

m

Besedilo: KmetSšfcJt3&$&LC225

415.
Sedež: Mokronog.
Dan 'ivpisa:'20. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga a omejenim jamstvom v Mokronogu.
Na zboru 12. II. 195<••>• ee spremenila
zadružna pravüo, v 1. in 2. členu
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Mokronogu.
Izbrišejo s© ciani upravnega odbora:
Setina Alojz, ••••• Ana, Eedensek'Frànc,
Dolinšek Ivan, Gregorčič Franc, Zeleznik
Rudolf, Kos Vdnko, Kukenberger Marija,
Majcen Aleksander in vpišejo novj člani
odbora:
Florjančič Jože, kmet, Bruna vas,
Borâtnar Alojz, upokojenec, Mokronog,
Lindio Alojz, upokojenec, Sp. Lakenc,
Juvančič Ludvik, kmet, Sr. Lakenc,
Kos Franc, kmet, Zg. Lakenc.
Mikec Julij, kovač, Sv. Urh,
Bale Jože, kmet, Sv. Urh.
Dolenlče]; Marija, gospodinja. Bruna
vat»,
Kovačič Kristina, gospodinja, Martinja
vas,
Vrabec Ivan, kmet. Martinja vas,
Kovačič Janez, kmet, Preloge,
Črček Janez, kmet, Dolina,
Lukek Slava, gospodinja, Mokronog.
Okrožno sodiščo v Ljubljani
dne 20. junija 1950.
Zadr II 41/6
66S4
416.
Sedež: Moravčo, ukraj Trebnje.
Dan vpisa: Ö. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Moravčah, OLO Trebnje.
Na zboru 5. III. 1950 so *e spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. i'enu.
Besedilo odslej; Kmetijska zadruga •
Moravčah, OLO Trebnje.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. junija 1950.
Zadr III 148/5
6018
417.

Sedež: Koro mesto.
Dan vpisa: 19. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga • omejenim jamstvom v Novem mestu.
Na II. rednem občnem zboru 12.' II.
1950 eo so spremenila zadružna pravila v
1. dn 2..členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga T
Novem mestu.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
2upeivc Alojzij, Potpčar Jože, Kastelie
Milka in pòoblaSeeneo za eopodpisovanje
Kotnik Viktor ter vpišejo nòvi člani odbora:
dr. ••••1 Bogdan, pravni referent, Novo
mesto. Karlovška c. 1,
Ahlin Rudolf, uslužbenec, Novo mesto.
Prešernova ul. 28.
Medved Ivan, posestnik, Mačkovec 11.
KOö Ivan, posestnik", Ločna 4.
Pooblašcenka za sopoiipieovnaje jePerko Julijana, knjigovodja, Smîhel'St. 52.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. maja 1950.
Zadr I 20/41 — Novo mesto 6020

z omeje»

nim jamstvom v riiavi 'gasisi.

Na •& % • • ti"èP

B;es.edIIö odslej: •••&
Pijàyi goriti.

S* •

Upravni odbor. cestaVjljÄ 7 do 9 to?<
Izbrišejo se' 'čLafii uMaViigga ojp&ra
.Virbinc Frane, D'olone FriaSc" 2S|c AlojaiJL
Podfipec Ivan, Jertin 'Iren (n vpižejo
novi člani odbora:
Zupančič Janez, kmet, Dranik 2,
škulj Ana. delavka, Viru" 6,
Janmik Anton, cestar, Vrb. 14,
Grm Janez, zadružnik, Gradišče 8,
•••••• Jože, kmet, Pijava gorica 27,
Jeršin Janez, kmet, Pijava gorica 41.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. maja 1930Ï
Zadr VI 2S6/2
5736
-k
419.
Sedež; Uctje, OLO Kočevje.
Dan vpisa: 16. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga • omejenim jamstvom v Retjab.
I. Na ustanovnem zboru 6. III. 1948 je
bila ustanovljena zadruga za nedoločen
čas.
Naloge zadruge so: 1. da na čitn boljši
in čim kultumejli način oskrbuje svoje
člane z wemi potrebnimi potresnimi predmeti; 2. da odkupuje v svojem okolišu
vse kmetijske pridelke in izdelke v ekladu z postavljenim načrtom za dobro oskr<
bo mest in drusrih iMustrijakih središč in
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da jpospešuje in razvija vse panoge kmetijskega
gospodarstva na svojem področju, tako
poljedelstvo, živinorejci, eadjarertvo, vino«
gradništvo,- čebelarstvo, gojitev industrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno še tiste panog*
oziroma kulture, ki v danih naravnih po-,
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske proizvodnje in e tem
za naraščanje blagostanja svojih članov
naprednejše tehnične in agronomske metode v kmetijstvu in v ta namen nabavlja
kmetijske stroje, umetna gnojila Std., uBta.
navlja ambulante za živino, iplemenilne
postaje, organizira selekcijo Evine, gradi
silose, organizira eemensko siužbo, skrbi
za gojitev sadnih, gozdnih in drugih kultur itd.; 5. da organizira predelavo krnetijekih pridelkov in obrtne delavnice za potrebe svojih članov in izrablja ori tem
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira
kmečke prihranße v: obliki hranilnih '-"log
in notranjih' posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vpeli
prebivalcev svojega okoliša tako, da prireja v svojem zadružnem domu strokovna
in politična predavanja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji fizkulturo, itd. ter uetanovj svojo knjifnico.
Delé2 znala 100"din, ki ee lahko p3a&
v obrokih. Delež zadružnikovega družinskega člana znaša 20 din.
Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge
z dvajsetkratnim zneskom vpjpan.ega enkratnega temeljnega oziroma druiïnsiljega
deleža.
Zadruga razglaša važnejše sklepe v svojih poslovnih' prostorih.
Upravni odbflr éestajvjja 6 de 7 članov,
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za

•••

••••• LIÖT L-Eö

dobo tûfgti leta. Za zadrugo podpisujeta
j*> dva člana upravnega odbora, kateria
«nega lahko nadomeiča po upravrrem od.
boru pooblaščeni uslužbenec zadruge,
člani upravnega odbora eo:
Motor Jože, kmet, Retje 27,
••••• Drage, nameščenec, Retje 95,
Kordiä Franc, delavec, Retje 34,
Ruparčič Jože, kmet, Retje 31,
Kožir Jože, Jiiuet, Retje 62.
II, Na zboru 18. II. 1950 eo se epremeâd zadružna pravila v l. in 2. členu.
Besedilo odale j: Kmetijska zadruga »
Retjah.
Izbrišeta ea člana upravnega odbora
Bencina Drago in Kordiä Franc ter vpišejo
novi Gani odbora:
Vesel Ludvik, kmet, Retje 49,
Debeljak Franc, kmet, Retje 46,
KardAS Jože, delavec, Retje 42,
KoSmrl KaroL kmet, Retje 44,
Pooblaščenca za eopodpisovanje eia Anzeic Mirko, knjigovodja, Mali log 41 jn
Mehar Ivan. delavec. Retje 27.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. junija 1930.
Zt 79/50 - Zadr VIII 49/1 6374

m.

*

Sedež: Sodražica.
Dao vpisa: 2. junija 1950.
Besedilo: Nabavna in prodajna zadruga
z omejenim jamstvom v Sodražici.
I. Na Èboru 19. III. 1948 eo bila sprejeta «ova pravila.
•
Besedilo odele j: Kmetijska zadruga z
i omejenim jamstvom v Sodražici.
Naloge zadruge eo: 1. da na čim bolj»!
In Sm kulfamej$i način oskrbuje svoje
Slane a vsemi potrebnimi potrošnim! pred.
mvti; 2. da »dkupuje v avojem okolišu
vse kmetijske pridelke i» izdelke v skladu z postavljenim načrtom za dobro oskr.io meet in drugih industrijskih središč •
oklepa v ta namen pogodbe; 3. da •••••.
iuje in razvija vse panoge kmetijskega
gospodarstva na svojem področju, tako
porjedeletvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradni»rvo. čebelarstvo gojitev industrij.
skib In drugih kultni, gozdarstvo, domačo obrt Ud., posebno še tete panogeodroma kulture, ki v danih naravnih po.
/ajih najboli udpmnlo: 4. da u vaia /a povečanje kmetiiak«- (iroizvodnje uj s tem
2a naraščanje l>Uitfc4lnnja «vojih članov
aapredufjie tehnične in agronomske mstode v kmetijstvu. * I» namen nabavlja
lunetljske otroje, otnetna gnojila itd., ustanavlja ambulante «a živino, plemenilne
nestaje, organerà selekcijo živine, gradi
-Uose, organizira semensko riužbo, skrbi
/a gojitev sadnih, nordnth in drugih kulinritd.; •'). da organizira predelavo kme.
HjSklb pridelkov, olitine delavnice za potrebe evoi'h članov in izrablja »rt tem
predvepm lokalne surovine: 6. da zbira
kmečke prihranke v obliki hranilnih vlog
in notranjih poeojil za ustvarjanje obrat.
••ih i»redate» in Dodeljevanje kreditov evo.
m članom: 7. da skrbi za gospodarski
••tokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh
'ir^bivalcev svojega okoliša tako. da prinje v svojem zadružnem domu strokovna
ti politična predavanja, kulturne priredit,
ve, strokovne tečaje, razstave, predvajanja
filmov, goli fizknltiiro, itd. ter «stanovi
»•••• knionicoDelež zna?a 100 din, ki se lahko pîaffa
v obrokih. Delež zadruïsukovega družin.
«•kega «Sana znaša 20 din. Člani odgovar.
Jajo m obveznosti zadrug» % dee»tkret-

axm znesuora vpisaaeg« eaWAtaega do.
leža.
Zadruga raggiala vaìaejSe sklepe v
s vej 'di poslovnih prostorih.
Upravni odbor eeetavjfja 7 članov, ki
jih voli zbor izmed zadružnikov za dobo enega leta. Za zadrugo podpisujeta
pu d^a člana upravnega odbora, katerih
enega lahko nadomešča po upravnem od.
ijoru jiLoblaačcmJ uslužbenec zadruge.
Izbrišejo ee Sani upravnega odbora:
Okom Anton, Drobnič Janez, Tanko
Jože, Kexàe Ivan, Pintar Joie, Ambrožič
Joie • vpiž&jo nova člani odbora:
Kovačio Ivan, kmet, Sodražica 49.
Miireiič Anton, kmet, Jelovec 1,
Prijatelj Jože, kmet. Sodražica 61,
Lavrie" {Ludviki, Sodražica 28,
Jereb Mirko, sedlar, Sodražica 138.
Pooblaščenec za eepodpisovanje je Cigale Anton, knjigovodja, žigmarice 78.
II. Na zboru 26. II. 1950 m se spremenila zadvužna pravila »' 1- m 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Sodražici.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. junija 19S0.
Zadr II 28/6 - Novo mesto 5867

•

421.
Sedež: Sv. Ana.
Dan vpisa: 21. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga i omejenim jamstvom, Sv. Ana.
Na zboru 29. X. 1949 so ee spremenila
zadružna pravila » 1, ia 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga Sv.
Ana.
IzbriSejo se člani upravnega odbora:
Övab Miha. Nemec Franc. Dovžan Franc,
Dovžan Jože, Zupan Franc, Valjavec Albin, HrovaHč Rudi in vpišejo novi člani
odbora:
Meglic Franc, zadružnik, Sv. Ana 27.
Bergant Ivan, delavec. Sv .Ana 39,
Meglic Jože, delavee, Sv. Ana 27.
Meglic Ivana, gospodinja, Sv. Ana 25,
TiSler Franc. kmet. Sv. Ana 7,
Polajnar Anton, delavec, Sv. Ana 91,
Anaeič Janez, voznik, Sv. Ana 16.
Okrožno sodišče • Ljubljani
dne 21. junija 1950.
Zadr VI 74/3
6675

•

422.
Sedež: Sv. Križ pri Litiji.
Dan vpisa: 6. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga e omeje«
nini jamstvom r Sv. Križa pri Litiji.
Na zboru 26. II. 1950 eo ee spremenila
zadružna pravila v 1., 2. in 18. Seau.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Sr. Križu pri Litiji«
Upravni odbor sestavlja 9 ülanov.
Izbrišeta ee člana upravnega odbora Leben Alojz in Kozlevčar Anton ter Tpieeja
novi dani odbora:
Korbar Franc, posestnik, Brglez St. 6,
Kotar Jože. posestnik^ Kompojje 17.
Marin Jožela, pceestnlea, KLane 10.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. junija 1950.
Zeđr III 87/8
6022

•

423.
Sedež: Šmartno ob Dreti.
Dan vpisa; 20. junija 1950,
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje.
nim jamstvom ob Dreti.
Na izrednem občnem zboru 80. V. 1950
eo se spremenik zadružna pravila v 1. in
2. Senu.

Štev. 21 — 4. VII. 1950
Besedilo «tklej; Kmetijska zadruga v
Sniartnem ob Dreti.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Slapnik Ivan, Epor;n Janez. Ugov-••• Anten, Miklauc Jože in vpišejo novi člani
odbora:
Zagožen Franc, posestnik, Volcg i',,
Deleja-Franc, ptv.. Si). Kraâe l.J
Bric Jo2.e. kmečki đ.u, \ olog 31.
Glojçk Ivan, zadružnik, Zg. Kras« 1"Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. junija 1950.
Zadr Vìi 88/6
<j678
-k
424.
Sedež: luplico na Doi.
Dan vpisa: ó. junija 193u.
Besedilo: Kmetijska zadruga i UKI>;|«n»m jamstvom na Dolenjskem.
Na zboru 23. IV. 1950 eo ne spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej- Kmetijska zudinsa f
Toplicah na Dolenjskem.
Izbrišeta ee člana upravnega odbora:
Gimpedj Franc in Medic Viktor, ter vpijejo novi člani odbora:
Strniša Stane, kmet, Dol. T op lu-e 37.
Henlgman Peter, mizar, Dol. Toplice 27,
Poglajen Avgust, kmet, Vel. Rigel 2.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. Junija 1950.
Zadr III 1/7
6023

•

425.
Sedež: ïravnik.
Dan vpisa: 20. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Travniku.
Na zboru 20. 11. 1950 eo eo spremenila
zadružna pravila v 1. jn 2. Senu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Travniku.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Kajfež Emilija. Strle Alojz, LavriS Jan«
in vpigejo novi člani odbora:
Levstik Franc, kmet, Travni}; 7.
Bambič Jože delavec, Travnik 10,
LavriČ Anton, delavec. Travnik 60,
Lavrlč Ludvik, kmet, Travnik 33,
Kordiä Anton, delavec, Travnik 90,
Kordi5 Alojzij, delavec, Travnik 6,
Sega Ludvik, tesač. Srednja vas 13.
PooMaSEenka za sopodpisovanjB jo Bartol} 'Antonija, poslovodja. Travnik 43.
Okrožno sodiate v Ljubljani
dne 20. junija 1950.
Zadr III 110/4
6680

•

426.
Sedež: Vel. Lašče..
Dan vpisa: C. junija 1950.
BeeedÜo: Kmetijgka zadruga z omejenim jamstvom, Vel. Lašče.
Na zboru 19. III. 1950 so so spremeni«1
zadružna pravila vi. tu 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga. Velike Laače.
IzbriSejo ee člani upravnega odbora:
Oblak Anton, Cimperman Marija, Sams»
Jožico, Pestar Anton, Zakrajšek Matija.
Prijatelj Ivan, Krampeli Anton in vpi^jo
novi Člani odbora:
2nlđarSie" Ivan, kmet. Vel. LaSč«* 69;
Andoliok Franc, kmet. Vel. Lašče 28
Somrak Anton, kmet. Vri. Lašče 42.
Zabukovec Janez, kmet, Jakičevo 2
Bavdek Jože. kmet, Ulaka 1
Su5terSfê Franc, kmet. Dol. Retje 1.
Modîc Franc, kmet. Male Laače 9.
OErožno sodiSfe v Ljubliani
dne 5. junija 1950.
•
Zadr V 86/45

Štev. 21 — 4. VII. I960
437.
Sedež: Voglje.
Dan vpisa: 21. junija 1950.
Besedilo; ìimetijska- «adruga t omejenim jamstvom Voglje.
Na zboru 24. II. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska ladruga,
Voglje.
Upravni odbor sestavlja 7 članov.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Golorej Franc, Ahčin Andrej, Sekne Janez, Gorjanc Alojz in vpijejo novi člani
odbora :
Bobnar Alei, kmet, Voglje 20,
•Juvan Franc, kmet, Voklo 11.
^Pooblaščenec za sopodpisovanje je Benač Stane, knjigovodja. Voklo 15.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. junija 1950.
Zadr VI 75/3
»
6672
428.
*
Sedež: Žigmarice, 0L0 Kočevje.
Dan vpisa: t. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Žigmaricah.
I. Na ustanovnem zboru 10. III. 1948
je bila ustanovljena zadruga za nedoločen Č£S.
Naloge zadruge 60: 1. da na čim boljši
in. čim kulturnejii način oskrbuje svoje
Člane z vsemi potrebnimi potrošnimi
Predmeti; da odkupuje v svojem okolišu vse kmetijske pridelke in Izdelke v
skladu e postavljenim načrtom za dobro
oskrbo mest in drugih Industrijskih ere.
dižč in sklepa v ta namen pogodbe; 3. da
pospešuje in razvija vse panoge kmetijsk,- . ': '-"!v,i na svojem področju, tako poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev
industrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd.; posebno še Este
Panoge oziroma kulture, ki v danih naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da
••
••• za povečanje kmetijske proizvodne in e tem za naraščanje blagostanja
Svojih članov naprednejše tehnične in
agronomske metode v kmetijstvu in v ta
namen nabavlja kmetijske stroje, umetna
gnojila Ud.; ustanavlja ambulante za živ&no, plemenilne postaje, organizira sekcijo živine, gradi silose, organizira semensko službo, skrbi za gojitev 6adnih,
goznih in drugih sadik itd.; 5. da organizira predelav© kmetijskih pridelkov in
obrtne delavnice z.i potrebe svojih članov
111
izrablja pri tem predvsem lokalne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke v
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in
Podeljevanja kreditov svojim članom; 7.
da skrbi za gospodarski in prosvetni
d-vÌR vseh prebivalcev svojega okoliša tako, da prireja v svojom zadružnem domu
s
'rokovna in politična predavanja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, razstave,
Predvajanja filmov, goji fizkulturo iTd.
°r ".«tanovi svojo knjižnico.
Delež ••••• 100 din, ki se lahko plača
v
obrokih. Delež zadružnikovega družin?\e?a člana znala 20 din. Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge z desstkratn
»n zneskom vpisanega enkratnega deZadruga razglasa važnejše ••!••• v
°'Jih poslovnih prostorih.
Upravni odbor sestavlja 5 do 7 Članov,
*> jih voli zbor izmed zadružnikov za do"° snega leta. Za zadrugo podpisujeta

<v
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PO dva člana upravnega odbora, katerih
enega lahko nadomešča po upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge.
Clami upravnega odbora eo:
Drobntč Janez, delavec, Žigmarico 40,
KovaSč Stanko, poslovodja, Žigmarice
St. S,
Arko Edvard, kmet, Globel 1,
Sbrabec Jože, kmet, Podklanec 11,
Pire Mirko, cirkularist. Žigmarico 34»
Zaje Jože, kmet, Zigmarice 18.
II. Na občnem zboru 22. II. 1950 so
se spremenila zadružna pravila v 1. in
2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Žigmaricah.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Kovačič Stanko, Arko Edvard, fekrabec
Jože, Pire Mirko, Zaje Jože in vpišejo
novi člani odbora:
Zaje Darinka, delavka, Zigmarice 52,
Mihelič Rude, kmet, Podklanec 7,
Lovšin Franc, kmet, Zigmarice. 83,
Petrič Janez, kmet, 2igmarico 48,
Turk Anton, kočar, Zigmarice 63,
Oražem Rude, kmet. Globel 15.
Pooblaščenec za eopodpisovanje je Kovačič Stanko, poslovodja. Zigmarice 3.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. junija 1950.
Zt 21/50 - Zadr VIII 45/1 5S66'

•

429.
Sedež: Ziri.
Dan vpisa: 14. Junija 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga >3. avgust« z omejenim jamstvom v
Zireh. «
Na zboru 30. I. 1950 se je zadruga preimenovala.
Besedilo odslej: Kmetijska obdelovalna
zadruga >3. avgust« v 2>reh.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Primožič Ana, Ovsenk Ivan, Mravlje Fe,
liks, Rupert Roman. Dolenc Stanko in
vpišejo novi člani odbora:
Bogataj Filip, delavec, Goropeke,
Gantar Alojzij, Jarča dolina,
Novak Marija, delavka, Dobračova.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. junija 1950.
Zadr VII 49/2
6373

•

430.
Sedež: Žužemberk.
Dan vpisa: 19. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje.
nim jamstvom v Žužemberku.
Na občnem zboru 26. II. 1950 eo ee spremenila zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Žužemberku.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Kosi Ivan, Hrovat Franc, Mrvar Florjan,
in pooblaščenec za eopodpisovanje dr. Ločnik Emerik ter vpišejo novi člani odbora:
Pire Ljudmila, kmetica, Žužemberk 22,
Blatnik Anton, kmet, Zafara 7,
Hrovat Ignacij, kmet, Zalisec 12,
Jerše Ivan, Žužemberk, 58,
Konollija Janez, kmet, Prapreče 10.
Pooblaščenec za eopodpisovanje ze Smrke Alojzij, knjigovodja, Žužemberk 71.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. junija 1950.
Zadr II 62/7
6679

•

431.
Sedež: Cezanjevci.
Dan vpisa: 12. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga,
njevci.

Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Zgoznik Ivan (Kamenščak 8), fianžel Jožef, Glavnik Jože. Senear Franc ia Ribič
Ivan ter vpišejo novi izvoljeni člani odbora:
Babic Janez,
Nemec Franc,
Zgoznik Ivan,
Makoter Jože, vsi zadružniki v Cezanjevcih.
Markovič Franc je predsednik, Vogrinec
Franc podpredsednik, Nemec Franc pa
tajnik upravnega odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. junija 1950.
Zadr IV 78
6428
•¥•
432.
Sedež: Crna pri Prevaljen.
Dan vpisa: 30. maja 1950.
Besedilo: Potrošniška zadruga i c. j. •
Crni pri Prevaljah.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Krumpačnik Franc, Štumberger Ivan,
Stopajnik Štefka in vpišeta •••• izvoljena člana odbora:
âtrubej Ignac, urar, Crna,
Kolar Janez, kovač, Crna.
Okrožno sodišče v Mariboru,
dne 30. maja 1950.
Zadr IV 60
5835

•

433.
Sedež: Črneče.
Dna vpisa: 30. maja 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Crnefe.
Izbrišejo 6e člani upravnege odbora : Flie
Franc, Becv Jože. Bolko Anton, Pbpavmk
Martin, Selič Kari, Mlakar Srečko. Mihe.
lič Rudolf m vpišejo novi izvoljeni člani
odbora:
Šuštoršič Danilo, grado, tehnik.
Rozman Ivan, knjigovodja,
Veršovnik Antonija, upravnik,
Cehner Jože, kmetovalec,
Epšek Ivan, kmetovalec,
Toplak Hinko, kovač.
Škrube Jožef, livar, vei iz Črneč
Sušteršič Danilo je predsednik upravnega odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. maja 1930.
Zadr TV 96
5834
434.

*

Sedež: Domava.
Dan vpisa: 21. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Dornavl.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Zgeč Anten. Arnuš Anton, Krajne Franc,
Kogovšek Ruža. Silak Jakob in vpišejo
novi izvoljeni člani odbora:
Čuš Mirke, kmet. Mezgovci,
Paši Franc, kmet, Domava,
Cajnko Anton, kmet, M=zgovci,
Zagoršek Franc kmet, Dornava.
Čuš Mirko je predsednik. Raši Franc
pa tajnik upravnega odbora:
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21 junija 1950.
Zadr V 10
C776

•

Ceza-

435.
Sedež: Gajovci.
Dan vpisa: 12. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga. Gajovci—
Formin.
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Izbriše es član upravut^a otiboia: Rižûar Jože- in vpišeta nova izvoljena člana
od »ora:
Roškar Ivan,
Meško Ivan, oba kmeta v Gajovcih.
Okrožno sodišče v .Mariboru
dine 12. juni[a 1950.
Zadr V 51
6426
*
436.
Sedež: Ključarovci.
Dan vpisa: 13. junija 1900.
Besedilo: Kmetijska zadruga. Ključa,
rovci pri Ormožu.
Izbrišejo se ciani unravn'-ca odbora:
Antolič Alb'n, Li pni k Franc. Pučko V ktûr, Horvat Marlin m vpišejo uovi .zvoIjeni člani odbora, z->drjžniki:
Horvat Maks, Sen k.
Kosi Julijana. Žvab,
Stuhec Angela. Žvab.
Lašič Maks, Žvab.
Rajhl Jožko. KiniCarovci,
Šnajder Tomaž. Ruaec,
Novak Avgust, Runïc.
Rajh Mar ja, S~:iik,
Piatane Martin. Ključarovci.
Rajh Ivan je predsednik, Horvat Marija
pa podprecteedn k uprauiecra rtu bora.
Okrožno sodišče \ Mariboru
dne 13. junija 1950.
Zadr IV 44
6423
*
437.
Sedež: Ključaro'ci.
Dan vpisa: 12. ,junija 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga Ključarovci pri Ormožu.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Gašparic Franc, Kosi Julijana, Pintaric
IHaitin, Rajh Ivan, Dovečar Anton in vpi.
§ejo novi izvoljeni člani odbora, zadruž.
Diki:
Anloìiè Albin, Ključarovci,
Petek Stanko, Žvab,
Rëp Jože, Ključarevci,
Pučko Viktor, Ključarovci,
Marin Tòma, Sen'k ,
Ozvatìè Marija, 2vab.
Antolič Anton, Senik.
Antolič Albin je predsednik upravnega
odbora.
Okrožno xodisfc » Varihoru
dne 12. junija 1950.
Zadr V 54
6429
k
438.
Sedež: Križevci pri Ljutomeru.
Dan vpisa: 12. junija 1950.
Besedilo: Kmetijaka zadruga, Križevci
pri Ljutomeru.
Izbrišejo ee Hani upravnega odbora:
Kosi Jflže, Zuman Janez. Ko'arič Ivan,
/rbnjak Ignac, Herbst Franc, Markovi?
akob, Verbanjšček Franc in vpišejo novi
zvoljenj člani odbora, zadružnik::
Skuhala Franc, Križevci.
Koren Aleksander. Boreči,
Skerget Franc, Iljaševri.
Skuhata Franc je .predsednik, Križanič
Cveta ta tajnik upravnega odbora.
Okrožno sodišče v ?Iariboru
dne 12 junija 1950.
Zadr III 112
6421

¥

439.
Sedež: Kurïipci
Dan vpisa: 7. junija 1930.
Besedilo: Kmctijskn rađri't.i. KiirSinci.
Izbriïeio se Plani urj'avnr-sa odbora•
" Korošec Marija. M??-irič Kirl, ŠoiTak Ma.
tija, Koei Frider k, Lah Tomaž. Balažek

Aii'.ou^u, Sta;uo.a Antonija in \piieju novi .zvoljeni člani odbora, zadružniki:
XeJ.iéc Jože. Frecei'iia.
K>r!a Fianc. Kuršinc,
Ka=i Jožeia, Sitarovci.
.verace Jože je predsednik upravnega
ini bora:
Okrožno sodišče '• Mariboru
dne 7 junija 1950.
Zadr IV 24
6223

•

440.
S"dež: Lege.
Dan vpisa: 12. junija 1950.
Be^ed.in: Kmetijska zadruga v Lesali.
Izbrišejo se član upravnega odbora:
Doblšek Drago, Vasti Marta, Sterkus Luka. Čebule Ote. Podgoršek Franc in vpiš-JO nov, izvoljeni člani odbora:
Cigler Ludvik, klepar, predsednik,
Mesner Rudoli, krr.et. podpredsednik.
Peter Adolf, kovač, tajnik.
Jure Ivan, rudar.
Samec Peter, rudar,
Vu'ič Franjo, rudar,
Kini- Ivan. kmet.
Žaže Jakob, v6i iz Leš.
Okrožno «odiSče v Mariboru
dne 12. junija 1950.
Zadr IV 125
6425

•

441.
Sedež: Libeliče,
Dan vpisa: 19. junija 1950.
Besed Io: Kmetijska zadmga. Libeliče.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Srebotnik Franc, Dubrovnik Pavel, Zorman Berta, Brumnik Ferdo, Kušej Pavel,
Glinik Franc, Logar Ivan • vpišejo novi
izvoljeni člani odbora:
Ring Anton, kmet. Goreč,
Novak Štefan, predsednik KLO. Libeliče,
Kajzer Martin, poljedelec, Libeliška
gora,
Ridi Ivan, poljedelec, Libeliče.
Konečnik Štefka, brigadirka. Libeliče.
Kramer Pavel, kovač, Gorce.
Kcrdež Ivan je predsednik. Ring Anton
pa tajnik upravnega odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. junija 1950.
Zadr IV 69
6617
412.
Sedež: Ljutomer.
Dan vpfei: 7. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Ljiifo.
torneru.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Rus Jožko Dijak Tomo. Novak Simon.
Rajh Irdor. Ned, Ludvik, Zadravec Mar
tiri in Serec Viktor ter vpišejo novi izvoljen: člani odbora:
Gajšek Albin, mesar.
Veselic Julka. frize*r>a.
Pi Mar Stanko, konirolcr. vsi " Ljut«•rtf»ru

Hanžerć Mirko je predsednik. Vcgrinec
A.!oJ7 podpredsednik, P'hiar Stanko ••
'ajnik upr-untga od*»> •
Okrožno -.odišče v Mariboru
dne 7 junija 1950.
Zadr II 17
6224

*
«ïr.rjç»?. Lo?arovri.
Dan vpfsrt: 21. junija 1950
•'0-^diln- Kmetijska zidrrjr? Ln-iprnvri
fzbr 5<?io fp •••• upfuvyi^fa •••••"
Secar Vijem, K'v.sjič •^•^- Krajne
Franc. Vlurekar Kari, Granfolf Franc, Vo-

Štev. 21 - 4. VIL 1950
grmeč Anton, Balažek Jože, Kosi Anion,
Rajtar Frančiška, Osla j Angela, Rajtar
Alojz, Rajh Anten m! n vpišejo novi
izvoljeni ciani odbora, ir.ijiužniki:
Rajh Anton etar. Logar ovci,
Farkaš Anton, Kokcrič...
Polamič Franc, Gaišovci,
Marin'č Janko, Logarovci,
êtuhec Ciril. Logarovci,
Vuk Franc, Kokorià.
Rajh Anton et. je predsednik, štubec
Ciril pa tajnik upravnega oJboia.
Okrožno sodišče » Mariboru
dne 21. junija 1950.
Zadr IV 35
6774
444.
Sedež: Lukavci.
Dan vpisa: 12. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga. LukavciIzbrišejo se člani upr,.vncr4a odbora:
Vaupotič Franc, Vaupolič Andrej. Va u potic Jakob, Pušenjak Jože. Makcvec Franc,
Štuhec Matija in vpišeio novi izvoljeni
član: odbora zadružniki:
Šalamon Jože, Lukavci.
Pušcn>k Franc, Lukavci,
Zuidaric Jakob, Lukavci,
Belec Jakob. Lukavci,
Dunaj Alojz mL, Lukavci,
Novak Jože. Grabe.
Dunaj Alojz ml. ie predsednik upravnega odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. junija 1950.
Zadr IV 17
6427
445.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 7. junija 1950.
Besedilo: Glavna potrošniška zadruga
Maribor z o. j.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Sorgo Rudi, Markelj Franc, Kaučič Zmaga, Bavec Marjetka, Plahuta Vlado, Stefanie Vinko, Saležin Jelka, Pomer Sielan,
Brumen Jože, Pečovnik Franc. Lonca rek
Drago in vpišejo novi izvoljeni člani odbora:
Cvetko Ivan, uciteli,
Urbančič Franc, nameščenec,
Penko Pavel nameščenec,
Jelene Gojmir, pom. i^vnega tožilca,
Kozina Drago, dimnikar,
Kopic Mara, učiteljica.
Bajt Tone, nameščenec,
Bezek Ivan, nameščenec,
Vezjak Danilo, nameščenec,
Ropret Jakob, ključavničar,
Pl&vanć Franc klepar, vp; v Miriboru.
Breze Bogomi- je podpredsednik uorav
nega odbora, Saiko Rezika pa pooblaščenka za sopodpisovanjp
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7 junija 1950.
Zadr II «
f>22?
*
44fi.
Sedež: Maribor,
Dan vpisa: 7. junija 195''BesedMo: Okrajna zveza kmetijskih »a
drne Maribor okolica v Maribor::.
Izbrišejo se člani uprm-np?,- <r"joraj
Kimovec Anton
Verlič ^tanko, Gra.^1
Anton. Madie i Ivan -n vpi!eio novi "
v'ieni č'ani odbora:
Orni k Avgust, Pc- 'uilî
lairoM: Julka, zadružtiira R^šooh.
Rni=> Franc, zadružnik Sve?;nr>.
Škrlovni]; L^c-ii. 7ar]n.i7rfk Pekre.
Horic Stanko, zadružnik. Trojica,

••••••

^&•••••:
Crešnar
v

*,

Avgust,

eadružnik, . P<ad*ški
_

•:-."..

.•-.

Nikolig Peter, zadružnik, FJçABU.
Hoj Franc, Kadrujšnik, Örjpljenfak..- '
Brus Franc je p'òdpredseamkv s&rïovnik
Löon pa -tajnik- "upravnega, odbora.
Okrožno sodišče- -* Mariboru -.
dne 7 junija 1Ö50- . ;
Zadr III 35
6221
447.
*
Sedež: Ptuj- .
.
.-.."•
Dan vpisa: 7. junija 1950.
Besedilo: Obrtna nabavno-prodajna za.
"uga z o. j. v Ptuju,
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Erhatič Jožef, "AraeJiS Francj.' L'ukacék'
franjo, Marcec • Andrej - in vpišejo novi
Voljeni člani odbora;
Jurger Franc, nameščenec, Ptuj,
Solosi Ludvik, kotlar, Ptuj.
Hanželič Ivan, kovač, Središče,.
Jeremic Franc, mlinar,. -Ormož.
Ilec Jožef je predsednik upravnega odbora.
Okrožno sodišče • Mariboru
dne 7. junija 1950.
Zadr IV 47
6691
448.
*
Sedež; Ptuj.
Dan vpisa: 7. junija 1®).
Besedilo: Poirolnilka-zadruga z o. j. T
p
'uju.
Izbrišejo •• člani upravnega odbora:
Solario Miha, Satìe'r Jože. Roja; VpSMat
kancler Julka .in vpišejo novi izvoljeni
^• odbora:
,:
- '
J '
Stropnik Lojzka, uameščenka,
Rudolf Ivan, upokojenec,
Tušek Ivan, nameščenec,
Pernor Stane, nameščenec, vsi v P&jju.
Vrbnjak Jože je p-redee'dnik,,- Rubin
^aks pa tajnik upravnega odbora/
Okrožno sodišče v Mariboru -'."°
dne 7; juniji 1§Š0. ; - - '-Zâdr II 93 •
— 6Ž20
Sedež: Radomerje.
Dan vpisa: 19. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Rado:«
„izbrišejo 69 člani upravnega odbora:
?'egmiier
Rudolf, Slavmec Roman,' Obran
5?a'rtin, Hanžekovič Andrej» ëkrléc Franc,
patnik Stanke- tìraf. Miha» ..•••••••'
j^Jojz lu vpišejo novi izvoljeli .Sani od°%a. zadružniki:
£°točnik Janez, Radomerje, •
Qovedic Martin. GresovŠak,< ,
Glavnik Jože. Kamenščak»
fu^enjak Fèliks, Kamenščak.
^a^č Stanko,-•••••••leak;
*vanjf5 Franc, Radomerje. • . •
..r^senjak Feliks le tajnik upravnega
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. junija-1950.Zadr. IV.34 „

6616

450.
Sedeži Razkrije.
Dan
- •
- junija
"an vpisa;
is.
1950.
•••••
Predilo:
Kmetijska zadruga, Razkroje.
j-Jjbrjšejo se. Slani upràvnéga-.'odbóra:
V^?.c Anton, Züpanec Matija, Jug Jurij,
Anlon
no»-i vo]
. Staničar Stefan in vrinejo
ÀLieni Sani odbora, zadružniki:
Čakovec Franc, Razkrižje, .
5«wi.Anton,
'VtiBača,"
'
Be
l°vač Tomaï, šafarjfco,

• MuižiC. Matyja, Gibina,
, Smolkbvic" Franc, Gibina,
Žuman Jože^ Šafarsko,
Kutnjak Sjmon, Razkrjžre.
Majjóvec -Franc io pr'édjsednik, Horvatič
Stefan ipddpredsednik, Zlicàr Anton pa tajnik upravnega odbora:
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. junija .19o0.
Zadr III1-15
6430

•

451.
Sedež: Sv. Miklavž pri Ljutomeru.
Dan vpisa: 12; junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga Sv. Miklavž pri Ljutomeru.
Izbrišejo' ea člani upravnega odbora:
Puklavec - Franc, Megîa Zvonko, Šnajder
Boïfenk, Tomažjč Vladimir, Zadravec Matevž, Krajne Andrej, Lah Alojz, Plohi
Vincenc in Plohi Alojzija ter vpišejo novi
izvoljeni člani odbora, zadružniki:
Šnajder Anton,
.Požgan Franc,
2orž Angela, vsi od Sv. Miklavža.
. šnajder. Anton je predse'dhik, Mlinaric
Franc, podpredsednik, Novak Matevž pa
tajnik-upravnega odbora.
Okrožno sodišče y Mariboru
dne 12. junija lÖoO.
Zadr III 5
6422

•

452. ......
Sedež: Sv. Miklavž pri Ormolu..
Dan vpisa: 12, junija 1950.
Besedilo: Vinogradniška, obdelovalna
zadruga »Kerenčičć. Sv. Miklavž pri Ormožu.
Izbrišejo ge Sani upravnega odbora:
Ivanuša Stanko, Novak Jože, Plohi Vinko,
Mu'nda Arjton, Pučko Jože, BobnaTič Ma.
tija m vpišejo novi izvoljeni člani odbora,
zadružniki: Koštdk Franc, Kozmetinci.
Ribic" Avgust, Hermanti,
PpkrivaS Miha aH., Kog,
f'IemençiS" Pavlina, KajŠar.
ut Alojz, Hermanci,
Lihtenvàlner Franc. Gomila,.
Struci Stanko je predsednik,, šut Alojz
pa ipodpređsednik upravnega odbora.
Okrožno eodiŠce v Mariboru
dne 12. junija 19"50.
Zadr II112
6424

•

453.
Sedež: Sv. Ožbald ob Dravi.
Dan" vpisa; 19. junija 1950.
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j.,
Sr. Ožbald ob Dravi.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Jare •••••, Odar Terezija, Hojnik Her•••• Peleržinek- Simon in vpišejo novi
izvoljeni Sani odbora:
' Volinàjer Simon, Čevljar, Vurmat,
• Odar Franc, administrator, Vurmat,
Lepeno Ivan, Žagar, Vurmat, '
Zorkff Drago, loi. uprav., Sv. Ožbald,
Volmajer Simon je predsednk, Kop
Ivan,, podpredsednik, Oder Franc pa tajnik upravnega' odbora.
Okrožno sodišče r Mariboru
dne 19. junija 1950.
Zadr II 97
661S
\ .
*
,454.
Sedež: Srebrenici.
Dan vpiea; 12. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga >V. kongres« v Sebreničih.
Zadruga temelji odslej na novih pravilih, qprejetüi ne zboru Ï4. II. 1950.
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-Naloga, zadruge je; da s skupnimi proizvajalnimi ereostvii za prtìSKwdnjo • e
skupnim dolom organizira zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, nacrt.
:
no proizvodnjo in visoko produktivnostjo
dela, uporabljajoč eodebno znanost in
tehniko, da tako poveča dohodke, se ubrani izkcriščevalskih elementov na vasi ter
6odeiuje pri socialistični graditvi države
.:a s tem ustvari boljše in k^fturnejše živ.
ljenje.
Zadružniki vlozijo.y zadrugo svojo zemljo, razen ohišnlce kot delež, cd lcaterega
jim zadruga plačuje obresti, in to od ocenjene vrednosti kot delež vložene zemlje
v višini, o kateri odloča zbor, vendar
obrestna mera, ne more'biti vftja od uradno določene obrestne mere. Razen zem»
lje vložijo zadružniki v.zadrugo gospo,
darsko zgradbe, ki ohišnici niso potrebne,
inventar, vtprežno in plemensko živino,
živ'insko krmo in 6ïme, lažen živine, živinske krme in •••••, potrebnih za cfiJšnico. Gospodarsie zgradbe, kmetijski
stroji, naprave in orodje, vprežha in pie.
menska živina, živinska krma in semena,
ki se vložijo v zadrugo, postanejo last
zadruge, ki izplača 'zadružnikom na podlagi ocenitve ugotovljeno vrednost v določenem roku.
Upravni odbor, katerega dolžnost tra.
ja eno lete, seetavlj'a predsednik in 4 do
8 Članov. Upravni odbor se izvršilni organ zadruge, predstavlja pa zadrugo in
podpisuje zanjo v imenu odbora predsednik.
Izoržieio ee Slani, upravnega odbora:
Maric Gašpar, ŠUŠniž Marija; Antolovi?
Matko 6t. in vpišejo novi izvoljeni ^ni
odbora:
Benca Jceip,
Fraceskin Anton.
AntoloviS Marko ml..
LaganiS Anton, '
Širok Štefan, vsi zadružnikfjpoliedrfrf
kolonije Pinea.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. junija 1950. ' '•' •"•.
Zadr •1 115
6432

•

455.
Sedež: Trnovska vas.
"'*
Dan vpisa: 19. Junija 1930. ^
Besedilo: Kmetijska zadruga. Trnovska
vas.
•
Izbrišeta e e Člana upravnega odbora:
Rajšp Janez, Kogler Franc in vpïsejo'novi
izvoljeni člani odbora:
Grosek Franc, kmet, Trnovska vae,
FerS Anton, kmet, Sovjak, Krajne Franc ml., kmet, Bil. , .
Grosek Franc je predsednik. Omak Martin, podpredsednik in FerŠ Anton tajnik
upiravnpga odbora.
Okrožno godute r Mariboru
dne 19. junija 1950.
Zadr III 76
6614
*
456.
Sedež: Vogričev«.
Dan vpisa: 13. junija 1950.
"
Beeedilo: Kmetijska zadruga. VoeH.
ževci.
Izbrišejo B6 'člani upravnega odbora:
Novak" Franc, (Braslovče 3), Filipa Martin, (Braslovče 12), Markovig Jan«. 2npanec Terezija. Tomanič Franc, Pe.\v>f
Ludvik, Božič Vladimir in Slàna Frano
ter vpišejo novi izvoljeni clanî odbora, za.
družnik'i:
Novak Franc, Branoslavci 13,
Filipic" -Martin. VogrWevci 12.
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Štev: 21 - 4. •••. 1950.
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feiuunič Autuu Vognèevci,
MuršiJ Franu, Branoslavn,
Tarča Franc. Rad&slava.
Tarča .Stan .slav. Vidauovei.
Ttrča Frani- ie predsednik upravnega
odbora.
Ukrutuo sodišči» * Marihiirti
dne 13. mniia 1950.
Zadi III 129
«431
1 x br iti
4M.
Sedež: Križe.
Dan vpisa: 21. junija 1950.
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ntnfJ*nlm jamitTom • Gozdu nad .Tržirem.
Zaradi spojitve e Kmetifeko zadrugo v
Krilih rZadr VI 145/2).
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. junija 1950.
Zadr IV 141/2
efiTI
458.
Sedež: ŠenturJka gora.
Dan izbrisa: 20. junija 1950.
Besedilo- Kmetijska zadruga • omejenim jam*iv(iin i šcnturški gori.
Zarad; spojitve * Kmetijsko zadrugo v
Cerkljah <7,adr VT 203/3).
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. junija 1950.
Zadr VIT 8'3
ó683

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
I R 797/50-2
•380
Grebenšek -latj^ •• 24. VI. 11*01 lia
Javorniku, ain Jožefa .n Neže rojene
Skvarča. lov delavce aa Jesenicah. Javorniku, Stalingtaiska št. 35, ee od 6.
VIL 1945 pogreša.
Po uradnem potrdilu poverjenišUa za
notranje zadeve OLO Jesenice z dne 31.
VII. 1948. el. pov. 914/3—48. nj od tega
casa dalje niUakib podatkov o pogrnšančevero bivališču.
Na predlog žene Grebenšek Elizabete
rojene Kürbos, gospodinj« na Jesenicah,
Jadranska cesta it. 2, ee uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega.
Komur je ó pogrešanem kaj znano, naj
o tem poroča sodišču ali skrbniku Rihtarjü Mirku. tu«. nameščencu v dveh mesecih po Objavi v Uradnem listu LRS.
Po preteku roka bo eodiice odločilo o
predlogu
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 16. junija 1950.

l'o preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajuo sodišče r Kraniu
dne 14. junija 1950.

•

II R 381/60—3
6378
Mi avle Janez, roj. 24. II. 1912 v Ljub.
Ijan,, ivi Antona in Katarine roieiip <"*adež v L|i(blj.in . čevljar v žireli it. 21. se
od I. 1!>4."> pogreša.
Na predlog žeiip Mra\le Alojzi|i', gospodiuie iz Zirov š-t. 24, se uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega.
II R 378/50
6379
Zupane Janez, roj. 15. IX. 1915 v VogI(ah. sin Janeza • Manie rojene Traven,
tov. delavec \ Vogljah št. 36. se od 1945
pogreša.
Na predlog žene Zupane Ane, tov. delavke v Vogljah M. 36, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki o pogrešanima kaj ve. naj
to v dveh mesecih od le objave v Urad.
nem lis-tu LRS poroča sodišču ali skrbniku
Zelezniku Simonu, sodnemu uslužbencu v
Kranju.
Mravlje Janez in Zupane Janez 6? pozi.
vata. na i se zglasila pri sodišču ali dasta
kako vest o «'bi.
Po prPteku roka bc eod.šče odločijo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16 junija 1950.
I R 317/50—3
6162
Reme Franc. roj. 2. I- 1924 v Zadvoru,
sin Franca in Alojzije rojeno Pavšič.
kmetski delavec v Zadvoru št. 28, je bil
od 7. XII. 1943 interniran v Dachau. Od
konec 1. 1943 «p pogreča
Na predion Renu; Angelc», gospodinje v
Zadvoru ši 28 se uvede postopanje za
razglasile v za mrtvega In se izdaja poziv,
naj se o pogrešanem poroča sodišču ali
skrbnici Novak Mari, uslužbenki OLO
Ljubljana okolica, (Talusovo nabrežje 39.
Po preteku 2 mesecev po objavi v Uradnem liftlu LRS bo sodišče odločilo o predlogu.
Okrajno sodišeo v Ljubljani,
za okraj Ljubljana okolica,
dne 30. maja 1950.
*
1 R 231/50-4
6302
Cernivec Anton. roj. 31. VIII. 1924 v
Retjah pri Trbovljah, 6in Antona in Ve.
ronike rojene Žagar, čevlj. vajenec v Zalogu 91, RLO V Ljubljana, je baje padel
kot partizan Simonovega bataljona pod
Krvavcem avgusta 1942Na predlog Cernivec Veronik© rojene
Žagar, gospodinje v Zalogu 17, RLO V,
se uvede postopanje za razglasitev za
mrtvega.
Veak'đo. kl mu jo o pogreSanem kaj
znano, se poziva, naj o tem poroča sodi«
šču ali skrbniku Skerjancu Francu, Zalog
v i'> RLO V oziroma predlagateljici.

II R 373/50-3
6377
Silar Matevž, roj. 14. IX. 1893 pri Sv.
Nfïi »in Jožeta in Ane rojene Cik, čevljai pn Sv, Neži 21. ee od 11. V. 1945 po.
greša.
• i! 400/49—9
6299
Na predlog žene Sllar Frančiške, kmet«ke goppodmjp pri Sv. Neži IL 21, «e uveinvaia Stanislav, roj. 29. X. 1913 v Go.
de postopanje za razglasitev •• mrtv«-«a. r.& vasi. OLO Kočevje, sin Jurijà in Ma.
Vsakdo, ki mu je o pogreSanem kai zn«
i-ije roiehe Gorže, ključavničar, a& Kot ••»
no, ee poziva naj o tem v 2 meeeriti ,.•
use a. čete 3. Bataljona III. Pv. Uđ. Bv.
te objave v Uradnem Metu LRS poror« "<> i 26. divizije IV. armado od 18. V. 1045 po.
d «ru aH skrbniku 2eleznifcu Simonu, «UJ j greša.
nwi ii«»lužbencu v Kranju.
Na predlog Eovftna Janeza, pofieeinlßa
v Gončl vasi 26, Kočevje, 6e •••* po.
-, .i. \•>v? se poziva, najsezgla&i pr<

eodieču ali da TMt o tebi,

I etopanje za razglasite« m Jrittvigè in «e

izdaja pozn, naj se o prarejaném poroča
sodišču ali skrbniku Friškovcu Francu,
LJubljana. Gerbičeva it. 28, oziroma pred-;.
lagatelju.
I R 245/50-4
6301
Sovljan Vladislav, roj. 25. V. 1020 ?:
ljubljanski porodnišnici, sin ftlefana ;D.
Marije rojene Speglar, puškanski •••••nik v Ljubljani, Oh Ljubljanici 4. #P kot
pai lizan ëercerjeve brigade od I*. ,v"
1942 pogreša.
Na predlog N'ovljan Manje, gospodinj^
Ljubljana, Ob Ljubljanici št. 4, se uvedepostopanje za razglasitev za mrtvega irf
se izdaja poziv, naj se o pogrešanem P°"
roča sodišču ali skrbniku Učakarju Mar«
janu, glavnemu sekretarju lesne indi£
strije Ljubljana. Frankopanska ulica, a"'
pa predlagateljici.
1 R 243/50
e
6300
Peterlin Peter, roj. 22. XII. 1919 v Ljub:,
ljani, ein Viktorja in Eie Avrelije rojeneArko, akademik-jurist v Ljubljani. Mirjašt. 29, se kot partizan od I. 1944 pogic*aNa predlog Peterim Eie, eoapr.dinje: vLjubljani. Mirje 29, se uvede postopanj"
/.a razglasitev za mrtvega in se izdaja_poziv, naj PC o pogrešanem (lorofa codišcu
ali skrbniku Dularju Jožetu, piofesorj».
Ljubljana. Vrstovškova 9 ali pa predlagateljici^
|
I R 244/50-4
6305
Re«iik Franc, roj. 20. IV. 1910 v Ljubv
ljani, Zeljarska 11* 6in Franca in Manj*
rojene Blatnik, knjigovez v Ljubljen1«
Dravska c. 3, je kot partizan škofjeloška
čete padel 11. III. 1942.
Na predlog Resnik Julči, uslužbenka
drž. kontrole LES, LJubljana, Zupančičava ul. 8, ee uvedo postopanje za razgl^
sitov za mrtvega in se izdaja poziv, naj
ee o pogrešanem poroča sodišču ali skrb',
niku Polhu Karlu, LJubljana, Dravska 1<•
ali pa predlagateljici.
I R 237/50-6
6304
Zadnik Črtomir, Jožef Anton, roj.. 22>1
V. 1928 v ljubljanski porodhiinScf. f
Avguština in Mare rojene De Gleria, etu«
dent v LJubljani. Tavčarjeva 3, ie.fc.fJf'
padel kot partizan Bračičeve brigade^Xl*'
divizije 6. XII. 1944 na gori Creti nad
Vranskim,
Na predlog Zadni^ Mara rojene De G1|"
rta, gospodinje v LJubljani, Tavčarjeva p
ee uvede postopanje «sä razglasitev za nu*-vega se izdaja poziv, naj se o pogr***"
nem poroča eoddSèu affi skrbniku **•"
nik Marl, Ljublana, TàvSarieva 3.
I R 226/50-4

Zupančič Franaseli, M?. &0. IX. JS08«
LjTjMani, Stara pot St. 3, •••! ••&
Francisse rojeno Mlakar, tire« ••••|?••
v LJubljani. Dolenjska *. f4, ed •^•
niranla v Ra\^enebrflotìo od S, V» i»^
Na predlog Zupanèm Jožeta, ^^%
v Ljubljani, Dolenjska c 62/c, se^
poetopanje za razglasitev sa mrtvega * .
ee Sadaja JWäV, naj ee o ••••••••••••;..
roča sodiszTall skrbnici SteplftÜk W*;.
LJubljana, Dolenjec è. it. 14 lall pa Vre° lagatelju.
Po preteSu dveh' mesecev od te otìja^
v Uratoem Üetu •• bo ••••• odio»"'
otiteŠtomS*
. ... y5
za' gl meito I*ittWJ»n*
••••••• e

f.wm»mß.

Štev. 21 — 4. VIL WO
1

R 223/50
5602
Kauran Franc, toj. 13. IV. 1908 na Sladkem vrhu, ein Franca in Juli jane rojeno
Haue, tovarniški delavec na Vranjem vr"u it 36, ee od maja 1945 magreša.
«a predlog žene Kauran Ivane rojene
Potočnik,
male poseemice na Vranjem
T
} hu 36, ee uvede postopanje za razglasi.
• kv sa. mrtvega.
I
R 222/50
5601
Vihar Rudolf, roj. 10. III. 3907 v Fra••"» ein Viharja Alojza in Marije rojene
Huher, krojaški pomočnik, je maja 1945
duševno zbolel in v Zagrebu izginil 10.
"!• 1945. Od takrat ee pogrela.
Na predlog žene Vihar Pavle, gospodinje
v
Sp. Polftkavi 107, ee uvede postopanje
•
* razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki mu je o usodi pogrešanih
**J snano, ee poziva» naj o tem poroča
ÎJdtëcu ali âkrbniku Kocbeku Petru v
Jedkem
vrhu št. 49 oziroma Viharju Jo•
«• v Firamu et. 8.'
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
Predlogih.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 29. maja 1950.

UEADNJ LIST L$S
I R 95/50—2
5997
Foršček Ignacij, roj. 6. VII. 1924 v Praprefcah 5, KLO Straža, sin Martina in Marije rojene Kmnelj, poljedelec, je 6optembra 1943 vstopil v Levstikovo brigado
NOV. Od nemške ofenzive v oktobru 1943
se pogreša iz okolice ëmarja pri Ljubljani.
Na predlog očeta Forščeka Martina, malega kmeta iz Prapreč 5, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v dveh
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS
poroča sodišču ali predlagatelju.
Foršček Ignac ee poziva, naj da glas
0 sobi ali pa se zglasi pri sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 6. junija 1950.

•

VII R 57/49
6167
Medved Anton. roj. 16. XII. 1926. pos.
ein Franca in Terezije v Cirkovcih, je bil
29. II. 1944 prisilno mobiliziran v nemško vojsko in se od 23. VIII. 1944 pogreša.
Na predlog brata Medveda Janeza, posestnika v Cirkovcih. se uvede postopanje
•
8
R 458/50-4
6208 za razglasitev za mrtvega ter se izdaja
poziv, naj se v 3 mesecih po objavi v
Brumec Jože!, roj. 1. I. 1916 v Maribo- Uradnem listu LRS poroča o pogrešanem
?•• ein Jožeta in Antonije rojene Borner. sodišču
ali skrbniku Tomincu Jožefu, po••••••••, je kot prisilno mobiliziran
v Cirkovcih št. 31.
Nemški vojak odšel septembra 1943 na sestniku
Po
preteku
roka bo sodišče odločilo o
pojiiče. Zadnje pismo je poelal 19. 1.1945 predlogu.
. kraja •••••-Niederdonau. Od tedai 66
Okrajno sodišče r Ptuju
Pogreša.
dne 9. junija 1950.
Na predlog Bramec Jožefe, gospodinje
. eZg. Radvanju, Lesjakova ul. 9, ee uve.
•
?II Postopanje aa razglasitev za mrtvega 1 R 42/50—2
5745
*e
izdaja poziv, naj ee o pogrešanem
Zeleznik Savo, roj. 23. XI. 1923 v Trv
I ^ eh mesecih po objavi v Uradnem M- bovljah, sin Franceta in Marije rojene
Si LRS poroča sodišču ali skrbniku Ve. Fakin, dijak v Gaberekem šl. 12, Trbovlje,
["«u Albinu, sodnemu uradniku v Mari- v Ljubljani pa Ob Ljubljanici št. 7, je odboru.
šel junija 1942 k partizanom pri črnoII
R 459/50-3
6197 maljskem odredu ter ee od avgusta 1942
»Danko Avgust, roj. 18. VII. 1882 v St pogreša.
Na predlog sestre Jerman Berte rojene
"& ein Ivana to Terezije rotane Fijačko,
rSfnekj polir na Pobrežju, Spehovo na- Zeleznik» gospodinje v Gaberskem št. 12,
**4« št. 3b pri Mariboru, ee od maja 1945 se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega ter ee izdaja poziv, naj se o pogreP0BM.Ï.
^
"a predlog žene Danko Marije, ppmož- šanem do 1. IX. 1950 poroča sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
•* delavke iz Maribora, Betnaveka c. 73,
JrJ^ede postopanje ti razglasitev •• mr- predlogu.
Okrajno sodišče T Trbovljah
»^•• in se izdVi poziv, naj se o pogredne 30. maja 1950.
tem v treb mesecih po objavi v Uradjjjjj» listu LRS •••••• sodišču aH «krb•
•?• Vetrihu Albinu, sodnemu uradniku I R 41/50-2
W44
: Mariboru.
Klančišar Jože, roj. 16. IV. 1912 v Tr'R. 453/50-3
• 6196 bovljah, sin Jožeta in Ivane rojene Ovca,
j^varc Bogomir, roj. 13. VIII. 1913 v rudar v Trbovljah, Lokah št. 435, je od•5- Dupleku pri Sv. Martinu, sin Konra- šel k partizanom. Služil je pri neki edini.
jL- In Alojzije rojene Rajšp, mizarski po- ci pri Žužemberku ter po izjavi tovarišev
jr^ik na Pobrežju, Lovska ul. 21. je bil verjetno 3. I. 1945 padel.
jjW:okupacijo
prisililo mobülizäran v nemNa predlog žene Klančišar Frančiške
oj1 vojsko ter se je zadnji? pismeno rojene Slanšek. gospodinje pri Sv. Petru,
^'1 decembra 1943. Od takrat se po- Zidani most 100, se uvede postopanje za
razglasitev za mrtvega ter se izdaja poziv,
di^e predlog žene êeneger Marije, gospo- naj se o pogrešanem do 1. X. 1950 poroča
,,j°' is Razvanja 121, «e «vede poetopa- sodišču.
piïJJv3 razglasitev za mrtvega in se izdaja
po preteku roka bo 6cdišče odločilo o
Sj~ « naj • o pogrešanem v treh mese. predlogu.
$1 Po obiavi v Uradnem listu LRS poroOkrajno sodišče v Trbovljah
^ «odiSïu alf skrbniku Vetrihu Albinu.
dne 31. maja 1950.
• "radniku v Mariboru.
•
I
R
44/50-2
5871
nrrtp
•»•,
ku roka bo sodiïcV odločilo o
Kr
eajosrih.
Debelak Martin, roj. 24. VI. 1926 na
Brniri. steklarski delavec na Bmiri št 22,
Okrajno sodišče r Marjborn
KLO Ded pri Hrastniku, je odše] 13. V.
dne 20. maja 195Ò.

Stran 33^
1944 k partizanom v St. Vidu na Notramj.
skem ter je tam v bojih verjetno 5. X.
1944 padel.
Na predlog očata Debelaka Martina «t,
rud. upokojenca na Brnici It. 202. 6e uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
I R 43/50—2
5870
Senegačnik Emil, roj. 24. II. 1925 pri
Sv. Marku pri Trbovljah, stanujoč na Br.
niči št. 204, je odšel 13 V. 1944 k X.
brigadi na Dolenjskem. Po priipovedovar
nju tovarišev je padel v bojih na KMnem
vrhu pri Novem mestu, verjetno junija
1944.
Na predlog očeta Senegačnika Franca,
rudarja na Binici št. 204 pri Hrastniku,
se uvede postopanje za razglasitev za mr.
tvega.
I R 45/50-2
5872
Zdovc Ivan, roj. 9. III. 1922, ein Friderika in Frančiške rojene Zdovc, rudar v
Brnici št. 185. KLO Dol pri Hrastniku, je
odšel 15. V. 1944 k partizanom pri neki
edinici na Dolenjskem ter je po pripove.
dovanju tovarišev padel v bojih 17. VT.
1944 blizu Žužemberka.
Na predlog matere Frančiške rojene
Zdovc, gospodinje na Brnici št. 185, se
uvede postopanje za razglasitev za nirtvega.
Veakdo, ki o pogrešanih kaj ve, nai o
tem poroča sodišču.
Po 1. IX. 1950 bo sedišču odločilo O
predlogih.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 2. iuniia 1950.

•
I R 49/50—2
. 6163
Drnovšek Zdenko, roj. 18. I. 1925 na
Dolu pri Hrastniku, sin Franceta in" Ms.
r:;-» rojene Čretnik, kovaški vajenec na.
1'ola pri Hrastaiku li; 'je odšel aprila
1944 k partizanom in je po izjavi tovarišev verjetno 27. V. 1944 padel pri Sv. L*±
nartu pod femšeniško planino.
Na predlog očeja Drnovška Franceti,
posestnika na Dolu pt< Hrastniku 11. se
uvede postopanje za raizglaeitev. za.
mrtvega.
I R 50/50-2
6164
Ivšek Ljudmila, roj. 23. IX. 1919 v Za.
gorju, hči Jožeta in Neže rojene Novak,
.ivilja v Potoški vasi Št. 8, je bila kot
aktivistka odpeljana v zapore v Trbovlje,
nato v Laško, Maribor in Auschwitz, k'jfr
je verjetno 4. VIIT 1943 umrla.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Na predlog očeta Ivšeka Jožeta, rudarja v pok. v Potoški vasi pri Zagorju, se
uvede postopanje za razglasitev za mrtvo.
Po 15. TX, 1950 bo sodišče odložilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 10. junija 1950. •

•

I R 51/50—3
5743
Jelene Franc, roj. 17 IX. 1926 na Slane
vrhu, sin Antona in Magde rojene Crnkovič, rudar v Krmelju št. 14 je. bil septembra 1943 v 3. bataljonu Gubcevé brigade NOV kot bombaš. V bojih pod Stojdrago je bil ranjen v nogo lm je prišel
v bolnico v pođhoeti na Rogu, Ó je bik
izdana in so Nemci vse ranjence pobiK.
Od novembra 1943 se pogreza.

URADNI LIST LRS

Stran 354
Na predlog matere Jelene Magde, gospo.
dinje v Gabrijelah lt. ß% se uvede postopanje za razglapite\ za mrtvega in se izdaja poziv nai se o pogrešanem do 10.
VÜ1. 1950 poroča *r<iiJču ali skrbniku
Grintalu Janezu, modnemu nameščencu v
Trebnjem.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlocru
Okrajno sodišfe v Trebnjem
dne 31. maja 1050
I R 56/50—3
6165
Rezek Feliks, rojen 7. VII. t926 v GoIjeku, 6• Jožeta m Matilde rojene Kozlevčar, gospodarski pomočnik prj Kek Ani
aa Luži, je odšel saptembra 1943 k Can»arjevi brigadi NOV. Zadniič je pisal mater: ođ Sušaka v decenlbru 1944. Pravijo,
da je padel nekje pri Trstu.
Na« predlog matere Rezek Matilde, gospodinje iz Goljeka, se uvede postopanje
za razglasntev za mrUega in se izdaja
noziv, naj *e o pogrešanem do 10. IX
;&50 poroča sodišču ali skrbniku Grintalu Janezu, «od. uslužbencu v Trebnjem.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 5. junija 1950

Oglasi sodišč
Su 56/48—45

6344

Oklic za dvig sodnih pologov
Okrajne sodišče v Slovenjem Gradcu
hrani etare eodne pologe nad 1.000 din,
ki so bili položeni pred 15- V. 1945 pri
bîvsih okrajnih sodiščih Marenberg 1n
Prevalje.
I. Pri bivšem okrajnem sodišču
Marenberg:
A. Naložbe pri okrajni hranilnici v Marenbergu (za zap. številko je priimek kcristnika, stanje vloge 1. V. 1947 v dinarjih in. označba sodnega spisa) :
. 1. Račetv Anton. 1064' P 103/3
• 2. Vrua Feliks 1020, P 130/17
3. Kremser Leon, 1268 P 113/14
4. Primožič Jožef, 1116 A 70/21
5. Primožič Ferdo, 1116, A 70/21
6. Perk Jožef, 3142. P 59/22
7. Vainer Franc, 1048, A 105/23
8. Grebene Liza, 1192 P 88/24
9. ffabernik Mihael. 11S8. P 89/25
10. Lopert Ivan, 1176, A 258/22
11 Iriič Alojz. 3674-, P 63/24
12. Otič Vincenc, 3605, P 28/27
13. Hribernik Albina. 1188 P 54/25
14- Kozjak Manja, 2562, P 65/25
15. Šerbec Ivanka, 3742, P 133/27
16. Volmajer Martin, 3071, P 7/29
17. Pernat Oton, 1176, P 143/28
18 Rortinger Eleonora, 1196 P 33/28
19. Kajzer Jos-iü, 1032, Ne 455/31
20. Marija Zupane, 2357, P 137/30
Koral Maks,
21 V:zjak Matija 10.224. P 124/35
22. Paiilič Genovefa. 2671 O /38
23. Butolo Romana 2997, S 4/37
24. Cubej.Kralf Marija 1340. S 140/39
25. Cubej-Zabkar Jožefa, S 140/39
26. Grubelnik Franc, 2414, S 134/39
27. Bricman Karel, 1080. S 1/35
28. Langbauer Zofija. 1072. S 53/35
29. Langbauer Hermina, 1052, S 53/35
•30. Vinšek Martin, 1380, S 35/40

31. Motaln Stefan m Motaln Eliza, 1845,
J 287/40
32. Skacedonik Franc, 3742, P 34/30
33. Kubdn.k Manja, 1008.- P 74/53
34 Kuhpln.k Amalija. 1008 P 74/33
35. Helbl Avgust m Helbl'Roza, 11930,
.) 999,39
36. Mesner Franc -in Me.-ner Rudolf,
2097 S 21/30
37. Vezovnik h ju, 4207, P 51/37
38 Skacedonik Reinhard, 7540, P 81/44
39. Kočivn.'k Roza 2'ì!>4 Y 137/24
40. Vobnik Franc 1396, S 96/39 '
41. Krajne Kresencija, 3059, P 6/31
B. Naložba pri Drzavnj- investicijski
banki v Ljubljani (deblokifani skladi):
42 Pogcrevčn.k Viktor, 1508, P 72/20
43 4m d M, fani-a. 1lll. P 84/24
44. Sm.d Ivan 1111, P 84/28
45. Lavre Luka 1109, P 134/27
46. Kočivnik Lenart L'81'2 P 170/27
47. Kočivnik Muko ,277."), P 170/27
48 Kare! Make 1150, S 137/30
49 Ferk Blaž, 3496, P 60/22
50. Koblur Gresror 2091, P 14/26
51. Pacnik Anton, 1133, P 141/27
52. Petelin Štefanija. 1242, S 11/35
53. Gresorec Erika, 1.Ì0O P 101/32
54. Breg Pavima ••• H -ti/25
55. Veronik Janez, 1348, P 85'31
56. Breznu,- Alojzij 2479 S 8> ..'7
57 Mravlak x'kolàj. 12.19. P S/33
58. Aldnian Mariet« '2924. P 56/57
59. BiMnger Alojzija, 4124 S 75/35 '
60. Kramžar Gabriel 3249, S 7/40

Stev. 21 — 4. VII. 1850

Amortizacije
II R 758/50-2
6375
Na prošnjo Rihar Antonije, Vižmarje
št. S2, se uvede postopanje za amortizacijo vrednotnice, ki jo je prosilka baje
izgubila in se "njen imetnik poziva, naj
v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer «e
bo po preteku roka izreklo, da je vrednotniča izgubila svojo pravno veljavnost
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica bivše Hranilnice in
posojilnice v Cerkljah št. 1919 na ime Rihar ••••. Polhov Gradec z vlogo 2373.19
dinarjev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. junija 1950.

•

II R 760/50—2
662o
Na prošnio Kenda Andreja, posestni^3
iz Zadlaza št. 23, sa uvede postopanje za
amortizacijo listine, ki jo jo prosilec izgubil :n se njen imetnik poziva, naj v
dveh mesecih po objavi v Uradnem lis'u
LRS uveljavj svoje pravice, sicer ee b°
po preteku roka izreklo, da ie listina izciib'la fvojo pravno veljavo.
Oznamenilo vrednotnice:
vročiln; papir št 3674 z dno 30. IX1949 na ime Košnik, Str-ažišče 25. epa
deka 140 din, temnomodra, izdan od iovalidfkpga podjetja Zvezda, parna barvarna, kemična čistilnica in tkalnic
Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. junija 1950.

II. Pri bivšem okrajnem sodišču PrevaJjc:
• .
A. Naložbe pri Državni nve.''ticijsk;
6376
banki, podružnici •••••• (poprej Držav- . II R 757/50-2
ni hipotekami bank;)
Na prošnjo Petrič Frančiške, iz Pšenič61. II.raka rudarska družba, 1522,
ne police št, 5, 6e uvede postopanje &•
J 594/35
amortizacijo vrednotnice, ki jo je prosu"
62. Erjavec Antonija, 1018, J 300/38
ka baje izgubila in ee njen imetnik V°~
63 K'-bei Hran/ 2284. J 471/38
živa, naj v dveh mesBcib po objavi *
64. Hud rap- Rudolf ,n Marija, 1488,
Uradnem liatu LRS uveljavi svoje pr**
J 596/39
vice, s cer se bo po preteku roka izreklo,
65. Libnik Albin. 5751, .1 1150/39
da je" vrednotnica izgubila svojo pravno
66. Leskovec Miroslav, 22S7. J 101/40
velja vn cet.
67. Križnik Josip 4401, .1 336/40
Oznamenilo vrednotnice:
68. HoMb] Avgust in Roza, 1356,
hranina knjižica bivše Hranilnice i°
J 130/40
posojilnice v Cerkljah 5t. 2197 na ime Pe"
69 Mihi-v S.raon. 4036, J 434/39' ".
trič Frančiška, Pšenična polica 5, z vloB. Naložba pri državni investicijski banki go 2841.02 din.
6773
v LjubljaDi (deblokiram skladi):
II R 703/50-2
70. Potočnik Alfonz, 2817. P 37/24
Na prošnjo Anžič Marije iz Zg. Brn1"
Poleg zgoraj navedenih pologov hrani
kov št. 43, se uvede postopanje za amorsodišče večje število pologov do zneska
tizacijo vrednotnice, ki jo jo prosilka baje
1000 din naloženih pi, Okrajni poprej izgubila in ss njen imetnik poziva, naj
Občinski hranilnici v Marenbergu in Dr. v dveh mesecih po objavi v Uradnem bs'
žavni investicijski banki FLRJ v Ljub- LRS uveljavi svoje pravice, sicer ee po
!jan<: (deblokirani skladi). Ti pologi 60 po preteku roka izreklo da je izgubil
razvidn' iz seznama na oglasni deski svojo pravno veljavo.
okrajnega sodišča v Sloivenjem Gradcu 1er
Oznamenilo vrednotnice:
.,,
na oglasni deski krajevnih ljudskih odhranilna knjižica št. 154 bivše Hram *
borov Marenberg, Prevalje, Muta, Vuhred,
nice in posojilnice v Cerkljah z vlogo
Vuzenica. Sv. Anton na Pohorju, Sv. Pri. znesku 2103.17 dm.
mož na Pohorju, Sv. Primož nad Muto,
Okrajno sodišče v Kranju
Trbonje Gortina in Pernice.
dne 24 junija 1950,
Po 3. členu uredbe o likvidaciji «itarih
sodnih pologov 2 dne 11. II. 1948 (Urad6818
ni list LRS, št. 8-51/48) se pozivajo upraII R 754/50-3
vičenci do teb pologov, naj v treh mese,
Na prošnjo Repnik FrančiškB, kme,sKe
cih od objave v Uradnem listu LRS zahte- gospodinje iz Sp. Brnikov št. 61, se w '
vajo, da se jim polog izda oziroma, da de postopanje za amortizacijo vrednotni?e»
se prenese pravica razpolaganja z njim
ki jo je prosilk* bafe izgubila in • nJ!L
nanje.
imetnik poziva, naj v dveb mese«b P
Po preteku roka se bo izreklo, da so objavi v Uradnem listu LRS uveljavi ^
pologi zapadli.
je pravice, sicer se bo po preteku r°
izreklo, da je vrednotnica izgubila ^0•
Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu
dne 25. maja 1950.
pravno veljave.

Sle,y. 21 — 4. VU. 195P
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica bivše »Hranilnice in
posojilnic« v Orkliah št. 36 z vlogo
•••7 «lin.
••••••• sodišče • Kranju
dne 26. junija 195Ó.

•

I R 353/30
6340
Na prozìi jo Lajtnerja Ignjata, Mr. pharm.
Zagreb, Varšavska ul. «t. 2/IV, se uvede
postopanje /a amortizacijo vrednostnih
papirjev, ki jih je prosilec baje izgubil
••n ee njihov imetnik poziva, naj v 2 mesecih ].(> objavi v Uradnem listu LRS uveljavi fr'voje pravice, sicer ee bo (PO preteku roka izreklo', da eo vrednostni papirji
izgubili svojo pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednostnih papirjev;
življenjska zavarovalna polica številka
251.187/359—232, sklenitelj in zavarovanec Moskovif. Feliks, trgovec v Ljubljani,
r
oj. 3 XI. 1S7R, zavarovalna vsota USA
dolar 40U0 (v letu 1938 uradno spremenjeno na 172.966din). Korietnik ob doživetju zavarovanec earn, v primeru prejšnje smiti pa njegova žena Moskovič Klara rojena Leitner. Polica je bila izdana
17. IX. 1924 na 20 letno dobo od Jadranske zavarovalne družbe v Trstu, ravnateljstvo v Zagrebu.
pol-ca št. 334.074, ßklenitelj in keristnik Mr*,koviP Feliks, trgovec iz Ljublja.
»e, roj. 3. XI. 1878, zavarovalna vsota
lOaooodin. K'rn'stnik ob doživetju zavarovanec pam', v primeru emrti pa prinositelj police. Polica je bila izdana 9. HI.
1025 na 20 Mno dobo od Jadranske zava.
'ovalne družbe v Trstu, ravnateljstvo v
Zagrebu.
polica št. 374.504, sklenitelj in zavarovanec Vnskovič Felike, trgovec iz Ljubljane, rej. 3. XI. 1878, zavarovalna vsota
150.000 din oziroma ob doživetju 300.000
dinarjev KorMnik ob doživetju «am zavarovauei v primeru prejšnje smrti pa
Prinosite] j police. Polfca je bila izdana
H. II 1937 na 12 letno dobo od Jadran.
eke zavarovalne družbe v Trstu, ravnateljstvo v Zasirebu.
Okraju» sodišče za glavno mesto Ljubljana
dne 8. maja 1930.

•
I R 102/50-3
6727
Na prosilo Kračman Angele rojene
Smaleer, gospodinje v Ljubljani, Cegnari^a 4, se uvede postopanje za amortizacijo vrednotnice, ki je je prosilec baje
•zgubil in se njen imetnik poziva, naj
v
dveh mesecih po objavi v Uradnem lieta LRS uveljavi svoje pravice, sicer ••
°o po preteku roka izreklo, da je vrednotni^ izgubila svoje pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna vloga pri bivši Hranilnici in
Posojilnici Šmarje—Sap, vložna knjižica
<tt9 « ealdom 1.025.39 din na ime ••••m
an Franc
Okrajno sodišče v Ljubljani
za okraj Ljubljana okolica,
dne 16. junija 1950.
1 R 29/49-3
6819
Na pređi«; Tornea Janeza, posestnika iz
Ka
Plji5ča ~-\. 1, STî uvede postopanje za
a
wortizacijo izgubljene vrednotnice. Imet.
|"• to vrednotnice Se poziva, naj v dveh
"'esecih po objavi v Uradnem listu LRS
uveljavi svoje pravice, sicer se bo po pre.
sku roka izreklo, da jo vrednotnica brez
mo«.

URADNÎ LIST jLRS
Oznanienilo vre.dnomice:
hranilna knjižica I. dolenjske posojilnice v Metliki št. 2941 z vlogo 1.437.35 din
na ime Tome Matija, Kapljišče.
Okrajno sodišče v Metliki
dne 23. junija 1950.

•

I R 417/50-3
6841
Na predlog Fieko Cecilije, kuharice iz
Gor. Petrovcev št. 1, se uvede postopanje za amortizacijo vložne knjižice, ki 63
je v 1. 1948 baje izgubila in •• njen imet.
nik poziva, naj v dveh mesecih po objavi
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer bo sodišče po preteku roka
vložno knjižico razveljavilo.
Oznamenilo vrednotnice:
vložna knjižica št. 194 z vloge v valoriziranem .znesku 3.284.90 din, izdane od
bivie Kmečke posojilnice v Murski Soboti
na ime Ficko Cecilija.
I R 418/50-3
•
6842
Na predlog Ranko Ane, roj. Kreft, poljedelke iz Petanjcev št. 32, se uvede postopanje" za amortizacijo hranilne knjižice,
ki se je med vojno baje izgubila in se
njen imetnik poziva, naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer bo sodišče pc
preteku roka hranilno knjižico razveljavilo.
Oznamenilo vrednertnice:
hranilna knjižica št. Vlila 304 (Via
454) z vlogo v valeriziranem znesku
1081.50 din, izdana od bivše Prekmurske
banke v M. Soboti na ime Krelt Anton m
Helena, Krajna.
I R 416/30—3
6940
Na predlog Fartelja Karla, posestnika
iz Krncev št. 21. se uvede postopanje za
amortizacijo vložne knjižice, ki ee je med
vojno baje izgubila in 6e njen imetnik
poziva, naj v dveh mesecih' po objavi v
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice,
eicej bo 6cdišče po preteku roka vložno
knjižico razveljavilo.
Oznamenilo vredni&tnice:
vložna knjižica št. VIII a 234 (VI a 345)
z vlogo v valorižlranem znesku 3.742.86
dinarjev, izdana od bivše Prekmurske
banke v Murlbi Soboti na imo Farrelj
Kara.
1 R 415/50-3
"
6941
Na predlc-g Samec Ane rojene Savel, gospodinje iz Mureke Sobote. Partizanska
ulica št. 53, se uvede postopanje za amortizacijo hranilne knjižice, ki ee je med
vojno baje izgubila in ee njen imetnik
poziva, naj v dveh mesecih po objavi v
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, cicer bo sodišče po preteku roka hranilno knjižico razveljavilo.
Oznamenilo vrednotnice:
Hranilna knjižica št. Villa 252 (Via
394) z vlogo v valorizirnem _ znesku
1516 din, izdana od bivše Prekmurske
banke v Murski Soboti na ime Savel Janez in Terezija, Černelavci.
. Okraje o sodišče v Murski Soboti
dne 26. junija 1950.
R 760/50
6548, 6549
Na predlog Ukmar Milke, kmetijskega
delovodje pri poverjeništvu za kmetijstvo
pri OLO Tolmin, Brunov drevored 2, se
uvede postopanj© «a amortizacijo police
št. 218939 z dne 1. XI. 1948, Id jo je baje
izgubila.
Oznamenilo listine:
zavarovalna polica št. 218939, izdana 1.
XI. 1948 od Državnega zavarovalnega ••-
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voda^ poslovalnica Vipava, za doživetje za
znesek 5.S50 din z rokom izplačila 1. XI.
1958.
R 759/50
. 6549 '
Na predlog Adamiča Milka, kmetijskega
delovodje pri poverjeništvu Za kmetijstvo
pu OLO Tolmin, Tolmin, Brunov drevored
It. 2, ee uvede postopanje za amoltiza'fijo
polico št. 218937 z <•• L. XI. l&8,;ki Jo
je baje izgubila.
Oznamenilo listine:
zavarovalna polica št. 218937, izdana-1,
XI. 1948 od Državnega zavarovalnega za.
veda, poslovalnica Vipava, za doživetje za
znesek 5.850 din z rokom izplačila 1. XI.
1958.
Pozivata se imetnika navedenih tóvavalnih polic, da ju predložita temu sodišču ali Državnemu zavarovalnemu za.
vedu, poslovalnici Vipava in priglasita
event, pravice iz njih, ker ee besta *''•••
izrekli po pTetek«. roka 2 mesecev- od te
ob ur, ' v Uradtrem listu LRS za neveljavni.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 17. junija 1950. .

Oklici o skrbnikih
in razpravah
G 519/50—3
.
"' .' 6545Zarn Elizabeta, predica v Pobreiju, ^tržunska 6, je vložila proti 2amu Ferdinan.
du, etrojevodji v Studencih, Limbulka 15,
tožbo za razvezo zakona.
. Ustna sporna razprava bo 7. julija Ï950
ob 7.30 uri pri tem eodišču. soba št. 86.
Ker bivališče toženca ni znano, se' rriu'
postavi za skrbnika Sancin Smiljan, nižji
prav. referent pripravnik pri okrožnem
sodišču v Mariboru, ki ga bo zastopal na.
njegovo nevarnost in stroške, dokler se-,
earn ne oglasi ali ne imenuje poobl*:
učenca.
Okrajno " sodišče Maribor "mesto ' ,
dne 17. junija 1950.

•

G 487/50-2
•6994
Marko Ferdinand, upok. zidar v Mari.'.'
boru. Nasipna ul. 120, je vložil 'probi Mar? .
ko Ani, edlavki na Teznem, Ukrajinski"
ulica 24, tožbo za razvezo zakona.
Razprava.bo 18. VII. 1950 ob 7.30 uri pri tem sodišču, oba št. 36/11.
Ker bivališče toienke ni znano, ee jI
postovi za skrbnika Sancin SmiljA.Jiižji
pravni referent pri okrožnem eodiicu f
Marftbdru, ki jo bo zastopal, dokler ,t&eama ne zglasi ali ne imenuje pooblaščenca.
. ' -• G 546/50-2
. .'e&Š
Orešič Marija,-tkalka.' v Mariboru, M1«K
eka ul. 22, je vložila proti Orešiču Ivanu,
etrugarju, drž. železnic v Mariboru, Mlinska 24, tožbo za razvezo zakona.
-:
Razprava bo 14. VII. 1950 ob 7-3Ö ijrf-'
pri tem sodišču, soba št. 86.
Ker bivališči^ toženca ni znano", s'è "mu
postavi za skrbnika Sancin -Nada, ' iiujlr1
pravni referent pripravnik• pri" okrožnem'
sodišču v Mariboru, ki ga bo zaetopak,
dokler se sam ne aglaàî ali ne imenuje
pooblaščenca.
• - ••
Okrajno sodišče s Maribora
dire 29. junija 1950. -

•

Oklici dedičem
O 186/50-4
,
"
J>545
Svetličič Marijana étant 83 let delavka
iz Jadršč 39, je umrla 14. XI. 1926 in je
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zapustila nepremičnine vi. »t. 158 k. o.
âfbrelje.
Dediči niso znam. Vsi tisti, ki menijo,
<la jim pripada dedna pravica do te zapuzzine, naj se v treh mesecih priglasijo
eodišču in podnio dedno priglasitev, ker
se bo sicer zapuščina razpravljala le s
tistimi, ki bodo podali dedno priglasi,
tev in izkazali dedno pravico, nesprejeti
del zapuščine p.i bo pripadel državi.
Okrajno sudiste v Idriji
dne 17. junija 1950.

Poziv upnikom in dolžnikom
6006—3—1
Učiteljska samopomoč, z, z o. j. v Ljubljani se jo po sklepu XVII. redne skup.
Scine iS. V. 1950 raz5ia in predla v likvi.
dacijo.
Pozivamo vse upniko in dolžnike, da v
Ireh mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS priglasijo svoje terjatve oziroma poravnajo svoje dolgove. Na poznejšo prigla.
silvo se ne bomo ozirali.
Priglasitve naj se dostavijo na Učitelj,
sko samopomoč, z. z o. j. v likvidaciji v
Ljubljani, Florijaneka 36.
Likvidatorji

•

O 3S8/Ô0-0
6996
V zapuščinski, zadevi po Matevžu Šolarju, gozdnemu delavcu z Rudnega it. 20,
ki je umrl 7. I V. 1950 brez eperocila poslednje volje, se njegov sin Franc Solar,
čigar bivališče ni znano, poziva, naj v 6
mesecih poda dedno priglasitev ali imenuje pooblaščenca, ker ga bo swer zastopal
skrbnik, delež pa mu bo hranil ekrhstveni
organ.
Okrajuo hodišre v Kranju
dne 30. junija 1950.
R 82/49-7

•

6726
Okrajni komite LMS Celje okolica poziva vse upnike, da zaradi likvidacije sta.
Hh računov do 15. julija 1950 vložijo pri
OK LMS vse svoje terjatve iz i. 1949.
Po določenem roku se terjatve do omenjenega komiteja ne bodo upoštevale.
Okrajni komite LMS
Celje okolica

7069

•

Poziv
Okrožno sodišče v Ljubljani je v likvidacijski stvari Ljubljanske kreditne ban.
ke d. d. v likvidaciji v Ljubljani prejelo
likvidacijôlto bilanco po ö. členu uredbo o
Kkvddaciji razmerij, nastalih z zaplembo
premoženja zasebnih kreditnih podjetij z
dne 1. III. 1949 zato se določa v emislu
11. člena cit. uredbe narok na dan 20. ju
lija 1950 ob 8. uri dopoldne v eobi St.
-112/11 okrožnega sodišča in poziva e tem
vđe prizadete osebe, da naj v osmih dneh
po objavi tega oglasa pregledajo v sodni
pisarni št. 108/11 likvidacijsko hflanco :'n
elaborat o likvidaciji in v istem roku podajo svoje premene ugovore: pri naroku
se emoto podajati Midi ustni ugovori.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Jne 1. julija 1950.

RaVui ou lasi
-Org. št. 55/49-51

6993

Objava
Z odločbe ministra za pravosodje LRS
z dne 29. VI. 19•.0 Org. 5t. 55/49-50, je
bil postavljen za območje okrožnega sodišča v Mariboru Leakovar Josip, pravni
referent v Mariboru, za etalnega sodnega
tolmača za nemški jezik.
Ta odločba te objavlja po 5. členu uredbe o stalnih sodnih tolmačih z dne 16.
II. 1949, Uradni lift LRS, St. 7/49.
Ljubljana, dne 29. junija 1950
Ministrstvo za pravosodje LRS

•
D. št. 21S5G/PE-50

6663

Spremembe postnih okolišev
Dne 27, maja 1930 je bila preseljena
pošta Sočergo iz Sočerge v Gračišče in se
je preimenovala v pošto Gračišče—Sočerga. Obenem eo bile iz okoliša pošte Crni
kal priključene tej pošti vasi: Gračilče,
Kubed. Beli Kamen, Poletici ;n Kocijančič', v okollS pošte Podgorje pa vas Crnotiče Iz dkotféa pošte Podgorje pa je bila
izločena v ti? Podpeč ter priključena pošt'
Crni ka!
,
Ljubljana ine 16. Junija 1950.
• Direkcija po?'r telearata in telelona
Ljubljana

St. 337
6621
Pozivajo ee vai upniki in dolžniki, da
do 15. julija 1950 priglasijo svoje terjatve,
oziroma da nemudoma poravnajo svoje
obveznosti, ki jih imajo do podjetij:
Mestna slaščičarna, svečama m medicama, Slov. Bietrica. Mestno klobučaretvo.
Slov. Bistrica in Mestna ekonomija. Slov.
B intrica.
Poznejših terjatev ne bomo upoštevali,
dolžnike pa bomo sodno izterjali.
Knjigovodski renier Slov. Bistrica

Izgubljene listine
.

preklicujojo
Adamfif Anton, Ustje 34, p. Šmartno
pri Litiji, vojaško knjižico, izdano od vojnega odseka Ljubljana okolica.
6950
Amon Stelka. Celje, Stanetova 16. delavsko knjižico, izdano od uprave za delovno silo, Celje mesto.
6487
Vndrli? Alojz, RihembTk, Korp. št. 38,
osebno izkaznico.
6711
Ariamo? Ilija, Ljubljana, Frančiškanska
ul. 4, živilsko nakaznico za junij 1950 in
tekstilno nakaznico za zadnje tromesečjo
1950.
6646
Armif Anton, Vnanje gorice 113, p. Brezovica, knjižico za kolo in izkaznico OF.
6944
' Arnšek Stelau, Celje, Lopata 15, promet,
no knjižico za kolo. št. tablico S-12/1885.
C479
Avtogaraža, direkcijo ptt v Ljubljani,
prometne knjižice osebnega motornega
vozila znamko sMercedes: S-0959 in evid.
šf. tablice prikolico S-8280.
6879
Banjaš Pavla, Mala vas 42, p. 'Jezica,
osebno izkaznico, izdano od KLO Zelimlje.
6707
Bertoncelj Roža, Kranj, Primsk'ovo 144,
osebno izkaznico št. 478, »zdano v Kranju.
C650
Beržan Jože, Ljubljana, Invalidale!
lom Trnovo, invalidsko in vojaSko knjižico, osebno izkaznico, Izkaznico Zveze
borcev, sindikalno knjižico društva »Paolo
Morgan«, knjižico za polovično vožnjo in
sindikalno potrdilo.
6629

Stev. 21 — 4. VII. 1950
Bezjaj Ivan, Cesta v Mestni log št. 47,
mladinsko izkaznico št. 1640750. izdano
na rajonu IV Ljubljana.
0949
Bohinc Jože. Celje, Prešernova 27, osebno iizkaznico, izdano cd MLO Maribor, sin.
dikalno izkaznico št. 17200, izdano od sindikata Mariborske tiskarne, izkaznico OF>
izdano od KLO Celje in prometno knjižico ta kolo Al. S-1107/12.
6189
BojnCc Franc, Murtjnnrj št. 50, prometno knjižico za kolo št. S-23.2092 na ime
Bojnec Emilij;».
5293
Bolka Janez, Grad, Cerklje na Gorenjskem, evid. tablico za kolo št. 8818. C531
Bratuž Ludovik, Čepovan, Dol. 147. okraj
Gorica, osebno izkaznico.
5555
Bracca Ivan, Arolin 44, Celje, tablico
za kolo, št. S-13/2342.
6457
Bricelj Cilka, Ljubljana, Ključavničarska
Jt. 4, osebno izkaznico in knjižico za kolo
znamke > Viktoria-:, ^vid. št. 24970. 6647
Brläfak Angol, Ljubljana. Rožna ulica
št. 27, invalidsko vozovno Četrt lusko izkaznico št. 20770. izdano 1910 od MLO
Ljubljana.
'»742
Brišnik Franc, Maribor, Ulica XIV. di.
vizije al. 76. evid. tablico 51. S-10-91S7 za
kolo št. 1129,47,
0390
Brod Miloš, Ljublana, Hramluiška 9.
zaključno šolsko spričevalo Grafičnega
telinikuma v Ljubljani iz 1. 1948/19. 0702
Brus Pavel. Zepovci, Gornja Radgona
potrdilo .izdano od poverjenišva za notranjo zadeve Radgona za kolo znamk»'
»Markomaniia? št. 57094, izkaznico ZB
in OF, obe izdani v flornii Radgoni. 6712
Btižga Franc, Ljubljana, Poljanski nasip 48, osebno izkaznico izdano \ Ljubljani.
0495
Cat Lorenc, Selce, Sv, Rupert v Slov.
gor., prometno knjižico za kolo št, D-4021'l.
evid. 5t tablice S.17-80C.
6107
Carovif Marija, Vescica ~\. 20. p. Ljutomer, prometno knjižico za kolo znamke»Wanderer •. 15211.":!''. osebno Izkaznico, izdano 1. 1945 v Ljutomeru in J:,1družno izkaznico, izdano od KDZ Stročj»
vasi. 1950.
61l'>
CeJcCr Alojzij, Maribor, Cankarjeva neprometno knjižico za kolo znamke >Wanderer« št. 117575913 evid. št. tablico S-1615909.
6284
CeplB Izidora roj. Skolaris, Vedrijan 40.
Kojsko, Gorica, osebno izkaznico in izkaznico za kolo 5t. 13.590.
ft>3?
CK KPS. Ljubljana, Knafljeva ulic»'
evid. tablico za motor št. S-00Š71.
fi3&>
Cesar MaTtin, miličnik IZLM, Vel. Bujna vaa 14, Novo mesto potrošniške knj'žico knt. II št. 1293, D-l št. 79 O in G 723.
007."
Cijan Cicilija, Šempeter št. 219, Gorica.
osebno izkaznico.
^••"
Camernik Leopold, Ljubljana, Prekmurska 4. knjižico za kolo znamke ?•^"•••'
G üa
evid. št. 30970.
<
Cernivcc Marija, Podboršt 11. p. Črnuče,
izkaznico OF.
»C4'
. Cernivcc Ciril, Podboršt 11, p. Crn«*1'
objavo za dopust in nabavno knjižico
Ccrnoga Sil•, Ljubljana, Cesta v '/
leni log ó, sindikalno knjižico, izdano
mestne opekarne, obrat Log.
6(i

Štev. 21 — 4. VII. 1050
Crnagoj dr. Iran. Ljubljana, Vegova 8,
ejaško kDjižjco-, izdano od voj. odseka v
Ljubljani 1. 1948.
6782
Cučej Terezija, Maribor, Prisojna št. iS,
osebno izkaznico, izdanv pri Sv. Martinu
pri Vurberjru I. 1947.
6398
Debevce Nada, Ljubljana, Gradisce 14,
osebno izkaznico št. 155, izdano od notr.
odseka, Postojna.
69Ì8
Dedošić David, VP 5065, Ljubljana,
tekstilno nakaznico za II. tromesečjo 1950,
•••••• od VP Ljubljana.
6853
Dcrbiš Emil, Maribor, Teslova 5, prometno knjižico za kolo et. 18312, evid. št.
tablice S-16-6302.
6403
Dožan Josip, Ljubljana. Križna 31, evid.
oblico za kolo št. 4583.
6523
Dolinar Jernej, Polhovica, KLO Gra«išče, evid tablico za kolo št. S-10/55.
6520
Dolžan Marija, Celje, Slomškov txg 5,
Potrdilo od Starinarne v Celju, št. K
5
"9/Xr za 500 din.
6482
. Dovjak Peter, Ljubljana, Poljanska 6,
^kaznico univerzo v Ljubljani.
6636
Duh Ivana, Loka št. 5, St. Janž na Drav.
ekem polju, izkaznico za kolo na ime
Krajne Alojz.
5992
Pajgl Amalija, Celje, Mariborska 90,
Prometno knjižico za kolo, št. tablice S-12.
S29.
6477
Pottich-Fraukhcim KaroHna. Ljubljana,
Reber 7, osebno izkaznico št. 029401, iz.
dano 23. VI. 1945 v Ljubljani, uslužbenko knjižico št. 67390. izdano od Min. za
Promet 1. 1946 in sindikalno izkaznico.
6789
Fiîonja Jožef, Brezovica 64, p. Turnišče,
Prometno knjižico za kolo št. 322506, evfd.
«. tablice 2186.
5921
Filipovič .Marija, Stalingrajska 41, de.
lavsko knjižico, izdano od OLO Jesenice.
6434
F laško Ivan. Maribor. Kneza Koclja 13,
v
°jaško knj.žico, izdano od JA v Radgoni.
sindikalno knjižico Mest. trg. podjetja v
Man horu in ofebno izkaznico, izdano v
«adgoni 1. 1946.
6289
Prajzman Stefan, Maribor, Tyrsera 18,
Prometno
knjižico znamke »Diamant« št.
1
225439. evid. št. S-16-970.
6290
Frunšck
Marija,
Celje.
Ulica
29.
novemDr
a 5t. 7 osebno izkaznico, izdano od notr.
odseka Brežice.
6485
^'••• Franc gozdarska tehniška šola,
. 'è, osebno zkaznwo, udarniško in \-o.laško knjižica
6788
Gfirm
Hinko,
pešadijsko
oficirsko
>zka
znico št. 3459, ser, P. V. 0001 T, izdano
}• IV mio od vojne pošte 3071 v Pro.
ku
P)ìu
5991
Oernwflnik Franjo, Zabukovica 51 pri
.'el
iu. spričevalo male mature IV. razre1
'zdano od ravnateljstva šole v Žalcu.
6448
"jđer Jožef. Murska Sobota. Dolga uli?111a *t. ', (islužbensko knjižico št. 32545
*ìnd-kait,(. knjižico ît 207831
60?9
'Glavip Anton, miličnik Novo mesto,
w,d
- tabli• M kolo št 4.10-2883. 6752
t^oljoìnik Ivanka, Celje, Dečkova 40, •
'&p'nn kn.tfiro /• kolo.ïl. tablice S42^••
647fi
v

0,
obofnik Marija, Šenčur 214. knjižico
** Kolo, evid. št. 16286.
6637
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Gnidovec Ante, Ljubljana, Gradišče 10,
izkaznico za kolo znamke »Presto« S020.136, tov. št. 696344.
6254
Godec Anton, Kresnlke 12, St. Jurij pri
Celju, prometno knjižico za kolo, št. Ublice S-13.5381.
6474
Gologranc Franc, roj. 18SS v Miriinju,
Slovenj Gradec, sindikalno knjižico številka 71.932.
4020
Gorjanc Berta, Maribor, Studenca, Obrežna ulica, prometeo knjižico za kolo številka 1744667.
6400
Gozdarsko avtopodjetje Celje. poslovaL
niča Nazarje, registrsko številko tovornega vozila »Betford« št- S-4695 m tovornega priklopnika znamko OM št S-6701.
6193
Gozdarsko avtopodjetje Novo mesto,
evid. tablico za tovorni av«to »Renault«
S-8152.
6765
Gozdarsko avtopodjetje Novo mesto, prometno knjižico za osebni avtomobil »Sko.
da« S-3137.
6765
Gruden. Štefan, Grmovlje 30, p. Skočijan, OF, sindikalno člansko izkaznico in
osebno izkaznico ter knjižico za kolo.
6780

Habjan Marija, št. Rupert št. 8. p. Braslovče, prometno knjižico za kolo, št. tablice S-1342451.
6468
Habjanič Alojz, Hermanci. Sv. Miklavž
pri Ormožu, izkaznico za kolo' znamke
»Regina«, evid. št. tablice 3.627, št. okvira 15S7040.
6160
Hafnar Anton, Srednje Bitnje št. 50. p.
Zabnica, Kranj, knjižico šole učencev v
gospodarstvu, sindikalno knjižico, pianinsko izkaznico in knjižico za kolo- 6851
Haupt Anton, Središče št. 104, osebno
in šofersko izkaznico, ribiško karto, iz.
kaznico za kolo, evid. št. S-20.9192, potrdilo o plačani dohodnini ' in potrdilo o
izvršeni obvezni oddaji.
6255
Herle Franc, Duplica, Kamnik, sindikalno knjižico Št 1496985, izdano od sind,
podružnice št. 9, v Ljubljani 1. 1946. 6846
Horvat Dušan. Maribor, Mariborska G9,
prometno knjižico za kolo št. 238.
6285
Hostnikar Mirko, činžat pri št. ' Lovrencu na Poh., vojaško knjižico, izdano
od vojnega odreka Maribor okolica 1948.
6408
Hrastnik Marija, Zg. Potekava 30. evid.
tablico št. S-17-7377.
6402
Huber Ehlers. Lava Št. 5, Celje, prometno knjižico za. kolo. št tablice S-12.
1614.
6^6
Iljevac Franc, Škofja Loka, Spodnji trg
št 8, šofersko izkaznico «t 1550. izdano
od NM Celje.
6785
Ivanetič Marija, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta VI. št. 58. osebno izkaznico. 6648
Jager Anton, Celje. Ostrožno 79, prometno knjižico Št. 6511 •• tovorni avtomobil št. S-4681.
6454
Jagodic Martin, Št. Lenart 7, Kranj,
knjižico za kolo znamke »Original«, lov.
št. 91096.
6704
Jagodnik Alojz, režijski Voznik pri gozdni manipulaciji v Kočevju, roj. 7. VIII
1920 v Tominjah, II. Bistrica, doma iz
Brce št. 12 IL Bistrica, vojaško knjižico
št. 287, izdano od vojaškega idseka v
Mojstrani
4258
Jakopovič Mirko, Ljubljana. Tržaška 71,
osebno In OF izkaznico, šolsko fprice^lo
osnovne šole in sindikalno knjižico, izdano od »Gradiš«. Ljubljana.
6529

Jardas Ivan, brusač, Draga 45, Ljubljana, esebno izkaznico št. 095656, izkaz.
uico za kolo št. 14921 ;n izkaznico OF št.
175971.
6845
Jerše Marija, Ajdovščina, Šibeniška 6,
delavsko knjižico št. 1930290.
5993
Jeršič Marija, Celje, Nova vas 42. izkaz.
nico OF, izdano od KLO Nova vas. emdikalno knjižico, izdano od Tovarne emajlirane posode, Celje, partijsko izkaznuo,
izdano od komiteja v Celju, o«»ebno izkaz,
nico, izdano od KLO Celje, zadružno izkaznico, izdano od zadruge v Celju, tekstilno karto na ime Jeršič Marija R-la,
R 2, Jeršič Ivan, D 3 Jeršič Ivica. 3438
Jevšenak Alojz, Ljubljana, Koblarjeva 7.
knjižico za koles evid. št. S-1-5643, tov.
št. 77.
6522
Jovauovič Radisav, VP 5065, Ljubljana,
tekstilno nakaznico za II. tromesečje 1950,
izdano od VP Ljubljana.
6852
Jurček Franc, Celje. Mariborska št. 2,
šofersko izkaznico št. 2245.
6470
Juvančič Nuša, Ljubljana, Levstikova 4,
knjižico za kolo, evid. št 27350.
6393
Kac Franc, Loka, p. Starše na Drav.
polju, šofersko izkaznico in' knjižico za
kolo št. 6094 ter knjižico za kolo številka
12.271 na ime Kac Fani, stanujoča istotam.
6409
Kalan Viktor, Dravlje, Rokova 8. živilsko karto št. 1533 kategorije II. za 1. 1050,
izdano od NM v Ljubljani.
6494
Kalilek Olga, Stari trg 7, osebno izkaznico št. 030219 in sindikalno izkaznico.
6631
Kariž Matija, Povir št. 62. Sežana, roj.
14. TI. 1912, osebno izkaznico.
«041
Kopic Franc, Pšenična polica 20,- p.
Cerklje pri Kranju, knjižico za kdo znam.
ke »Kosmos«, evid. št. 8128.
6871
Keršif Pavle, roj. 9. L 1925 v Bistrici
pri Tržiču, sedaj pri Lesno industrijskem
podjetju v Kočevju, vojaško knjižico. .6857
Kežman Jože, - Slogonsko št. 3, Kajfele,
p. Dobova. knjižico za kolo št.- 876/192,
št tablice 3635.
6891
Kladnik Jože,* Ruše št. 173, vojaško knjižico, izdano od vojaškega Odseka Maribor
okolica.
- 6077
KlemcnMr Ciril. Ljubljana, Večna pot
št 29, sindikalno izkaznico št. 2056012 in
osebno izkaznico št. 205.
6849
Klemenčič Terezija, Jezica 57< osebno
izkaznico.
6524
Klenovšek Angela, roj. 8. II. 1922 v Zadanem mostu. gosp. pom. upravnik pri
DUR. žel. pretaja St. Peter na Krasu,
uslužbeneko knjižico, izdano od DZ Ljubljana, sindikalno, OF, osebno, planinsko,
mladinsko izkaznico, izkaznico RK,- vee
zdane od postaje in KLO Zidani most.
6257
Klinar Marjeta, Ljubljana, Vrtača 15,
knjižico za kolo znamke »Tribuna«, evid.
«t. S.1-29484.
6390
Klinec Zdenka. Stara vas, KLO Videm
ori Krškem, sindikalno knjižico št. 17783.
6868
Kmetic Ernest, Maribor, Ribniško selo
st 9. îoferskr- iskaznim, izdano ođ notr.
odseka v Mariboru in vojaško knjižico izdano od voj. odseka Ma-ibor 10' VI '950.
- .6406
Kmetijska zadruça na Velki, "kraj Rad
gona, knjižico za kolo, tov. št. 172069. št.
tablice S-22-3670.
" "
• 5891
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Knei Andrej, Ljubljana, TomaČeveka t.,
šolsko naselje, delovne pogodbe, izdano
od »Gradisa«, karton KPS. predvojaško
knjižico, sindikalno izkaznico in mladinsko izkaznico.
61S6
Kolar Avgust, Celje, Drapšinova 13, pro.
metao knjižico za kolo, It tablice S-12'4378.
6444
Kolenc Henrik, Ljubljana, Drenikova
It. 27, osebno izkaznico št. 12184 in knjižico za kolo, evid. Št. 11270, izdano oboje
od notr. uprave aa Goriško oblast. 6877
Kolšek Fric, Polulo pri Celju, izplačilno
knjižico št 335, izdano od Cinkarne. Celje6471
Komite KPS IV, Ljubljana, Borštnikov
trg 3, prometno knjižico za motorno kolo
•>vid. št. 00850.
6952
Kopač LOTTO, Ljubljana. Sv. Petra 26,
«sindikalno knjižico, «dano od Mp^tne Čev.
ljame. Ljubljana.
6946
Korun Terezija. Cesta na Brdo št 109,
p. Ljubljana, cžebno izkaznico, zdano v
Kostretnici pri Poljcanab I. 1946. 6783
validsko knjižico št 11562 za prejem mesečne plače, izdano od polte Pilštanj,
uslužbensko knj'žico št. 18425 izdano od
0L0 Poljòane m službeno izkaznico št. 28
sa brezplačno vožnjo, SAP Maribor. 6464
Kozar Ivan, Dol št. 7, p. Pristava, potrdilo od Stannarne v Celju K 373/4 za
7.8O0 din.
6455
Kozar Marija "roj, Paeičnjek, Martinje 28,
p, G. Petrovci, osebno izkaznico na ime
Pasočnjek Marija. Boreča št. 47. okraj M.
Sobofa
6161
K«iel Franc. Bukovilak 10, Teharje pr.
Celju, tablico za ko'o St. S-13-346.
6483
Kralel Jože, Celje. Jetniška 17, osebno
iskaznico, s.'ndikalno knjižico in potrdilo
o zaposlitvi.
6463
Krajna Anton, VP 9675, Ljubljana, oblačilno nakaznico za april, maj in junij
1950i
6947
Kramar Stanko, roj. 9. II. 1921 » Barjani, Tolmin, zdaj zaposlen pri gradnji ••.
urejanje hudournika, Dovje, p. Mojstrana,
osebno izkaznico.
5297
Križan Franc, Zadobrova 10, Celje, pro.
metno knjižico za kolo, št. tablice S-132697
6459
Krizman Lovrenc, Kazlje Št. 11. KLO
Storje, p. Sežana, knjižico za kolo št 29.
3508.
6253
Kr»tle«vie Ante, Celje, Prešernova 3,
vojaško tekstilno knjižico, izdano od vojaške poŠte št. 7882.
6445
Knlar Lojze, Martinje •. 29, p. Gornji
Petrovci, vojaško knjižico.
5581
Ku storie Ana, Celje, PleSnikova Št. 8,
osebno izkaznico, izdano od KLO Sv. Ju.
žef
6469
KuštriiT Marija, Ljubljana, Bohoričeva
Št 24 osebno, sindikalno in OF Izkaznico
ter potrdilo o vpisu v volivni imenik.
6699
La Wie Ivanka, Ljubljana, Večna pot 29,
krm? ,.„ za kolo evid. št. 10548.
6496
Lu - ^•• Mihael, Planina pri Sevnici 18,
voiai*.> knjižico, izdano od II. divizije
KNOi, udarniško knjižico, izdano od Štaba 5. «ekdje Zepče in izkaznico o udarnlšVip delu. izdano od Promlee, Celje.
6440
L'- '< Pepca Gomilsko 24. Celje. pro.
metn «njižioo za kolo, št. tablice S-13.
14183.
6484
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Leban Valdi, vojaški odeek Tolmin, izkaznico za kolo na ime Leban Angel šttablice 27—44.
6505
Leben Janez, Bizovik 2, knjižico za kolo
znamke »Phänomen«, evid. št. 9238. 6493
Lefnik Marija, Strmca 22, Laško pn
Celju, železniško izkaznico št. 75412, potrošniško izkaznico R-2 in PO ter potrošniško izkaznico R-2 na ime LeČmk Neža.
6461
Lenart Jože, posestnik, Sp. Velovlek 28,
prometno knjižico za kolo znamke »Waffenrad«, tov. št. 3107413 evid. št. tablice
S-20-1488.
6121
Lesjak Jurij, Skorišnjak 11, p. Leskovec
pri Ptuju, reg. tablico za kolo št. S-2010.922.
6248
Lesknvšek Terezija. Šmarje pri Jelšah.
Celje, prometno knjižico za kolo, M. tablice S-12-5129.
6443
Lešnik /«'rane, Maribor, Pobrežje, Ulica
XIV. divizije št 13. prometno knjižico
za kolo št. 316, evid. št. S-16-0251. 6288
Lešnik Julijana, Ljubljana. Rimska 31.
spričevalo I. mešč razreda Lichtenturno
vega zavoda v Ljubljani iz l. 1926. 6741
Maček hau, Ifcka vas 34. p. lg, ewid.
tablico št. 14123.
6873
Makovec Karol, Ljubljana, Gustinova
ulica 30, osebno in OF izkaznico, tovar,
niško izkaznico »Litostroja«, Ljubljana,
sindikalno zkaznico in nabavno knjižico,
obe izdani od »Litostroja«, Ljubljana, 200
kmečkih bonov, izdanih od zadruge Prežganje pri Litiji.
6491
Malkorič Ilija. Ljubljana. Rakovnik 6,
tekstilno karto.
6705
Marina« Franc, Novokračine 50, p. Jel.
šane. vojaško knjižico, izdano od štaba IV.
armade.
*
6389
Marinic Slavko. Ljubljana, Celovška cesta, Novi bloki 12, 6lužbeno izkaznico Št.
55725. izdano od uprave NM za Slovenijo
10. X- 1949, klubsko izkaznico St. S10,
izdano od uprave NM aa Slovenijo, izkaznico OF in šofersko vozniško izkaznico,
Izdano od me««tae uprave NM v Mariboru.
6391
Marinkorič Slavko, poročnik JA v Celju,
prometno knjižico za kolo. št. tablice
S-12-3985.
6449
Markelj Fortunat, Češnjlca št. 21, p. Železniki, izkaznico OF, izdano od kraj. odbora OF čelnjica, «dndikalno člansko izkaznico, izdano od podružnice za lesno
industrijo št. 1 na Cešnjicf in tekstilno
karto na ime Talar Pavla, čeSnjica št. 21,
p. Železniki.
6120
Markelj Ivan, Jesenice, Obrtniška 22,
delavsko knjižico št. 136—9721. izdano od
OLO Jesenice.
6867
Martinšek Marija, Zabukovica 125 pri
Celju, osebno izkaznico, izdano od KLO
Zabukovioa in sindikalno knjižico, izdano
od sindikata Celjske tiskarne.
6442
Mastnak Marija por. Babovič, Celje, Dečkova 14. prometno knjižico za kolo. št.
tablice S-12-3710.
64S6
Matic Marko, kapetan, voj. pošta 7964/
17, II. Bistrica, plačilno knjižico Št. 90825
in oblačilno knjižico št. 23.
6359
Matoz Alojz. Ljubljana, Galjevica 66,
potrdilo o Izdani delovni knjižici, izdano
od poverjeništva za delo MLO, Ljubljana
in rojstni list, izdan v Ljubljani.
6844
Mazur Djuro, Taborile Tovarne avtomobilov, Maribor delavsko knjižico, iz.
dano v Mariboru 1947.
6282

Stev. 21 - 4. VII. 1950
Medic Miloš, vojno okrožje, Ljubljana,
vojaško knjižico št. 8337, izdano od vojpošte št. 7250/18 ;n izkaznico, *izdano od
UDV za Slovenijo in voj. knjižico št. 8337.
Megler dr. Vendelin, Ljubljana, Kolodvorska H, osebno in sindikalno izkaznico, knjižico za kolo znamke »Adler«,
evid. št. 2432 in potni nalog, izdan od
vojnega magacdna v Ilirski Bistrici. 6850
Mestno aTtoprevozniško podjetje »A^toprevoz« Maribor, Kopališka 11. prometno
knjižico št. 11062 za tovorni avtomobil
znamke »Mercedee-Benz«, evid, številka
S-6512. izdano od notr odseka v Mariboru,
6746
Meštrov Vjeko, Zabnica 51, p. Kranj,
4 tekstilne nakaznice za zadnje tromesečje
1950 in 3 živilske nakaznice za junij 19506645
Miklavčič Franc Ziri, Selo 31, knjižico
za kolo znamke »Puch«, evid. št. 11429.
6627
Miklavčic" Marica, Ziri. Selo 31, polico
za življenjsko zavarovanje št. 208826 fz
leta 1948, sindikalno knjižico, izdano od
tkalnice v Skofii Loki 1. 1947.
662»
Miklic Ivanka, Celje, Razlagova 3, osebno izkaznico, izdano od KLO Ilirska Bistr ca
64^<>
Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, knjižico za kolo znamke »Dtrrkopp«,
evid. št. 21460.
6527
Mlakar Anton, Zadobrova 26, Celje, izplačilno knjižico, industrijsko knjižico z3
nakup blaga, živilsko nakaznico TD a,
sindikalno knjižico št. *262355, knjižico za
kolo št. tablice S-13-1064, tov. izkaznico,
vise zidano od Cinkarne Celje.
6436
Močnik Andrej, Dvorje št. 35, p. Cerklje,
knjižico za kolo, evid. št 8593. tov. številka 732247
6743
Mulh Angela. Ljubljana, Korotanska 4,
ovoj nabavne knjižice, izdano od >Lrtf:
stroja«, Ljubljana.
6740
Nadoh Marija, Ljubljana, Korotanska 3.
nabavno knjižico, izdano od »Litcstrojajf,
Ljubljana.
6874
Naglic Stane, Bled. Grad 10, knjižico z»
kolo št. 4459 znamke »Styria Super Sport«
št. 750950, izdano od OLO Jesenice 24. X1945.
6•51
Nagode Franjo, Ljubljana, Prešerno«
št. 25, oficirsko izkaznico št. 1493, izdano
od vojaškega okrožja Ljubljana.
6•4•
Nemanič Anton, v. vodnik LM, Murska
Sobota, potrošniško knjižico za tekstilije
in obutev Št. 429 »P«, izdane od Preskrbe« Minot FLRJ.
6296
Nikčevif Draginja, Vevče, Industrijska
šola. člansko sindikalno izkaznico števil673
ka 3024276.
*
Novak Stane, Ljubljana, Slap 21, spričevalo 5. razr. osnovne šole iz 1. 1^2£*?;•
Ocepek Alojz, Dobrava št. 14, p. Komenda, knjižici za kolo št. 7719 in 7720^
Ogrinc Ivan, Sp. Brnik 21, p. Cerkijeevid. tablico za kolo znamke »Vesta« s»,
vilka 8625.
'
«m
Ogrie Jurij. Bregansko Selo št. 37, J**
senice na Dol. knjižico za kolo tov. znam'
ka »Vesta Special«. St. 600818. reg. »*£67•
vilka S-ll-895.

Štev. 21 - 4. VII. 1950
Okorn Iranckii, &p. Fesnica 36 priKra.
nju, kaii7i.-o /• kolo M 8966R7. reff. Številka HJ.-.S
6260
Okraju, komitet KI'S Idiuja. promelao
knjižico št. 12110 za osebni avto ^Lancia
^pnlia-, reg. št. «943.
iOfi'2
Okrajni magami, Črnomelj. Stampiljko
zgornjim imenom
'^-f»
Okra un LO .Imenice. immiHtJio knjiž co
owbnf'ua aWoiiK-bil.i DKW — S-.'Snn, SI.
motorja 6,")S.î."iK.
RTI"
Okrajno cojtuiiko podjetje gtctiliia
»Spik«;, •••••••• (>»/,il — Martiiljk, ••.K" MrtinjiiljKo.
<ì7-*>l
z

»Oljarne« Ljubljana, lovarinšk.i •!!.
knjižico za ki lu znamke Rival , eud.
St. S.4VJII *t oiinuha -1 331.
6S09
Otrin Klica, (ionia n-ko nabawio podjetje
Ljubljana. Miidik-'lno i/.ka/Jiic« -t. 1407400
n
a ime Ankon Elica. Ljubljana
66ól
Panile Ljudmila. Mole št 23;a. p. Slavna Radenci, osel.HO .zkaznico št. 4556,
delano 1. 104•) od nofr. odreka OLO Gor.
Rad?r,na
6157
Ptnlu, Janez ^•. I.(ka avtomobilsko
ß
«506
vul. Lihlicn S-2771
PaiMi* Loj/,e. Liuhliana. Križevniška 0.
sindikalno
knjižico št. 1738106, izdano
,f)
4i; „d dr/, deškega vzgajališfa Ljubliana
6394
Pa/lar Milan, Bled, Zagorico S2, osebno
[n «indikalno izkaznico, invalidsko nofi'•'Po za 50 Ve po|>U(=t na vožnji.
6259
l'eî.'iriê Herman, Beograd, Karadjordjevà 31, risobno izkaznice, izdano v Beogradu !. 1945.
6497
\ Pegam Katarina, Ljubljana, Gestrinova
4. S, sindikalno knjižico, izdano ođ Spi.
nolnicp v Ljubljani leta 1940.
6784
Perdan Anira, uradnica, Preddvor 41,
Prometno knjižico ea kolo znamko »Mielcc,
. St. 540029, izdano od NM Preddvor,
Kranj, evid. št. S-4-7303.
6076

t(•

Porsolja Edvard, Celje, Dečkova c. 80,
§el>no izkaznico, eindikalno knjižico,
iiladinsko izkaznico, potrdilo o prehodnem regrutovanju, knjižico o predivojaški
^goji, industrijsko izkaznice izplačilno
sojüaeo za dvig denarja in živđlako nakaznico Rla.
6437
Ci

.Pev pavcl, roj. 14. VI. 1923 v Varhpo'lu,.kmečki delavec v Vrlipoliti št. 37.
P- Vipava, osebno izkaznico.
6916
Pivec Bernard, Loka pri Žusmu, proSejno knjižico za kolo. St. tablico S-13.
815261.
6481
Platinšek Amalija, Celje, Pečbvnikv pro.
2*tno knjižico «a kolo äl. tablico S-13^•.
6452
î"Ia(iga Jakob, zidar, mpjsler v Polja•
?.
» SO .nad' Škof jo Loko, izkaznico •, školo
6t
- 12085, izdano od odseka ist ubiranje
«adeve OLO Škofja Lelia.
625G
ç.fobeiin Jože, roj, 15. IX. 1021 v Rog.
statini, vojaško knjižico.
6360
« P°gačar Daniela, Ljubljana, Ulica na
Ura
d 6, eindikalno knjižico.
6490
Premrl Franc, roj. 14. VIII. 1926, Vrb.
pol
Je Št. 136, p. Vipava, osebno izkaznico.
6917
&;^?inifiiS Elina, Ljubljana, Novo bloki IX,
ö
*4 osebno tU OE izkaznico •
6Z3S
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Prinfcič Uouiuald. Ljubljana, Novi blok'
št. IX., Šiška, osebne in OF izkaznico, vo.
jaško knjižico, eindikalno knjižico, knjižico za kolo. evid. št. S-l-21521 in dekret
o namestitvi, izdan od Rep. podjetja za
odkup živine, Ljubljana.
6734
Prodnik Alojz, Gor. Le^kovec 7, Krško,
tablico za kolo št. S-11.6718.
6447
Pur, Aua, Ljubljana, Zelena jama, Sredifcka 4, knjižico za kolo znamk© »Nösc
evid. št. 6393.
6760
Puciliar Miro, Ljubljana, Vipavska it. 6,
spričevalo L letnika «trojnega oddelka
Mednje tehnične Sole v Ljubljani.
6943
Pukel Vitograd, Ložnica 38, Celje, začaeiio osebno izkaznico, izdano od KLO
Medlcg, univerzitetno izkaznico, izdano od
univerze v Ljubljani, mladinsko izkaznico, izdano od LMS Medlog in mesečno že.
lezniško vozno karto Ljubljana—Celje.
6462
Kajsp Frane, Race pri Mariboru, vej.
knjižico o établi nesposobnosti, izdano od
voj. odseka Slov. Bistrica 1. 1946.
6401
Ramadani Kambcr, Ljubljana, Sv. Petra c. 11, osebno izkaznico, izdano v Tetovu (Makedonija), izkaznico prometnega
kontrolorja, izdano v Gostivaru in objavo
za letni dopust, izdano od OLO Gos-tivar.
6403
Raziugcr Roža, Blejaka Dobrova 20, sindikalno knjižico, izdano od sindikata tovarno nogavic Lesce.
6519
Kcduak Marija, CeJjo, Sodnikova 3, osebno izkaznico, izdano od KLO Celje mesto.
6451
Rcšek Matija, Kamna gorica, evid. tabQico osebnega avtomobila »Ford EifèlC
6pozn. št. 3028.
6856
Rezec Avgust, Liboje št. 42 pri Celju,
prometno knjižico za kôlo, et. tablice S-133591.
6473
Rodo Bernard, Gorenja Sava 31, p.
•••••, evid. tablico št. 11044 in osebno
izkaznico št. 280, izdano v KLO Gotina
1. 1945.
6528
Roprot Peter, Ljubljana, Villiarjeva 2,
vojaško knjižico o 6falni nesposobnosti in
sindikalno izkaznico.
6763
Rovan Ljudmila, drž. uameščenka, Rajuenburg št. 126", osebno izkaznic^, izdano
od KLO Rajhenburg.
6503
Rudolf dr. J. Ivo, okrajni zdravnik v
Slov. Konjicah, eindikalno izkaznico. 6295
Rozman Pavlina, Ljubljana, Rožna dolina Cesta X/l, izbrisno pobotnico z dne
12. V. 1928 št. 1646/28, izdano 1. 1943 od
Komunalno banko (prej Mestno hranilnice) v Ljubljani.
6756
Sagadin Jože, Dobrovce, p. Slivnica pri
Mariboru, potrdila o stalni o^P^tmoeti,
izdano od VII. divizijo v. Tolminu 23. XI.
1947.
6282
Sajbert Luđvitfj eevljarek'i pomočnik' v
Cadramu št. 17, p. ••••••-, fcnjîaeo za
Solo.
3055
Saksida Jožef, Ljubljana, Zeïezniilïarjeva et. i8, osebna izkaznico.
6706
Satler Franjo, Ccljo,, UeskovSlča • potrdilo od Starinarne v Celju, K &5 Ï/V
za 1.500'din.
6472
SeliŠBar Joïe, tjubljana, Kokçàjôjka *$,
knjižico za kolò inârn& 'fâçmtptèt »vi*
If, fi-3r»fi•

Strati 359
Selzer Ana, Celje, Cinkarniška pot 2,
prometno kniižico za kolo št. S-12.1354.
6473
Semen Ivanka, izkaznico OF. udarniško
izkaznico in izkaznico za kolo- št. 1538,
izdano od NM v Kranju.
6079
Semen Jože. Sv. Jakob cb Savi 15, p.
Dol pri Ljubljani, eindikalno knjižico, iz.
dano v Ljubljani in planinsko izkaznico
ter knjižico za kolo znamke >TriumpI<:,
evid. SI. 10741 na imo Semen Ana, Sv»
Jakob cb Savi 15, p. Dol.
6458/89
Senekovjë Slavko, tajnik KLO èmarjéta
ob Pesnici, izkaznico ljudskega odbornika, reg. št- 3, KLO Smarjeta ob Pesnici.
6231
Seršič Tihomu', Vevče, Industrijska Šola,
člansko eindikalno izkaznico Št. 3024250.
6738
Sever Terezija, Maribor, Krčevina, Podgradišče, osebno izkaznico, izdano v Maf
riboru 1. 1945.
6286
Siljan Dušan, Elektropranos, St. Peter
ob Savinji, vojaško knjižico, železniško in
osebno izkaznico, uelužbensko in eindikalno knjižico.
6194
Sindikalna podružnica Okrajnega ma.
gazina, Slovenj Gradec, članske sindikalne izkaznico na ime Novak Marija, številka 2504650; Krenker Ivan, št. 2504658
in članske izkaznice neznanih številk ila
ime Mehart Štefka, Jezernik Pavel, roi.
1883 v St. Petru pri Velikovcu m Rapae
Pavel, roi. 1933 v Muti.
6122
Slovenija cesto, Žalec, prometno knjižico za avtomobil znamke >Fiat« št. S-0938.
647•
Smole Stane. Kranj, Tomšičeva 7, delovno knjižico, izdano od gozdne uprave
v Kranju 1. 1948.
.
6525
Sodnik Marija, Ljubljana, Zrinjâkega 15.
osebno, sindikalno dn OF isW«znioo> izkaznico Zveze bdroev^ler'claneko jz&afc
nico magacina Prosvetnih delavcev. Ljub:
Ijana.
. "•8
Sovine Jurij, VP 9675, Ljubljana, (M.
reg. 49.) äVJlako nakaznico reg. it 49 za
april, maj, junij 1950 in oblačimo nakaz,
nico reg. št. 49 za april, maj, junij • 1950.
«945
Stanič Neda, VP M. 25133/C, Ljubljana,
vojaško izkaznico št. 6909, izdano cd V?
25133/C.
6521
Stare Joahim, Stražišče 50 pri Kranju,
osebno izkaznico, izkaznico OF In KP.
6736
Stare Marija, Stražišče 50, knjižico za.
kolo, evid. št. 5500.
6737.
StariS Jožef, Maribor. Volnjakova 16.
vojaško knjižico, izdano od poveljstva .26..
divizije.
6283
Starman Jože, Ljubljana, Vodnikova 35.
vojaško knjižico.
6787
Steklarna Regaška Slatina, reg. številko
osebnega avtomobila >Praga< S—4834.

cm

Stole Jože, Selo 20, p. Žirovnica, oêeb*
no izkaznico, izdano od KLO Žirovnica,
eindikalno izjiaznico» iz.dano od sindikata
iksranarjev; Jesenice, tovarniško izkaznico.
••••• v Železarni Jesenice ter oeebno
izkaznico na.ime Stele Terezija, izdano
od KLO Žirovnica.
6626

StrpvšSiFranc, ••••••••*••#• 47,
delovno «njizico, it. 193Ö852, izdano od
Ojtì Drasogjad,
5904—3-1

Stran 360
Stiperski Franc, Črna pri Prevaljah 47,
delovno knjižico št. 1926852, izdano od
OLO Dravograd.
5994—3—2
Stipçrski Franc, črna pri Prevaljah 47,
delovno knjižico št, 1926852. izdano od
OLO Dravograd.
5994—S—3
Slftjak Ivan, VP 3908, Ljubljana, vojažko knjiižćo št. 21413 •••. B, plačilno knji.
žico Et-127775 ser. B, oblačilno knjižico
it. 11/72 ser. B ter vojaško potno dovolilnico.
6700
Strnad Ftajc, roj. 30. V. 1902 v Trbov.
Ijah, Sopotast. 9, KLO Podčetrtek, vojaško knjižico,
5918
Strgulec Ivan, Ljubljana. Sv. Jakoba trg
it. 8, spričevalo o dovršenem stsokovnem
izpitu iz leta 1949.
6954
Sulnik Peter, Šenčur 5. p. Šenčur, vojaško knjižice, izdano od vojaškega odseka Kranj leta 1948.
67S6
• Svržnjak Franc, Maribor, Studenci, Limbuška 50. osebno izkaznico, izdano na
Pobrežju pri Mariboru.
6397
galamon Ivanka por. Beti, Rimske Toplice št- 10, železniško izkaznico, izdano od
direkcije v Ljubljani na ime Beti Ivanka
in ceebno izkaznico, izdano od KLO St.
Lovrenc.
6465
gevčnikar Fanika, Dobjiša vas 12 pri
Celju, evid. tablico za kolo št. S-13-5906.
• - •
6460
Sinigoj Karla, Ljubljana, Bavdkova 11,
knjižico ' za kolo znamke »Patna«, evid.
št.-27249.
6761
škalir Bajko, Croa vas 177, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 083521, izdano v Ljubljani;
6652
"Škojnik Iwßpr,- Maribor, Pobrežj«, Ulica
XIV.. divizije • st .129, prometno knjižico
za »kolo št. 1S00S20S. evid- št. tablice. S-16.
1SS-7.
'
6399
Sribar Anton, Ljubljana, Gigla/jeva ul.
It. 7, člansko sindikalno knjižico, izdano
od Na.Ma, Ljubljana.
6953
šielcl Feliks, Celje, Ljubljanska 26,
•••••• izkaznico št. 1517, izdano od MLO
Celje ,in .prometno knjižico za kolo. It.
taWìce- S.305243.
6467
Štokelj Lidija, Ljubljana, Obrijaka cesta
6tr 7, spričevalo I. letnika kemijskega odeeka tehnične srednje Tole v Ljubljani.
6875
StirparAnton, Ljubljana, Čebelarska 18,
knjižico 73 kolo znamke »VTR«. evid. št.
27909'in-osebna izkaznico.
6630
v Šugrrian.FTahc, roj, 2. VI. 1881 iz Boh.
Bele 4, knjižico za kolo št. 1582, izdano
. cd'NM Bled in Ükazpico |L 2690, izdano
od Društva upokojencev LRS v Ljubljani.
6173
Tekstor. Anton, Mali Slatnik 17, KLO
Smolenja .vas, knjižico za kob, evid št.
23-33.
6753
Titan. Irena, CrnelajgjL 33, p. Jđ. Sobota,
osebno- izkaznico n'a ime Socie Irena iz
črnelaVjcev Št. 38.
6429
Tomš» Alojz, Pon^viče 5, p. Litija, sindikalno' " knjižico, knjižico o MTJoeilrKp',
osebno, OF in KP izkaznico ter železniško režijsko karto.
6744
Tomažjč Ciril, raj. 5. IX. 1928 v Nove«»
mestu, zdaj v Kranju, Prim^kovo 130, mehanik, delovno knjiižcoit. 1452715, izdano Î. 1947 od OLO Ljubljana mèsto. 6492
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Tovarna avtomobilov, Maribor, Industrij.
eka kovinarska šola, vajeniška knjižice dn
učne pogodbe, in sicer na ime Grajfoner
Maks, vajeniška knjižica št. 2496, učna- pogodba št. 614 z dne 19. III. 1948; Krajne
Franc, št. 2123, št. 243 z dne 28. II. 1948;
Miheiič Dominik, št. 2697 z dne 22. V.
f.8; Mrkobrada Nedeljko, št. 2278 z dne
III 1948; Bojanovič Milorad, št, 2180,
Št. 30Ò z dne 8. III. 1948; Frae Jože, št.
8089. št. 61 z dne 7. IV. 1949; Jevlenak
Ivan, št. 2528. št. 647 z 'dne 16. I. 1948;
Koban Albin, št. 2251, št. 370 z dne 15.
IX. 1947; Senegafnik Slavke, st. 2692 z
dne 24. V. 1948; Kcrijan Marjan, št 2482,
št. 601 z dne 2. IV. 194S; Smigoc Dušan.
St. 2159 z dne 8. Ill 1948; Bi rea Viktor,
št. 2709, št. 828 z dne 7. III. 1947; Bojnec Ludvik, št. 2521 z dne 18. III. 1948;
Duh Avgust, št. 2099 z dne 17. II. 1948;
Ferjuc Jože, št. 812 z dne 3. VI 1948;
Kobal Ivan, št. 2529 z dne % IV. 1948;
Kostevšek Mihael, št 2256 z dne 28 II.
1948; Sernec Drago, št. 2468, št. 587 z
dne 5. I .1948; Tišler Franc, št. 2555, z
dne 10. III 1948; Bastardi Matevž, št.
2184, št. 303 z dne 16. II. 1948, Gradišnik
Sla. ko, št. 2095 z dne 19. II 1948; Jazbec Ivan, št 2142, št. 262 z dne 21. II.
1948; Komelj Anton, št. 2246 z dne 25.
II. 1948; Preksave^ Ivan. št 2532 z dne
5. XI. 1947; Koren Stanko, št. 2261, st.
380 z dne 1 III. 1948; Drofenik Avgust,
št. 2162 z dne 17. II. 1948; Gselman Anton, št. 2158 z dne 19 II. 1948; Jodl Štefan, št. 2140, št 269 'z dne 20. II. 1948;
Kramberger Franc, št. 2248 z dne 26- II.
1948; Kociper Stanko, št. 2240 z dne 28.
II. 1948; Lipič Štefan, št. 2268, št. 387
z dne 2. III 1948; Škrabl Rudi, št. 2549,
št. 66S z dne 26. IV 1948; štefanič Jože,
št. 448 z dne 6. III. 1948; Stok Maria»
6t. 2311 z dne 8 III. 1948; Tanič Živko,
št. 2450, št 569 z dne 23. IV. 1948; Trebovšek Srečko, št 2449, št. 568 z dne 23.
IV. 1948: Vrščaj'Marjan, št. 2479 z dne
30. III. 1948; Bruder Karl, št. 2716 z dne
24. V, 1948; Erjavec Make, št. 2337; z dne
18. II. 1948; Fijavž Maks, št. 2207 • dne
18- II. 1949; Gale Alojz, št 25 z dne
18, II. 1949; Jeraj Danilo, št. 2226 z dne
18. II. 1949; Katanič Slavko, št 381 z.dne
I. III. 1948; Sotler Marjan, št. 2512 z dne
II. .III. 1948; Trinko Norbert, št- 2513 z
dne 12. III. 1948 in Živec Albiri, št. 2519.
št. 638 z dne 13. III. 1948.
4627
UršiE Nada. Slatina Radenci, osebno izkaznico št. 206 na ime Uršič Josipova
Nada, Čatež 32, izdano od' KLO Čatež.
6293
Valentinčič Joži. rojena v Tolminu 25.
1. 1921, stanujoča pri Sv. Luoiji ob Soči
osebno izkaznico in izkaznico planinskega
društva.
6252
Vaupotiè Franc, Celje, Dečkova 19, pro.
metnn knjižico za kolo, št. tablice S.Ì2•7.
6458
Vesel Jožica roj. Skalja, Ljubljana, Sv.
Petra cesta 21, šolsko spričevalo p 3. raz.
red meščanske sole, izdano 1. 1942/43.
5802
Višner Karol, Jeeenice, Pejce 3, opebno
izkaznico, izdano od' MLO Jesenice, Center
6-7.
6435
Vlasalč Marija,. Kamnica pri Mariboru
Ä. 144, evid. tablico št. S-17-6599 za kolo
znamke »Puclk Št. 402882
6404

Stev. 21 — 4. VII. 1050
Volčanjk JožOj roj. 2. V1J. 1924, oe-ebno
izkaznico št. 841 z dhe 4. I. 1916.
6-112
Volmajcr Franc, voj. invalid, Vurmat
št. 79, Sv. Ožbalt cb Dravi, odločbo o
stalni invalidnosti št. 9345. izdano od invalidske komisije pri štabu IV. armade v
Ljubljani 28. II. 1918.
6764
Vnvk Bogomil, Ljubljana, Celovška cesta, Nevi bloki II, evid. tablico za KOIO
št. 30533.
6633
Vovk Jože, Kameno 17, St. Jurij pri
Celju, osebno izkaznico, izdano od KLO
Št. Jurij in izkaznico OF, izdano od KLO
Št. Jurij.
6466
Vrusnik Viljem, Celje, Trubarjeva 31,
osebno izkaznico, izdano od MLO Celje,
vojaško knjižico, izdano od vojaškega od- eeka Celje mesto in šofersko izkaznico
št. 794, izdano od notranjega odwka v
Celju.
6141
VukojeviS Nikola, Zagreb, Draškovičđva
št. 30, vojaško zdravniško odločbo št •54,
izdano 16. V 1950 v Ljubljani.
6632
Zabukovcc Vinko. Ljubljana, Celovška
št. 42, vojaško izkaznico, izdano od vojne.
ga odseka postaje v Ljubljani.
6872
Zamirla Jože, Ljubljana, Metelkova 15,
tov. izkaznico št. 3378. izdano od ?LUostroja« Ljubljana.
6701
Zdražba Franc, Ljubljana, Smartinska
št. 1, knjižico za kolo znamke >FIaminüO<:,
evid. žt 26664.
6634
Zelenko Karel, Celje, Ljubljanska c. ?9.
prometno knjižico za kolo, št. tablice S-123928.
6450
Zor Franc, Preska, uslužbenec KZ Medvode, knjižico za kolo »Puch«, evid. »'•
S-2-1943, za žensko kolo »Tourist«, evid.
št. S-2-3365, osebno izkaznico, izdano od
KLO Skaručna. sindikalno knjižico in duplikat tovornega lista št. 19S r. dne y.
VI. 1950, izdan na žel. postaji Vižmarje.
674o
Zupan Katarina, Retnje 13, p. Križe na
Gor., osebno izkaznico, člansko izkaznico
sindikata ter knjižico za kolo št. S-942L
Št. okvira 882349.
67oo
Zupane Franc, roj. 15. X. 1930 v Zagorju ob Savi, eodaj na Viru št. 42, p. Robl
pri Domžalah, šolska spričevala L, 2. •
3. letnika strokovne nadaljevalne šole m
završni izpit vseh 3. razredov, vso izdano
od strokovne nadaljevalno šole v DaruŽalah.
<>r>30
Zupane Rozalija, Nova vas 5 pri Celju,
prometno knjižico za kolo, št. tablif?
ß4R;?
S-12-5169.
Zupane Torczija, Celje, Cret 2, potrdil«
od Starinarne v Celju. št. K 076/1V za
ß4S0
2500 dm,
Zupančič Anton, Klinja vas št. 51, Kočevje, osebno izkaznico, izkaznico OF ]
Ijudeke inšpekcije, potrdilo za izvolite»
KLO in potrdilo za nošenje lovskega orozJ0,
Žiberna JožoK. železničar, postaja Divača, knjižico za kolo znamke ^J"0*^,"
burg«, št. 2064747, št. tablice S-20-21^
Živađinovič Slavka, Ljubljana, R«1^
št. 4 a, sindikalno knjižico, izdano od
Mestnega podjetja s-Pecivo« .Ljubljana.

„Izdaja^Uradni'liel LBS«. Direktor, in. odgovorni urednik: dr. Rasti» Močnik, tiska tiskarna »Toneta Tomšiča«, vsi v, Ljubljani.

O

URADNI LIST
LJAJ^.'Afa ilEPUBLIKL ,;LOV1ìNIJE
Priloga 1: 22. kosu z dne 11. julija 1950.

Letnik Vil.

ŠTEV. 22

Kazglasi • oglasi
.V naši založbi so izšli:

Priročnik za kmjerne ljudske odbore, •. del
V izdaji Komiteja vlade LRS za zakonodajo in izgradio ljudske oblasli in v naži zailožbi je izlla tretja knjiga
je periodične publikacije kot pripomoček za upravljanje
1J
i poslovanje funkcionarjem krajevnih ljudskih odborov.
Prvi del >Priročnika*, ki je izšel v l. 1948, je obsegal gradivo za planiranje, evidenco in statistiko, lokamo
gospodarstvo, komunalno gospodarjenje in finančno pokovanje krajevnih ljudskih odborov.
V drugem delu »Priročnika« iz 1. 1949 so bila obrava
&vana upravna področja: kmetijstvo, gozdarstvo in lesn
a industrija, trgovina in preskrba, turizem in gostinstva
te
r lokalm promet.
V zaključnem tretjem delu so uvrščena poglavja o
delu, socialnem skrbstvu, zdravstvu, prosveti, znanosti
•u kulturi, kinemr' grafiji, radiodituzni službi, fizkulturi
*o vzgoji strokovnih kadrov.
S ttetjim delom, ki je od vseh i^daj najobsežnejši in
Po vsebini najpomembnejši, so dobili krajevni ljudski odD
°ri zaključeno, pregledno razporejeno snov, ki jih sedanja z dosledno izvajano smerjo našega državnega vodBtv
a pri graditvi socializma. Pravni predpisi in pomembna tolmačenja ter navcd;3a so podana kolikor mogoče sistematično. Na začetku knjige je prikazano, kako
^> uzakonjene pri nas najnaprednejše ideje tako o zaščiti
4udi v delovnem razmerju kakor tudi o skrbi države za
n
3ihov gmotni in strokovni dvig- Obdelane so določbe sobnega skrbstva in področja o socialnem zavarovanju,
s•1••: —JU.... _j„„„,^t,o.r.r4 cinîKa VoMb nanredet v dvikdi ureditev zdravstvene službe. Velik napredek v dvi

gu naše življenjske ravni v pogledu izobrazbe je prikazan
v poglavju o ureditvi prosvetne službe, ki omogoča razširitev in dvig splošne izobrazbe ljudstva. Skrlmo zbrano
gradivo nas seznanja o velikih prizadevanjih in uspehih
znanosti ter o kuliurno-umetniški delavnosti, kjer povsod
se odpirajo možnosti, da se doslej premalo razvite sposobnosti in talenti naših ljudi «izvijejo do čim vllje po.
polnosti.
Pomen kinematografije in radiodifuzne službe je velik za vzgojo in kulturno-prosvetni dvig najsîruh delovnih množic, s fizkulturo pa naie državno vodstvo skrbi
za zdrav telesni razvoj mladine in delovnega ljudstva
sploh. Na kraju je obravnavana vzgoja strokovnih kadrov
v gospodarstva in drugih področjihFriroînïfc, pri katerem so sodelovali odgovorni funkcionarji in strokovnjaki posameznih ministrstev in drugih republiških ustanov, pri poglavju o znanosti in kulturi pa tudi vidni predstavniki obravnavanih znanstvenih in kulturnih zavodov, bo dobro služil funkcionarjem ljudskih odborov za uspešno nadaljnje delo, koristi) pa bo tudi podjetjem, socialnim, zdravstvenim, kulturnim in prosvetnim zavodom, pa tudi odborom množičnih organizacij. Z njim je uspešno zaključena zelo koristna zamisel izdajateljev — pomagati ljudskim odborom in drugim upravnim organom nase ljudske oblasti
k čim uspešnejšemu delu pri naporih za dvig nase življenjske ravni v graditvi socializma v novi JugoelaviiL
Strani 227, cena •• din.

Register pravnih predpisov za L 2949
Ta periodična publikacija, ki je nadaljevanje prvih
J*eh izdaj za leto 1945-1047 jn 1048 vsebuje predpise,
• so bili objavljeni v letu 1049 v Uradnem listu FLRJ,
sadnem listu LRS, Finančnem zborniku in Vestniku
Ur
ada za cene pri predsedstvu vlade LRS. Poleg pravnih
pfedpisov so v register sprejeta tudi razna navodla, pottsnÜa in vprašanja iz Finančnega zbornika, kč so v zvezi
s
Pravnimi predpisi, objavljenimi v registru.
Snov je urejena po abecednem redu glavnih gesel in
^ abecednem redu stranskih gesel. Glavna in stranska

gesla so vzeta načeloma iz naslova pravnega predpisa,
včasih pa tudj iz vsebine. Praktično zbrano bogato gradivo registra jo tehnično prirejeno tako, da je zelo pregledno in bo vsak čimhitreje lahko našel iskane predpise.
Vsi uradi in ustanove, državna gospodarska podjetja pa
tudj posamezniki, ki se bavijo s študijem razvoja nase
zakonodaje in gospodarskih predpisov bodo s tem priročnikom imeli praktičen pripomoček za svoje poslovanje.
Strani ima register 356 in stane v trde platnice vezan
55 din.

Cenik nižjih enotnih cen za industrijske izdelke
z veljavnostjo na vsem ozemlju LRS
Ta cenik v izdaji in priredbi > U rada za cene pri pred- o obveznem zaokroževanju cen v prodaji na drobno, od^stvu vlade LRS« je dopolnilo »Ceniku odkupnih in ločba o dostavnih pasovih in o normativih za dobavo
^vnih (vezanih) cen za poljedelske pridelke nižjih blaga iz tovarn in trgovskih skladišč (baz).
V II. delu so nižje enotne cene z veljavnostjo na
^otnii, cen v prodaji na drobno za industrijske izdelke«,
vsem
ozemlju LRS. Tu so navedene cene za živua in
5 te bil objavljen kot priloga v uradnem listu FLRJ
izdelke
živilske industrije, dalje cene za obsežno sku'• 41 z dne 14. V. 1949 in obsega:
- v I. delu načelne predpise v zvezj s cenami, važne pino izdelkov tekstilne industrije, za izdelke kovinske
j trgovino in veljavne na območju LRS kot dopolnilo industrije in elektroindustrije, cene za izdelke lesne in.^zuim predpisom. Tu je uvrščena uredba o stroških dustrije in gozdarstva, za nekovine in gradbeni material,
za izdelke kemične industrije, izdelke iz kartona, leu *-. trgovskih podjetij, odločba o rabatih in maržah za
ro
&vode, za katere so predpisane enotne cene, odločba penke in papirja, cene za fizkulturno orodje in igrače
rabatih za sol, odločba o trgovskih maržah za kmetijske ter cene za najrazličnejše usnjene iadelke. Na kraju je
•!rlke in 7-a kmetijske nridelke, ki se kupujejo od dodatek cen za žična pletiva in platno.
Ravnateljstvo >Uradnega Usta LRS«
^etovaieey po določenih (vezanih) cenah, dalje odločba

Stran 362
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Razglasi ministrstev
Org. št. 53/45—74

Prvi oklic

709Ö

Novoosnovani zemljiški knjigi eta vsakomur na razpolago za vpogled med red.
mini uradnimi urami pri okrajnem eod>>
šču v Ljutomeru. Pri tem sodišču se tudi
vlagajo morebitne priglasitve in ugovori
po tem oklicu in sicer pismeno eli ustno
na zapisnik.
Proti zamudi rokov za priglasitve in
ugovore ni dopustna upcetavitev v prejšnji stan in se ti roki ne emejo podaljšati
za posamezne stranke.
Ministrstvo za pravosodje LRS
Ljubljana, dne 3. jul;ja 1950.

i
iestavljma sta osnutka novih zemljiških knjig za katastrski občim Razkrižje
in Saiarsko v sodnem okraju Ljutomer
in ee določi
1. avgust 1950
kot dan, od katerega dalje ]e treba postopati « tema osnutkoma kakor z zemlji.
škima knjigama. Stare zemljiške knjige za
omenjeni katastrski občini ee s tem dnem
sklenejo in denejo iz rabe, kolikor stopata novi zemljiški knjigi na njih mesto.
Od navedenega dne dalje je tamo z vpisom v novoosnovani zemljiški knjigi mož.
no doseči učinke zemljiškoknjižnega vpisa
Vpisi
glede zemljišč, vpisanih v teh zemljiških
141Ü.
knjigah.
bedež: Anhovo.
II
I
Dan vpisa: 26. junija 1950.
Obenem se z dnem 1. avgusta 1930
Besedilo: »15, september« industria ceuvede postopek za popravljanje navedementa, salonita in apna na Soči s sedežem
nih covcođnovanih zemljiških knji^. Zato v Anhovem.
ee pozivajo, naj priglasijo svoje zahteve
Poalovni predmet: Proizvodnja cementa
najkasneje
in salonita ter apna.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, oddo vštetega \, oktobra 1950
ločila S—zak 221 z dne 15. VI. 1050.
a) vsi tisti, k; zahtevajo na podlagi praOperativni upravni voditelj: Glavna divice, pridobljene pred 1. avgustom
1950,
rekcija industrije gradbenega materiala
da bi ee spremenili vpisi, ki j.!h obsegata
novoosnovani zemljiški knjigi :n ki se LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
tičejo lastninskih ali posestnih razmerij,
Cešnovar Franc, direktor, eamostojao,
pa najsi pe izvede ta sprememba z odpi.
v obeegu zak. pooblastil in pravil podsom, pripisom ali e prenosom aîi s poaja;
pravo označbe zemljišč ali s sestavo zemGabnjeičič Milan, pomočnik direktor.a
ljiškoknjižnih teles ali kakorkoli drugače;
in
b) ve- tisti, k' so pridobili še pred 1.
ing. Stehlik Miroslav, vodja proizvajal.
avgustom 1950 na zemijisč.h, vp eanih v
nega sektorja, ki podpisujeta v odsotnosti
novoosnovanih zemljiških knjigah ali na
direktorja, v istem obsegu kot oni:
njihovih delih zastavne, služnostne ali
Jankovič Djordje, glavni računovodja,
druge pravice, prikladne za knjižni vpis
pa še niso vpisaire ali niso vpsane tako, sopcdpi6uje listine po 47. členu epi. zakona
o drž. goyp. podjetjih;
kalu» je treba.
Slovinič Miha, namestnik glavnega raV priglasitvah pod b) je treba natančno navesti pravico in vrstni red, ki se čunovodje, sopodpisuje v od&otnesti glavnega računovodje, v istim obsegu kot oni.
zanjo zahteva, kakor tudi zemljiškoknjižne vložke, v katerih se naj izvrši vpis.
Ministrstvo za finance LRS,
Navest je treba tudi. na kaj se opira
Ljubljana,
priglašena pravica in na kuj zahtevani
dne 26. junija I960.
vistai red. Listine, ki obstoje o tem, se
St. 243.349-1950
7234
predlože s priglasitvijo vred, ali pa ie
treba navesjj, kje so shranjene .
*
1420.
Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne
Sedež:
Celje.
izpreminja to, da je pravica, ki jo je tre.
Dan vpisa: 26. junija 1950.
ba priglasiti, morda razvidna iz zemljiške
Besedilo: Splošno gradbeno podjetje
knjige, ki de devlje iz rabe. iz kakšne
»Beton«, Celje.
listine, ki je že pri sodišču, ali iz kakšnePoslovni predmet: a) visoke gradnje:
ga sodnega sklepa '\A.
Kdor zamudi zgoraj dani rok 1. oktobre stanovanjske zgradbe, admdniatrativne in
reprezentativne zgradbe, zgradbe kulture
1950, izgubi pravico, uveljavljati priglasitvi zavezane zahtevke do tretjih oseb, in fizkulture, zdravstvene zgradbe, hoteli
in letovišča itd,; b) gospodareikouinduetrlj.
kf e pridobijo knjižne pravice v dobri
veri na podlagi vpisov v novoosnovanih eke gradnje; c) gradnje kmetijskih
zgradb; č) gradnje ceet in mostov; d)
zeml'iških knjigah, kolikor ti vpisi niso
gradnje\ i.idrotehnlčniih naprav (brane, jeizpodbijani,
zovi, vodovodi, kanalizacija); e) izvrSeIII
vanje stavbnih obrti; f) izdelava projek.
Zoper vpise obremenilnih pravic (za. tov •• vse gradnje.
stavne, služnostne itd.) pravice), ici bodo
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odv novoosnovanih zemljiških knjigah obstojali na dan 1. avgusta 1950, naj vei ločba št. S-zak, 142 z dne 29. III. 1950.
Operativni upravni voditelj; Ministrstvo
lieti, k mjölij-), da eo t obstojem kakšnega teh vpieov ali z njegovîm vrstnim re- za gradnje LRS.
dom oškodovani -v eviM'h pravicah,
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo:
vlnJiin "2••»•• do vštetega 1. okt. 1950,
Je ras Venče&lav, direktor, eamoetojao,
ker 7!niiiiiijc eicer ti vpisi uSaek zemljiv obsegu zak. pooblastil in pravil podSkoJmjiižnđh vp;sov.
jetja;

Register državnih
gospodarskih podjetij

6•. • - •. VÄ. W6P
ing. Borce DufUk, tetaućoi «•••••*
d0jfé§jt»4a, v odéotatótl direttoria, v ìetein
obsegu kot oni;
dr. PajAič Mark», komercialni pomočnik direktorja, sopodpisuje listine po *<•
členu e-pL zakona v drž. goep. podjetjiûMinistrstvo za üinance LRS,
Ljubljana,
dne 26. junija 1950.
^
Št. 243-304/1—1950
7239
*
1421.
Sedež: Kamžarica pri Črnomlju.
Dan v-p.ea: 3. julija 1950.
Besedilo: Rudnik rjavega premoga. K*'
nižarica.
Poslovni predmet; Pridobivanje ta prodaja premoga za splošno porabo.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, o&ločba št. S—zak 54 z dne 13. XI. 1946;
podjelje je prešlo z odločbo vlade FLRJ
IV, št. 734/3 z dne 23. II. 1950 i« zvezne
uprave v upravo vlade LRS.
Operativni uprava; voditelj: Uenera*8
direkcija za rudarstvo LRS.
Podjetje zastopata in zanj podpieuJela:
Cvlkl Ivan, ravnatelj, samostojne, v obsegu zak. pooblastil in pravi) podjetja;
Miklič Alojz, industrijski obratovodja,
v odsotnosti ravnatelja, v istem obsega
kot oni.
tfinistrstro za finance LRS,
Ljubljana,
dae 3. Julija 1950.
St. 243.319-1950
7243

•

1422.
Sedež; Knnelj pri St Janïu.
Dan vpisa: 3. ••••• 1950.
„
Besedilo: Rudnik rjavega premoga» &•
Jani.
Poslovni predmet: Pridobivanje in pr°"
daia premoga za spdoSno porabo.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. of
ločba št. S-zak 49 z dne 13. XI. l9fj
podjetje je prešlo z odločbo vlade FLRJ.
IV, št. 734/3 z dne 23. II. 1950 iz zvezne
uprave v upravo vlade LRS.
Operativni upravni voditelj: General08
direkcija za rudarstvo LRS.
Podjetje nastopajo in zanj podpisujejoRiček Anton, direktor, samostojno, "
obsegu zak. pooblastil In pravil podjetja;
Veber Jernej, industrijski obratovodja,
v odsotnosti direktorja, v istem obsegu W1
oni;
ôvabic Branislav, šef računovođa•,
sopodpisuje listine po 47. členu ep^ **"
kona o drž gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 3. julija 1950.
7246
Öt. 243-318-1950
1423

Sedež; Maribor.
Dan vpisa: 1. julija 1950.
Besedilo: Kmetijska oskrba, Mano0?
Poelovni predmet: Oskrbovanje «**'*
nih kmetijskih gospodarstev ;n ekononw
kmetijskih delovnih zadrug, splošnih g».,
Ujekih zadrug in njihovih zvez e «troj-i
gnojili, zeačitndmi sredstvi in dru*1"
kmetijskimi'potrebščinam iz lastne P*
dukcije ali nakupa oziroma odkupa- v,^
sebno odkup, čiščenje, razkuževan e'
razdeljevanje semen ter sploh opravill '
vseb zadev v zvezi z oskrbovanjem *>*•
tijstva.
IDe
Ustanovitelj podjetja: VJade LÇ».
loÇbe ft. S-eak 218 z dne IS. VI. "
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*W. 22 - 11. VII. 19S0
.Operativni upravni voditelj: Glavna (ü.
rekcija za poepeševanje kmetijstva v Ljubljani.
Podjetja zastopajo m tanj podpisujejo:
Aovak Viktor, direktOT. samostojno, v
obsegu zak. pooblastil m pravil podjetja;
Osim Herman, glavni računovodja, eoP°dpi_6uje listine po 47. členu epi. zakona
5 d
rž. goep. podjetjih;
Barabic Jože, sekretar, v odsotnosti direktorja, v ietem obsegu kot eni.
Ministrstvo za finance LRS
Ljubljana,
dne 1- julija 1950.
6t. 243357-1050
7241
•k
1424.
Sedež: Pečovnik pri Celju.
Dan vp:ea: 3. julija 1950.
Besedilo: Rudnik rjavega premoga, Pecovnik.
Poelovni predmet: Pridobivanje in pro.
03
a premoga za splošno porabo.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od**&* St. S-zak 40 z dne 2. XI. 1946;
uletje
je preši, z odločbo vlade FLRJ,
1V
. it. 734/3 z dne 24. II. 1950 iz zvezne
"Prave v upravo vlade LRS.
Operativni upravni voditelj: Generalna
lekcija za rudarstvo LRS.
^°djetje
zastopata in aanj podpisujeta:
J
oŠt Josip, ravnatelj, samostojno, v obä6
|u zak. pooblastil in pravil podjetja,
"etru Peter, obratovodja, v odsotnosti
'^vaatelja, v ietem obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 3. iulija 1950.
St. 243-317-1950
7245
1425.
*
SedftS: Rečica pri Ltókem.
Dan vpisa: 3. julija 1950.
»Besedilo: Rudnik rjavega

premoga,

. poslovni predmet: Pridobivanje in pro$ Premoga r& splošno porabo,
v Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. odS* lt S-«* 115 z dne 27. II. 1948;
Ç^letje je prešlo z odločbo vlade FLRJ,
:/• it. 734/3 z dne 24. II. 1950 iz averne
rwVe v uPraV0 vlade LRS"
^Operativni upravni voditelj: Generalna
4
*j&cija aa rudarstvo LAS.
**djetje zastopajo in zani podpisujejo:
J
te °et Josip, direktorv samostojno, v obf1 •••. pooblasti in pravil podjetja.
••- Pelko Matija, glavni inženir, v od^mefiti direktorja, v istem obsegu kot
v ,£nežiS Jože. upravnik jamskega obrata,
^oasotnosti direktorja in glavnega inžeJa
» v istem obsegu kot direktor.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 3. julija 1950.
Št. 243-316-1950
7244
142,.
*
Sfdež: Zabukovica pri Žalen.
g^ 'pi«,; 3. Julija 1950.
biitìe1d1,0: Rudnik rjavega premoga. Zatt1
d*ia
Predmet: Pridobivanj« in pro.
®
Premoga
za eplolno porabo,
t
loj^ovitelj podjetja: Vlada LRS, ođ-

IV ?fleJe Prelio z odločbo vlade FLRJ.
"Pral ^3 l *»• 24. II. 1950 i« zvezne
*T*«4?

"Pravni »oditeli: Generalna
»a rudarstvo LRS.

Podjetje zastopata • zanj podpisujeta:
ing. Gostiša Valentin, d.rektor, eamo6tojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil
podjetja;
ing. Mali Ludvik, jamski upravn.k, v
odsotnosti direktorja, v istem obsegu.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 3. julija 1950.
Št. 243.315—1950
7247
1437.

Sedaž: Postojna.
Dan vpisa: 28. junija 1950.
Boaedilo: Oblastno podjetje »Direkcija
ra živinorejec.
Poslovni predmet: Vse vrste živinorejske proizvodnje, vnovčevanje proizvodov
v nepredelanem in predelanem etanju.
ustanavljanje farm, pravilno izkoriščanje
krmsldh baz, nadzor nad rejo živine, dajanje navodil za gradnjo in adaptacijo
hlevov.
Ustanov, podjetja: LO Goriške oblasti.
Operativni upravni voditelj: Poverjeni5tve za kmetijstvo LO Goriške oblasti.
Podjetje, zastopajo in zanj podpihujejo:
Pajntar Franc, direktor, e pooblastilom
v mejah pravil in zakona,
Kodrič Avgust, pomočnik direktorja, z
istimi pooblastili,
švab Marija, glavnj računovodja v smislu 47. člena spi. zakona o drž. grepodar.
skih podjetjih.
Ljudski odboT Goriške oblasti,
poverjeništvo za finance,
dne 28. junija 1950.
Št 100-98/1-49
R910

•

I 1428.
Sedež: Postojna.
Dan vpisa: 28. junija 1050.
Besedilo: Oblastno trgovsko pndjctj©
»Ekonom«. Postojna.
Pcelovni predmet: Nabava in prodaja
blaga prostega trga.
Ustanov, podjetja: LO Goriške oblastiOperativni upravni voditelj: Izvršilni
I odbor LO Goriške oblasti.
Podjetje zastopala in Janj podpisujeta:
Garzaroll, Leo, direktor, s pooblastili
v mejah zakonskih predpisov in pravil,
Jurca Irma, računovodja v smislu 47.
člena spi. zakona o dr?., sopp. podjetjih.
Ljudski odbor Goriške oblasti,
poverjoništvo za finance,
dne 28. junija 1950.
Št. 11-102/1-50
6911
1429.
Sedež: Celje.
Dan vpiea: 3. julija 1950.
Besedilo: Odkupno podjetje za rastlinske proizvode OLO Celje okolica, Celje.
Poslovni predmet: Odkup in prodaja
veeh rastlinskih proizvodov.
Ustanovitelj podjetja OLO Celje okolica.
Operativni upravni voditelj: OLO Celje,
okolica, poverjeništvo z& drž. nabave.
Podjetje zastopajo in sanj podpisujejo:
Vodeb Stanko, direktor, v veeh zadevah
samostojno,
Riamai Ivo, eekretar. samostojno, v obsegu pooblastil
Lobe Zinka, računovodja, eopodpie-uje
vee listine finančnega značaje.
St. 1711/50
7178
Besedilo: Okrajno podjetje ïivinoodknp
OLO Celje okoliea, Celje.
Poslovni nredmet: Prodaja in nakup
klavne in plemenske živine, prašičev in
drobnih veake vrste.

Straji 368
LT*Uiuo.it'jlj podjela: OLO Celje oko.
Lica, Cei^e.
Operat.vna upravni voditelj: OLO Celja.
okolica, poverjenih o za drž. nabave.
Podjetj.'; zastopa in zanj podp suje:
Leskovšek Vinko, direktor, v vseh primerih poslovanja po 17. členu epi. zakona
o drž. gesp. podjetjih.
Št. 1707/50
7171
Besedilo: Podjetje za odkup- poljskih
pridelkov OLO Celje okolica, Celje.
Poslovni predmet: Odkup m prodaja
poljskih pndslkov in vina.
Ustanovitelj podjetja: OLO Celje okoliea, Celje.
Operativni upravni voditelj: OLO Celje
okolo, poverjoništvo za drž. nabave.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Vodeb Stanko, direktor, v vseh zadevah
samostojno,
Rizmal Ivo, sekretar, samostojno, v ob.
segu pooblastil.
Lobe Zinila, računovodja, podpisuje listine finančnega značaja.
St. 1710/50
7172
Okrajni L0 Celje okolica,
poverjeništvo za finance*
dne 3. julija 1950.
*'
1430.
Sedež: Šmarje.
Dan \pisa: 3. julija 1950.
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje
Grosuplje, sedež Šmarje, okrajšano »Odkup Šmarje—Sap«.
Poslovni predmet; Izvrševanje obveznega, kontrahiranega in prostega odkupa
blaga rastlinske in ž'valske proizvodnje
ter v stranske^ obratu predelava izdelkov živinoreje, zlapt-; mleka in mesa.
Ustanovitelj pod'etia: OLO Gromiplje.
Oper. upravni voditelj: OLO Grosuplje.
Podjetje zastopata in «anj podpisujeta:
Volitar Franc, ravnatelj in
Samea Jožko, komercialist, vej po pravilih podje-tin.
Okrajni LO Grosuplje,
poverjeništvo za finance,
aru- 3. junija 1950.
Št. 76S-1950
7071
1431.
Sedež: Cerklje.
Dan vpisa: 23. junija 1950.
Besedilo: Krajevna brivnica, Cerklje.
Poslovni predmet: Vse storitve brivske
frizere-ke stroke.
Ustanovite!; podjetja: KLO Cerklje, odločba št. 129/54, z dne 10. I. 1950.
Operai, upravni voditelj: KLO CerkljB.
Št. II—453/4-1950
6907
Sedež: Cerklje.
Dan vpiea: 24. junija 1950,
Besedilo- Krajevna gostilna. Cerklje.
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih
in brezalkoholnih p:joč. postrežba r toplimi in mrzlimi jedili.
Ustanovitelj podjetja: KLO Cerklje, od.
ločba št. 129/50 z dne 10. I. 1950.
Operat. upravni voditelj; KLO Cerklje.
Št. H—454/4—1950
6908
Sedež: Cerklje.
Dan vpisa: 24. junija 1950.
Besedilo: Krajevna pekarija, Cereije.
Poslovni predmet: Peka prodaja••••••.
Ustanovite!' r^djotia-. KLO Cerklje, odločba 't. 120'"-o , dne 10. T. 195C.
Operat. iipnivn: voditelj: KLO Cerëclfe
dt. 11-452/4—1660
flÖOe

Stran •
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1432.
Sedež: Cerklje.
Dan vpù«a: 26. | unija 1950.
Besedilo. Krajevno podjetje »Remont«
Cerklje.
Pcslovn: predmet: Izvrševanje zidarskih in težaških, tesarskih, krovskih, kle.
parskih, mizarskih, stekkvrskih, pečarekih.
elektroinštalac^kih. pleskarskih, slikarskih, vodovodno-instalacijskih in podobnih
v to stroko spadajočib del za obnovo in
popravila zgradb in komunalnih naprav
vseh sektorjev.
Ustanovitelj podietja: KLO Cerklje, odločba št. 129/50 z dne 12. III. 1950.
Operat. uprava voditelj: KLO Cerklje.
Št. II—721/2—1950
6909
Podjetja zastopata in zanje podpisujeta:
Martinjak Ivan, •••••••. samostojno v
obsegu zakonitih pooblasti! in pravil podietja, v finančnih zadevah pa skupaj z
njim
P rosene Milka, knjigovodja, tudi v od.
sotnost, upravnika m listine po 47. členu
epi. zakona o drž, (josporlar.-kih podjetjih.
Okrajni LO Kranj
porerjeništvo za finance,
dne 26; junija 1950.
Sedež: Hotavlje.
• Dan vpisa: 28. junija 1950.
Besedilo: šivalnica in pletilnica. Ho.
ta vi je.
Poslovni predmet: Vsa moška in ženska
krojaška ter plefâska dela.
Ustanovitelj podjetja : KLO Hotavlje, odločba št. 203 z dne 28. II. 1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Hotavlje,
«
Podjetje zastopalo n lani podpisujejo:
Potočnik Maks, upravnik, samostojno,
v obsegu zakonitih pooblastil in pravil
podjetja,
Potočnik Franc, predsednik KLO, v
istem obsegu kot oni
Gabrovšek Frda poslovodja, v zadevah oddelka do 5.000 din.
B.zjak Katica, tajnik KLO. sopodp'suje
listine iz 47. člena sp!, zakona o drž.
gosp podjetjih.
Št TI-356/1-1950
7094
Sedež; Zalilog,
Dan vpisa: 29. junija 1950.
Besedilo: Elektro podjetje. KLO Zalilog.
Poslovni predmet: Popravila električnih napeljav, montaža novih del, rezanje
drv in strojna mlatev žita.
Ustanovitelj podjetja- KLO Zalilo?, odločba St. 162/50 z dne 15. III. 1950.
Operat. upravn- voditelj: KLO Zalilog.
Podjelj« zastopata in zanj podpisujeta:
Mohorič Franc, upravnik v vseh zadevah. » obsegu zakonitih pooblastil in
pravs] podietja, v njegovi odsotnosti
Žbontar Anton, tajnik KLO, v istem
obsegu kot r>nî.
St. TI—581/4-1950
7093
Okrajnj LO Kranj,
poverjeniStvo za •••
dne 29. junija 195*

•

1434.
Sedož: Ig pri Ljubljani.
Dan vpisa: 4. julija 1950.
Besedilo: Krajorna gospodarska podj*tJa Tit pri TrtiiMjani
"•"'"' > """''rrW' Yea v obrate oodJetia .ipadajcča dola.

i S«tesaJa»e: SJaaojao ••••, konca«

•••, mesarija, gostilna, kino. pekanja •
vodovod.
Ustanovitelj podjetja: KLÜ Ig.
Operativni upravni voditelj: KLO Ig.
Podjetje zaetoipujo :n zanj podpisujejo:
Sekali • Viljem, upravnik, samostojno,
po pravilih podjetja,
Grebene Alojzij, namestnik upravnika,
v odsotnost; upravnika v islam obsegu.
Palme Jože, lačunovodja, skupaj z
upravn.ikom oziroma namestnikom vse 1J.
elme po 47. členu spi. zakona o drž. gospodarskih podjetjih.
Okrajni L0 Ljubijaua okoiica,
po-, ei'jcniätvv za finance,
dnu i. \\dvsL 1950.
Št. 597/50
7177
•¥•
1435.
S:dež: Maribor, Meljski hrib št. G.
Dan vpisa: 12. jun:ja 1950.
Besedilo: Mestni obnni »brat »Učila«
Maribor.
Pcciovoi predmet: Izdelovanje in popravlja*!^ učil.
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor.
Operativni upravn^ voditelj: Direkcija
mestnih obrtnih obratov Maribor.
Podjetje zasjopaje m zani podpisujejo:
Pomer Stefan, poslovodja, v okviru pooblastila operativnega upravnega >-odstva,
Lah Romana knjigovodja, liötine de.
naroega, materialnega, obračunskega in
kreditnega značaja, poleg poslovodje.
Mestni LO Maribor,
poverjeništv» za finance,
dne 12. junija 1950.
Št, Pov. 56/72—50
7021
•k
Sedež: Selnica «h üravi št. 25.
Dan vpisa: 22. aprila 1950.
Besedilo: Krajevna fcvljarnu-a, Selnica
ob Dravi.
Poslovni predmet: Izdelovanje m popravilo čevljev.
Ustanovitelj podjetja: KLO Selnica ob
Dravi.
Operativni upravni vod'ite-li: KLO Selnica ob Dravi.
Podjetje zastopajo in zani podpisujejo:
Javornik Zf'ijko poslovodja
Požauko fttpfka knjigovodja in
Gomivnik Jože, za oper. upravno vodstvo.
Okrajni LO Maribor okolica,
pm r.rjeništvo za finance,
dne 6. junija 1950.
Št. 1777/1 —V/6—1950
3607
•k

1436.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpisa: 13. junija 1950.
Besedilo: Mestno koniun.iln» i>'> jotjo v
Murski Soboti.
Poslovni predmet: Prodaja in izdelova.
nje krst, oskrbovanje pogrebov, prodaja
in izdelovanje umetnih vencev, oskrbovanje kepališča, izdajanje kabin in bazenov,
točenje alkoholnih in brezalkoholnih pijač v buieju, gojenje zelenjave in cvetlic,
prodajanje in izdelovanje svežih nagrobnih ID drugih' vencev, javno tehtanje, popravilo stanovanjskih to poslovnih zgradb
splolnega ljudskega premoženja, nova
gradnja državnih in zasefenih zgradb.
Ustanovitelj podjetja: MLO v Murski Soboti, odločba št. 909/2 z dne 3. V. i 950.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor MLO Mureža Sobota.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Nemee Franc, upravnik komunalnih
podjetij v Mureâri Soboti, do aies-ka 100.000

Štev. 22 - 11, VIL &g£.
dinarjev; v njegovi cdsotnosii po^tpasuj6
vse listine obračunskega, materialnega
značaja po 47. členu spi. zakona o d•
gosp. p&djeij h
Debelak Lojzka, glavni računovodja.
Okrajni L0 Murska Sobota,
poverjeniétvo za îinance,
dne 13. junija 1950.
'„
Št. 387/1950
700o
-k
1437.
Sedež; Sežana.
l)an vpisa: 1. julija 1950.
Besedilo: Elektropodjetje, Sežana.
Poslovni predmet: EleklroinHalacijska
dela nizke napetost, v zvezi s prikJijjiEki»
javne razsvetljave • »vetlobno
rekla©0
ter notranje inštalacije v zgradbah. Delavnica za manjša popravila elekta) ^
finomehanične stroke. Nakup in prodaja
predmetov, k; so n tem v zvezi.
Ustanovitelj podjetja: OLO Sežana, odločba št. 1-1650/3-50 z dne 21. IV. 195?..
Operativni upravni voditelj: Poverjen1'
štvo za komunalne zadeve pri OLO SežanaPodjetje zastopa in zanj podpisuje:
Sanic Karlo, upravnik, po predpisih •
pravilih podjetja; listine denarnega, ma"
teralnega, obračunskega in kreditnega
značaja, na podlagi katerih se •••••••}3
ai; izdaja denar ali se vpisuje v poslovnu1
knjigah, podpiauje poleg upravnika
Hrobat Vincenc, računovodja.
Okrajni LO Sežana,
noverjeništvo Za finance.
dne 1. julija 1950.
St. 869/1—50
1m

•k

1438.
Sedež: Hrastnik, Studenci št 82.
Dan vpisa: 7. julija 1950.
,
Besed;!o. »Strojno mizarstvo« K<>vac
Mirko, drž. obrtni mojster. Hrastnik'.
Poslovni predmet: Izvrševanje mizar'
skih del.
Ustanovitelj podjetja: OLO Trbovlje, poverjen i?tvo za obrt in ;ndustrijo.
,_
Operativn, upravni voditelj" OLO ?,*'
bovlje, poverjeništvo Za obrt in .ndusloi
PcdjeMö zastopa in zanj podpisuje:
Kovač M'rko, drž. obrtni mojster, za vv
zadevo strojnega mizarskega obrata. Q_
Št. 767/1-50
'09'
Sedež: Radeče št. 81.
Dan vpisa: 4. julija 1950.
}k
Beaedilo:, »Mehanično kolarstvo« Lazi»*
Fordo, drž. obrtni mojster, Radeče.
.
Poslovni predmet: Izvrševanje kolarSB
del.
«
Ustanovitelj podietja: OLO Trbovlje, P°verjenišfvo za obrt in industrijo.
-^
Operativni upravni voditelj: OLO
bovlje, poverjeništvo za obrt in industri •
Podietje zastopa in zani podpisuj«"- ^
Laznik Ferdo drž. obrtni m0f%.ega.
vs e zadeve mehaničnega tanar»*-obirata.
o6
70
tw
Št. 766/1-50
Okrajni L0 Trbovlje,
poverjeništvo za finance, .
dne 4. julija 1950.
*
1439.
Sedež: Trbovlje. Loko št. 256.
Dan vpisa: 80. junija 1950.
ar.
Besedilo: Okrajno pođjctie za •••• j0
tiklov živalsko m ••«•••* proir•^/.
in živine.
„,-ndïi''
Poslm-nî nrpdmet: Odkup •. f'j!,^
živina, mesi, mesnih izdelkov, Pffi,,jj,
pridelkov, sadja in zelenjave, allcon" ,-

!**. » - •. VII. 1980
ÌÌ& rale)i3> aüemija Jelkov, jajç, p«,
"itala». zdravilnih «li« ter kW avi«•in. predelava mesaUstanovitelj podjetja: OLO Trbovlje.
uperatjvqj upravni voditelj: 010 Trbov.
4*i poveirjenaifvo za drž. nabave.
£°4jetje zastopajo in zanj podpisujejo:
AOvaî Drago, direktor,
stravg Alojs, komercialni vodja.
Malcfvrh Amalija, računovodja.
Okrajni LO Trbovlje,
poverjcništvo za finance,
dne 30. junija 1950.
et. 764/1—50
7008
1440.
*
Sf'dež: Trebnje.
Pan vpisa: u. Junija 19S0.
«cedilo; Okrajna ekonomija. Trebnje.
rcelovnj predmet: Pridelovanje poljskih
P^delkov.
.Uetanovjteij podjetja: OLO Trebnje, odto
^4 it. 1316/2 t dne 15. XI. 1049.
operativni upravni voditelj: Iwvriîlnd
°^•• OLO Treoaje.
podjetje zaetopa in wnj podpisuj«:
•••••• Jože, upravnik, v sm'lelu prarvil
?* ineeka 5000 din, nad tem raeekom pa
°J> «»podpisoval operativni upravni voJ«elJ OLO Trebnje, poverjenižtvo za kme"letvo
»,.^?v*e Alojz, v njegovi odsotnosti pa
*• OILO
Golob Ludvik.
Okrajni LO Trebnje,
poverjeniïtvo za finance,
dne SO. junija 1950.
St. 2280/1
7006
Spremembe
1441.
Sedež: Ilirska Bistrica.
Dan vpisa: 1. julija 1950.
..^«sedilo: Rudnik Ugnila. Ilirska Biotica.
Ijbxiìe se Slokan Prane, direktor lo
^eta
Praznik Franc, direktor, ki podipleuie
Jftocetoino, v obsegu zak. pooblastil »
^podjetja:
v cicala Franc, direktor gospodarite M«
Ritega sektorja, ki sopodpisuj« listin*
ï?.47. členu epi. zakona o drž. gospodar.
^h podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 1. julija 1950.
St. 243322/1-1950
7242
l^l: Ljubljana.
"*n vpiM: 28. junila 1950.
%Wied!lö: r)TlaVna "Jo*1" Slovenije,
^"še ee: Koa Joie, ravnatelj in vpile:
fc ^takler Venceelav, ravnatelj, W podpiI'*
aamotitojno, r obsegu rak. pooblastil
a
Pfavil podjetja.
Ministrstvo za HnancB LRS,
Ljubljana.
dne 28. Junija 1950.
fet. 243150/4-1950
T240
f zbr iei
§?**.• Celje,
»a*toed,Io: Splošno gradbeno podjetje
lari.1*i. ^e'i° (ustanovljeno z odločbo
1947*. S ft ni- 16/3-47 z dne 16. III.

ÜKADNI LIST LRS
Sedež: Maribor.
Besedilo: Centralne delavnice kmetijske strojne službe — Maribor.
Zaradi prehoda v pnetojnoet oblastnega
LO Maribor in deloma oblastnega LO
Ljubljana.
ftt. 245-268/1-1950
7236
Sedež: Solkan pri Gorici.
Besedilo: Solkamk» induitrija aP»a
»Rdeč* ivezda«, Solkan pri Gorici.
Zaradi spojitve » podjetjem »io- september«, tovarna cementa in MIOBUS, An
hovo.
St. 243.3ÖO—1950
7235
Sedei: Trbovlje.
Dan izbrisa: 26. junija 1950,
Besedilo: Splošno gradbeno podjetje
»Zidar«, Trbovlje,
Zaradi epojitve s Splošnim gradbenim
podjetjem »Beton«, Celje.
Žt. 243-304/1-19507337
MinUtrMvo n finance LRS,
Ljubljana,
da« 26. junij« 1•0.

Zadružni register
Spremembe
459.
Sedež: Soia, okraj Tolmin,
Dan vpisa: 3. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Soči.
Na podlagi sklepov občnega zbora z dne
8. IV. 1950 &e izbrišejo razrešeni flani
upravnega odbora: Kravanja Ivan, Komec
Anton, Kave Avgust, Stergule Jožef in
Kave Anton, vpišejo pa novi izvoljeni člani odbora:
Flajs Anton, mali kmet, Soča 96,
Bradaškja Ciril, lovski čuvaj, Soča 18,
Kašca Jožef, kmet, Soča 19,
DomevStek Mirko, srednji kmet, Soča
§t 92.
Okrožno sodišče v Gorici
dne 3. junija 1950.
Zt 188/48-10
6226

•

480
Sui]«i: Bukovica.
Dan . :ea: 19. maja 1950,
Bwwdilo: Kmetijska »adruga t omejenim jamstvom na Bukovici.
Na izrednem obenem «boru 5. VI. 1949
ee je Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Bukovïïlel (Zadr VI 28/4) »pojila
e to zadrugo.
Na jarednem obenem zboru 4. XII. 1949
pa eo ee spremenil* «družna pravil» v
1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga na
Bukovici.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Golob Janez, Ravnihar Jernej, Piotar Peter, Tavčar Zofka, Rihtarftë Franc in vpiSejo novi Slani odbora:
Rant Franc, 'kmet, Stinpniilc 12,
Okorn Janez, kmet, Knape 7,
DraSar Janez, delavec. BukoviSca 14.
Bendk Alojz, delavec Strmlca 16,
Potočnik Franc, kmet, Bukovica •.
Okrožno lodiMe v Ljubljani
dne 19- maja 1950.
Zadr VI 29/2
8223

v

•

D

461.
Sedež: Gaberje.
Dan vpiêa: 27. junija 1950.
Besedilo: Kraetfiika zadruga * omejenim jamstvom v Gaberju.

đi e
«d?*A
P°Ì*ve * Splošnim gradbenim
^m»m >Zidar<. Trbovlje.
St 243.304/1-1950
7238

Stroa 8«
Na zboru 31. III. 1950 so ee spreme,
nila zadružna pravila v 1 in ?. Členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadrug» v
Gaberju.
Izbrišejo ee člani upravnega odbor*:
Gazvoda Jože, Matko Ciril, Luzar Martin»
Rolih Franc in vpišejp, novi člani odbora:
Strave Janez, delavec, Gaberje 90,
Nose Janez, kmet, Gaberje 10,
Erjavec Franc, kmet, Gor. Suhadol 25,
Sašek Martin, kmet, Jugorje 7.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. junija 1050.
Zadr III 102/2
6•9
463.
Sedež: Hudi vrh.
Dan vpisa: 27. junija 1950,
. Besedilo: Obnovitvena zadruga * omeje*
uim jamstvom v Hudem vrhu.
Po «klepu redne ekupščine 11. VI. 1980
je zadruga prenehala peslovatj in pr»P»
v likvidacijo.
Likvidatorska firma: kakor dotlej « pristavkom >v likvidaciji«.
Likvidatorja :
Semie Matija. kovaS, Nov» v» 16,
Lenarčič Franc, kmet, Nomlka vas 9.
Likvidatorja ekupaj podpisujeta Iikvir
dacijeko firmo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. junija 1950.
Zadr V 45/7
463.
Sedež: Tržif.
Dan vpisa: 27. Junija 1950.
Besedilo: Potrošmška zadruga z em*je>
nini jamstvom, Tržif.
Po sklepu izrednega zbora 6. IV. 1950
je zadruga prenehala poslovati in pretti
v likvidacijo.
Likvidacijska firma: kakor doslej epn^
stavkom >v likvidaciji«.
Likvidatorji:
Japelj Ivan, knjigovodja MLO TriSB,
Smolej Kari, namežč. Bombažne predilnice, Tržič,
Stefe Terezija, Tržič,
SušterSič Marija, knligovodja »druge
Tržič.
Likvidacijsko firmo podpisujeta po dva
likvidatorja.
Okrožno sodigče v Ljubljani
dne 27. junija 1050.
Zadr V 154/3
6827

•

464.
Sedež: St. Rupert.
Dan vpiaa: 26, Junija 1950.
Beaedilo: Kmetijska zadruga i omejenim jamstvom v št. Rupertu.
Na zboru 14. V. 1^50 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu,
Besedilo odslej: Kmetijska «druga T
St. Rupertu na Dolenjskem.
Okrožno sodiSre v Ljubljani
dne 26. junija 1950
Zadr III 25/6
6828

•

465.
Sedež: Bukovci.
Dnu vniea: 24. junija 1950.
,
,,,
Besedi»: Kmetijska zadruga v Bukoydji.
IzbrUeJo se člani upravnega cdborejt
Fegul Jože, Plohi Poter, Hamerèafc' Jože,
Smigovc Franc, Bazjak Jane«. Petrovi«
Peter. Foršnarlč Ivan. Strelec, Stanko •
vipižejo novi izvoljeni ciani otlÖorat

Stran 366

URADNI LIST LRS.

Kostanjeve« Janez, nameščenec.
Foršnarič Alojz, kmet.
Kekec Miha, k;iiei,
Majar Franc, knu>t,
Strelec Franc, kmet.
Petrov č Franc, kmet, vsi v Bukovcih.
Kostanjevec Janez je predsednik, Foršt.
nane Aiojz, ^odpiedtvdnik, Kekec Miha
pa tajn.k upravnega odl-cva.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24 junija 1950.
Zadr III 48
6824

•

466.
Sedež: Marenborg.
Dan vpisa: 24. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Milana Zidanžka« v Marenbergu.
Izbrišejo 6e člani upravnega odbora:
Orubelnik Jože, Gostenčtuk Eliza. Tršar
Marija. Medved Ivan, Zupančič Franc,
Luzar Franc in vpišejo novi izvolieni Saj
ni odbora:
Brodarič Franc.
Mazgan Jožefa,
šturm Antonija,
Gradišnik Jožefa,
Vajj, leže, vsi zadružniki v Marenbergu.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24 junija 1950.
Zadr ITT 55
6823
467.
Sedež: Prevalje.
Dan vp;iS3: 29 junija 1950.
Besed lr-: Kmetijska zadruga. Črna pri
Provajjab
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Drvodel Jožef, Lesiak Jakob, Klavž Rado.
Plaznik Ivan, Kumer Franr in vpišejo
novi irvaljeni člani odbora:
Knez Rok, kmet, Pristava,
Hercog Ivan, elektrčar Črna,
Kavž Franc, kmet, Zavorje,
Kumer Ivan, kmet^ Kopriva,
Mlinar Jakob kmet, Sp. Zavorje,'
Miler Franc, kmet, Pcdpeca,
Mihev Rudolf kmet, Podpeoa.
Knez Rok. podp-eds^dnik, H»rcogIvan
pa tajnik upravnega odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29 juaiia 1950.
Zadr "'39
6936

Trgovinski register
Vpisi
468.
Sedež: Krtina 0L0 Kamnik.
Dan vpsa 14. ,uniia 1950Besedilo: Gostilna Petri? Terezija,
Imetnik: Petrič Terezija, goetilničarka.
Krtina št lil.
Zt 58/50 - Rg A VIII 174/1 6517
Sedež: Lahovičc. 0L0 Kamnik,
Besedilo: Gostilna Pušavec France.
Imetnik Pušavec Franc, gostilničar, La.
ho-^čv št 82.
Zt 52/50 - Rg A VIII 176/1 6515
Sedež: Lukovica. OLO Kamnik.
Besedilo- Gostilna ^trr Brigita.
Im«tn k : Ster Brigita. gostilničarka, Luitovi •• • 6 pri Domžalah.
7< 78/50 - Rg A VIII 175/1 6516
O!
*•:'

predmet pri vaeh tvrdkah; h
gostilnicareke obrti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. junija 1950,

469.
Sedež: Potok, OLO Kamnik.
Dan vpisa: 17. junija 1950.
Besedilo: Gostilna Albič Franc
Poslovni predmet: Izvrševanje gostilničareke obrti.
Imetnik: Albič Franc, gostilničar. Potok
it. 16.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dno 17. junija 1950.
Zt 71/50 - Rg A VIII 177/1 6514

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
III R 370/50
7080
Bauman Karel, roj. 5. III. 1920 v Zabukovju, sin Alojza in Genovefe rojene
Pofun, ee od decembra 1944 pogreša.
Na predlog svaka Kranjca Antona, kme.
ta iz Zabukovja št. 5, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee po.
živa vsakdo, kj mu je o usodi pogrešanega kaj znano, da to do 30. IX. 1950
poroča eodišču ali skrbniku Brložniku Bogomiru, «odnemu uslužbencu.
III R 358/50
7083
Plavštajnar Anton, roj. 3. I. 1891, sin
Antona in Helene rojene Turin, bnš- jug.
orožnik v Rajhenburgu št 62, ee od 15.
XII. 1944 pogreša.
Na predlog žene Plavštajner Kriatine,
zasebnice iz Rajhenburga št. 62, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega
• ee izdaja poziv, naj se o pogrešanem
do 15. VIII. 1ÖS0 poroča sodišču ali skrbniku Brložniku Bogomiru, «odnemu uolužbencu v Brežicah.
Po preteku roka bo sodišče odložilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 30. junija 1950.
*
IV R 809/50-5
6166
Penič Jakob, roj. 10. VI. 1909 v Dobrini št. 31, ein Jakoba in Marije rojene
Prevoršek, delavec v Kozjem, se kot borec Tomšičeve brigade od decembra 1944
pogreša.
Na predlog Klakočar Antonije, poeestnice na Zdolah St. 2. KLO Kozje, se uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega in
se izdaja poziv, naj se o pogrešanem poroča sodišču aK skrbniku Nunčiču Antonu, sodnemu nameščencu v Celju.
Po preteku enomesečnega roka bn sodi.
?5e odločilo o predlogu.
Okrajno fodišče v Celju
dne 9. marca 1950.

•
IV R 848/50-5
6813
Maloprav Hedvika, roj. 20. X. 1927 v
BraslovČah, hči Pavla in Frančiške rojene
Horvat, tov. delavka na Bregu št. 47 pri
Polzeli, se kot partizanka od decembra
1944 pogreša.
Na predlog sestre Maloprav Berte, ad.'.''iiVratorke aa Polzeli, Breg 47, se uve••!<•• postopanje za razglasitev za mrtvo in
*f izdaja poziv, naj se o pogrešanki do
1. IX. 1950 poroča sodišču ali predlaga.
Mjici.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
redlogu.

Okrajno 80<ušče

v

Cetyn

doe 23. jraËfe 1850.

Stev. 22 - 11. VII, 1950
I R 273/50-3
5880
Berlot Vladimir, roj. 16. III. 1913 v
Morskem pri Kanalu, sin Jožefa in Marije
rojene Winkler, krojač v Kanalu 26', je
odšel 20. VI. 1914 k partizanom. Baje je
31. III. 1945 padel na Trnovem pri Gorici.
Na predlog Berlot Manje rojene Primožič, gospodinje v Kanalu 28, se uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega.
I R 277/50-3
5831
Budihna Ciril, roj. 12. II. 1920 v Zaloščah, sin Metoda in Antonije rojene Vodopivec. trg. pomočnik v Zalaščah 7, je
bdi 1. 1942 poslan z italijanskimi četami v
Rusijo. Pogrela se od decembra 1942.
Na predlog Budihna Hermana, železničarja v Zalaščah, ee uvede postopanje za
razglasitev za mrtvega.
I R 274/50-3
5824
Jasnič Franc, roj. 6. I. 1909 v Vipolžab,
fin Karla in Matilde rojene Školaris. Iev
bil 23. XII. 1944 od Nemcev odpeljan
Italijo, kjer je baje 20. III. 1945 umffL
Na prodlog Jasnič Ane rojene Golja, gospodinje, Vipolže 22, ee uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega.
I R 283/50-3
5828
Kodelja Ivan. roj. 6. I. 1922 v Dupljah'
sin Ivana in Ivane rojene Nabergoj, je W
19. XI. 1944 odpeljan v taborišče v Lands
burg v Nemčijo. Od takrat se pogreša.
Na predlog Muren Ivanke rojene Kodolja, gospodinje. Solkan, eolska ul. 30,
ee uvede postopanje za razglasitev za
mrtvega.
I R 276/50
5826
Lapanja Alojz, roj. '30. V. 1905 na Ponikvah, sin Mihaela in Marije rojene •**.
nazadnje v Logu pri Kanalu K. 29, J*
stopil 23. VII. KM* v NOV v notami**1
odred. Od' takrat 6e pogreša.
Na predlog Lapanjo Mihaela, kmata, LOS
pri Kanalu St. •>?>, se uvede postopanje
za razglasitev •• mrtvega.
IR 281/50-4
•'*
Pisk Teodor, roj. 9. XI. 1921 * Sred
Lokovcu, sin Andreja In Marije r©j#^
Leban, kmet v Sred. Lokovcu št. 169» J
bil 27. IX. 1943 odveden v interneoijo v
Nemčijo. Od junija ir" ' se pogreša.
Na predlog Piska Andreja, kmeta
Sred. Lokovcu št. 169, s© uvede postopanje za razglasitev sa mrtvega.
I R 267/50,-4
&V
Zori Alojz, roj. 23. II. 1920 v Lozan*in Alojza in Rezine rojene Malek. n*r
r-adnje v Slapu št. 110, je bil 1941 monci1
nran v italijansko vojsko in poslan mar
z 81. italijanskim peSpolkom na rusko y
iišce. Od decembra 1942 se pogreša.
Na pTedlog Zorža Alojza kmeta, ww
110, se uvede postopanje za razglase* **
mrtvega.
Vsakdo. Id o pogrešanih kaj ve, ee P/1
zka, naj o tem poroča sodišči. aH skroru«
Lahu Rudolfu, sodnemu uradniku v Gor«.
Po preteku roka bo w>di3r> odločilo
predlogu.
••••••• sodi??«« • Gorici
dne 30. maja 1950.
"*
ctPA<
I R 286/50—4
Čucat Stanislav, roj. 11. VIII. tflO? '
Šempetru pri Gorici, sin Franceta inJ\
tarine refcoa PfeE. pleskar v Solkan

Štev. 22 - 11. VII. 1Ô50
läW odpeljan v Mauthausen, kjer je baje
marca ali aprila 1W5 umrl.
Na predlog Čučat Vere rojene Sakeida,
šivilje v Solkanu, Ulica IX. ••••••• 188,
ee
uvede postopanje za razglasitev za mrtve
ga in ee izdaja poïdv, naj ee o pogresanom v dveh meeecih po objavi v Uradfrem lietu LRS poroča sodišču ali skrbni,
ku Lahu Rudolfu, modnemu uradniku v
Solkanu.
l'o preteku röka lo sodišče odločilo o
Predlogu.
Okrajno »odišče v Gorici
dne 11. junija 1950.
1

R 288/••-•
6772
Lovišček Stanislav, roi. 20. XII. 1916 v
Hrušici nad Jeseničani!, ein Janeza in
Marije rojene Benedejoič, učitelj v Loži«h et. 185 pri Kanalu, je vstopil 1. 1944
v NOV. Nazadnjo je bil na otoku Vieu.
Od takrat eo pogreša.
Na predlog Lovlšček Rozine rojene Berien. gospodinje, Lozice 35, •• uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee
izdaja poziv, naj eo o pogrešanem poroča
sodišču ali ekrbniku Lahu Rudolfu.
Po preteku dveh mesecev po objavi v
uradnem listu LRS bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno eodlšče v Gorici
dne 15. Junija 1950.

•
R 260/50-4
6815
Šinkovec Franc, roi. 12. VIII. 1894 v
Idriji,
êin Franca in Antonije rojene Ipa.
v
ec, trg, pomočnik iz Idrije, Ljubljanska
u
üoa 4, je baje 4. III. 1915 na avstrijskoruski fronti podlegel ranam in ee od tedaj
Pogreša.
Na predlog matere Šinkovec.Antonije,
gospodinje iz Idrije, ee uvede postopanje
*a razglasitev za mrtvega in ee izdaja
Poziv,
naj ee o pogrešanem v dveh mese.
•
• po objavi v Uradnem listu LRS poroča
fcodižcu ali skrbnici Šinkovec Cirili, rud^fiki namcičenkii v Idriji.
* 259/50-5.
6814
Kobal Mirko, roj. 28. IX. 1905 v Vrh.
Polju pri Vipavi, ein Franca in Ivane rojene Kobal, gostilrticar v Idriji, Rožna
^••• 18, ee j© ob razpadu Italije umak.
•• pred Nemci 20. IX. 1943 «doma in ee
°đ tedaj pogreša.
Na predlog žene Kobal Valerije, ee uvee
9 postopanje za razglasitev za mrtvega.
R 255/50-7
6817
MlaJžar Anton, roj. 17.1. 1911 v Otaležu.
?0 Jožefa in Rozalije rojene Makuc, de.
je^eo v Lazcu pri Otaležu št. 126. ee cd
lanuarja 1944 pogreša,
,^a predlog žene Mlakar Frančiške, Ma«bor,
Pobrežje, Makedonska it. 5, ee
*jved'e postopanje za razglasitev za mrt•

URADNI LIST LRS
rcča eedišču ali skrbnici Sova Jožefi, Idrija. Titova 43.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajuo sodišče • Idriji
dne 20. junija 1050.
•
II R 224/49-6
6729
Sulic Roman. roj. 8. III. 1007 v Podgori pri Gorici, ein Angela in Emilije rojene Jančič, čuvaj pri Selvegu, Podgora
pri Gorici, Via Attimi« 19, je vstopil po
kapitulaciji Italije i. 1943 v poveljstvo
NOV mesta Gorica, ee boril po Primorski,
v decembru 1944, bil od Nemcev ujet nad
Kanalom in odpeljan v zapore v Udine,
nato pa v taborišče Floeeenberg v Nem.
čiji, od koder ee pogrela.
Na predlog žene SuSič Frančilke rojene Tomšič, delavke is Knežaka it. 174,
se uvede postopanje za razglasitev za
mrtvega in ee poziva veaikdb, ki mu je
0 pogrešanem kaj znano, da to v dveh
mesecih po objavj v Uradnem lietu LRS
poroča sodišču ali skrbniku OjSaku Tou.
csaintu, sodnemu uslužbencu v Ilirski Bistrici.
Po preteku roka bo «odiSBe odloČilo o
predlogu.
Okrajno sodišče • II. Bistrici
dne 17. Junila 1950.

•

II R 158/50-3
6939
Fatur Marjan, roj. 28. VI. 1912 v Trstu,
sin Jožefa m Marije rojene Stena, kmet
eki delavec iz Ritomeč it. 10, Je bil kot
borec II. bataljona istrskega odreda NOV
14. III. 1944 ujet, odpeljan v zapore v
Ilirski Bistrici in je bil baje tam 7. IV.
1944 ustreljen.
Na predlog strica Slama Jožefa, kmeta
te Ritomeč- 10. se uvede postopanje za
razglasitev aa mrtvega in se poziva vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj znano,
naj o tem v dveh mesecih po objavi v
Uradnem li^tu LRS poroča sodišču ali
skrbniku Zibema Josipu, sodnemu uslužbencu v Ilirski Bistrici.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno eodisče * H- Bistrici
dne 27. junija 1950.
T R 799/50-2
6695
Pretnar Stanko, roj. 25. V. 1918 v Kamni gorici, sin Franca in Rozalije rojene
Svetina, ključavničar v Kamni gorici številka 71. ee od 11. XI. 1944 od tfemšks
ofanzive v Gabrju na Primorskem po
greša.
Na predlog matere Pretnar Rozalije,
kmetice iz Kamne gorice 71, ee uvede postopanje za, dokaz 6mrti. Komur je o po.
greSanero kaj znano, naj o tem v dveh
mesecjh po objavi v Uradnem listu LRS
poroča sodišču.
Po preteku roka bo eodiSče odločilo o
predlogu.
Okrajno godiSče na Jesenicah
dne 22. junija 1950.

257/50—4
6816
, Peternel Andrej, roj. Ï. II. 1882, kmet
? Zakriza št 3, je bil va. o. vojski ob
~^Ki ofenzivi pri Branici na Vipavskem
ic
•niln,)j 1917 ranjen in SP od tedaj po1 R 801/50-2
"7149
greša.
Stare Ivan, roj. 13. XI. 1924 na BL Do.Na prçdlog brata Peternelja Flori Jana,
^öta
i2 Zakriža St. 3, ce uvede poetopa. bravi, sin Janeza In IvanKe rojene Iskra,
x •
tovarniški tekač, BI. Dobrava ». 43. Je
\ • razglasitev za mrtvega.
* ^do, kj mu je o pogrešanih kaj zna- • bil 13. •. 1943 pr'sHno mobiliziran in po°» «e poziva, nai o tem v dveh meeecih slan na rusko fronto, kjef ee od ofenzive
w
«J objavi v Uradnem Mu LRS po- 0. TX. 1943 posreSa.
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Na predlog matere Stare Ivane, upokojenke s Bleda, Zeleče 44, s-e uvede pošlo.
panje za razglasitev za mrtvega in ee
izdaja poziv, naj se o pogrešanem v dveh
mesecih po objavj v Uradnem listu LRS
poroča sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odlotlo o
predlogu.
f.
j OLiajno Sodišče na Jesenicah
dne 3. julija 1950.

+

R 368/50—5
7090
Klemene Jurij, roj. 19. IV. 1901 na H ti.
bu 5, sin Primola in Marije rojene Sušnik,
delavec iz Nevelj, je bil 1. 1942 prepeljan
v Begunje in baje tam tot talec ustreljen.
Na predlog žene Klemene Marjance, .gospodinje iz Kamnika, Suina 77, so uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega in
ee izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v
treh mesecjh od objave v Uradnem lislu
LRS poroča sodišču ali skrbniku Kletaenčiču Ivanu, sodnemu uradniku v Kamniku.
Klemene Jurij se poziva, naj se zglasi
pri sodišču ali da vest o sebi.
Po prelesu roka bo sodišče odloE&o o
R 357/50
*7079
Okrajno eodtfče v Kamniku
dne 2. junija 1950.

•

R 870/50—4
8198
Bodljaj Ciril roj. 11. VIII. 1923 v Praprotaem-Zakalu, 6in Frančiške, delavec iz
Sp. Stranj 29, je bil kot partizan 1. 1944
v bolnici na Selih pri Ditiji, kjer je bil
baje 29. XII. 1944 ob nemškem napadu
ubit. Od tedaj 6& pogreša.
Na predlog Martine Frančiške rojene
Bodljaj iz Sp- Stranj 29, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
R 878/50-4
^
6199
Kotnik Pavla, roj. 29. VI. 1916-v Pièvo*
jah, hči Janeza in Ivane rojene Lužovec,
tov, delavka iz Prevoj 44, je bila aprila
1944 mobilizirana od partizanov. Od tedaj ?e pogreša.
Na predlog matere Kotnik Ivane, male
kmetice H Prevoj 44, se urede postopanje
zg razgîaeïtev za mrtvo.
R 369/50-4
6201
Oštir Franc, roj. 11. I. 1927 v Hudejem,
ein Franca in Marije rojene Mal. gospodarski pomočnik iz Hudeje 33. ie odšel 9.
II. 1944 k partizanom ter ie baje februarja 1945 bil pri Žužemberku ujet. Od teta! *»e pogrpša.
Na nredloe nfota OStirja Franca, kmeta
iz.Hudeja 33. se uvede postopanje za razclatf'tçv za mrtvega.
R 372/30—4.
fi202
Serša.Kralj Aleš. roi. 5. VII. 1926 v ČepIjah. sin Franca in Marijp rojene Kremžar, gospodarski pomc-čnik \z Čepeli 't. R
je odšel 8. X. 1941 k partizanom in bil
v bojih pri Jastrebi iah 1. 1045 uiet. OH tp.
daj se pogreša.
Na predlog matere Serša-Krali Frančiške, gospodinje iz čepelj št. R. se uvptfe
postopanje za razglasitev za mrlvesra.
R 375/50—4
6200
Tome Leopold, roj. 13. XI. 1902 v Mar.
kovem, sdn Franca in Marije rojene Urh,
tesar iz Markovega 11, je bil 1. 1944 odpeljan v Dachen, Ičjer je baje februarja
1945 mod. Od Wa$ ee pdgreSa.
Na predlog eeetre Matjan Apoloni jp ro-.
Jene Tome, gospodinje iz Markovega It,
ee uvede poetOTMaje za tazgfesitev za inrfcvega.

••,- ss. - ì1- •-
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Vsakdo, la o pogrešanih kaj ve, se pòživa, naj o fem v treh mesecih po objavi
v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali
ekrbniku Klemenčiču Ivanu, sodnemu
uradniku v Kamniku.
Po preteku roka bo eodiščo odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. junija 1950.
R 374/50—1
7088
Jeiaj Albin, roj. 19. X. 1903 v Utiku,
sin Jožeta in Marjane rojene Petač, mesarski pomočnik iz Utika 28, je od=e] leta
1930 v Francijo, bil od 1. 1933 v francoski
tujski legiji in ee je 1. 1938 udeležil špan.
ske državljanske vojne. Od tedaj ee po
greša.
Na predlog Pipan Marije, vdovljene Jeraj, gospodinje iz Utika 28, se uvede poìtopanjp za razglasitev za mrtvega in ee
izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v enem
lotu od objave v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali ekrbniku Klemenčiču Ivanu, eodnemu uradniku v Kamniku.
Po proteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
\ Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. juniju 1950.
R 371/50—S
70S9
Jagodic Vincenc, 6in Vincenca in Marije rojene Sesek, roj. 15. VIII. 1920 v
Mootah, kjučavničar v Loki 27 pri Mengšu,
je kot nemški mobiliziranac 18. II. 1944
prišel v rusko ujetništvo, kjer je baje- v
bolnici v Krivorogu junija 1944 umrl. Od
'edaj se pogreša.
Na predlog matere Jagodic Marije, gospodinje v Loki 29, 6e uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega in se izdaja
poziv, naj se o pogrešanem v treh mese,
cih po objavi v Uradnem Mu LRS poroča sodišču ali ekrbniku Klemenčiču Ivanu, eodnemu uradniku v Kamniku.
Po preteku roka bo sodišče odločijo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 15. junija 1950.

•

II R 371/50-4
5049
Debeljak Jožef, roj. 7. II. 1914 v Smoldnem št 1, je bil 15. V. 1942 od Nemcev
aretiran, odveden v Begunje in baje 26.
y XII. 1942 kot talec ustreljen.
Na predlog očeta Debeljaka Janeza,
prevžitkarja v Smoldnem St. 1, ee uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega in
se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem v dveh
mesecih od te objave v Uradnem listu
LRS poroča sodilču ali ekrbniku Zelezniku Simonu, sodnemu uslužbencu v Kranju.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v ••••••
dne 17. maja 1950.

•

II R 382/50-3
6416
Zakrajšek Josip, roj. 22. IX. 1908 v
Šterovem, Postojna, sin Jakoba in Marijo
rojene Pavšek, tesač v AderHasu žt. 37,
Velesovo, je avgusta 1939 odšel z doma
in st- je zadnjikrat oglasil v decembra
1939 iz Savinjske doline. Od takrat ee
pogreša.
Na predlog žene ZakVajšek Frančiške,
tov. delavke v Adergasu li. 37, ee uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega in
ee poziva vsakdo, ki o pogrešanem £*i

ve, naj o lem uo 1. Vili 1•50 eporooi
sodišču ah skrbniku Zelezniku Simonu,
sodnemu uslužbencu v Kranju.
Po preteku roka bo sodi?fe odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Krauju
dne 16. junija 1950

•

1 R 319/50—3
6728
Samotorčan Franc, roj. 15. IX. 1904 na
Stari Vrhniki, sin Franca m Frančiške
rojene Petkovšek, kmet na Stari Vrhniki
št. 3, je bil med vojno interniran v raznih taboriščih Nemčije, nazadnje v Neka.
teku na Radenskem in SP od 16, II. 1945
pogreša.
Na predlog Jereb Frančiške rojene- Samotorčan, gospodinje na Stari Vrhniki
št. 3, ee uvede postopanje za razglasitev
za mrtvega m se izdaja poriv, naj 6e o
pogrešanem v dveh mesecih po objav,
v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali
ekrbniku Stanovniku Antonu, krojaču na
Vrhniki, Stara cesta.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Ljubljani
za okraj Ljubljana okolica
dne 16. junija 1950.

•

I R 246/50-4
6656
Zrimec Zvonimir, roj. 17. I. 1913 v
Reki, sin Antona in Eve rojene Roban,
priv. uradnik v Ljubljani, Tyrseva 33, je
bil 8. VI. 1942 odpeljan v internacijo, pri
napadu na transport osvobojen, nakar je
šel k partizanom in 60 od avgusta 1942,
z roške ofenzive pogreša.
Na predlog očeta Zrimca Antona, vratarja, Ljubljana, Tyrleva 33. ee uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega in
se izdaja poziv, naj s© o pogrešanemu v
dveh mesecih od objave v Uradnem listu
LRS poroča sodišču ali skrbniku dr. Stanovniku Ivanu, odvetniku v Ljubljani,
Pleteršnikova 17 oziroma predlagatelju.
Po preteku roka bo eodišče odloČilo o
predlogu.
Okrajno sodišče za gì. mesto Ljubljana
dne 22. junija 1950,

•
R 547/50-5
6309
Čakš Hilda rojena štraurž, SO. VT. 19Ì7
v Mariboru, hčerka Straùba Ivana in Amalije rojene Režman, šivilja v Mariboru,
Hlebova ul. 8, so od 1. 1945 pogreša.
Na predlog Čak3 Jožefe, zaseb'nice Iz
Maribora, Slovenska uL 36, ee uvede po.
etopanje za razglasitev za mrtvega.
VI R Ì187/48
6307
Germ Franc, roj. 19. •. 1910 v Dussel«
doriu, sin Franca in Angele rojene Goske,
ključavničarski delovodja v delavnicah
državnu' železnic v Maribpru, etàfiujoc" v
v Mariboru, 'Goxk'ega ùl. 57, •• uvede' popogreša.
Na predlog žene Germ »Viktorije, Šivilje
v Mariboru, Gorkegj. uL 57, ee uvede po.
etopanje za razglasitev za mrtvega.
II R 462750—4
6308
Rančnig Gašper, roj. 3. I. 1898 pri Sv.
Lovrencu na Pon"or]u,.ein Franca in Jere
rojene GanjïS, SelezaiSajiski aêlavec v Studencih', CintMetôdova til. ï, èe' ©et ï. Ì945
pogreza.
Na predlog žene Račnlk Kreecencije ee
uvede postopanje za razglasitev za mrt> vega.

im

t

II R 460/50—3
6308
Vaje Ivan, roj. 21. VIII. 1911 v Mariboru, sin Jurija in Albine rojene Auf,
železničar v Mariboru, Betnavska ul. 18,
se od 1. 1945 pogreša.
Na predlog žene Vaje Alojzije, tkalke v
Mariboru, Cesta zmage št. 36, •• uvede
postopanje za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, naj o
tem v treh mesecih po objavi v Uradnem
listu LRS poroča eodišču ali ekrbniku Vctrihu Albinu, sodnemu uradniku v Mariboru.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 20. maja 1950.
j,

II R 456/50
7150
Lipko Franc, roj. 29. XII. 19912 v Partinju, sin Franca in Marije rojene Majcenič, železničar v Studencih, Ruška c. 23, jo
bil jeseni 1944 prisilno mobiliziran v
nemško vojsko in ee od (armaria 1945 pogreša.
Na predlog žene Lipko Rozalije. se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega
in ee izdaja poziv, naj t»e o pogrešanem
v treh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS poroča eodišču ali skrbniku Varlu Valentinu, sodnemu uradniku iz Maribora.
Lipko Franc •• poziva, naj so zglasi jfi
sodišču ali da 6icer kakšno vest o sebi.
Po proteku roka bo eodišče odloč'lo °
predlogu.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 26. junija 1950.

•

I R 221/50
6311
Lah Štefan, roj. 17. XII. 1919 v Molavi,
ein Janeza in Julijane •••••• Leejak, ••
fer r Selnici ob Muri, je bil mobiliziran
v nemško vojsko in ee na ruskem bojišču
Od 21. X. 1943 pogreša.
Na predlog žene Lah Verone rojene
Saußerl» gospodinje v Selnici ob Muri-st70, fi& foveas ft>osfòpahjo •• razglasitev za
mrtvega.
VßaKd'o, kj mu je o usodi pogrešanega
kaj znano, ee poziva, naj a jem r tré.n
mesecifi ••.|••••••• v Hrçdnerrt Uièlii LKS
poroča eodišču. ali slabniktf Néra tu Ivanu
v Selnici ob" lMiirj Et. 50.
I R 224750
6312
Švarcbartl Jožef, roj. 19. I. 1S98 v Sel-nid ob" Muri, ejn Alojza • Marijo rojene
Harc, pekovski ropmecuik v Selnici olj
Muri št. iS, .Jej 7. IX. 1917 padel na eoski
fronti.
Na predlpgsestre (Svarcbartl Marije, tovarniške idelâjvïEé y Spinici ób1 Muri et 7p,
se uvede postopanje za' razglasitev ti mrtvega.
Vsakdo, ki mu Je: q usodi pogrešanih
k"a| znano, •• póHya, .naj tô v trefi mesecih po objavi v Uradnem listu LRS poroča eodišču ali predlagateljiciPo preteku roka bo teodisce odločilo o
predlogih".
••••••• sodišče Jtorjbor okolica
dne 15. junija Ï950.
1

ìkS*Un, roj. 28. 'XII. 1896 «

Koijaku li. 5 in Hemer Karl, roj. 1» (
1899 ravno •,••••& na Kozja',
št. 6, età' •••••••• V arertnjsk"

•&•.
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Wjeko, ài eicer Ivan 16. IV. 1915, Karl
Pa januarja 1916. Nobeden se ni več
vrnil.
Na predlog sestre obeh Saupetrl Rože,
Kij. Hamer, tovarniške delavke v Ceršaku it 1, se uvedo postopanje za razglasitev za mrtvega.
Veakdo, ki mu je o usodi pogrešanih
kaj znano, ee poziva naj o tem poroča 60àiâ£u ali ekrbnicj sauperl Rozì, tovarni»ki delavld v Ceršaku št. 1.
I R 403/49
6897
Vendur Jožef. roj. 19. I. 1898 v Gradcu,
fflaii posestnik v Zg. Dupleku St. 184, ee
od 28. IV. 1945 pogreza.
Na predlog žene Vendur Elizabete rojene Pcštrak, male posestniee v Zg, Duple,
tu št. 134, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki mu je o ueodi pogrešanega
kaj mana,* se poziva, naj o tem poroča
sodišču ali skrbniku Klepu Ivanu, zidarju
v Zg. Dupleku St. 183.
Po prctuku treh mesecev od objave v
Uradnem ltetu LRS bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrožno sodišče Maribor okolica
dne 28. junija 1950.
I R 227/50
7002
. Sinic Franc, roj. 30. III. 1922 v Hočah,
eän Franca • Ljudmile rojene Temjak,
Poljedelski delavec v Zg. Hočab št. 36,
*e od oktobra 1944 pogreša.
Na predlog očeta Sinica Franca, poseetûi'ka v Zg. Hočai št S6, se uvede postopanje za razglasitev Za mrtvega.
Veakdo. ki mu je o usodi pogrešanega
kaj znano, ee poziva, naj to sporoča sodi**u ali ekrbnJku Kastelicu Francu v Zg.
Hocah št. 10.
1
R 225/50
7000
Švairc Marija rojena Braci«, 28. VI. 1891
' Vintarovcih, hči BraSiča Vincenca in
Uršul*, poeeetnica v Sp. Dupleku St. 7.
*e od maja 1945 pogreša.,
Na predlog hčerp Vouk Terezije rojene
BlaS:c, gospodinje v Sp- Dupleku št 7,
s
e uvede postopanje za razglasitev za
mrtvo.
Vsakdo, kt mu ie o usodi pogrešane kaj
^ano, e-e poziva, naj to sporoči sodišč«
*« skrbniku Gojciču Francu v Sp. Duplekn Št. 6.
1
R 213/50
7001
Zvikart Oton, roj. 17. XI. 1915 pri Sv.
•••••••• na Pohorju, sj Jakoba in Eli.•abete rojene Zoreč, posestnik pri Sv.
;•••••• na Pohorju št. 117, se od 14.
U- 1944 kot padli nemški vojak na rusk
"onti pogreša.
*a predlog Zvikart Gabrijele, posestne na Rdečem bregu št. 22, ee ured'
"Ropanje za razglasitev Za mrtvega.
Veakdo, ki mu je c usodi pcgreSanel?.*aJ znano, ee poziva, naj to sporoči so
®Wu aH skrbniku VoTIegruberju Rudolfu
74
Sv. Lovrencu na Pohorju.
yPo
••

preteku treh mesecev od objave v
•••• Vfihi LRS bo ' eodiščp r>dločilo
' edlog4h.
okrajno sodišče Maribor okolica
dne 1. julija 1950.
,r

;J 338/50-5
641B
<a
Wk Franc, roj. 29. IX. 1918 sin
mc
a in Marije rojene Postinvan, trgo.
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vec 6 kmefcijekimi pridelki iz Vanča vasi
št. 33, je bil septembra 1944 prisilno mobiliziran. Spomladi 1. 1945 je baje padel
na bojišču blizu SegeAina. Od tedaj ••
pogreša.
Na predlog žene Ratnik âarike rojene
Le-poša, poljedelke iz Ratkovcev št. 11, se
uvede postopanje za razglasitev za mrtve,
ga in se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem do 1. IX, 1950 poroča sodišču ali
skrba'ku H«oku Ivanu, predsedniku KLO
Rankovci,
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 15. junija 1950.
1 R 340/50-4
6657
Tuš Mirko, roj. 27. Vili. 1908 v Polencih, okraj Ptuj, sin Franca in Veron;ke
rojene Muršič, kantor v Murski Soboti, je
bil 17. X, 1944 odpeljan v zapore v Szombathely, nato v Komarno, cd tu v Flo«*,
eenburg in pozneje v Herzbruk, kjer je
baje marca 1945 umrl.
Na predlog žene Tuš Katarine rojene
Grlec. uradnice v Murski Soboti, Ivanocijeva 34, se uvede postopanje za razgla6itev za mrtvega in se izdaja poziv, naj se
0 pogrešanem do 15. VIII. 1950 poroča
sodišču ali skrbniku Horvatu Janku, sodniku v Murski Soboti.
Po preteku roka bo sodišče odločalo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 16. junija 1950.

•

1 R 337/50—4
6812
Rajh Ignac, roj. 6. I. 1888 v Bakovrih,
srn Jakoba In Julijane rojene Furšt, trgovec in gostilničar v Bakovdh št. 100 in
njegova hfi Rajh àarolta, roj. 29. VII.
1930 v Bakovcih št. 100, eta bila kot israelita aprila 1944 odpeljana .na Madžarsko,
pozneje pa v Auschwitz, kjer sta baje
konec leta 1944 umrla.
Na predlog sina oziroma brata Rajha
Zoltana. ekonoma kmetijske zadruge Bistrica pr; Rušah, ftanujnr^gn v Selnici ob
Dravi It. 29, se uvede postopanje za dokaz emrtj pogrešanih in se izdaja poziv,
naj ee o njih do 1. IX. 1950 poroča podišču ali skrbniku Rajhu Gezi. poslovodji
zadruge, iz Bakovcev št. 100,
Po preteku roka bo sodišče odločalo o
predlogu.
Okrajno sodišče r Murski Soboti
dne 24 junija 1950.
*
I R 96/50-4
6390
Zalokar Franc, ečn Jožeta in Marije rojene Rabzelj. roj. 31. X. 1913 v škocjanu,
Novo mesto, tam stanuje, kovaški pomoč,
nik, je eeptembTa 1941 odšel k partiza
nom na Hrvatsko m je ). 1943 baje padel
v boju v Črn» gori. Od tedaj se pogreša
Na predlog brata ZalokaTJa Leopolda,
referenta pri OILO v Poljčanah stanuje?
v Slov. Bistrici, Celjska cesta št. 104. se
uvede postopanie za razglasitev za mrtvega in s° izdaja pôV.iv, naj se o pogreša
šan^m v dreh mwcih cd objave v Urad
nem listu LRS poroča sodišču ali predJatraMju.
Po preteku roka bo sodišče odloSilo o
fiipdlopu.

Okrajno? sodišče v Novem mestu
dne 14. Junija 1950.
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I R 97/50-3
7147
Baje Andrej, roj. 22. XI. 1909 v Podkraju (Goriško), ein Janeza in Antonije
rojene Rupnik, delavec v Zloganju št. 11,
KLO Škocjan, ee od maja 1945 pogreša.
Na predlog žene Baje Neže rojene Li.
beršar, kmeteke gospodinje v Zloganju 11,
se uvede postopanje za razglasitev za mrt.
vega in se ^daja pozw, naj se o pogrešanem v dveh mesecih od objave v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali pred.
lagateljici.
Po preteku roka bo eodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 23. junija 1950.
I R 79/50—5
6661'
Intihar Jožef, roj. 2. IX. 1923 v Strukljevj vasi, sin Franca in Marije rojene
Bečaj, pekovski pomočnik v strukljevi
vasi 9, je bil 24. VII. 1942 odpeljan v
taborišče na* Rabu. kjer je baje 18. XI,
1942 umrl. Od tedaj se pogreša.
Na predlog očeta Intiharja Franca, po.
sestnika iz Strukljeve vasi št. 9, Begunje
pri Cerknici, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
I R 89/50-3
6660
Popek Jože, roj. 4. XI. 1902 v Begunjah,
sin Franca in Ane rojene Milavec, delavec v Begunjah 71 pri Cerknici, je bil 29.
VII. 1942 odpeljan v taborišče, na Rabu.
Po kapitulaciji Italije je bil prepeljan v
Dachau, kjer je zbolel na tifusu ter bil
15. V. 1945 odpeljan v bolnico.' Od tedaj
ee pogreša.
Na predlog Popek Angele, gospodinje v.
Begunjah 71 pri Cerknici, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
I R 96/50—2
6659
Povb Franc, roj. 25. XI. 1S77 v Senadolah, sin Antona in Marije, posestnik v
Senadolah št. 6, je odšel v prvi svetovni
vojni l. 1915 k 97. a. o. ppšpolku v Trst
Nazadnje je bil v Terolu v Monte Grappa,
od 12. XII. 1917 se pogreša.
Na predlog brata Povha Andreja, poseetn;ka, Senadole 6, 6e uvede postopanje
Za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, ee poziva, naj o tem v treh mesecih po objavi
v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali
skrbniku Zalarju Francu, sodnemu uradniku v Postojni.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 12- junija 1950.
*
I R 214/50—4
6658
Oražem Karol. roj. 4. XI. 1944 v Benetkah, em Primoža in Marije rojene
Krže, v Benetkah št. 6, se od 1. 1945 pogreša
N'a predlog KLO Nova vas se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega. Vsak.
do, k! mu je o pogrešanem kaj znano, se
poziva, naj o tem v treh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS poroča sodišču
ali skrbniku Zalarju Francu, sodnemu
uradniku v Postojni.
Po pretoku roka bo sodišče odloČilo o
•inedloR. •
Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. junija 1950.
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I R 215/SÛ-2
VcKiopivec Franc. roj. 2. IV, 1000 v
Jurîïîh, ein Janeza in Jere rojene Valnu
£8, delavec v Juršičab št. 57 je odšel
L 1920 v Ameriko, kjer je Ml zaporen
kot go«4ni delavee. Od leta 1824 se pogreša.
Na predlog brata Vodoplvea Alojza,
gozdnega čuvaja Iz Kal» It, 10, p. St. Pe*er na Kraeu, te «vede postopanje is
razglasitev •• mrtvega.
VaakdOi W mu •• o pogrešanem •••
znano, se poziva, aaj o tem v tren me.
eecib od objave v Uradnem listu LRS
poroča eodii&j gli «kroniku ZaUrju Frapeu, 6odnemu uslužbencu v Postojni.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predloguOkrajofl sodišea » Po»toJoi
dne 17. junij» löse.
T H 95/50-4
Ponikvar Ivan. roj. 18. VII. 191? »
Hribljanah, eia Ivana lo ••••• rojene
Turk, kmečki délavée v Hribljanah it 1.
je odšel 18. IX. 1943 v TomiHSevö bri.
gado NOV ter je bil bal* 8. X. 1943 uetreIjen in pokopan v okolice Gornjega jezera
pri Cerknici. Od tedaj se pogrela.
Na predlog eeetre Ponikvar Matij«, delavke iz Hribljan It 1. p. Begunje pri
Cerknici, ee uvede postopanje w rezgla.
eitev •• mrtvega. Vsakdo, ki mu Je o pogrešanem kaj znano, ee pozira, naj o tem
podpieanenju sodišču ali postavljenemu
skrbniku v »Veh mesecih po objavi v Uradnem lietu LRS poroča sodišču aH skrbniku Zalarju Francu, eod. uslužbencu v Postojni.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 28. junija I960.
I R 619/80
9999
Galun Franc, roj. 29. IX- I860 v RogSlatini, aio Jerneja, ekonoma v Rog. Sla.
tini, je 1941 duševno zbolel i» «• od takrat pogreša.
Na predlog vdove Galun Helene, poIjedeUk» ne Semenu it. 37, KLO Srednje.
Maribor, « uvede postopanje u razgla.
eitev u mrtvega n «e izdaja poziv, naj
ee o pogreianem do 1- X. 1930 poroči »o.
dišču.
I R 520/50
6998
Maetinšek Stanko, roj. 6. III. 1924 «
Laporju št 25, sin Franca m Viktorije
rojene Ašič, posestnik v Laporju Št 25,
kovalki pomočnik, je bil 1942 mobiliziran v nemško vojékó. Jereni 1944 J* po.
begnil v ameriško vojsko, od tam je bil
prepeljan k prekomorski brigadi NOV v
Split. Od tedaj ee pogreša.
Na predlog brata Mastinška Ivana, trg.
pomočnika v Laporju it. 25, ie uvede postopanje za reìzglasitsv •• mrtvega to «e
izdaja nosiv, naj ee o pogrešanem do 1.
IX. 1950 poroča *odi«5u.
I R 515/50-2
5997
Merlak Stefan, roj. 26. XII. 1909 v Sp.
Ložnici, «in Japeza, poeeetnika ? Sp. Lo*.
niči št. 30, poljedelec, je bil pomladi 1942
odšel v pohorski odred NOV in *e cà jeeeni 1944 cogiti*.

Na predlog očeta Merlai« J*new, prevžitkarja v Sp. Lo&sdej It. 30, ee uvede
postopanje M rasgUeitev • mrtvega j»
ee izdaja poaiv, naj ee o pogrešanem dO
1. X. 1950 poreč» sodišču.
Po preteku roka bo «ediïïe odloïuo e
predlogih.
Okrajno sedilče * Slov. putricj
dn* 2«. junija 1950.
R 324/50-2
8•93
LedflH Vinko, roj. 21. •. 19» v Qo.
tovljah, sin Anton» in Zofije rojene Breznik, kolar v Ljubnem ob Savinji št. 64,
ja bi] marca 1942 prisilno mobitojran v
••«•« vojsko in %$ od julija 1042 pogrela.
Ne predlog lene LedjnJk Marije rojen«
KOUBOV, gospodinjske pomočnico ii Ljubšega It. 6|, H uvede poetop^njs «3 r«.
gl«*Itev K mrtvega,
523/60-2
••••
Potofaik Ivan, roj. 6. •. 1916. «in Matij» in Franffllke rojene SeetiJ, te*ar pri
Sv. Florjjanu It. 41, p, GoraH gradi Je
bil 23. XII. 1949 prieilno ••••••• •
nemiko vojeko in ee od marca 1945 po.
greš».
Na predlog očeta Potočnika Matij«, kmeta od Sv. Florijana št. 41 prj Gornjem
gradu, ee uvede postopanja sa razglaetev
za mrtvega.
R

Veakdo. kd o pogrešanima kaj ve, ee
poziva, na! o tem do 1. IX 1950 poroča
sodišču aH skrbniku Volau&iku Antonu,
sodnemu uradniku v Šoštanju.
Po preteku roba bo aodišce odlofilo o
predlogih.
Okrajno wd•e v Soltanjn
dn» 19. junija 1950.

R 755/50-6
6382
Zlatoper Frane, roj. 4, XI. 1912. Modrel
it. 1, «in Franca in Marije rojeno Rutar.
kmet in goetilntëar, je bil 1. V. 1945 ne.
znano kam odpeljan to ee od takrat poR 756/80
6363
Rutar Franc, roj. 28. I. 1895, CÜginJ Ite.
vilka 12, ein Antona in Terezije rojene
Golja, kmet. (e bil 26. I. 1948 interniran
v taborišč? Cairo-Montenotte. odkoder je
pa bil 15- X. 1943 premeščen v tabori,
itëe Mauthausen, kjer je baje 20. XII 1943
umrl. Od takrat «e pogreša.
R 757/50
«384
Jug Luka, roj. 13. X. 1685, CiginJ št 28,
«in Blaïa in Ane rojene Golja, kmet, Je
bil 26. II. 1943 interniran v taborišče
Cairo-Montenotte. od 15. X- 1943 pa v ta.
borUJfe v Mauthausen, kjer je baj* 17.
•• 1943 umrl. Od' takrat ae pcgreïa.
R 761/50
6385
Komunjar Vincane, roj. 16, VIII.-1924,
Robedliice It. 6, tin Anton« In Mtrije
rojene Skver, kmeSki 6in, je bil od pomladi 1943 v italijanski vojski, nazadnje
v Grìiji. Po razpadu Italije Je W] kot v»j.
ni ujetnik odpHjan v Nemčijo v Lelpirig.
kjer 6B je ponesrečil pri delu, Baje je
1 umrl 16. VI. 1945. Od takrat e* pogreša.

Sto. 98 - •. VE. WO
R 763/50
Munie Adolf, roj. 6. II. 190& Podbrdo
it. 43, sin Jurija to FianeBke rojen« Ku.
eterle. krojaž, Je bil 6- II. 1944 odpeljan
v Tr»t v zapordi kjer Je bil nekako do
20. XII. 1944. Od takrat se pogrela.
R 763/50
63S7
Drol« Anton, roj. 8. I- 1906 v Trtoiku.
stanujoS v Bacìi pri Podbfdu 6, «in Anton»
to Katarine rojene Kemperle, kmet, je
bij 6. I. 1945 interniran v taborišče Mauthausen, odkoder Je zadnjič pisal 11- V.
1945. Baje Je po osvoboditvi okoli 19. V
1945 umrl. Od takrat se pogrela.
R 764/50
63S3
Jug Andrej, roj. 30. XI. 1896. CiginJ
it. 25, ein Jakoba in ApcJeniJe rojene Le.
ban, kmet, Je bil 26. II. 1943 intemlrap
v uborlìSe Csiro.Moateno«e v gavoni, po
rajroadu Italije pa v Mauthaueenu. kjer
Je konec decembra 1943 umrl. Od takrat
se pogreša.
Na predlog sorodnikov pogrešanih se
uvede postopanje •• razglas4ev za- mrtvega.
Okrajno lodlHe v Tolminu
dne 16. junija 1950.
I R 51/50
eSSl
Kukman Marija, roj. 8. V. 1923 v Trbovljah, h£i Edvarda in Frančiške rojene
fctrav*. služkinja v Trbovljah H/94, j«
bila 10. VIII. 1942 prepeljana v tabori,
«če >Auschwitz<, kjer Je 24. III. 1943
umrla.
Na predlog matere Kukman Frančiške
rojene fttrave, gospodinje v Trbovljah II/
94, ee uvede postopanje za razglasitev za
mrtvo in se izdaja poziv, naj ee o pogrešani peroea sodišču.
Po 16. X. 1950 bo eodiioe na vnovicn*
prošnjo odločilo o predlogu.
Okrajno eodilee r Trbovljah
dne 13. lunija 1950.
6624
1 R 47/50-3
Maurer Rafael, roj. 28. VIII 1909 »
Hrastniku, sin Viktorja ta Marije rojene
Gerometer, stekar v Hrastniku št, 165. e»
od L 1945 pogreša.
Na predlog žene Maurer Cecilije rojene
Kek, delavke v Hrasnlku it. 16, ee uved*
postopanj* z» razglaeiitev za mrtvega m
ee izdaja peziv. naj ee o pogrešanem "°
15. IX. 1950 poroča sodišču.
t R 53/50-2
6662
Mesojedec Franc, roj. 12. II. 1917 v 2li.
romici, sin Jožeta in Frančiške rojene
kmetic, železničar v žirovnle: št. 13, KLO
Loka pri Zidanem mostu, Je odšel *eP"
»embra 1944 v kozanski odred teT ie pov
Izjavj tovarišev padel koaec leta 19*4
okolic Zagorja.
Na predlog očeta Mesojedca Jožeta. P«'
sestnika v Žirovnici H- 13, 6e uvede Postopanje za razglasitev za mrtvega In ee
izdaja poziv naj *e o pogrešanem do 2"
IX. 1950 poroča sodišč«
Po preteku roka bo sodišče odločilo c
predlogu,
Okrajno »odilce » Trbovljah
dri« 20. junija 1950.
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I R 37/50-5
6623
Ho&var Karl POI. 6. XII. 1925 v Slepšeku, ein Karla in Marije rojeno Kos, Slepiek St. 6, je vstopil septembra 1943 v Gub.
Sevo brigado NOV. V novembru 1943 je
Po dzpovedlah tovarišev padel v bojih pri
Soteski. Od tedaj eo pogreša.
Na predlog očeta Hočevarja» Karla iz
Slepška št. 6 ,se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
4
I R 59/50-4
»*<2
. Pavlic Rudolf, roj. 12. IX.. 1927 v Tržiču,
sin Alojza in Marije rojene Zahraetaik,
stanujoč v Kaplji vasi it 19, KLO Tržišča,
je vstopil marca 1944 v Gubčevo brigado
kot obveščevalec. V decembru je easel v
bližini vasi nad Mirno pečjo v zaeedo in
je bil ubit. Od tedaj ee pogreša.
Na predlog matere Pavlic Marije, gospodinje iz Kaplje vasi št. 19, •• uvede
Postopanje za razglasitev za mrtvega.

IV R 1280/00—4
7152
Na prošnjo Cukljati Marije, pos. hčere
v Limovcjh, p. Trojane, sa uvede postopanje za amortizacijo vrednotnice. ki jo je
prosilec baje izgubil in se njen imetn-ik
poziva, naj v dveh mesečin po objavi v
Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice,
sicer se bo po preteku roka izreklo, da
je vrednotnica izgubila svojo pravno veljavnost
Oznamemlo vrednotnice:
hranilna knjižica bivše Hranilnice in
posojilnice v St. Gotardu št 426 na ime
Cukljati Marija, v sedanjem znesku 1294.20
dinarjev, sedaj naložena prj Naredni banki v Ljubljani.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. junija 1950.
•
R 34/50-7
7151
Na prošnjo župne cerkve v Kamniku,
zastopane po Kljunu Janezu, župneia
upravitelju v Kamniku, se uvede postopanje za amortizacijo vrednotnic. ki jih
je prosilec baje izgubil in ee njihov imetnik poziva, naj v dveh mesecih po objavi
v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, eicer ee bo po preteku roka izreklo,
da so vrednotnice izgubile pravno veljav.
nost.
Oznamemlo vrednotene:
vložne knjižice Hranilnice in posojilnice v Kamniku: št. 7135 na ime 2upm
urad Kamnik, nadarbona z vlogo 14.863
dinarjev, št. 7650 na ime Stavbinskj fond
župne cerkve v Kamniku, z vlogo 3527
dinarjev, št 7249 na ime Župna cerkev
Kamnik, z vlogo 4093 din, št. 8296 na ime
Župna nadarbuna Kamnik, z vloge 1854
dinarjev; vse kajižice so vinkulirane: Dov.
žup. cer. Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dno 28. junija 1950.

&&.%-

Vsakdo, ki mu je o uaodi pogrešanih
kaj znano, ee poziva, naj o tem do 1. IX.
1950 poroča «sodišču ali skrbniku Grintalu
Janezu, sodnemu nameščencu v Trebnjem.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 16. junija 19Ó0.

Oglasi sodišč
r

' Hjîskoknjizni oklici

I R 781/49-14

6547

Dražba
Dne 1. avgusta 1950 ob 8. urj bo pri
tem sodišču, soba št. 24, sodna dražba
nepremičnine, vi. št 26 k. o. Kozjak.
Cenilna vrednost je 276.025 din, najmanjši ponudek 184.100 din. varšfima
27.610 din.
Vsak ponudnik, ki se bo udeleži] draž.
be, mora imeti in predložiti eođiiču dovoljenja pristojnega izvršilnega odbora okraja za nakup nepremičnine, ki bo na draž.
bi.
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je
treba priglasiti sodišču nejpoafleje pri
dražbenem naroku pred začetkom dražbe,
sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,
ki je ravnal v dobri veri.
Drugače pa se opozarja na dražbeni
°klic, ki ie nabit na sodni uradni deski
sodišča.
Okrajno sodišče v Maribora
dne 19. iimija 1950.

•

Amortizacije
R 357/5
7079
•03 Na predlog Gramca Franca, polj. delav.
iz Kamenice št. 1, ELO Krška v3s,
6e
uvede postopanje za amortizacijo izgubljene hranilne knjižice, in ee njen
"ffletnik poziva, naj v enem mesecu po
^•bjavi v Uradnem listu LRS uveljavi evo.
J? pravice «icer se bo izrekla za neveUavno.
OznamenJlo vrednotnice:
.aianilna kniižica vlož. Št. 790 e etanjem
-214.70 din, izdana i- 1933 od Hranilnice
? posojilnic» Cerklje na ime Gram« Marln
iz Kameni cf St. 1.
Okrajno sodišče • Brežicah
dne 1. julija 1950.
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I R 52/50—4
<S417
Na prošnjo Nachbarja Arturja, nameščenca v Radečah št. 66, ee uvede poatcpanje za amortizacijo vrednostnega papir.
ja, ki ga je prosilec izgubil in se njegov
imetnik poziva, naj v treh mesecih po
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, eicer ee bo po preteku roka
izreklo, da je vrednostni papir izgubil
svojo pravno veljavnost
Oznamenilo vrednostnega papirja:
polica bivše Vzajemne zavarovalnice v
Ljubljani z vsoto 50.000 din na ime Nachbar Artur in Elizabeta iz, Radeč št. 63 'n
ki ee vodi sedaj pri Drž. zavarovalnem
zavodu, ravnateljstvu za LRS v Ljubljani
pod V Z 9055.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. junija 1950.
IV R 1240/50-2

•

7148

Poziv upnïfrom
Premoženje dr. Kalana Ernesta, rojenega 25. XI. 1883 v Kranju, bivšega odvetnika v Celju, obstoječe iz polovice dvo.
nadetropn* stanovanjske hiže v Celju,
tretjine kmečkega posestva v Žalcu, pisarniSke opreme in vrednostnih papirjev v
ekupni cenimi vrednosti 1,307.033 din, je
bilo s sodbo sodišča slovenske narodu«1 ča
eti o Ljubljani • dne 3. VTTI. 1945, opr.
št. Suč 503/45, zaplenjena
Na predlog PenzijWœga fonda advokat,
ske in notarske komore v Ljubljani ko'
upnika ee uvede o tem premoženju likvidacijski postopek v emielu 7. m 8. člena

uredbe o likvidaciji razmerij, nastalih t
zaplembo premoženja (Uradni list PtRJ.
št. 23—198/49).
Upniki se pozivajo, naj v 60 dneh po
objavi tega oglasa priglasijo sodišču svoje
terjatve.
Okrajno sodišče v Celju,
dne 22. junija 1950.

*

Oklic dedičem
R 830/49
4280
Klančnik Franc, roj. 14. IX. 1891 v
Skalah, okraj Šoštanj, nazadnje v Fran.
eiji, je 16. XI. 1948 umri brez izjave zadnje volje v Franciji, Sàllamunes>-Rùe
d'Artois.
Sodišču ni znano, ali je zapustil kaj dedičev. Kdor hoče uveljavit; svoj zahtevek
do zapuščine, mora 'o '•' šestih mesecih
od danes sporočiti sodišču ali sjkrbniku
Perovcu Francu,, uslužbencu eodišča in iz.
kazat: f-voio dedno pravico.
Po preteku roka s» bo zapuščina izdala
upravičencem, kolikor bodo njihov- zahtevki izkazani, v •••••.•':••• primeru pa
izročila državi
Okrajno sodišče v Šoštanju
dne 17. aprila 1950.

Siazui oglasi
Poziv upnikom in dolžnikom
6666-3-2
Učiteljska samopomoč, z. z o. j. v Ljubljani se je po sklepu XVII. redne skupščine 2S. V. 1950 razšla m prešla v likvi.
dacijo.
Pozivamo vse upnike in dolžnike, da v
treh mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS priglasijo svoje terjatve oziroma po.
ravnajo svoje dolgove. Na poznejše priglasitvü se ne bomo ozirali.
Priglasitve naj ee dostavijo na Učiteljsko samopomoč, • z o. j v likvidaciji T
Ljubljani. Florijariskn 36.
Likvidatorji

izgubljene listine
proklicujojo
Ambrož dr. Oton, Ljubljana, Gradišče
št. 8 a, osebno izkaznico, izdano v Za.
grebu i. 1945.
0976
Anđjelić Filip, podporočnik. V. P. 39063/
ub, Kranj odrezek za točke št. 115 s pečatom VP 39063.
6642
Apnsnice Zidanj most, prometno knjižico št. 7816 tovornega avtomobila »Lancia«, št. motorja !02-B-No;l#7 št šasije
276—1464, last podjetja lahkih gradbenih
plošč »Izolit« Radeče.
7120
Aralica Hermiua. ftl:ofja Loka, Soteka 8,
osebno 7zk"zntoo.
7182
Avguštin Breda. St. Vid. Petane St. 39,
knjižico za kolo znamke >WiaÏBa<. nviđ.
št. 30949.
718%
Babnik Ivanka, Ljubljana, Rožna dolina,
Cesta VII 5t. 12, oridilcalno kmjšfeco številka ••
7133
Bati« Marija, Zg. Hrušica 81, knjižice za
kolo ifid. 4. 31492, lov. št. 01^06. 7053
Belovec Ivanka, roj. 24. IX. 1911. Ka3
št. 40, Posiojns. p s(. P^ter n« Krasu,
osebno iaâraznko.
'
6710
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••••• Martin, Hraßtovec p. Lenard v
Slcv. gor., prometno knjiž co za kolo it.
257580, evid. št. tablice S-17-1531.
6965
Blatnik Jože. Drašča vas St. lo, p. Za»
gradeč, cvebno zkazmco, izkaznico OF,
lovske ..'.kaznio- • 2 izkaznici o v^mjekib kožah
7360
Bračko Ivan, Sv. Martin pri Vurbergu,
prometno knjižico •• kolo it. 93009, evid.
št. tablice S-17-10932.
6958
Brglcz Ivau, Rogoza 51 pr; Hočah, vojaško knjižico, izdano od voj. odseka v
Mariboru L 1946.^
«957
Bricelj Ivan, Na peči 39, p. Moste, osebno izkaznico.
7181
Brtoncelj Marica. Lajže 4, p. Selce, mia.
dinsko izkaznico in potrošnike potrdilo.
704Ô
Cerjajj Alojz, eobot-likarski pomočnik Iz
<*rOr. St. Lenarta St. 39, KLO Brežice okoca, knjižice za kolo, evid. »t. tablice
i974 št. okvira •0230.
<5507
Černjavič Alojz, Gradišče št. 55, p. Rankovci M. Sobota, izkaznico •• kolo, reg.
St. 1744S.S et. okvira 8807.
6413
Dijak Anton, Ljubljana, Moste, industrija bitumenskih IzdPlkov, živilsko karto
za juKj 1950.
7127
Domiter Slavica. Maribor, Tržaška 47,
prometno Imj^Lo za kolo znamke
>StanrlarU št. 058-7471, evid. št. S—61—
11567.
,
7204
Draškovi? Trpimir, major, V. P. 9685/14
Ljubljana, potrošniško karto za apri, maj
in pini t IOM št. 17? reg. št. 5.
7103
Dražumerif Frančiška. Ved. Nerajec 38.
p. Dragafuš pri Črnomlju, osebno izkaz.
n'co, blok za hrano, karto za vstop v bolnico, avtobusno mesečno karto in indu
-trijeko karto.
7375
Erjavec Marija poročena Troha, roj. 7.
X/I. 1921, Srednja Kanomlja št. 67, •••.
osebno izkaznico št. 602, izdano 23. VII.
1947.
6708
Elektroprenos, Maribor, evid. tablico to.
•zornega avtomobila znamke »Chevrolet«
št. S-1530.
6791
Emil Amadio, Sv. Duh 31. Školja Loka,
šofersko izkaznico.
7274
Erčtc Milka, VP 7292/1, Ljubljana 8,
gla\i. nakaznice za tetotilije zadnjega
trrni.'seSja.
7048
Eržen Alojzija, Zg. Bitnje, p. 2abnjca,
Krani izkaznico za kolo št. 3453.
6860
Falež Viktor. Rače pri Mariboru, vojaško kniižic\ izdano v Slov. Bistrici 1. 1946.
7201
Ferš Anton, Sovjak 9, KLO Bišečki vrh,
Ptuj, prevzemnice št. 358 z dne 10. V.
1950 za 1 mršavca, št. 271 z dne 10. V.
1950 •• 1 tele in Si 321 z dne 10. V. 1950
ta 1 tele.
6653
Forstncric Francka, Maribor, Sodna 2,
Of 'bno izkaznico, izdano v Variju pri Ptu'i' •. 1945.
6795
Fras Jože, Zavrn, Slov. gorice, delovnr
knjižico št. 2417375, izdano 29. VI. 1949.
6292
Free Franc, DSŠ Vevče pri Ljubljani, p.
P'Mje, knjižico za kolo št. S-li.692919.
7370
Parian Anica, Tržič", Kovaška 1, tablico
sa kolo št. 10469.
6861
Oajçelj Jo'ip, Ljubljana, Loncareka 7,
evid. tablico sa awtomobàl.
1306
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Ganjin SlUan, In.te.raat IKS, Ljubljana,
dijaško knjižico, knjižico o predvojaški
vzgoji, vojaško knjižico in mladinsko izkaznico.
708S
Gene .Mihael, Dokležovj-e, M. Sobota,
osebno izkaznico št. 3030, izdano 21, II.
1950, izkaznico OF. tovarniško prepustnico m industrijske karte za tekstilije.
6540
Glavna direkcija industrije gradbenega
materiala LRS, Ljubljana, Cenkarjeva c,
prometno knjižico št. 1898 za motorno kolo
znamke »Gindap«. evid. št. 00522. 7301
Glodož Franc, Kamnica pri Mariboru 45,
osebno izkaznico, izdano v Mariboru leta
1946, prometno knjižico za kolo znamke
»Stever«- št. 5700074, evid. št. tablice
S-16-6561.
6966
Golež dr. Ludvik. Ljubljana, Derm-tfova
št. 23, s nd:kalno izkaznico, izdano od
republ^koja odbora zveze ^radbpnih delavcev v t a 1948.
7131
Gorjup Franc, Ljubljana, Prešernov trg,
predvoja^ko knjižico št 71, izdano 27. II.
1950.
7036
Gosar Andrej, Ljubljana, Mirje 21, knji.
žico za kolo znamke »Legnano«, evid. št,
26207.
7054
Gradišnik Bruno. Selnica ob Dravi 8,
spričevalo 1. razr. gimnazije iz 1. 1940/41,
izdano od II. drž. realne gimnazije v
Ljubljani.
7618
Gretror Ivan, <*rna 119, spričevalo 6. razreda osnovne šole. izdano od Šolskega
upraviteljeva v Črni pri Prevaljah. 6722
Grmek Nada, et. IH v Slov. gor., oseb.
no izkaznica št 647'2.
6797
Grobin Franc. Kokarje 5t. 1, p. Nazarje,
knjižico za kolo znamke »Standart« št.
85889, št. tablic- 452, sindikalno zkaznico od LIP Nazarje in izkazn co OF
6543
Gulin Slavko, St. Vid nad Lj,. oblačilne
karte na imp Guliin Slavko in Gulin Kada.
6843

Hafner štelanlja, Srednje Bitnje 50, p.
Žabnica sindikalno knjižico št. 1296779.
7051
Hajdenkumer Viljem, Slovenj Gradec,
izkaznico OF, izdano v Slovenjem Gradcu
!. 1949, sindikalno člansko izkaznico, izdano 1- 1947, planinsko izkaznico iz leta
1949, prometno knjižico za molko kolo
znamke »Imperial«, izdano l 1950. 6723
Hočevar Alojzij, Ljubljana, Cankarjeva
št. 9, knjižico za kolo znamke >Velocetta<,
evid. št. 632.
7128
Horvat Ignac, Brezovica št. 65, p. Turnilče, Prekmurje, prometno knjižico za
kolo, It tabiäce 2163. št. okvira 1497738.
6638
Horvat Miroslav, Ljubljana, Celovška c.
št. 95 a, živilsko nakaznico za maj 1930
DÌ.
7049
•1•• Štefan, Ljubljana. Endliharjeva 2,
sindikalno knjižico.
7104
Jerič Ivan, Remšnik 37, p. Podveika, roi13. XII. 1901 v Remšniku, vojaško kni)
žico.
6533
Jeršin Franc, Lani*?* 21. p. Skofli cu.
mladinsko, sindikalno, oeebno in OF izkaznico ter, objavo za vožnio ? popiir-'<-m.
7304
Jczcršcli Milan, Zg. Bitnje 89, p. 2ab
niča, delovno knjižico Si 1391488.
7107

Kajzer Mak«, Ptuj, Meato vrh, prometno knjižico za kolo znamke »Wanderer«
št. 691649, evid. št. tablice S.20-1133.
6959,
Kapetanović Sulejman, vodnik, voj. pošta 3379, Ljubljana, OS karta za zadrugo.
,
7376
Kastelic Jancr. KLO Pece, p. St. Vid
pri Stični, knjižico za kolo št. 059787.
7371
Kimenswenger Lojze, Ljubljana, Tyrševa 35, prometno knjižico za kob znamke
»Fiat 500 - Topolino«, evid. št. 8741.
7273
Kitak Antona Jože, Brezovec 9, p. Rogatec, roj. 19. VI. 1921, vojaško knjižico,
izdano od vojaškega odseka Šmarje pri
Jelšah.
6172
Klarič Rudolf, Ljubljana, Medvedova 5b,
osebno izkaznico izdano v Celju 1. 19-iS.
7130
Klemenčič Drago, Cesta na Brdo 10,
sindikalno knjižico.
7042
Kocjanu* Ivan, Zg. Kašelj 41, p. Polje,
Ljubljana, izkaznico za kolo, osebno in
sindikalno izkazn'co.
7099
Kocjančic Frančiška, Zg. Kašelj 41, p.
Polie, Ljubljana, osebno izkaznico. 7100
Kobale Kari, Zg. Boč pri Fali. prometno
knjižico za kolo znamke »Junior« št. 6269.
6790
Kogoj Janez, Jarše 19, sindikalno ••••
žico.
7037
Komaricki Kati. Ljubljana, Devova 6,
osebno in OF izkaznico.
7046
Koiicut Anton, roi. 13. XI. 1908, Vedrijan št. 32, p. Kojsko pri Gorici, osebno
izkazn'co.
650*
Korctič Alojzija poročena Krašovec,
Ljubljana, Sv. Petra nasip 49, osebno izkaznico.
7364
Korošec Avgust, Zg. Prebukovje, KLO
Šmartno ta Pob., delavec v Tovarni olja
Slov. Bistrica, vojaško knjižico, knjižico «a
kolo in člansko eindikalno knjižico. 6893
Kovač Tatjana, »Litostroj«, Ljubljana,
tovarniško izkaznico št. 865. izdano od
»Litostroja«.
7102
Koračec Franc, Gorišaica 73, prometno
knjižico za kolo št. 1491186. evid. številka
S-20.3073.
6768
Kovačič Jože, Priefcava 26 pri Celju, Dvalidsko knjižico št. 11562 za prejem me
sečne plače, izdano od pošte Pilstan;,
uelužbensko knjižico št. 18425, izdano n£
OLO Poljčane ta službeno izkaznico M. 2»
za brezplačno vožnjo. SAP Maribor 3464
Kragujac Stanko, voj. pošta 3875/c,
Ljubljana, tekstilno izkaznico št. 118. 7302
Kralj Alojz, Rodica 59, p. Domžale, sindikalno izkaznico št. 66869.
7300
KrnStt Lado, Ljubljana, Bregarjeva 12.
osebno in OF izkaznico, knjižico za kolo
znamke »Wanderer«, evid. št. 12558, usluzbensko knjižico, izdano od Invalidskega
podjetja Ljubljana.
7043
KSela Stanko, Salinoi 23, p. Križevci pri
Ljutomeru, knjižico za kolo znamke
»Mare«, evid. št. S-21-443T.
7282
Knkcc Marija, Mwihor, Turnerjeva ?7
osebno izkaznico, izdano 1- avgusta jw?
od MOF Maribor.

S4ffv. 22 — •. VII. 18Ó0
Kuiaik Emanuel, Radere pni Zidanem
móefu, Podkraj 5o, vojasèo knjižico, izdano ^ Ljubljani.
69S1
Lamut Darinka učiteljica, KLO Sela—
öUmberk sindikalno klansko izkaznico.
0
7308
Leben Marija, Ljubljana. Stari trg 30,
sindikalno izkaznico.
7393
Lesjak Martin, Maribor, Slave Klavora
št. 5, vojaško knjižico, izdano od voj. odseka Ptuf 22. III. 1948.
6S01
Lc3no industrijsko podjetje Brežice, de.
lovno knjižico na ime Prpič Ivan (MariJan) roj. 16. VIII. 1932 pri Sv. Jeleni,
Sen;.
7286
Levstek Julka.'uslužbenka pri GAP KoJe
vje, roj. 7. XII. 1930 v Nemški vaai pri
Ribnici, sindikalno knjižico št. 8032137,
iztisno 5. I. 1949 y Kočevju.
6769
LipiJ Ludvik, epi. mizarstvo, Crešnjevei,
Gor. Radgona, izkaznico za kdo S-22-S71S,
»t. okvira 031231, izdano pri odseku za
notranje zadeve OLO Radgona.
6414
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»Meproin« Ljubljana, evid. tablico avtomobila St. S-05S2.
7374
Merc Stanka, Maribor, Koroška 4, prometno knjižico za kolo znamke »Prior« št.
533475, ovid. št. tablice št. S—16-751.
6793
Merlak Ivanka roj. 25. XII. 1905 v Zaplani, zdaj v Dol. Logatcu, delovno knjižico.
6771
Mihaljev Stojan, Maribor, Tomšičev dre.
vored 37, osebno izkaznico, izdano v Mariboru, udarniško izkaznico št. 53310, potrdilo o državljanstvu, sindikalno izkaznico tekstilno oblačilne stroke št. 6. 6967
Milani Ivo, Ljubljana, Trstenjakova ulica 1, osebno izkaznico inozemca številka
4901/126, izdano 1. III. 1949.
7272
••5 Marija, Ljubljana, Slomškova ulica 4/II, osebno, OF izkaznico :n sindikalno izkaznico, živilsko nakaznico TO za julij 1950 ter knjižico za kurivo.
7275
Mladovan Ladislav, Bukovica številka
110, p. Volčja draga, izkaznico za kolo
znamke »Alpes«, št. 3245, številka tablice
S—28—9330.
6541

Lisec Ferdinand, Kranj, Huje 34, oeeb**o izkaznico, izkaznico OF, izdani od OLO
in OF. Kranj, sindikalno in zadružno iz.
Muči Gino, Ljubljana, Splošno stavbeno
kaznico podružnice Čevljarske zadrnje. .
7052
Kranj,
6713 j podjetje, osebno izkaznico.
Mujčinovič Stanko. Ljubljana. Poljanski
Lotrič Sonja, Polje 171, sindikalno izkaznico it. 2145295.
72S0 nasip 40, osebno izkaznico, potrdilo, da ni
prejel delavsko knjižico.
7186
Lunka Štefka, roj. 11. XII. 1928 v ZeMuren Hinku, Št. Vid 95, Ljubljana,
rovnici, Postojna, pom. admin, manipuknjižico za kolo znamke »Milano«. 7186
lant pr'j jav. tožilstvu, Nova Gorica, sindikalno izkaznico, izdano od sindikalne
Naranfić Stevo. vej. pošta 6550, Ljubljardružnice sodisca-tožilstva v Kočevju
1947.
6534 na, brezplačno oblačilno knjižico številka
07735 serija B, plačilno knjižico, potrdilo
Lusnar Ernest, Ljubljana, Domžalska cepolice St. 546707.
7283
sta 13 osebno in OF izkaznico, Enjižico
Novak Ivan, Maribor, Meljeka 86, šofer,
za kolo.
7372
sko izkaznico št. 480, prometno knjižico
Macarol Marija, prof. pripravnica na za osebni avto št. 10829, osebno izkaznico
gimnaziji v Tolminu, roj. v Ljubljani, sin- št. 038500, prometno knjižico za kolo
dikalno izkaznico, izdano v Ajdovščini.
znamke »Phoenomen< in vojaško knjižico,
6537
izdano od voj. odseka Maribor.
6799
Majhen Franziska, Rožna dolina, Cesta
V št. 19, osebno izkaznico.
7277
Mandole Franc, St. Vid pri LJubljani it.
60, Živilsko nakaznico Št. 1096, kategorija I.
7362
Maxiniî Jožef, Logarovci 3t. 25, izkaeJtfco za kolo znamke »Diamant«, evid. št.
»•374, «. okvira 10663S8.
6535
Marki? Dominik, Kromberk 22, Nova
Gorica, osebno, sindikalno in OF izkaznico, izkaznico za kolo, režijsko karto,
spričevalo o ključavničarski kvalifikaciji,
^ojaško regrutno knjižico, izkaznico FD
Nova Gorica in industrijsko karto za meee
« ianuar. februar r in aiarc.
6542
Markoviî Franc, Ljubljana, Einspilerje.
* 22, knjižico • koto Št. 16125.
7359

v

Matoh Franjo, Ljubljana, Hajdriheva 15,
JJsluàbensko knjiiw» in začasno vojaško
Knjižico.
6982
Mehanično podjetje Lesne industrije,
£)ubljana. Tržaška c 69, avtomobilsko ta.
0
iS?
osebnesra avtomobila znamke »Fiat
15
<>0< St. S-0329.
6640
Mehlin han. Ljubljana. Celovška 180,
likalno knjižico.
7180

Novak Ludvik, Gor. Petrovcj št. 57. M.
Sobota, cestni čuvaj, knjižico za kolo, tov.
št. 501998, št. spoznavne tablice S—23—
8341.
6770
Okrajno gradbeno podjetje »Zidgrad«,
Gorica, udarniško knjižico št. 36836. izdadano od poverjeništva za delo OLO, Gorica na ime Gorkič Emil, 4 krami udarnik,
roj. 19. III. 1916 v Vrtojbi, okraj Gorica.
6716
OreSnik Anica, Boh. Bistrica, spričevalo
111. razreda gimnazije v Boh. Bistrici.
6500
Osana Andrej, LJubljana, Koroška 14,
knjižico za kolo znamke »Tornado«, evid.
ït. 15250.
7105
Oset Anton, finančni uradnik, M. Sobota, Titova 17/1, osebno izkaznico, izdano
od MLO v M. Soboti, izkaznico za kole
znamke »Derby« St. S—23—294, izdano cd
odseka za notr. zadeve v M. Soboti, člansko sindikalno knjižico fin. uslužbencev
In potrošniško nakaznico za tekstilijo za
I. tromesečje 1950.
6714
Oäolnik dr. Janko, Sv. Jakob ob Savi
pri Ljubljani, osebno, turistično to OF iz.
kaznico.
7303
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Ozc-bek Duian, Zg. Kungota pai Mariboru, prometno knjižoco za kolo zdamke »Junior« št. 752005.
6792
Ozimek Bonslava, p. Zagradec 25. Dolenjsko, spričevalo, izdano 9. VI. 1950 na
gradbenem tehnikumu.
7368
Paj>ar Kari, rojena L 1925 v Podlipj pri
Vrhniki, delavka, vpisana 15. I. 1949, sin.
dikalno izkaznico št. 2992798 eind. podruž.
nice Industnje usnja, Vrhnika.
Pavšefc Ivo, Ljubljana, Predovičeva 6,
spričevalo III. b razreda e sprejemnim izpitom za višjo gimnazijo, izdano od X. •
gimnazije v Ljubljani v 1. 1947/48. 71S7
Pelicon Rafael, Lozice 29, p. Ôt. Vid prt
Vipavi, kolesarnico knjižico za kolo znamke »Botechia«, evid. št. S—28—12167.
7276
Pengov Božidar, akademski kipar, Ljub.
Ijana, Kolodvorska 20. uamžbensko in vojaško knjižico, osebno in kulturniško izkaznico, izkaznico Kluba kulturnih in
znanstvenih delavcev 1er potrdilo o vpisu
v državljansko knjigo za Božidarja, Ajšo
!m Matveja Pengova.
7106
Pctrič Leopold, Kranj, Tomšičeva ulica
št. 19, izkaznico za kolo št. 442999. 6709
Pintar Marija Domžale, Ljubljanska costa 62, potrošniško karto za teketïlije in
obutev za II. tromeseSJe 1950.
7134
Plahut Marija, Tropovci 22, prometno
knjižico za kolo znamke »nwh»Erzeügnis« št. 652226 in ceebno izkaznico, izdano od KLO Tropovci.
6544
Plaveč Ana, Ljubljana, Hranilmška 4,
sindikalno knjižico št. 331713.
7184
Pogačnik Mara, Poljšica 12, Podnart, z«.
poslena v Industrij1; pletenin, rokavic in
konfekcije Kranj, sindikalno iskaznico št.
1699000, izkaznico Zveze borcev, piantaste izkaznico št. 06097, želeaniško izkaz,
nico z mesečno karto, delovno pogodbo, 6 zivìiskih kart, izdanih in žigosanih
od pod'e'ja Industrija pletenin, rokavic
in konfekcije Kranj, ena žigosana od
»Iskra« Kranj, tri iz KLO Podnart in ena
iz Tovarn r. veng, Lesce.
6724
Potočnik Angela, Rogoznica 34. Ptuj,
prdtnetno knjižico S—20—2600 za ••
znamke »Viktoria«.
6767
Potočnik Pavel, Žice 41, p. Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico št. 20 in OF
izkaznico št. 2Ì9497, izdani v Žicah.
6501
Požar Marija, Maribor, Maistrova 10.
osebno izkaznico, izdano •v Mariboru
1. 1946.
6960
Praiz Marko, Vrhnika, voj. poàta 5312,
oblačilno knjižico sorije 232 K-3 Št. 28. št.
rap. 466.
'ì 7278
Preraeljč Andrej, Maribor, Vrtna 9,
prometno knjižioo za kolo znamke »Traber« •. 3413, evia, št tablice S—16—
1917.
6796
Prosnil; Franc, iofer. Ptuj, ÀSkarô-va
ul. 1, osebno izkaznico M. 096 todnno 27.
X. 1045 od MLO Phij.
«•41
Radakovif Milan. Ljubljana, Nov; blWd,
Siâka, tekstilno karto zt> L fcromesečj«
1950 In potroSnièko Jusrto m I. tromeeočje
1950.
7187
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Kajhcrt Adclbcrt, Ljublana, Smariin.
ska cesta, vagon ein: u 'a, osebno i-iiazniciu,
obrtno in vojaško imi žico ter potrdilo o
volilni pravici.
6ö9<5
Rantaža Stanko, Manbor. Studenci, Ruška 101, osebno zkaznico, izdano od notr.
od«eka Maribor i. ISij.
C794
Robnik Jože, Ljublji.ua, Lito.Viioj (bloki), sindikalno knjižico, izdano v Mariboru 1. 1945.
7369
Rosei j Ludvik, L] ubijana Ulica na Giad
št. 5, sindikalne ".n planinsko izkaznico
e

ter regimino potrdilo.
"047
Uup Anton, Liubljaua, Mivka 3, šoiereko izkaznico III. razreda, km žico za ..o.
lo, izkaznico fizkullure. mladiisko izkaznico, živilsko karto KI za julij in predlog
za bolniško prehrano.
7188
Sajk» Andrija, VI' 'JOTO, Ljubljana,
osebno izkaznico JA M. C-29356 in objavo
za potovanje L 68363.
7040
-jalmii' Anica. L|'j')l|ana^ Linhartova 16,
odločbo zdravstven*- kom'e-••• izdano od
Bolniške, Ljubi,.;!-,;
718?,
Scdevčic Krvni-, Manbo;, Obrežna 19,
sindikalno knjižic, št. •>;(•14, 7'1••• 15.
oprila 1946 osebno izkaznico št. 090013,
izdano v Ljubljani 16. . •. 1945.
6798
Senekovi? Srečko, jxx-frtu'.k. Dobianie
št. 9'i. K LO Oirkn-••. o. St Ilj v Slov.
gor., knjižici- za kolo št. 17-2826, št. kolesa 0119271. •
6499
Serže Zora Liubljana, Poljaneki nasip
št. 12. sindikalne izkazn.co, izdano od
ministrstva za prosvefo, Ljubljana
7035
Sindikalna podružnica Gorenjske predilnice, članske izkaznice članov; Fojkar
M&njanca roj. 1906 v äk. Loki, B-ček
Ivanka, it. 71M2 roj 1927 v Davč:. i'aho.
le Zofija, St. 72J.7./ rej 1930 v Liub'jan ,
Vujič Stcja, H 30127782, ro|. 1931 v Pod.
gracu im 'Ražen Francka, roj, 1927 v Javorju.
6697
Skclin Nanda, Merit:, Gurki-ga 8, osebne in sindikalno izkaznico, izdano od M.'.
trop.
7191
SlanU Pavla, Rožna dolina Gesla II.
št. 36, knjižico s\ kolo.
6978
Smolo Franc. Liuhliann Koželjeva 20,
karto za kurivo za 3 oseba.
7038
So.«s Zlata. Maribor, Trj Rdeče armade
S! 1 itìebno" izk. zn-co št 037854, izdano
v Vlan boru 1. 1945. .
0963
Sutošek (Ivanov) StaaUlav, inženir, roj.
7. IV, 1903 v Podsred . Kr^ko, načelnik
oddelka za gozdarsko prr<-wto pri Min.
za kmetijstvo -,n gozdarstvo, u.-lužbeneko
kniižico. zdano 1. T. 1946.
7271
Stanič Neda, L;ubîian2 Rakovnik, tek
etil i o karto za I. trom »et; èie 1950. živilsko karto za I. troineseèje 1950 in karto
za milo OS za II tromesečie.
7039
Stare Marjan, dijak, rojen 7. V. 1932,
Javornik, Mladinska 9,, spričevalo VII.
razreda drž. gimnazije na Jesenicah.
6S07

Stopišnik Marija. Coranica 51 62, Sv.
Marina n. St., knjižico za kole Številka
107"''492, evid. št. tablice S—4472, izdano
od 4M Sv. Marjeta n/St.
6075
S'1-ijnar Fani, Ljubljana. Hrenova 7,
de'
'o kniižico.
6977

I
!
j
'

....i-.,.a' Elizabeta, Brad 22, p. Bob. Babti-ica, roj. 18. XI. I90ó, osebno izkaznico,
izdano od VI četrt Huje Kranj, ülanako
izkaznico UF, izdano od vaškega odbe-ra
OF Btod-Savica na ime Strgar Elizabeta,
Brod 22. p. Boh. Bistrica.
6811
Suoašič Laza, Novi bleici, Šiška, promet,
no knjižico.
7034
šuier JaKob, Žabja vas 26, p. Novo me.
eto, potrdilo o delavni knjižici, osebno ;n
sindikalno izkaznice.
7397
Škulj Alujz, Poznikovo •. p- Velike Lašče, vojaško knjižco, izdano v okraju
Grosuplje L 1947.
7044
šlibar Mira, Žirovnica 72, osebno izkaz,
nico.
7138
StajiiUhl Kari, Maribor, Betnavyka 18,
železniško karto za proeto vožnjo m ceebno izkaznico, izdane v Mariboru 1. 194-3.
7206
Stamberger Steïan, Mariber, Smetanova
št. 54. prometno knjižico za kolo znamke
»Puutigam« št. 505959, evid. št tablice
S—16-1260.
7207
•sinu Vinko, Dobrniče, laijižico za kolo
na •• Zaletel Ivan, Zagorica, KLO Dobrniče.
6S08
Sušteršif Stanko, Ljubljana, GubSeva
10, sindikalno in šofersko knjižico, izkaznco KP in osebne izkaznico.
7030
S*are Srečko, Maribor, Mlinska 18,
coebno izkaznico št. 033376, izdano v Mariboru 1. 1945.
7200
vropulnjak I an, Maribor, Pobreška 38,
prometno knjiž co za kolo znamke »Junior« šl. 73346, evid. št tablice S—164251 m živilske knjižico za preskrbo >M!not< št. 679.
7230
TopoKek Lojzku, Ljubljana, Glinška ul.
št. 5, osebno izkaznico, izkaznico za kolo
in mtsetno tramvajske karto.
7365
Trbovšek Marija, Ljubljana, Moete, iadustrija
bitumenskih izdelkov.
zao.
osebne izkaznico, ž.vilsko karto za julij
1950, izkaznico OF in mladinsko izkaznico.
7126
Trpin .!r>3ip, Sneberje 5t. 55. Polje pri
Ljubljani, knjižico za kolo in člansko izkaznico magacina Planske komisije '.RS,
Ljubljana.
7361
Totli Jožef Očeslavci. p. I van jet, motorno tablico št. S-040051.
6538
Trg. preskrbovalno podjetje MUP Ljubljana, prometno laijižico št. 15327.
7132
Trost Ciril, Ljubljana, Župančičeva 16,
knjižico za kelo, evid. št. 1982.
7179
Trošt Vladimir, Ljubljana, Župančičeva
št. 16, osebno izkaznico in knjižico za ko.
lo, evid. št. 24442.
7178
Trstenjak Marija, Sv. Miklavž pri Mariboru, industrijsko knjižico Tovarne avtomobilov, Maribor, prometno knjižico za
kolo št. C-791328, evid. M. tablice S-17—
9266.
6800
Urankar Alojz, delavec nadzornlštva
proge 10, Ptuj, delovno knjižico Številka
2418SS5.
7307
Valentin«? Ignacij, roj. 16. VII. 1899
pri Sv. Luciji ob SoS. sedaj v domu onemoglih v Idriji, osebno izkaznico.
6969
Vele Avgust, Zg. Radroanje, prometno
knjižico za kolo znamke >Steyer« Številka
1109582. evid. š*. S-16-4438.
6961

fa*??, • — •. vu. isso
V«senjak Jelka, Ljubljana, Hradeokega
št. 12 b, usluzoeûsko knjižico, izSöflo od
Min. za prosveto ter izkaznico OF. 7299
Vetrih Silvo, Ljubljana, StanKeva 19.
osebno izkaznico.
7873
Vidic Franc, Zg. Jabîauica 16, p. Litija, knjižico za kolo, evid. št. 12087. tov.
št. 164635.
69S0
Vintar Janez, krojač, Gor. Piroàioa 40,
p. Cerklje ob Krki, prometno knjižico za
kolo znamke »Disk št. 346818, evid. št.
tablice 8925 na ime Kodrič Franc Gor.
Pirošica, p. Cerklje ob Krki.
3803
Vnuk Marija, Sp. Breg Ul, p. Hajdina,
Ptuj, laijižico za kole, evid. it na okviru
2139560, št. tablice 12447.
3721
Vostner Franc, Maribor, Livada 5, prometno knjižico za kelo znamk© »Champon« št. 564062, evid. št. tablice S—161900.
7197
Vrančič Hilda, Ljubljana, Dolenjska 13,
siDdikalno izkaznico št. 2202025.
7281
Vrečar Emil, Pesje 63, p. Velenje, maturitetno spričevalo, izdano na nižji gimnaziji v Šoštanju 1. 1949.
7067
Vrhovcc Ivan, Ljubljana, Poljanski nasip 40 osebno, sindikalno 5n OF izkaznico.
6933
VujšU- Marija, Ljubljana, Resljeva 16.
;x>tro3niško karto za milo in kavo OS, izdano od VP št. 3379, Ljubljana, za H;
tromesečje.
7135
Watzak Franc, Domžale, Kolodvorska
št. 26, železniško inesečno režijsko karto
št. 302 za mesec junij 1930.
6979
Zelene Eli, Maribor, Valvazorjeva 44,
evid. tablico št. S—16—13105 za kolo
znamke >Wanderer« št. 1375696.
6934
Zmrzlak Franc, Šoštanj, nakaznice za 4
motorake gume, izdane od ministrstva za
lokalni promet 7. VI. 1950.
7101
Zorko Antonija, Maribor, Pobrežje,
Gubčeva 28, prometno knjižico za kolo
znamke >Feldpost< ?t. 88178, evid. št. tablice S-16-9042.
6956
Zupane Ivan, Mekinje 9, p. Kamnik,
oeebno, oindikalne in OF izkaznico ter
evid. tablico za kolo.
7305
Žagar Stanislav, Ljubljana, Rudnik 9,
indeks, izdan od univerze v Ljubljani
1. 1938 in osebno izkaznice, izdano od
univerze v Ljubljani 1. 1938.'
7139
2ivkovi5 Budimir, voj. poŠta 5312,
Vrhnika, kupon za milo in kavo 8t. 184 za
III. tromeeečje 1950.
7279
Zmauc Jožko, šofer rešilne postaje,
Ljutomer, šofersko knjižico e eliko äj.
2904, posebno dovoljenje za vožnjo rešenega avta >Au6»tin« evia. žt. 5665, isda.no
od odseka za notr. zadeve OLO Ljutomer, in osebno izkaznico.
6808
2unec Konrad, Maribor. Pobrežje, Tovarniško naselje 24a, šofersko izkaznico
III. M. za tovorne, osebne In motorna
kolesa St. 1069, vojaSko knjižico at. 2341/92
iz i. 1947, tovarniško izkaznico TAM si226/R in osebno izkaznico, izdano v Mariboru 1. 18146.
^,
696S
2unkovi5 Ivan, Maribor, Tezno, Nikoya
št. 16, vojaško knjižico, izdano od voj. od
*eka Marihor L 1949.
• 720Zvan Jakob, Ljubljana, Tomačevska 4.1
potrošniško karto OM-1 za III. cetrtleti;
1959, izdano od' VTP Ljubljana.
'•*•

izdaja >Uradnl M LRS«, Direktor ta odgovorni urednik; dr, Raetko Mocoik, tiska tiekwna »iTcoeta Tomaiïa«, V6ly LJubljani.
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Priloga k 23. kosu z dne 21. julija 195Ü.

SÏBY. 23

Razglasi in oglasi
Naročnike in druge interesente opozarjamo na knjigo

U graditvi socialističnega gospodarstva FLRJ
k

i ie izila v naši založbi. V njej zbrana snov o proučenu graditve našega socialističnega gospodarstva je
namenjena predvsem uslužbencem kot učni pripomoček za
strokovne Izpite. Služila pa bo tudi tečajnikom in predav
ateljem. ki se hočejo seznaniti s smernicami in načeli
socialistične graditve nove Jugoslavije.
Vsebina zajema najprej snov pod naslovom >Prehod
ll
kapitalizma v socializem« (Revolucionarna borba Jn
karakteristika obdobja graditve socializma), dalje slede
zglavja o Ekonomski strukturi v Federativni ljudski rePUbliki Jugoslaviji, ki prikazujejo karakter oblasti in gospodarstva, yrvo obdobje soeiailsVičnega gospodarstva pri

nas, rast socialističnega sektorja v naêem gospodarstvu, socialistični odnos v proizvodnji kot nov odnos do dela, ur»
ganizacijske oblike našega gospodarstva, lokalno goïpodarstvo, odnos med industrijo in kmetijstvom v kapitalističnem gospodarstvu in pri nas, trgovino v kapitalizmu
in socializmu, strukture cene v planskem gospodarstvu in
obvladanju zakona vrednosti, akumulacijo v kapitalizmu
in v socializmu, finančni sistem ter ekonomske odnose
socialistične drŽave do kapitalističnih držav in odnose so-cialističaiji držav med seboj.
Pregledno urejena knjiga, ki jo je izdal in priredil
Sekretariat vlade LRS za personalno službo, obsega 464
strani in. etane 6• din.

Priročnik za krajevne ljudske odbore, lil. dei
V izdaji Komiteja vlade LRS za zakonodajo in izgradijo ljudske oblasti in v naši zaiožbi je izšla tretja knjiga
6
periodične publikacije kot pripomoček za upravljanje
11
Poslovanje funkcionarjem krajevnih ljudskih odborov.
Prvi del »PriročnJkas ki je izžel v 1. 1948, je obsess gradivo za planiranje, evidenco Lu statistiko, lokamo
8°3podarstvo, komunalno gospodarjenje in finančno po*
ilo
vanje krajevnih ljudskih odborov.
v
drugem delu »Priročnika« iz 1. 1949 so biLa obrav»vana upravna področja: kmetijstvo, gozdarstvo In lesÄ
t industrija, trgovina in preskrba, turizem in gostinstvo
er
'oka tm promet.
V zaključnem tretjem delu so uvrščena poglavja o
. e4 socialnem skrbstvu, zdravstvu, prosveti, znanosti
j" kultu.-i. kinematografiji, radiodifuzni službi, fizkulturi
Vz
goji strokovnih kadrov.
. S tretjim delom, ki je od vseh izdaj najobsežnejši in
jj° vsebini najpomembnejši, so dobili krajevni ljudski od°ri zaključeno, pregledno razporejeno snov, ki jih se'Na z dosledno izvajano smerjo našega državnega vodQ * Pi*i graditvi socia'liama. Pravni predpiäi in pomernblsa. tolmačenja ter navodila so podana kolikor moj^e sistematično. Na začetku knjige je prikazano, kako
^•••••••• pri na» najnaprednejše ideje tako o zaščiti
• v delovnem razmerju kakor tudi o skrbi drŽave za
J"*°v gmotni in strokovni dvig. Obdelane so določbe so.
šlw ga 9krbslva In področja o socialnem zavarovanju,
"l Ureditev zdravstvene službe. Velik uapredek v dvi-

gu naše življenjske ravni v pogledu izobrazbe je prikazan
v poglavju o ureditvi prosvetne službe, ki omogoča razširitev in dvig splošne izobrazbe ljudstva. Skrbno zbrano
gradivo nas seznanja o velikih prizadevanjih in uspehiu
znanosti ter o kulturno-umetniiki delavnosti, kjer povsod
se odpirajo možnosti, da se doslej premalo razvite sposobnosti in talenti naîih ljudi razvijejo do čim viije po.
polnosti.
Pomen kinematografije in radiodifuzne službe je velik m vzgojo in kulturno-prosvetnl dvig oajilrlin delovnih množic, » flzkulturo pa naie državno vodstvo skrbi
za zdrav telesni razvoj mladine in delovnega ljudstva
sploh. Na kraju je obravnavana vzgoja strokovnih kadrov
v gospodarstvu in drugih področjih.
Priročnik, pri katerem so sodelovali odgovorni funkcionarji in strokovnjaki posameznih ministrstev in drugih republiških ustanov, pri poglavju o znanosti in kuituri pa tudi vidni predstavniki obravnavanih znanstvenih in kulturnih zavodov, bo dobro služil funkcionarjem ljudskih odborov za uspešno nadaljnje delo, korU
stil pa bo tudi podjetjem, socialnim, zdravstvenim, kulturnim in prosvetnim zavodom, pa tudi odborom množionih organizacij. Z njim je uspešno zaključena zelo ko.
ristna zamisel izdajateljev — pomagati ljudskim odborom in drugim upravnim organom naše ljudske oblasti
k čim uspešnejšemu delu pri naporih za dvig naie življenjske ravni v graditvi soctaltama v novi Jugoslaviji
Strani 227, cena 60 din.

Register pravnih predpisov za h 1949
l

'a periodična publikacija, ki je nadaljevanje prvih
S"h izdaj za leio 1945-1947 in 1948 veebuje predpise,
i? *° bili objavljeni v letu 1949 v Uradnem listu FLRJ,
•/^••• listu LRS, Finančnem zborašku in Vestniku
Dr2a •• eene Pri predsedstvu vlade LRS. Poleg pravnih
|s ,pi'0v «o v register sprejeta tudi razna navodila, po, Stllla In vprašanja iz Finančnega zbornika, ki «o v zvezi
prav
fllmi predpisi, objavljenimi v registru.
db

Snov je urejena po abecednem r*du glavnih gesel :n
" a«eceduem redu stranskih gesel, Glavna • »trmiika

ge*la so vzeta načelom« i* naslova prevuega predpis«,
včasih pa tudj Iz vsebine. ••••••• zbrano bogato gradivo registra je tehnično prirejeno tako, da je zelo f.ft*
gledno in bo vsak eitnhitreje lahko našel iskane predpise.
Vsi uradi in ustanove, državna gospodarska podjetje pa
tudi posamezniki, ki se bavijo • študijem razvoja nase
zakonodaje in gospodarskih predpisov bodo s'tem priročnikom Imeli praktičen pripomoček za evoje poslovanje,
Strani Ima register 356 in stane v trde platnice- veua
00 din,
Karoateljstvo »Uradnega Usta ••

Stran 376
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Razglasi ministrstev
7819a

G 39/9-50

Razglas
Ministrstvo za kmetijstvo LRS razglaša
po 2. ,n o. členu uredbe o preprečevanju
in zatiranju nalezljive ohromelosti praši.
t-e>v (Uradni liât LRS, št. 44—150/49), da
60 v LR Sloveniji z nalezljivo ohromelostjo prašičev okuženi okraji: Kamnik,
Lendava, Ljubljana mesto, "Maribor mesto,
Maribor okolica, Murska Sobota, Ptuj ter
da okraja Ljutomer in" Poljčane meta okužena ö to boleznijo.
Ljubljana, dne 12. julija 195Ü.
Ministrstvo za kmetijstvo LRS

Register državnih
gospodarskih podjetij
Vpisi
1441.
Sedež; Celje.
Dan vpisa 5. julija 19JU.
Besedilo: tovarna za proizvodnjo kemičnih izdelkov.
Poslovni predmet: Proizvodnja modre
galice, umetnih gnojil 'o drugih kemičnih proizvodov.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, od.
ločba Po št.-2060/5 z dne 31. XII. 1946;
podjetje je prešlo iz zvezne uprave v
upravo vlade LRS z odredbo vlade FLRJ
IV št. I860 i dn- Z IV. 1950.
Operativni upravni vediteli : Generalna
direkcija za kemično industrijo LRS.
Podjetje zastopata m zanj podpisujeta:
Pfajfer Ivan, direktor, samostojno, v
obeegu zak. pooblastil in pravil podjetja,
Sluga Pavla, gl. računovodja, sopodpije listine po 47. členu spi. zakona o drž.
gosp. podjetjih.
Št. 243—362—1950
7566
Sedež: Hrastnik.
Besedilo: Steklarna, Hrastnik.
Poslovni predmet: Industrjska proizvodnja votlega stekla, induetnisko-embalažnega etekla, medicinskega stekla in
stekla za uporabo v gospodinjstvu, stekla
za razsvetljavo in lončenega stekla, bodisi brezbarvnega, polbelege ali barva,
nega stekla.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odločba Po št. 462/1 z dne 23. X. 1946;
podjetje je prešlo iz zvezne uprave v
upravo vlade LRS z odločbo vlade FLR.l
IV št. 1865 z dne 3. IV. 1950.
Operativni upravni veditelj: Generalna
di
-ija za kemično industrijo LRS.
ijetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kinnšek Jože, direktor, samostojno, v
ob."*'-»! zak. pooblastil in pravil podjetja,
" T. BLrea Edo, pogonski inženir, v edeo rfb' direktorja, v istem obsegu kot
on.
Košir Bogomir, gl. računovodja, eopodpisujo listine po 47. členu epi. zakona
o drž. gosp. podjetjih.
št. 243-363—1950
7565
Sedež: Trbovlje.
Besedilo: Centralne rudarske delavnice
JTrSovIje.
i-''«lovni predmet: Izdelovanje rudar,
ekih strojev in strojnih .delov, rudarskih
aparatov in lesnih proizvodov.

Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ. odločb.". IV št. 8648/48 z dne 15. X. 1948;
podjetje je prešlo iz zvezne uprave v
upravo vlade LRS z odločba vlade FLRJ
IV št. 734/3 z dne 23. II. 1930.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za rudarstvo LRS.
Podjetje zastopajo ;n zanj podpisujem:
Pečar Otmar, direktor, samostojno, v
obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja,
Pinter Franc, višji md. tehnik, v odsotnosti direktorja, v istem obsegu kot
oni,
Bajuk Milan, višji industrijski tehnik, v
odsotnosti direktorja in njegovega namestnika, v ietem obsegu kot direktor.
St. 243-323—1950
75Ö7
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 5. julija 1930.
1445.
Sedež: Celje.
Dan vpiea: 7. julija 1950.
Besedilo: Kmetijska oskrba, tti^c.
Poslovni predmet: Oskrbovanje državnih kmetijskih gospodarstev in ekonomij,
kmetijskih delovnih zadrug, splošnih
kmetijskih zadrug in njihovih •••• s
stroji gnojili, zaščitnimi sredstvi in drugimi kmet'jfki'mi potrebščinami iz lastne
produkcije ali nakupa oziroma odkupa,
posebno odkup, čiščenje, razkuževanje in
razdeljevanje semen ter opravljanje vseh
zadev v zvezi z oskrbovanjem kmetijstva.
Uslanov.telj podjetja: Vlada LRS, odločba S—zak 218 z dne 13. VI. 1950.
Operativni upravni voditelj: Glavna
direkcija za pospeševanje kmetijstva v
L izbijan i.
Podjetje «stopalu 'ti i<xu) ; i.ijpj;njejo:
Som Otmar, v. d. ravnatelja, samostojno, v obsegu zak poubbstil m pravil
podjetja,
Pleterski Ladislav, glavni računovodja,
sopodpisuje listine pu 47. členu .spi. zakona o drž. gospodarskih pod;Ptiili,
Gracer Viljem, komercial'©!, v odsotnosti ravnatelja, v stem obsegu kot oni
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 7. juLja J9Ó0.
Št. 243—365—195•
7572
1446.
' Sedež: Kočevje.
Dan vpisa: 4. julija 1950.
Besedilo: Rudnik rjavega jji.:muga,
Kočevje.
Poslovni predmet: Pridobivanje in prodaja premoga.
Ustanovitelj podjetja: Vladu FLRJ, od.
•••"a Po. št. 1702/2 • dne 18. III. 1947;
podjetje je prešlo z odločbo vlade FLR.l
IV št. 734/3 z dne 23. II. 1950 iz zvezne
uprave v upravo vlade LRS.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za rudarstvo LRS.
Podjetje zastopata in zanj' podpisujetaPolak Franc, v. d. direktorja, samostojno, v obeegu zak. pooblastil in pravil
podjetja,
ing. Peternelj Branko, glavni glavni
ing. Peternelj Branko, glavni inženir, v
odsotnosti direktorja v istem obsegu kot
oni.
St. 243-320-1950
7563
Sedež; Murska Sobota.
Besedilo: V«fserum «avod. Murska
Sobota.
Poslovni predmet; Proizvrin a veterinarskih cepiv In zdravil ter drugih veterinarskih potrebščin.

Štev. 23 - 21. Vil. 1930
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLlk»
odločba IV št. 468/7 z dne 28. I. 19«;
podjetje^ je prešlo iz zvezne uprave v_
upravo vlade LRS z odločbo v.ad* FLKJ
IV št. 2104/3 z dne 5. V. 193').
Operativni upravni voditelj: Minis'1"
stvo za kmetijdtvo LRS.
Podjytje. zastopata in zanj podpihujetadr. Renda Ivan, direktor, samostojno»
v obsegu zak. pooblastil in pravil P°<*'
jetja,
Haki Henrik, knjigvodja, listine, Pu
47. členu spi. zakona o drž. gosp. p°d"
jetjih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 4. julija 1950.
St. 243-156-1950
7a«
1447.

S.-Ježn Kasaze, Libuje.
Dar. vpisa; 3. julija 1950.
Besedilo: Ekonomija KLO Libojc.
Poslovni predmet: Poljedelstvo.
Ustanovitelj podjetja: KLO Litoje.
Operativni upravni veditelj: Izvršil:»
odbor KLO Liboje.
Podjetje zastopata in zanj podpisujetaKrk Joie, predsednik upr. odbora, v
denarnem prometu do 30.000 din,
Cilenšek Leopold član upr. odbora,
sopodpisuje v istem obsegu.
732S
Št. 1133/50
Sedež; 'Store.
_
Besedilo: Kovaška delavnica, Kw"
Štore.
.
Poslovni predmet: Izdelovanje vsen
./V'.'kih del.
'Tstanovitelj podjetja: KLO Store.
Operativni upravni voditelj: Izvršil"!
odbor KLO štore.
. .
Podjetje zastopata in zanj podpisujetaMek'.riđa Franjo, upravnik, v vseh zadevah,
..
^talekar Ivan, poslovodja, v odsotnos"
upravnika,

„.

1iil
št. 1358/50
Sedež: Verpete št. 18, Frankolovo.
Besedilo: »Obnova«, remontno podjeu
KLO Frankolovo.
Poslovni predmet: Gradnja in popra'
.•ilo stanovanjskih zgradb.
Ustanovitelj podjetja: KLO FrankolovoOperativni upravni voditelj: KLO rraI
kolovo.
.
w
Podjetje zastopajo in zanj podpißuleJ '
Okrožnik Ivan, upravnik, v vseh
devah samostojno,
.
v
Goršek Franc, namestnik upravn«2odsotnosti upravnika v istem obsegu»^
Dračič Ivan podpisuje v okviru
člena zak. o drž. gosp. podjetjih,Q
Št. 1526/50
'
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance
dne 3. julija 1950.

•

Sedež: Vransko.
Dan vpisa: 4. julija 1950. #
Klio
Besedilo: Mizarska delavnica,
Vransko.
^t-nvrst'
Poslovni predmet: Izdelava ^eK"
nega pohištva.
vransk0.
Ustanovitelj podjetja: KLO W^,
Operativni upravni voditelj: *zv "
odbor KLO Vransko.
7•29
Sf
- 1136
..
KL«»
Besedilo: Otroška restavracij».
Vransko.
„ , .
razni!1
Poslovni' predmet:
Prodaja >
okrepčil za šolske in mlajše otro* •

Štev. 23 - 21. ••. 1950

URADNI LIST LRS

Ustanovitelj podjetja: KLO -Vran,äko:
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Vransko.
Podjetji zastopata in zanje podpisujeta
skupaj v vseh zadevah:
Cukjati Albin, upravnik.
P-raprotmk Terezija, knjigovodja.
Št. 1136
7327
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dno 4. julija 1950.
1410.
Sedež: Sv. Poter v Sav. dolini.
Dan vpisa: 3. julija 1950.
Besedilo: Remontno podjetje, KLO sv.
p
«tcr v Sav. dolini.
Poslovni predmet: Gradnja raznih man,š
ih objektov.
Ustanovitelj podjetja: KLO Sv. Peter v
Sav. dolini.
Operativni upravni voditelj: •• BV.
Peter v Sav. dolini.
Podjetje zastopa in zanj podjjiaaje:
Drča Frane, upravnik, ki podpisuje v
Vs
eh zadevah eamostojno, tudi v denar.
,l
°m prometu.
Okrajni LO Celje okolica,
poverjeništvo za finance,
dne 3. julija 1950.
71
St. 863/1
?4

•k

Hat).
Sedež: Kamnik.
Dan vpisa: 11. julija 1950.
.Besedilo: Okrajno podjetjo za odkup
žalskih proizvodov, Kamnik.
Poslovni predmet: Odkup živine, mleka
in drugih živalskih proizvodov.
, Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik, od.
Ha št. 1/6-448 z dne 28. VI. 1950, poVer
JeniÈtvo za državna nabave.
.Operativni upravni voditelj: OLO Kamnik.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
. . "Vidrih Ivan, upravnik, eamostojno, nađ

°mešoa

ga

.Podgoršek Blaž, spise finančnega m
pitnega značaja eopodpisuje
».Rozman Savka. računovodja, nadomeS'eklasa Vladimir.
„,„
Št. •-1758-1950
748o
Sedež Moravče.
Besedilo; Krajevna Cevljarna, Moravče.
, Poslovni" predmet: Popravilo in izdela novih čevljev.
„.Ustanovitelj podjetja: KLO Moravče,
"«•••• et. 153/50 z dne 27. I. 1950.
, °Perativni upravni voditelj: KLO Moravče.
podjetje zastopajo lin zanj podpisuMajdig Ferdinand, poslovodja samo*to
to, nadomeščata ga
•
a
••*•• • ^ranc
^ Cerar Ivan; spise fi*••• ^ • kreditnega značaja, sopodpisnik Urška, računovodja.
St. •-1586-1950
'

••
Posi

Trzin St 12•

7455

- -

Krajevna pekarija, Trzin.
'a!etv
Predmet: Preskrba prebis
USK
Peko in prodaja kruha.
'o«bn £0vitelI Podjetja: KLO Trzin, odv

ni

155z dne8
„OporV
Trz£ra,lvni
upravni
l

zast

V

195
-voditelj:
°-

KLO

htn^ \
opajo in zanj podpisujejo;
nton
'"-dornpgv
« poslovodja, eamostojno,
BSc
a ga

Krat] Jože; spise tmančnega in kreditnega značaja sopodpisuje računovodja
Jočič Mary.
St. •-1131-1950
7484
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 11. julija 1950.

Stran 377
Ustanovitelj podjetja: KLO Voaice, odločba St. 345/50 z dne 21. III. lifoO.
Operativni upravni voditelj: KLO Vodice.
Podjetje zastopajo in zanj sopodpisu-

••: »

Lah Stanko poslovodja, samostojno,
spise finančnega in kreditnega znataja
sopodpisuje
1451.
Grafenauer Jera, bnjigovodaj.
Sedež: Kamnik.
Št. IH—Ì704—1950
7o76
Dan vpisa: 12. julija 1950.
Besedilo; Uprava okrajnih nanovanjBesedilo: Krajevna gostilna, Vodfl*.
skih in upravnih zgradb, Kamnik.
Poslovni predmet: Prodaja kruha, naPoslovni predmet: Upravljanje in vzdrkup alkoholnih in brezalkoholnih pijač,
ževanje zgradb.
postrežba s toplimi in mrzlimi jedili in
Ustanovitelj podjetja: Izvršilni odbor sprejemanje abonentov na hrano.
OLO Kamnik, odločba št. 1/2—471 z dne
Ustanovitelj podjetja: KLO Vodice,
1. VII. 1950.
odločba št. 346/50 z dne 23. III. lSoO.
Operativni
upravni
voditelj: OLO
Operat. upravni voditelj: KLO Vodice.
Kamnik, poverjeništvo za komunalne
Podjetje zastopajo in zanj 60podpfsujejo:
zadeve.
Fodjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
"ramar Dana, poslovodja, samostojno;
Jamšek Ivan, upravnik, eamostojno; spise finančnega in kreditnega značaja
spise finančnega in kreditnega značaja sopodpisuje
Grafenauer Jera, knjigovodja,
sopodpisuje
Borec Jože, računovodja;
v odsotnosti enega teh eopodpisuje
v odsotnosti enega teh eopodpisuje
Cankar Primož.
Peterm Ivan.
Št. III—1793—1950
7574
Št. III—1760—1950
7578
Besedilo: Krajevno podjetje za žaganje
drv, Vodice.
Sedež: Mengeš.
Besedilo: Ekonomija Doma onemoglih,
Poslovni promet: Žaganje drv, rezanje
slame, mlatev žita po gospodarel-vih.
Mengeš.
Ustanovitelj podjetja: ÉLO Vodice, odPoslovni predmet: Oskrbovanje ustanove Doma onemoglih v Mengšu z polj- ločba št. 347 z dne 23. III. 1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Voskimi pridelki, proizvodi živinoreje in
s povrtnino. Prodaja drugih presežkov dice.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
menzam.
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik,
černivec Alojz, poslovodja, sarrrostoìnó;
spise finančnega in kreditnega značaja
odločla št. Sl/50 z dne 12. I. 1950.
Operativni upravni voditelj: OLO Kam- sopodpisuje
Grafenauer Jera, knjigovodja.
• -'
nik, poverjeništvo za komunalne zadeve.
Podjetjo zastopajo in zanj podpisujejo:
Št. III—1703—Î950
7575
Marko Jernej upravnik, samostojno; '
Okrajni LO Kamnik,
'
spis1 finančnega in kreditnega značaja
poverjeništvo za finance,
eopodpisuje
dne 13. julija 1950
Borec Jože, računovodja, v odstotnosti
teh eopodpisuje
1454.
Peterca Ivan.
Sedež: Brežice.
"". III—1759-1950
7577
Dan vpisa: 5. julija 1950.
Okiajni LO Kamnik,
Besedilo: Okrajno podjetje Za oâkop Žipoverjeništvo za finance,
vine, svinj, masti, mleka, mlečnih izdel.
dne 12. julija 1950
kov, jajc in perutnine, Brežice.
Poslovni predmet: Nakup živine, evîn},
vseh živalskih proizvodov, mleka, mleč1452.
nih izdelkov, jajc, perutnine v ^ivem Sn
Sedež: Mengeš št. 11.
zaklanem etanju, na debelo in drofrno.
Dan vpisa: 23. maja 1950.
Ustanovitelj po'djetja: OLO Krško, odBesedilo: Delavsko usliižbcnska restavločba št. 1583/1 z dne 4. VIL 1950.
racija, Mengeš.
Operativni upravni voditelj: Okrajirlti
Poslovni predmet: Redna dnevna preizvršilni odbor OLO •••••.
hrana delavstva in nanreščenstva.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo!
Ustanovitelj pedjetja: KLO Mengeš.
Lukač Milan, ravnatelj, v vseh zadevah
Operat. upravni voditelj: KLO Mengeš.
samostojno,
računovbdsfvpnib zadevah
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo: pa skupaj z >•njim
Rozman Ivan, poslovodja, samostojno;
• Zorič Marija', računovodja, v c'dsotnoei:
epise finančnega '••> kreditnega značaja eonadomešča ravnatelja •
podpisuje
Šepec Jože. komercialni • vodja, v vseh
Ljubetič Tili«, šef knjigovodskega ceti,
pravnih Zadevah podpisuje poleg ravnatetra Mengeš, nadomešča jo
lja ali njegovega namestnika še
Me ree Ivanka.
Zdolšek Josip, pravni referent OLO Kr.
Okrajni LO Kamnik,
ško."
poverjeništvo za finance,
Okrajni LO Krško,
dne 23. maja 1950.
poverjenßtvo za finance,
St. 174 III 1950
/4*7
dnp 5. julija 1950.
Št. 1771
7225
1453.
*
1455-/56.
Sedež: Vodice.
Sedež: Križevci.
Dan vpisa: 13. julija 1950.
Besedilo: Krajevna čevljarna. Vodice.
Dan vpisa: 30. junija 1950.
"nslovni predmet: Popravila in izdeBesedilo: Okrajno podjetje za udfcup
lava novih Čevljev.
rastlinskih proizvodov.

Stran ST6

••••••^••^•*-^«*.

PoilQvni predmet'. Xakup raitlinakih
proizvodov.
Ustanovitelj podjetja: OLO Ljutomer.
Operativni upravni voditelj: OLO, Ljutomer.
Podjetje zastopata ip zanj podpieujela:
Vrbnjak Alojz, ravnatelj,
Jtndl Janez, računovodja.
Št. 863
22«7
Sedež: Ljutomer.
Besedilo: Okraju« restavracij« >Iri*jlav<.
Poelovni predmet: Prodaja alkoholnih
in brtmlkohojnih pijač tôr prehrane,
ne.
Ustanovitelj podjetja: OLO Ljutomer.
Operativni upravni voditelj: OLÒ, Ljutomer.
Podjetje zastopat« in zanj podpisujeta:
Vinkpviï Ernèét, upravnik in raeunovolja knjigov. centra
Râjb trai).
*t. S62
726«
Sedež: Ljutomer.
Beiedilo: Okrajno podjetje ta odkup
artiklov iz živalskih proiirodot in Urine.
Poelovni predmet: Odkup ilvinê, mleka
tft drugih živalakih proizvodov.
Uitanovltetj podjetja: OLO Ljutomer,
Operativni upravni voditelj: OLO LJu.
temer.
Podjetje zastopata in zanj podpihujeta:
Kapun Anton, ravnatelj In
Šalamun Alojz, računovodja.

URADNI LIST LgS

fetcr. 28 - 21. Vil. 1WÛ

«kih pridelkov, gozdnih eadežev ia zdravilnih zelišč.
Uetanovitelj podjetja; OLO Novo mesto.
Operati »-ni upravni voditelj: OLO Novo
meeto.
Podjetje zastopajo in zanj podpieujejo:
Somrak Anton, v vseh zadevah samostojno, v fmančnJh zadevah pa skupaj z
njim
Turu Ivana, računovodja, v odsotnosti
upravnika ga uadomeetujo
Rustja Ivan. komercialni vodja.
Št. 2446/1
6912
Okrajni 1.0 KOTO mestu,
pin erjeništvo za finance,
dne 30. junija 1Ô50.

1462.
Sedež: Rog. Slatinai.
Dan vpisa: 22. junija 1950.
Besedilo: Uprava ••••••••• tgi•.
KLO Rog. Slatìn*Pcelovui predmet: Nadzorovanj« lv,s
narodne Imovine.
Ustanovitelj podjetja: KLO Rog. Slatini.
odločba It. 708/6-1030 % dne 80.V.19SÓ.
Operativni upravni voditelj: Upravni
odbor KLO Rog. Slatina.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta!
Kučan Ivan, poelovodja,
Oplofnik Martini računovodja.
»t. S105/XVH-80
l•

1459.
Sedež: Varia vas 8.
Dan vpiia: •. julija 1Ô50.
Besedilo: Čevelj.
Poelovni predmet: Izdelovanje novih
in popravilo «tarili čevljev.
U«lai)cnovitel| podjetja: KLO Straža.
Operativni
upravni voditelj: KLO
Straža.
Podjetje zastopa in zanj podptouje;
Hpnignian Prane, upravnik, po pravilih podjetja.
Okrajni LO S'ovo m**1«poverjenUtvo za finance,
dne ó. julija tOSO.
St. -3155/1
7270

Sedež: Slov. Konji««,
Bèôëdilo: Okrajna delavnic* pr*pr»l!
Slon Konji««,
Uetanovitelj podjetja: OfcMjai ••**1
odbor Foliotne, odloeba ît. Gpô-28-w *
dne 20. VI. 19S0.
.
OperaAival upravni voditelj: IzvrMIni
odbor OLO PoljČane.
Podjetje iâ*top* io zanj podpisuje:
Malic Miran, upravnik.
it. 80œ/XVII-50
i•
Okrajni LO Pòlj«ànft,
poverjeniitvo ta tirjànre,
dne 22. Junija 103«.

•

•

»4M
Sedež: Kovaču ra*. KLO Z*. BUtrtra.
et; s«
?•
Dan vpiea: 13. iuntja 10-50.
(ikraiui LO Ljutomer,
Bp.ipdilo: Krajpvna enMilna »Planinski
pnrerjenittto la financ«,
dnmc. KLO Z«. Bi»trir». .
dne 30. Junija 1050.
Poslovni pretim«!: IzvrJovanjp tfoetin*
•
| ake obrti.
im.
UManovitelj pedjpli«: KLO Zg. Bmtnca,
Sedež: Logarovci.
ndloïh« St. 579/60—1 t. dne 2. VI. 1030.
Dan vpiea; S. julija 1050.
Operativni upravnt vorltr-li: IzvrMInl
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje,
odbor KLO Zg. BiMHra.
Logarovci.
Podjetip. nastopa in zanj podpieuje:
Poelovni predmet: Prodaja alkoholni! in
Levari Anira, upravnik krajovne ;«obrèzakoholnih pijač 1er jedil,
»tilnfi iPianinsk, •nt, KLO Zß. BUtrïoa.
ustanovitelj podjetja: OLO Ljutomer.
Okrajni LO Pnljfane.
Operativni upravni voditelj: OLO, Ljupu»^rjeiiil!|rii zu linancp.
tomer, pòverjéniitvo za lokalno gospodne 1•. lunija 105O.
dajrtvo» uprav* za turizem in eoitinrtvo.
fit. 2811/XV1I-.V)
-1•«
Zakupnik podjetja: Verzel Rosa, Lo1461.
*
Êiroviri.
Seđož: Poljîano.
Okrajni LO Ljutomer,
Dan vpiea: 1. julija 1950.
pûverjeniïrro za finance,
Besodilo: Okrajno odkupno podjetje za
dne 5. julija 1ÖS0.
živino in živalske proizvode, Poljčane.
fel. 878
72flO
Pcelovn) predmet: Odkup živino, ma•
ščob, mleka In mlečnih proizvodov.
1458.
Ustanovitelj podj^ia: OLO PoljČane,
Sedež: Xoto mesto.
odločbe St. Gpo-20-•• z dne 28. VI. 1030.
Dan vpi«a: 30. Junija 1950.
Operativni upravni vodltoli: IzvrHlnl
Beeediac-: Okrajno podjetje ra odkup odbor OLO Pnijrnne.
artiklov živalske proizvodnje in sivine •
Podjetje MAtop.i In znnl podpisuje:
Xnvem mestu.
.lelenko Ivan. upravnik
Poelovni predmet: Odkup Živine in po
fit 32fl2/XVH-~SO
7231
rutriMe, rnlekâ, Jaje, mlebnih Izdelkov Hd
Sedež
SIftiPnska
Bl<»rica.
ttelànovitélj podjetja: OLO Novo.meato.
Bwedilo: Okrajno odkupno podjetje za
Operativni upwni voditelj: OLO NOVO
rastlinske
proizvode v Slovenski Bistrici.
mr*lo.
Poslovni prPdfnpt: Odkup poljskih pri*
Podjetje zi«topajo in tanj podpieujejo:
dPÌkr-v «adja. alkoholnih pijač In zélé.
KavsSek Leon, uprâvn'k. v véeh zadeniave.
vah *ahioetojno, v finanSnih zadevah pa
Ustanovitelj podjetja: OLO PoljČane, odÄfcupaj z njim
,
ločba
t dne 28. VI. 1050.
Fèrko Erika, računovodja: v odsotno* ti
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
•»pravnika pa
odbor OLO PoljČane.
Katöc Ivaq. komercialni vodja.
Podjetje zastopa in zanj podpieuje:
St. 2406/1
7140
Cerne Ivan, upravnik.
St. 3261OCVII-50
7280
Besedilo; Okrajno podjetje za odkup
Okrajni LO Poljfane.
kmetijskih in drugih pridelkov r Novem
pnvprlMiiïtrp za linanre.
me»tn.
dne l. julija 1950.
Poelovni predmet: Odkupovanj« kmetij-

14K3.
Sedež: Mokronof.
Pan vplea: 80. junija lètó.
Besedilo: Okrajna «konemij*.

M«kf>-

Poslovni predmet: Pridelovanje P«>r
iklh pridelkov.
Ustanovitelj podjetj«: OLO Trêboje.
odloBh» »t. 000/1 T, dn» 23. VI. 1W>.
Operativni upravni
voditelj: l1
Trebnje, poverjeniitvo za krnsti)*'*' '
Podjetje zaetopAjo in zanj podpi*"i*^:
RaHM)*ek Franc, upravnik * ,r1,'',''v,
pravil, do znèâka 5.000, nad tem *«*'
«kom p» «opodplwjeta za •••••1,•(1
uprAvno vedetvo OLO Trebnje, poveri«" "
>tvo za krnetijetvri
Povïe Alojz, v odeotnoiti pa
Oolof. Ludvik, tajnik OLO.
•
8•. 'J4Ž0/1
"m
Sedež: Trebnje.
Dan Vpiea: 7. julija 1050.
. t(.
Beeedllo: Okrajno odkupni» pooj«H?Trebnje.
tim
Pcèlovnl predmet: Odkup po4*w?Af„lli
delkov. Ž!vl»e, pražil, maeU, a koW» J
pljag. Mdja, zelenjave, iuduétriieW"
oljnih eemen itd.
,
Ualanovitelj podjetja: OLO Trôboj«. oa'
ločba W. OOO/t z dne 29. VI. 1Ô5& „^c.
Operativni upravni voditelj: OLOJ.
nje. poverJtnlMeo za lokalno goapod*»1
Cddiolj* zastopa fn «anj podpieuje:
Pepelnjak Franc, upravellf, v vièh
nAHčnih in materialnih zadevah do «rt***
1,000.000 dih in
t
Senlca M«ka. računovodja, nad <«»JÏÏv"
Akpw boeopodpiaòval ia operativno u v
no vodMvo OLO Trebnje.
. 0>eti
Šiško Franr, pr«d>dnik, v odw""
pa nameetnlk
Golob Ludvik. Ujnlk OLO.
,9
Št. 2443/1

Okrajni LO Trebnje,
poTorJetilïtvo za finance,
dne 7. julija 1950.

lò

'

UEADìtt LIST LRà

Ify. 23 - 21. VII. 1950
Spremembo
Sedež: Bokalce.
Dan vpisa: 7. julija 1950.
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, Bov Izbriše •• Bizjak Ivanka, glavni ra«uaovodja in vpiše:
Kadkovic Fanika, glavni računovodja,
Kl
sopodpisuje listine, po 47. členu spi.
•
••••• o drž. gosp. podjetjih.
Št. 243—203/2-1950
7570
Sedež: Dravograd.
• 'esedilo: Lesno industrijsko podjetje,
"ravograđ.
«t riše se Krpač Franjo, direktor in
^läeta
Ferber Miroslav, direktor, ki podpičje samostojno, v obsegu zak. pooblastil
«Pravil podjetja,
^Tpač Franjo, pomočnik direktorja, ki
WdpiGuje v odsotnosti direktorja, v
^era obsegu kot oni.
Št. 243-75ul-1950
7571
Sedež: Ljubljana.
,. cedilo: »Gradbeni material«, Ljub••••.
Vpiše se
n fetta Rajko, šef prod. oddelka, ki bo
Popisoval od 8. VII. 1950, v istem ob*8u kot direktor podjetja.
Št. 243-120/1-1950
7568
Sedež: Novo mesto.
v"esedilo: Podjetje za rejo 'prašičev,
Wo
7» mesto.
«brišeta se
"utiE Franc, direktor in Smrekar
Wcà, glavni računovodja tor vpišejo
Stangelj Ivan, v. d. direktorja, ki podSp6 samostojno, v obsegu zak. pot^til in pravil podjetja,
v ^star Jože, komercialist, ki podpisuje
, pastotnosfi direktorja, v istem obsegu

°1p °ni,

snca Franc, glavni računovodja, •
podpisuje listine po 47. členu spi. za23 o drž. gosp. podjetijh,
Prekär Änioa, fin. knjigovodja, ki
Dopisuje v odstotnosti glavnega raču°dje, v istem, obsegu kot oni.
j.. .
Št. 243-290/2-1950
7569
4ln
'strstvo za ftnanco LRS, Ljubljana
dne 7. julija 1950.
1465.
c, e

P J 30.
- junija 1950.
•
•Dat*
• vpisa:
Siedilo: Kurivo, MLO Celje.
°•e<iilo odslej: Kurivo, Celje.

6913
jedilo- Mlekopromet, Celje.
cedilo odslej: Mlekopromet, Celje,
e ,
6914
|f
«duo: Povrtnina. MLO Celje.
oe
sedil0 odslej: Povrtnina, Celje.
6915
•
jedilo: Zaloga. MLO Celje.
' cedilo odslej: Zaloga piva, Celje.
fi„
6916
des

edilo odslej: Živila, Celje.

6917

Št. IX-431-1950
•^!^1°Ekonomih. MLO Celje.
ese
đilo: Bkonnmìja. Celje.
BesMM0: G»sHnstvo. MLO Celje.
"^••• odrfej: GoHinstvo. Celje.
6918

Besedilo: Gradbeno podjetje, MLO Celje.
Besedilo odslej: Gradbeno podjetje,
Celje.
6919
Besedilo: Javni nasadi in javne naprave,
MLO Celje.
Besedilo odslej: Javni nasadi, in javne
naprave, Celje.
* 6921
Besedilo: Kinopodjetje, MLO Celje.
Besedilo odslej: Kinopodjetje, Celje.
6922
Beeedilo: Plinarna in vodovod, MLO,
Celje.
Besedilo odslej: Plinarna in vodovod,
Celje.
6923
Besedilo: Pogrebni zavod, MLO Celje.
Besedilo odslej: Pogrebni zavod, Celje.
6924
Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb,
MLO Celje.
Besedilo odslej: Uprava državnih stanovanjskih zgradb. Celje.
6925
St. IX-429-M950
Besedilo: Inštalacije, MLO Celje.
Beeedilo odslej: Inštalacije, Celje.
6926
Besedilo: LcSno.prcdelovalno podjetje
MLO Celje.
Besedilo odelej: Lesno predelovalno podjetje, Celje.
6927
Besedilo: Mehanične delavnice. MLO
Celje.
Besedilo odslej: Mehanične delavnice.
Celje.
6928
Besedilo: Mizarstvo in žaga, MLO Celje.
Besedilo odslej: Mizarstvo in žaga. Olje.
6929
Besedilo: Oblačilne delavnice, MLO
Celje.
Besedilo odslej: Oblapilne delavnice,
Celje.
6930
Beeedilo: Pomožni stavbeni obrati, MLO
Celje.
Beeedilo odslej: Pomožni stavbeni ob
rati, Celje.
6931
Besedilo: Tekstilna tovarna, MLO Celje.
Besedilo odslej: Tekstilna tovarna, Celje.
6932
Besedilo: Tovarna perila. MLO Celjev
Besedilo odslej: Tovarna perila Celje.
6933
Besedilo: Uslužnostno podjetje. MLO
Celje.
Besedilo odslej: Uslužnostno podjetje,
Celje.
6934
Besedilo: Zlatarna. MLO Celje.
Besedilo odslej: Zlatarna, Celje.
6935
6t. IX-410-1950
Mestni LO Celje,
poverjeništvo za finance,
dne 30. junija 1950.

•
1466.'
Sedež: Celje.
Dan vpfea: 1. julija 1950.
Beeedilo: Mestni magazin. Celje.
Ustanovi se nova poslovalnica: Preekr.bovalnlca »Mestni magazin« Celje. Stane,
tova uKoa.

Stran 379
Vpiše se
Lah Ivan, ki zastopa ravnatelja v odsotnosti, z istimi pravicami in dolžnostmi.
Št. IX-1400—1950
7072
Besedilo: Uslužnostno podjetje, Celje.
Izbriše se ravnatelj Sedej Avgust in
vpiše
Bradeško Stane, ravnatelj, ki zastopa
podjetje v obsegu zakonskih pooblastil
m pravil podjetja.
Št. IX-795-1950
7073
Besedilo: »Živila« Celje.
Ustanovi se nova poslovalnica: Dečja
restavracija, Mariborska cesta 10.
Poslovalnica v Prešernovi uici št. 8 ee
imenuje odelej >Dečja restavracija št. 1<,
Prešernova ulica št. 8.
Št. IX-865-1950
7074
Besedilo: Tovarna perila, Celje.
Izbriše se ravnatelj Vidmajer Pepca in
vpiše
Vudler Zoran, ravnatelj, ki zastopa podjetje samostojno, v obsegu zakonskih pooblastil in prava! podjetja.
Št. IX-1228-1950
7076
Mestni LO Celje,
poverjeništvo za finance,
dne 1. julija 1950

•

1467.
Sedež: Videm—Dobrepolje.
Dan vpisa: 28. aprila 1950.
Bpssdilo: Okrajna lesna industrija in
mlin Grosuplje, «edež Videni—Dobrepolje.
Izbriše se za podpisovanje MikliB Marian m vpiše
Miklič Ignac upravnik podjetja, z istimi, pooblastili.
Okrajni LO Grosuplje,
poverjeništvo za finance,
dne 28. aprila 1950.
Št. 465-1950
7070

•

" ^

1468.
Sedež: Idrija,
Dan vpisa; 4. julija 1950.
Besedilo: Okrajni magacin.
•
Ukinejo se poslovalnice It. 4, Idrija,
študentovska 23, št. 12, Tdrija. Rozmanov
va 16 in št. 2. Idrija, Ljubljanska 8.
Okrajni LO Idrija,
poverjeništvo za finance,
dne 4. julija 1950.
Št. 245S/X-50
7154

•

•

1469.
SedPŽ: Sp. Idrija.
Dan izbrisa: 27. junija 1950.
Besedilo.- Krajevna gostilna, Sp. Idrija.
Izbriše se pôdruî'm'ca v Sred. Kanomlji
št. 10, ker bo v istem lokah: ustanovila
KDZ svojo gostilno.
Okrajni LO Idrija,
poverjeništvo za finance,
dne 27. junija 1950.
Št, 2383/X-50
7004
poverjeništvo za finance,

•

•1470.
- <
' Sedež: Kranjska gora.
Dan vpisa: 29. junija 1950.
Besedilo: Brivnira, KLO Kranjska gor*.
Izbrišeta se za podpisovanje Šimenc
Izbrišeta se za podpisovanje Šimenc
Vendetta, < ravnik in Nartnik Antonija,
poslovodja in vpišeta
Markeli Janko, upravnik,' ki
upravne sad eve • in sklepa
zneska 5000 din. ter
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Gregori Manja, računovodja, ki podpisuje v odsotnosti upravnika.
Št IX—917/2/50
7014
Besedilo: Gostinsko podjetje, KLO
Kranjska gora.
Izbrišeta se za podpisovanje Šimenc
Vendelin, upravnik in Kavalar Bernardo,
blagajnik in vpišeta
Markelj Janko, upravnik, ki vodi vse
upravne zadeve in skepa pogodbe do
neomejenega zneska, ter
Gregori Marija, računovodja, ki podpisuje v odsotnosti upravnika.
IX-913/2/50
7010
Besedilo: Klavnica in mesarija. Kranjska gora.
Izbrišeta ee za podp.sovanje Šimenc
Vendelin, upravnik in Potočnik Ivan. namestnik upravnika ter vpišeta
Markelj Janko, upravn.k, ki vodi vse
upravne zadeve in sklapa pogodbe do
30.000 din,
Gregori Manja, računovodja, ki podeuje v odsotnosti upravnika.
Št. IX-918/2/50
7015
Besedilo: Krajevna pekarna. Kranjska
gora.
Izbrišeta se za podpieovanje: Albreht
Anton, poslovodja in Šimenc Vendelin,
upravnik ter vpišeta
Markelj Janko, upravnik, ki vedi vsf
upravne zadeve in sklepa pogodbe do
zneska 20.000 din,
Gregori Marija, računovodja, ki podpisuje v odsotnosti upravnika.
Št. IX-915/2-50
7012
Besedilo: Krajevni vodovod, Kranjska
gora.
,
Izbrišeta se za podpisovanje Šimenc
Vendelin, upravnik & Kavalar Berta,
blagajnik ter vpišeta
Markelj Janko, upravnik, kj vodi vee
upravne zadeve in sklepa pogodbe do
oieeka 5000 din, ter,
Gregori Marija, računovodja, ki podpisuje v odeotnosti upravnika.
Št. IX-916/2/50
7013

Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Sp. Gorje.
Podjetje zastopa m zanj podpisuje:
Arn Franc, poslovodja, v vseh zadevah
do zneska 10.000 din, za zneske nad to
veoto pa še član izvršilnega odbora.
Valant Janez.
. Št. IX-936/2/50
7016
•• Okrajni L0 Jesenice,
poverjeništvo za finance,
dne 30. junija 1950.

Besedilo: Krajevno strojno mizarstvo.
Kranjska gora.
Izbrišeta se za podpisovanje Blažič
Henrik, upravnik in Senk Alojzij, poslovodja, ter vpišejo
Markelj Janko, upravnik, ki vedi vse
upravne zadeve in sklepa pogodbe do
zneska 200.000 din,
Plazar Stanko, poslovodja, ki podpisuje
v vseb pravnih zadevah do znwka 200.000
dinarjev in
Gregori Varija. računovodja, Si podpisuje v odsotnosti upravnika.
Št. IX-914/2/50
7011

Sedež: Kamnik.
Dan vpisa: 4. julija 1950.
Besedilo: Okrajna mehanična delavnica,
Kamnik.
Izbrišejo ee Ličen Karol, Bester Alojz
in Juvan Stanko in vpišejo
Ličen Karol, upravnik, ki podpisuje za
podjetje eamostojno; «piše finančnega in
kreditnega značaja eopodpieuje
Novak Janko, knjigovodja, v odsotnosti
enega od teh pa podpisuje
Kosirnik Jože, obratovedja.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 4. julija 1950.
Št. 1708 III 1950
7250

Beeedilo: Krojaško-šiviljgfo podjetje.
Kranjska gora.
Izbrišeta se za podpieovanje: Šimenc
Vendelin, upravnik in Grilc Make, pošlo,
«•rvdja in vpišeta
Markelj Janko, upravnik, ki vedi vse
upravne zadeve In sklepa pogodbe do
meska 5000 dio, ter
Gregori Varija. računovodja, k*i podpisuje v odsotnosti upravnika.
Št. IX '42/2/50
7009
Sedež: Sp. Gorje.
Dan vpisa: 30. junija 1950.
Beeedilo: Krajevno kovaSko podjetje.
Sp. Gorje.
I ' k-!nv*nj prpdmet: Vsa dela kovaSke fu
podkoveke 6troke.

ustanovitelj podjetja: SLO Sp. Gorje-

1471.
Sedež: Domžale,
Dan vpisa: 11- julija 1950.
Besed io: Okrajno podjetje »Odpad«
Domžale.
[zbrišeta se Habjan Anton, Blejc Anton
in vpišejo
Strmoîe Slavko, upravnik, ki podpisuje
samostojno; spise finančnega in kreditnega značaja eopodpisuje
Berce Jože, računovodja; v odsotnosti
enega od teh sopodpisuje
Peterca Ivan, poverjenik za komunalne
zadeve OLO Kamnik.
Št. 17Ô1 III 1950
7456
Sedež: Kamnik.
Besedilo: Okrajni trgovski magacin,
Kamnik.
Izbriše se Vidrih Ivan, ravnatelj in vpi.

sejo:

Gregorič Jože, ravnatelj, ki podpisuje
samostojno, nadomešča ga
Kutóer Ivo, vpise finančnega in kreditnega 'ačaja sepodpk-ujo
Repanšek Pavla, v. d. računovodje, nadomešča jo
Zabavnik Mato.
Št. 1757—111 1950
7454
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 11. julija 1950.

•
1472,

1473.

Sedp-ž: Kranj.
,
Da u vpisa« 3, julija 1950.
B(*ci! lo: Podjetje za promet s poljskimi iiriiidki, Kranj.
Binilo odslej: Okrajno podjetje za od.
Uup m promet s kmetijskimi pridelki in
krmo, Kranj okolica.
Št. II—113473—1950
7095
Dan vpiea: 1. julija 1950.
Besedilo: Podjetje za promet z živino,
Kranj.
Beeedilo odelej: Okrajno podjetje »Živi.
noodkup« Kranj okolica.

Stey, 23 — 31. ••. 1950
Vpiše ee: s
Smiek Stanke, računovodja, ki sopodpisuje listale iz 47. člena 6pl. zakona °
drž. gosp. podjetjih.
Št. II—1129/2—1950
ï092
Okrajni LO Kranj,
poverjeništvo za finance,
dne 1. julija 1950.

•
1474.
Sedež: Brežice.
Dan vpisa; 27. junija 1950.
Besedilo: Mestna kavarna in okrepčevalnica, Brcžke.
Izbrišejo eo računovodja Plazar •?'
referent za gospodarska podjetja, Zorctf
Ivan, poslovodja Blaževič Ervin, in 8*°
M LO Peljanšok Marija ter vpišejo:
Toplišek Mala-,, v. d. ravnatelja.
Vrenkv Kari, šef knjigovodskega centra»
Martinovig Mara, pomožni knjigovodja«
ing. Zobec Ivo, poverjenik za tne*ma
podjetja.
Okrajni L0 Krško,
poverjeništvo Za finance,
dne 27. junija 1950.
Št. 1728/1

•
1475.
Sedež: Brežice.
Dan vpisa: 7. julija 1950.
..
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup y
vine, svinj, masti, mleka, nilecnib •&
kov, jajc in perutnine, Brežice.
Vpile eo namestnik ravnatelja
Požun Alojz, ki podpisuje samostojnoin namestnik računovodje
Buzančič Vlado, ki podpisuje skupaj *
ravnateljem ali njegovim namestnikomOkrajni L0 Krško,
poverjeništvo za finance,
dne 7. julija 1950.
,
Št. 1771/2
7324
•

*

1476./77.
Sedež: Krško.
Dan vpisa: 3. julija 1950.
.
Besedilo: Okrajno podjetje za Mg"*
poljskih pridelkov, krmo in sadja, Krs• •
Izbrišejo 6e upravnik Aveec S^vkoP
VahčiČ Polde ter računovodja Zeno ••*
rija in vpišejo
, v
Gliha Anton, ravnatelj, ki podpičje
vseh zadevah samostojno,
Aveec Slavko, namestnik ravnatelja,, .
Vehovar Branko, v računovodflWenj£
zadevah, skupaj z ravnateljem ali name«
nikom;
.-.
dr. Zdelšek Josip, eopodpieuje '* ra;
nateljem ali njegovim namestnikom
vseh pravnih zadevah*.
a
7226
št. 1773/1
Sedež: Raka.
_ ij
Besedilo: Krajevna opekarna na ««£
Izbrišeta se upravnik Hruševar Aim
in računovodja Prah Anica in vpise
Hut Ciril, upravnik in računovodja.
istimi pooblastili.
no7
r
7i
Št. 1777
Okrajni LO Krško,
poverjeništvo za finance,
dne 3. julija 1950.

•
1478,
Sedež: Raka.
Dan vpisa: 3. julija 1950.
, T.
Besedilo: Krojaška m šiviljska «*».,
niča. Raka.

Sfev. 23 - 21. VII. 1950
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Izbriše se upravni!: Koman Leo «n vpiš.e
Plut Cini, upravnik, z Istimi poèmaOkrajni LO Krško,
poverjeništvo za finance,
due 3. julija 1950.
Et. 1763
14Î9.

7091

*

Sedež: Ljubljana, Crna vag 57.
Dan vpisa: 7. julija 1950.
Besedilo: Ekonomija, Orna vas.
Poleg drugih ee vpiše za podpisovanje
Anžin Franc, poverjenik za kmetijstvo
KLO I.
Rajonski LO I Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 10. julija 1950.
St. 6661/1950
7483
1480.
*
Sedež; Ljubljana, Medvedova 8.
Dan vpisa: 28. oktobra 1949.
Besedilo: Kino II.
Izbriše se računovodja Verovšek Mika in vpiše
alopči? Jože, računovodja.
Rajonski LO IT Ljubljana,
poverjeniitvo za finance,
dne 10. julija 1950.
Fin. St. Ô7Ô4/50
7395
1481.

*

Sedež: Ljubljana, Dolenjska ce9ta It. 23.
Jan vpiea: 28. junija 1950.
Besedilo: »Gostinstvo — Vič«.
Vpile se poslovalnica; Vrhovci, goatin
*«>obrat (buffe).
Rajonski LO IV Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 28. junija 1950.
Fia. št. 2183/50
6869
1482.
*
Sedež; Borovnica.
Dan vpisa: 3. julija 1950.
Besedilo: Krajevna podjetja, Borovnica.
«briše ee zaradi prenosa kompetence
^f OBLO Ljubljana poslovalnica >Valjčni
^••« Bistra pri Borovnici.
- Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjeniitvo za finance,
dne 3. julija 1950.
St. 1000-619—50
7175
1483.
Sedež: Bolehničici.
--"an vpiea: 5. julija 1950.
^sedilo: Krajevna žaga, Belehnečici.
'trfiJri^e se uPrarni'k Jurinec Franc in
pjjfkajak Jožef, upravnik, ki zastopa
• „••• in zanj pravnoveljavno podpisuje
' d>*
S" določb 38. člena spi. zakona o
rz
- gosp. podjetjih.
Okrajni LO Ljutomer,
poverjeništvo za finance,
dne 5. julija 1950.
St. 718
7264
1484.
*
Šf'đež: Maribor.
Pif? /••
- 21. Junija 1950.
IW - : Go3tlnsko odkupno podjetje.
e
krba n1 predmet se: Dopolnilna prevail ^ünekih obratov Maribora iz eko4 Gostinskega odkupnega podjetja.

Vpišejo ee obrati:
EKcmoinijs Slivnica št. 31, Vukovje 49,
Hotiaja vas. Orehova vas št. 5, Fram št. 4,
Studencii. Limbuška c. 43;
Prašičjereja Maribor, Tržaška c. 89 in
Košaki št. 3.
Izbrišeta ee s pooblastilom *a podpiso.
vanje Benda Jože, ravnatelj in Cilenšek
Anica, glavni računovodja ter vpišejo:
Donža Lojze, ravnatelj,
Guštin Julij, komercialni vodja, ki podpisuje v odsotnosti ravnatelja, v istem obsegu kot oni,
Tonejc Avgust, računovodja, ki sopod.
pisuje listine po 47. členu epi. zakona o
drž. gcep. podjetjih.
Št. Pov. 56/75—50
7027
Sedež: Maribor.
Dan vpiea: 21. junija 1950.
Besedilo: Mestni vodovod.
Izbrišeta se s pooblastilom za podpisovanje
Petejan Neninka, glavni računovodja in
Leskovšek Vod, namestnik glavnega računovodje.
St. Pov. 56/76—50
7025
Sedež: Maribor.
.
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje
> Hrana«.
Izbriše se prodajalna s kolonialnim blagom št. 5, Pobreška c. 4 in prodajalna
št. 25, Stalingrateka ul. 15 ter vpiše prodajalna št. 12, Slovenska ul. 10.
Št Pov. 56/80-50
7029
Sedež: Maribor, Cesta zmage 13.
Besedilo: Industrija kovinskih izdelkov.
Vpišeta se
Smodiš Alojz, tehnični vodja, ki podpisuje v odsotnosti direktorja samostojno
v smislu pravil podjetja,
Tumpeij Rudolf, komercialist, ki podpisuje v odsotnost; glavnega računovodje v
okviru 47. člena epi. zakona o drž. goep.
podjetjih, skupaj z direktorjem, v njegovi
odsotnosti pa skupaj z njegovim namestnikom.
St. Pov. 56/75—50
7028
Sedež: Maribor, Meljska c. 56.
Besedilo: Tovarna pletenin in konfek.
cijc in Tovarna kemičnih izdelkov.
Vpiše ee: MLO Maribor je z odločbo z
dne 2. VI. 1950 št. 1359/1—50 ustanovil
»Počitniški dom« s sedežem na Hoškem
Pohorju št. 26 (uprava Maribor, Meljska
cesta 66).
Vpiše se postranski obrat: »Poratauskl
dom« — Tovarne pletenin in konfekcije
ter Tovarne fcemicWh izdelkov.
»Počitniški dom« zastopajo in zanj podpisujejo isti pooblaščenci, kot pri Tovarni
pletenin in konfekcije ter Tovarni kemič.
nih izdelkov.
St. Pov. 56/74—50
7026
Sedež: Maribor, Slomškov trg 6.
Besedilo: Glavna potrošniška zadruga.
Izbriše se gostilna Teznor Ptujska cesta
št. 154 is vpiše
Gostfîna Maribor. Partizanska c. 38.
St. Pov. 56/77-50
7023
Sedež: Maribor, Slovenska ul. 29.
Besedilo; »Lada« ženski modni salon.
Vpiše ee pravi datum ustanovitve podjetja »24. januarja 1950«.
St. Pov. 56/78-50
7024.
Mestni L0 Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 21. junija I960.

Sfeau
14SÔ.
Sedež: Maribor.
Dan vpiea: 28. junija 1950.
Besedilo: Mestno podjetje ^Povrtnina«.
Vpišejo se prodajalne:
št. 16, stojnica, Vodnikov trg,
št. 17, stojnica, Jezdarska ulica in
št. 18, Vodnikov trg žt. 1.
St. Pov. 56/83—50
7030
Sedež: Maribor.
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje
»Hrana«.
Vpiše 6e prodajalna št. 5, Trg ßdeäe
armade št. 5.
Št. Pov. 56/82-50
703e
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje »Ma.
nuiaktura—galanterija«,
Vpiiše se poslovalnica v Rogaški Slatini,
Št. Pov. 56/81-00
mi
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za iinance,
-ine 2S. junije 1050.

•

1486.
Sedež: Maribor.
Dan vpisa: 7. junija I960.
Besedilo: Mestna plinarna, Maribor.
Operativni upravni voditelj odslej:
MLO Maribor, poverjeništvo za komunal,
ne zadeve.
St. Pov. 56/67-50
7018
Sedež: Maribor, Koroška c. 5.
Dan vpisa: 7. junija 1950.
Besedilo: Industrija papirnatih in ke-mižnih izdelkov, Maribor.
Besedilo odslej: Industrija papirnatih
izdelkov, Maribor.
Poslovni predmet odslej: Izdelovanje
papirnatih vrečic, pisarniških in Šolskih
potrebščin ter kartonažnčh in tiskarskih
oziroma litografsldh izdelkov.
Izbrišejo ee ob Tati: Mestna papirniška
podjetja s pomožnimi obrati: Koranski izdelki, Koroška c. •, Izdelovataica papirnatih vrečic, Meljska c. 37 in Tovarna kemičnih ^tedelkov, Maribor-Tezoci ••••••
cesta 42 ter vpišejo obrati:
Industrija papirnatih izdelkov, Maribor,
Koroška c. 5 in pomožni obrat'
Izdelovalnica papirnatih vrefic, Maribor, Koroška c. 5.
Mestni LO Maribor,
poverjeništvo za finance,
dne 7. junija 1950.
St POT. 56/70-••
7017
1487.
Sedež: Murska Sobota.
Dan vpiea: 2. julija 1950.
«
Besedilo: Mestno komunalno podjetje •
Murski Soboti.
Poslovnj predmet še: Izkop, eejamje ter
prodaja gramoza in peska.
Ustanovitelj podjetja: MLO Murska Sobota, odločba št. 909/2 z dne 3. V. I960.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor Murska Sobota.
Podjetje je združeno kot obrat pri Mestnem komunalnem podjetju v Mureki Soboti po 19. členu epi. zakona o drž. goep.
podjetjih.
Okrajnj LO Murska Sobote, •
poverjeništvo za finance,
dtre 2. julija,i960.
St. 482/1950
7283

Stran 382
1488.
Sedež: Poljčane.
Dan vpisa: 14. julija 1950.
Beđedilo: Okrajui magaciu, Poljčane.
Izbrišejo ee podružnice v Slov. Konjicah,
Šmarje pri Jelšah, Slov. Bistrici in Oplotnici ter pooblaščenca za podpisovanje:
Pr ca VladimiT in Pahor Karel.
Vpišejo ee podružnice:
Poljčane, Ratanska vas, Rog. Slatina,
Rogatec, Šmarje pri Jelšah. Podčetrtek,
Polje ob Sotli, Meermje, Loče, Slov. Konjice, Oplotnica, Slov. Bistrica, Studenice,
Makole in Laporje ter pooblaščenci za
podpisovanje:
Bratina Jože, upravnik,
Fabrio Marjan, računovodja,
Vučajnk Andrej, šef komerciale.
Okrajni LO Poljčane,
poverjeništvo za finance,
dne 14. julija 1950.
Öt. 2930/XVII-50
7249
1489.
Sedež: Podčetrtek.
Dan vpic'-. !" junija 1950.
Besedilo: Državno gospodarsko podjetje
»Gostilna« KLO Podčetrtek.
Izbriše se Roškar Alojz in vpišeta
Romih Alojz, upravnik
Oplotnik Martin, računovodja.
St. 2920/XVII-50
7165
Sedež: Ratanska vas.
Besedilo: Državno eoSpodarsko podjetje
»Gostilna« KLO Ratanska vas.
Izbriieta se Lovrenčič Kaiel. upravnik
ID Boršič Anton, računovodja ter vpišeta
Prah Fani, upravnica in
Oplotnik Martin, računovodja.
St. 2821/XVII-50
7156
Besedilo: Državno gospodarsko podjetje
»Pletilstvo« KLO Ratanska vas.
Izbriieta se Čuješ Zora, upravnik In
Dosier Franc, računovodja ter vpišeta
Plahuta Marija, upravnik,
Oplotnik Martin, računovodja.
St. 2822'\-VIl~50
7169
Sedež: Rog. Slatina.
O
Besedilo: Državno gospodarsko podjetje
»Brivnica« KLO Rog. Slatina.
Izbrišeta se Gajšek Stanko, upravnik in
Valgum Menci, računovodja ter vpišeta
"Furlinger Leo. upravnik,
Oplotnik Martin računovodja.
St 2816/XVII-50
7162
Besedilo; Državno gospodarsko podjetje
»Čevljarstvom KLO Rog. Slatina.
Izbrišeta se: Gajšek Stanko, upravnik in
Valsjun Menci, računovodja ter vpišeta
Tramšek Gabrijel, upravnik.
OplotnHt Martin, računovodja.
,
Št. 2814/XVII-50
7159
Besedilo: Državno gospodarsko podjetje
.(Jo>tilna« KLO Rog. Slatina.
[zbrišejo »e Drofeuik Karel, upravnik,
Valaun- Menci, računovodjp fn Lipovnik
Vera. posbvodja ter vpišeta
Umek Mire. upravnik 'n
Oplotnik Martin, računovodja.
St. 2813/XVII-50
7157
Beóedilo: Državno gospodarsko podjetje
»Kino«, KLO Rog. Slatina.
Izbrišeta ee Gajšek Stane, upravnik !n
Valgun- Menci, računovodja in AnderUc
Straîelj Blanka, upravnik,
Oplotnik Martin, računovodja.
St. 2818/XVII-50
Z166

URADNI LIST LRS
Besedilo: Državno gospodarsko podjetje
»Krojaštvo« KLO Rog. Slatina.
Izbrišeta se Kikec Viktor, upravnik in
Jauežic Jožica, poslovodja ter vpišeta
Donsa Alojz, upravnik,
Oplotnik Martin, računovodja.
St. 2827/XVII—50
7161
Besedilo: Državno gospodarsko podjetje
»Kurivo« KLO Rog. Slatina.
Izbrišejo se: Gajšek Stanko, upravnik,
valguni Menci, računovodja in Anderlič
Jurij, poslovodja ter vpišeta
Drenski Drago, upravnik,
Oplotnik Martin, računovodja.
St. 28B0/XVII-50
7167
Besedilo: Državno gospodarsko podjetje
»Mesarija« KLO Rogaška Slatina,
Izbriieta ee Gajšek Stanko, upravnik,
Valguni Menci, računovodja in vpišeta
Kučan Ivan, upravnik,
Oplotnik Martin, računovodja.
St. 2817/XVII-50
7155
Besedilo: Državno gospodarsko podjetje
»Pekarna« KLO Rog. Slatina.
Izbrišejo se: Gajšek Stanko, upravnik,
Valguni Menci, računovodja in Anderlič
Miha, poslovodja ter vpišeta
Tovornik Sabna, upravnik,
Oplotnik Mart.n, računovodja.
St. 2815/XVII—60
7160
Besedilo: Državno gospodarsko podjetje
»Urarstvo« KLO Rog. Slatina.
[zbrišeta se: Gajšek Stanko, upravnik
in Vaiüuni Menci, računovodja in vpišeta
Verk Heur>k, upravnik.
Oplotnik Martin, računovodja.
St. 2819/XVII--50
7158
Sedež; Sodna vas.
Besedilo: Državno gospodarsko podjetje
»Opekarna« KLO Sodna vas.
Izbriše se Strahovnik Ivan, upravnik in
vpišeta
Černoša Alojz, upravnik,
Oplotnik Martin, računovodja.
St. 2826/XVII-50
7164
Okrajni L0 Poljčane,
poverjeništvo za finance,
'
dne 13. junija 1950.

•

1490.
Sedež: Postojna.
Dan vpita: 3. julija 1950.
Besedilo: Mestna čevljarska delavnic«,
Postojna.
Izbrišeta ee pooblaščenca za podpisovanje: Vilhar Alojzij, pcelovodja ter Milavec
Miro, upravnik obrtnih podjetij MLO in
vpišejo:
Debevec Jože, upravnik, ki podpisuje
vse pravne listine samostojno, v Imančnil zadevah pa skupaj z njim šef knjigovodskega centra
Sirca Sonja; v odsotnosti upravnika podpisuje poverjenik za lokalno gospodarstvo
MLO
Bandelj Rudolf.
'
6t. 1537/1-1950
7551
Besedilo: Mestna ekonomij* Postojna.
Besedilo odslej: Mestno kmetijsko posestvo. Postojna.
Za podjetje podpisujejo:
Dolenc Slava, upravnica, ki podpisuje
vse pravne listine samostojno, v finančnih
zadevah pa ekupaj z njo
Smrekar Rado, ©videntičar; v odsotnosti
upravnice podpisuje poverjenik za kmetij,
•itvo pri MLO
Bizjak Viktor.
Ôt. 1533/1—1950
7545

Stev. 23 - 21. VII- 1930
Besedilo: Mestna krojaška delavnica,
Postojna.
Izbriše se pooblaščenec za podpisovanj
Milavec Miro, upravn k n vpišejo:
Kretič Srečko, upravnik, ki podpisuj
vse pravne listine samostojno, v iinan&nB
zadevah pa ekupaj z njuim šef knjigovodskega centra
Sirca Sonja; v odsotnosti upravnika
podpisuje poverjenik za lokalno gospO"
darstvo pri MLO
Bandelj Rudolf.
,
St. 1539/1-1950
75°2
Besedilo: Mestna tržnica, Postojna.
Izbrišeta se pooblaščenca za podpisa
vanje: Dolenc Vid, ravnatelj in B°'e
Alojzij, poslovodja ter vipušejo:
Korošec Ivan, upravnik, ki podpisuje
vse pravne listine eamostojno, v finančnah
zadevah pa ekupaj z njim šef knjigovodskega centra,
Sirca Sonja; v odsotnosti upravnik*
podpisuje poverjenik za trgovino in S0"
etiinstvo pri MLO
Pavlovčič Franc.
St. 1534/1-1950
7549
Besedilo: Mestno podjetje 2>AvtopreVOW<
Postojna.
Izbrišeta se za podpisovanje direktor
MGP Dolenc Vid in Zupan Slavko, upravn'ik ter vpišejo:
Požar Franc, upravnik, ki podpisuj®
vse pravne listine samostojno, v finančnih
zadevah pa ekupaj z njim šef knjigovodskega centr.- Postojna
Sirca Sonja, v odsotnosti upravnika P0""
piauje poverjenik za lokalno gœpodairs*•
pri MLO
Bandelj Rudolf.
St. 1535/1 1950
735e
Besedilo: Mestno podjetje »Kino«: P0stojna.
Izbrišeta se pooblaščenca za podpiß°"
vanje: Dolenc Vid. ravnatelj ter Mila760
Miro. poslovodja im vpišejo:
Zupan Slavko, upravnik, ki podpisuje
vse lastine samostojno, v finančnih zadevah pa ekupaj z uiim'šef knjigovodskega
centra
Sirca Sonja, v odsotnosti upravnika
podpisuje poverjenik za lokalno gospodarstvo pri MLO
Bande1} Rudolf.
._
Št. 1530/1-1950
7S40
Okrajni LO Postojna,
poverjeništvo za finance,
dne 3. julija 1950.
*
1491.
Sedež: Postojna.
Dan vpisa: 12. julija 1950.
Besedilo: Okrajno trgovsko odkupu»
podjetje »Mleko« Rakek.
,
Besedilo odslej: Okrajno podjetje w• °£
kup artiklov živalske proizvodnje in " '"
ne Postojna.
Poslovni -predmet odslej: Odkup in Pr0'
daja živine in živalskih proizvodov «»"
kor plemenske živine m klavne *••••,'
divjačine, perutnine, mleka in mlecn
izdelkov, masti, jajc, medu itd.
. .
Operativni upravni voditelj odslej: *
vrïiki odbor OLO Postojna, poverjenih
za državj.e nabave.
. .„.
Podjetje zastopata in zanj podpfeuJei*'
Murkovič Stane, upravnik.
Kralj Albin, glavni računovodja.
Okrajni L0 Postojna,
poverfrniïfvo za finance,,
dne 12. Julija 1950.
7S42
ât. 1641/1—1950

••• •^• •

fey. 23 - 21. Vii. 1050
1492.
Sedež: Postojna, Prestranek.
Dan vpisa; 12. julija 1950.
Besedilo: Okrajni magazin, Postojna.
.«brišejo se poslovalnice: Št. 8 Kal,
f- 25 Dol. Kosama, št. 26 šmihel na Krasu,
s
} 29, Paičje št. 30 Bukovje, St. 32 Caj.
^e, St. 33 Babino polje in št. 34 Lož.
Okrajni LO Postojna,
poverjeništvo za finance,
dne 12. julija 1950.
St. 1670/1—1950
7541
1493.
•
*
Sedež: Ptuj.
Dan vpisa: 9. julija 1950.
Besedilo: Okrajni magacin. Ptuj.
Vpišeta se:
Poslovalnica št. 29 z manufakturo, ga«aterijp in bifejem v Ptuju, Hrvatski trg,
Poslovodja Vobner Kart,
Bife v poslovalnici St. 18, Velika Ne.
ue
4*. poslovodja Šturbei Katica.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništvo za finance,
dne 9. julija 1950.
Št. 1170/1-50
7453

Izbrisi

1494.
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta št. 64.
Dan izbrisa: 27. junija 1950.
„Besedilo: »Slaščičarna«. Tržaška cesta
it 64.
Ker 6e je združilo z podjetjem »Pecivo
- Mleko«.
Rajonski LO IV Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 28. junija 1950.
Fin. št. 2081/50
6870
1495.
*
fsdež: Ig pri Ljubljani.
Dan izbrisa: 4. julija 1950.
Besedilo:
Krajevno podjetje — strojno mizarstvo,
Krajevno kTojaško
Krajevna mesarija,
Krajevna gostilna,
Krajevni kino, Ig.
zaradi prehoda v

"ujetje.

podjetje, Ig.
Ig.
Ig.
enotno gospodarsko

Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjeništvo za. finance,
dne 4- julija 1950.
St. 597/50
7176
1496.
*
Sedež: Ljutomer.
"an izbrisa: 5. julija 1950.
Besedilo: »Odpad« Ljutomer.
Lfi t r ee priWJuïl okrajnemu magacinu
Wtoaier pod nazivom: Okrajni magaoin,
Q
**k za odpad.
Okrajni LO Ljutomer,
poverjeništvo za finance,
dne 5. julija 1950.
St. 877
7265
1497.
*
Sfdež: Maribor,
i'an izbrisa: 12. junija 1950.
j| '^sedilo: Mostno podjetje »Drobna obrt«
-aradj končano likvidacije.
Mestni LO Maribor,
Poverjeništvo za finance,
dne 12. junija 1950.
SI Pov. 56/73-50

7022

1498.
Sedež: Murska Sobota,
Dan izbrisa; 2. julija 1950.
Besedilo: Mestno komunalno podjetje
»Gramoznica« v Murski Soboti.
Zaradi združitve po 19. členu oziroma
21. členu epi. zakona o drž. gosp. podjetjih lokalnega pomena.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
dne 2. julija 1950.
7232
Št. 481/1950
1499.
Sedež: Poljčane.
Dan izbrisa: 13. junija 1950.
Besedilo: Delavnica lesnih izdelkov,
KLO Poljčane.
Zaradi ukinitve obrata.
Okrajni LO Poljeane,
poverjeništvo za finance,
dne 13. junija 1950.
St. 2813/XVII—50
7163

•
1500.
Sadež: Postojna.
Dan izbrisa: 16. junija 1950.
Besedilo: Mestna delavnica sodavice,
Postojna.
St. 1414/1—1950
7554
Besedflo: Mestna mizarska delavnica,
Postojna.
St. 1412/1-1950
7559
Besedilo: Mestno podjetje »Elektrotehnika« Postojna.
Št. 1413/1-1950
7557
Besedilo: Mestno podjetje »Radiocenter« Postojna.
St. 1413/1-1950
7555
Besedilo: Precizna mehanična delavnica,
Postojna.
St. 1413/1-1950
•. 7558
Beeedilo: Zaloga pive *n mineralnih
vod, Postojna.
Št 1411/1-1950
7556
Podjetja 6e Izbrišejo zaradi združitve.
Okrajni LO Postojna,
poverjeništvo za finance,
dne 16. junija 1950.

•
1501.
Sedež: Postojna.
Dan izbrisa: 3. julija 1950.
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje. Postojna.
St. 1528/1-1950
7543
Besedilo: Mestno remontno podjetje, Postojna.
Zaradi združitve podjetij.
St. 1532/1-1950
7546
Okrajni LO Postojna,
poverjeništvo za finance,
dne 2. julija 1950.

•

1502.
Sedež: Sočerga.
Dan izbrisa: 11. julija 1950.
Besedilo: Krajevno mizarsko podjetje,
Sočerga.
Ker nima več pogojev za obetoj.
Okrajni LO 'Sežana,
poverjpništvo za finance,
dne 11. julija 1950.
St. 907/1-50
7396

Straa 383
1503.
Sedež: Rakek.
Dan izbrisa: 12. julija 1950.
Besed:öo: Okrajno avtoprometno in špedicijsko podjetje, Rakek.
Zaradi ukinitve poslovanja.
Okrajni LO Postojna,
poverjeništvo za finance,
dne 12. julija 1950.
Št. 1671/1—1950
7544

Register
invalidskih podjetij
Vpisi
1504.
Sedež; Ljubljana.
Dan vpiiaa: 30. junija 1950.
Besedilo: »Servis invalidskih gospodarskih podjetij« Ljubljana.
*
Poslovni predmet: Vskladiščenje minimalnih kvot surovin, materiala in gotovih
izdelkov za invalidska gospodarska pod.
jetja ter oskrbovanje invalidskih gospodarskih podjetij s temi predmeti.
Ustanovitelj podjetja: Glavni odbor
Zveze VVI za Slovenijo, odločba št I a
5/16-50 z dne 26. V. 1950; odobrilo Ministrstvo za trgovino in preskrbo LRS z
odločbo št. 870/1 z dne 14. VI. 1950.
Operativni upravni voditelj: Glavna
uprava za gospodarstvo pri Glavnem od.
boru Zveze VVI za Slovenijo.
Podjetje zastopala in zanj podpisujeta:
Mayer Valter, poslovodja, samostojno,
v obsegu pooblastil, določenih v pravilih
podjetja;
Skofic Jelka, računovodja, eopodpisuje
listine računovodskega značaja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljubljana,
dne 30. junija 1950.
št. 243-355-1950
7248
1605.
Sedež: Mirna.
Dan vpisa: 9. junija 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Glinokop«, Žužemberk — Mirna.
Poslovni predmet Kopanje in pridobivanje gline.
Ustanovitelj podjetja: Glavni odbor
Zveze VVI za Slovenijo, odločba št. I-a
5/2—50 z dne 1. XII. 1949, odobreno rd
Ministrstva za komunalne zadeve LRS
št. II. 47/1—50 z dne 81. I. 1950.
Operativni upravni voditelj: Glavni
odbor Zveze VVI za Slovenijo v Ljubljani.
Podjetje zastopata in zanj podpčeujeta:
Bule Franjo, upravnik, samostojno, v
ob&egu pooblastil v pravilih podjetja.
Tancig Egon, administrator, sopodpisuje
listine računovodskega značaja.
Ministrstvo za finance LRS.
Ljubljana,
dne 9. iunija 1950.
Št. 243-109/1-1950
6597
Spremembe
1506.
Sedež: Bled.
Dan vpiea- 7. julija 1950.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Šivalnica
in krnjačnica« Bled.
Izbrišeta se Humar Vinko, upravnflt in
Janežič Spelea knjigovodja ter vpwta:
Sulj Andrej upravnik, ki podpisuje eamostojno, v obsegu pooblastil v pravüiM
podjetja.
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Hudovernik Jožu-a, knjigovodja, eopodpisuje list ne računovodskega značaja.
Ministrstvo za finance LRS,
Ljuliljana.
due 7. iuj.|a 1950.
Št. 243-53/1—1950
7573

Zadružni register
V pisi
470.
Sedež: Zigmarice, OLO Kočevje.
Dan vpisa: 10. julija ^950.
Besedilo: Kmetijska delovna zadruga
»Žigmarice« v žigmaricah.
Na ustanovnem zboru 26. II. 1950 ;e
b.la ustanovljena zadruga I. oblike za nedoločen čas.
Naloge zadruge so: da 6 skupnimi proizvajalnimi sredstvi in s skupnim delom
ustanovi zadružnu gospodarstvo z na.
predno organizacijo, načrtno proizvodnjo
m visoko produktivnostjo dela, uporabljajoč sodobno znanost in tehniko, da tako
poveča dohodke, se ubrani izkoriščevalekih elementov na va« ter sodeluje pri
socialistični graditvi države in s tem
ustvari boljše in kulturnejše življenje.
.članska vloga zna>a dr. 1 "/o od vrednost: vloženega i'rt$uiož>.iia po sklepu
zbora.
Zadružniki vložijo v zadrugo svojo zemlje razen ohišja, kot zakup.
Zadruga rastrLia la.'neišt. sklepe v6Vojih pepiovn.b prostor h.
Upravni odbor sestavlja predsednik •
4 do 8 članov. Njegova dolžnost traja
eno leto.
Predsednik vodi poslovanje zadruge,
zanjo podpisuje in jo predstavlja v imenu
odbora.
Član. upravnega odbora 6o:
Nosan Ivan kmet, Zigmarice 75,
Drobnič Janez, delavec, Žigmarire 40,
Zaje Marinka, delavka, Zgmarice 52.
Arko Edvard, kniPt. Globe! 1.
Zaje Lado, delavec, Zigmarice 46,
Vesel Ludvik, delavec. Podklanec 13,
Divjak Pavla, goppodmia Zigmarice 37
Okrožno sodišče » Ljubljani
dne 10. julija 1950.
, Zt 83/50 - Zadr VIII 53/1 754•

•

471.
Sedež: Oen, okraj Ljutomer.
Dan vpisa. 12. jut,ja 1950.
Besedilo: Konjerpjsku zadruga za vzrejo
žrebet z o. j. Oen pri Ljutomeru.
Zadruga je bila ustanovljena na zboru
8. VI. 1950 za nedoločen čas.
Naloga zadruge ie: načrta, razvoj 'a
dvig gospodarstva, pravilna organizacija
vzreje ;n selekcija konjereje.
Vsak član plača ob pristopu v zadrugo
onstopnino 200 din ter zadružni delež, ki
ßpßedilo: Mestno podjetje »Radiocenznaša la KOZ in KZ 2.000 din za druge
franc i>a 1000 din.
.Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik od.
govarja s petkratnim zneskom vpisanih
denaro h obveznih deležev.
Zadruga razglasa važnejšesklepe vefojib poslovnih prostorih in na razglasn'
de*ki.
I'[»ravni odbor, ki je sestavljen i« 5 do 9
članov in katerega dolžnost iraja eno teto,
je izvrfiln: Mgan zadruge, ki jo veljavno
zaetopa in predstavlja in vodi celotno njeno poelovanje. Za zadrugo podpisujeta po
dva dlana upravnega odbora.

Ciani upravnega odbora 6o zadružniki:
Skuhala Franc, Križevci, predsednik,
Stuhec Anton, Logarevci, tajnik.
Krajne Franc, Mota, blagajnik,
Slavio Alojz, Banovci,
Cimerman Franc, Babinci,
Zlrek Franc, Buirčovci,
Vaupotič Jakob, Lukavci.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. julija 19Î0.
Zadr VI 57
7532
472.
Sedež: Št. Ilj v Slov. gor., okraj Maribor
okolica.
Dan V'piea: 11. julija 1950.
Besedilo: Kmetijs-ka obdelovalna zadruga »Deveti maj«, St. Ilj v Slov. gor.
Zadruga je bila ustanovljena na zboru
20. V. 1950 za nedoločen čas.
Naloge zadruge eo: da s skupnimi proizvajalnimi eredstvi in s fkupnim delom
ustanovi zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, načrtno proizvodnjo
in vieoko produktivnostjo dela, upravljajoč sodobno znanost in tehniko, da tako
po\eča dohodke, se ubran' izkoriščevalsk'.h elementov na vasi ter sodeluje pri
social.eticni graditvi države m s tem
ustvari boljše in kulturnejše živlienje.
Zadružniki vlož.jo v zadrugo svoio zemljo, ra.'.en oh »ja kot delež, od katerega se
ne plačujejo obresti Razen zemlje vložijo
zadružnik' v zadrugo gospodarske zgradbe, k ohišju niso potrebne, inventar,
vprežno in plemensko ž -no, živinsko
krmo in seme. razen živine, živinsko krme in semen potrebnih za ohišje. Gospodarske zgradbe, kmetijski stroji, napravo in orodje, vprežna m plenrenf.ka živina, živinska krma in semena, ki se vložijo v zadrugo, postanejo last zadruge, ki
izplača zadružnikom na podlagi ocenitve
ugotovljeno vrednost v določenem roku.
Upravni odbor, katerega mandat traja
en leto," sestavlja predsednik in 4 do 8
članov. {.Tprav-•' odbor jp izvršilni organ
zadnfiiH predstavlja pa zadrugo in podpi*-iif <a:iio ^ inifnti odbora iT^cUndnik.
član upravnega odbora eo zadružniki:
^ljSek Jože, fifrihovec, predsednik.
Kr*ub Anton, Kresnica, podpredsednik.
škerget Jožeta Št. Ilj,
Mohorič Anton, Št. ••.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. julija 1950.
Zadr VI 56
7533
Spremembp
473.
Sedež: A'f^všSna.
Dan vpisa: 4. julija 1950.
Besedilo: čevljarska produktivna zadruga z o. j. v Ajdovščini.
Na podlagi sklepov občnega zbora z
dne 23. II. 1950 se izbriše član upravnega
odbora Štokelj Maks, vpišejo pa nov izvoljeni člani odbora; '
Božič Cveto, čevljar, Grivče 9. tajnik,
Božič Frane, čavljar, Dolga poljana 30,
Zgavec Franc, čevljar. Ajdovščina, Vil.
harjeva 15.
Zt 4/47—17
7260
Sedež: Čiginj. okraj Tolmin.
• "esedilo: Kmetijska zadruga v čigmju.
Na podlagi sklepov skupščine z dne 22.
III. 195Ö ee izbrišejo člani upravnega odbora: Cimprič Ivan, Kenda Franr. Kofol
Marija, Rutar Franc, Jug Franc. Gabpr
šček Ivan, Fortunat Julijan. vpišejo pa
nora izvoljeni ciani odbora:

Štev. 23 - 21. VII- Iflgg.
Leban Anton, Ušnik 9, predsednik,
Jug Ivan, kmet, Ciginj 18,
Hraet Mirko, kmet, Čiginj 13,
Savli Jožef, kmet. Ušnik 5.
7261
Zt 125/48-8
Sedež: Staro selo (okraj Tolmin).
Besedilo: Kmetijska zadruga v Starem,
solu.
Na podlagi sklepov letne skupščine *
dne 22. IV. 1950 se izbrišejo razrešeni
člani upravnega odbora. Skočir BrankO;
Antih Ivan, Kranjc Franc in Urban&c
Roži, vpišejo pa novi izvoljeni člani odbora:
Koren Stanko. Staro selo 15, podpredsednik,
Kranjc Mirko, Staro selo 46,
Uršič Janko, Staro seio 27,
Ručna Franc. Staro selo 34.
predsednik je Benko Alojz iz Robiä»
št. 39, a t a mi k Butelj Franc iz Starec
sela 10.
Zt 160/48-6
7262
Sedež: Log pod Mangartom (okraj Tolmin).
Besedilo: Kmetijska zadruga v Logu p*d
Mangartom.
Na podlagi sklepov skupščine z dne 2;
IV. 1950 se izbrišejo razrešeni •••1
upravnega odbora: Trinka Alojz, Kašca
Ana 41 "Štrukelj Mania, vpišejo •• novi
izvoljeni člani odbora:
/
Cernuta Alojz, upokojenec, Sp. Log 1S>
predsednik,
Marka Anton, rudar, Gor. L03 7,
Trinka Matija, cestar, Gor. Log 4.
Cernuta Anton, delavec, Sp. Log 26.
Zt 177/48—10
.7263
Okrožno sodišče v Gorici
dne 4. julija 1950.

•

474,
Sedež: Celje.
Dan vpisa: 6. junija I960.
Besedilo: Obrtniška nabavno prodaju*
zadrugo z o. j. za okraj Celje okolica.
Izbrišeta se člana upravnega odbora:
Stamol Adalbert in Turk Lucija ter vpišeta nova člana upravnega odbora^
Cimerman Edvard, mizar, Vrbge 88,
Slimšek Amalija. krojačiea, Zg. Grofovije 30
Okrožno sodišče v Ljubljani :dne 6. julija 1950.
_,
Zadr VIII 45/3 .
6O21
475.
Sedež: Bitnje.
Dan vpisa: 28. junija 1950.
' .
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom, Bitnje.
Na zboru 22. II. 1950 so •• spiem^»3
zadružna pravila v 1., 2. in 18. členu.
Upravni odbor sestavlja 9 do 11 ćlanovIzbrišeta se člana upravnega odbora:
Demšar Franc VMfan Franc in vpis«0
novj Mani odbora:
Eržen fvan. kmet. ein. Zg. Bitnje 26,
Hafner Vencpli, kmet. Sr. Bitnje. 1.
Golob Pavel kmet. sin. Zg.' Bitni? 2A
Hafner Franc kmet. sin, Zg. Bitni? ,ö'
69
Zadr VI 152/3
°°
Sedež: Sostro.
„
Besedilo: Potrošniška zadruga t omeJ*'
nim jamstvom v Sostrem.
u«r*'
Izbrišejo ee člani upravnega odbor»'
Omahen Jože. Mi klic Jože, Muzga Jf*'
Vidergar Avgust. Per- Jože, Čeme F<MIK
in vpišejo novi člani odbora:
Zupančič Franc, ekonom. Zadvor o8',
Cteolio Heronim, tajnik KLO, Sc*tro <*

Štev.. 23 - 21. VII. 1950
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Kozina Franc, delavec, Doleuja vae 117.
Jančar Filip, dedalee, Zadvor 76,
•t-ooblaicenka z aeopodpisov-anje je Lov.
Grad Ivan, krojač, Sostro 63.
sin Draga, knjigovodja. Dolenja vas 77.
. Anžur Alojz, krojač, Sostro 39,
Okrožno »odišče v Ljubljani
Marolt Anton, zidar, Podmolnik 8.
dne 30. junija 1950.
Pooblaščenka za sopodpisovanje je MedZadr III ô/4 — N. m.
7078
ved Ivanka, poslovodja, Zagradišče št. 12.
Zadr VI 146/2
6899
*
Okrožno sodišče v Ljubljani
477.
dne 28. junija 1950.
Sedež: Gorica ob Dreti.
Jf
Dan vpisa: 6. julija 1950.
476.
Besedilo: Kmetijska zadruga t omeje.
Sadež: Dolenja vas.
aim jamstvom v Gorici ob Dreti.
Uan vpisa: 30. junija 1950.
Na zboru 18. VI. 1950 so ee spremenila
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna zadružna pravila v 1. in 2. členu.
•
zadruga i omejenim jamstvom v Dolenji
Sedež odslej: Kokarje.
•vasi.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga, Nai. Na zboru 29. II. 1948 eo bila sprejeta zarje.
nova pravila.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Besedilo odslej: Kmotijska zadruga i Zavolovšek Ivan, Vanek Anton, Hren
Ivan in vpišejo novi člani odbora:
omejenim jamstvom v Dolenji vasi.
Podrižnik Ivanka, delavka. Lačja vae,
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši
Fiere Jože. kmet, Kokarje,
ja čim kulturnejši način oskrbuje svoje
Florjane Blaž. kmet, Kokarje,
člane z vsemi potrebnimi potrošnimi predKrefelj Ivan, kmet, Dobleüna.
meti; 2. da odkupuje v svojem okolišu
Okrožno sodišče v Ljubljani
vee kmetijske pridelke in izdelke v skiadne 6. julija 1950.
du z postavljenim načrtom za dobro oskrZadr VI] 123/12
7322
bo mest in drugih industrijskih sredic in
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in razvija vöe panoge kmetijskega 478.
gospodarstva na svojem področju, tako
Sedež: Gor. Sulice.
Dan vpisa; 12, ju)ga 1950.
Poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinoBesedilo: Kmetijska zadruga z omejegradništvo, čebelarstvo, gojitev industrijah in drugih kultur, gozdarstvo, doma- nim jamstvom v Gorenjih Sulicah.
Na zboru 16. IV, 1950 so se spremenila
čo obrt itd., posebno še tiste panogo
Oziroma kulture, ki v danih naravnih po- žzadružna pravila v 1. in 2. Členu.
Besed lo odslej: Kmetijska zadruga v
gojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za po.
večanje kmetijske proizvodnje in s tem Gorenjih Sulicah.
, za naraščanje blagostanja svojih članov
Izbrišeta se člana upravnega odbora:
naprednejše tehnične in agronomske me- Fabjan Viktor, Gimpelj Lina in vpišeta
tode v kmetijstvu in v ta namen nabavlja nova člana odbora:
kmetijske stroje, umetna gnojila itd., usta.
Puterle Drago, uslužbenec Gor. Sušice
navija ambulante za živino, plemenilne št 32,
Ppetaje, organizira selekcijo živine, gradi
Vidmar Franc, kmet, Gor. Sušice 10.
eilose, organizira semeneko službo, rierbi
Zadr IV 22/2
• 7539
za gojitev sadnih, gozdnih in drugih kulSedež: Hinjé.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje* tur itd.; 5. da organizira predelavo kmetijskih pridelkov in obrtne delavnice za po. nim jamstvom v Hinjah.
Na zboru 5. III. 1050 eo 6 e apremenila
' trebe svojih članov in izrablja pri tem
Predvsem lokalne surovine; 6. da zbira zadružna prav.la v 1. m 2 členu.
Besedilo odslej; Kmetijska zadruua v
kmeÇke prihrankov obliki hranilnih vlog
in notranjih posojil za ustvarjanje obrat- Hinjah.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
' *ih sredstev in podeljevanje kreditov evojim članom; 7. da 6krbi za gospodarski Babic Angel, Pečjak Vinko, čampelj KaStrokovnf, kulturni in prosvetni dvig veeb rol, Grm Julija. Tekavčič Franc in vpišejo
prebivalcev evojega okoliša tako, da pri- novi člani odbora:
Šporar Franc, trg. pomočnik, Hrib 9,
jma v evojem zadružnem domu strokovna
Pavlic Alojz, kmet, Hinje 12,
'n politična predavanja, kulturne prireGrm Janez, delavec, Hrib 19,
ditve, 6trokovne tečaje, razstave, predvaŠkufoa Cilka, gospodinja, Ratje 38.
janja filmov, goji fizkulturo, itd. ter ustaRoje Jože, kmet, Lopata 28.
nov; svojo knjižnico.
Zadr III 62/2'
7536
'Upravu: odbor se&tavlja 7 do 9 članov,
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. julija 1950.
dobo enega leta.
Izbriše ee član upravnega odbora Vi.
¥
die Ignac in vpišeta nova člana odbora: , 479.
. ' .Zobec Anton, kmet, Blata 7, "
Sedež: Hrib, Kočevje.
Kozina Karol, kmet. Prigorica 3.
Dan vipt&a: 30. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska nabavno-prodajna
. II. Na zboru 19. II. 1950 so ee spremezadruga z omejenim jamstvom na Hribu.
rla zadružna pravila v 1. in 2. členu.
potok.
.
Besedilo odslej: Kmetijska Zadruga v Loški
Na zboru 20. VI. 1948 so bila »prejeta
Dolenji vasi.
- Izbrišejo se člani upravnega odbora: nova • pravila.
BEsedilo odslej: Kmetijska zadruga •
Tekavec
Anton. Merhar Vinko, Marine"
lv
omejenim jamstvom n» Hribu, 0L0 Koan,
Gerše
Franr,
Andoljlek
Anton,
Noe
čevje.
<ti &n Jože Zobec Anton. Kozina Karl in
Naloge-zadruge so: 1. da na čim boljši
.' vpišejo novi člani odbora:
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje
• češarek Franc, kmet. Dolenja vas 31.
člane z v*emi potrebnimi potrošnimi predttribar Kari, kmet, Prigorica 14.
meti; 2. da odkupuje v fvojem okolišu
Vidervol Polde, kmet, Blata 8,
vee kmetijske pridelke in izdelke v skia.
.Cromar Karel, kmet, Prigorica 59.
du z postavljenim načrtom za dobro .oskr-:' ' «2vJoïe- kmet, Dolenja vae 73,
bo mest in drugih industrijskih, eredièc in
wwf&e Janez, I«. m*a-. Rakitmea 17,

sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in razvija vee panoge kmetijskega
gospodarstva na svojem področju, tako
poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno še tiste panoge
oziroma kulture, ki v danih naravnih pogojih najbolj uspevajo; 4. da uvaja za povečanje kmetijske proizvodnje in s tem
za naraščanje blagostanja svojih članov
naprednejše tehnične in agronomske metode v kmetijstvu in v ta namen nabavlja
kmetijske stroje, umetna gnojila itd., ustanavlja ambulante za živino, plemenilne
postaje, organizira selekcijo živine, gradi
silose, organizira semensko silužbo, skrbi
za gojitev sadnih, gozdnih,in drugih, kultur itd.; 5. da organizira predelavo kmetijskih pridelkov in obrtne delavnice za potrebe evo jih članov in izrablja pri tem
predvsem lokalne surovine; 6. da zbira
kmečke prihranke v obliki hranilnih vlog
in notranjih posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in podeljevanje kreditov svojim članom; 7. da skrbi za gospodarski
strokovni, kulturni in prosvetni dvig veeb
prebivalcev 6vojega okoliša tako, da prireja v evojem zadružnem domu strokovna
in politična predavanja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, razstave, predvajanja filmov, goji fizkulturo, itd. ter ustanov; svojo knjižnico.
Delež znaša 100 d.n, ki ee lahko plača
v obrokih. Delež zadružnikovega družin,
skega člana znaša 20 din. Člani odgovar
iajo za obveznosti zadruge z desetkratnim zneskom vpisanega enkratnega te.
tneljnega oziroma družinelrega deleža.
Zadruga razglaša važnejše sklepe v
s'vojîh poslovnih prostorih.
Upravna odbor eeatavlja 7 do 9 članov,
k: jih voli zbor izmed zadružnikov za
dobo enega leta.
, .
Za zadrugo podpisujeta po dva člana
upravnega odbora,, katerih enega, lahko
nadomešča po upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge.
Izbrišejo se Člani upravnega o'dbora:
Jlohar .Marija, Košir Magdalena, Bencina
Janez, Bainbič Ivan, Lavrič Janez, Levstik Franc, Ruparčič Jože, Kordiš^ Anton
in .vpišejo novi člani odbora:
Lavrič Franc, kmet, Hrib 14.
Baraga Alojzij, kmet, Segava vas 7,
Bambič Jože. nameščenec, Travnik 38,
Lavrič Ivan, delavec. Segava vas 28,
Pooblaščenka za sopodpisovanje je Bar.
toi Karla, poslovodja. Hrib 70.
II. Na zboru 26. II. 1950 eo se spremenila zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga na
Hribu, 0L0 Kočevje.
, Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Lavrič Ivan. delavec, Segava vas 28.
Košmrl Alojzij, nameščenec. Mali log 4.
Mohar Franc, teeač, Mali log 27,
Knaus Jože, delavec, Hrib 15,
Knaus Rudolf, delavec, Hrib 7.
Kordi? Ivan. kmet, Hrib 13.
Pooblaščenka za sopodpieovanje je Gretrorč Ivanka, knjigovodja, Srednja vaf> 3.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. junija 19S0> . »
Zadr II W6
7077

•

480.
Sedež" Jezersko.
Dan vpisa: 11. iii!iia,t950.
Besedilo: Kmetij*!,-» /•••••• z omeienim ianistvotiv na'.Tpzer=!ieni.
Na zboru 25. II. 1950 so se ,<snremen<ila
zadružna pravila v.,1.,,2.,in 1,8. Qenu.
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Besedilo odslej: Kmetijska zadruga, Je.
Eersko.
Upravni odbor sestavlja 7 do 9 Slinav.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Karničar Anten, Anko Ivan, Suša Jernej,
Muri Ivan in vpišejo novi člam odbora:
Piskemik Jakop, Žagar, Jezersko 101,
Zaplolnik Miha. •••••, Jezersko 24,
Robnik Viktor, kmet, Jezersko 23,
Muri Anzelm, kmet. Jezersko 110,
Virnik Anton, kmet, Jezersko 10,
Siberie Janez, Žagar. Jezersko 52.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. julija 1930.
Zadr VI 61/4
7535

•

481.
Sedež: Jurjevica.
Dan vpisa: 7. julija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje.
nirn jamstvom v Jurjevicj.
Na zboru 9. II. 1950 60 ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
JurjevicL
Izbrišejo ee Sani upravnega odbora:
Mihelič Ivan, Kolir Rudi, GoršiČ Jože,
Gornik Jože, Sile Martin, Sile Janez in
vpišejo novi člani odbora:
Lovšin Karolina, gospodinja. Kot 28,
Bob Alojzij, kmet, Jurjevica 44,
Campa Anton, gozdni delavec, Kot 5,
Pogačnik Karol, gosp. poslovodja, Jurjevica 58,
Gorle Ivan, kmet. Kot 7,
Gornik Frančiška, kmetica, Kot 3.
Zidar Jože, kmet, Breze 3.
Lwiar Franc, kmet. Breze 32.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. julija 1950.
Zadr III 92/2
7393
•
4S2.
Sedež: Kamnik.
Dan vpisa: 27. junija 1950.
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje.
nim jamstvom v Kamniku.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Kumer Tvo, Srakar Jože, Podgoršek Blaž,
Čebul j Alojz, Vindšnurer Anica, Potokar
Viktor, Švihart Make in vpišejo novi člani
odbora:
Ulman Jan." upokojenec, Zaprice 53.
Požar Jože. drž. mojster, Graden,
Klemenčič Jožko, ekonom, šutna 18,
Slapar Valentin, krznar, Kamnik mesto,
Cerar Berto, kantiner invalid, Kamnik
mesto 71,
Vlaj Lojzka, Šivilja. Graben 8,
Zore Janko, kovač, Kamnik mesto 72.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. junija 1950.
Zadr VI 224/2
6901
483
S«dež: Kočevje.
Dan vpisa: 24. junija 1950.
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih zadrug z omejenim jamstvom v Kočevju.
Na zboru 16. IV. 1950 so «e spremenila
•••ružna pravila v 1., 2. in 18. Členu.
Bpsedilo odslej: Okrajna z*eza kmetij.
Hj^kib zadrug v Kočevju.
Upravni odbor sestavlja 11 članov.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Bencina Drago, Mohorič Mirko, Hude Erv,in žbontar Franc, Gorle Franc, •••••
Vinko in vpišejo novi Člani odbora:
Tom?ič Jože. kmet. Nemška vas 17,
Petpr'in Anton, kmp». Rlatnik 28,

Gabrijan Jože, kmet, LLvold 7,
Geke Alojz, kmet, Ribnica,

Prijatelj Ignac, kmet, Dol. Lazi 17,
Kure Jože, kmet, Nemška Loka 13,
Andolšek Anton, kmet, Hrovača 15,
Boh Alojzij, kmet, Jurjevica 44,
Rus Marija, kmetica, Kočevska Reka 58,
Nosan Ivan, kmet, Zigmarice 75.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. junija 1950/
Zadr III 9/5
6822

•

484.
Sedež: Kokra.
Dan vipi6a: 11. julija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje.
nim jamstvom v Kokri.
Na zboru 5. III. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej; Kmetijska zadruga,
Kokra.
Izbrišeta ee člana upravnega odbora:
Rezman Jože, Povšnar Janko in vpišeta
nova člana upravnega odbora:
Polauiai Malči, kmečka hči, Kokra 33,
Klemene Franc, gozdni del., Kokra 7.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. julija 1950.
Zadr VI 46/3
7537

Stev. 23 — 21. VII. I960
Likvidacijsko firmo podpisujeta po dva
likvidatorja skupaj.
Zadr IV 18/24
6509
Sedež: Radomlje.
Besedilo: Potrošniška zadruga z omejenim jamstvom v Radomljah.
Na zboru 2. IV. 1Ö50 so se spremenila
zadružna pravila v 19. členu.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Roje Alojzij, Pogačar Jože, Kočar Janez in
vpišejo člani odbora:
Pirš Ivan, mesar. Radomlje 23,
Kaplja Lado, šofer, Radomlje 91,
Jerman.Ivan, mlinar, Radomlje 42,
Jerman Rudolf, delavec. Hudo 9,
Qsolïn Tine, delavec-, Rova 22.
Zadr V 125/4
6512

Sedež: Sv. Jurij pri Celju.
Besedilo: Potrošniška zadruga z omejenim jamstvom v Sv. Juriju pri Celju.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Merslavič Tone, Rozman Alojz, Zeleznik
Franc, Ferlaž Rudolf, Kocjan Slavko in
vpišejo novi člani odbora:
MaČkovšek Anton, stroj ključavničar.
Sv. Jurij 84,
Pinci Franc, nameščenec, Sv. Jurij 42,
Potočan Frane, nameščenec, Sv. Jurij
485.
št. 18,
Sedež: Novo mesto.
Feriez Marija, zbiralka mleka, Sv. Jurij
Dan vpiaa: 7. julija 1950.
St. 83,
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih zaŠter Anica, poslovodja, Sv. Jurij 26.
drug z omejenim jamstvom v Novem meZadr VIII 54/3
6513
stu,
j
Okrožno sodišče v Ljubljani
Na občnem zboru 26. IV. 1950 so 6e '
dne 17. junija 1950.
spremenila zadružna pravila v 1., 2. im
•
3. členu.
487.
Besedilo odslej: Okrajna zveza kmetijSedež: Podpreska.
skih zadrug v Novem mestu.
Dan vpisa: 5. julija 1950.
1. točka 3. člena se glasi: predstavlja
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejein povezuje vse zadruge kmetijskega zna.
nim jamstvom v Podpreski.
čaja svojega okraja, kakor tudi kmetijske
Na zboru 5. III. 1950 so se spremenila
delovne zadruge.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora: zadružna pravila v 1. in 2. Členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Aš Franc, Hočevar Anton, Gačniji Franc
Podpreski.
Strniša Tilka. Majzel Dora, Pavšel Avgust,
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Povše Janez. Hočevar Anton, Gačnik Franc
Levstik Olga, Ješelnik Franc, Maurin
in vpišejo novi člani odbora:
Anton ter pooblaščenec za eopodpisovaŠkufca Stane, kmet. Bučna vas 13,
nje: Levstik Karla in vpišejo novi člani
Šiško Janez, zadružnik, Tolsti vrh 9,
odbora:
Bradač Alojz, zadružnik, Podhosta,
JanežiČ Anton obratovodja, Podpreska
Florjančič Ana. zadružnica, št. Peter,
št. 34,
Kopina Janez, kmet, Bela cerkev,
Pantar Jože, kmet. Novi kot 24,
Hudokhn Karol, kmet. Vrh polje 3.
Cimprič Valentin, kmet, Novi kot 21«
Zadr TIT 16/6 - Nm
7390
Pooblaščenca za eopodmsovanjo sta Lev-.
Sedež: Smihel pri Žužemberku.
6tik Olga. poslovodja, Podpreska 1? in
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- Turk Franc, knjigovodja, Draga 15.
nim jamstvom v šmihelu pri Žužemberku.
C' /žno sodišče v Ljubljani
Na občnem zboru 26. III. 1950 so se
dne 5. julija 1950.
spremenila zadružna pravila v 1. in 2.
Zadr IV 3/3
7319
členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v 488.
Šmihelu pri Žužemberku.
Sedež: Sovodenj.
Zadr III 93/3 - Nm.
7391
Dan vpisa: 10. junija 1950.
Okrožno sodišče r Ljubljani
Besedilo: Kmetijska zadruga z omedne 7. julija 1950.
nim jamstvom v Sovodnju.
Na zboru 26. II. 1950 eo «e spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
486.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga »
Sedež: Ljubljana.
Sovodnju.
Dan vpi6a: 17. junija 1950.
Izbrišejo se člani upravnega odbora
Besedilo: Učiteljska samopomoč v Ljubšifrar Janko, Podobnik Jakob, Jezeršek
ljani, zadruga z omejenim jamstvom.
Terezija, Bevfc Franc in vpiSejo nov'
Na skupščini 28. V. 1950 ie zadruga
člani odbora:
prešla v likvidacijo.
Kržišnik Ignac, kmet. Sovodenj 13,
Likvidacijska firma: kakor doslej s pTiStremfelj Jože. kmet, Koprivnik 23,
stavfeom >v likvidacija*.
Treven Janez, kmetski sin, Laniše 7
Lik'vidàtorji: Fiere Pavle, rei. min. pro.
Šifrar Feliks, mizar, Sovodenj 10.
«vete v poS., Zupančičeva 10,
Okrožno sodišče v Ljubljani
Novak Jakob upok učitelj.. Glinška 16,
dne 10. junija 1950.
Ambroži? Josip, upok. 5Ó1. upravitelj.
2ad* V •/3
6371
čopora i, irei v LjuMianJ.

Štev. 23 — ai. VII. 1950
489.
Sedež: St. Peter.
Dan vpisa: 31. maja 1950.
Beuedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga >Dan zmage« v Št. Petru.
Iìbrtìejo ee člana upravnega odbora:
Tercpčič Janez, FlorjančiS Josip, Gregorčič Pepca in vpišejo novi člani odbora :
<•
Flarjančič Jože, zadružnik, St. Peter
St. 21.
Medved Stane, zadružnik, Čeunjica 22,
Žitnik Alojz, zadružnik, Št. Peter 10.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. maja 1950.
Zadr VII 70/2
5739

•

490.
Sedež: Smarjcta, Novo mesto.
Dan vpisa: 27. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Smarjeti pri Novem mestu.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Pelko Janez, Pavlin Franc, Cvelbar Frano,
Golob Anton, Jeglič Jože in pooblaščenec
za sopodpieovanje Logonder Leopold ter
vpišejo novi člani odbora:
Jerele Martin, kmet, Brezovica 16,
Ernc Janez kmet, Sela 11.
Gregorčič Pavlina, gospodinja, Gorenja vas 27,
Blažič Anton, delavec. Zaloviče 1,
Zoran Ivan, delavec. Obrh 13,
Štraeberger Jože, kmet, Vinica 26.
Pooblaščenca za sopodpisovanje etaMole
Olga, poslovodja In TomSič Martin, knjigovodja.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. junija 1950.
Zadr III 2/3
7321

•

/

491.
Sedež: Trava, OLO Kočevje.
Dan vpisa: 7. julija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom na Travi.
I. Na ustanovnem zboru 11. VII. 1948
je bila zadruga ustanovljena za nedoločen
čae.
Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši
1& čim kulturnejši način oskrbuje svoje
člane z vsemi potrebnimi potroSnimi predmeti;
2. da odkupuje v svojem okolišu
v
ee kmetijske pridelke in izdelke v skladiu z postavljenim načrtom za dobro oskrbo mest in drugih industrijskih središč in
eklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešuje in razvija vse panoge kmetijskega
gospodarstva na svojem področju, tako
poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, vino.
gradništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, domačo obrt itd., posebno le tiete panoge
oziroma kulture, ki v danih naravnih po?oj"h
najbolj uspevajo; 4. da uvaja za po.
v
ečanje kmetijske proizvodnje in e tem
*a naraščanje blagostanja svojih članov
naprednejše tehnične ta agronomske metode v kmetijstvu v ta namen nabavlja
kmetijske stroje, umetna gnojila itd., ustavlja ambulante za živino, plemenilne
Postaje, organizira semensko službo, likrbi
2? gojitev sadnih, gozdnih in" drugih eaf* itd.; 5. da organizira predelavo krae.
•••• pridelkov, obrtne delavnice za potrebe svojih članov in izrablja pri tem
Predvsem lokalne surovine; 6. da zbira
•^•••• prihranke v obliki hranilnih vlog
'n
notranjih posojil za ustvarjanje obrat0:11
sredstev an podeljevanje kreditov svo-
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jim članom; 7. da skrbi za gospodarski
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh
prebivalcev svojega okoliša tako, da prireja v svojem zadružnem domu strokovna
in politična predavanja, kulturne prireditve, etrokovne tečaje, razstave, predvajanja
filmov, goji fizkulturo, itd. ter ustanovi
svojo knjižnico.
Delež znaša 100 din, ki ee lahko plača
v obrokih.
člani odgovarjajo za obveznosti zadruge
z desetkratnim zneskom vpisanega enkratnega temeljnega deleža.
Zadruga razglaša važnejše ektepe v svojih poslovnih prostorih.
Upravni odbor je sestavljen Iz 5 do 7
članov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov
za dobo enega leta.
Za zadrugo podpisujeta po dva člana
upravnega odbora, katerih enega lahko
nadomešča po upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge.
Ulani upravnega odbora eo:
Miklič Jakob, kmet, Trava 4,
štajnar Ema, šivilja, Trava 6,
Knavs Anton, kmet, črni potok 4,
UrbanSč Jože, kmet. Trava 5.
Voli Franc, kmet, Podplanina 2.
Pooblaščenec za 6opodpisovanje je Janež Jakob, poslovodja, Trava 3.
II. Na zboru dne 5. III. 1950 so se spremenila zadružna pravila v 1. in 2. členuBesedilo odslej: Kmetijska zadruga.
Trava.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Miklič Jakob, Križ Valentin. Knave Anton, Urbančič Jože, Volf Franc in pooblaščenec Janež Jakob, ter vpišejo novi člani
odbora:
Janež Jakob, kmet, Trava 8,
Krti Valentin, voznik, Trava 16,
Mlakar Ludvik, kmet, Trava 31,
Lipovec Katica, gospodinja, Podplanina
št. 6,
Miklič Jakob, kmet. Stari kot 27.
Janež Jože, kmet, Pungart 5,
Kovač Frančiška, delavka. Srednja vae
št. 8.
Pooblaščenec za sopodpisovanje ie Mohär Jože. poslovodja. Trava 4.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. julija 1950.
Zt 82/50 - Zadr VIII 52/1 7394
492.
Sedež: Trebnje.
Dan vpisa: 30. junija 1950.
Besedilo: Obrtna nabavno.prodajna zadruga z omejenim jamstvom v Trebnjem
na Dolenjskem.
Izbrišeta ee člana upravnega odbora:
Juhart Franc, Marolt Josipina in vpišejo
novi òlanl odbora:
Saje Ladislav, mizar, Trnje 7,
Opaha Alojzij, sodar, Bistrica,
Podpadec Jože. mlinar. Kamni potok 10.
Okrožno sodišče • Ljubljani
dne 30. junija 1950.
Zadr III 69/3
7076

•
498.
Sedež: Urana sela.
Dan vpisa: 12. julija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga i omeje.
nim jamstvom v Urgnih gelah.
Na zboru 2. IV. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga T
Urinih selah.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Jakše Ivan, öparovec Ivan, Okleščen

Martin, Gašper Ivan, Skedelj Janez ia
vpišejo novi člani odbora:
Logar Ivan, nameščenec, Uršna seia 62,
Klobučar Alojz, kmet. Urina sela 77.
Okrožno sodišče r Ljubljani
dne 12. julija 1950.
Zadr III 26/4
7534
494.
Sedež: Velike Lašče.
Dan vpisa: 31. maja 1950.
Besedilo: Potrošniška zadruga * ome.
jenim jamstvom v Velikih Laščah.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Zevnik Franc, Rigler Franc, Virant Janez, Tomšič Milan in vpišejo novj člani
odbora;
*
Rupar Jože, zidar. Vel. Lašče 102,
Zaiar Ciril, uslužbenec. Male Lašče,
Andolšek Feliks, poslovodja, Račića
št. 40,
Perhaj Jože, delavec, Rauca 31.
Zadr VI 238/2
5737
Sedež; Videm, Dobrepolje.
Dan vpisa: 14. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska ladniga, Videm,
Dobrepolje.
Na zboru 28. V. 1950 so 6e spremenila
zadružna pravila v l. jn 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga. Videm—Dobrepolje.
Izbrišeta ee člana upravnega odbora;
Kastelic Anton, Strnad Jože in vpišeta
nova člana odbora:
Zabukovec Anton, zidar, Cesta 69,
Novak Anton, kmet, Mala va» 14.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. junija 1950.
Zadr VI 37/3
6370

•

493.
Sedež: Visoke.
Dan vpisa; 2. junija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga « omejenim jamstvom na Visokem.
Na zboru 31. I. 1950 eo ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga n*
Visokem.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Meran Ivan. Vreček Vinko, Aljančič
Ignac, Koželj Aleš, Šimenc Fo-anc, Pipan
Franc dn pooblaščenec Šter Albin ter vpišejo novi člani odbora:
Bukovnik Franc, gostilničar, Hotemaže 29,
Šolar Rudolf, kmet, Olševek 30.
Brolih Jože, kmet, Visoko 32,
Kremžar Matevž, voznik, Luže 35,
Jekovec Franc, kmet. Luže 37,
Zaplotnik Franc, kmet, Hotemaže 2.
Pooblaščenec za eopodpisovanje je Markič Helena, .knjigovodja, Visoko 59. \
Okrožno sodišče v Ljubljani,
dne 2. Junija 1950.
Zadr VI 66/2
5865

•

496.
Sedež: Zameško, OLO Novo mesto.
Dan vpiea; 7. julija 1950.
Besedilo: Kmetijska «adruga z omejenim jamstvom, Zameško.
I. Na ustanovnem zboru 25. V. 1948 j:
bila zadruga ustanovljena s? nedoločen
čas.
Naloge zadruge eo: 1. da na čim boljšđ
in čim kulturnejši način oskrbuje svoje
člane z veemi potrebnimi potrošniori
predmeti; da odkupuje v svojem okolišu vee kmetijske pridelke in izdelke •
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skladu 6 postavljenim načrtom za dobro
oskrbo mest in drugih industrijskih središč in sklepa v ta namen pogodbe; 3. da
pospešuje • razvija vse panoge kmetijSKeja gospoaartiva na evc-jem področju, tako poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev
industrijskih m drugih kultur, gozdarstvo, domaČo obrt itd.; posebno še tiste
panoge oziroma kulture, ki v danih naravnal pogojih najbolj ' uspevajo; 4.' da
uvaja za povečanje kmetijske proizvod,
nje in s tem za naraščanje blagostanja
svojih članov naprednejše tehnične in
agronomske metode v kmetijstvu in v ta
namen nabavlja kmetijske etroje, umetna
gnojila itd.; ustanavlja ambulante za živino, plemenilne postaje, organizira selekcijo živine, gradi eilcee, organizira eemensko službo, ekrbi za gojitev sadnih,
goznih in drugih sadik itd.; 5. da organizira predelavo kmetijskih pridelkov in
obrtne delavnice za potrebe svojih članov
in izrablja pri tem predvsem lokalne surovine; 6. da zbira kmečke prihranke v
obliki hranilnih vlog in notranjih posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in
podeljevanje kreditov svojim članom; 7.
da skrbi za gospodarski, strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh prebivalcev
svojega okoliša tako, da prireja v svojem
zadružnem docri strokovna in politična
predavanja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, razstave, predvajanja filmov,
goji fizkulturo itd. ter uetanovi avojo
knjižnico.
Delež znaša 100 din, ki se lahko placa
v obrokih.
Član' odgovarjajo za obveznosti zadruge
z desetkratnim zneskom^ vpisanega enkratnega temeljnega deleža.
Zadruga razglaša važnejše sklepe v svojih poslovnih prostorih.
Upravn; odbor je sestavljen iz 5 do 7
Članov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov
za dobo enega leta.
Za zadrugo podpisujeta po dva člana
upravnega odbora, katerih enega lahko
nadomešča po upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge. Člani upravnega odbora eo:
Baje Jože. kmet. Zameško 7,
Fakin Barica, kmetica, Zameško 2,
Bari« Franc, krnet. Hrvaški b-TOd 3,
Kirar Franc, kmet. Hrvaški brod 3,
JambreSič Štefan, delavec, Zameško 17,
OStir Jože, kmet, Zameško 4.
II. Na zboru 18. V. 1930 eo se ^premen la zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga, Za.
tn^Sko.
Izbrišejo se člani upravnega odbora: Fakin Barica, Barič Frane, Kirar Franc,
Jambrešič Stefan, Oîtfr Jole in vpišejo
novi clan; odbora:
*
Kresal Martin, delavec, Zameîko 8,
üdvanc Slavka, kmečka delavka, Mršeča vas 4,
Martinčič Jože, kmet. Hrvaški brod 24,
Cerne Janez, kmet, Mršečd vas 6.
Okrožno suđišfe v Ljubljani
dne 7. julija 1930.
Zt 81/50 - Zadr VIII 51/1 7392

•
497.
Sede?.- Zamostec OLO Kočevje.
Dan vpisa: 28. umija 1950.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom, Zamostec.
I. Na ustanovnem zboru 9. II. 1949 je
b'Ia " zadruga ustanovljena za nedoločen
čas.

Stev. 23 — 2-1. VII. 1950

Naloge zadruge so: 1. da na čim boljši
in cim kulturnejši način oskrbuje svoje
diane z vsemi potrebnimi potrošnim i predmeti; 2. da odkupuje v svojem okolišu
v<*e kmetijske pridelke in izdelke v skladu z postavljenim načrtom za dobro oskrbo mest in drugih industrijskih središč in
sklepa v ta namen pogodbe; 3. da pospešuje m razvija vse panoge kmetijskega
gospodarstva na evojem področju, tako
poljedelstvo, živinoreja sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, gojitev industrijskih in drugih kultur, gozdarstvo, doma.
čo obrt itd., posebno še tiste panoge
oziroma kulture, ki v danih naravnih pogojih najbolj uspevajo: 4. da uvaja za po.
večanje kmetijske proizvodnje in s tem
za naraščanje blagostanja svojih članov
naprednejše tehnične in agronomske metode v kmetijstvu in v ta namen nabavlja
kmetijske etroje, umetna gnojila itd., usta.
navija ambulante za živino, plemenilne
postaje, organizira selekcijo živine, gradi
silose, organizira semensko službo, skrbi
silose, organizira semensko službo, skrbi
za gojitev sadnih, gozdnih in drugih kultur itd.; 5. da organizira predelavo kmetijskih pridelkov in obrtne delavnice za potrebe svojih članov in izrablja pri tem
predveem lokalne surovine; 6. da zbira
kmečke prihranke v obliki hranilnih vlog
in notranjih posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in podeljevanje kreditov svojim članom: 7. da skrbi za gospodarski
strokovni, kulturni in prosvetni dvig vseh
prebivalcev svojega okoliša tako, da prireja v evojem zadružnem domu strokovna
in politična predavanja, kulturne prireditve, strokovne tečaje, razstave, predvajpsjf- filmov, goji fizkuHuro, itd. ter ustanovi svojo knjižnico.
Delež znaša 100 din, ki ee lahko plača
v obrokih. Delež eadružnikovega družin,
skega člana znaša 20 din. Člani odgovarjajo za obveznosti zadruge z desetkratni m zneskom vpisanega enkratnega temei JDPga oziroma družinskega deleža.
Zadruga razglaša važnej.e eklepeevevo.
jih poslovnih prostorih.
Upravni odbor sestavlja 5 do 9 članov,
ki jih voli zbor izmed zadružnikov za
dobo enega leta. Za zadrugo podpisujeta
po dva člana upravnega odbora, katerih
enega lahko nadomešča po upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge.
Člani upravnega odbora so: •
Brinšek Lado kmet. Zamostec 35,
Košmr! Farne, delavec, Preska 2,
MiheliČ Valentin, škafar, Sioovica 11,
Pintar Jože. delavec, Lipovščica 11.
Ceša rek Jože, Žagar in mlinar, Ravnldol 11.
II. Na zboru 19. II. so ee spremenila
zadružna pravila v 1. In ,2. členu.
Besedilo odelej: Kmetijska zadruga, Zamo3tec.
Izbrišejo se člani upravnega .odbora:
Mibelic" Valentin, Ceïarek Jože in vpiäejo
novi elani odbora:
Arko Franc kmet. Zamostec 15,
Cvar Jože, kmet, Zamostec 17,
Kovače Dominik, lesni manipulant, Zamostec 52,
Zabukovec Viktor, tesar, Vince 28.
Okrožno sodHče v Ljubljani
dne 28. junija 1950.
Zt 80/50 — ZadT VIII 50/1 Ö902

Izbrišejo se član: upravnega odbora:
Volmajer Alojz. Koležnik Marica, Marki
Jožef, Jer.č Ivan, Koder Ivan in vpišejo
novi izvoljeni člani odbora:
Volmajer Maks, kmet, Brezno ob Drava,
predsednik.
Siler Miha, kmet, Kozji vrh,
Grager Alojz, Brezno,
Viltužnik Ivan, kmet, Kozji vrh,
Sarman Adolf, delavec, Javorek.
Zadr III 103
7327
Sedež: Dravograd.
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna zadruga z o. j- Dravograd.
Sedež: odslej: Slovenj Gradec.
Besedilo odslej: Obrtna nabavno prodajna zadruga z o. j. Slovenj Gradec.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Ločičnik Miroslav, Krevelj Franc, Kerčnik Stefan, •••••• Vinko, Kaker Zofka,
Ramšak Jože in vpišejo novi izvoljeni člani odbora:
'
Krofi Anton, tesar, mojster, Slovenj
Gradec,
Zupančič Janko, ključavničar. Slovenj
Gradec,
Stelcer Aleksander, tapetnik, Sloveinj
Gradec,
Gregor Rudolf, kovač, Vuzenica,
Knežar Franc, mizar, Otiški vrh,
Tičnikar Franc, mizar, Turiška vas. .
Krpfl Anton je predsednik, Zupančič
Janko podpredsednik, Štelcer Aleksander
pa tajnik upravnega odbora.
Pooblaščenec za sopodpisovanje je Pungeršek Mara, poslovodja, Slovenj Gradec,
Zadr IV 121
. 752?
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih zadrug za okraj Dravograd v Dravogradu.
1
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Velikonja Lado. Jurjec Jože. Slavic Jožko,
Cebular Dana, štibler Kristina in MraVljak Viktor in vpišejo novi izvoljeni člani
odbora:
Kordež Ivan, predsednik KZ, Libeliče,
Jeseničnik Stane, predsednik KZ, Straže,
Skutnik Miha predsednik KZ, Muta,
LaenJk Silvo, odb. okr. OF, Slovenj
Gradec,
Hajnc Ivan, predsednik KZ, Maren'
berg; '
• Pečovnik Kristan, org. jekretar, Slovenj Gradec,
Kolarič Dušica, upravitelt kmet., šole,
M&remberg,
Kumer Mirko, poverjenik za gozdarstvo, Prevalje,
Hefler Bottazar, knjigovodja, Marenberg.
Zadr III 62
7530

498.
Sedežr Brezno ob Dravi.
Dan vpisa: •. julija 1950.
Besedilo: Kmetijska nabavno prodajna
zadruga, Brezno ob Dravi.

Sedež: Hotinja vas.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Hotinj«
vas.
Ižbr^ejo ee člani upravnega odbora: .
Klaainc Franc, Saberadk Anton. ••••••
\

Sedež: Fram.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Fram. Izbrišejo se Člani upravnega odbora:
Triep Dragica. Grajf Ivan, Pernat Frane,
Vrečko Jožef in vpišejo novi izvoljeni
elani odbora:
Josifovič Teodor, kmet. Morje,
Pokrivač Matevž, kmet, Morje.
Bežjak Stanko, obratovodja, Fram,
Pieanec Andrej, zadružnik, Fram.
Kraner Vera, zadružnik, Fram,
Černej Stefan, star., zadružnik. Fram.
Viher Jože je predsednik. Ledinek Jože, podpredsednik, Stern Oskar pa tajn•
upravnega odbora.
Zadr III 52
7526

Štev. 23 - 21. VII. I960

••• LIffl LBg

Iv-•••• ju vpišejo novi izvoljeni Sani odbora:
šmirmaul Staiüto, öevljar, Orehova vas,
Lešnik Franc, kmet, Orehova vaš,
Kobše ètefan, kmet, HeÜnja vas.
šmirmaui Stanko je predsednik, Kac
Alojz pa podpredsednik upravnega odbora.
Zadr III 108
7525
Sedež: Ormož.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Ormož.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Soštarič Anton, Kuharic Ciril. Arko
Franc, Zinko Ivan, Hanželič ètefka, Kutter Anton in vpišejo novi izvoljeni člani
odbora:
Veeeliò Bons, kmet, Ormož,
Keček Jožko, ekonom, Hardek,
Ivanula Vinko, kmet, Loperšioe,
Kociper Angela zadružnik, Litme-rk.
Ozmec Avgust je predsednik, Paušner
Franc pa podpredsednik upravnega ed.
bora.
Zadr I 137
7528
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. julija. 1950.

Oglasi sodišč

Izbrisi
499.
Sedež: Kranj.
, Dan izbrisa: 6. julija 1950.
Besedilo: Nabavljalna zadruga državnih
uslužbencev z omejenim jamstvom v IL.
WdacijL
Zaradi končane likvidacije.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. julija 1950.
Zadr I 68/35
7323

Trgovinski register
eoo.

Vpisi

Sedež: Dob pri Domžalah, OLO Kamnik.
Dan vpisa: 27. junija 1950.
Besedilo: Gostilna Videmšek Marija.
Imetnik: Videmšek Marija, gostilničarfca. Dob 71.
• Obratni predmet: Izvrševanje gostilni.
«reka obrti.
Okrožno sodiš?« v Ljubljani
dne 27. junija 1950.
Zt 73/50 - Rg A VIII 178/1 6825

•

«01.
Sedež: Brezje, ML0 Maribor.
Dan vpisa: 12. julija 1930.
Besedilo: Zakupno jrostiače »Brezje«.
Imetnik: Lelnik Alojz, gostilničar,
Brezje pri Mariboru. DupleŠka cesta 49.
Zt 32/50 - Rg A V 2
7631
Sedež: Kamnica, MLO Maribor.
Beeedilo- Zakupno gostišče »Kamnioa«.
Imetnik; Pavesi? Josipina, gostilničar.
k
a, Kamnica pri Mariboru.
Zt 31/50
Rg A V 1
7632
Sedež: Zg. Radvanje, MLO Maribor.
Besedilo: Zakupno gostišče »Pri tipi«.
fmetnik: Planine Pavla, gostilnicarka,
&?• Radvanje pri Mariboru. Lackova ul.
st. 44.
Obratni predmet pri veeh tvrdkah: Iz.
?
rlevanje gosfilničarske obrti.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. julija 1950
Zt 33/50 _ Rg A V 3
7680

G 2S7!/Ô0—2
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Oklici o skrbnikih!
in razpravah
Vaadur Elizabeta, mala poseelmioa v Zg.
Dupleku St. 134 p. Sv. •••• pri Vurbergu, ki jo za&topa dr. Tomšič Franjo,
odvetnik v Mariboru, je vložila zoper
Veadur Jožefa, malega posestnika v Zg.
DHipleku št. 134, 6edaj neznanega biva.
lišča, tožbo za razvezo zakona.
Razprava bo 25. julija 1950 ob 8. uri
pri tem sodišču, soba št. 27.
Tožencu se postavi za skrbnika Kiep
Ivan, zidar iz Zg. Dupleka št. 133. ki ga
bo zastopal na njegovo nevarnost in stroške, dokler ee toženec sam ne javj ali ne
imenuje pooblaščenca.
Okrajno, sodišče Maribor okolica
dne 5. julija 1950.

Amortizacije
IV R 1256/50—4
7224
Na prošnjo Bolnice za duševne in živčne bolezni Polje, Ljubljana, ee uvede postopanje za amortizacijo vrednotnice, ki
jo Je prosilec baje izgubil in se njen
imetnik poziva, naj v dveh mesecih po
objavi v uradnem Ustu LRS uveljavi .TVOJO pravice, «sicer se bo po preteku roka
izreklo, da je vrednotnica izgubila jrav.
no veljavnost.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica št. 882/4 bivše hranilnice v Rogatcu na ime >Državna bolnica
za duševne bolezni Studenec—Ljubljana«
v znesku 1.237 din val. 31. XII. 1948, eedaj naložena pri Komunalni banki v Celju.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. junija 1950.

•

I R 39/50-2
7314
Na prošnjo Hole Genovele, pose&tnice
na GaluSaku št. 13, se uvede postopanje
za amortizacijo vrednotnice ki jo je proftilka med okupacijo izgubila in se njen
imetnik poziva, naj v dveh mesecih po
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi
svoje pravice, sicer bo sodišče po preteku
roka izreklo, da je vrednotnica izgubila
svojo pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica št. 846 bivše Hranilnice in posojilnice Sv. Anton v Slov. gor.
na ime Hole Genovefe z vlogo 1.428.61
dinarjev.
Okrajno sodišče r Gor. Radgoni
dne 30. junija 19S0.

•

R 125/50-3
7400
Na prošnjo Brvar Marije, kmetice \•
Motnika 58, •• uvede postopanje za amor,
tizacijo vrednotnice. kj jo je prosilka ba.
je izgubila.
Oznamenilo vrednotnice:
vložna knjižica Hranilnice in posojilnice
v Motniku št. 168. z vlftgo 1631 din.
R 126/50-3
739S
Na prošnjo Goričan Antonije, gospodinje iz Zg. Motnika 2, se uvede postopanje
za amortizacijo vrednotnice, ki so je pro.
silna baje izgubila.
Oznamenilo vrednotnice:
vložna knjižica Hranilnice m posojilnice
v Motniku Št 1072. • vlogo 2954 din.
R 124/50-4
7399

o. "fre'dnotnice, ki jo jè prosilka baje
izgujïffiû
••••••• vredgotaice:
\••••• knjižici Hranilnice in posojilnice
v Môrmku st.. 112, z. vlogo 2611 din.
R 127/50-3
7397
Na prošnjo Semprimožnika. Jožeta, cestarja v Mòtnilcu 24, se uvede postopanje
za amortizacijo vrednotnice. ki jo je prosilec bajo izgubil.
Oznamenilo vrednotnice:
vložna knjižica Hranilnice in posojilnice
v Motniku št. 994, z vlogo 1739 din.
Imetniki vrednotnic se pozivajo, naj v
šestih mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS priglasijo svoje pravice, sicer se bodo vrednotnice razglasile za neveljavne.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 8. julija 1950.

•

I R 786/50
7449
Na prošnjo Osredkarja Rudolfa, tov. delavca, Koroška Bela, Partizanska .13, se
uvede postopanj© za amortizacijo vrednostnega papirja, ki ga je prosilec baje izgubil, in ee njegov imetnik poziva, naj v
treh mesecih po objavi v Uradnem Ustu
LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bo
po preteku roka izreklo, da je vrednostni
papir izgubil svojo pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednostnega papirja:
zavarovanja polica št. 213390 Državnega zavarovalnega zavoda ravnateljstva za
LRS, življenjsko zavarovanje v Ljubljani
na ime Osredkar Rudolf.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. julija 1950.

•

I R 414/50-3 7318
Na prošnjo Gasar Julijine rpjene Oško.
la, poljedelke v Kančevcih'24, ee'uvede
postopanje za. amortizacijo hranilne "knjižice, ki ee je baje izgubia 'in. SB njen
imetnik poziva, naj v dveh mesecih po
objavi v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer ee bo po preteku roka
izreklo, da je ta vrednotnica brez moči.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica bivše Kmečke hra.
nilnice in posojilnice v Križevcih št. 27
na ime Oškoda Ludvik; Kančevci št 24,
z vlogo 1465.25 din.
I R 419/50—3
7315
Na prošnjo Rituper Aleksandra iz Markiševcev. sedaj neznanega bivališča, za.
stopanega po skrbniku Rituperju Francu,
poljedelcu v Markiševcih št. 41, se uvede
postopanje za amortizacijo vrednoinice, ki
jo je prosilec med vojno baje "izgubil in
ee njen imetnik poziva, naj v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bo po pTeteku
roka Izreklo, da je vrednotnica brez moči.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica, izdana od bivše Prek.
murske banke v Murski Soboti št. VIII a
290 (I Ra 439) na ime Rituper Aleksander z vlogo 1073.02 din.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 1 julija 1950.
*
II R 778/60-2
7252
Na prošnjo Kunci?' Angele iz Zg. Brnikov St fiO, se uvedf pretepanje za amor,
tizacijo vrednotnice, ki jo je prosilka baje
izgubila in ee njen imetnik pozva, naj v
dveh mesecih po objavi y Uradnem listu
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LRS uveljavi svoje pravice, .eicer se bo
po preteku roka izreklo, da j s vrednotnica izgubila svojo pravno veljavo.
Oznamenilo vrednotnice:
hranilna knjižica it. 197 bivie hranilnice in posojilnice v Cerkljah, z vlogo
2844.74 din.
II R 781/50-2
7253
Na prošnjo Pucko Julijane, delavke •
Praš št. 22, ee uvede poeopanje za amortizacijo vrednotnice, ki jo je prosilka baje
izgubila in 6e njen imetnik poziva, naj
v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS uveljavi svoje pravice, eicer se bo
po preteku roka izreklo, da je vrednot,
niča izgubila svojo pravno veljavo.
Oznamenilo vrednotnice;
hranilna knjižica št. 1245 bivše hranilnice in posojilnice v Železnikih z vlogo
v obračunanem znesku 2.075.29 din.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. julija 1950.

Oklic dedičem
O 439/50
7448
V zapuščinski stvari po Mariji Bida, gospodinjski pomočnici iz Trüca. Ljubljanêka cesta 24, ki je umrla 26. V. 1950, za.
puetivši naredbo poslednje volje, ee njena
sestra Valentina Bedina, nazadnje na Reki, sedaj neznanega bivališča, poziva, naj
se v šestih mesecih oglasi pri sodišču ah
imenuje pooblaščenca, ker jo bo sicer v
zapuščinskem postopku zastopal skrbnik,
delež pa bo hranil skrbstveni organ.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. Julija 1950.
0 245/48 - O 246/48
74S0
Donosa Julijana rojena Crnko, stara 68
let iz Velikih Dolenčev, je 14. V. 1935
umrla v Bethlehemu, ZDA. zapustivši naredbo poslednje volje.
Njen sin črnko.Donoša Ka-el je umrl
24. XII. 1929 v Bethlehemu. ZDA, brez
izjave poslednje volje.
Sodišču sta znana samo dediča Donosa
Franc in Alojz, delavca v Allentown Pa.
V6i, ki mislijo, da imajo dedno pravico do
zapuščine imenovanih, se nai v šestih mesecih priglasijo temu sodišču ali pa postavljenemu skrbniku Matašu Karlu, poljedelcu v Dolencih 78 m podajo svojo
dedno priglasitev, ker se bo zapuščina sicer obravnavala e tistimi, ki ee bodo priglasili za dediče in dokazali dedno pravico, neepreieti del zapu^činp pa ho pripa
del državi.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 8. Julija 1950

Pozivi upnikom in ri«H7"iVom
1 848/48-13
,
7310
Okrajno sodišče Maribor mesto objavlja
•
po
č>nu uredbe o likvidaciji razmerij,
nastal h z r.aplembo premoženja z dne
15 III, 1949 (Uradni liât FLRJ št. 23l9fi/49) uvedbo likvidacijskega postopka
obveznosti in terjatev zaplenjenega premoženja Zamude Ivana, bivšega trgovca
Mar bor, Pobrežje, Nasipna uL 58. in sicer
zalogo blaga v zaplenjeni trgovinf v cenil
ni vrednosti 30.787.02 din.
Sodišče poziva vse upnike, da v 60 dneb
po objavi v Uradnem listu LRS priglasijo
temu sodišču 'svoje terjatve, ker «ieer ne
bodo upoštevane. Upniki «e nai ravnajo
po določbah 9 m 10. člena rit nrpdbe.
Okrajno sodišče Maribor mest«
dne 30. junija 1950,

7309
Podpisano eodišce je uvedlo likvidacij,
ski postopek po uredbi o likvidaciji razmerij, nastalih z zaplembo premoženja
z dne 15. III. 1949 (Uradni Ust FLRJ,
št. 23—196/49) glede tehle zaplenjenih
premoženj:
1. De Franceschi Alojzij, živinozdravnik, Ilirska Bistrica, premičnine
2. Altavilla Mihael, Zabiče, nepremičnine
3. Ongaro Lino in Gaetano, 'Jrnovo,
nepremičnine
4. Romano Ernest pok. Mart.na, Trnovo, II. Bistrica, nepremičnine in premičnine
5. Pazzagli Josip od Ivana, trgovec,
Trnovo, 11. Bistrica št. 356, nepremični,
ne in premičnine
6. Lanfredi Josip, trgovec, Jurdanl,
nepremičnine
7. Leonardo D'Aqu|ista, II. Bistrica,
nepremičnine in premičnine
8. Simone Franc, trgovec, II. Bistrica
št. 3čC, nepremičnine in premičnine
Ü. Paol'i -e, N., II r. Bistrica, premičnine
10. Scarpa Ivan pok. Josipa, trgovec,
Trnovo pn Ilir. Bistrici, nepremičnine
11. Gioventù ital. del. Littorio, II. Bietrica, nepremičnine
12. Guatelli Angelo, gradbeni podjetnik,
Celje 6, nepremičnine
13. Mihačič Stanislav pok. Josipa, kmet,
Trnovo pri Ilir Bistrici, nepremičnine
14. Macilis Jakob, Knežak, premičnine
15. Priogho Franc in drugi Trnovo
pri Ilir. B str.ci, nepremičnine
16. Aita Franc Mala Bukovica pri Ilir."
Bistrici, nepremichne
17. Simčič Frančiška por. Altavila, Zabiče 2, nepremičnine
18. Konesjabo Albert pok. Antona, Pre'
irarje 67, nepremičnine
19. Božič Ivan, Trnovo št. 361, nepremičnne
20. U reu Nikolaj, Ilir. Bistrica št. 48.
pritikline
21. Opera Nazionale Maternità ed In.
fanzia Trnovo in Jelšane. nepremičnine
22. Zanzj Aleksnadpr, Dominik, Leon
in Vincenc, [1. Bistrica št. 21, nepremičnine e pritiklinami
23. Ivanč'č Tomaž od Antona, kmet, Golee, nepremičnine
24. Repine Miroslav od Josipa, trgovec
Prega rip 86, nepremičnine e premičninami
25. Medved Franc pok. Matije, Janeževo
brdo 12, nepremičnine e premičninami
26. Dr, Campeie Ivan, agronom, Zabiče
št. 1. nepremičnine
27. Pibrovec Ivana por. KovaJSič, Smrje
št. 8, nepremičnine
28. Federazione Prov; Fascdeta del
Carnaro, II, Bistrica, nepremičnine
29. Spilar Josip, kmet, Koseze 17, nepremičnine
30. Ursu Marija, Ilir. Bistrica št. 48.
neprpmicnine
31. Dolce Kajetan, Podgrad, nepremičnine
3?, Kovačič Josip, Smrje 6, nepremičnine
33 ITIjau Josip, Vrbovo 45, nepremičnine
Pozivamo vse upnike, da v 60 dneh po
objaTj tega oglasa priglasijo sodišču svoje
terjatve in pri tem navedejo ime in priimek osebe, ki jim je bilo premoženje
zaplenjeno.
Upnki, ki so že evojčas priglasili svoje
terjatve, lahko o tem v navedenem roku

Štev. 23 — 21. VII. 19S0
z vlogo obvestijo podpisano sodišče. Vlogi
priložijo potrdilo o tem.
Da pa ohranijo svoje pravice nasproti
zaplenjenemu premoženju, morajo v istem
roku priglasiti temu sodišču svoje terjatve:
1, upniki, ki niso priglasili svojih terjatev v 15 dneh po opravljeni zaplembi,
kakor tudi osebe, ki niso vložile tožbe po
5. in 21. členu zakona o zaplembi in o izvrševanju zaplembe, če jim enoletni rok
od dneva vložitve priglasitve še ni potekelVložitev prijave oprosti upnika, da bi mo.
ral vložiti posebno tožbo zaradi uveljavitve priglašene terjatve, oz. izločitvenega
zahtevka;
2. upniki, katerih terjatev je na tožbo,
vloženo po 5. členu cit. zakona, ugotovljena s sodbo sodišča.
Upniki iz točke 1. morajo prijavi priložiti dokaz, da enoletni rok še ni pretekel, upniki iz točke 2. pa overjen prepis
sodbo.
Prepozno vložene predloge in prijave bo
sodišče zavrnilo.
Okrajno sodišče v Ilir. Bistrici
dne 30. junija 1950.

•
Su 42/-2/50-2
7146
Podpisano sodišče je uvedlo likvidacijski postopek po uredbi o likvidaciji razmerij nastalih z zaplembo premoženja z
dne 6. III. 1949 (Uradni list FLRJ, št.
23—196)49) glede zaplenjenih imovin
(končni znesek znači vrednost imovine):
1. Omerza Jože, delavec, Rakitnica 15,
dve parceli in motorno kolo, 12.658.50 din;
2. Prijatelj Franc, kmet. Vel. Poljane
št. 23, posestvo, premičnine, 35.982 din;
3. Dejak Jože, kmet, Klinja vas 45, zemljišče in krava, 38.896 din;
4. Martinčič Franc, lesni manipulant,
Kočevje 375, njiva, premičnine terjatev,
36.185 din;
5. Oražem Franc, mizar • posestnik,
Ribnica, zda] Ljubljana, Cigaletova U
delavnica, gospodarska poslopja, zemljišče, hiša št. 99, živina orodje 623.773 din;
6. Miklič Ljudmila, kmetica, Trava 7,
zemljišče 30.547.73 din ;
7. Gornik Franc, kmet. Zigmarice 42,
zemljišče 16.613 din;
8. Zaje Anton, kmet, Zigmarice 53, poeestvo e hlevom, brez hiše, 51.935.60 din;
9. Rudež Marko, industrialec, Ribnica
št. 232, hiša št. 232, s pritiklinami in premičninami, eolastna polovica parne žage
e hišico, strojnico, kovačnico. parilnico,
sušilnico, lope, kozolec dvojnik industrijske naprave, garaže, zemljišče v k. o. Ribnica in Vel. Poljane; zaloga lesa; delež
pri družbi >Imprekef. 2,700.175.50din;
10. Klun Josip, kmet, Otavice 15» zemljiške parcele, premičnine, živina 18-936
dinarjev;
11. Rigler Josip, trgovec in poseetnik,
Dolenja vas 77 pri Ribnici, hiša št. 77,
zgradba za trgovino, skladišče, garaža,
hlev. lopa z delom zemljiške parcele, inventar in pohištvo, blago, 610.620din;
12. Cešaiek Marjeta, poseetnica, .Ribnica 53, hiša s skednjem in zemljiščem
45.322 din.
Pozivamo vse upnike brez izjeme, naj v
60 dneh po objavi tega oglasa priglasijo
«odišču svoje terjatve in pri tem navedejo
ime 'n priimek osebe, ki U le bilo premoženje zaplenjeno. Poziv velja vsem
upnikom, naj •• že » zaplembenem postopku v [.rHpisanih rokih priglasili svoje
terjatve ali ne, in ali so jih iztoževall aH
ne.

*têt. 28 - 21. vu.

IôSô

1'••••••• viožeoie prijave • predlože
••• iûdisèe zavrnilo.
Okrajno sodile* v Keìevju
dne 24. junij* 1&3Ô.

""**

Tali
Kà podlagi uredbe o likvidaciji rizme.
"j, nastalih z zaplembo premoženja, z
dne 15. lil. 1949 (Uradni M FLKJ, žt.
-d/49) se uvedo likvidacijski postopek
° zaplenjenem premoženju oseb (za J?ri«Qkom m prebivališčem Je navedena ee.
ûJlna vrednost zemljišta):
1. Stefanie Janez, posestnik. Tâuca gora it. 14, 40.148.31 din (Zp 22/45
2. Plut Martin, poscetnik, Črnomelj
iL 52, zemljišče in industrijsko podjetje
»Zorac, 1,778.565.19 din (Zp 25/45)
3. Kerin Anton, poeeetntK, Vinica *t.
03, 79.921 din (Zp 84/43)
4. Oetroniò Joelp, posestnik, Vinica it.
63, 03.079 din (Zp 85/45
5. Oven Franc, posestnik, ôtrâaaka vae
*t. 15, 4.612.S0 din (Zp 49/46)
fi. Koboti6 Frane, posestnik, Drtìaik
«». , 7.96.50 din (Zp 52/45)
". Cvetica Matija, poeeâtnik. Hraèl II.
22, 182.791 din (Zp 37/45)
8. Balkovêc Franc, peséètntk, Dreno.
v« et. 19, 34.203 din (Zp 60/45)
0. ètefano Franc, poièètnik, Obrh »t.
30, 5.8ÜS.60 din (Zp 58/45)
10. Klemene Pavêl, poeestnlk, Črnomelj, 1,711.188. din (Zp 88/45)
11. Zuniï Ivah, poseatnik, Vrh II. 1.
78.800 din (Zp 65/45)
12. Nemanič Janez, posestnik. DobraviC6 št. 10, 378.000 dia (Zp 72/43)
13. •••• Franc, po*e*taik, Vinica H.
41. zemlji ÏÏ6 in hiia. 75.901 din (Zp «.
45)
14. Žagar Joža, poèeetóik. Viaiea it.
12. 35.117 din (Zp 14/45)
15 Skublc Josip, poiMtflik. Črnomelj
«t. 133, 307.250 din (Zp 14/45)
15. Materie Jože. boeeatnik, Vido« »t
48, 20.649.60 din (Zp 19/45)
1* Grabrjjan Leopold, poâertttlkiublv.
*l trgovec. Metlika It. 254, •••••• a
Premičninami, 461.800 din Zp 34/45)
18. Berkopeo Stanlâlav, posestnik, Vi.
»lea it. 54, 1.158 dm (Zp 30/45)
Id. Cajnar Anton, poaeatnik, Krli«v.
*ka vas it. 13, 21.130 din (Zp 88/45)
20. Plut Jožo, posestnik, VrUia il. 8,
32.576 din (Zp 2/46)
, 21. plut Anton, posestnik, VrUca it.
•. 21.859 din (Zp 8/46)
22. fiuitarM Anton, posestnik le bivli
\m-Pc, Šemic" it. 7, 483.221.67 din (Zp

mi)

23. Simonis Anton, poeestnlk, Semi8
\ 22, 10.150 din (Zp 16/46)
. 24. Plut Janez, pomtnlk, Vrtača «•
•4. 1.991 din (Zp 4/4»)
, 25. Jak»* Anton, poeestnlk, PribiiJ*
\ *, 16.950 din (Zp 11/46)
, 26. Pezdire Peter, poieitnlk, Eratiao
St
- 28, 34.660 din (Zp 12/46)
„ 27- K, •.••• Ignac, poiettnik, ••• »t.
8
',80.000 din (Zp 10/46)
*8. Brunekole Rudolf, posestnik, Se.
"»««t. 54, 4376 din (Zp 16/46) 1
..20. RUreSini? Peter, posestnik , Cerkvi.
*•*• 2, zemljiica, 3.180 din (Zp 18/46)
*'.*>• Plut Ivan, posestnik, Gradac «t. 61,
dln z 22 4e
ÄKragovêc
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^,. Bu.
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2. iveo Anton, posestnik, Dol, Sulor
- S, 33.600 din (Zp 27/46)

ït
st
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83. Pôiek Ma:Un etar.. pöaentüik, HrâM
et S pri Metliki, 158.950 mia (Zp 28/46)
prota it. 2, 5643 din (Zp 89/46)
34. Stare Jote, posestnik, Berecà vài
It. 34, 102.600 din (Zp 29/46)
86. Bahor Matija, posestnik, Hraet pri
Metdiki št. 30, 452 din (Zp 34/46)
36. Spellò Jure, poaestiiiK iz Drénevcà
it. 3, 116.415 diu (lp 35/46}
37. Tomaževlo Ana, (poseetulca v Predgrađu it. 107, 67.301 din (Zp 38/46)
3». KlèmenôiS Joie, posestnik iz i'ra.
proLa It. 2 5648 dia (Zp 39/46)
3D. Vukšluic Marko, posestnik iz Orabrovea it. 12, 66.469.80 din (Zp 40/46)
40. K raina né Stanko, posestnik, RoMlnice lt. 25, 25.515 din (Zp 43/46)
41. Oonük Anton, pweéinik v öiamul
vasi st. 23, 115.356.50 din (Zp 44/46)
42. Ivanetič Franc, posestnik, Hadoviči St. 39, 20.820 din (Zp 47/46)
43. Bojio Marija, poeeetnlca, Kratki
vrb it. 4, 86.028 din (Zp 49/46)
44. Krainarič Jože, posestnik, Radovi,
M it. 45, 185.223 din (Zp 50/46)
45. Sodio Joìe, posestnik, Ra tlo vi èi it.
14, 70.746 din (Zp 52/46)
46. Južlna Janen, poseatntk v Üol. Dobrâviti it. 57, 129.850 dui (Zp 53/46)
47. ètible Martin, pœeelnik, Dol Lok.
vica lt. 17, 87.527.50 din (Zp 48/46)
. 43. Rado! Jozë, poeèstpik, Lokvice 4t.
6. 455.832 din (Zp 51/46)
49. Ce.ïàr Joie, poaeetaiki Râdovira it.
7, Ž8.850 din (Zp 31/46)
50. Tome N!ko,. pdee&taik • bivSi goMitoiîar, Podzemelj, sfcmljiïc« ter atav.
bièca, 827.9Ô3 diu (Zp 33/46)
51. Loncarič Jože, poeestnik, Roèàlnice
i». 6, 58.851 din (Zp 45/46)
52. Flajnik Rudoll, poaeatflik fekavritì,
78.801.20 din (Zp 55/46)
53. Brunéktfè Antonija, poSeétnicâ, Ma*
Wien lt. 15, 45.510.50 dia (Zp 58/46)
54. Franc Alojz mlajli, posestnik, Metlika It. 243, xemljllta ter «tavbilBa,
528.918 din (Zp 59/46)
tö. Majdèlic Peter, Gor. Podgora »t.
11, 1.568 din (Zp 60/46)
6. Macole Marija. RMne *t«v. 50.
11.781 diö (Zp 61/46)
""
57. Koïevar Aüton, pofeeatnik, Petrova
Ut «t. 9, 4.420 din (Zp 88/46)
o8. Golja Anica, Dèi. Suhor Hev. 14,
^mljižBa in zgradbe, 149.500 rtih (ZP
70/46)
59. VUi StêJan, poiêetnik, Črnomelj,
183.811 din (Zp 72/46)"
60. Lojk Ivan, poteetnlk, Dol It. 23.
zemljišče 14.000 din. z«radbe 81.400 din
(Zp 73/46)
.
61. CeraugelJ Franc, poeeetatk, Bolskovo «t. ». 139.550 din (Zp 74/46)
62. šturm Anton, poeestnik, Metlika,
72.136.50 din (Zp 75/46)
6S. Cesar Alojz, posestnik, Bojanja vai
It, 4, 80.662 din (Zp 76/46) ,
64. Štefani« Anton, •••1•1•, Kriïet.
•ka vas St. 17, 55.242 din (Zp 79/46)
65. ••1•• Vitìko, toôaéstrrfk, Rodine
It. 2, 223.10 din (Zp &/4•)
65. fl*k Jö*ip, pò*e*tetk, Črnomelj M,
94, zemljißa, zgiradbe In »troji, 699.16
db (Zp 64/46)
66. Rubar Jozé, ••••••, Stranaka
va* "î. 4, 117.678.68 'dia '(fo 85/46)
67. DraijoTâa Anton, ptììettntk", Bltm«
nt a« It. 19, 7.639.60 dia (Zp W/46)
68. Jerman Anton, potestà», Petnw*
••• 8t, 14, 63.069 din tZp *2/4•)'

Str4fl 391
69. >Jugoléa« Črnomelj, 1,193.9•5 dm
(Zp 100/46)
' •>. Kapè Viljeüi, pc&eetöik, Crnòrnelj,
it. 177, •9.70•.05 din (Zp 102/46)
71. Kdreâ Peter, posestnik in bivèi
trgovec, Črnomelj štev. 50, zemljišča •
zgradbami. 1,411.032 din (Zp 98/47)
7'J. Koce Mihaél, posestnik, Brezovica
it. 4, 18.330.32 diu (Zp 648/46)
78. Pinter Branko, posestnik, DoUiCka
gora «t. 81, 23.103.05 diu (Zp 040/40)
74. Jakse Ivan in Jakše Hozina, possa t«
nika iz Srednje vasi et. 8, 28.070 din (ZP
650/48)
75. Sturm Anton, posestnik, Metlika st.
48. 186.552.50 din (Zp 75/46)
70. Mrak Staue. poeeMûik, Loka it. 34,
»ehiljl&Že s stavbo v cenimi vrsdnosü
200.000 dill (J 275/48)
77. Janke Mihael, posestnik, Kol it.
16 pri Starem trgu ob Kolpi 7.659 dm
(Zp-J 45/49)
i8. êmalcelj Marija, poiceluica. Late
it. 7 pri Starem trgu ob Kolpi, 8.36 d!n
(Zn-J 46/49)
79. ètiglif fctefan, pueestuik, Cerovce
il. 11, 7.200 din (Zp-J 06/40)
Da se izognejo izgubi svojih pravic nasproti iâpleujeilêtmJ premoŽenju, naj v
60 dneh po objavi lejta oglasa priglasijo
lodišru gvöjö terjatvei
à) upiìiki, ki Hišo priglasili terjafvp v
15 dti 't, kakor (o določa 5, eleu zakona
o zaplembi premoŽenja in izvrševanju
«apleiilbe, ••••• ludi fiMl, ki nifo vl/i.
ïilî toïbfe pO 5. in 21. členu Omenjenega
zakona, ce jim enoletni rok do <lnc\a
vloïilvè, priglasitve êê m potekel. Vložitev priglasitve oprosti upnika, da bi
Moral vjrv.ili posebno tožbo ta uveljavitev priglašene terjatve oziroma izlofjl\i*ne zahtevka;
b) upniki, katerih terjatev je na pod.
U gl tolbe, vložene po 5, členu zakoua o
zaplemb! premoženja iir« izvrševanju
ïanlembe ugotovljena s sodbo #odilca.
Upniki iz točke a) morajo prigla»itvi
priložiti dokaz, da vnoletai rok le ni potekel, upniki Iz toèke b) pa overjen pre.
pis Sodbe.
Upniki, ki so Ï* prej priglasili terjatve . po 5. clénu oit. zakona, lahko v
6• dneh po objavi tega ogla*a eporoüiio
« vJogo prietojaetriti aodißu, da «o ža
i4iglâ*!H evoje terjatve.
Okrajno »odtšue v ft
Metliki
rtn» 80. junij* i 50

•

Su 48/50-2
7145
Okrajno *odi% v Murski SohMi e-bjavIj« v emlelu 8. člena uredbe o likvidaciji
razmeri), nastalih z zaplembo prêmoïenja
z dne 15. III. 1949 (Uradni HM FLRJ,
*t. 29-196/49) uvedbo likvidac)j.5kega postopka obveznosti tn terjatev zaplenjenega
preme-Kenla v wh *pod«J navedenih za.
devah:
t. Zp 899/46, Vogler Jurij, bivSt uprav.
nik velepo«e*tvA v Beltincib, nepremičnine 1/2 vi. »t. 1033 in 1005 k. p. M.
Sobot*, » prltikUnanil m premtëmnami.
v eenilnl vrednoetl 447.714 din;
2. Zp 267/46, HoloM Zoltan, uradnik v
M, Soboti, Lendavska eeetft 19. «eprwnlü«
nio« 1/2 vJ. it. 11,.290 tn -256 k. o. Dolina, 88.880 din;
3. Zp 171/46, dr. Skrileo Mihael, zdrav••, M. Sobota, Slom&kera «1. 10. nepre•••••• 1/2 vi. R. 184 k. o. M. Sobola, l '2
vi It. 121, 122 in 128 k. o. Bretoi Kotar,
• pÄtemi în premičninami, 802.915
dfeâfjev;
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4. Zp ltil/46, Valyi Elizabeta rojena
Arvai, •••• odvetnika, M. Sobota, Radgonska cesta, ne.premic.nme 1/2 vi. št. 77,
759, 1233 k. o. M. Sobota, 1/2 vi. št. 327
k. o. Hodoš, a pritikl:nami in premičninami. 223.660 din;
5- Zp 02/46, Kregar Stefan, pc-seatnik,
Bakovci, nepremičnine- vi. št. 480, 1/4 fl.
št. 168, 481 in 482, 1/3 vi. št. 510 m 169
k. o. Bakovci, s pritiklinami :n premični,
nami, 23.575.83 din;
7. Zp 50/46, Sukič Ludvik, trgovec, M.
Sobota, Gregorčičeva 12, 1/2 blagovne zaloge, 23.197.95 din;
8. Zp 48/46, Banfi Stefan, posestnik,
MoJčanci št. 2. nepremičnine vi. št 361
in 246 k. o. Mosčanci, 907.916 din;
9. Zp 44/46, Beznec Aleksander, trgovec, Mačkovci št. 41, polovica trgovske
zaloge, 4.174.50 din;
10. Zp 14/46. Bac Ludvik, hotelir, M.
Sobota, nepremičnine, vi št. 223 in 769
k. o. M. Sobota, 1/2 vi. št. 148 k. o. Mačkovfci, e pritiklinami in premičninami,
1,232.773 din;
11. 2/p 10/46, Hahn Izidor, trgovec, M.
Sobota, nepremičnine 1/2 vi. št. 45 k. o.
M. Sobota, 321.000 din;
12. Zp 12/46, Šiftar Ludvik, tovarnar,
M. Sobota, nepremičnine vi. št. 616 in
892 k. o. M. Sobota, e tovarno, stroji in
premičninami, 2,504.427 din;
13. Zp 9746, Spur Tomaž, mizarski
mojster, M. Sobota, Bakovska cesta, ne*j premičnine 1/2, vi. št. 918 k. o. M. Sobota, mizarska delavnica, pritikline in
premičnine, 140.214 din;
14. Zp 8/46, dr. Valyi Aleksander, odvetnik, M. Sobota, nepremičnine vi. št.
759 in 1233 k. o- M. Sobota, z elektromotorjem, pritiklinami in premičninami,
2,422.696 din;
15. Zp 7/46, dr. Pinter Nikolaj, odvet.
nik, M. Sobota, nepremičnine vi. št. 188
k. o. M. Sobota, e pritiklinami in premičninami, terjatvami, 681.330din;
16. Zp 4/46, Vogler Angela, roj. šaruga, žena upravitelja veleposestva v Beltincih, nepremičnino 1/2 vi. št. 1005 in
1033 k. o. M. Sobota e pritiklinami in pre.
mičninami, 469.614.50 din;
17. Zp 6/46, Bajlec Franc, odvetnik, M.
Sobota, nepremičnine 1/2 vi. št. 68, 2
parceli vi. št. 936 in celi vložek št. 1203
k. o. M. Sobota e stanovanjsko hišo, 1/2
vi. št. 124 k. o. Bakrači, 522.630din;
18. Zp 20/46, Kožic Viktor, pismonoša
in posestnik, M. Sobota, nepremičnine vL
et. 1818, 1/2 vi. št. 1817 in 8 k. o. M. Sobota s premičninami, 40.232 din;
19. Zp 76/46, Turk Josip mL, gostilničar M- Sobota, Cerkvena ul. št. 1, nepre.
miènina 1/4 vi. št. 168 k. o. M. Sobota s
premičninami. 152.345 din;
20. Zp 88/46, škrilec Irma rojena Meeker, žena zdravnika, M. Sobota. Slomlk'ova ulica, nepremičnina 1/2 vi- št. 184 k.
o. M. Sobota s premičninami. 275.387 din;
21. Zp 91/46, Šiftar Karel, trgovec, M.
Sobota, Titova, trgovsko blago z inventar,
jem 319.829 din;
22. Zp 83/46, Puhan Nikolaj, poštni
uradnik, M. Sobota, radioaparat 3.O0O din?
23. Zp 22/47. Kovačič Koloman, posestnik, Mlajtinci št. 2, nepremičnina 1/2 vi.
žt. 527 k. o. Mlajtinci, travnik l.SOOdm;
24. Zp 30/47vBertalanič Ludvik", posestnik in gostilničar, Kruplivnik", nepremičnino 3/8 vi. št. 3, 1/2 vi. št. 274 k. o.
Kn, u-nik, 15.835.20 din;
2"* Zp 28/47, Dani Jožef, trgovec, Vadarcl št. 36, nepremičnina 1/2 vL št. 352
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k. o. Vadara, pr.-micuine, trguvska »aloga
z inventarjem in gotovine-, 196.054 din;
26. I 315/47, Hahn Marjeta rojena Gros,
gospodinja, M. Sobota. Kolodvorska ul. 1,
nepremičnina 1/2 vi. št. 109 k. o. M. Sobota, premičnine in trgovsko blago,
1.262.664 din;
27. I 275/48, Han Karel, trgovec. Križevci št. 80, polovica hiše, premičnine, trgovsko blago z inventarjem, 347.684 din;
28. I 200/48, Zečirovič Alija, slaščičar,
M. Sobota. Titova ul., trgovsko blago •
inventarjem m gotovino, 476.619 din;
29. I 280/48, Lopert Franc, mlinar, Dokležovje št. 88. tretjina mlina z inventar,
jem, 283.333 din.
Sodišče poziva ••• upnike, da v 60 (šestdesetih) dneh po objavi tega oglasa v
Uradnem listu LRS priglasijo pri okrajnem sodišču v M. Soboti svoje terjatve,
ker se jib 6icer ne bo več upoštevalo.
Upniki naj 6B ravnajo po določbah 9.
in 10. člena cit. uredbe. V 60 dneh po tej
objavi mora organ, ki upravlja zaplenjeno
premoženje, predložiti sodišču popis premoženja, ki ga upravlja • popis terjatev
tega premoženja do drugih oseb. obenem
pa se izjaviti o ' izterljvosti posameznih
terjatev.
Okrajno sodišče y Murski Soboti
dne 23. junija 1950.

Razni ogl as s
Poziv upnikom in dolžnikom
6666—3—3
Učiteljska samopomoč, z. z c. j. v Ljubljani 6e jo po sklepu XVII. redne skupseine 28. V. 1950 razšla «in prešla v likvidacijo.
Pozivamo vse upnike in dolžnike, da v
treh mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS priglasijo svoje terjatve oziroma poravnajo svoje dolgove. Na poznejše prigla.
sitvj 6e ne bomo ozirali.
Priglasitve naj se dostavijo na Učiteljsko samopomoč, z. z o. j. v likvidaciji v
•Ljubljani. Florijansfia 36.
Likvidatorji

Izgubljene listine
p rok licu jejo
Abramovič Andje, Ljubljana, Pugljeva
št. 18. tekstilno karto za drugo trimesečje
1950, izdano od vojaškega trgovinskega
podjetja v Ljubljani.
7492
Adamič Martin, Strehovci 24, p. Dubrovnik v Prekmurju, knjižico za kolo znamke
»Hekto* Št. 13260. '
6881
Alih Jože, černivec 8, p. Brezje, Gorenjsko, knjižico za kolo, izdano od NM
Jeeenice, sindikalno izkaznico, izdano od
vMegrad«, Radovljica in železniško izkaz,
nico za delavsko mesečno karto, izdano od
JD2 Lesce.
7470
Artae Lojze, Ljubljana. Florijaneka 23,
vojaško knjižico.
7496
Batagelj Emil, Langusova lia, Ljubljana, šofersko, osebno in industrijsko izkaz,
nico.
7497
Batista Stanko, uslužbenec poverjeniStva za finance OL'0 Ljutomer, svojo osel*
no izkaznico, izdano 1. 1945 in osebno izkaznico, izdano 1. 1915 od' OLO Ljutomer
na ime Batista Terezija.
7066

Štev. 23 — 21. VII. 1950
Bauer Martin, Morava št. 26 [>• Kočevju, vr.jaòko knjižico in u't;izn:ro ^a
bolgarsko odlikovanje.
7459
Bencina J. Jože, roj. 17. HI. 1904 V
Travniku št. 24, vojaško knjižico, izdano
cd voj. odseka v Kočevju « pov. ?t. 12/491
dne ÏH. II. 1948.
7464
Bergle; Ludvik. Maribor, Yohnùy:, Delavsko naselje (Konstruktor), opnbno -Z;
kaznico, izdano v Labinju, Intra.
7335
Bcrnctic Olga, Maribor, Dovova ,(,)<
osebno izkaznico št. 22. izdano v Radvanju pri Mariboru.
7192
Bezjak Konrad, Pobrežje pri Ptuju 155.
KLO Sv. Vid, knjižico za kolo znamke
NSU, evid. št. tablice S-20-1Ó444, tov. •629.605.
7038
Bideîeld Marija, Sp. Radvanje fi,'), Binava pri Mariboru, osebno izkaznico, •'&dano v Mariboru 1945.
6935
Bojane MJha, Karteljevo pri Mirni peč",
knjižico za kolo št. okvira 42035.
7398 /
Bolarič Rudolf, roj. 25. VI. 1925, Smtìlnik pri Rušah št. 38, vojaško knjižice,
osebno izkaznico, izkaznico OF.
7110
Brcčko Alojz, Tepanje, Slov. Konjice.
500 kmečkih bonov, mladinsko izkaznico,
izkaznico OF, knj;žico za kolo, št. okvira
103S937.
6955
Bricclj ing. Josip, Vrhnika, knjižico ^
kolo, evid. št. S-2-6668, tov. št. 674775.
7462
Brodar Ota, Maribor, Koroška 47, osebno izkaznico, izdano v Mdriboru 1. 1945.
7198
Bucek Oto, Žižki št. 7, p. Crenšovci,
evid. tablico za kolo št. S-24-5441. 6748
Burjan Ernest, trg. pomočnik. Središče
ob Dravi, sindikalno knjižico št. 80162S9.
ÔS12
Centa Franc, Dražica 18, Borovnica,
osebno izkaznico, izdano od KLO Borovnica, knjižico za kolo št. 5553, izdano od
NM Borovnica, sindikalno izkaznico, potrdilo o zaposlitvi in kupon za popravil«?
čevljev, izdano od Lesno industrijskega
podjetja Borovnica.
7400
Centa Leopold, Ljubljana, Tržaška 229,
osebno izkaznico, knjižico za kolo evid.
Št. 10.597 na amo Lužar Viktor, Vič, Cerkniška 7.
7642
Cokan Rozina, Maribor, Sodna 1, osebno izkaznico, izdano na Pobrežjtf pri Mariboru 1. 1945.
7199
Dckloja Ivan, Gradiš, Litostroj, Ljubljana, sindikalno izkaznico.
76-18
Devetak Anica, Vrhnika, Svabičeva 6.
osebno izkaznico št. 048538.
7491
Dirntiš Pepca, Dolga brda 38. p. Prevalje, izkaznico za kolo, št. tablice S-18*
1395. št. okvira 1078.
7607
Divjak Alojz, posestnik, Hrasljo Mota«
prometno knjižico za kolo znamke »•••*
št. okvira .206348, evid. št. tablice S-22 2685 in za kolo znamko ïJunia« št. okvira
79766, evid. St. tablice S-22-2684. 6973
Dolenc Franc, roj. 31. VIII. 1912, bolničar, Ptuj, Slomškova 13, vojaško knjižico voj. ••••. 126.
'rtoa
Drgano Franc, Soteska 38, KLO Toplic''» _
knjižico za kolo, esebno, sindikalno, mla73
dinsko in OF izkaznico.
'''
DES. obrat Kršfio, delavsko knjižic
št. 1428727. izdano od OLO Krško na im£
r 74
Gregorčič Vinko.
' ''
Duh Drago. Radvanjo pri Maribor"'
prometno knj'ižico št. 59955S, oviđ ^
6930
tablice S-16-8024.
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Duh Diii^ü, Zg. Radvanje 34 pri Mari°ru, \0|ašu knjiž'co, izdano v Mariboru
1- 1917. osebno izkaznico, izdano v Rađanju pri Mariboru 1. 19-15.
7339
Dvoršak Ivan, Rajhenburg 57, vojaško
knjižicn.
7ÓS8
lirklavc»' Mam , Uragomelj št. 23, p.
Ucui/.ule, knjižico za kolo.
7498
l'akiii Vojko, Ljubljana, Pod gozdom 4,
osebno iJj mladinsko izkaznico.
7429
Fakiri Unio. Ljubljana, Pod gozdom 4,
izkaznico za koio.
7430
1'crk Ivan, Pesniški dvor ur; Mariboru,
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka
Maribor okolica.
7194
Verlan Aleksander. Maribor, Engelsova
& 85, knjižico za kolo na ime Ferlan
Berta, tov. št. 664473.
6971
l'ir bas Elizabeta, Maribor, Ribniško aelo
•;'• 3, osebno izkaznico, izdano v Ptuju,
živilbko karto, tekstilno in avtobusno kar.
to za julij.
7332
1'irbas Martin, Mnškunjci 23 pri Ptuju,
celino .zkaznico it. 222.
7123
Franc Stepan, delavec pri Livarni, Maf'bor, Tretenjakeva 23, vojaško oficirsko
izkaznico eerijo P-U.O0O1.T, izdano od yoj.
Pošte 8223 v Kirevu.
6862
Fuchs
Marijan,
Ljubljana,
Burštnikov
lr
g 1, zdaj v Ajdovščini. Prešernova 1,
0ä
ebno izkaznico izdano v Ljubljani.
7065
(iaberšek Stanko, zapoaleii v krajevni
mizarski delavnici Polzela, izkaznico ZB,
sindikalno izkaznico, 2 živilski nakaznici
R>1 ter s.ndikalno izkaznico na mie Gaberïek Karei.
7144
Gabrovui' ••••, .Maribor, Tezno, Taborišče 1, prometno knjižico za kolo Mevil.
ka 1C1610, evid. st. tablice S-16-12940,
sindikalno knjižico Tovarne avtomobilov
Maribm in d'ilavGko l-arto za vožnjo z
avtobus,,, .
7342
Goinli Maks, kmetijski tehnik drž. po.
e
*»lva Zavrče pri Ptuju sindikalno •
"službeii&ko iuijižico.
7112
Goricam Marija, Maribor, Vrtna 8, službeno knjižieo št. 1C3029 in sindikalno
b
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Hafner Andrej, •••••, Huje 66, potno
dovoljenje za îVêinSîjb št. 707/50.
?4"2*S
Hajdiuak Emilija, Ljubljana, Smartinska 21, sindikalno m esebno izkaznico.
7410
Hladen Branko, Slatina-Radenci, ssebno izkaznico št. 12479, izdano 22. V. 1946
v Gornji Radgoni, spričevalo strokovne
nadaljevalne šole in trgovsko pomočniško spričevalo.
6854
Horvat Antonija, Ljubljana, Dolenjska
c. 12, osebno izluznico.
7643
Horvat Ožbalt, Ptuj, Domava 43, delav.
sko knjižico št. 2355381.
69S8
Hunstelj Janez, Gradia, Litostroj, Ljubljana, sindikalno izkaznico.
7647
Jakopič Jože, Ljubljana, Celovška c. 72,
prometno knjižico za kolo znamke »Torpedo«, evid. št. 1—12962, tov. št. 11935.
Jcmcc Fratte, Klopce 3, p. Dol prj Ljubljani, vojaško knjižico in knjižico za kolo.
7646
Jainink Valentina Marjan, roj. 2. [V.
1927. ekonom Tovarne likerjev. Ajdovščina, vojaško knjižico, izdano od II. divizije KNOJ-a iu eindikalno knjižico, izdano od Tovarne usnja »Standard« Kranj.
6634
Jančič Ivo, Maribor, Uospotsvetska št. 12,
evid. tablico za motorne kolo znamke -Junior-SachM št. S-04G31.
6890
Janezi? Metka, Zaprice 63. p. Kamnik,
knjižico za kolo.
7-166
Jaubar Franc, Brez]e 64, Gorenjsko, vo
jaško knjižico.
7468
Jeločnik Vinko, Rudnik 135. Ljubljana,
šolske "prčeNaki i? I. 1948/49 in ^ir če.
vaio o dovršenem nižiem tečajnem izpitu.
7412
Jenko Alojz, Dragomer 33, p. Brezovica,
vojaško potrdilo o nesposobnosti
7645
Jurkas Jože, Rigouce 64, p. Dobcva, vojaško knjižico.
7589
Kasumovič Zaini, Ljubljana, voj. pošta
5065/2, živilsko karto za drugo trome,
sečje.
7499
Kcnda Marija, Ljubljana, Celovška 21,
udarniško izkaznico.
7406

Klaučnik Dominik, pom. direktorja,
Rudnik lignita Velenje, sindikalno knjižico š"t. 62.259 na ime Klančnik Dominik,
izdano od Rudnika lignita. Velenje. 7063
Klemenčič Ivan, Gruševa 29 pri Smar.
jeti, Pesnica, prometno knjižico za kolo
št. 1548150, evid. št. tablice S-l7.2529.
6987
Klemenčič Vladimir, Večna pot it. 23,
Ljublana, evid. tablico za motorno kolo
št. S-06003.
7458
Kmetijsko gospodarstvo Podlohnik, Ptuj,
evid. tablico za kolo št. S-20-10-542.
7512
Knez Milena, Ormož 74, oôebno izkaz,
nico št. 029438, izdano 11. VI. 1945 v
Gregorčič Jože, St. Jani na Dolenjskem,
Ljubljani.
7490
borovec št. 1. vojaško knjižico.
7461
Bopač Frančiška, Ljubljana, Celovška
. Grgurcviè Boris, Ljubljana, Kelezijska
c. 72. eindikalno člansko izkaznico števil,
st
- 19. Nindikalno izkaznico.
7582
ka 3010221, izdano od sindikalne podružnice »Tekstilnih oblačilnih delavcev št. 14
, (îrile Simon, Brezje 34, Gorenjsko, Izv Ljubljani.
7639
kaznico za kolo. izdano od NM Podnart,
l'wdiklno izkaznico, 'zdano prj železu'c!
Kos Vili, Rogaška Slatina 107. osebno
-pdee, režijsko karto za vožnjo po železizkaznico, izdano od KLO Róg. Slatina,
|llcj, izdano pri sekciji Jesenice in osebno
sindikalno izkaznico in izkaznico za kolo,
7 ka
' znico, izdano od KLO Brezje.
7469
reg. št. S-5489, št. okvira 129815 na imo
. Gru,, Herbert Ljubljana, Zelena pot • Vičar Angela, prepisana na Coli Draga.
6886
'• 3a, knjižico za kolo st. 10921.
7495
;

7338
žico št. 19704.
(iczdii» gospodarstvo Postojna, delavske
knjižice: na ime Bole Josip, Senadole 10,
st
- knjižico 1279817, Skopin Jožef, Kazlje
|l- 35, št. knjižice 1283342, Može Zoro.
Siorje 10 31. knjižice 1281607 •• Slamič
Rudolf. Komen 101, št. knjižico 1280333,
,z
dane vse od OLO Sežana.
6750
Gradi« — Tcztio pri Mariboru, premetto knjižico za kolo znamke »Diamant«
•">'- 1224086, evid. št. tablice S-1G-3252.
7346
Granfili joint, Tropove! 11, p. Rankovci,
Prometno knjižico za kolo znamke «NiPad«. št okvira 89185.
7140
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Kosi
Ljudmila poročena
Kermavc,
Maribor, Smetanova 47. spričevalo o za.
ključnem izpjju trgovske stroke (špeceraja), izdano junija Ì9507344
Ko vso Stane, Ljubljana, Krekov trg 11,
sindikalno izkaznico.
7411
Krclj Franc, roj. 29. IX. 1891 na Verju
pri Medvodah, stanujoč v Kranju, Stara
cesta 13, mizar, osebno izkaznico, izkaz,
nico OF in planinsko izkaznico, izdano
v Kranju.
6974
Leben Viljem, Ljubljana, Aleševče\a
št. 26, osebno in OF izkaznico, knjižico
za kolo in izkaznico Kluba aktivistov v
Ljubljani.
7465
Lešnjak Lini, Ljubljana, Jernejeva J4,
sindikalno iskaznico št. 55596, izdano od
»Prehrane< Ljubljana.
7408
Ličen Slavko, Rihemberk, Vas št. 46,
osebno izkaznico, izkaznico za kolo, izkaznico OF in reži «ko karto.
7384
Lipar Alojz, delavec, Straža št. 27, KLO
Senuše, vojaško knjižico na ime Lipa
Alojz. Straža Sv. Valentina, KLO Senule.
7385
Loviščak Albin, Maribor. Melje 93,
Iuijižico za tovorni avto znamke »Škoda«,
št. 2188, reg. št 3321. šoferski talon šlevilka 2626.
7337
Lovrenci? Aloji, Okrajno posestvo Lenart v Siov. goricah, knjižico o predvoja.
ski vzgoji, potrdilo o sposobnosti za volaka, sindikalno izkaznico in industrijsko
nakaznico za 1. četrtletje 1. 1950 7 vsemi
točkami.
6883
Lukač Marija, Bučečovci, Ljutomer, prometno knjižico •• kolo št. 2206487, izdano
od NM v Ljutome!u
f>G55
Luskovcc Jurij, Šenčur št. 227 pri Kranju, knjižico za kolo št. S-4-516230. 7581
Siacele Julij. Zemlja, delavsko knjižico
•M. .192S709, izdano od poverjenjštva za
delo pri OLO v Črnomlju 1. 1949.
6895
Majdif Albina," Ljubljana, Rožna dolina,
Costa VII. 5t. 6. osebno izkaznico. 7435
Malej Paila, Laški rovi, p. Boh. Bistrica,
spričevalo 3. razreda gimnazije, izdano
v Boh. Bistrici.
'
6882
Markomi Alojzij, Dernovk št.' 2, p. Dobrovo v Brdih, Gorica, knjižico za kolo
št. 28-7755.
6857
Marovcc (Matije) Franc, Skofja Loka,
voj pošta 2143, vojaško knjižico št. 10837.
7586
Matto Tatjana, Maribor. Slovenska 31,
prometno knjižico za kolo znamke »Obir«
Št. 594610, evid. št. tablice S-16-5097.
7193
Mazovcc Anton, Perovo, p. Kamnik, vojaško knjižico.
/ 7580
Megla Jožef, roj. 23. III. 1903 v GodemarcJh, usnjarski delavec, Nunska, graba
9, p, Ljutomer, vojaško knjižico, izdano od
voj. odseka v Ljutomeru, osebno izkaznico, f«'ridikalno knjižico, izdano od podružnice usnjarske obrti v Ljutomeru,
prenretno knjižico za kolo znamke »Puch«,
osebno potrdilo o stalni zaposlitvi. 6894
Mesaric Marija, Lešje 37 Majšperk pri
Ptuju, knjižico za kolo, evid. št. S—204967 in knjižico kmetijske nabavne zadruge, Majšperk.'
6885
Milcr Jožefa, delavka. Mrtvice. p. Leskovec pri Krškem, zaposlen pri gradbenem podjetju »Pionire Krško, delavske
knjižico št. 1433246, izdano cd OLO Krško
s št. 5246.
7440
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Mihove Justin, čevljarski pomočnik, roj.
1911 v Logatcu. Člansko sindikalno izkaznico St. 26603, št. zveze 22534. izdano od
Zve2e delavcev in nameščencev usnjarske
predelovalne induatrije Jugoslavije. RS63
Miiko Ludvik, Šalova
ob Dravi, spričevalo o
razredu ocmovne Sole v
1. 1948 od upravlteljetva
V Sredinu.

24, p. SrediSče
dovrienem IV.
Sredlicu. izdano
eedemletne Sele
6725

Nedič Mirko, podporočnik, St. Vid pri
Ljubljani, voj. poita 2667, voJaSkc- izkaznico ät. 199, brezplačno oblačilno knjižico
SB žt. 0S037, kuponsko knjižico SO. kupodeko knjižico za nabavo obleke O št.
2 SB in potroSnliko karto za teketllije
za II. trimesečje.
7685
Novak Ciril, Hrastnik, eindikalno knjižico št. 18.646.
7114
OZKZ KrSku, evid. tablico S.8675.
0972
Okrajno prevozniško podjetje Kamnik,
«vid. tablico tovornega avtomobila ?Renold« št. S-S315.
7115
Okretfč Radiïlav, TaboriSöe Strela, Slov.
Javornik, oeebno izkaznico in prijavo, ta.
dano od MLO Jeeéaice, tovarniško in «indikalno izkaznico ter izkaznico za «ocialno
zavarovanje, vee izdano od Železarne na
Jeeenicah.
7436
Okrevališče Ministrstva »a težke Indu,
etrijo, Makole, evid. tablico tovornega av.
tomobila znamke >Praga< it. S-8542.
7516
Oäeli Rudolf, Primekovo 144, p. Kranj,
dekveko knjižico.
7579
Paternoster Valentina, Ljubljana. Lltileka c. 35, osebno izkaznico, izdano od NM
v Ljubljani 1945 in prometno knjižico za
žensko kolo znamke. >Dürkopp<, evid. »t.
tablice S-l-6410.
7464
PauSner Karel, delavec, Ormož, Hajdek
St. 27i tablico,za kolo/ evid. it. S-446043.
7109
Pavlin Iva, Novo meeto, LJubljejaAa 6.
šoleko maturitetno epričeralo 4. razreda
me*Jans>ke iole v smihelu pri Novem
mestu.
7587
Pétrit Danka, Ljubljana. Gregorčičeva
ul. 12, osebno izkaznico.
7644
Petrovïif Sreîko, TomSičev« 22. Rafut.
Gorica, osebno in OF izkaznico, izkaznico
za kolo.
7427
Pilar Jernej, Šenčur pH Kranju 8. osebno in OP izkaznico.
6890
Pllinger Veronika, Maribox, Mlineka 7,
prometno knjižico za kolo ••••• >Pre.
sto« 8t. 4517. evid. žt. tablice 8-1•-•4•7.
7343
Piekar Ivau, Ljubljana, Tyrieva 7, pro.
motno tablico *a kolo it. S-000246. 7493
Plevel Marija, Seočur pri Kranju, knjižico za :kolo lU 1702481.
7438
Plohi Pavel, Lamica pri Mariboru, pro.
mètno knjižico it. 1448944. «vid. «. tablice S-17-5410.
6984
Poljanïek Milan, goepodarakl pomoMk.
roj. 100S, Selo, Žiri, claaeko eindlkabo
zkaznico St. 30793. St. aVeze 44771, ladano
t '••?• delavcev in nameščencevusnjar-

ske predelovala« industrije Jugoslavije,
izkaznico za kolo, izkaznico Planinskega
druîtva Ziri, izkaznico OF, Selo, Ziri,
osebno izkaznico, izdano od poveljstva
Beograda in izkaznico za kolo na ime
âilih Igor.
6864
PoljanSek Ivan, covlj. pomočnik, roj.
1904 v Žireb, člansko eindikalno izkaznico St. 1737002, 8t. ziveze 40771, izdano
od Zveze delavcev in nameäjeocev usnjarske predelovale? industrije Jugodaivije.
6865
Poî J uže, Jareninaki vrh pri Mariboru,
prometno knjižico za kolo ••••• >Eneu<
St. 161619, etfd. it. taWice S-1742452.
7843
Potre Olga, Maribor, PuSkimova 4, pro*
metno knjižico za kolo znamke >Nero<
ft. 5004. evid. St. tablice S.16-11502.
7196
Premoier Leon, Gradac, okraj Ornomelj, delavsko knjižico it. 1926714, izdano od poverjeništva za delo pri OLO Črnomelj I. 1949.
6896
Pukie Milica, Dol. Maharovce 25, KLO
Gornje Gradisce, knjižico za kolo St. okvi.
ra 201669.
7396
PttkiiS Antonija, stanujoča v Gajevdb
it. 46, KLO GajBvci, oeebno izkaznico, iz.
dano od KLO Gajevci 1. 1946.
7064
Reeek Franc, LJubljana, Tyrïeva it. 60,
a*ebno, eindikalno in OP izkaznico. 7460
Robnik Ida. Maribor, Koroika 6, prometno knjižico •• kolo evid. it. tablice
S-16-Ì8995.
7205
Rot PaWtt». Srpenie« St. 109, oeebno
izkaznico St. 22516.
7116
Rosmao Jane., Domini», Bittrilka e. 5.
oeebno, OK in sindikalno izkaznico. 7494
Kupnik Milan. Studenec 23 Polje, voiaiko knjižico.
740»
Sajovi« ing. iaU, Domžale, laduetrij.k*
it, 38. izkaznico za mesečno vozno karto
žel. proga Domžale—Ljubljana.
7463
Simonfic'> Ludvik. Maribor, Tumerjeva
St. 28, fptersko knjižico St. 1043, iedano
v Mariboru 1945.
7347
Simonie- Vinko, Ljutomer, nakaznic» za
drva t» îtampiljko: Oblastno podjetje za
odkup *ad]a In zelenjave, Ptuj, ekspozitura Ljutomer, izdane od OLO Ljutomer.
7059
Slana Kari, Maribor, Cankarjeva 26,
oeebno izkaznico, izdano v Äupwfji vaei
pri Ptuju 1. 1945.
7385
Slapar Ivan, KLO Ceïnjiçe. okraj Kamnik, knjižico za kolo it. 101234, jzdano
od OLO Kamnik.
7501
Slejku Martina poročene Le-kSan Stelanija. roj. 6. XII. 1926 r Bukovju, stanujoča v Postojni, delovno knjižico Številka
1292260, izdano pr| upravi za delovno
«ilo Postojna.
7294
Slejko Štetan, Ljubljana, Parmova 37,
eindikalno in OP izkaznico ter vojaSko
knjižico.
7434
Sleme Anton, Gred 84. 36. p. Cerklje pri
Kranju, knjttico «a kolo. evid. St. tablice
8878.
7405
Sliivmtj» avtopromet SAP, tehnični od*<>|< Ljubljana, evid. tablico za tovorno
vo2ilo znamke »Fiat< S-8789.
7588

Štev. 23 — 21. VIL 1950
Sorta Franc, Mance St. 21. roj. 29. L"'
1907, osebno -zkaznico.
7446
Semente Vida, KLO Lože, p. Vipava,
roj. 5- VIII. 1930. osebno izkaznico, izdano od KLO St. Vid pri Vipavi.
7446a
Srebot Adrijana, Ljubljana, Mariborska
it. 19, oeebno izkaznico.
7467
Srien Silva, Ljubljana, Scopolijeva 6f
eindikalno knjižico it. 2940996.
7640
SamperJ Feliks. Kova va», p. Ptuj. knjižico •• kok) it. 493220.
68S4
Sima« Oskar, roj. v Breginju 18. XL
1923, začasno oeebno izkaznico at. 2S013,
izdano od OLO Tolmin, edeek ea notranje
zadeve.
7653
Sipek Stefan, Slovenija ceste, Dolnja
Lendava, Sofereki talon St. 1 in vojaško
knjii'co, izdano od 21. udarne brigade.
7511
Sterbal Hoj», ZlatollČje. Št. Janž na Dr.
polju, vojaiko knjižico, izdano od voj. odseka v Ptuju 1. 1947.
7333
Štrukelj Anton, Brezje, p. Grosuplje,
vojaSko knjižico.
7432
Suler Jolef, roj. 1. VII. 1923 v Starem
trgu pri Slovenjem Gradcu, zaposlen v
Tovarni meril, izkaznico za kolo znamke
>Torpedo< reg. it. S-18-5215, St. okvir3
92616.
6889
Tapuïkovie" Nikola. Savije St. 96. Ljubljana, potroSniSko karto.
7407
Trdin Štefan, •1•• pri St. liju, službeno
Izkaznico drž. poaestva •1••, orožni lisi
»A lovsko puäko, eindikalno izkaznico
^druženja poljedelskih delavcev Slovenije.
7340
Tnjek Anton, Rogatec 69, vojaSko knjižico, izdano od bivšega vojaSkega odseka
v Šmarju pri Jellab februarja 1948. 0991
Urankar Stelik« por. Ivanjtìf, LJubljana,
BezenSkov« c- 31. knjižico za koto;. 7500
VaUntiniif Stanku. Postojna Vilherjev
trg 7, knjižico za kolo.
6859
Vehar Milan, pomožni delavec, roj. 1932'
Vienik, člansko eindikalno izkaznico St.
2007542. Št. zveze 42853, izdano od Zveze
delavcev in nameščencev usnjarske predelovalne industrije Jugoslavije.
6866
Vrbnjak Metka, Maribor, Praprotntkova
M. 20, prometno knjižico za kolo znamke
»Pefect« St. 121363.
7341
Vogrinfi« Viktorija, Ljutomer, Glavni
trg 15, teketilno nakaznico za opremo
otroka VP e 100 neizkoriščenimi točkami,
reg. St. 332, tekstilno nakaznico T z 8 neizkoriščenimi točkami in dodatno živilsko
nakaznico za noseče matere za julij in avguet, izdane vse oJ MLO Ljutomer- 7111
Vrtaènik Bogo, St. Jurij pod Kumom
it. 44. prometno knjižico St. S—44—09.
6992
Zadnik Ludjana, VIŽmarJe 124, tók**nico za kolo.
7431
Zamar. Celestina, Solkan, Ulica IX. korpufd 5t. 213. o»ebno izkaznico.
6SOZupanHe Anton, Ljubljana. Albanska
St. 39, rtužbeno knjižico it. 53898, tekstilno
nakaznico St. 468/a—5 in živilsko nakaznico St. 816.
7584
2ivinoodkup Maribor, prometno knjiži?»
za kolo znamke >Partizan< it. 47—183j>0evid. St. tablic« S—16-16647.
698«

Uttaj» »UimOnl ttrt LÄ3<. JJkekWr • jdK«v..rut urednu: dr. RMUCO Mofeik, ••» Ideieiz» >Ten«ta Tomiioa*. vel ? LJubljani.
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LJUDSKU REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik VÌI.

Priloga k 24. kosu z dne 1. avgusta 1950.

ŠTEV. 24

Razglasi in oglasi
Državna gospodarska podjetja, zavode, urade in druge Interesente
opozarjamo na knjige, ki jih imamo šQ V zalogi;
0 GRADITVI SOCIALISTIČNEGA GOSßODABSTi\CA • ••. Štreni 464,
cena 65 din.
Knjiga, fai jo je izdal in priredil Sekretariat flfiade LBS za ipereonalaa elužbo
prinaša obširna poglavja pod zaglavjem »Prehod lapitajjzmâ • eoeiajii'eni«
(Revolucionarna berba in karakteristika obdobja graditve epclplizma) ter
>Ekonumska struktura v FLRJ<. Namenjena je predvsem uslužbencem kot
učni pripomoček za strokovne izpite, služila pa bo tudi) p^eday&teljem, ter je
pomemben prispevek k poznanju smernic in naïel našega eocialiettBnega gospodarstva.
PRIROČNIK ZA KRAJEVNE LJUDSKE ODBORE, •. DEL. Strani 237, cena
60 dan.
Najobsežnejša, pa tudi najvažnejša izmed treh izdaj te pu•sacije. ki Ja izšla
v izdaji Komiteja vlade LRS za zakonodajo io izgradnjo Ijiïdake oblast],
prinaša poglavje o delu, socialnem skrbstvu, zdraivtrtvu, prosve|i, znaiageti
in kulturi, kinematografiji, radiodifuzni službi, fizkulturi ia vzgoji etitìkóvnih
kadrov.
CENIK NIŽJIH ENOTNIH CEN ZA INDUSTRIJSKE IZDELKE, z veljavnostjo
na vsem ozemlju LRS. Strani 202, cena 60din.
Prinaša v I. delu načelne predpise v zvezi s cenami, maina za trgovino, in
veljavne na ozemlju LRS, v II. delu knjige pa nižje enotne cene za živila,
za izdelke živilske, tekstilne, kovinske industrije, izdelke elektroindustrije, lesne
industrije in gozdarstva, cene za nekovine, gradbeni material, za kemične,
usnjarske izdelke itd.
DOKUMENTI 0 RAZVOJU LJUDSKE OBLASTI V SLOVENIJI. Strani 240,
cena broširana G6, v polplatno vezana 78, v celo platno vezana 90din.
Knjigo, v izdaji Društva pravnikov LRS, je priredil in e komentarjem dopolnil ljudski poslanec, univ. prof. dr. M. Snuderl. Prinaša 162 dokumentov,
od razglasa CK KFS na "slovensko ljudstvo konec aprila 1941 do ukaza o
imenovanju Narodne vlade Slovenije dne 5. maja 1945. Dragoceno zgodovinsko
gradivo je zbrano kronološko m v obliki, kakor je bilo objavljeno med bojem
v partizanskem tisku.
JPLOSNI REGISTER PREDPISOV za leta 1945-1947, Strani 453, cena 60 din.
«PLOSNI REGISTER PREDPISOV za leto 1948. Strani 404, cena 58 din In
AGISTER PRAVNIH PREDPISOV za leto 1949. Strani 356, v trde platnice
vezano 55 din.
v
Ta periodična publikacija vsebuje vee predpise, ki eo bili objavljeni • Urad.
nem listu DFJ in FLRJ, v Uradnem listu NvS in LRS, v Finančnem zborniku,
Verniku urada za cene pri PVLRS in v Službenih obvestilih zveinega urada
za cene, dokler 60 izhajala. Snov je pregledno urejena po abecednem redu in
časovnem razde-bju. ter je knjiga zelo koristen pripomoček za itudij io hitro
^••• G0SP0DARSKD3 PREDPISOV II. del. Strani 7•2, cena 105 dia
«-»IRKA GOSPODARSKIH PREDPISOV III. del. Strani 879, v polpliatno
vezano 130 din.
Sta to važni publikaciji !gospodarskih predpisov, ki ee redno dopolnjujejo v
posameznih p i'mučnih zdajah. Medtem ko II. del dopolnjuje prvo «dajo
te vrste, prinaša III. del dopolnjeno gradivo prvih dveh zbirk. SploSnUn
gospodarskim predpisom o upravi državnih gospodarskih podjetij eo dodani
glavni predpisi Iz drugih podrpSiJ gospodarske delavnosti. Uvrščenih Je nad
,,
35 tabelaričnih pregledov in vzorcev.
^IfiKA ZAKONITIH PREDPISOV ZA UPORABO V CIVILNEM SODNEM
POSLOVANJU. Strani 20S, cena 44 din.
V knjižici eo zbrani vsi dotlej izdani in veljavni kazenskopravni predpisi, ki
pridejo v prvi vrsti v poStev za splošno uporabo ter zakoniti predpisi o organizacij; rednega in vojaškega sodstva ;n Javnega tožilstva. Važen pripomoček
%
za sodišča, javna tožilstva, Ljudsko milico in druge oblastne organe.
KOMENTAR H KAZENSKEMU ZAKONDIU, SPLOŠNI DEL. Strani 304,
cena 90 din.
Slovenski
prevod pregledno prirejene in v poLplatno vezane knjige Je zamišljen
j
" izdelan v prvi vrsti kot olajšava in pomoč za pravilno izvajanje načel
,.
splošnega dela kazenskega zakon'ka pri uporabi posebnih kazenskih zakonov.
*AK0N 0 DRŽAVNIH MATIČNIH KNJIGAH, z navodilom in pravilnikom,
ceaa 12 din.
Ravnateljstvo >Uradnega Utta LRS<

Razglasi ministrstev
Spremembe
rodbinskega imena
Poverjenik z« notranje zadeve ob kitnega LU Ljubljanske oblasti je z odločbo z dne 24. VII. 1950 na podlagi 21. eie*
na zakona o osebnih imenih ter v zvezi
z ukazom Prezidija Ljudske skupščin*
FLRJ (Ur. Ust FLRJ, St. 100/1949) dovc-kl:
da se spremeni rodbinsko ime tìudoli»
lina Antona, roj. 15. V. 1909 v Podlonku,
zdaj na Jesenicah, Javoraìfta pot 22, v
Hudolin Srečko.

at iv. 12W1-50.

sisa

da se (.-premeni rodbinsko ime Pogačnik
Anice, roj. 2. VIII. 1927 v Radovljici,
zdaj v Čemlvcu 14 pri Brezjah, v M u .
h ove c.
St. IV. 31572—50
8077
da s& spremeni rodbinsko ime Polajnar»
ja Leopolda, roj. 5. XI. 1928 v Sp. Ko.
krici, zdaj v Kokrici št. 109, Kranj, v P g všnar.
St. IV. J-248/1-S0
8078
Spremembe veljajo od dneva te objave.
Ljubljana, dne 24. julija 1950.
PoverjeniStvo za notranje zadeve
Ljubljanske oblasti

Register državnih
gospodarskih nodjetij
Pri ruda registraciji je sedež podjetja
označ»n T besedila, dan vpisa, spreir mbe
ali izbrisa pa r datumu
Vpisi
1607.

Besedilo: Steklarna Rogaška Slatina.
Poslovni predmet: Proizvodnja najfinejšega brušenega stekla v vseh barvah.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odločba žt. Pav. IV 823/49 z dne 8. VI. 1949;
z odredbo iste vlade IV st. 1865 z dne
3. IV. 1950 je prešlo podjetje iz zvezne
uprave v upravo vlade LRS.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za kemično industrijo LRS.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Drnovšek Vinko, direktor, samoitojne»
v obsegu zakonskih pooblastil m pravil
podjetja,
Kraue Ida. gl. računovodja, sopodptouje
listine po 47. členu epi. zakona o dri.
gospodarskih podjetjih.
St. 248.874-1950
7884
Besedilo: Industrija cementa In apna o»
Savi, Trbovlje;
•
Postavni predmet; Proizvodnja cementa,
apna, apnenčeve moke ter papirnih vre5.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. od.
ločba št. S-zak 224 z dne 6. VI. 1950.
Operat. upravni voditelj: GWvna dir«k.
cfja industrije gradbenega materiala LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Miklayeic Vinko, direktor, samodejno,
v obsegu •••. pooblastil in pravil podjetja,
ing. Pétrie" Alfred, obratni inismir, in j
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Strumelj Ivan, pbratovodja, v odsotnosti
direktorja, v istem obsegu kot oni,
Medvešek Anton, gl. računovođa, eopcdpisuje listine po 47. členu epi. zakona
o drž. gpsp. podjetjih,
Malovrh Karal, komercialni direktor,
äopodpisuje v odsotnosti gl. računovodje,
v istem obsegu kot oni.
Ministrstvo za iinance LRS, Ljubljana
dne 13. julija 1950.
St. 233-369—1950
7881
1503.
Besedilo: Državni obrtni pbrat: Državni
obrtni mojster Bêlât MiHael, clektropodjetjo — električna dvigala (Ljubljana. Medvedova 4).
Poslovni predmet: Montaža in pc-pravila
električnih dvigal.
Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana,
Tajn. št. 799/50 S/L z dne 5. VII. 1930.
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo za obrt, MLO Ljubljana.
Državni obrtni obrat zastopa in zanj
podpisuje:
Belak Mihael, drž. obrtni mojster, samostojno, v njegovi odsotnosti pa oseba,
ki jo on dolosi v sporazumu z operativnim upravnim voditeljem.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 12. julija 1950.
Fin. št. 2754/50
7722

•

1509.
Besedilo: Državni obrtni mojster Pieman Lovr,o, kleparstvo in vodovodi (Ljubljana, Ilirska ulica št. 15).
Poslovni predmet: Izvrševanje kleparskih, vodovodnih, plinskih in kanalizacijekih del.
Ustanovitelj drž. obrtnega obrata: MLO
Ljubljana, Tajn. št. 832/50 z dne 4. VIL
1950.
Operativni upravni voditelj: Poverjeniitvo za obrt, MLO Ljubljana.
Državni obrtni obrat zastopa in zanj
podpisuje:
Pičman Lovro, državni obrtni mojster,
samostojno, v odsotnosti pa oseba, ki jo
določi v sporazumu z oper. upravnim voditeljem.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za Iinance,
dne 15. julija 1950.
Fin. št. 2786/50
7725

•

1510.
Besedilo: Državni obrtni mojäter prtine mehanike Griinîeld Leopold, Ljubljana (Pražakova 12).
Poslovni predmet: Popravilo računskih,
uiealnih in drugih etrojev.
Ustanovitelj drž. obrtnega obrata: MLO
Liubljana, odločba Tajn. št. 637/1950 z
dne S. VII. 1950.
Operativni upravni voditelj: MLO Ljubljana, poverjeništvo za obrt.
Za obrat podpisuje državni obrtni mojster
Grünfeld Leopold, samostojno,, v njeuov odsotnosti pa oseba, "••••• Soleči v
eporazumu z oper. upravnim voditeljem.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 20. julija 1950.
Fin. št. 286•)
7932

¥

1511.
.Rcsedilo: Podjetje >UHla« Ljubljana
<•' !-ž St. Via)".
•*oalovni predmet: Izdelovanje in po- navila SOISMH učil.

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana,
odločba' fit. 847I/5(TS dna 5. .VII. $o0.
Operativni upravni voditelj: MLÒ Ljub.
ljana, poverjeništvo za šolstvo.
Podjetja zastopata in zanj podpisujeta:
Bulinar Mrlivoj, upravnik, d'i» zneska
10.000 din in
Magister Ivan, fin. manipulant, do 30.000
dinarjev.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljana,
povcrjcniîtvo za finance,
dne 18. julija 1950.
Fia. fit. 2830/5*0
7808
1512,
Besedilo: Podjetje za odkup artiklov živalsko in rastlinsko proizvodnje ter živL
no OLO Črnomelj.
Poslovni predmet: Odkup živine, živalskih proizvodov, poljskih pridelkov in
alkoholnih pijač, mleka, mlečnift'izdelkov,
perutnine, jajo on divjačine.
Ustanovitelj podjetja: OLO Črnomelj,
odločba št. 356/1 z dna 26. VI. 1Ó50.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO'Črnomelj.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Vranelič Janko, upravnik,
Kobe Franc, v. d.'upravnika, po zakonitih pooblastilih.
Okrajni LO Črnomelj,
Dovcrjcništvo za finance,
dne 20. julija 19o0.
St. 890/1
8168
*
15••.
Besedilo: Remontno podjetje, MLO Črnomelj.
Pcslovni predmet: Adaptacija, splošna
popravila zgradb in komunalnih naprav.
Ustanovitelj podjetja: MLO Črnomelj,
odločba št. 493 z dne 3. VI. 1950.
Operativni upravni voditelj: MLO Črnomelj.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Primožič Stanko, upravnik, po zakonitih pooblastilih in pravilih" podjetja.
Št. 821/1
7759
Besedilo: Mesnica, KLO Semič.
Poelovni predmet: ftakup in prodaja
mesa za ljudsko prehrano.
Ustanovitelj podjetja: KLO Semič, odločba fit. 362/1 z dne 1. VII. 1930.
Operativni upravni voditelji KLO Semič.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Stricelj Franc, upravnik, po zakonitih
pooblastilih in pravffffi podjetja.
St. 832/1
7761
••••••• LO Črnomelj,
poverjénîlïvo za îinanco,
dne 15. julija 195Ö.

Ustanovitelj podjetja: KLO Cerkno.
Opérât, upravni voditelj: KLO CerknoPodjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Zaje Ciril, Cerkno 74, upravnik,
Mlakar Ciril, Cerkno 202,
Obid Marko, Cerkno 147, lahko tudi posamezno.
St. 2633/X-50
TM
Okrajni LO Idrija,
poverjeništvo za finance,
dne 21. julija Ì950.

•

1513.
Besedilo: Mestno avtopodjetje. Ilirska
Bistrica.
Poslovni predmet: Tovorni prevoz blaga in oseb, prevoz oseb z osebnimi avtomobili in mehanična delavnica.
Ustanovitelj podjetja: MLO Ilirska Bistrica.
Operativni upravni voditelj: Izvršila1
odbor MLCflIfréka, Bistrica.
Podjetje zasìpjtata m zanj podpisujeta:
Koren Franc, direktor in
Samsa Rudolfi računovodja, 0ba sanicv
stçy'no, v okviru zakonskih pooblastil »•
ptavu podjetja.
Št. 373/10
7714
Sedež: ^oypkraèino.
Besedilo: Krajevno storitveno podjetje,
No'yókraCine,
poslovni jpr.edmet: Mizarska. Ikovaška in
podkovskia jtfela ••, popravila.
"Ustanovitelj podjetja: KLÒ Novokračinc
Operativüf lüpravni voditelj« KLO Novo*
kraSne.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Iskra ïvzn, îàjïiïlï KLÖ 'Novûkracino ter
KalčiS Iran, upravnik, oba v okviru zakonskih pooblastil in pravil podjetja.
Št. 373/10
7713

Pošlovui jfredinet: Odipp artiklov žfvalsîcé in rastlinske proizvodnjo' ter "^"
(rane.
Ustanovitelj podjetja: OLO Ilirska Bl*
etrića.
Operativni upravni voditelji OLO H}/*
•- •»*ï^'i "P''.Jti vite,*4f •• »*/«vV M *"-•?,'* S*' '_:«. -rti/ska Bistrica, jooVerjemsW Kï državna ••Jjave.
EMetjo zastopaš in zanj1 .«podpisuje:
Benigâr ÖfariS. upravnik, v <5aeotnÇs|i
pa namestnîè, ki gâ določi operativni
upravni yodît'elj.
„,,,
St. 373/10
•*•
Besedilo: Okrajno jtrgoTska podjetje S*
promet z blatni na debelo' iTrgi>romels
Ilirska: Bistrita '(ĆerEflo).
,

1514.
Besedilo: Krajevno avtoprovozniško gozdnih lui rudarékili •••
podjetje (Cerkno).
prodaji.
„•
Poslovn* predmet: Opravlja prevoza do
.Ustanovitelj podjetja: OLO Ilirska *"
in od železniške postajo iix iraa 'druga* pei- etnea.
Tlir.
trebna prevozništva, Avlo-tàxi zveza do
Operativni upravni voditelj: OLO *•
osebnega avtobusa.
sk> Bistrica, poverjeništvo 2a trgovino
Ustanovitelj podjetja: KLO Cerkno.
pfëekrb'o.
Operai, upravni voditelj: KLÖ Oérkncv
Podj'etjes zastopa1 •• tzani podpisuje:
Eichn 'Aleksažder, Üirektor podjetjaPodjetjB zastopajo in eanj podpisujejo:
771Obid Marko, Cerkno 147, upravnik",
St. 373/10
'
Mlakar Ciril, Cerkno 202,
Okrajni LO JlSrsSa Bistrica,
Zajo Ciril, CérkAÒ 7?» lahko tudi posapotlfjeništvd 2a; finance,
mezno.
dne Ì5. juliji' 1950.
St. 2653/X-50
7980
Besedilo: Kfajëviô mizarsko podjetje
•
tisi/*
•
(Cerkno))
Besedilo: Krajevna krojačnica Dup']c;
Poslovili ipredmet: Izdelava vseh" miP'câlbvH.ïipredmettiVea môskâ •• zenß«
zarskih', kolarakili fil EcìraskìS del za kfa.
KröjaSkä Heia.
jevne potrete.

, i

••••.

Sfty, 2f — 1, ••1, JL05Q,
Ustanovitelj podjetja; KLO Duplje, odločba it. 1005/49 z dnë 24. X. 1949.
Opérât, upravni voditelj: •• Dupjje,
Podiolje zastopata iit zanj podpißtjjela'fr
ßakoveo Edj, upravnik, V veeS zadevah;
v obsegu zakonitih pooblastil in pravil
Podjetja, v nJEgovi odsotnosti
Ahčin Ciril, tajnik KLO Duplja, v istem
obse-rrU knt

••;_

St. II-345/3—1950

6904,

1517.
Begptiilo: Krajevna parna žag»* Grad.
poslovni predmet: Rezanje lesa.
Ustanovitelj podjeitja: KLO Cerklje, od.
l0
t'ba št. 129/50 z dno }0, I, Î950.
Operai, upravni voditelj: KLÒ Cerklje,
Podjetje zastopajo in zanj pòTipidtfmj«^
Kopic Janez, upravnik, samostojriçi v
w»egu zakonitih .pooblastil tàfprdim pod.
letja.
Maitfmjak. Frane, predsednik RIO Ç„er.
•nie, v upravnikom odsotnosti, V is'tèm
obsegu kot oni,
Globočmk Francka, knjigovodja, kji çePodpjsujo
listino iz 47. člena epi. zalidna
n
državnih gospodarskih' p'o'djëtjifi".
St. •-44974—50
6905
Okrajni LO Kranj,
poverjeništvo za finance,
dno 27. junija 1Ö50.
•k
1518.
Besedilo : Okrajna žaga, Britof pri
Kranju.
Ponovni predmet: Odkup, predelava in
Prodaja lesa ter storitve; to otroke.
Ustanovitelj podjetja: OLD Kranj, odJ
s »čba št. 1266(1 z dno 13. VIII, 1949.
Operativni upravni voditelj« Izvršilni
°dbor OLO Kranj okolica;
Podjetja zastopata ùs sanj podpisujeta;
Galičio Vinko, upfavnijk" ìa Arri Ma>
"la, knjigovodja, po ••••••••.
Okrajni LO Kranj okolica,
poverjeništvo za finance,
dno 27. julija; iOoô;
St. 11-1152/3-1*950
8223
1519.
*
Besedilo: Mestno podjetje Brežic* »Otroka restavracija«.
Poölovni predmet: .Vej posli to stroko.
.Ustanovitelj podjetja: MLO Brežice, od.
•oeba St. 785/1' z dno 23. VI. 1950.
g. Operativni upravni voditelj: MLO Bro£

P^djetje zastopajo in zanj podpisujejo:
K-^P.iišek
Make, v. d. ravnatelja, Vrenko
V*T\, Martinov-Č Mara in, ing. Zobce Ivo,
P° dva skupaj.
Okrajni LO Krško,
1
poverjeništvo za finance,
dno 21. julija 1950.
St. 1843
8089
1520.
*
^sedilo: Ilranija {Polje št. 11).
•••?3. ^ Prcđmct: Nakup na debelo dn
^ oclafa na drobno živil, manufakture in
alante rije.
r.-^'pnovitoli
podjetja: Rajonski LO V
l
yl
'Mjana, odločba št. 4340/50 z dne 25.
vlL
1950.
e at
i,°A
f ivni .upravni voditelj: Rajonski
,( ",r,,{i odbor V LjuMjana. poverjeništvo
-, Bovino in preskrbo.

Podjetje zastopaj tu Ifanj pqdpieujejp:
Kačač «loze, ppdprëdsednikj RLQ .V, £r.
neu Fjäjijo» rt» dl ipeverjenikal îtLO :Yj ••,ber, Frape, upravnik! SA •(••• Andrej, za
(knjigovodstvo.
Rajonski LO V Ljubljana,
•••••••••&••. aa finance,
dnó 2a. -ttilïia 1950'.
Fin. št. 4340/ÖÖ
7178

•

152J.
Besediïoj Okrajno podjetje za odkup
poljskiji proizvodov Ljubljana okolici (sedež Ljubljana).
Poslovni predmet: Odkup poljskih pridelkov, sadja, zelenjave.
Ustanofy5tel3 podjetja; OLO Ljubljana
pkolica, odločba Šl 851/1 z dno 5. VII.
Operativci upravni voditelj: OLO Ljubljana jpkolica.
Po'djetje zastopata in, zanj podpisujeta:
Strojan Franc, upravnik, samostojno.
Žlebnik -Vera, v. d. računovodje, poleg
upravnika vse listino po 47. členu spi.
Zakona O drž. gospodarskih, podjetjih.
št. 823
7727
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup ži.
vine, nicša in živalskih proizvodov, Ljubljana pkolica (sedež Ljubljana).
Poslovi pTCdmot; Odkup živine, maščob, mleka in mlečnih proizvodov.
Ustanovitelj podjetja: OLO Ljubljana
pEôucai, ö'älotba st. 852/1 • dno 5. VII.
Ï95Ô.
Operativni upravni voditelj: OLO Lju.
Ijana okolica.
Podjetjo zastopajo in zanj podpisujejo:
Grad Vinko, upravnik, samostojno.
KumŠĐ Jakob, pomočnik, v odsotnosti
Upravnika: samostojno, po 8. členu pravil,
Končan Štefka, računovodja, poleg
Upravnika vsa listino pò, Ì7. členu epi. ža.
ikona; c drž. gàepo'danddiî po'djefjiE
Št. 824
7726
Okrajni LO Ljubljana okolica,
poverjenistfvo za finance,
dnó 12, Julija 195Ö.

•

1522.
BWdjto: Okrajno mizarsko podjetjo,
Poslovni predmet: Izdelovanja radijskih'
ohišij in drugih" mizarskih del.
Ustanovitelj to operativni upravni voditelj : OLO Ljubljana' ©Eolica.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Zdešar: Lojz. upravnik in LangerKolz
Draga, računovodja, po 'danih pooblastilih.
Okrajni LO Ljubljana okolica,
porerjeništvo za finance,
dno 19. julija 1950.
Št. 874
8175
1523.
Besedilo: Okrajno prevozniško podjetjo,
Ljutomer.
„
Poslovni predmet: Prevoz materiala po
okraju Ljutomer.
Ustanovitelj podjetja: OLO Ljutomer.
Operativni upravni voditelj: OLO Ljubtomer, poverjeništvo za lokalno gospodarstvo.
. Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Zavratnik Lojze, upravnik in
Rajü Ivan, vodja knjigovodskega centra.
Okrajni LO Ljutomer,
poverjeništvo za finance,
i dne 14. julija 1950.
1
Št. 915
7717

mm mi
1223a
Besedilo: Krajevna krojaška delavnica,
Radomerje.
Poslovili predmet; Izdeloyanje moških,
ženskih oblek, perila ifl drugih tekstilnih, artiklov ia popravila.
Ustanovitelj podjetja: KLO Radomerje.
Operativni tipravnj voditelj: KLÖ Radomerje.
Podjetje zastopajo in, zanj podpisujejo:

Lašio Stanko, poelbvoaja,

Pihlar Ferdo, predsednik KLO in
Fajhtinger Janez, odbornik KLO Radomerje.
Okrajni LO Ljutomer,
poverjeniStfo za finance,
dne 18. julija 1950.
Št. 929
7877

•

1524.
Besedilo: Krajevno podjetje >Kra*jevna
kovačnicac Markorci.
Poslovni predmet: Razna kovaška dela,
izdelava in popravilo.
Ustanovitelj podjetja: KLO Markovci.
Operativni upravni voditelj: Izvrsjlni
odbor KLO Markovci.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Svetce Janez, do zneska 10.000 din, za
večje zneske scpodpisiije
Gašper Karel, član KLO.
Okrajni LO Murska Sobota,
poverjeništvo za finance,
t
dne 11. julija 1950.
Št, 525/1950
7562
1525.
Besedilo: Krajevno podjetje »Krajema
žaga« Moravci.
Poslovni predmet; Žaganje lesa.
Uetanovitelj podjetja: KLO Moravci.
Operativni upravni voditelj; Izvršilni
odbor KLO Moravci.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Rac Stefan, poslovodja,
Kuhar Joeip, predsednik KLO,
Moreč Geza, clan IO.
Okrajni L0 Murska Sobota,
poverjeništro za finance,
dne 15. julija 1950.
Št. 546/1950
7718

•

1626.
Besedilo: Mestna elektromehanika, Postojna.
Poslovni predmet: Popravilo radioaparatov, elektromotorje^, dinamo ßfröjev, ur,
pisalnih in šivalnih strojev 1er razna elektroinstalacijska dela.
Ustanovitelj podjetja; MLO Postojna.
Operativni upravni voditelj: MLO Po.
stojna, poverjeništvo za lokalno gospodarstvo.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Milavec Miro, upravnik, vö'e pravne listine» samostojno, v fiffancnih eaderan pa
skupaj z njim
. >
Šifca Sonja, šef knjigovodskega centra,
v odsotnosti upravnika podjpîsïïje zanj
Bandelj Rudolf, poverjenik za lokalno
gospodarstvo pri MLO.
Št. 1536/1—1950 \
7548
Besedilo: Mestno remontno podjetje, Postojna.
x
Poslovni predmet: Obnavljanje etano,
vanjskih jn drugu prostorov v mestu.
Ustanovitelj podjeitja: MLO Postojna.
Operativni upravni voditelj: MLO Po.
stojna, poverjeništvo za lokamo gospodarstvo.
Podjetjo zastopajo in zanj podpisujejo:
Grmek Herman, upravnik, vse pravne
in finančne listine, skupaj z njim

•&, u ~ i. vin, teso

Stran Sflfi
Mrè» Frane, pomočnik upwaika, v od• uo#tj upravnika pa
Bandelj Rudolf, poverjenik • lokalno
gospodarstvo MLO.
et. 1531/1—1950
7547
Okrajni LO Postojna,
poverjeniitvo za finance.
dne 3. julija 1030.

•

1527.
Besedilo: Mestno podjetje >Gostinitvo«
Postojna (Titov trg).
Poslovni predmet: Točenje, alkohonih in
brezalkoholnih pijač ter prodaj* jestvin.
Ustanovitelj podjetja: MLO Postojna.
Operativni upravni voditelj: MLO Po.
stojna, poverjeniitvo za trgovino in gost inatvo.
Podjetje zastopajo io 8*oJ podpisujejo;
Turi Edo, upravniki za pravne zadeve
samostojno, v finan8nih zadevah pa sku«
paj s njim
širca Sonja, ief knjigovodskega centra,
v odsotnosti upravnik* pa
PavlovEič Franc, poverjenik za trgovino
in aoetinstvo MLO.
Okrajni LO Postojna,
porerjeniitvo is finance,
dne 10. junija 1950.
*t. 14••/1-••
7•••

Pcalovfli predjnet: Storitvena dela 'H
naročila ključavničarske in vodovodno,
inštalaterske etroke.
St. 824/1—50
8183
Besedilo: Mizarstvo, Zagorje it 129.
Poslovat predmet: Vna dela mizarske
etroke.
6t. 826/1-50
81S0
Besedilo: Frizerski salon, Zagorje 139.
Poslovni predmet: Storitve frizarska
stroke.
Ustanovitelj vseh podjetji: KLO Zagorje.
Operativni upravni voditelj: IzvrSiln:
odbor KLO Zagorje.
Podjetja zaatopajo in zanje podpisujejo:
FraSnikar Leopold, upravnik, Hauptman
Albert, v odsotnosti upravnik* ig Lülja
Zdravko, računovodja, po pooblastilih.
Št. 825/1—50
81S2
Okrajni LO Trbovlje,
poverjeniitvo. «a finance,
dne 25. julij» 1950.

Spremeni be
1531.
Beeedilo: Lesno industrijtko podjetje,
Kočevje.
Izbriše ee Pođpe&n Franjo in vplie
Kordiš Franc, direktor, ki podpisuje
samostojno, v obsegu zak. pooblastil in
pravil podjetja.
•
fit. 243466/1-1950
7880
152§.
Beeedilo: Direkcija državnega žitnega
Besedilo: Krajevna gostilna, Ptujska
fonda — filiala Ljubljana.
«ora.
Izbriše ee Rihardt Mirko, sekretar in
Poslovni predmet: Točenje «konolflin vpise
pijač, postrežba a toplimi in mrkimi jePečnijc Frapc, pomoSolk direktorja, ki
dili.
podpihuje v odsotnosti direktorja, v ist«m
Ustanovitelj lu operativni upravi v'odi obsegu kot oni.
W1 jjodjetja: KLO Ptujska gor*.
Št, 243'24/l-!05O
7879
Jwjitìe zastopajo io *••• podkujejo:
Beeedilo: Podjetje » rejo prašičev —
Maitele Ivan, upravnik, Destai Adolf. Ljubljana.
raiòUBOvodja, po zakonitih pooblastilih, v
ee Potokar Vladimir, ravnatelj,
tioanïmh zadevah pridrïeoib ••••. vod- ki Izbriše
podpisuje samostojno, v obsegu zakonetvu, podpUmje finančn-i réitèrent KLO.
skih peeblaetil in pravil podjeqa.
Okrajni LO IHnj,
St. 240,305-1050
7878
poverjeniitvo »a finance,
Ministrstvo u finance LUS, Ljubljana
dne 34. julik 1Ô30.
dne 17. julija 1950.
St. 1287/1-50
S088
IS».
Beeedilo: Gorenjska tovarna čokolid«.
L**«e pri Bledu s-krajiano Čokolada —
Leite pri Bled«.
Peatevn! predmet: ïadiurtrljaka preiz.
vcfinja čokolade.
Ustanovitelj podjetji: Vlad» LBS. odteeba It S-zak 3$ s dne 1. IV, 194«.
OiperaAivni upravni voditelj: levr-Hlni
odbor 0L0 Radovljica,
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Lejfai Anton, direktor in Pehar Ivan,
r»č4mio?»dja, bj podpisujeta po swkenitih
peehìatóHh.
Okrajni LO Radovljica.
BovirienUtr« M finance,
dne 82. ••••• •0••
Sti IX 840/1/50
8037

•
Beaedülo: EWrtrodelanrfee, Zagorje «•.
ittUn 16.
!' *'ovai predmet: Storitven* dala pp
. .r Hu in upravljanje.
8t. 83771-BO
««t
e ». 16,.
•••••••• vodo/od-

\m.
Beeedilo:

Podjetjo >K!jue»Tnjčaritve<
Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odslej: Po»
verjenlštvo za obrt, MLO LluWiana.
Mestni LO za glavno mette Ljubljani,
poverjeniitvo a* ••••••,
dne 2«. julija 1080.
Fin. ït. 2922/30
8334

•

1983.
Besedilo: Podjetje >Meprom< Ljubljana.
Vpiše ee
Čuden Borie, ki podpisuje v odeotnoeti
glavnega računovodje.
Fin. St. 27Ö3/S0
7728
Besedilo: Kinematografsko podjetje,
Ljubljana,
fóbrileta ee Rupoo* Selena, raJSunO»
vodja io •••••* Marija, ffam. ramino*
vodje ter vpile
MihelSlg Marija, gi računovodja.
Fin. fit. 2699/50
7750
Besediilo: Trgov»ke podjetje >Ura< tlnb.
Ijana.
Operativni upravni voditelj odslej: MLO

Ljubijo, ••••••^**

?K1

Besedilo: Melino klepanko fai instala»
eljiko podjetja, Ljubljana, Slomaova ulica

eV4<

Operativa} upravni voditelj odslej: Mi/0
Ljubljana, poverjeništvo za obrt,
Fin. tt. 2813/50
7ÏÎ4
Mestni LO za glasno mesto LjubljW»»»
poverjeniitvo ia finance,
dne 15. julija 1050.

•

1534.
. ,
Besedilo: Podjetje Mestna klavutc»!
Ljubljana.
Poslovni predmet po priključitvi Tovarne konserv, Vič: Nakup in prodaja kla^»
ne EivJne, rib in ribjih konserv. Proizvodnja in razdeljevanje mesa, mesnih izdelkov, «rev, jedilnih in industrijskih m»"
ččob, kostnega in parkljevega olja, ume*'
nega ledu ter mesnih, sadnih to soBivna»
konserv.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljani.
poverjeniStvo za finance,
dne 12. junija 1950.
^^
Fin. št. 2202/50
k it. 8383

•

1535.
Besedilo: Podjetje Megtne opekarne»
Ljubljana.
Izbrišeta se Perkon Karol in Makov«
Vladimir, ter vpiSe
Poljšak Rastko, ki podpisuje kot namestnik upravnika in računovodje.
Mestni LO za glavno mesto Ljubljanapoverjeniitvo za finance,
dne 22. julija 1950.
.,
Fin. St. 28883/50
S091

•

1836.
Besedilo: Podjetje >Spectruro< Ljubljana.
n
Operativni upravni voditelj odslej: ML"
Ljubljana, poverjeniitvo za obrt.
Mestni LO z» glavno mesto Ljubljana, '
poverjeništvo za finance,
dne IR. julija 1950.
Fin. St. 2893/50
7S07
1537.
_
Beeedilo: Kovinske đelavniea. KLO Črnomelj.
..,
IzbriSe se Einsiedler Franc upravni«
<n vplSeta
Kara Nande, upravni^* in
ViSčaj Ježe. namejstnik, ki podpisuj*«
sa podjetje samostojno, v mejah «akont*"'
peonlaeti! 1• pravil podjatja.
Okrajni LO Črnomelj,
poverjeniitvo aa finance,
dne IS. julMa 1950.
••••

St. •\
"*°
lew
Besedilo: Meitaa eevljarak» d«l»*ei«»'

•••••.
-, j»;
I^riSeta se Brise Anton In" BMm*
Frane ter vpifojo
..
-»j»
Vrtačnik Peter, poslovodja» • pe«^

e
n
iaStM'WA««^ *•
kreditnega značaja sopodpisuje _
•••

Nemec Jurij, gl. računovodja, ^ Ww*
odsotnosti pa
Bervar Ivanića.
_•••
St. 1745 • 1«5Ö
W"
Beeedilo: Meitna drogerija, Kaœ»|J
Izbriïota ee Aparnik Stane in 0ew
France ter vpiiejo
.jvuei*
••••••• Marta, pceïovodja, •• vesp***
lamostoJno, nadomeïSa Jo
,fl
PIahu• Anton: W**t ••»«' w
kreditnega znaXaja eopodpfeuje
^
Nomee Jurtj, • ••<••$•, « »••
odeotnoeti pa

•••••••••»

Wf.m — i. v-••. loop

' Besedilo: Mestno gottintko podjetje,
Kamnik.
Izbrišeta 63 Dolintek Jaaea in &ekirnlk
Franc ter vpišejo
Uršic" Albert poslovodja, Id podpisuje
samostojno, nadomeščata ga
Plahutnik Anton, alf Svetejj Stana; epiee finančnega in kreditnega značaja sopodpisujo
Nemec Jurij, gl. računovodja, v njegovi
odsotnosti pa
Bervar Ivanka.
št. 1746 III 1950
7771
Besedilo: Mestno prevozniško podjetje,
Kamnik.
Izbriše se Ponifcvar SI vko jn vpišejo
lekra Julij, upravnik, ki podpisuje eamostojno, nadomešča ga
Plahutaik Anton; sp:se finančnega in
kreditnega značaja eopodpieuje
Nemec Jurij, gl. računovodja, v njegovi
odsotnosti pa
Bervar Ivanka.
St, 1737 III 1950
7762
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 14. julija 1950.

Besedilo; Meitna izdelovalnica betonskih cevi, Kamnik.
«brile ee Sekirnik Franc in vpišejo
Zabrezovnik Franc, upravnik, ki podpičje eamoetcjno. nadomešča ga
Plahutaik Anton; ep-se finančnega in
*reditaega značaja sopodpieuje
Nemec Jurij, gl. računovodja, v njegovi
°dsotnosti. pa
Servar Ivanka.
St. 1743 III 1050
7768
Besedilo: Mestna krojačnica, Kamnik.
Izbriše ge Sekirnik Franc in vpišejo
*Jkel Jože, poslovodja, ki podpisuje sa.
raçetojno, nadomešča ga
, PJaJjutnik Anion; spise finančnega in
kreditnega značaja sopodpisujo
Nemec Jurij, gl. računovodja, v njegovi
odsotnosti pa
Bervar Ivanka.
Št. 17S9 III 1050
7764
Bç&edilo; Mestna šivalnica, krpalnica in
M*toica, Kamnik.
Izbriše se Sekirnik Franc in vpišejo
K^glovič Marija, upravnica, ki podpi••
•• samostojno, nadomešča jo
P'lahutnik Anton; spose finančnega in
Kre
ditnega značaja soj)odpisuje
Nemec Jurij, gl. računovodja, v njegovi
odsotnosti pa
Bewar Ivanka.
Št. 1744 III 1950
7769
Cedile: Mestna žaga. Kamnik.
Izbrišeta ee Sekirnik Frano in Burja
*flton ter vpišejo
lekra Julij, upravnik, ki podpisuje sa.
«Wetojno, nadomešča ga
-Prautoik Anton; spise finančnega in
»ïedimega značaja 6opodpisuje
Nemec Jurij, gl. računovodja, v njegovi
°•*••••• pa
Bervar Ivanka.
Št. 1738 III 1950
7763
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 15. julija 1950.

1540.
Besedilo: Okrajno podjetje ?a odkup živalskih proizvodov. Kamnit.
Besedilo odslej: Okrajno podjetje za odkup živine in živalskih proizvodov, Kant'
nik.
St. 1758 III 1950
7637
Besedilo: Uprava državnih stanovanjškili zgradb, Kamnik,
Izbrišeta se Fiere Anton in Sršen Franc
ter vpišejo
Tajc Janez, upravnik, ki podpisuje samostojno, nadomešča ga
Plahutnik Anton; epiee finančnega In
kreditnega značaja gopodpJsuje
Nemec Jurij, gl, računovodja, namestnik
Bervar Ivanka.
Št. 1792 III J95Q
7636
Okrajni LO Kampik,
poverjeništvp za finance,
dne 14. julija 1950.

1539.
*
c
^Besedilo: Mestna ekonomija in vrtna?
**» Kamnik.
«brile ee Ponikvar Slavko in vpišejo
w-%• Ludvik, upravnik, ki podpisuje ea^•••, nadomešča ga
g^ahutniik Anton; spiise finančnega in
""Satfnega značaja eopodpieuje
«emec Jurij, gl. računovodja, v njegovi
^gwnosti pa
Servar' Ivanka.
Št. 1791 III 1950
7772
Besedilo: Mestna pekarija, Kamnik.
«briše ee Sekirnik Franc in vpišejo
"erne Franc, upravnik, ki podpisuje
••w>stojno, nadomešča ga
Jïjf^Putnik Anton; spfso finančnega in
annega značaja eopodpieuje
Oii», ^ec Juril> ßl- računovodja, v njegovi
^noetl
pa
•
•••?•• IvankaŠt. 1741 • 1950
77B6

•

1541.
Besedilo: Okrajno trgovsko podjetje vi.
no, sadio, zelenjava, Domžale.
Besedilo odslej: Okrajno podjetje >Vipo< Domžale.
Okrajni LO Kamnik,
poverjeništvo za finance,
dne 25. julija 1950.
Št. 1860 III 1950
8179

•

1542.
Besedilo: Opekarna CečmVek.
Izbriše se Čamernik Lada, knjigovodja(n vpiše
/s .->rnik Slavka, knjigovodja, kl eopod ne listine po 47. Členu Ppl. zakona
p dr?- ijospodawkih podjetjihOkrajni LO Kranj okolica,
poverjeništvo nt finance,
, dne 12, Julija 1950,
St. II-liei/1-50
7719

lardilo: Mestno gostinsko podjetje »De.

j*?°
uslužbenska menza« Kamnik.
jj0ri6se ee Sekirnik Franc in vpišejo
»arnn, Marija poslovodja, ki pndpisu|e
PlA ino' '"dempšča i»
h ij,"l,W'k Anton; spise finančnega In
Nem 6fra zna£ate Êopodpïsuje
°den»
^urij, d. račimnvodla, v njegovi
,rVa

r Ivanka.
št. 1740 III 1950

7765

J

1543,
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje.
Vidom.
Izbrišeta ee sopodpisnika Barbiï Vinko,
£upan MiSo !n vpiSeta:
Babic Maks, za vse obvpznosti oad
UO.nOO din,
Bosovič Franc, z istimi pooblastili.

^••••••••••••••

'i —»•| iff if

•••• ••

Upravnik Kržan Jože, podpieuj« oaeoetojno, za vse obveznosti do 20.000 dam.
Okrajni LO Krik o,
poverjeniStvo za finance,
dne 20. julija 1950.
St 1829
7980
1544.
Sedež: Dobrunje.
Bee*dUo: Krajema gospodarska posjetja, Dobrunje.
At. 879
8•
Krajevna opekarna, Zadvor.
Št. 8S0
8177
Pri obeh podjetjih ee izbrišeta Muzga
Jože, upravnik in Perenta Alojzij, ••'
mestnik ter vpišeta:
Zupančič Franc, upravnik in Golob* Ja»
nez, namestnik.
Okrajni LO Ljubljana ••••••,
poverjeništvo za finance,
dne 20. julija 1950.
1545.
Besedilo: Okrajni servii, Ljutomer.
Izbriše 6e upravnik Plantar Jofef Ž9
vpiše
Rojnik P4v«l, upravnik, ki zastopa, pod.«
jetje in zanj pravnoveljavno pcdjpieuje v
obsegu določb 38. člena skupaj z njim pa
Ra|h Ivan, knjigovodja.
Okrajni LO Ljutomer,
rnverjeništvo za finance,
dne 20. julija I960.
Št. 944
TÖ79
*
1546.
Besedilo: Okrajno gospod.arsk.0 podjetja
»Vodovod« Rakek.
Operativni upravni voditelj odslej: Poverjen'štvo za komunalne Z4der* pri OLO
Postojna.
Okrajni LO Poetojn»,'
poverjeništvp •% finance,
dne 21. julija 1950.
Št. 1763/1-1950
TOM'

•

1547.
Besedilo: Qkrajn} rnagaein, Ptuj.
Izbrise ee: Majer Julij in vpil«
Levičnik Hinko, šef komercialnega od*
eeka in namestnik ravnatelja.
Okrajni LO Ptuj,
poverjeništvo za finance,
dne 24. julija 1950,
Št 1258/1-50
8087
1648.

Sedež: Tolmin,
Besedilo: Gostinsko podjetje, MLQ To!/
min.
Izbriïeta ee Torni Jožke in Cawfur» Lil"
dovika in vpišejo
Logar Frane, upravnik,
Rutar Anton, šef knjipovodekftga oeotrt,
(n
Cazafura Ludovika, name**nlk'', ki podpisujejo z istimi poûblartili.
«, Wto~S6
7996
Besedilo: Komunalno podjetje. MLO
Tolmin.
Poslovni predmet odslej ïe: Jave« .,
pica, vzdrževanje cest in kanan'««o
vzdrževanje javnih parkom,
Izbrlie se Feregotto ••••••, ••••*.
vodja in vpišeita
Rutar Anton. M knjiçovodekflf« cen*»
Oazafura Liido\ ikn, name^n'*» ki ooapi*ujeta z istimi pooblastili.
St. 36f«0—5ft

Stav. U — t Vili. IflóO

VRADNI LIST ••

Stran 400
Besedilo: Mestna ekonomija, Toimin.
Izbrišeta ee Temi Jožko • Rutar An.
ton ter vpišejo
Jan Viktor, upravnik.
Rutar Anton, Sef knjigovodskega centra,
Cazafura Ludovika, namestnik, kj pod! su jejo z istimi pooblastil.
Št. 36/82—50
7983
Besedilo: Mestno kinopodjetjc »Soča«
Tolmin.
izbriše se Rutar Anton, računovodja, n
vpišeta
Rutar Anton, šef knjigovodskega centra,
Cazafura Ludovika namestnik, ki podpisujeta z ifit'mi pooblastil,'.
St. 36/92—•0
7988
Besedilo: Obrtno podjetje, MLO Tolmin.
Izbriše se Rutar Anton, računovodja in
vpišeta
Rutar ••••, šef knjigovodskega centra,
Cazafura Ludovika, namestnik, ki pod
pisujeta • ifit'.mi pooblastili.
St. 36/86-50
798ô
Besedilo Keniuritiio podjetje, MLO To)
min.
Izbrišeta se Jan Viktor m Conetantini
Eva ter vpišejo
Gaberšček Ivan, upravnik.
Rutar Anton, šef knjigovodskega centra,
Cazafura Ludovika, namestnik, ki pod
pisujejo z ist;mi pooblastili.
St. 36/84-50
7984
Besedilo: Uprava državnih zgradb. MLO
Tolmin.
Izbrišeta se Kragelj Ivan ;n Constanti•
Eva ter vpišejo
Logar Viktor, upravnik,
Rutar Anton, šef knjigovodskega centra,
Cazafura Ludovika, namestnik, ki pod
pisujejo z ist'mi pooblastili
et. 36/80—50
7982
Okrajni LO Tolmin,
poverjeništvo za finance,
dne 21. julija 1950.
Izbrisi
1549.
Besedilo: Krcsnišl<:i industrija apna.
Kresnice.
Zaradi spojitve e podjetjem Cementarna v Trbovljah in Apnenice, Zidan' most.
ft!. 243 36!) - 1950
7883
Besedilo: Apncnice, Zidani most.
Zaradi spojitve e podjetjem Cementar,
na v Trbovljah in Kresmwka industrija
apna Kresnice.
Št 243-369-195«
7883
MinUtr-tvi za linance LRS, Ljubljana
dne 13. julija 1950.
1550.
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje za
odkup kmetijskih pridelkov in alkoholnih
pijač. Črnomelj.
Besedilo: Okrajno »dkupno podjetje
»Mleko« Črnomelj.
Št. 890/2
8167
Zaradi združitvi podjetij.
Okrajni L0 Črnomelj,
porerjeništvo za finance,
dne 22. julija 1950.

•k

1551.
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje.
Skopice.
Zaradi prehoda v socialistični sektor.
Okrajni tO Krike-,
, , poverjenih o za financ«,
dne 20. juLja 1950.
^. 6L im _/
ZÔ29

1551a
Podjetje: »Mleko — Vir« (Ljubljana,
Rimska cesta 11).
Ker se je spojilo z podjetjem »Pecivo —
mleko«.
Rajonski L0 IV Ljubljana,
poverjoništvo za fiiiance,
dne 24. julija 1950.
Št. 2468/50
8090
1552.
Besedilo: Mestno podjetje za upravo
stanovanjskih zgradb, Ljutonier.
Ker je prešlo kot odsek v eklop Komunalnih podjetjih v Ljutomeru.
Okrajni LO Ljutomer,
poverjoništvo za finance,
dne 25. julija 1950.
Št. 963
8221
1553.
Besedilo:
Maribor.

•
Mestno

krpjagko

podjetje,

Št. Pov. 56/69—50
7020
Besedilo: Mestno stavbeno kovinarsko
podjetje, Maribor.
Ker je prenehalo obstojati.
St. Pov. 56/68-50
7019
Mestni LO Maribor,
poverjoništvo za finance,
dne 7. junija 1950.

•

1554.
Besedilo: Okrajno podjetje »Okrajna
za »a« Moravci.
Ker je prešlo v last KLO Moravci.
Okrajni L0 Murska Sobota,
poverjoništvo •• finance,
dne 11. julija 1950.
Št. 531/1950
7561

•

1555.
Besedilo: Okrajna opekarna. Hragce.
Zarad' združitve podjetij.
Okrajni LO Postojna,
pnvorjeništvo za finance,
dne 20. julija 1950.
Št. 1745/1-1950
7931
1556.
Sledilo: Žaga. KLO Središč?.
Zarad: vključitve v »Obrtna p:>djetja<,
KLO Središče ob Dravi.
Št. 1174/1-50
7452
Okrajni LO Ptuj,
povorjeništvo za finance,
dno 9. julija 1950.

•

1557.
Besedilo: Krajevno komunalno podjetje,
apnenica Marenberg.
Ker bo odslej poslovalo kot samostojno
podjetje.
Okrajni LO Slovenj Gradec,
poverjoništvo «a finance,
dne 6. Junija 1950.
Šf. 847—50
- 6135

•

1558.
Besedilo: Mehanična elektroklepaiska
delavnica, KLO Zagorje.
Ker bodo sredstva podjetja prešla na
druga sorodna podjetja.
Okrajni LO Trbovlje,
poverjen ištvo za finance,
dne 25. julija 1950.
St. 823/1—50
8184

Register
invalidskih öcndjetij
Pri vsaki registraciji jo sedež podjetj*
označen v besedilu, dan vpisa, spremembe
,ili izbrisa pa v datumu

Vpisi
155!*.
Besedilo: Invalidsko podjetja 3>Puškar'
na« Maribor.
Poslovni predmet: Popravljanje n pre'
delovanje lovskega orožja in pištol.
Ustanovitelj podjetja: Mestni odbor
Zveze VII Mai,bor, odločba z dne 16. "•
1950, odobreno od Mestnega LO Maribor,
poverjeništvo za industrijo in obrt, od'
lcčba št. 673/2/263-1950 z dno 22. VI.
1950.
Operativni upravni voditelj: Mestni odbor Zveze VVI Maribor.
Podjetje zastopata jn zanj podpisujeta!
Rus Franc, upraviuk, samostojno, •f °"'
eegu pooblastil po pravilih podjetja^
Krušnik Slava, knjigovodja, sopodpisnje
list.ne računovodskega značajaŠt. 243-371—1950
78S6
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 13. julija 1950.
Spremembe
1560.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Trgovina s komisijsko prodAjoe, Maribor.
Izbriše se Iljaš Marta, poslovodja <B
vpiše
Ličen Zofija, upravnik, ki podpihuje samostojno, v obsegu pooblastil v pravili»
podjetja.
Ministrstvo za finance LBS, Ljubljana
dne 10. iulija 1950.
Št. 243-367-1950
7S85

Zadriròni register
Prj vsaki registraciji jo sedež podjetj»
označen v besedilu, dan vpisa, spremembo
,,ç
ali izbrisa pa v datumu
S p r o m c m h ti
502.
, .
Besedilo: Kmetijska zadruga v BorjaiuNa podlagi sklepov občnega zbora *•
na
IV. 1950 se izbrišeta razrešena •ar
upravnega odbora; Hrast Slavko in " "
cela Alojz in vpiše novi izvoljen; član
odbora:
Kramar Miha. kmot, Podbela.'
792
Zt 158/48—11
°
Besedilo: Kmetijska zadruga v D"1,
Trehuši.
ITI
Na podlagi sklepov ekiiDščmp 19. lli'
U
1950 se izbrišejo razrešeni član: 'P^"
nega odbora: Pavšic Ludvik Bončina Ferdinand, Ozebek Alojz in Mrak Jpm<?1 *"
vpišejo novi izvoljeni člani odbora:
Ozebek Mirko Dol. Trebuša 9,
Gruden Franc, Dol. Trebuša 50.
Jež Justin, Dol. Trebu?;i 65,
Oblak Ciril, Dol. Trebuša 93.
75)
Zt 108/48-S
Besedilo: Kmetijska zadruga na Ljubinju.
v.
Na podlagi sklepov občnega in «P^
nega odbora 29- III. 1950 so izbran. •
rešen, član- upravnega odbora: Ka]£;
Ivan. Golja Mirko, Kavčič Franc in *T
sejo novi izvoljeni člani odbora:

Štev. 24 — 1. Vili. 1950
Kavčič
Kavčič
Kavčič
Tajnik
drej.

Ivana, Ljubinj 3,
Franc. Ljubdnj 32,
Ivan, Ljubinj 41.
upravnega odbora je Rutar An-

Zt 121/48-7
7924
Besedilo: Kmetijska zadruga v Podbrdu.
Na podlagi sklepov skupščine- 24. III.
1950 ee izbrišejo razrešeni člani upravnega odbora: Arman Ivan. Bizjak Tomaž,
Nagode Jožef. Koder Franc, Trojer Andrej, Trojer Franc, Zgaga Rudolf in vpiSejo novi izvoljeni člani odbora:
Bizjak Stanko, Podbrdo. predsednik,
Torkar Ludvik, Podbrdo. tajnik,
Torkar Mihael, Kuk,
Trpin Andrej, Trtoik,
Kusterle Albin, Baca,
Valentinčič Ernest, Podbrdo,
Beguš Franc, Porozen.
Zt 55/47-9
7927
Besedilo: Kmetijska zadruga na Ponikvah.
Na podlagi sklepov skupščine 13. IV.
1950 ee izbrišejo razrešeni člani uprav.
nega odbora: Kenda Leopold, Kranjc Peter, Hvala Jožef, Krivec Ivan, Kozol Bo.
gomil. Hvala Ignac in vpišejo novi izvoljeni člani odbora:
KbgOj Balda, Ponikve 21,
Skòk Franc, Ponikve 4,
Kranj'c Franc, Ponikve 80,
Lapanja Anton, Ponikve 34.
Predsednik Je Kenda Ivan, Ponikve 64.
Zt 122/98-10
7921
Jge*edUo: Kmetijska zadrugi» v Sedlu.
Na podlagi sklepov občnega zbora IS.
ÏV. 1950 so izbrišejo razrešen! člani
upravnega odbora: Gruntar Franc, KoamaČin Franc, Kcsmaçân Anton, Roeič
V&tor, Baloh Ivan, Cebokli Ljudmila in
vpijejo novi izvoljeni člani odbora:
Gaäperot Jožef. Sedlo 40, predsednik,
Ofjrlpemrt Anton, Sedlo 24. podpredsednik,
Melic Ivan, Sedlo Ç1, Rajnik,
• Kristina, Sedlo 15.
j2 &f«ne, Homec 4,
Fi*»c, Stanovalce 32.
Zt 198/48-G
7928
B*oedft>; Kmetijska zadruga v Sužidu.
Hfe podlagi sklepov občnega Bbora 18.
IH. OSO ee Izbrišejo razrešeni člani
pravnega odbora: Sovdat Ivan, Stroe
8, Btraet Ivan In vpiäejo novi izvoljeni
•_U upravnega odbora:
Volane" Branko, mali kmet, Sužid %
podpredsednik,
L«h Ivan, mali kmet, Sužid 11,
Kmanjc Ivan, sred. kmet, Svine 8.
• Wedaedniik upravnega odbora Je Stres
Jožef.
Zt 170/48-6
7922
Besedilo: Potrošniška zadruga i omejc.
»»m jamstvom v St. Vidu pri Vipavi.
Na podlagi sklepov občnega zbora 14. V.
1?50 ee izbrišejo razrešeni člani upravnega odbora: Božič Franc, Brozavšček J°M,
Žorž Jožefa !n Bratož Antonija in
?
ptèejo novi izvcljenj člani odbora:
Furtan Jožef, Fodraga, predsednik,
Pelicon Rafael, Lozice, tajnik,
Bavčar Jožef, Fodraga.
Furlan Rado, Št. Vid,
MisfeJ Ivanih Lozice.
Volk Danica, St. Vid.
Zt •2•19—9
7926
Okrožno sodile v Gorici
dne 12. julija 1950.

ÜKADNI LIST LRS
503,
Besedilo: Kmetijska zadruga v Velikih
Zabijah.
Na podlagi eklepov občnega zbora 23.
III. 1ÜS0 in seje upravnega odbora 27.
III. 1950 ee izbrišejo razrešeni člani
upravnega odbora; Cavdek Herman, Pepovič Ivica, Bon Karla in vpišejo novi
izvoljeni člani odbora:
Živec Boris. Velike Zabije 80, predsednik,
Bandelj Milovan, Velike Zabije 29,
Lisjak Zina, Velike Zabije 70,
Valič Rudolf, Velike Zabije 84.
Okrožno sodišče v Gorici
dne 17. julija 1950.
Zt 155/43-17
7425

•

504.
Besedilo: Potrošniška zadruga z omejenim jamstvom, Jezersko.
Na sestanku zadružnikov 5. VII. 1950
je zadruga prenehala in prešla v likvidacijo.
Likvidacijska firma: kakor doslej s pristavkom >v likvidaciji«.
Likvidatorji:
Žagar Anton, žagar, Jezersko 114,
Stern Franc, gozdni delavec, Jezersko
6t. 35,
Sknber Milan, Jezersko.
Likvidacijsko firmo podpisujeta po dva
likvidatorja.
Zadr VI 106/3
7817
Besedilo: Kmetijska zadruga, Log.
IzUriäejo 60 člani upravnega odbora:
Bogataj Marija, Maček Jurij, Debeljak Valentin, Božnar Janez, Cadež Pavel, Kovač
Franc, Mrak Stanko in vpijejo novi člani
odbora:
Mrak Janez, kmet. Log,
Košir Martin, kmet, Log.
Kos Blaž, kmet, Gaberk.
Demšar Matevž, kmeti Log 11.
Debeljak Janez, kmet, Bukov vrh 35,
Platiša Mate/i, kovač, Log.
Jelovčan Viktor» kmet. Log.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. Julija 1950.
Zadr VI 100/4
7818
*
605.
Besedilo: Km°tijska zadruga z omejenim jamstvom v Besnici.'
Na zboru 2B. •. 1950 so ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Besnici.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Demšar Tone, Tomaževič Tone, Rakovec
Hilda, Sterle Jože in pooblaščenka Bsrnik
Angela ter vpišejo novi člani odbora:
Sink Jože, kmet. Sp. Beenica 6,
Leben Franc, kmet, Sp- Beenica 45,
Kalan Mirko, kmet. Zg. Beenica 69,
Kozjek Franc, kmet. Zg. Besnica 50,
Moherič Jože kmet, Podblica 6,
Rakovec Marija, kmetica. Javornik 3.
Zadr VI 68/2
7874
Besedilo: Potrošniška zadruga z omeje.
nim jamstvom v Frankolovem.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Kvac Marija, Znidar Štefka. Znidar Alojz
in vpišejo novi Člani odbora:
Bra$č Ivan, upravnik. Frankolovo 16,
Jakop Franc, delavec, Stražice 22,
štukelj Vida, učiteljica, Loka 7Zadr VIII 69/3
7872
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Sloga« v Kokrfei.
Izbrišejo se člani upravnega odbor«:
Fende Jože, Gregore Matija, Debeljak
Franc in vpišejo novi Ciani odbora;

Stran 4M!
Roblek Anton, ekkddš&iik, Mlaka 6,
Beton Ana, gospodinja, Kòkrica 8ó,
štern Jože, posestnik, Kokrica S.
Zadr VII 93/2
7868
Besedilo: Obrtna nabavno prodajna zadruga mizarjev in sorodnih strok T Ljub.
Ijani.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Jevnikar Anton, Troha Milan, Zor Jože in
vpišejo novi člani odbora:
Demšar Jože, miz. mojster, Vdžmar»
št. 171,
Senk Franc, miz. mojster, Trata 13,
Zaje Viktor, miz. mojster, Ljubljana,
Gnidovčeva ul. 10.
Zadr IV 1.20/10
7873
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Anton Majnik« v Ribnici na Dol enj.
skem.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Andoljšek Anton, Bolha Janez,. Pucelj
Franc in vpiše nov član odbora:
f
Gelze Alojz, kmet. Ribnica 80.
Zadr VIII 23/2
7870
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejfe
nim jamstvom, Šmartno v Tuhinju.
Na zbora 30. IV. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga,
Šmartno v Tuhinju.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Mali Alojz, Sedeljšak Janez, Drolc Anton,
Favlič Anton, Grošelj Lovrenc, poobla.
sčenka za eopodpisovanje Pavlic Rezka in
vpišejo novi člani odbora:
'
Vrankar Franc, zidar, Bue 23,
Tonin Janez, nameščenec, Šmartno 15,
Slapar Jože, kmet, Sidol 9,
Hočevar Lovro, kmet, Hruševka 4,
Matjan Franc, kmet, Ravne 4,
Vrankar Franc, kmet, L&teno 5,
Prainikar Stanko, dei«v*c. Šmartno 23;
Zadr VI 231/2 7871
••••••: Kmeitjska obdelovalna zadruga »Soriko polje< Zabnica.
Na zboru 14. II. 1950 eo ee spremenil*
zadružna pravila v 1. Jn 2- členu.
Beaedilo odslej: Kmetijska delovna xadruga >Sorik« polje« Zabnica.
Izbrišejo se člani upravnega odbor*:
Sifrer Janez, Hafner Urban, Kuralt Stane,
Sifrer Mirko in vpišejo novi člani odbora:
Bernik Stane, Zabnica 23,
Sifrer Ludvik, Zabnica 29,
Kuralt Franc, Zabnica 38,
Sifrer Ivan, Zabnica 50,
:
Hafner Franc, Zabnica 52,
•;
Frelih Janez, Zabnica 67, vsi zadružniku
Zadr VII 54/2'
~r 7S73
Besedilo: Kmetijska zadruga % omejenim jamstvom v Žabnici.
Na zboru 1. IV. 1950 so ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu..
Besedilo odslej-. Kmetijska zadruga •
Žabnici.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Cegnar Janko, Jamnik Albin, Sifrer Lu.
dviik, Oman Blaž, Rajgelj Franc, Vilfan
Franc, Eržen Matevž, Tavčar Janez. Stupnikar Frane in vpijejo novi člani odbora:
Oman Ivan, zadružnik,' Zabnica 18, Dolenc Janez, kmet, Križna gora 15ft<
Perenta Alojz, kmet. delavec, Pevno'1,
Hafner Franc, kovač, Zabnica 1,
Hafner Franc, kmet Dorfarje 7,
Hribernik Lovro, kmet, Planica 2.
Zadr VI 27/2
7869
Okrožno sodišče v LJubljani •
dne 18, Julija 1950.

mmrm
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Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
IIJ K 378/50
7034
üoraik Ivan. roj. 27. Xli. 1927 na Lokvah pri Rajhenburgu, ••. Franca •
Ululile rojene Remih, poljak, delavec»
Lokve št. 21 pri Rajhenburgu. ee od jeseni 1944 pogreša.
Na predlog matere Dernik Uršule, Lokve St. 21, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
Ill R 361/50—7
7082
Span.nger Štefan, roj. 18. II. 1910 v
Gornji Gorici pri Cerkovcah v Prekmuriu,
em Antona in Kunigunde rojene Fingost,
rudar v Reštanju št. 68, ee od novembra
1944 pogreša.
Na predlog žene Spaninger Alojzije, ••.
epodmje iz Reltanja št. 68. se uvede po
6tapanje za razglasitev za mrtvega.
III R 3S9/5Ü
7081
èvajger Šunko. roj. 7. Vili. 1925 na
Slemenu, ein Ivana in Ane rojene Zupet,
poljski delavec, Sleme St. 14, se od 1943
pogrela.
Na predlog matere Svajger Ane, gospodinje s Slemena št. 14, KLO Bučka, ee
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
Sodišče poziva vsakogar, kateremu je
o usodi pogrešanih kaj znano, naj o tem
do 15. VIII. 1950 poroča njemu ali skrbniku Brložniku Bogomiru, sodnemu uslužbencu v Brežicah.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o

predlogu.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 1. julija 1950.

•

III R 366/50
7388
Penič Anton. roj. 17. I. 1909 v Starem
gradu, sin Alojza in Terezi ie rojene •••jak. zidarski delavec v št. Lenartu 35 pri
Brežicah, se od februarja 1945 pogreša.
Na predlog zaročenke Barbie Marije, zaeebnice iz Dol. Skopie 32, ee uvede posto,
panje za razglasitev za mrtvec in ee izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 20.
VIII. 1950 poroča sodišču ali skrbniku
Brložniku Bogomiru, eodnemu uslužbencu v Brežicah.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 4. julija 1950.

•

•• R 377/50
70S7
Benedejčič Franc, roj. 16. III. 1913 v
Kezarisču pri Tolminu, ein Franca in Ma.
rije rojene Fortunat, kmečki ein, Dovîko
št. 73, e-e od januarja 1945 pogreša.
Na predlog očeta Benedejčiča Franca iz
Dovškega št. 73, se uvede postopanje za
razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 30. VIII. 1930
poroča sodišču ali skrbniku Brložniku Bogomiru, sodnemu uslužbencu v Brežicah.
III R 368/50
70S6
Kočnar Vincenc, sin Jožeta in Polone
rojene Baznik,_ roj. 6. VI 1889 v Gornji
Lepi vasi, poljski delavec. Ženje et. 12,
KLo Sv. Duh, s-e od leta 1914 pogreša.
* i r»pedlog svaka Levičarja Martina, posa ' . ko iz Žen; št. 3, se uvede pretopaIljt' '.a razglasi'pv za mrtvega iti ee izdaja poziv, naj se o usodi pogrešanega
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do 20. VIII. 1950 poroča sodišču ali skrbniku Brložniku Bogomiru.
III R 371/50
7085
Korelič Alojz, roj. 12. IX. 1915 v Hrasteku, fin Martina in Neže rojene Ubane,
kmet v Dolu št. 10, KLO Šuma. se od
junija i. 1945 pogrela.
Na predlog žene Koretič Frančiške, go.
epodmje iz Dola št. 10, KLO Šotna, se
uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem do 15. I. 1950 poroča sodišču ali
skrbniku Brložniku Bogomiru, sodnemu
III R 386/50—2
7387
Kc* Anton. roj. 27. IV. 1922 v Velikem
Kamnu, s.n Antona in Neže rojene Sikošek, poljski delavec na VeL Kamnu 25,
se od novembra 1943 pogreša.
Na predlog brata Kosa Franceta, poljedelca iz Vel. Kamna št. 25, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee
izdaja poziv, naj se o pogrešanem do 30.
VIII. 1950 poroča sodišču ali skrbniku Brložniku Bogomiru, sodnemu uslužbencu v
Brežicah.
Pe preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 3. julija 1950.
IV R 854/50
7402
Bah Anton, roj. 8. V. 1925 v Gubnem,
d.n Franca in Frančiške rojene Topliček,
posestnik v Gubnem št. 62, KLO Drenerò
rebro, se od 1. L 1945 pogreša.
Na predlog matere Bah Frančiške rojene Topiišek, prevžitkarce v Gubnem 62,
se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj ee o pogrešanem do 15. X. 1950 »oroča sodišču.
IV R 850/50-4
„
7389
Holeinger Anton. roj. 13. I. 1837 v Ce.
Iju, ein Mihaela in Helene rojene Plan ne,
tov. skladiščnik v Cilju, Kovinarska št. 4,
se od maja 1945 pogrtiša.
Na predlog žene Holeinger Rože rojene
Mlakar, gospodinje v Celju, Jurčičeva 5,
ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega ,n ee izdaja poziv, naj se o pregrešancu do 15. IX. 1950 poroča sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Celja
dne 7. julija 1950.

•

I R 46/50—2
7312
Lorenčič Franc, roj. 3. VIII. 1926, sin
Lorenčič Marije, poljedelec, Zg. Scavnica
št. 69, je MI med okupacijo prisilno mobilizitan v nemško vojsko. Baje je 15. I.
1945 padel in bil 26. VII. 1945 pokopan
na pokopališču Weisewampach, Luxemburg.
Na predlog brata LorenSča Ivana/kmeta, Zg. ečavnica št. 58. ee uvede poetopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj se o* pogrešanem v. dveh
mesecih po tej objavi v Uradnem Hstu
LRS poroča sodišču ali predlagatelju.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče y Gor. Radgoni
dne 5. julija tó50.

•

R 110/30-6
7451
Kremenšek Anton, roj. 2.1. 1877 v Ilovi gori 1, ein Jakoba in Ane rojene Van-

stw. sa —

IL

vm. imo

ter, je odšel pred 30 leti v ZDA in so
že 20 let pogreša.
Na predlog Kastei'ca Jožeta iz Velike
Ilove gore, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se izdaja poziv, naj
se o pogrešanem v treh mesecih poroča
sodišču.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 8. julija 1950.
*
II R 155/50-8
73W
Tomaziß Josip. roj. 30. XII. 1905 v Dol.
Zemonu, sin Ivana • Marije rojene
Skrlj, krojač iz Dol. Zemonj 39, je vstopil
1. 1943 po kapitulaciji Italije v 3. bataljon
X. ljubljanske brigade NOV in je po izpovedi Dolgana Jožefa padel 7. IV. 1945
v okolici Malih Lašč pri Žužemberku. Od
tedaj se pogreša.
Na predlog Laščak Frančiške, gospodinje iz Knežaka 208, se uvede postopanje
za razglasitev za mrtvega in ee poziva
vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj znano,
naj to v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS poroča sodišču 'ali skrbniku Žiberna Jwipu, sodnemu uslužbencu
v Ilirski Bistrici.
II R 159/50—2
7318
Rutar Franc, roj. 15. IV. 1872, v Fabeih, sin Antona in Marije rojene Stembergar, kmet iz Zabič 39, je odšel l 1901
v ZDA in ee od tedaj pogreša.
Na predlog sina Rutarja Roka, kmeta iz
Zabič 39, 6e uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se poziva vsakdo, •
mu je o pogrešanem kaj znano, da to v
dveh mesecih po objav; v Uradnem Lstu
LRS poroča sodišču ali skrbniku Oljšakn
Torassaintu, eodnemu uslužbencu v •••••
Bistrici.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče c Ilirski Bistrici
dne 5. julija 1950.
*
II R 157/50-3
7S20
Krnel Jožef, roj. 4. IV. 1923 v Kosezah,
sin Mihaela in Rozine rojene Hrvatin,
kmetski delavec iz Pavlice 8, je b:l septembra 1943 mobiliziran v italijansko vojsko in se po izpovedi Mikuh'èa Franca i2
Velike Bukovice 1 iz bojev na Siciliji Julija 1943 pogreša.
Na predlog očeta Krnela Mihaela, kmeta iz Pavlice 8, se uvede postopanje za
razglasitev za mrtvega in se poziva
vsakdo, ki mu je o pogrešanem kaj znano»
naj to v treh mesecih po objjavi v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali skrbniku žiberna Ježelu, sodnemu uslužbencu v
Ilirski Bistrici.
Po preteku roka bo sodišče odločilo °
predlogu.
Okrajno sodišče v Ilir. Bistrici
dne 11. julija 1950.
*
I R 524/50
7519
Koprivnjak Dražislav (Slavko), roj. 26.
III. 1924, ključ, pomočnik v Straži pri Rogatcu, je v jeseni 1944 odšel v 3. bat. Ser.
cerjevs brigade NOV. Novembra 1944 ]°
bil ranjen, prepeljan v bolnišnico Dîl
Ljubnem, kjer je ob splošnem uničenj«
bolnišnice umri.
Na predlog matere Koprivnjak JulfjaDe
ee uvede postopanje za razglasitev za W
tvega in se pozivajo vsi, k o njem kaj v»
do, naj to poročajo sodišču do 15. '•
1950.
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Po preteku roka bo sodišča odločilo o
predlogu.
Okiajno sodišče v Ilir. Bistrici
dne 12. julija 1950.
*
IR 792/50—i
7450
Staje Valentin, roj. 14. II. 1913 na Boh.
Cešnjici, ein Simona m Ivane rojene Zupane«, kmetijski delavec v Boh. Cešnjici
St. 59, se od 12. XI. 1943 pogreša.
Na predlog matere Stare Üvane, gospodinje iz Boh. Češnjice 59, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee
izdaja pozav, naj ee o pogrešanem v àveh
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS
poroča sodišču ali ekrtmiku Gosttču Milanu, sod. nameščencu na Jesenicah.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 11. julija 1950.

rojene Brada?, pečar v Kotu št. 42 prj Semiču, je odšel 1941 k partizanom. Bil je
L 19*2 ujet, odip.eijan v smeri prpü Klecu
in je tam najbrž padel. 0"d teäaj se pogrela.
Na predlog žene Kužnik Vide rojene
Znideršič, gospodinje v Vavti vasi št. 42,
se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
I R 8/50—5
7973
Cimerman Jože, roj. 21. X. 1Ô22 v Drašičih, sin Alojza in Marije rojene Kočevar, čevljarski pomočnik v Metliki, je bil
kot aktivist OF aretiran aprila 1942 v
Metliki, odpeljan v zapore v Ljubljano ;n
•• najbrž padel kot talec. Od tedaj 6e pogreša.
Na predlog Krečič Marjete, uslužbence
poverjeništva za zdravstvo pri OLO Crno.
melj, se uvede postopanje za razglasitev
za mrtvega.

R 376/50-5
7401
Zupin Mihael, roj. 9. X. 1871. ein Jerfceja in Ane rojene Repnik, kmet iz Utika 12, se je zdravil v ljubljanski bolnici,
bil 7. XII. 1940 odpuščen in je baje na
Potu domov blizu Tacna zašel v Savo in
ukinil.
Na predlog sina Zupina Franca, tesarja
Iz Utika 12, sa uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in ee izdaja poziv,
oaj ee o pogrešanem v šestih mesecih od
objave v Uradnem listu LRS poroča sodišču ah' skrbniku Klemenčiču Ivanu, sod.
uradniku v Kamniku.
Po preteku roka bo eodišče odločalo o
Predlogu.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 8. julija 1950.
•k
• R 386/50—3
7223
Kozina Franc, roj. 25. X. 1917 v Čirčicah. «m Matevža in Ane rojene Strupi,
tanetski delavec v Čirčičah 38. «• od 1945
Pogreša.
Na prodlog eestre Kozina Ane, kmetske
delavke v Čirčičah 38, so uvede postopale za razglasitev za mrtvega in ee poziva vsakdo ki mu jo o pogrešaaem kaj
zuano, naj o tem v dveh mesecih od te
objave v Uradnem 11st" LRS> poroča eodi*ču ali skrbniku železniku Simonu, eod••
•• uslužbencu v Kranju.
Po preteku reka bo sodiščo odločilo o
Predlogu.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. julija 1950.

Vsakdo, ki mu je o pogrešanih kaj
znano, ee poziva, naj o tem v dveh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS poroča sodišču ali skrbniku Weiss Matiji,
sodnemu uslužbencu v Metliki.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogih.
Okrajno sodiščo v Metliki
,
dne 21. julija 1950.

•^
*
4
R 388/50—2
7482
v.Bahun
Karel,
roj.
23.
XII.
1916
*
Tf
•
?1
•,
ein
Bahun
Mar.je,
žeiezii:čar,
v
Nafe le
. ni 19, je bil julija 1943 prisilno mobiliziran v nemško vojsko; bil je v Franciji
m
na Letonskom ter se od 24. •. 1945
Po
Sreša.
j Na predlog žene Bahun Angele, tov. de^••• iz Cegelnice 12, se uvede postopale za razglasitev za mrtvega :n se izdaja
POziv, naj GO o pogrešanem v enem letu
e Ve obJave v Uradnem listu LRS poroča,
°°aišču ali skrbniku Železniku Simonu,
8
°a- uslužbencu v Kranju.
„ e° preteku roka bo sodiščo odločilo o
Predlogu.
Okrajno sodiščo v Kranju
* dne 12. julija 1950.

•

I R 341/50—3
7481
ečavničar Franc, roj. 18. XI. 1891 v
Rakičajiu, sin Ivana in Katarine roj. Sreš,
poljedelec v Rakiičanu št. 21, je bil med
prvo svetovno vojno na vzhodnem bojišču, od koder je bil poslan v invalidsko
bolnico v Saposcheku blizu Linza, kjer je
baje 29. IV. 1918 umrl.
Na predlog nečakinje Kociper Kristine,
poljedelke v Rakičanu 21. se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in se
izdaja poziv, naj ee «o pogrešanem do 15.
X. 1950 poroča eodišču ali predlagateljici.
Po preteku roka bo sodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 7. julija 1950.
*
I R 98/50-3
7256
Papež Frančišek, roj. 26. VIII. 1918 v
Vel. Lipju 5, KLO Žužemberk, sin Janeza
in Marije rojene Papež, poljedelec, je bil
pri domobrancih od 1. 1944 dalje, nazadnje nekje pri Vrhniki in 6e od 1. 1945 pogreša.
I R 99/50-3
7257
Papež Janez. roj. 13. XII. 1910 v Vel.
Lipju 5. KLO Žužemberk, Novo nveeto, poljedelec, je biil pri domobrancih od 1.1944,
nazadnje nekje pri Trebnjem in se oo
1945 pogreša.
I R 100/50-3
7258
Papež Jože, roj. 28. VI. 1920 v Vel.
Lipju 5, KLO Žužemberk, Novo meeo, sin
Janeza in Marije rojene Papež, poljedelec,
je bil pri domobrancih od 1944, nazadnje
v XV. brigadi in se od 1. 1945 pogreša.
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VII R 65/50
5600
Horvat Vinko, roj. 3. V. 1911 v Slivnici
pri Mariboru, jugols. narednik, stan. Ptujska gora št. 11, je bil pri&lno mobiliziran v nemško vojsko. Zadnjič se je oglasil
1. 1942, pozneje pa je za njim izginila visa.
ka sled.
Na prošnjo 6tigl Helene, aosebnice v
Podložu št. 19, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega in Ge izdaja peciv, naj
se o pogrešanem v treh mesecih po objavi v Uradnem listu LRS poroča sodišču
ali skrbniku Forsneriču Jakobu, name.
ščencu tovarne v Mejšpsrku.
Po preteku roka bo eodišče odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Ptuju
dne 25. maja 1950.

•

R 205/50-8
7627
Pangos Edvard, roj. 18. IX. 1916 v Kobdilju, ein Ivana in Rozalije rojene Luin,
stanujoč v Malem dolu 16, Sežana, je bil
z italijansko vojsko v bojih pri Tobruku
v Libiji in se od decembra 1941 pogreša.
Na predlog OLO Sežana se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
R 207/50-7
7628
Pavlic Anton, roj. 10. VI. 1621 v Kortinah. kmečki sin Antena in Marije roje.
ne Cah, je kot italijanski vojak v Grčiji
prestopil po kapitulaciji Italije k partizanom in je baje kot borec I. makedonske
udarne brigade padel januarja 1944 blizu Kajmakčalana. Od tedaj ee pogreša.
Na predlog matere Pavlic Marije rojene Cah, kmetice v Kortini 78, ee uvede
postopanje za razglasitev za" mrtvega.
R 212/50—8
7629
Purger Lazar, roj. 14. XII. 1S92 v Ga.
brovici, sin Antona in Marije •••••• Novak, kmet, jo bil oktobra 1943 odpeljan v
taborišče Güssen v Nemčiji in se od decembra 1943 pogreša.
Na predlog žene Purgar Ane rojen?
Novak iz Rozarja št. 128, ee uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
Vsakdo, ki o pogrešanih kaj ve, se po.
živa, naj o tem v treh mesecih po objavi
v .Uradnem listu LRS poroča sodišču ali
skrbniku Benčiču Mirku, sod. uslužbencu
v Sežani.
predlogih.
Po preteku roka bo sodišče odločilo a
predlogih.
Okrajno sodiščo v Sožani
dne 13. julija 1950.

•

R 332/50-2
"7521
Enei Franc, roj. 9. XI. 1926 v Smiklavžu 36, ein Franca in Frančiške rojene Za.
breznik, KLO No<va Štifta, je bil 4. VIII.
1944 pri I. bat. 9. brigade 18. divizije
ter se je nazadnje mudil v Danah v Loški
dolini. Dne 12. II. 1944 je šel • patruljo
na poizvedbe in se od takrat pogreša.
Na predlog matere Enei Frančiške rojene Zabreznik, posestnice v Smiklivžu št.
36, p. Gor. grad, se uvedo postopanje za
Na predlog očeta Papeža Janeza, kmeta razglasitev za mrtvega.
iz. Vel. Lipja 5, se uvede postopanje za7522
razgla&tev za mrtvega In 6e izdaja poziv, R 331/50—2
naj se o pogrešanih v dveh mesecih od
Petek Jakob, roj. 25. VII. 1912 v Šmiobjave v Uradnem listu LRS poroča so- klavžu št. 25, KLO Nova Štifta, sin An.
dišču ali predlagatelju.
tona in Frančiške rojene Rihter, kmečki
Po preteku roka bo sodiščo odloSlo o ein, }& 1. 1941 služil kot graničar blizu
1
Virovitice <•• Slavoniji kjer je bil ob bom£ 39/49-•
7973 oredlogih.
bardiranju 6. IV. 1945 ubit.
Okrajno sodišče v Novem mestu
Wužnili Maks, roj. 17. XII. 1907 v Mi- .
Na predlog očeta Petka Antona, pre4ie 3. julija 1950.
*« vasi pri Otovcu, ein Jožeta in Aae I

•• •? ••
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užitkarja iz 'Smiklavža 25 pri Novi &tiRi,
p. Gor. grad, se uvede postopanje za razglasitev za mrtvega.
,
Vsakdo, Ju mu je o pogreSa&ima te]
znano se poziva, naj o tem poroča, do 1,
XI. 1950 sodišču ?ii skrbniku Volaučnrku
Antonu, eod. uradniku v ëestanju,
.Po./pretejìu roka bo sobice odločilo o
predlogih.
Okrajno sodišče v Šoštanju
dne 13. julija 1050.
*
IH 5Ì/50-2
7626
Naroglav Jože, roj. 19. II. 1913 v Trbovljah, delavec v Trbovljali-Lokah 281, je
odšel pomladi 1041 k partizanom prj. neki
edinici v Savinjeki dolini in se od 28. VI.
1944 pogreša. Fo izjavi tovarišev je padel
v bojih prj gori Oljki.
Na predlog matere Sptlar AlojziJB vdove Narogjay se uvede postopanje za pro»
glasitev -za mrtvega in so izdaja poziv,
naj se o pogrešanem do 1. X. 1950 poroča sodišču, . s
Po preteku roka hp sodišče na vnovično
prošpo odločilo o predlogu.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 28.-juni ja 1950.

Oglasi sodišč
Su Î52/50—2

7867

OkHe z& (••\• gadnih pologov
Okrajno sodišče y Postojm' hrani 5 bra,
nilnifi knjižic, ki eo bile položene pred
15.. majem 1945 pri bivšem okrajnem sodišču v Cerknjci in eioer:
.galant Jože, št. 136133, 1,471- dio, Len.,
••• •••, št. 94436, 1.050 din, Lenček
Franc, )šfc •••,.••&•, Mele Terezija
in, Antonija, št. 1-54386, 832 dia, Prudič
Mstevž, št. 108391, 672 dinPo §. členu wedfce o likvidaciji starih
sodnih polûgoy z dne U. •.•948, Uradni
list LRS, Št. 8—51/48, se pozivajo vsi
upravičenci, da se v *••• mesecih od' razgjagitve tega ÓMtea zglasijo e svojimi &•
nfeykj Pri okr.aj.nern sodišču v Postojni,
eicer b$do pologi zapadli.
Vsak upravičenec mora izkazati pravico do pologa.
Okrajno eodiföe v Postajni
dne 10. julija 1950.

Amortizacije

I B 806/50
7758
N3 prošnjo Sifrer Ane, učiteljice v pok.,
žirovnjea 31, se uvede postopanje za
amortizacijo vrednotnice. ki jo je pro.
••• baje izgublja in ee njen imetnik pozi i;.) naj v treh mesecih po objavi v Uradnor» I'Mu LBS uveljavi svoje pravice, si.
ce ?v bo po preteku roka izreklo, da je
vr ..inotnice izgubila svojo pravno ve»
ljâ^nost.
47nameoilo vrednotniee:
'.-anima knjižica bivše Posoljilatee v
Ri'.iwljici št. 9667 z vlogo v znesku61051
dinarjev- na ime Sifrer Anica, Žirovnica,
geslo Savo.Marjan.
Okrajno sođižče pa Jesenicah
dne 18, julij? 1950,
TT

•

K ;OT/óO "
OU: •••»•1<• "Aianilin.

7805
•-iu-p učiteljice
glasbe iz Kranja, Jezerska 3, ee uvede po-

stopanje za amortizacijo vrednotniee, ki jo
je baje izgubil njen očo Avguštin Ivan.
Ozna,menilo vrBdnotnice:
hranilna knjižica št. 1744 bivše Hranilnice in posojilnice v Škof ji Loki na
ime Avguštin Frančiška, Reteče št. 5 v
obračunanem znesku 1.744.50 din.
II R 794/50—2
7804
Na prošnjo Torkar Marije, kuharico v
Zalem logu et. 21, se uvede postopanje
za amortizacijo vrednotniee, ki jo je prosilka baje izgubila.
Oznarnenilo vrednotnice:
hranilna knji|ica št. 1137/698 bivše Hra.
niìnice in, posojilnice v Železnikih z vlogo
v obračunanem znesku 1.634 din na !me
Torkar Jože, Jesenovee.
Imetnik teb knjižic se poziva, naj v
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS uveljavi ••••• pravice, sicer ée bo
po preteku roka izreklo, da sta vrednotnfci izgubili svojo pravno veljavo.
OkrsjPo sodišče v Kranju,
dne 17, julija 1950.

•

I R 359/50-3
7757
Na prošnjo Hudnika Franca, mesarja,
Ljubljana, Jezica 15, se uvede postopanje
za amortizacijo vrednostnih papirjev, ki
jih je prosilec baje izgubil in ee njihov
imetnik poziva, naj v dveh mesecih po
objavi v. Uradnem listu LRS uveljavi svo.
je pravice, sicer se bo po preteku roka
izreklo, da so vrednostni papirji (zgubili
svojo pravno veljavnost.
Oznamenrlo vrednostnih papirjev;
življenjska polica št. 123.213, izdana od
»Jugoslavije« sploò.
zavaroyalne družbe,
ravnateljstvo v Ljubljani, zavarovalna
vsota 80.000 din na ime Hudnik Franc in
Hiidnik Frančiška' rojena Dobnikar.
Začetek zavarovanja 15. II. 1939, konec
15.. II. 19p9, koristnika v primeru doživetja oba zavarovanca, sicer preživeči ;
"življenjska zavarovalna polica št. 21,520
Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani, zavarovanca Hudnik Franc in Hudnik Fran.
čiška, zavarovana vsota 30.000 lir, začetek
zavarovanja 1. IV. 1943, koristna v pri.
meru doživetja oba zavarovanca, sicer
preostali.
Okrajno sodišče za glavno mesto Ljubljana
dne 6. julija 1950.

•

I R 9/50-3
7375
Na predlog Sodca Franca, posestnika v
Radovičih št- 24, se uvede postopanje za
amortizacijo hranilne knjižice It. 2626
bivše Hranilnice in posojilnice v Metliki,
ki se je med' okupacijo jzgubija,
Imetnik te knjižice se poziva, naj v
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu
LRS uveljavi svoje pravice, sicer se bo
po preteku roka izreklo, da je knjižica
brez moči.
Oznamenljo vrednotnice:
hranilna knjižica bivše hranilnice in popojllmice v Metliki, sedaj Kmetijske zadruge v Metliki št. 2626 z vlogo 1.190.90
dinarjev na dan 13. VII. 1950.
Okrajno sodišče v Metliki j
dne 19. julija 1950.
I R 88/50
7756
Na prošnjo Marinič Ivanko rojene Mesec, (/a-podmjp v Deeteraiku Št. 12, se
iiv-prl. nfistr,p.pn|1, (i, -jniorlizarnVi vrednostnega iiM|> iin, Ui •• je pros Ika baje iz-

gubila in se njegov imetnik poziva, naj

ite*. 24 — li. vp. isso
v dvéh mesecih po objavi v Uradnem »•
stu LRS uveljavi svoje pravice, sicer se
bo po preteku roka izreklo, da je vrednostni papir izgubil evojo pravno veljavnost.
Oznamenilo vrednostnega papirja:
zavarovalna polica št. 31.903 >SlaviJe<
jugoslovanske zavarovalne banke v Ljub«
••••• na imo Mesec Ivanka, zavarovane
vsota 10.000 din.
Okrajno sodišče v Ptuju
dne 12. julija 1950.

Oklic dedičem
O 170/50—5
8022
V zapuščinski zadevi po Nunar Neži,
kmetici iz Srednje Bele 24, umrli 22. XII;
1949, eo k dedovanju po zakonu poklicali
poleg sester Likozar Ivane in Nunar Helene ter nečaka Nunarja Andreja še potomci pokojnih sester Smolnikar Frančiške in Križaj Marije, katerih prebivališča
sodišču •0 znana. Pozivajo se vsi, naj
6e v šestih mesecih od te objaive zglaaijo
pri sodišču, sicer ee bo zapuščina prisodila tistim, ki bodo izkazali ffvoje pìwse,
neeprejeti del pa bo pripade] ostalirn d£*
dičem ali državi.
Okrajnp sodišče v Kranju
dne 24. julija 1950.

•

O 451/50—7
7977
V zapuščinski zadevi po Oblaku frsflWi
bajtarju iz Poljan St. 52, ki je umrl S°IV. 1950 brez sporočila poslednje voijei
se njegov sin Oblak Franc in hči Oblak
Frančiška, neznanega bivališča, pozivala,
naj se v 6 mesecih zglaeita pri sodišču
aft imenujeta pooblaščenca, ker ju bo sicer v zapuščinskem postopku zastopal
skrbnik, delež pa bo hrami skrbstveffi
organ.
O 386/50-6
8031
V zapuščinski zadevi po Pogačnik P**
roteji, gospodinji iz Železnikov 30, kj j§
umrla 6. IV. 1950, ee njen pogrešani em
Pogačnik Janko poziva, naj se v šestih
mesecih zglasi pri sodišču ali imenuje W*
oblaščenca, sicer ga bo zastopal •••••
delež pa bo hranil skrbstveni organ-.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. julija 1950.
•k
O 386/50-8
825?
V zapuščinski zadevi po Kavčič Marjani rojeni Peternelj, Račeva 21, umrli *'•
V. 1050, se njena hči Marija Kavvžič, neznanega bivališča poziva, naj se v šsf•
mesecih po tej objavi zglasi pri ••&•
ali imenuje pooblaščenca, sicer jo feo •'
stopal 6krbnik. delež pa bo hranil i&rB'
stveni organ.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. Julija 1050.

Razni oprl asi
Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpisuje-'
na pravni fakulteti eno mesto docent
ali univerzitetnega predavatelja ali honorarnega predavatelja za delovno P^Y\ ,
Prošnje s potrebnimi listinami je •*•?
vložiti na dekanatu pravne fakultete •
yorze v Ljubljani v 14 dneh. od te ÖW^|'
829
St. 417/50

••-.•••••

%«

•• pravni fakulteti veS meet a*intentov.
K&ndiđati naj v prošnji navedejo* za ka.
toro pravno panogo ee po&ebej zanimajo415/50
8290
Prošnje *• potrebnimi lieünami je treba
*lplitj na dekanatu fakultete univerze v
Ljubljani
v prvem primeru v 14 dneh, v
dr
«Kem pa v šestih tednih od te objave.
Rektorat univerze v Ljubljani
dne 28. julija 1050.

•
Pozivi upnikom in dolžnikom

6*. 4/19S0
797S
Z odločbo Ministrstva za državne nabave vlado LR Hrvatske «t. 6982/50 z dne
83- V. 1050 je podjetje republiškega pomena »Stočar«, podjetje za promet z avi.
»o in prašiči v Osijeku, dno 31. V. 1950
Prenehalo delovati.
Pozivajo ee vei upniki in dolžniki podjetja, kakor tudi vsi upniki in dolžniki
«vših ipodjetil republiškega pomena »Or.
'lava-r, podjetje za promet z živino in
PraSiSi v Slav. Brodu, >Slavonka<, podJetje za promet z jajci, perutnino, perjem
m divjačino v Osijeku. >Dilj<. podjetje za
Promet z Živino in prašiči v Slav. Brodu,
»Vuka*, podjetje za promet z Jajci, perut,
kino, perjem in divjačino v Osijeku :o
»Partizan«, podjetje za odkup prašičev m
jaaeti v Osijeku, ki »o ee bila združila *
tom podjetjem, da evoje zahteve In dolSove v 30 dneb od te objave priglasijo li.
kvldacijeki komisiji- Priglasitve, ki bodo
d«pele po tem roku, se ne bodo veS
Upoštevale.
Dolžniki, ki v navedenem roku svojih
obveznosti ne bodo poravnali, ffi bodo
*>dn0 izterjali.
Oftijek. dne. 20. julija 1950.
Likvidurijika komhija
•
8164
, Uudeka banka (Vollcsbank) ' v Kranju
«
na podlagi 4. Sena uredbe o likvidaciji
r
**n«rij, naatalih z zaplembo premoženja
M**t>nib kreditnih podjetij z dne 1. •*W (Uradni liât FLR.Ï, I«. 19/172-1949)
•••
•* v likvidacijo.
Pozivamo ve» upnike, da v osmih dneb
W objemi v Uradnem lietu LRS prifflaaijo
"oje terjatve likvidacijskemu organu.
Nerodna banka FLRJ.
«•»trala za LRS v Ljubljani, likvidatorji
•
..
7221
« «*P»HiSko podjetje ŽMncodkup v Ce'i?. J« zaradi reorganizacije ••••• v U- naj prijavijo evoje terjatve v
jod dneva te objave v Uradnem
».••? «W8 in dolžniki naj v tem 8aeu po-

«£?&

eve e 0 v

i

° «rioeti.

fcS0 wo roku priglaSene terjatve ee ne
2•* *"efê wpoïtevale. dolgovi pa » bodo
4

Wnîiïki> podjetje »Živinoodkup« Celje,
Trg evobod« it. 9,

•k

•*.
8268
. ivrdke: Celjeka mllaraa, druSba z orne.
?*» awezo, Celje, ••••* vinara, dirufca
k *»>eJeno
eaivezö, Celje, Memi izdelki,
1
C*,.e,
* Primož in Grof, druïba z o. »vezo,
jjy M Peko, družba z omejeno zavezo,
*o«na dÌCa Celj"e' JflV°? eWa<"*& fa •••"
Ä,,*?6 '&.IW »RJ, ft 71/48)' to
bj^groÉieg* eodilSa * Ljubljani m li.

p,vI£6fótiS$,
Upniki in dolžniki ee pozivajo, naj pri«
gjaeïjo evoje terjatve oznomla dolgov» v
SO dneh po tej objavi. Po preteku roka.
doepele terjatve ee ne bodo upošteval«,
dolini zneski pa ee bodo eodno izterjali.

•

fct. 224
7447-3-1
Obnovitvena zadruga z o, j. Hudi vrh,
p. Kova vae pri Rakeku, je prešla v likvidacijo in poziva vsa upnike, da do
15. VIII. 1950 priglasijo 6Voje terjatve,
dolžnike pa, da do istega roke poravnajo
evoje obveznoeti.
Obnovitvena zadruga z o. j. Hn<H vrh
v likvidaciji

Izgubljene listine
prek lien jejo
Alibegovié Tikret, &m«rjtncup£di&marno
goro. p. &t. Vid. Ljubljana, teSWilmo karto
št. 87/5 VTP.
7898
Albreht Roman, ZiroveE vrh ?S» P- Ziri, knjižico za kolo, tov. It. 034Ö20» evid.
št. S—4—11828, izdano od poverjeütöiva
za notr. zadeve Kranj.
7357
Alič Cvetka. Brezovica 18, knjižico ta
kolo S-2-3S64.
8104
A"rh Jože, BorSt 81, KLÖ Cerklje, prometno knjižico za kolo št. okvira 1870094.
8201
Arh Martin, Jesenice, Delavska 7, osebno izkaznico in knjffieoi sa kola znamke
>Princee< št. 6154, M. •1••»•87*2• fa •
kolo znamke »Panohc iti 474•.
7748
Avbelj Leopold. Sava pri £Wiii. reHJeko izkaznico, knjižico za lcöifö m sindikalno izkaznico.
7994
Avtomoto druKtvo rajona* III Ljnbljajfk,
evid. tablico št. S—8870 osebnega avtomobila.
8098
Avto-moto droltvn Verlej, prometno
knjižico št. 9807 za oaebtri eno >Fotd
Eifek. evid. št. S.5692.
7287
>ATtoprevoK, Maribor, Kopalilk* 11«
evid. št. S-8484 tovornega avtomobihh Izdano od notr. odaeka v Mariboru.
7860
Batagelj Ana, barake Tiekanine, Planina, Kranj, Živileke in indrtstrijek» na.
kaznice in nakaznice za kurivo ter za popravilo čevljev na ime Batagelj Stanko
In Ana, žigoaane od vTiekaninec.
7283
B«vo<»n Milan, Ljubljana, GraaeBiôva 18,
oeebno in OF izkaznieo ter knjižico za
kolo.
7740
Berger Brtniilav, Ljubljana, PoljanakA
c. 58, c-sefeno izkaznico in potrdilu o zapoelitvi.
'
7822
Berkovit Vinko, Nova va« 11, Bizrtjako,
knjižico za kdo, evdd. Št. 228825, izdano
1947 od NM, prometni odeek» ••••. 7852
Bernot Pavla, Duplica pri Kamniku, prometno knjižico z* kolo it, 4714.
7414
ejfttieevalo TB. eettn flrarvd er*, ••••••
grnlnaadje.
8188
Bizek Iranka. Maribor, Betr&v*ka 144,
prometno knPico Ka ko^ znamike >Sty.
Ht« if. 760OTO, ftvjd U •••••••.
i Medvedova &,
Blaitevič Mira, Ljub]
fólakpepriceralól. "'"
nj« •• ••1•
••••• MÜfa, tjubljiina, Hrenov» 8, ž«
lemiìlta rçgUjtâo fekajmico, oeetìno iz4c4*

nie* • ••••••••• •&

JttmSSm,' iT
Bon
18, voj

-— P. « Iflûwe zfveeto,

;o tejiföco.

knjil^cTftaane \è «^•••^^••^••.
820f
««tatteweo
ft 21, «LO .
in cee-bnoiSkì
Bwteï Aloje, Ljul
Ročna dorine^
C Vili. it. 10, ûwîui_- _ mtämmt iW
vilka 51815 in indWrt io nalriamùe za
II. žetrtletje.
7989
Brglea AfitoB, tkxrk& 19, Oplotnlca,
Unjižeo za •• •••••• >ï*a<. R. iablie*
S-19—2841, ft. okvira 830968.
7060
Brûlez LejKe, Ljubljana. Jurèko-• pot
106, oriebn» îzkamico.
8191
Cah Draga, DUS, okrajno podjetje Sežana, potrdilo zi delaveüo, •»••«*' it. 427
na im* Cah Dw^a i» št. 486 na ime Cai
Vera.
?8W
CehtI Šteika, ••. 9. XII. 1982 v Marl.
Boru, eda} v Dobrenjah 12, p. Pesnica,
ïrwljeka vajenka, vajeniiTce keirtteo Štev.
007897.
742$
Cesar Pranje, referent p*i UpW!"! za
mleko pri Min. za drž. nabav« L5S, Ljub.
Ijana. sindikalno knjižice št 140811S.
T88S
Cimerman Anton« Ljubljana, Zalo&a e.
it. 124 a, vojaško knjižico.
777!$
Ciana Janko, Stranska vae 8, p. Dobra»
wa pri Ljubljana, šoferako izkaznico. 7901
Cvilak Jote, Äkoija Loka, Trata 8, ujiu2.
benako knjižico, oeebno in OT izkaznico.
7999

Oizelj Anton, Vel. Obrei 22, p. Dob<mu
vojaško fenjiSeo.
7TM
Cebia Albina, Ljub
oeebno izkaznico, it '
karto.
Tfft
C*rin* Wje, v.J. po»* št 1110. LloV.
Ijana, karto za teketaye, BM u III. tre«
•••••• na fone Carina •••.
8099
Cernelë Bele, Poetojna. knüVeo «a kal»
te, 8-35-3439.
MWS
Cwnive H»ti>, Veoia UC p. •)••.
na, Polje, ••••• epoMaalee ti, •*•1 if
leta 1941.
78»
Cintar ••••, •••••, p.Kraaj. koji'
ïkso sa kolo m. 8480 is <••••• 07.
829•

Dimnik Albin, Bizovik, p. DobrueJe.
oeebno iskaznico it. ••6,
7W
Dobrtvree Dulao, Vrtača 8, Ljubljaai«
oeebno in študentoveko UsiverftteM» iz*
kalznico, študento^ko nabaivse karta, eb>
javo a potovanj» po leleetriej * 76% M.
puetom in. recept n okvir in lipe. f»(9
Dovšek Rudolf, Ljubljana, Zatoika t- 28,
rJMiko eianeko izkaenico.
8001'
Drajzibner Joz«, PeeülW d»er pri Ma,
riboru, prometno •••••• ca kolo «evilka
098969.
7809
Drelin l>ia, pedt
Dafcrunje.
•todikiateö izkaanieo....fr.
8009
Drobni« Olga. ReSja «• 38. EtO Cer.
kije, «vid. tablico •• kdo It 8—11-8262.
8300
Erjavec Janko, fofoeraf. &•», «ojaik»
knjifieo.
7788

••••• Anion, starine*** 5°knjißeo, oeebno, OP izkaznico, plan-••*
in eindunko izktanico, •••••• u koio,
78Ä»

••••••

s

JSâMQ6

Fajmut AleS, Meža 10, Dravograd, vpjaAo knjižico.
7962
Fatur Ivan, Hrašče pri Foetojni, epripevaio'tretjega razreda I. drz. mèle, deške
šole v Ljubljani iz 1. 1931—32. ' 7731
Fekonja Martin, Domžale, Usnjarski tehnikum sindikalno izkaznico Št. 19922,63.
773S

.Ferk Ivan, Maribor, Usnjarska 21,. pro.
meteo knjižico za kolo znamko >Šteyer<
št. 4892, trni. Št. tablice S-16-M85. 7591
Fijačko Štefanija, Brezovec 97, p. Cirkulane, knjižico za kolo. številka okvira
1381887, Št. tablice 12.687.
8070
- Fink Mira, Brod, KLO šmihel, eindi,
baino člansko izkaznico St. 810S3.
8Ò59
Florijančic Jož», Brana vas St. 16, KLO
Mokronog, osebno izkaznico št. 234 in izkaznico za kolo št. 1379 na ime Kos Milka.
7748
Glivar Franc, Vas Korita, okraj Trebnje, vojaško knjižico.
7902
Golčman Ivan, Maribor, Pekel 29, jprometno knjižico za kolo znamke >Brandem
burg« št. 213508, evid. et. tablice S-172723.
7Ö94
Golja Sonja, Voice 99, osebno izkaznico
St. 30307, izdano od notr. uprave Tolmin.
7477
GoTjup Alojz, Primekovo 215, Kranj,
esebno m udarniško izkaznico, izkaznico
za kolo ter živilsko nakaznico za dajalca
krvi.
7350
Gorkič Albina, Ljubljana, Predovičeva
6t..l2,.osebno izkaznico, knjižico za kolo,
izkaznico Sveze borcev, invalidsko izkaznico in sindikalno knjižico.
8302
Gostinčar Rudolf, Vevče 57, p. Polje,
evid. tablic za kolo št. S—1—28177.
8198
* Gozdarska» avtopodjetje Postojna, pošlo,
valnica Cerkno, evid. tablico tovornega
avtomobila št.'S-2183.
7967
** Gozdarsko avtopodjetje Novo mesto,
evid. tablico za osebni avto znamke
»Ford« S-0411.
7914
Grah; Gäela, Ljubljana, Ravaikova 5,
osebno in sindikalno izkaznico.
7832
Grošelj Eli, Ljubljana, Delavski dom,
«mdikalno knjižico st. 29J97979, iz'đano od
sindikata krajevne industrije in obrti, podružnica št. 13.
7783
Harej Alojz, Ljubljana, Miklošičeva 9,
živilsko nakaznico II. kategorije, NM St.
2241, izdano pri Komandi postaje EM v
Kazensko poboljševalnem domu v LjubUani, 1. I, 1950.
'
7739
Hiti Rafael, Ljubljana, Peruškova 25,
evid. tablico za kolo št. S—3625.
8049
Hodnik Jože, Legen št. 100 prt Slovenjem Gradcu, osebno izkaznico, vojaško
m šof ereko knjižico.
7142
Homar. Franc, Kleče 23, p. Jezica, Ljub.
l}ana, oeebno izkaznico.
8Ö07
Horvat Stefan, Bukovica*.Dol. L'enđava,
roj'. 24. III. 1906, vojaško knjižico, izdano
od voj. odseka v Dol. Lendava.
7213.
„Hostnik Franc, Ljubljana, Grenarjsva
U. 19, tovarniško izkaznico št. Ì595.
., - , 8055
-Hozjan Štefan, Odranci M. 89, p. Beltinci, roj. 16. VII. 1912, vojaško. ••••••,
izdano od vojaškega odéeîa v ©ol. L'endavi;
Hönigmann Adolf, Kočevje, maturitet.
jo spričevalo iz J. 1934.
'
8293

Hrabar Antonija, Črnuče 105 pri Ljub. |
liani, knjižico za kôïo, št. tablice IÌQ06.
7938
IJić Stojan, st. vodnik, voj. pošta 8820,
II. Bistrica, vojaško izkaznico št. 24501,
ser. C in oblačilno knjižico št. 128. 6363
Invalidsko podjetje Avtcmehanika, Ljubljana, prometno knjižico za avto F-500,
S—2315.
S230
Irt Marija, Zalog 15, Ljubljana, osebno,
železniško, sindikalno in OF izkaznico.
S054
Jakopič Valentina, rojena 14. II. 1930,
Sp. Gorje št. 107, osebno izkaznico številka 7015. izdano 1. 1948.
7290
Jančar Angela, Bakovci, p M. Sobota,
roj. 10. IX. 1932, šolsko spričevalo IV.
razreda gimnazije, izdano cd drž. realne
gimnazije v M. Soboti.
••05
Janež Alojz, Dol. Lendava, Partizanska
ul. 75, roj. 1. X. 1924 v Dvoru, ključavničar, plačilno knjižico ser. V št. 125280
in tekstilne bon» izdani od Minot. 7295
Japelj Ivan, Crna vas 159, p. Ljubljana^
knjižico za kolo št. 7627.
8047
Jankovič Frančiška, Crna vas št. 331,
Ljubljana, dovoljenje za predelavo kolesa
št. 9559 znamke »Torpedo«.
8299
Jarc Ivan, Prapetno št 16, Tolmin, osebno izkaznico št, 0106 in šofersko izkaznico
št. 516.
7744
Javomik Rafael, Ljubljana, Metelkova
št 15, nabavno knjižico št. 2182.
8041
Jeras Josip, OLO Kamnik,, izkaznico za
kolo znamke >Presto« št. 9669, izdano od
poverjeništva za notranje zadeve OLO
Kamnik.
• 7472
Jeržan Marija, uslužbenka Gradiš, direkcija v Ljubljani, sindikalno izkaznico
-t. 72014 zveze gradbene industrije.
8229
Jovanovid Miomir, Kranj, Huje 27, živilsko ofic. karto št. 108, izdano od voj.
pošte 39063 v Kranju za junij 1950.
8196
Jurajevič Nada, roj. 4. V. 19^2 v Novem mestu, sindikajnp dzk'aznicost^58415,
izdano od mad. podružnice št. 9 krojaČav
in Sivilij v Kranju.
8^97
Keber Franc, Šmarjnp ob Savi St. 13,
roj. 25. VI. 1930, knjižico za kolo znamke
»Glqria«, št. tablice 19838, št. okvira
623430 in sindikalno Knjižico št. 29986,32.
8295
Kcrmarner Lovreno, Ljubljana, Kožarje
št. 68, emdikamo, osebno • "OF izEàpûéo,
knjižico za kolo. potrdilo o udarniškem
delu.
7827
Klemenčič Marija, Novo mesto, Zagrebška e, lì, sindikalno &•••• Številka
2Ô44630, izdano 2'9". IX". 1948 V Črnomlju.
7443
Knez Milena, profesorica, Ormož 74,
knjižico za kolo- znamke »Naumann« številka S-20-8308, tov. št, I0W2ÌO. 8149
KocjanČK Fani, Zg. ••••,68, izkaznico
za kolo znamko »Viktoria«, evid. et S—
1-29S03, tov. št. 150559.
8190
Kolar; Karel, Domžale, Depalja vas 26,
člansko ïîMsko lžkažajso.
7742
Kolenc Henrik, Ljubljana, Drenikova 27,
eindlkalno izkaznico št. 55030.
7891
Komas ••••, Ljubljana, Vodnikova
194, vbjäsk'o în eluzTJeïo fârjizlco, knjižico
za kolo, sin'diKalno in pìahslco izkaznico,
službeno objavo ter potei nalog za progo
1
Beograd—••••.
,
8045

%y. 24-,— lu y.III. 1950
Kompan Franc, ••••••• 41, vojaško
knjižico št. 1055, izdano od voj. odsek«1
Šolanj 24. IX. 1949.
7880
Koncilja Viktor, Kleče 11, p. Jezica, vos
jaško knjižico.
033
Končan Slavko, Kranjska gora žt. 57,
roj. 1. I. 1903 v Trbovljah, dužbeno železniško knjižico, izdano v Bosanskem M'lbševcu, žel. difekcija Sarajevo, režijsko
tetno karto, izdano od direkcije: železnic
Ljubljana, režijsko in OF izkaznico, izdano v Kranjski gori, potrdilo o zaposlitvi v rudniku Hraetnik, izdano na Jesenicah, ter vlozko za 6 voženj z brzim vlakom.
7782
Kopač Ivan, Dragomelj 52, p. Domžale,
sindikalno izkaznico št. 273880.
8101
Koren Branko, Ljubljana, Preradovičova 2, esebno izkaznico št. 021557. SOOO
Koren Marinka, Ljubljana, Rožna dolina, C. II. št. 36, spričevalo IT. drž. gimnazije v Ljubljani.
8003
Korenčan Mirko, Ljubljana. Stan •
št. 17, izkaznico OF.
7903
Kos Igor, Ljubljana Levstikova H>
knjižico za kolo št. 597.
7930
K09 Stanko, Kozjak pri Mariboru, prometno knjižico za kolo 5t. 6212, -.vid. št.
7 92
tablice S-17.6659.
5
Košir Božo, Kranj, Kalvarija 31. izkaznico za kolo št. 3183 .
7189
Košir Jožica. Ljubljana. Sojerjeva 21»
osebno izkaznico.
7897
Košir Marta, rojena v Kanalu ob Soči
14. II. 1923, zdaj v Krompcrku 48, osebno izkaznico št. 220396, izdano od KLO
Kromperk 1. 1947.
8219
Kozina Tone, Ribnica, knjižico za kolo»
št. tablice 578, sindikalno knjižico, izdano
cd DES, obrat Grosuplje, mesečno železniško vozovnico za •••• Ribnica—Kočevje.
•18
Krajcer •1•••, Ljubljana, Celovška 132/
osebno izkaznico in knjižico za kolo. 7894
živilske karte R-l št. 307, D-l št. 913 •
II. kategorijo št. 1532.
8293
Kranjc Stanka, Ljubljana., Karlovška 32,
indeks predavanj mèdieÌrièkò "fakulteto v
Ljubljani.
7900
Krizman Franc, Trzin, p. Domžale,
knjižico za fcolo &.103Ö99.
81S"
Krošelj Ljuba, Ljubljana, KotnikovajL
77
esebno izkaznico.
,
KTŽi? dr. Gabrijel, Ljubljana, Fredovičeva 5, prometno Uknjižico za kolo m7wa
3^'a
ko »Lord« evid'. št. S-li6377.
Kuharic Pavlina, Maribor, Ptujska 40,
osebno izkaznico št. 030700, izdano v Ma7l
riboru.
*J
Kune Marija, Ljubljana, Celovška •>
ose'bno.izkazničo'gt. 105.
^ ölr
Knnej Franc, Bre/ice, osebno izk*azojC°
lWi
Št 134, izdano od MLO Brežice.
Kurilnica Ljubljana, evid.-tablico topnega avtomobila št. S-1466.
•u
2••
LangerKolo Franc, Burna 21, P••
Gor., vojaško knjižico.
Lcban Ignac, -Dolje 12. Tolmin. o**"'0
izkaznico, lòfèrsìro knjižico in '•••••4•
ea, kob.
, ,,'
Letalska zveza Slovenije, lzvršiln1 '8|.
bor. svoj žig.
t
Letnar Barbara, Sv. Marko 37, p. »S3Î
**> ••
_t4:IïîSî*A
*
nil^
délaveko
knjižico.
•itevi?"
Lorbar Martin. Koèovje 820, epv^Z
o višjem tečajnem šzpitu, izdano na r«-^
gimnazij} v Kočovju 8. IT. 1913.
""

Štev. 24 — 1. ••. 1••
Lov-Jin Leopold, Ljubljana, Cesta jy
Rožno dolino, ^•••^••••.
SÏ08
Majcen Ludvik, Senëak 6 pri Ptuju, vojaško knjižico, izdano cd voj. odseka v
Ljutomeru. ',
Sl48
r Matovžič Franc, Ljubljana, Marmontova
>'• 45, osebno izkaznico.
788S
JlariuSck Miha, Primskoyp •61, pošta
Kranj, knjižico za kolo'ih'•4.
8228
MarjoS Anton, Ljubljana. Gutemawra
št- So, sindikalno izkaznico.
8232
Mattinoti Marija, Ljubljana, Strelijkai 34,
karto
za tekstilijo in obu'fêv','' izdano od
v
°j. pošte 9685.11, Ljubljana.
8305
Martbčič
Frančiška,
Ljubljana,
Bone.tov
a 9, izkaznico za kurivo K.2.
8099
Matifič Mila, KoliČeiva et. 64, •• Dob pri
Domžalah, knjižice za kolo St. 11406.
8301
Maurič
Draga,
Ljubljana,
Celovška
ce6
4 tick V, osebna" izkaznico.
8095
Mcnoni Marija. Maribor, •.•••• Lov«to 27, ovid. foifrctf SMKWL9SÔ8>• kolo
4
aa'mkb »Moeve« št. 510Ì65.
7602
Mcjač Ana, Ljubljana. Eodgrad št. 23,
wid. tablico za kolVa?.' SÌÌ'-2Ì249. 7893
Mejlfau Marija, Stanèziça 21 priiÄ
4ânï, knjižico zà &5 6t okvira ÏÔaÇSL
6758;
,, Mestna klavnic? \ Ljubljani. ••••••••••.

knjižico ià •^••&••&•^

w, Št. 2894027834
Mctelk« Rudof.Ponikve •.2?••. Studenec
Crv.tt**R'Aî jpWiMno
*5•«•+«•' arn'il&*È"rf« èvia, št.
••••r SevnSci,
7218
S-ll—Ï8SC.
Miklavo Bernard, Dob 7 pri Domžalah,
psebno Sa OF* izkàHÛ$i vojasSp" Iknj^čo,
izkaznico Društva'upokojencev ttrknjižico
za kolo.
,
7486
Mikolcjiig Jož>, T«movp 273, p, H. BjL^ricai knjižico «i kolo' 6t. Ì060.
8192

v.Mrv>3

Franc, OwinikdSLp, Sen^č, %Ji?«o zà Mo" znamko ^ffiénorûênV, tov.
*'• 376941 reg. št. S-9-888.
7437.
S.ejnic,
Snifv.Mr,vie Vinko, (Dfi;Oinik.9.j),
fo .za Koto St. òkwà_497& (feg: ëteVffir
ö—9—829.
7«•
Naroglar Henrik, Loka 223, p. ,••'•7•?> prometno'knjižico za triotónfcV-feolq It,
«
—04890.
.Novak Emil, Ljubljana, Na jami St. S,
^dikalno izkaznico ft. 49388.
8294
Novak Jožo, Ponova vas, roj. 1. 19011,
Masko
knjižico, izdano od voj. odsekat v
Gr
<*upljem. (
7887,
Obolnar.
Vladimir,
Ljubljana,
Vilharjea
2, vojaško knjižico, izdano od vojaäke8a odseka Ljubljana okoBca.
8008
Okrajni avtopromet »Okap« Ljubljana
polica,
Ljubljana, Vdlharjeva cesta, pro••
,1(0
•• knjižico št. 2904 ••••••••••••>Meiler S-2004«.
8227
w^P
Trbovlje,
poverjeništvo
za
delo,
k
njtaco 2a i;olo ÏL &4•.
7730
Iir ajUo
lio? i Iicaavtoprevozniško podjetje Mari>nL,
' prometno knjižico avtom•
•na'nko ^Ford Converter« št. S-6122. 8248

Osanaj Miitör, Ljubljana, Ipav2eva,.A
OS'

dikaino^izkazffico.
Pristolic lT,an, Orešje. 11, p. Bizelj&kp,
srojaško"knjižico.
'' ,.7KJ7;
Pesnik FraneJiJubl^na,.! irjeval3, '
knjižico za kolo da'••••••••• nico. , ~i
8226
Puceli jHirnL, Dol. PodSumbgrk ,8, p St
Vid M SfiŽnilEtjižicd^EOlO^t. 56237, .
št. tablice Š-G—2430.
7354"
Pucihar J,ožc, Salka yes št. 12, p. -Kočevje, roj. 13. X. Ì905, Ponova vas, veja. ško knjižico, izdano od' vojašFega odseka
v Koîèvju.
'
7824
Burkart Jože, Ljubljana, Majeieva
12,
äväiko nakaznico št. 1348'zâ îetofl950.
7899
Kadig Frančiška, Ljubljana, Trdinova
ul., knjižico za kolo. evid. Û. 14139.
7833
Radoševif Branko, Maribor, Gregorči- '
čeva 4, prometno knjižico za kolo Žt; 43227, reg. št. 17337.
7595
RLO
I
Ljubljana,
evid.
tablico
za
RpJ-'<
8236
f 7993
P.enker Jurij, Dobrovnik št. 2J5, Dol. tovorni avtomobil St. 1950.
Rajter Maks, Maribor, Studenci, Fraa-î
Lendava/iž'k%zniccfza ifeòtòst. 229S0,evid.
éir&Wâ &6•19.
7118 kopanova 16. proméfn'o knjijsìcà-za koloFerne Franc, Kamnik, Graben 6, evid. znamke >Vik.toriac št. 1375173, evid. št.
tablico motorja št. S—0134Ö, izdano v tablice S.16-8Ü1 in osebno izkaznico šte•- 7605 •
KamniEu.
8105 vilka 046300.
Rep Ernest, Maribor, S_tudenci, Obrežna
Peršin Maks, Ljubljana, Ribniška 8,
knjižico za kolo Št 3-6486.
7728 št. 40, vojaško knjižico, izdano v Mariboru
7596
Peterca, Amalija, Èadinja vas 16, p. Do- 15. IV. 1950.
Rihterić
Justina,
Ljubljana,
Tržaška
24,
hrtinjö, knjižico za kolo št. 39085. 8197
industrijsko nakaznico reg. št. 34, režijPetriî Jože, Begunje št. 22, p. CerknL sko karto, izdano od Direkcife za eksploca, knjižico/a kolo št. S—25—1726, izda- atacijo železnic Beograd, izkaznico OF,
no 7. VI. 1950 od NM Cerknica.
8233 osebno izkaznico jn sindikalno knjižico»
P,e£rjc\Jpža. Črnuče, Gmajna št. 14, roj. potrdilo a zapóejityi, izdano od' G^stìmke.
31. •. 1929* V LïùbïjâWoeebno izkaznico. ga podjetja KWodVÖMka reetaVÄcija,,
,
, 7991
7780 Ljubljana.
Robič Alojz, Jesenice, Gp^osv^ka .82,.,
Pintar Anton, PJuj, Slomäkova uL 3,
•"•7. V, Ì9^0, osebtìo éïâznjco It. 30, oeebno izkaznico in tovarni^kp ižkaznijo,,
8062
b v Ptuju 1. 1946.
7355 izdano od >Zélëzarne< Jesenice.
Rogaï
Iva?,
Marjljor,
SJoveneka
28,
voPirman Zphi*> Ljubljana, knjižico za
&&~«$•
8051 jaško knjižico, izdano od vojV odeêkà" v "
7599
Pernat Milica, Ljubljana, Verstovškova 9, Mariboru Ì949.
Rot
Franc,
Ljubljana,
Ljubljana,
Hra•
c»iib•d'nlhpS<sa.
8096
nï'lâiïka 12, osSbao^ižka.znJčo' §{•9834&'izdano 21. II. Î94S od' NM v Ljubljani.
8231
dano od1 ravnateljstva I. drž. lealnt gimRotar Franc, Brezorica, sindikalno iz-."
.naiîfo v Mariboru 1. 1933 na ime Stare
" 7828/
••&.
7892 kaznicó št. 3013357.
Rupnik Ivica, Ljubljana, GregorSEeva 7,
Piték' Rudolf, Elektrarna Trbovlje,
uBluŽbensko knjižico If. •7(66, izdano osebno izkaznico, izdano v Ljubljani leta
'
7830 :
dno 1. VÏI. Ì9"4S od Ministrstva za elek- 1945.
Rupret Zdenka, Zalog 83, p. Polje, natrogçzpo04r.fftvo'FNÊJ.
7293
8110
P^aVifierSél: Ivan, Me2ca,55, jevid. tab- bavno knjižico Št. 2722.
iW^t 03556 molomega kóléea znamke
Sedonja Štefan, Murska Sobota, Lendav- ,.
>Füch<, St. S-03556/48-MtP.
7117 ••• 44, maturitetno spriïevalo o višjem
6975
m
Pozel» Ivan, Bxeg 2, Slov. Konjice, roj. teŠajnem izpitu.
••nt 1^ •••••$•••121•.
•
.
7296
Seljak
dr.
Radovan,
Ljubljana,
MencinPrijenović' PžterTTfiDUČ&',It. 14, nakaz- gerjeva šf. 31,. službeno knjižico številka
nico IR-1, reg, l£. 8. izdano o.d OLO Cr. 202029, izdano od NB FLRJ, centrala za-'
nóméirin^kazriico IÖ, reg. et 126, izda. LRS 12. V. 1949.
8050
Sernec Valentin, mizar, • Izlake, roj.
71 24
bîi».
.
13. II. 1903 pri Sv. Ani v Slov. goricah,
Pozençl Karel, Jesenice na Gor, Tomši- vojaško knjižico.
" ' 7418
Eeva'Ï2, Vojaško •••••••.
7420
SUič
Maks,
Bilje
123,
p.
Renče,
knjižico
Pnemoža Rafko, >Lek<, Ljubljana, sin' 7941
dikalno knjižico št. 52975.
8308 za kòlo reg. št. 9539.
Simonovi?
VuEić,
podporočnik,
Bohinj.
Presi Marija, Maribor, Noya iraa, Dragenijeya 2, o'sebno izkaznico, izdano, v 6ka Bela, plačilno knjižico 2t. 79302, f»er.
Mariboru 1945, prometno knjižico za kolo G, oblačilno knjižico za prezplačno oskrznamke >0pek ït. 76536, evia. št. tablice. bo št. 09154'. eer. B, oblačilno koponeko
S-16-384Î.
7593 i knjižico oficirjev JA št. 94, ser. >Ot, poOset (Jurija) Jožef, roj. 20. III. 1907 v
Šibeniku, Celje okfcjica, zaposlen pri
Upravi kmet. posestma'v Sttjïurjiju pri
Celju, deU^u'-ßnjßAp št, ,2"42G4Ô7i*iz.da.
no od upravo za delovno*silo'okraja CeIJB okolica.
7514
0=tanek ing. Lojze, Ljubljana, primke.
ga 8, nakaziüeo za kuriv'ô in potrdilo o
odlikovanju.
829G
Ozimek Borislava, Zagradeo425, preklio
o izgubTjenerH'zoiékfejcâ' éjmjfèvâlù^'óbjavljen v Ur. listu LRŠ, It. 22, ker •• je
listina medtem našla.
7729
Pajk Rudolf, Ljubljana, Tržaška ,60, vp.
jafko knjimeo, sindikalno izkaznico številka 7lS8, šofersko izkaznico dn izkaznico za prost vslóp v luno.
7933
EavIoyiE Cveta, Ljubljana, Tržaška 120,
einčtikaliio izkaznico in méeeènó tramvajeka'lkarto.
7415
Paylin Justina, Ljubljana, Drab.ošnjakova'i fö, sindikalno ià mlâ'dïnak<$ izlraznico.

*•
âwngelj
Junia m» M. 12, SLO
*Tgff|n|Qtr *«k» te teketUije reg. it, QU po.
ea ••, evid.
••••••• karto m milo lu kavo reg. it. PodgTad. lai]
'Éd. ft
"' 1673.
8060
M fa karto za hitae potrebe reg. it. 61.
Stängel] Benjamin, opina vas 2, KLO
Sill
•••••••• podruâniea Gorenjske pre. Smihel, potrdi» o detereki kopici. S05S
Stir Antonija, Lokoyol 16, ip. Ivanjoi,
•••», St. Loke, sindikalno KaöBikp izfeMofco zw lm« SiaioHi Joie, 3t. 2989358 knjižico za kolo znamke >Ceepel< G
195.269, St. S-22-2493.
7058
lb ae im« ••••• Milka. »t. 1324294.
7294
Sttosar Joie Ljubljana, Gajeva 2, usluž. tovara« »P ieWniwK Kr&oj, «n. beneko knjižico it. 54327, ledano od upra8303
. . i iknjižteo ••» Jerman Marije in ve i>'M za Gon&ko.
ftttaûi Leopold.
7632
Suiter Leopold, Ljubljana, Podjuneka
. Milen», LJubljana, Strmi pot S. it. 17, vojaiko in uslužbeneiko knjižico st.
«Mtoo-iD pktoineko izkaznico.
7741 63690, potni nalog in pooblastite od OLO
Radgona.
7995
Staut Ludvik, Ljubljana, Metelkova 16,
Teruik
Peter,
Sp.
Vižmarje
28,
p.
Ma.
«Kbno io. töTftroiJko izkaznico ter nabav- renberg, sindikalno izkaznico.
7825
•o knjtöoo.
8044
ïetickoviî Marija, Gruikovec 47, knji>81evenija «*ste< LJubljana, prometno žico za kolo znamke »Sampijon« St. regi,
•••••• tovornega avtomobila »Chevrolet« etra 9967, et. okvira lltòl.
7141
ft. 9-l«S.
8185
Ticby Marija, Kranj, Cesta na Rupo 7,
Slovenija ceste, gradile Dolnja Lenda- osebno izkaznico inozemoa (•••••••
•*, «rid. UbUoo It. 8766 tovornega avto- državljanstvo) it. 2850.
7848
Oobti» »Prag«.
7964
Tomaži} Ivan, Ljubljana, Kersnikova 8,
Stprskar Krau«, Ljubljano, Drage S5, osebno izkaznico.
7969
••••• e* kole it. 3.182686.
7787
Tomelj Marica, učiteljica, Dubrovnik,
Spletao gradben« podjetje >Projekt< — Dol. Lendava, Izkaznico za koto znamke
••••, prometno knjiđied za motorno vô. >0sepek C 190184, it. tablice S—247444
4k> io prikoücp tovornega avtomobila 2145, izdano od NM ÖrenSovoi.
Tornili Stefan, Ljubljana, Sv. Petra c
»Ohevrolek S-7618, nosilnost 2 tone. it.
motorja 22581 MLP. it. sesije 2842128358, it. 51, osebno izkaznico in izkaznico ma.
«eia 2600 ig, iadano od OLO Kranj, po. gaeina Gradiš.
7999
•••••• aa ootraaj« «dere.
7889
Tenia Janez, St. Vid 63 pri Ljubljani,
Sptoiae gradben« podjetje >Projekt< regrutno potrdilo, mladinsko izsrainico,
7777
Snoj, «vid. JabEco it. S—4382 avtomobi- industrijsko in živilsko karto.
Toro! ing. Mirko, Ljubjlana, Rimska 7,
la »Cfcewotat TIII<,
8106
knjižico za kolo znamke »Zenith« števil.
Sni» Dne«. Ljubljana, Bizjanova 5, ka 1218065.
8235
tajifieo sa Eolo «t. 92.826:
8189
Tosti Renato, voj. poäta 2624, LJubljaStfinik Milka, Sp. Gamelje 7, p. St. Vid na, tekstilno karto P-l, reg. it. 1. 8101
pri Ljubljani, knjižico aa kolo, sindikalno
Tovarna čevljev Kranj, sindikalne izkaz,
JSkaaaieo Sa iadjuetrijeko karto.
7820 nice članov sindikalne podružnice it. 1:
Srrfjjak Frane, NM Ljubljana, Vič, Opeka Daniel št. 2986718, zvezna Številka
•iuJbsno izkaaniso St. 56169, izkaznico OF 43923, Luekovec Anica, it. 2007426, zvez» 3 potrdila o odlikovanj.
7829 na St. 42937, Clmiar Helena, iL 2007290,
zvezna SI. 42683, Rant Anica, it. 1737855,
Savli Rafael. Ljubljana, Celovika 67, zvezna
42116. Potočnik Marija, Jfevilka
•vid. tabÜoo sa kolo it. 88386.
7934 1787856,St.zvezna
ït. 42116 ta Okoren Ma.
Mm Anton, ••••••• 96. TrtaSka ceeta, rija. it. 2007291, zvezna it. 42689. 7612
•••••• za kolo it. 12000, emdüalno izTovornik Ožbald. Maribor, Pooehova 6,
jwmico «t. 76966, osebno in OF izkaznico. vojaško knjtöco, izdano od voj. odseka v
7997 januarju 1949, ceebno izkaznico in flanako
âUrsr Ivan, Zvezni institut za turbo- izkaznico, izdano od OLO Maribor okolic«..
7604
•troje, Ljubljana, Celovika 71, osebno in
OF izkaznico partijske izkaznico Številka
Tratnjek Stefan, Gabrje 127, Dol. Len»40527. sindikalno izkaznico it. 63801, dava, knjižico za kolo znamke >Ëlektra<,
izkaznico Zveze borcev in pleninekega it, okvira 1407104; it. tabUce S-24—'4278
dmitv«, nabavno knjižico za magecan >LL in osebno izkaznico na ime Tfatnjek 6te.
toitrojac potrdilo o zaposlitvi in točke za fan in Tratnjek Verona, izdano v Dol.
••••.
7940 Lendavi.
7426
Traven Silva, Vodice nad LJubljano,
Sink» Äeljko, Ljubljana, CsJoviki blok 6.
7&Î1
etodiketoo izkaznico.
7738 sindikalno knjižico it. 2997254.
Turk
Joiel,
ZlatoliSje
it.
103,
St.
JanS
»irseli Dttian, Ljubljana, Ceata na Rož. I
nii 19, Indeks medicinske fakultete. 8292 na Drav. polju, kn^Siço za kok> M. 20—
6965 in orolnf list Št. 9—10~&rl, teg. St.
Širok Joie, Mala vu 4. p. Slovenj Gre. 661,
6880
Iko knjŒw, osebno ta OF Izkaznico.
Umek
Aleksander
Iz
•••>
Di^
1°.
8103 roj. 27. IV. 1908, osebno Mlteo, Izdano
èkud» 1•*••••, delavka pivovarne uni. v Komnu od •«•••«••^••••1• 1. Ï947.
7•
«o, Ljubljana, Celovft* e. 22, sindikalno
fUneko izkaznice-, zvezna, it 200272, Slan.
Umek LtU^iÄ.Liubltena, Partojneka 74.
tka it 2988142.
7904 osebno izkaznico 5t. 0••2, izdaîro od NM
8804
Seti Ivan. Dobrova 56, p. Slovenj Gre. LjubljanaUs
dr.
Peter,
Ljubljana,
Rožna,
dottna,
4• oeeboo izkaznioo. it. 304, izdano od
C. XVII. it. 80, osebno Izkaznico Številka
SLO Turiika ve«.

lrt«4» >Ortónl 1^ LBSA £•••»• ta öd^atarrt
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027733, izdano od NM v Ljubljani leg
Ï945.
7937.
Valenîak Ferdo, Maribor Cankarjeva
it. 27. volalko knjižico, izdano od voj..
odseka v Mariboru.
7601
Valeniak Ivan, gradbeni delovodja,
Gradiš. StrniSče, osebno in sindikalno izkaznico.
7210
Valenïtt Stanko, Postojna, VilbarM
trg 7, knjižico za kolo.
»859
Veräüaj Alojz, Mirna 47, p. Mirna, vojaško knjižico.
8Ö04
Viïii Ivan, roj. I. 1903, Soze 1, Hirska
Bistrica, esebno Izkaznico (trojezično) &•
2852/40, izdano od odseka za notr. zadeve
11. Bistrica 7. V. 1946.
7793
Volk Iran, Ljubljana, Za gradom 3, osebno izkaznico.
&1QQ
Vraïko Joie, Sv. Tsojica v Slov, gor.,
prometno knjižico za kolo znamke > vesta<
it. 212808, evid. it. tablice S-17.2243.
7697
Vrhovnik Milan, Ljubljana, AikerCeva
42, knjižico za kolo it. 29505.
8040
Vrečar Anton, Sadinja vas 17. p. HruSoa, vojaiko knjižico.
8043
Vuèko Štefan, zidar, pomočnik, Srednja
Bistrica it. 16, knjižico za kolo. znamke
>Diamat<, it. okvira 1078880. it. tablice
2406, reg. 8t. 453345, Izdano 1.1946. 7062
Zabavnik Franc, Županje njive, p. Stra.
novica, Kamnik, vojaško ••••••.
7836
Zaplotnik Josip, Labore 35•, Strazile
pri Kranju, roj. 29. IV. I9l7. potrdilo
(uverenje), izdano s it. 1276 dne 13. VIIL
1947 od SRKVO v Ljubljani.
7776
Zavadlav Milan, Ljubljana, Medvedov«
St. 12, osebno Izkaznico št. 1084563, univerzitetno izkaznico äf. 119in planinsko^kaznico.
8005
Zaviek Anica, Poljcane, živilsko nakaznico it. 883 G, izdano 12. III. 1*0 od P°verjeniStva za notranje zadeve pri OLO
Peljcane.
7288
Zenkovic Stefan, Ljutomer, OrmoikA 18(
pïîqmeino knjižico št. 2387 za motor»»
kolo, lae<t Stajnka Franca, kmetijskega referenta iz Ljutomera.
71W
Zor? Franc Iz Trnovega pri Kobarida
vojaško knjižico 5t. l39'6.
790B
Zorman Marija, Mala vas 4, p. ••£?«
knjižico za par konj.
81°'
Zora Franc, PrvaSina, Andrejska uL 63,
u>l 16. IX. 1922. osebno izkaznico, ^dano 5. IX. 1948 v Gorici, vojaSko•••••••,
izdano od vojaikega odseka v Ajdovew11»
sindikalno azkaznico. izdano od Avtoobuc
ve St. Peter pri Gorici In iofersko Izkaznico III. razreda, fadano cd nötr. W&gZ
v Ljubljani.
?829
Zorlë Dobrinka poročena Jaglica, Wub"
Ijana, Sv. Petra c. 71, osebno 1**^2»
Zupsii Jnlli, LJubljana, Slanäko •&•
nlco žt 649, Popolne preskrbovalnice k»nik Medicinske fakultete v Ljubljani. ^
2idan Pavel. Beenica, p. Dobrunje, eiO'
dìkaìno in OF izkaznico ter taraco78 *?

kolo.

f

21dan Pavel, Beenica iL 4, p. Dobruni«;
orožni ltet
***
, 2olger Stanko, iofer, Vonarje it. l&J,
1 Pristava, iofersko izkaznico St. 264. 1»°
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Razglasi in oglasi
Üriuvna gospodarska podjetja, zavode, urade in druge interesente
opozarjamo na knjige, ki jih imamo še v zalogi:
2AÄ0N o OBRTKISTVU Z VZORNDI STATUTOM ZA OBRTNE ZBORNICE,
uredbo o opravljanju dimnikarske službe {er cenikom za krojaeke, «iviljikn in tapetniška dela. Strani 85, cena 20 din.
0 GRADITVI SOCIALISTIČNEGA GOSPODARSTVA V FMU. Sthutf 464,
cena öd din.
Knjiga M jo je izdal in priredil Sekretariat vlade LRS za personalno slu&o
prinaša obìima poglavja pod zaglavjem »Prehod kapitalizma • socializem«
(Revolucionarna borba in karakteristika obdobja graditve socializma) ter
>Ekonom»ka struktura v FLRJc. Namenjena je predvsem uslulbsncem kot
uSni prijpomocek za strokovne izpite, služila pa bo tudi predavateljem ter je
pomemben prispevek k poznanju smernic in nače] naîega socialističnega gospodarstva.
PÄIROOSIK ZA KRAJEVKE LJUDSKE ODBORE, III. DEL, Strani 287, cena
50 din.
Najobsežnejša, pa tudi najvažneji* izmed treh izdaj te publikacije, ki Je izWa
v izdaji Komiteja vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljifitoke oblasti,
prinala poglavje o delu socialnem skrbstvu, zdravstvu, proeveti. zaaaoati
ta kulturi, kinematografiji, radiodifuzni službi, fizkulruri in vzgoji etroiovnia
kadrov.
CENIK ••• ENOTNIH CEN ZA INDUSTRIJSKE IZDELKE, z veljavnostjo
• vsem ozemlju LRS. Strani 202, cena 60 din.
Prinaîa v I. delu načelne predpise v zvezi e cenami, važne za trgovino in
veljavne na ozemlju LRS, v II. delu knjige pa nižje enotne cene za «Vila,
za izdelke živilske, tekstilne, kovinske industrije, izdelke elektroindustrije, leene
industrije in gozdarstva, cene za nekovine, gradbeni material, za keau&e,
».
usnjarske izdelke itd.'
^KmffiNTI 0 RAZVOJU UUDSKE OBLASTI V SLOVENIJI. Strani 240,
cena broširana 6ö, v polplatno vezana 78, v celo platno vezana 90din.
Knjigo, v izdaji Društva pravnikov LRS, je priredil in s komentarjem dopolnil ljudski poslanec, univ. prof. dr. M. ânuderl. Prinaîa 162 dokumentov,
od razglasa CK KPS na slovensko ljudstvo konec aprila 1941 do ukazao
imenovanju Narodne vlade Slovenije dne •. maja •5. Dragoceno zgodovinsko
gradivo Je zbrano kronoloJko in v obliki, kakor je bilo objavljeno med bojem
„.
v partizanskem tisku.
„„.„.^LOSNI REGISTER PREDPISOV za leta 1945-1947, Strani 45S, cena 00 din.
^09X1 REGISTER PREDPISOV za leto 1M8. Strani 404, cena 58<Ha in
AGISTER PRAVNIH PREDPISOV za leto 1949. Strani 356, v trde platnice
vezano 56din.
Ta periodična publikacija vsebuje vse predpise, ki so bili objavljeni v Urad.
nem ltotu DFJ in FLRJ, v Uradnem listu NVS in LRS, v Finančnem zborniku,
' Su urad* za cene pri PVLRS in v Službenih obvestilih zveznega urada
za cene, dokler so izhajala. Snov je pregledno urejena po abecednem redu to
časovnem razdobju, ter je knjiga «lo koristen pnpomowk za študij » hitro
*^RKA GOSPODARSKIH PREDPISOV II. del. Strani 7•2, cena 105 din.
*BIRKA GOSPODARSKIH PREDPISOV III. del. Strani 879, ? polpjatoo
vexano 130 din.
/
Sta to važni publiEactjl gospodarskih predpisov, ki se redno dopotolujejo £
PvUmeznTp•ofl•.fh *•. Medtem ko II. del dopolnjuje prvoJbMo
te vrste, prinaša III. del dopolnjeno gradivo prvih dveh zMrk. Sploâi^
gospodarskim predpisom o upravi državnih gospodarskih «togi» f0»•
glavni predpisi iz drugih podrtij gospodarske delavnosti. Uvrščenih je naa
^ 35 tabelaričnih pregledov in vzorcev.
„„««««
^ÜtKA ZAKONITIH PREDPISOV ZA UPORABO V CIVILÎTEH SODNEM
POSLOVANJU. Strani 203, cena 44 din.
V knjižici so zbrani vsi dotlej Izdani in veljavni kazenskopravni P»*P1«' »
pridejo v prvi vrsti v poätev za splošno uporabo ter zakoniti predpisi o orga
nizaçiji rednega in vojaSkega sodstva in javnega tožilstva. Važen pripomoWK
W. »a MOdlîca, javna tožilstva, Ljudsko milico in druge oblastne. &&£f .^,
CENTAR H KAZENSKEMU ZAKONIKU, SPLOŠNI DEL. Strani .804,
cena 90din.
,
....
Sloveni prevod pregledno prirejene in v polplatno vezane knjige le ««•»•«
H» izdelan v prvi vrsti kot olajSava in pomo* za pravilno tarajanje nace<
4>lo*n»gÄ deh kazenskega zakonika pri uporabi posebnih 'kazenskih ••••••*.
Ravnateljstvo »Uradnega Ulta LBS<
SD

Razglasi ministrstev
S790

G 39VÌ0

Razglas
Ministrstvo za kmetijstvo LRS razglasa
po 2. in 8. c"le«u uredbe o preprečevanju
m,zatiranju nalezljive ohromelosti prašičevi (Uradöi list LRS 'it. '»4—150/49). da
so v Ljudski republiki Sloveniji z nalezljivo ohromelostjo okuienj okraji: Kanu
nik, Ljubljana mesto, Maribor mesto. \I*.
ribor okolica in Ptuj ter da okraj* Lendava in Murska Sobot« nieta ve? okužena
• to boleznijo.
Ljubljana, döe 29. julije I960.
Ministntv» ta lOMttjttTg LM

Register državnih
gospodarskih podjetij
Pri vsaki registraciji je »«dei podjftj*
ornateti v besedilu, d«u vpis«, sprememb»
.ali iibrisa p» • datumu
Vpili
1561.
••••••>: Gozdno gu»podawtYo, 5ovo
m**to.
Izbrišejo ^e: Fric Fî*ttjo, dirâktorï
OberS Bogomir tn ing. Kratft Igor, po.
moÈnik direktorja, Prijatelj Jože, se^
Isretar In Beltratd Metod, glavni •••••*
vodja.

•

-

..*..'*..

Poslovni prsdmst odslej:- - Upravljanj»,
gojenje (pogozdovanj*) in varstvo gezdovy
odkaiovanje ter sklepanje pogodb 2« izkp»' •
riicanje etojeiega lesa z državnimi lesnimi
industrijskimi podjetji.
Operativni upravni voditelj odslej: Mi»
nistrstvo za gozdarstvo LRS.
Podjetje zsetopajo in tanj podpisujejo:.
Pavlin Maks, direktor, swno^lojno, v ob«,
segu zak. pooblastil in pravil podjetji,
Glina Ivan, eekreiar, v odsotnosti direktorja, v Istem obsegu kot oni in Lovtt
Stana, glavni računovodje, eopodpleuj« li«
fline po 47. item api. zakona o drž. gosp.
podietjin.
MiniivrttTo za ilnance LHS. Ljubljana
dne 27. julija 1950.
3t. 24352/2—1950
$8«f>
•
1568.
Besedilo; >Bretar, toraraa ntnitfskVi
pomoïnih sredstev, St. Vid pri Stieoi.
Poslovni predmet: Izdelovanj» ltsen.h
kuncev za čevljarske- potrebe na indu,
strf/ski način.
Ustanovitelj pedjetja-. Vlad» LRS, odioîba 5t. S—zak 299 z dne 14. VI. 1950;
operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija kovinske in elektroindustrij«
LRSPodjetje «astopata in zanj podpisujeta:
Amen Miroslav, v. d. direktorja, Plut
Joie, v. d. računovodje, po «tonifia po>
oWaeti'lih.
••• •
ülniitrstTü za tiuMtce LRS, LJubljana,
dne 2. avgusta I960.
iL U43&85-19ÉÛ
•9•

URADNI LIST LRS

Stran 410
1503.
Besedilo: Podjetje »Ljubljana — Eksport« Ljubljana (Tyrseva c. 31).
Poslovni predmet: Nabava blaga pronte
prodaje in izvenplanskih viškov na območju FLRJ ter izvoz v inozemstvo. Nabava in uvoz iz inozemstva predmetov,
potrebnih za komunalne naprave aH druge potrebe Ljubljane.
Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana,
odločba Tajn. it. 815750 z dne 4. VIL
1950; operativni upravni voditelj: Izvršilni odbor MLO Ljubljana, poverjeništvo za
trgovino in, preskrbo.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kular Karel in dr. Ferjanòic Drago,
po zakonitih pooblastilih.
Fin. et. 3063/50
8709
Besedilo: Podjetje Tovarna zamaškov,
Ljubljana (Celovška c. 32) skrajšano:
>Pluta« Ljubljana.
Poslovni predmet: Izdelovanje zamaškov
in drugih predmetov iz plute, kovinskih
zapiračev, izolacijskih plošč ter žlebakov.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LES S-zak
665 z dne 19. XII. 1947; operativni upravni voditelj: Uprava mestne lesne industrije, Ljubljana.
Podružnica: Obrat za izdelavo izolacijakih plošč, Ljubljana, Tržaška c. 54.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Slosar Mara, direktor, Ogrin Lado, računovodja ia sel plan. oddelka, Zupan
Vlado po zakonitih pooblastilih.
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 7. avgusta 1950.
Fin. Št. 3064/50
8710

•

1564.
Besedilo: Krajema mizarska delavnica
Ivana Kosovela (sedež Crnice).
Poslovni predmet: Mizarski izdelki: pohižtvo, pisarniška oprema, stavbeno mizarstvo itd.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLÖ Crnice.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Bavčar Bojan, upravnik in Kocjančid Milan, knjigovodja, skupaj.
Št. 2584/50
8421
Besedilo: Krajevna gostilna, Kal nad
Kanalom.
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih
In brezalkoholnih pijač, toplih in mrzlih
jedil.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: Kal nad Kanalom.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Hvala Sreîko, upravnik, in Jug Ivan,
•••••.
St. 2374/60
8418
Besedilo: Tovarna sodavice (sedež Kojeko).
Poslovni predmet: Izdelava sifonov in
aranžade.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Kojsko.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Humàr Viniko in Stare Albina, skupaj.
St. 2585/50
'8422
Besedilo: Krajevno mizarsko podjetje,
Levpa.
Poslovni predmet: Izdelava novega
stavbnega in stanovanjskega pohištva, vsa
popravila mizarske stroke.
Ustanovitelj •• operativni upravni vo:
ditelj: KLO Levpa.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Bavdaž Jožef, upravnik, skupaj z njim
Bérlo* Jožef, predsednik KLO.
St. 2605/50
8423

Besedilo: Krajevna gostilna (sedež Lozice) .
Poalovm. predmet: prodaja alkoholnih
ai brezalkoholnih pijač ter jediL
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj : KLO Lczice.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
KorJta;k Alojz, upravnik, skupaj z njim
Lipovž Janko, tajnik KLO, do zneska
20.000 din.
St. 529/50
8415
Besedilo: Mizarstvo, Otlica.
Poslovni predmet: Izdelava mizarskih
del in raznih lesenih izdelkov.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Otlica.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Bizjak Franc, neomejeno.
St. 2658/50
8424
Besedilo: Krajevno mizarsko podjetje
»Hrast« (sedež Prvačina).
Poslovni predmet: Izdelava lesenih
predmetov, stavbena in razna draga
dela zadružnega ali privatnega sektorja.
Ustanovitelj in operativni upravni vo.
ditelj: KLO Prvaeina.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Viizintin Srečko, upravnik, iškupaj z
njim Zorn Ivan, delovodja.
Št. 2571/50
8420
Besedilo: Krajevno gradbeno podjetje,
Renie.
Poslovni predmet: Graditev novih
zgradb, razna popravila.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Renče.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Mozetič Anton, upravnik, skupaj s knjigovodjem.
St. 530/50
8414
Beđedilo: Okrajno podjetje za promet z
mesom (sedež Solkan).
Poslovni predmet: Nakup in prodaja
mesa.
Ustanovitelj in operativni upravni vo.
ditelj: 0LO Gorica, poverjeništvo za državne nabave.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Grilj Leopold» upravnik, za vse denarno poslovanje, skupaj z njim Vinkler
Maks, knjigovodja.
Št. 2333/50
8417
Besedilo: Krajevna gostilna (sedež Stomaž).
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih in
brezalkoholnih pijač ter mrzlih jedil.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Stomal
Podjetje zastopata in zan) podpisujeta:
Černigoj Marcela, upravnik, do 50.000
dinarjev, nad 50.000 din pa skupaj z njim
Klemenčič Leopold.
Št. 2459/50
8419
Besedilo: Krajevno mizarsko mehanično
podjetje, Trnovo.
Poslovni predmet: Izdelava pohištva,
stavbenega mizarstva, štedilnikov, splošna
kovaška dela in razne etoritve.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Trnovo.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
štrosar Alojz, upravnik, do 100.000 din,
nad 100.000 din pa z njim Volk Ludvik,
tajnik KLO.
Št. 918/50
8410
Besedilo: Krajevna go3tiIna, Zalošče.
i Poslovni predmet: Točenje alkoholnih"
in nealhokolnib pijač, prodaja topliK •
mrzlih jedil.
_.

Stev. 25 — 15. Vili. 1050.
Ustanovitelj in operativni upravili voditelj: KLO Zaloišče.
Podjetje zastopa • zanj podpihuje: "*
Saksida Angel, upravnik.
Št. 3275/dO

842o

Okrajni LO Gorica,
poverjeništvo za finance,
dne 27. julija 1950.
*
1565.
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup
poljskih proizvodov Ljubljana okolica (sedež Ljubljana).
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: ÓLO Ljubljana okolica, odločba št.
581/1 z dne 5. VII. 1950.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Strojan Franc, upravnik, eamoetojao,
Zlebmk Vera, y. d. •••••••••••. poleg
upravnika, po danih pooblastilih.
St. 823
8458
Besedilo: Okrajjno podjetje za odkup ž'"
vine, mesa in živalskih proizvodov, Ljubljana okolica (sedež Ljubljana).
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: OLO Ljubljana okolica, odločba z
dne 5. .VIL 1950.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Grad Vinko, upravnik, eamčetojno»
Kumle Jakob, pomočnik upravnika, v odeomoaii, samostojno, Končan Štefka, računovodja, poleg upravnika, po danih
pooblastilih.
.
Št. 824
84a9
OLO Ljubljana okolica, poverj. za finance,
dne 12. julija 1950.

•

1566.
Besedico: Okrajno podjetje za odkup ar"
tiklor rastlinsko •••••••••• v Ptuju (Lackova ulica).
Poslovni predmet: Odkup poljskih pridelkov, industrijskih rastlin, zdravila"1
zelišč, vinskega kamna, gozdnih sadežev
ter sena in Blame.
Ustanovitelj in operativni upravni v°*
ditelj; OLO Ptuj — poverjeništvo za dr.
žavne nabave.
. .
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo.
Gerloviô Boris, ravnatelj. Topolovcc
Marija, namestnikj Ečedin Štefan, računovodja, po zakonitih pooblastilih,
OLO Ptuj, poverjeništvo za finance,
dne 2. avgusta 1950.
• „,,
85&i
Št. 1167/1-50
1567.
Besedilo: Okrajna splošna mehanici''
delavnica, Radgona.
.,;
Poslovni predmet: Popravila motorni"
vozil, kmetijskih strojev iri druga' dela
stroke.
.
Ustanovitelj in operativni upravni
ditèlj: OLO Radgona.
. .„.
Podjetje zastopata in zanj po,đPJeujeS
Toplak Anton, upravnik' in ^06'^.^;
hael, računovodja, po zakonitih" poowas
lih.
OLO Radgona, poverjeništvo za finance,
dno 3. avgusta 1950.
,72
8o/
št. 16/40

•

1568.
.. ^„„a
Besedilo: Menza lesnomđustnja«1-»
podjetja, Dravograd.
=,,
Poslovni predmet: Nabavljanje hrane
pijače za postrežbo abonentom.
• .• „,
Ustanovitelj in operativni uPrîîvn1nra.
ditelj: Lesno industrijsko podjetje, *»
vograd.

Stran 411

jfefo • - lô. ••••, \•
Za menzo podpisujejo:
Kupač Franjo, cUrëktor Lip, Beda|;.P<£L,
<•«, racunovo'dja,.ëéga'.Ivan, upravnjl&n
Ca^an Jože, secretar Lip, po zakonitih
P&oblaoijlih.

OLO Slov. Grradcc, pov.erj. za linance
dno 1. avgusta 1950.
St. 1067/1—50
S570
1569. '
*
Besedilo:
••••••••
kovaško in pođkova
ško delâVnico, • Hrastnik (Sv. Juri] 81).
Poslovni predmet: Kovaška dela in popravila, podkovarfjd konj.
Ustanovitelj in operativni upravni vo«olj podjetja: KLO Hrastnik.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kraus j0iQt upravnik, Zupan Ivanka,
knjigovodja in Golo Marija, blagajnik, po
Pravilih.
Št. 841/1—50
8S35
„Besed'lo: Gostinstvo, KLO Kotredcï
(št. 7).
. Poslovni predmet: Točenje alkoholnih
'a brezalkoholnih pijač, prodaja toplih' in
•••• jedil.
Ustanovitelj in operativni upravni vodl
telj podjetja: KLO Kotredež.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Zupan Franc, predsednik. Božič Franc,
a
Jnik
KLO in Forto Milka, administrator.
'ca. po pravilih.
St. 420/2—50
8534
OLO Trbovlje, povcrjeništvo za finance
dno 3. avgusta 1950.

Izbrišejo spx Miklayc Angela Sarp
Fjfàic, •TfäWk'^jjääii, .Eiäcißxsr ^rtìmat,
••••• Äförala,^kek»F,ranc, LÌésjait ^ileiilin. in vpišejo nòvi ciani upïawnéga
odbora;
Brfežcrenik Franc, delavec, Mozirje 23,
Turk Fraie, Brezze 38, Turk Jôzô[Râde-m
gunđa 20, Bniov|ek Ivan, •••••• l,.?M
vfalnïïç Anton, Brezje 10, P^aznl&FTanc,
•••»•"•4•.1• kmetje in -Karnpuz-Rafael,
clan KOZ,1 Mò'zixj'ó 24.
Zadr VII 53/2
8355
Okrožno sodišče v Ljubljani
dno 27. julija I9o0.

507.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim.jamstvom na Lavrici.
Na zboru 11. III. 1950 eo 6o epreaienila zadružna pravila v 1. in 2%Členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga na
Lavrici.
Izbrišejo ee: Tome Jože, Martine Pa vek
Janožič Jože, cèrne Ivan Cn vpïsëjo novi
člani upravnega odbora:
Bučar Stane, kmet, Selo 1, Benko Marija, Daljna vas 2, Intihar Ana, Daljna vas
St. 10, kmetic» in Okorn Alojz, sin kmeta, Orle 3.
Zadr V 147/4
8356
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Ljubnem.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Ljubnem.
Upravni odbor sestavlja 9 do 11 Članov.
Izbrišejo ee; Benedičič Franc, Rarvinik Janez, Tavželj Marija, Debeljak Valentin
in vpišejo novi člani upravnega odbora:
Langue Ivan, Ljubno 27, PrapTotnik
Franc,
Ljubno 20, PraproMc Anton, Ljub"i vsaki registraciji jo sedež podjetja
°*na?en v besedilu, dan vpisa, spremembo no 2, kmetje, Golmajer Silvester, mizar,
Ljubno 88, Bertonceìj Alojz,. Ljubno 90 in
ali izbrisa pa v datumu
Rant Anton, Ljubno 44, čevljarja.
Zâdr VI 87?2 "
8353
Spremembe
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadru506.
ga z omejenim jamstvom. Stična.
Besedilo:
Kmetijska
zadruga
z
omejeNa zboru 19. VI. 19Ï9 so bila.sprejeta
n
'<n jamstvom v Sevnici.
pravila in je zadruga prešla iz IV.
Na zboru 14. V. 1950 êO se, spremenila nova
v II. obliko.
pružni pravila v 1. in 2. Senu.
Besedilo odslej: Kmetijska delovna za„ Besedilo edilej: Kmetijska zadruga v druga.
Stična.
^»vnici.
Zadružniki
vložijo v zadrugo svojo zemIzbrišejo eo: Popular Maks, SimonciS ljo razen ohišja
kot delež, od katerega se
^elksander, Valant Franc, Kozinc Jože, plačujejo obresti, članska vloga znaša do
jfrulaj Ernest, Motore Franc. Kladnik 1% od vrednosti vloženega premoženja
f^ko in. vpišejo novf člani upravnega od- po ejklepu zbora.
Upravni odbor sestavlja predsednik in
Ocvirk Ivanka, kmetica, Fccje, Klemen- 4 do 8 članov, ki jih voli zbor izmed zap6 llartin, Drožanjo, Stopar Slavko. Pëcjç družnikov za dobo enega leta. Predsednik
* Lužar Ivan, Lončarjev del, kmetški vodi poslovanjo zadruge, Jo predstavlja in
«••••,
Stegenšek Miha, DTOžanje, Žveglič podpisuje v imenu odbora:
IVa
n, Brezovo, kmeta.
Izbriše se Belec Hugo in vpiše nov član
Zadr III 70/2
8360 odbora:
Seme Janez, predsednik KLO Stična.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejeu,
Zadr V 130/6
8359
ni jamstvom v Rajhenburgu.
" «a zboru 5. II. 1950 so se spremenila
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejepružna pravila vi. in 2. «lenu.
nim jamstvom v Studencu pri Sevnici.
Besedilo odriej: Kmetijska zadruga v
Na zboru 26. II. 1950 so se spremenila
4a
*«uburgu.
zadružna
pravila v 1. in 2. členu.
kn v .?eta es: Dular Jože> Sizxiü Andrej
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
. Pišt>io novi člani upravnega odbora: Studencu pri Sovnici.
4ui a5i6 Franc. Gorica 1. Jug Martin,
Izbrišejo se: Stojo Franc. Metelko Vinr,,{ *«>vnik 81, kmeU, Geršak Miha. obrtnik, ko. Krnc Ana. Terai Jože, Trček Jože,
^enburg 123.
Jane Anton jn vpišejo novi člani upravZadr II 83/8
8338 nega odbora:
.„ „„ _
MikeliS Franc delavec, Rovišče 23, Ge.Besedilo. Kmetijska zadruga z omejerenc Franc, cestar, Studenec 64. Mlakar
$ Jamstvom v Mozirju.
"aužzboru 29. V. 1950 eo se spremenila Jože, Studenec 53. Kokovc Franc, Rovišče 20, Trček Janez, Gorenje Orle 12 in
' r£ na
pravila v 1. in 2. členu.
d,1
Mlakar Anton, Studenec 56, kmetje.
Mnv
uz, ? ° odslej: Kmetijska zadruga v
Zadr III 130/3
8357
.rjn.

Zadrwzni register

BEsedilo^^m^ijska^zadruga v Vidmu
ob'.Sävi, iadiTÌga z'óme'jenimJamstvom.
Na zboru^lÇ. I. 1950 so es> epremêffila
zadružna pravila, vJ. in 2'.^ čfehu.
BfeÇejlilo OQSlejVKmetìj'ska zadruga. Videm ob. Savi.
Izbrišejo se Aoiolič_Ivan, Brinovec Jožefa, šoba. .Anto, LiKjejŠek /Sob, JuvančiS Neža, •••••. Anton, MmvFSSnc. Radišek Franc, Avsec_R2iäi&m vpišejo' novi
člani upravnega odbora:
Radej Franc, kmečki sin, Stara vas 30,
Babic Maks, nameščenec. Stara vas Ï27,
Uršič Janez, kmeSki.sia, Videm 8, Marine Maks, Sreinjč ,62, Planine .Danijel,
Lïbna 5, Mikolavčič Anton, Stara ^e
St. 51 in Bogovič Janez, Videm 82; kmetje,
Runovec Ivan, kmečki ein, Staira vaš. 27.
Zadr III 138/12
83o4
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. julija 1950.

•

508.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Smolênji vasi.
Na zboru 28. •. 1950 eo se. spremenila
zadružna pravih v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga Smo.
lenja vas.
Izbrišejo ee: Mahar.Jože, žoata Alojz,
Nagelj Franc, Vêhar Jože in vpišejo novi
člani upravnega odbora:
Hočevar Alojz. Krka 5• Pavlic Franc,
Potovrh 32, zidarja, BbziS Ivag,^ Smoletifa
vae 20 in Lenart Miha. Smoiénjâ vas 25,
kmeta.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1.. avgusta 1950.
Zadr III 91/2
8615

•

509.
Sedež: Brcsternica.
, ,
Besedilo: Kmetijska zadruga, Brestoiv
nicä.

'

'

•

' • i

ì

IzbriSejo ee člani upravnega odbora:
Lempl Miro, Goznik Hinììo, NaffiestìS
Ivan, Kcfcol Neža, Demšar Ivan. m ^JBefo
nov; izvoljeni člani ođb'ofa:
'\'~ì
Čepa •1•2, eodar, Jelóvéc, 2ager Antoni
nameščenec, Kamriic^Deniš"ar SfSako, na.'
meščenec, Jelbv'ect VèSënâk Adolï; tóran'é^'
ščenec, Bresternica, Fèrk Drago, zadružnik, Bresfernica, Jauk Franc, toet, Sìer'
men, Potočnik Avgust, zadruznilk, Bre.
sternica.Ferk Franc, nameščenec, Bresternica, Dobaj Franc, k'tìet, Slèffien, -••••^
nik Antpn, delOTÌecy Soìrer in Piv^ Ivan;
zadružnik, Bfë&ternica, Čepe Blàï je predsednik, Zlager Anton, podpredsednik,
Demšar Stanko pa tajnik odbora.
Zadr III 61
8163
. Sedež: Podvelka.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Podyelka.
Izbrišejo se Sani upravnega o\fbora':
Urbane Jakob, Ladinek Alojz, Vomer Ji®èj
Volmajer Maks in vpišejo novi izvoljeni
člani odbora:
Osvald Maks, kmet, Lenen, Zap'éïjjik
Ivan, upokojenec, Podvelka, Vogrôâez An.
drej, kmet, Lehen, Pokeïznik Anton, Jan.
žev vrh, Paninšič Peter, kinet, Rdeči breg.
Zapečnik Ivan je predsetfnilr, Vogrinec
Andrej podpredsednik, Kac Vlado pa tajnik odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. julija 1950.
Zadr II 13S
8162
510.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Cirkulane.
Izbrišejo f>e člani upravnega odbora:
GaWrovec
Peter- HabjaniČ. MaÄn, ArbaJ^•"" PMD!

••4• im •••

ìtran 412
ter Anton, .VUJuenerež Jožef is v-püejo
novi izvoljeni aa»i odbor«:
Gave? Ivan, kmet, Brezovec, Bračko
Milan, elaebenik, Cirkulan«, Arbeiter Ivan,
kmet. liä, Paradiž. Karô Mihael km«t,
Bre#w«e, Ko*t*uj*vec Franc» kmet. Graükrofcno «odi«è> v Mariboru
(Jne 24. •••• 1960.
Zadr HI 1

816S

«1.
•••••: Krnetijika t*4nt««., Bajditt*.
WjJBiWe w: Zorac Rafael. Ceatnik Petto, DobÄ Frane. Kirnji* Sfirfco, Lipovj[«k Anton, ••••« Stanko, Zupanic* Jožef,
•.•••• Janez in vpišejo »evi iwoljeui
Rapi upravnega odbora:
Fridl Kari, kmet, èrajber Ferdo, Si.
Ut Jàire*. ueluSbenea, Sagadin Mirko, delav«, Horvat Franc, žofer, KirbiŠ Mak*,
kmet io Sverifek Ivan, kmet. »in, vai «
Sp. Hajdine. Frid! Kari je predeednik. Sraj.
bfef Ferdo. podpred*edniik, Sitar Janez,
tajnik. Kampl Mak« pa blagajnik uprav.
t*ga odbora.
Okrožno sndiiee r Mariboru
dne ât. julijâ 195Ò.
Zadr III 137
S4Ä0

we.

•

Beaedib: Kmetijika zadruga, Obrei.
Izbriiejc *e Stani upravnega odbora:
Dogïa Jakob. V*ldta Tomaž, Znidariï
Ivan, Cimerman Martin in vpiïèjo novi
farojjeni člani odbora:
Dógsà Branko, kmet, Grabe,
, -Govediü Stefan, tajnik KW) èajovci
Dogša ••••••, Grabç, ëeéttan Franc,
Obreî,, Kocjan Martin. Grabë, šala Franc.
Obrež. Maeten Franc, Obreï, ianetje. Ko»
1*M5 Martin je predsednik. Dogïa Branko
pà tàjAik upravnega odbora.
• Zadr IV 19
7812
Bendilo: Kmetijska zadrug, Sela. pri
Ptuj«.
«
Izbrišejo «e cjani upravnoga odbora:
Murk« Stefan*. Vaupottö Mirko. Braciï Martin, Predikaka Ivan, Murko Anton, Ko.
ìtiéeik Jožef, Jurenec Cveta in vpiiejo
novi iivoljeni člani odbora:
Honat Anton, kmet, S«la. GojkoJSek
Jakob,Trnevec. Murko Jakob. Zg. Prietava,
Kulfeovič Jakob. Barielovei. Kacjan Ivan,
Horvat Jakob i» Maroh Janez. Lancova
vas, Miklavïiï Jožef, Zg. Pristava, kmetje,
Mohorko Marila, želarka. Zg. Pristava.
Horvat \nton ie predsednik, Gojkoiek
Jakob pc'dpr*>iispdn)k. Murko ••••• pa
tajnik upfavnêpa odbora.
Zadr IV 130
7811
Bandito: Zadruga • gradnjo etanoranjtkih htfie delavcev in •••••|•«••«• •••
in ZTS i o. j. v Maribora.
Izbriiejo «e Sani upravnega odbora:
Prah Hinko, Rokav« Ivan. Sfcof Robert
ÌO Babic" Štefka in «pilèjo novi Izvoljen)
«lani odbora:
Zaler Ivan, »prêt mojéter. Maribor,
fPrainekar Franc, tkalaki podmojWer, Ma.
«ibor. Bombek Ivan je predaednSk uprav
neg» odbora.
Okrožno jiodiife v Maribora
dne 13. julija 1950.
Zadr VI 42
7633

•

513.
«cedilo: Emetijaka »druga. Placar.
"tejo e* Sani upravnega odbora:
Mark«! Ivan, K«j**r«béjseor Mcfa Fra*

Anton, Steger Ignac in vpišejo novi iavc*
ljeni etani odbora, kmetje:
Tepui Jane& Zg. Velovlak. Kurbos Ja.
nez, Janezov«, Volgemut Jallez, L«vanjci,
Bi&kup Miiael, Ivanjci, Podgoršek Jože,
Dretelja in Gragorec Ivan, Placar. Tepu?
Janez je podpredsednik. Kurbos Janez pa
tajnijc odbere.
Izbriše ee pooblaščenec ea eopodpieovanje Kmetec Afcica •• vpiše LukaSb Franc,
knjigovodja v Placarju.
Okrožno sodišče v Jlaribftru
dne 21. junija 1950.
6164
Zadr IV 5
314.
Beeedilo: Kmetijika zadruga Zg. Korena (Sv. Barbara v Slov. gor.).
Izbrišejo «e Ciani upravnega odbora:
Veliï&ek Ivan, Mäher Ivan, Potočnik
Fxane, Koiubar Jožef, Ploj Vdfctor, Slanic
Peter in vpiiejo novi izvoljeni ciani od«
bora: Vaši Alojz, miz. pomočnik, Zikarce,
Fûto£nik Marija, delavka, Zg. Korena,
•Tanine Ivan, kmet, Zikarce, Pinrarič
Franc, krojač, Zg. Korena, Ornik Marko,
kmetovalec. Spod. Korena. PintariS Frano
je predsednik, Ornik Marko podpredsednik, VaSl A'loj« pa tajnik upravnega odbora.
_^
Izbriîe es pooblalSenec za eopodpieova.
nje: Majninger šiefan.
Olcrožno eodiSče v 3Iariboru
dne 27. juKja 1Ô50.
Zadr III 7•
S212

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
V*i, ki o pQgr.eïanib kaj vedo, ee pozi••••, naj o tem porolajo «odidem, predlagateljem ali skrbnikom. Po preteku
rokov bodo eodiSča odloSila o predlogih.
I R 108/49 ..
- 8464
Jankovdč Martin, roj. 8. IX. 1917, ein
Jožefa in Neže rojene Cvjrn, rudar iz Se.
novega, *e kot bo«c Slandrove brigade
iz bojev pri Trojanah 28. XII. 1944 pogreîa. Predlagateljica je JankoviS Neža,
Senovo 89, pngîaeifcreni rok: do 15. IX.
1980.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 31. julija 1950.
fV R 853/50—4
7916
Tornago Ivan, roj. 4. VIII. 1888 v Ljub.
ljani. ein Ivana Nepomuka in Ane rojene'
šrajer, gradbeni inženir v Celju, Cankarjeva •••• št. 11, ee od leta 1945 po.
greia. Predlagateljica je žena Tornago
Meta, Celje. Cankarjeva ulica 11, prigla«irvenl rok: do 1. IX. 1950.
Okrajno ••••• v Celju
dne 4. julija 1950.
IV R 856/50-5
7915
••• Iran, roj. 5. VHI. 1917, eto Ma.
tije in Franclike rojene Bradula, tov. delavec pri Sv. Petru v Sav. 'âdBm4 ee kot
portimn od novembra 1943 pogreša. Predlagateljica je žena •••• 'Alojzija, IJolenja !v*e 66, ip. Sv. Pavel pri Preboldu, priglaeltvenf rok': ito 1. X. 1950.
Okrajno eodi&e v Celju
dne 14. julija 1950.
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I R 8Ó8/5Q
S410
Oblak Andrej, roj. 21. IX- t&29. «i».
Andreja in Maîije rojene Zdolšek, po*»1'
nik, Oetrozno 2S, Grobslno, ee kot ?4ti>
za.n od eeptembra 1»43 pogreša. Prea»'
gateljica je Slemenlek Cecilija, Vewvje
št. 42, p. Sv. Jurij pri Celju, priglasitve»!
rok: 1. X- 1050.
Okrajno sodilfe v Celju
dne 26. julija 1950.
IV R 852/50-4
SÎ70
Drač Janez, roj- 23- VI. 1903 v Dobami,
sin Pavla m FranSiiké roj*ae L«nk*!'.bivaj orožnik v Dobrini 77, ee kc* bore«
XIII. brigade X0V od decembra 1944 P*
prešg, Predlagateljica je eeatra Pra5 ••,
zija, ipoeefitnica v Dobrini 77, KtO 2u#WP'
priglaeitveni rok: do 1. X. 1950.
Okrajno gudiiče v Celju
dne 27. julija 1950.
IV R 845/50-2
S549
Brecl Karal, roj. 26. X. 1ÔC*. «n Jurijj
in Cecilije rojene Valoh, rudar v Mbojao
8t 77, ee kot partizan od decembra l***
pogreša. Predlagateljica ie «eatra Br»«
Marija, Uboje 77. p. Petrocže. Prigl»*i'
tveni rok: do 1. X. 1950.
Okrajno sodiiüe v Celju
dne 3. avguete 1950.
I R 285/50-4
8Ž55
Ferfoljâ Jožef, roj. 31. V. 1923 v Opat.
jem êelu, ein Antona in Viktorije rojeûe
Glànjàn. delavec v Opatjem eelu 69. *e
od 1. 1944 iz internacije v Buchenwalds
pogrela. Predlagateljica je Ferfolja Vikt^.
rija, Qpatje eelo 60, ckrbntk Lah Rudofi,'
zemljiikoknji.ni referent tega eodiica. P«»
glâeitvenl rok: dva meeeca od te obj»***
I R 29Ò/50-3
6254
Lèban Stanislav, roj. £7. IV. 1909 v òigarin, ein Štefana in Jožefe rojene Dòljik«
zidar v Grgarju 1, fe» od' eaptémbrà 1943,ko je bi! od Nemcev ustreljen, po?r«*!'
Predlagateljica je Leban Jožefa, ekrboik
Lah Rudolf, zemljiškoknjižni referent tega
eodiSÊâ. PrJgla.eilveni rok: dva rneeeca <».•
te objave.
Okrajno SotLïie * Gotici
dne 13- julija 1950.
I R 260/50-6
8458
KerSevan Danilo, POJ. 17. IV. 1922, kmet
na Gradišču 56. ee kót italijanski voja»
iz ruske fronte od decembra 1942 pogree*Predlagateljica je KerSmo Jožefa. Gradišče pri Rengah, ekirbnik Lah Rudoll.
zemljlikoknjižaf referent pri tem eodiwU'
PriglàtitVèni rok: dva ertatóa od t» Objave.
Okrajno lodišce v Gori«!
dne 31. julija 1950.
I
294/50-3
_e*f
Bajo Ivan, roj. 27. I. 1Ô07, i.
in Jožefe rojene Baje, delavec,
ee kot partizan od decembre &%krw-- M
Predlag'ateljica j» Bajo Joürfa, vilnle -«'
874•
I H 298/60-3
Doljafi Ivan. roj, 14. I. 1910 v Orartjf '
ein Jožefa in •• rojene Pâv-lin, d«»^
Grgar 10, ee kot borec NOV od 19j& P?
greSa. Predlagateljica je Doljalt Než«, "T*
gar 10^
I R 293/50-4
J??;
It 67 je kot boieo NOV &Je Ott.»*"
padel v BeneKlji« • teijat ce &&* \

• -• 15. .VIIL 1950,

••••• ••• l$&

nemške vojske od aprila 1946 pogreša.
Predlagateljica je mati Trpin Marija, Železniki 122, skrbnik Železnik Simon, sodni uslužbenec v Kranju. Prielasvtveni rok:
1. IX. 1950.
Okrajno sodile« v Kranju
dne 25. julija 1950.
II R 397/50-5
8548
Badalič Ernest, roj. 4. VI. 1925, ein Ivana in Pavle rojene Pavlin, torbar, Hraetje 23, ee kot partizanski kurir od aprila
1944 pogreša. Predlagateljica je mati Badalič Pavla, Hrastje 25, skrbnik Želejnik
Simon, uslužbenec tega eodišča. Frigia«tweni rok: do 1. IX. 1951.
Okrajno sodišče r Kranja
dne 4. avgusta 1950.
/ R 249/50-6
S286
DolinSek Josip, roj. 6. •. 1904, sin
Franziska in Ivane rojene HabiS, mesar
v Ljubljani, Ižanska 46, ee kot interniranec od novembra 1944 pogreša. Predlagateljica je Dolinšek Alojzija, Ljubljana,
Ižanska 46, skrbnik Moslar Ignacij, Ljubljana, Kavškova. 114. Priglasitveni rok:
diva meeeca od te objave.
8285
Skrbnik vseh pogrešanih je Lah Rudolf, I R 250/50-4
Filoni Franc roj. 25. V. 1925, sin Franjadnik tega sodišča, priglasitveni rok:
ca in Rozine rojene Pečnik, železničar v
«va meeeca od te objave.
Ljubljani, Polje 132, ee kot interniranec
Okrajno sodišče v Go*foi
od pomladi 1945 pogreša. Predlagateljica
dne 4. avgusta i960.
je Korošec Katarina. Ljubljana. Polje 132»
I R 805/50-3
846• Priglasftveni rok: dva meeeoa od' tè obZupan Marija, roj. 17. IX. 1912, h8i Ja- jave.
tteza an Marije rojene Gnezda tov. delavOkrajno sodiièe v Ljubljani
ka Železarne na Jesenicah, Zasip 97, ee
dne 21. julija 1950.
kot partizanka od marca 1945 pogreša.
S284
Predlagateljica •• mati Zupan Marija. Za. I R 272/50-3
UraniS Franc, roj. 13. II. 1910, ein Ur^P 57 pri Bledu, 6krbnik Rihter Miro,
°aniešSenee
tega eodišfe. Priglaedtveni šule rojene Bolta, kmečki delavec v Obri.
r
jen 2, je kot partizan padel septembre
ok: dva meseca od te objave.
1942 in ee od tedaj pogreša. PredlagateOkrajno sodižče na Jesenicah
ljica je Urandč Uršula, Obrije 2. Ljubljadne 3. angusta 1950.
na, skrbnik Bolta Aîojz, Sneberje št. 53.
R 368/50-5
8156 Priglaeitveqi rok: dva meseca od te obKlemene Jurij, roj. 16. IV. 1901, edn jave.
Primoža in Marije rojene Sušnik, délaves I R 257/50-4
8283
ÇNevelj, ee kot talec v Begunjah od 4.
Zadnikar Anton, roj. 10. IV. 1921, ein
£11. 1942 pogrela. Predlagateljica je Žena Ivana in Antonije rojene Kramar, delavec
Klemene Marjanca, Kamnik. Suma 77, v Ljubljani. Brdo, Branikova 22. je 25.
^rbnik Klemenčič Ivan, uradnilk tega ••• X. 1941 padel kot partizan. Predlagatelj je
®*Ča. Prigasitveni rok: tri •••••• od te brat Zadnikar Franc. Ljubljana, Brdni.
°bjave.
kova 22, skrbnik črtane Jernej, Ljubljana,
Okrajno sodišče v Kamniku
Brdnikova 18. Priglasitveni rok: dva medne 2. junija 1950.
eeca od te objave.
Okrajno sodišče r Ljubljani
& 379/50-2
8287
dne 25. julija 1950.
Pkhutnik Janez, roj. 31. V. 1849 v Sp.
}**ah 15, 6in Andreja in Neie rojene I R 323/50-7
S349
uSaa, delavec, fe ekrog 1. 1900 odšel zdoDerenoai Jože, roj. 13. XI, 1913, ••
mec od takrat pogreša. Predlagatelj je Andreja in Marije rojene Rue, kmerteki deS^btnlk Kosmač Jožef, Negaetern 20. p. lavec, se kot domobranec od 1. 1945 po.
"«>rav£e, priglasitveni rok: šeet mesecev greša. Predlagatelj je brat Derenčin Ivan,
** *e objave.
Notranje gorice 119, skrbnik Bar Adolf,
Okrajno sodišče v Kamnika
0L0 Ljubljana okolica, poverjeništvo za
dne 26. julija 1950.
soc. skrbstvo. Priglasitveni rok: dva me1
Ì 72/50-3
8154 eeca od te objave.
1 R 328/50-5
8350
^Furlanis
Dinkó,
roj.
11.
IV.
1926.
delaOtrin Viktor, roj. 1. VII. 1910, ein Jala; v Kočevju, Rožna ulica 267, ein Lov.
r^a in Lucije rojene Hrovatin, ee kot koba in Marije rojene Košir, delavec j*
f^zan iz bojev na štajerskem febru- Dragomera. ee kot domobranski mobiliX«, 1944 pogreša. Predlagatejica fe mati ziranec od 1, 1945 pogreša. Predlagateljica
t&knic' Lur.ija, Kočevje 267, skrbnik je Otrin Marjanca. Dragomer 8, 6krbnik
p°?»k" ^atj,ja uslužbenec tega sodišča. Mesec Franc, Zaplana 32. Priglaeitvenl
"glasitveni rok : tri mesece od te objave. rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče Ljubljana okolica
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 18. julija 1950.
**"
dne 24. julija 1950.
1;
I
R
329/50-8
8352
•?'.396/••-3
80S4
Čižman Franc, roj. 18. I. 1910, sin An.
ÌVa^ Alojz, roj. 14. VII. 1915, em
Pometo
Marije-rojene Šolar, Žagar v Jona -o Marije rojene Oster,- pleskar *v
•
••«, ee kot prisilni mobiliziranec Tacnu je bil od 21. III. 1944 pri partiza-

Lisjak Rihard, roj. 26. II. 1921, ein Riarda in Reze rojene Gerzej, kmet, Ga••• 67, je kot borec NOV baje padel
aprila 1Ô4S v bojih blizu Reke. Od takrat ee
Pogreša. Predlagateljica obeh je Lisjak
Roža, učiteljica, Kubed 70, p. Gračiščs.
I R 297/50—2
8720
Poiane Alojzij, ein Franca to Jož fe rojene Bizjak roj. 12. VI. 1920, Dol-Pred«eja 36, je'bil 16. VI. 1944 odpeljan od
•toma te Lokovca. pri Ajdovščjni, ee kot
^ierniranec v Dachau od' 1945 pogreša.
Predlagateljica je Poiane Jožefa, Dol-Pred»sja 36.
IR 291/50-5
8722
Praček Franc, roj. 27. VI. 1028, Dolga
P°ljana 43, se kot interniranec v Leuntòritzu od jeseni 1944 pogreša. Predlagatelj
je Praček Franc, kmet, Dolga poljana 43.
I R 279/50-3
8721
.Sčukovt Miroslav, roj. 11. XI. 1921, sin
g>k. Ivana in Marije rojene Lozar, kovali,
«Shemberk 41, se kot italijanski vojak z
2fkega bojišča od 27. XII. 1942 pogrela.
Predlagateljica •• Abram Danica, Nova
Gorica (opekarna).

nih in se od tedaj pogreša. PredJagaiteljica
je mati Cižman Marija, Tacen 36, «Qcrbnik
Smole Ivan, Tacen 207. Priglaeitvoni rakt
dva meseca od t© objave.
I R 324/50
83S1
Leben Anton, roj. 20. IV. 1923» «a Av.
gusta in Marete rojene Škof, meear v
Srednji vasi 2. se kot mobiliziranec do.
mobramoev od 1. 1945 pogreša. Predlaga.
telj je brat Leben AvguM, Srednja va*
št. 2, skrbnik Kozjek Jož«, Setnica 18.
Priglasitveni rok: dva meeeca od te objave.
Okrajno sodišče Ljubljana, okolica
dne 20. julija 1950.
I R 383/50-6
8882
Kukavica Stanislav, roj. 2. Vili. 19Ì0,
sin Osmana in Veline rojene Harambašić,
Hruetovo, Hrvatska, delavec v Podpeči ,22^
ee kot domobranec od 1945 pogreša.
Predlagateljica je žena Kukovica Pavla,
FodpeS 22, skrbnik Slana Jakob, Vnanje
gorice 75. Priglasitveni rok: dva meseca
od te objave.
I R 338/50-5
8881
Mlakar Silvester, roj. 12. ••. 1914, ein
Filipa in Terezije rojene Bokal, delavec,
Laze 18, »e kot borec 13- brigade KOV od
februarja 1944. iz bojev na &tajer*kem
pogreša. Predlagateljica je mati Mlakar
Terezija, Laze 18, skrbnik Mohar &»ïe,
Dolsko 2. Priglasitveni rok: dva meseca,
od te objave.
I R 332/50—5
8880
Modrijan Josip, roj. 23. VIII. 1908, sin
Jožefa in Ane rojene Mivšek, delavec,
Zaplana 61, 6e kot domobranec od 1945
pogreša. Predlagatelj je oče Modrijan Jože,*
skrbnik Sečnik Alojz. Zaplana'48. Prfglt»s
sitveni rok: dva meseca od,te objave.
Okrajno sodišče Ljubljana ^••••»
dne 9. avgusta 195Ô. .
*
II R 464/50-3
8691'
Langhamer Oton» roj. 7. V. 1917, *"n
Franca in Amalije rojene Zorko. datar
v Mariboru, Pobrežje, Muršioev* 14. e*
od 1. 1945, ko je bil zaprt, pogreša. Pred.
lagateljica je Langhamer Huda, Maribort
Tyrseva 24, skrbnik Horvat Jofef, èOdW
uradnik v Mariboru, priglaeitivend rok: dva
meseca od te objave.
Okrajno sodišče! v Maribora
dne 15. jul jâ 1950.
1•• 465/50-5
8830
Rajter Franc, roj. 29. XII. 1907, eia
Simona ia Marije rojene Lorbek» trg. pomočnik v Kamnici 92, ee kot nemSki mobiVmranec od 18. X. 1944 pogreša. Predlagateljica je žena Rajter Pavja, Arbnik'
Horvat Jožef, eodni uradnik v Mariboru.
Priglasitveni rok: dva meeeca od te ob.
jave.
Okrajno eodišce v Maribora
dne 18. jul-'ja 1950.
I R 233/50
8619
Kancler Ivan, roj. 25. VI. 1922, eia
Franca in Magdalene, ključ, pome&ik •
Sp. Potekava, se kot partizan i* bojev pri
Mislinju, novembra 1942 pogreša.
Kancler Anion, roj. 31. V. 1918, «IQ
Franca in Magdalene, kovaški pomočnik v
Sp. Polekavi e>ß kot partizan pohorskega
bataljona 'z bojev z Nemci 8. I. 1943 p*
greša. Predlagatelj je njun brat Kancle
Franc. Maribor Ljubljanska 81, skriinp
Skorjanc Jožef, Sp. Polekava. Priela*Mi?e»
ni rok: tri nresece od te •••••»*

Stran 414
I R 220/50
8618
2ivec Bogdan, roj. 30. XI. 1915, ein Mi.
haela in Ivane rojene Filih. ekonom na
Vrsniku 28, se kot partizan od 1. 1942

pogreza.

Živec Vida, roj. 26. VII. 1922, hči Mihaela ;n Ivane rojene Pilih. Vršnik 28,
ee kot partizanka öd 1943 pogreša. Predlagateljica je njima seetra Živec Milka,
Maribor, Slovenska 29, ekrbnik Kolarič
Anton, Sv. Jurij ob Pesnici. Prglasitveni
rok: tri mesece od te objarve.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 5. avgusta 1930.
I R 6/50-5
8280
Kostelic Nikolaj, roj. 16. VI. 1906, fein
Jožefa in Katarin» rojene Doljec, stanujoč
v Drašičih 6, ee ket partizan od novembra 1943 pogreša. Predlagatelj je brat Kostete Anton, Drašči 6, skrbnik Weise Nikolaj, uslužbenec tega eodišča. Priglaeitveni rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Metliki
dne 28. julija 1950.
I R 339/50—5
8454
Sumenjak Ana, ločena Fonjsi. rojena
Lacko 29. VI. 1891, hči Ludvika ia Terezije rojene Talhoîer, gospodinja v M.
Soboti, Grajeka 1, se kot iarerniranka v
Bergen-Belsenu od junija 1945 pogreša.
Predlagateljica je Primožič Erna. Ljublja.
na, Cankarjeva 10. Priglasitveni roki dva
mee^ça od te objawe.
Okrajno sodiSče v Murski Soboti
dne 28. julija 1950.
I R 343/50
8885
••••••• Gustav-Adolf. roj. 3. I. 1927,
sin Ludvika in Ane rojene Berkovič, dijak. M. Sobota, Bakovska 3, se kot. borec
NOV, ujet in obsojen po Nemcih na smrt,
Od 4. IV. 1945 pogreša Predlagateljica
jo Kerčniar Ana, skrbnik Flif-ar Karel,
oba Murđ&> Sobota. Bakovska 3. Priglaeitveni rok: do 15. X. 1950.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 7. avgusta 1950.
I R 107/50
7917
Dragan Janez, roj. 22. VII. 1923, sin
Jožefa n Angele rojene Smrekar. šmarješke Toplice 8, 6e kot partizan Iz bojev
pri Sv. Križu pri Litiji od oktobra 1943
pogrela. Predlagatelj je oče Dragan Jo.
že!, ^marjeïke TopVce 8, priglasitveni
rok' dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. julija 1950.
I R 103/50—5
8079
. Lužar Alojzij, roj. 27. V. 1912, ein Antona, in Frančiške rojene T-atnik. posestnik v Brezovici 9, se od 1945 pogreša.
Predlagateljica je žena Lužar Alojz'Ja.
Brezovica 9. Priglasitveni rok: dva ••••.
ca od te objaive.
I R 104/50-5
8078
Perše Anton, roj. 2. I. 1915, ein Franca
in Ane rojene Gričar, poljedelec v Brezovici 37, eameki. se od 1945 pogreša.
Predlagateljica je sestra Lužar Alojzija,
Brezovica 9. Priglasitveni rok: dva me••••. od le objave.
Okrajno sodišče r Novem mestu
doe 24. julija I960.
I R 109/50-6
S412v
Gimpelj Leopold, roj. 1. L 1921. sirr
Leopolda in Marije rojene Heferle, poljedelec Gor. Sulice 2. se ođ L 1945 pogreba. 1'i-^dlagafeljica je sestra G mpelj
Pepcii, Gor. Cušice % priglaeitoeni rok:
d» meseca fid taobjav^
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I R 105/50—7
8412
Gorenc Franc, roj. 2. X. 1912, •• Jo.
žefa in Jožefe rojene Zagore, pceeatnik,
Groblje 38, &e od 1. 1945 pogrela. Predlagateljica je žena Gorenc Marija, Groblje 38, KLO Prekopa, priglasitveni rok:
dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. julija 1950.
•¥•

I R 110(50—2
8455
Zupančič Marija, roj. 10. II. 1916, hči
Jožeta m. Ivane rojene Merhar, učiteljica
v Pišecah pn Brežicah, nazadnje v Ljubljani, ee od 5. I. pogreša. Predlagateljica
je sestra Zijpctntič Olga, poštna uradnica
v po.s-, Preuna 27, priglasitveni rok: dva
megera od t" objave.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 1. avgusta 1950.
I R 222/50-2
8546
Gcrjup Franc, roj. 25. IX. 1882, fr'in
Franca in Marije rojene Mejak, kmet,
Hrenovke 44, se kot a. o. vojak iz Kar.
patov od 1. 1915 pogreša. Predlagateljica
je snaha Gorjup Zofija, skrbnik Zalar
Franc, üra'dnik tega sodišča. Priglasitveni rok: tri mesece od te objave.
I R 223/50-2
8547
Jager Janez, roj. S. V. 1859, sin Janeza
in Alojzije rojene Bajec, kmet, Gorice 11,
se kot a. o. vojak izpTed Przemyila cd
1. 1915 pogreša. Predlagateljica je hči Kijep Frančiška, Gorice 11, p. Hruševje,
skrbnik Zalar Franc, uradnik tega eodiJČa.
Prighstveni rok: tri meeece od te objave.
I R 61/50—6
8543
Mlakar Janez, roj. 31. VIII. 1923, go.
jenec mornariške podoiic.rske šole, Rakek 23, ee'.kot partizan iz bojev maja 1943
pogreša.. Predlagatelj je brat Mlakar" Jože, Maribor. Meljska 101, skrbnik Žalar
Franc, uradnik tega sodišča. Priglasitveni
rok: tri mesece od te objave.
1 R 83,50—3
8545
*!ega Janez, roj. 6. VIII. 1914, kmečki
delavec, Grahovo pri Cerknici, je kot .n.
terniranec na Rabu 4. I. 1943 umrl. Predlagatelj i> bTat Šega Franc, Fara 20, p.
Nova vay, ekrbnik Zalar Franc, uradnik tega sodišča. Priglasitveni rok: tri mesece
od te objave.
I R 94/50—4
8544
Štrukelj Aiojz. roj. 2. II. 1919, sin Ma.
tije n Neže rojene Štritof, delavec, Zales
št. 2, se kot interniranec v Nemčiji od
aprila 1944 pogreša. Predlagatelj je nečak
Strukeli Ludvik, Zales, 2, p. Nova vas,
skrbnik Zalar Franc, uradnik tega eodišča.
Priglasfltvenj rok: tri mesece od te ob
jave.
Okrajne sodišče v Postojni
dne 4. avgusta 1950.
VII R 76/50
8027
Arnuš Maks, roj. 8. X. 1915, sin Ivana
in Julijane, delavec v Gruslçovju 42, ••
kot prisilni mobiliziranec nemške vojske
od 8. III. 1945 pogreša. Predlagateljica je
žena Arnuš Marija, Maribor, skrbnik
Svenïek Kar!, delavec, Gradiš, Maribor.
Priglasitveni rok: tri mesece od te objave.
VII R 80/50
8026
Belšak Anton, roj. 28. XI. 1922, ein
Jožefa in Marjete, delavec na Pohorju 40,
so kot prisilni mobiliziran nemške vojeke
od 23. VIII, 1944 iz Albanije pogreša. Pred.
lagatelj je oče Belšak Jože, Pohorje 40.
ekrbnik Belšak Jakob, Pohorje 41. Priglasitveni rok: tri meeeoe od te objave.

Štev. 25 — 15. VIII. I960I R 79/50
8023
Kranjec Leopold, roj. 11. XI. 1925 v
Zabovcih, ein Jožeta, in Ane, poljedelec v
Borovcih, sa kot partizansk. kurir od 5III. 1945 pegreša. predlagatelj je oče
Kranjčič Jože, Borovci 7, ek.rbrj.ik Muršic
Jožef, želar v Borovnici. Priglasitveni
rek: dva meseca od te objave.
I R 77/50
8025
Žaidarič Jožef, roj. 25- II. 1917 v Sobelincih, am Franca in Marjete rojeno.
Vaupotič, mizarski pomočnik v Novi vaSI
pri Marko t nh, œ kot prisilni mobilizirane« nemške vojske iz bojev pri Kerču
21. 1 1944 pogreša. Predlagateljica is
žena Znidanč Tprez;ja, Nova vae pri Markove; li, skrbnik Markovič Franc, Bukovcu
Priglasitveni rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodiščo v Ptuju
dne 18. juVja 1950.
I R 72/50
8541
|
Krapša Jakob, roj. 23. VI. 1911, sin Jožefa in Apolonije Krapša, zidar v Krčevni 44, se kot prisilni mobdliziranec nem.
.'4e vojske od !. III. 1945 pogrela. Predlagateljica je ?rna Krapša Terezija, Krčevina ••, skrbnik Grahl Ivan, Ptuj, Sp.
Breg 14 Priglas.tveni rok: tri mesece
od to objave .
VII R 69.50
8542
PP.:M' Jože. roj. 19. I. 1914 v Cirkovcih, s n Simona ra Ane rojene Pernat,
trg. poslovodja, Šikole 82. se kot prisiW
mobii.ziran.ee nemške \ojske od 23. VIII
1944 pogreša. Prprlla^ateljica jo žena Per«
nat Apoloni ja. Sp. Kapla, skrbnik Kranjc
Anton, Sp. Kapla 101. Priglasitveni rok:
tri mppece c-d te objave.
Okrajno sodišče v Ptuju
dne 29. julija 1950.
I R 523/50-5
7254
Višnar Ivan, roj. 17. XII. 1905. ein Mihaela in Ane, tovarniški delavec-, Podpse,
Zbekttf. SP kr-t intenvranec v Dachau od
1944 pogreša. Predlagateljica je žena Višnar Julijana priglasitveni rok: do 1« *••
1950.
• R 75/50
7222
Arnuš Janez, roj. 26. IX. 1887, sin Aloj;
*•• in Marije, Dcsternik 24, ee kot vojak
a. o. vojske z gališke fronte od L l»w
oogreša. Predlagateljica je eestra •••••
Mar ja, Destermk. ekrbnik Arnuš Jožef.
Dolič.
Okrajno sodišče v Ptuju
dn" 21. julija 1950.
R 233/49-10
815S
Franca Albert, roj. 23 IV. 1919, P«P^
tre, sin Josipa in Ivane rojene Sturm. ee
od oktobra 1944 iz internacije v Buchenwaldu pogreša. Predlagateljica jo *en/
Franca Ana, Trot, Salili Promontorio^ i»
ekrbnik Benčič Mirko, uslužbenec &%
eodišča. Priglasitveni rok: tri mesecp
te objave.
82 J
R 217/50-5
°
LavrenČič Andrej, roj. 12. V. 1896, kal"
nceek v Koprivi 6, je baje 29. IX. ,i»*'
padel kot partizan na Golu in &e od tedaj pogreša. Predlagateljica je žena • •
renčlč Regina, Kopriva 4. skrbnik, »<» .
čič Mirko, uslužbenec tega sodišča. ,£'
glaeitveni rok: tri mesece od te ODJ*•'
R 214/50-4
. ^f0
Medved Mirko, roj. 4. IV. 1007v6in Jožefa in Urše rojene Montanič", Rizana -"•
ie kot partirai- padel 2. X. 1943 pn *£
pru in ee od .tedaj pogreša. Prediag3,,
Ijiea ja mati Medved Urša. Riïana-**

st»?, •• — m ••. •&
ska|>n4k. •••••5 Mirko, uslužbence tega. so.
<••&. Prfglâeiitveiiï fot: tri mesece od tè
objave.
R 29/00—6
81*7
Mevlja Andrej, roj. 21. IV. 1922, sin
Andreja in Frančiške rojene Mljač, kmečki delavec v Lokvi 124, se kot partizan
od avgusta 1944 pogreša. Predlagateljica
je Mevlja Frančiška, Lokve 124, skrbnik
Benčič Mirko, uslužbenec tega sodišča.
Praglaeitfvend rok: tri meeece od te obJave.
R 216/50-8
8282
Miiklavec Jožef, roj. 24. VI. 1921, krneč.
ki ein v Danai 9, se kot mobiliziranec
italijanske vojske in pozneje partizan od
1. 1944 pogreša. Predlagatelj je oče Miklaivec Josip, Dane pri Sežani 9, skrbnik
Ben&č Mirko, uslužbenec tega sodišča.
Priglaeitveni rok: tri meeece od te objave.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. julija 10SÔ.
R 230/49-12
8878
Oblak Angel, roj. 31. VII. •2, sin
Ivana in Marije rojene Bažec, se kot boree 1. daim, brigade 26. divizije iz bojev
pri Obrovcu od februarja 1945 pogreša.
Predlagateljica Je žena Oblak Marija, Ankaran 60, skrbnik BenčiS Mirko, uslužbenec tega sodišča. Priglasirveni rok: tri
aieeece od te objave.
Okrajno sodi.ee r Sežani
dne 8. avgusta 1950.
R 158/50-3
8463
Mrzel Ivan, roj. 24. XII. 1920, sin Franca in Morije rojene Cesar, železničar v
Legnu, Slovenj Gradec, se kot mobiliziKtt.ec v nemško vojsko od 3. III. 1945 iz
bojev pni Berlinu pogrela. Predlagateljica
i© žena Mrzel Jožica, Maribor, Zrkovci
»t. 21, skrbnik čegovnik Filip, uslužbenec
tega eodiäca. Piäglaeitveod pok: tri mesece cd te objave.
Okrajno sodiïîe v Slovenjem Gradcu
dae 20. julfja 1&50.
I R 518/50—2
8848
šramel Anton, roj. 8. XI. 1913, Šmarje
Bri Jelšah, sin Jožefa in Jožefe rojene
Bàitevc, delavec, Dvor 88 se kot partizan od 1. 1944 pogreša. Predlagatelj je
bjat Sramel Jože, Šmarje pri Jelšah, pri^aeitveni rok: do 20. VIII. 1950.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dne 20. Junija 1950.
I R 55/50-2
8080
Fuînik Marija rojena Vresk 12.1. 1905,
hči Vreska Martina in Marije rojene Jurca, žene rudarja v Trbovljah-Lokah 257,
•• iz bojev pohorske brigade konec leta
1942 pogrela. Predlagatelj je tast Pušnik
Jože, Trbovlje-Loke 49o, pxiglasitveni
rok: do 15. X. 1950.
I R 56/50-2
8081
Lorber Anton, roj. 17. I. 1922, sin An.
Jona in Marije rojene Bcčko, rudar, ee
«ot partizan od Jeseni 1944 pogrela. Predavateljica Je sestra Lorber Milena, čeče
«• 35. priglasirreni rok: do 15. X. 1950.
Okrajno sodiîce v Trbovljah
dne 16. JuUja 1950.
I R 57/50-2
8082
Mevželj Stelan, roj. 6. X. 1910, sin Stella in Matilde rojene Lebar, rudar v Tr.
°ovljah-Retju
3, se kot partizan od srede
Sô
Ptembra 1944 pogrela. Predlagatelj je
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oče Mevžeij Stefan, Trbovlje-Rctje 3, prigäasitveni rok: do 15. X. 1950.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne lB. julija 1950.
I R 58/50-12
8083
Kren"Du$an, xoj. 10. XI. 1922, sin Kren
Ivanke, brivski pomočnik v Trbovljah-Lo.
kah 207, se kot talec od 17. IX. 1941 pogreša. Predlagatelj je oče Baetič Dom>
riik, Trbovlje.Leke 207, priglasitveni rok:
dO 1. XI. 1950.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne Ž4. juHja Ì950.
I R 46/50-4
8713
Bastie" Ignac, roj. 16. VII. 1917. sin Antona in Frančiške, rudar. Marno 44, Dol
pri Hrastniku, se kot borec Slandrov©
brigade od 1944 pogreša. Predlagateljica
je mati Bastič Frančiška, Marno 44, priglasirveni rok: do 1. XI. 1930.
I R 61/50—2
8714
Sefar Matija, roj. 17. V. 1907, sin Janeza in Neže, zidar, Txbovlje-Retje S5,
se od 1945 pogreša. Predlagateljica je
žena šefar Frančiška, priglasitVeni rok:
do 1. XI. 1950.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 29. julija 1950.
I R 59/50-6
8716
Briner Ernest, roj. 12. I. 1906, sin Rudolfa in Marije rojene Obereumer, jamomereč, Hrastnik, rudniška kolonija' 47, se
od 1945 pogreša. Predlagateljica je'sinaha Pretnar Katarina, Podkočna 17, p.
Slov. Javornik. priglasitvenj rok: do 15.
XI. 1950.
I R 60/50—2
8717
Brinar Ida roj. Pretnar, 11. VIII. 1914,
hči Katarine, žena jamomerca, Hrastnik,
rudniška kolonija 47, •• od 1945 pogreša.
Predlagateljica ie mati Pretnar Katarina,
Podkočna 17, p. Slov. Javomik, priglaaitveni rok: do 15. XI. 1950.
I R 48/50—7
8715
Sarlah Janez, roj. 29. V. 1909, sin Antona in Marije rojene Pertinač, rudar,
Hrastnik, ee kot mobiliziranec NOV od 3.
VIII. 1944 pogreša. Predlagatejica je žena
âarlah Matilda; Tonsko 34, p. Loka pri
Zusmu, pxiglasitveni rok: do 15..XI. 1950.
Okrajno sodišče \ Trbovljah
dne 7- avgusta 1930.
I R 62/50-2
8879
Vahun Maks, roj. 7. IX. 1924, sin Maksa in Monike rojene Juras, pek. vajenec,
Trbovlje, Loke 291, je kot borec NOV baje
padel pomladi 1945 ori Sv. Vidu pri Rakeku. Predlagateljica je mačeha Cahun
Frančiška, Trbovlje, Loke 191, priglasitveni rok: do 15. XI. 1950.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. avgusta 1950.
I R 85/50-2
8024
Stepec Alojz, roj. 21. VI. 1923, sin Valentina in Alojzije rojene Sraj. ter
Slepec Valentin, roj. 15. X. 1923, sin
Valentina in Antonije rojene Petje, se kot
domobranca od 1. 1945 pogrešata. Predlagateljica je Stepec Alojzija,, Gor. Raven
št. 11, skrbnik Grintal Janez, nameščenec
teea sodišča. Pni glasi tveni rok: do 5. XI.
1950.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dno 20. julija 1950.
I R 79/50
8827
Campelj Vinko. roj. 29. XII. 1826, sin
Jožefa in Jožefe rojene Livk, Mokronog,
se kol borec Gubčeve brigade NOV od 11.
III. 1944 pogreša. Predlagateljica je mati
Campelj Jožeta, Mokronog, skrbnik Grin-

tal Janez. nameSčenee tega sodpča. ••&
glaeitveni rók: do 10. XI. 195Ó.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 8. avguste •
I R 70/50-3
8883
Ceh Ignac, roj. 19. VII, 139$, eia Ignaca,. Dobmič se kót domobranec od 1945
pogreša, predlagateljica je sestra Prušnik
Ana, Sv. Petra c. 76, skrbaik Grintal Ja.
nez, nameščenec tega sodišča. pHglasitvoni rok: do 15. XI. Î950.
I R 93/50-2
88S4
Planinlek Franc, roj. 13. III, 1912, sla
Franca in FirančiSke, krojač, Žagorica 42,
se kot domobranec od 1945 ipogreša. Predlagateljica je PlanihSek Äoza, skrbnik
Grintal Janez, nameščenec tega sodišča.
Priglasitveni rok: do 15. XI. 1930.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 11. avgusta 193Ô-

Oglasi sodišč
II
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Oklici o skrbnikih
in razpravah
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zastopali tožence, katerih bivališče ni znano,
na njihovo nevarnost in stroške, dokler
se sami ne zglasijo ali ne imenujejo po;
oblašcence
G 53/50—5
«w
Tožba za razvezo zakona: Kolar Karel,
pomožni kletar, Depala vas 26, Kamnik,
proti Kolar Alojziji rojeni SmrfeiSnìk, kuharici, prej v Lovranu, vila Neada.
Razprava bo 6. IX. 1950 ob 8. uri- pri tem
sodišču, 60ba 3, skrbnik Kvas Jakob, Studa 2 pri Domžalah.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 29.. julija 1950.y"
G 33/50—13
8712
Tožba za razvezo zakona: Korošec Marija rojena Ozmec, uslužbenka, Maribor,
Leningrajska 26, ki ^o zastopa dr. Kumbatovič Filip, odvetnik v Mariboru, zope<
Koroka Jozsfa, mlinarekega pomočnika»
prej v" Mariboru. Razprava bo 30. Vlit«
1950 ob 9. uri pri tem sodišču, sobe št. 6.
Skrbnik Zunič Ignac, uslužbenec. Ljutomer.
G 147/50-10
8•
Tožba za razvezo zakona: Vogrinec Rozalija, tov. delavka, MariboT, Vinarska 29,
zopet Vogrinca Ferdinanda, prej delavca
v Babincih 25. Razprava bo 30. VIII. 1950
ob pol 10- uri pri tem sodišču, soba &t. 6.
Skrbnik Zunič Ignac, uslužbenec, Ljutomer.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 8. avgusta i960.
G 597/50—2
7255:
Tožba za razvezo zakona: Kranjc Ferdo,
strojnik, Maribor, Tezno, Vodovodna 1,
proti Kranjc Rozaliji rojeni Svensek, gospodinji, prej bivajoči ravnotam. Skrbnik
Svenšek Ludvik, mlinar Sv. Miklavž,
Hoče.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne l. Julija 1950.
G 867/50-14
8153
Tožba za razvezo zakona: Sut Jožef,
delavec, Maribor, Mlinska 10 proti Sut
Antoniji rojeni Volkner. delavki, prej Pobrežje. Delavsko naselje 38. Skrbnik Vitez Stanislav, uradnik tega sodišča.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 22. julija 1950.
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Amortizacije
Uvede so postopanje za amortizacijo vrednotniç, katerih imetniki se pozivajo, naj
v danem reku priglasijo svoje pravice,
sicer se bodo vrednotnice izrekle za
neveljavne
IV R •••-•
8724
Cukjàti Antonija, Limovci 12, p. Trojane, prosi za amortizacijo hranilne knjižice
št. 40 bivša Hranilnice in posojilnice v
št. Gotardu na ime Jmanik Jožefa, v dosedanjem zneđku 1.339.40 dm, sedaj prenesena na Narodno banko v Ljubljani
Priglasitveni rok; dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. avgusta 1950.
IV R 1309/50—4
8886
Opresmik Alojzija, nameščenka, Laško 46,
presi za amortizacijo življen. zavarovalne
police bivše zavarovalnice Dunav v Zagrebu, št. 18.305 z dne 19, VII. 1938, zavarovalec Oprešnik Jcsip, trgovec v Sv.
Juriju ob Taboru, koristnik hčerka Oprešnik Breda in zavarovalne police iste družbe, §t. 9691 z dne 4. IX. 1928 na znesek
25.000 din, zavarovalec Oprešnik Josip,
poslovodja in žena Oprešnik Alojzija rojena Šeln, korietnika ob doživetju, v primeri smrti pa preostali. Polovica zavarovalne vsote v znesku 12.500 din je bila
izplačana 1. VIII. 1938. Priglasitveni rok;
dva meseca od te objave.
Okrajno sodištBe v Celju
dne 5. avgusta 1950.
IV R 1366/50—5
8550
Dr. Vrhove Stane, zdravnik. Celje, Savinjsko nabrežje 6, prosi za amortizacijo
svoje življenjske zavarovalne police Be.
vïlka 8596, izdane od splošne zavarovalne družbe*>Dunav< 11. X. 1927 na znesek
40.000 din Priglasitveni rok: dva meseca
od te objave
Okrajno sodišče • Celju
dne 1 avgusta 1950.
II R 7S9/50-3
8085
Habjan Marija, Dražgoše 29, prosi za
amortizacijo svoje izgubljeno knjižice hiv*
5e Hranilnice in posojilnice v Dražgošah,
z vlogo 177192 din. Priglasitveni rok: dva
meseca od te objave.
II R 799/50-2
8023
Ješe Peter, Jama 25, prosi za amortiza
cijo svoje hranilne knjižice St. 6993 bi vše Ljudske hranilnice in posojilnice v
Kranju, v znesku 3060 din. Priglasitveni
tok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2•. julija 1950.
II R 801/50-2
* 8466
Jese Josip, Jama 25, prosi za amortiza.
cijo svoje izgubljene hranilne knjižice biv.
še Hranilnice In posojilnice v Kranju št
6997. z vlogo 1951.83 din. Priglasitveni
rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. avgusta 1950.
II R 803/50-2
8617
Likozar Marjana, gospodinja v Cerkljah
št. 92, prosi za amortizacijo izgubljene hranilne knjižice bivše Hranilnice in poso,
jilnice v Cerkljah pri Kranju 5t. 3943 z
vlogo 2070.99 din na trne Simnovec Marjana, Šmartno, in št. 334 z vlogo 3.843.14
dinarjev na ime Likozar Jože. Cerklje ffi.
Prislaeitven; rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. avgusta 1950.

II R 78•/••—2
8*05
LotriS Franlaška, Dražgoše št. 29, prosi
za amortizacijo evoje izgubljene hranilne
knjižice bivše Hranilnice in posojilnice
na Cešnjici št. 1009, z vlogo 3135.34 din.
Priglasitveni rok: dva meseca od te obOkrajno eodSče v Kranju
dne 26. julija 1950.
II 807/50-2
8779
MajerMč Jožefa. Tržič, Ljubeljska 29,
prosi za amortizacijo izgubljene hranilne
knjižice št. 1937 bivše Hranilnice in posojilnice v Tržiču na ime šilar Jožefa, Sv.
tfeže 21, z vlogo 2585 din. Priglasitveni
rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče • Kranju
dne 8. avgusta 1950.

Kazin oglasi
P.,:;v: :
-:
,•-.-..
naj v danem roku priglasijo terjatve oziroma poravnajo svoje obveznosti do podjetij v likvidaciji, sicer bodo dolgovi sodno izterjani
8576
Na podlagi odločbe Ministrstva za trgovino in preskrbo je Sindikalni magacin
PKLRS v Ljubljani prešel v Ukvidacijo.
Priglaeitveni rok: do 1. septembra 1950.
Uprava gospodarskih
podjetij planske komisije LRS,
Ljubljana, Gregorčičeva i3
7712
PotrošniSka zadruga B raslovče e poslovalnico GomileKo je prešla 3. VII. 1950
v likvidacijo. Proglasitveni rok: do 15.
avgusta 1950.
Potrošniška zadruga Braslovče
St. 975/50
8020
Republiško podjetje za odkup poljskih
pridelkov • krme Kranj, Koroška cesta
št. 29 je prešlo v likvidacijo. Priglasitveni
rok: do 30. avgusta 1950.
i
Likvidatorji
7866
Potrošniška zadruga z o. j. v Ljutomeru, je 1. julija 1950 prenehala e poslovanjem in prešla v likvidacijo. Priglasitveni rok: do 15. avgusta 1950.
Likvidacijski odbor e
S št. 14/50
7479
Tovarna mesnih izdelkov Maribor —
Kciaki je na podlagi odločbe ML0 Maribor, št. 1772/1—50 z dne 5. VII. 1950 prešla s 30. VI. 1950 v likvidacijo. Priglasitveni rok: 14 dni od te objave.
Tovarna mesnih izdelkov Maribor —
Košaki. St. lijeka e 17.
S št. 14/60
7479a
Mestna klavnica Maribor je na podlag'
odločbe ML0 Maribor, št. 1772/1-50 z dne
5., VII. 1950 piešla s 30. VI. 1950 v likvidacijo. Priglasitveni rok: 14 dni od te
objave.
Mestna klavnica Maribor, Oreško nabrežje.
Stf 1546
8019
Delavsko uslužbenska menza OLO Mozirje v Šoštanju, je po sklepu izvršilnega
odbora 0L0 Šoštanj z dne 16. VI. 1930
prešla v likvidacijo. Priglasitve Je treba
dostaviti OLO Šoštanj do 15. VIII. 1950.
Likvidatorji 1
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St 1/50
„,„.
Okrajno združenje obrtnikov, Radgbna
je prešlo v likvidacijo. Priglasitveni rok:
do 27. VIII. 1950.
Likvidator
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Izgubljene listine
pr ok licujojo
Agrei Marija, CeSJe, Delavska 23, osebno izkaznico, izdano od MLO Celje. SUS
Ahčin Franc, Suha 32, p. Kranj, knjižico za kolo. št. okvira 41366, št. tablice
16S09.
7693
Ajzcnkut Marija, Maribor, Koseškega 60,
evid. tablico št. S-16-11825 za kolo znamke »Puch« št. 940534.
8669
AndjelkovW Vida, voj. pošta 3379, Ljubljana, industrijsko nakaznico za II. tromesečje 1950.
8742
Andrešič Božo, Store pri Celju, osebno
izkaznico, izdano v Zenici.
7683
Arčon Jožef, Vogrsko «t. 3, Gorica,- delavsko knjižico št. 14SÔS44, izdano V Gorici z delovodno št. 7558.
7618
Arzenšck Franc, Maribor, Slomškov trg
št. 3, delavsko knjižico št. 1343805, izda,no v Celju.
7946
Arzenšek Martin, Zagrad 22, Celje, .osebno izkaznico izdano od KL*Ò Šmarje,
okraj Poljčane.
8127
Avguštinčič Albin, •••••• 1,3, vojaško
knjižico, izdano 3. II. Ì048 od' vojaškega
odseka Krško.
8310
Avtoprevnz, Maribor, prometno knjižico
št." 14773 tovornega avtomobila >Ford-Converter« S-6749, izdano od NM Maribor
mesto.
8142
Bajo Jožo, drž. posestvo Oneg, Kočevje,
vojaško knjižico.
8480
Baltic Svetolik, vodnik, voj. pošta 4041.
Metlika, vojaško izkaznico ssrijo C, plačilno knjižico serije M, oblačilno knjižico serije P m knjižico za preskrbo s
kurivom JA, vse izdane od voj. ••••• 4041
ter partijsko izkaznico št. 38112.
7625
Ban Alojz, Vrdošiči 2, Metlika, vojaško
knjižice.
.
7747
Ban Andrija, Gozdna uprava, Boh. Bistrica, roj. 5. XI. 1906 pri Sv. Mariji. Pre.
log, vojaško knjižico in osebno izkaznico.
7378

Barhič Jože, BuSeča vas 50, Cerklje,
prometno knjižico za kolo štev. okvira
981503, avid. št. S-1W652.
8634
Bat Marijan. Ljubljana, Sv. Petra nasip
št. 43, izkaznico za kolo, evid. št. S-288810, tov. št. 55232.
8473
Baudaž Hcdvika. Podgrad 50, H. Bistrica, kazenski list št. 3/1162, izdan 10. VIL
1950 v Ilir. Bistrici.
830C
Beči Ferdo, Ptuj, Zg. Breg 16, vojaško
knjižico, izdano v Ptuju 1. 1948.
7862
Belina Martin, Ljubljana. Krojaška 6.
potrošniško nakaznico za gospodinjske potrebe, izdano od MLO v Ljubljani. 8432
Beloïa Slavko, Celje. Cinkarniške barake, vojaške knjižico, izdano od vojaškega
7ß74
odseka Celje mesto.
Bencina Anton, TrZič, Ljubljanska c. 20.
izkaznico rezervnih oficirjev, izdano o°
vojne pošte 2770, Bačka Topola 194S76•1

Benkič šfcf.-ui OozdïM manipulacija
Snežnik, p. Stari trg, vojaško knjižico.

%v. 25 — 15. Vili, 1950.

ÜRADNI LlffT LES

Benko Jože!, Selce, Sv. Rupert v Slov.
gor., prometno knjižico za kolo znamke
»Brandenburg*, št. 1S3871, evid. št. tab.
lice S-17-536
7950
Berki Rozalija rojena Simon. Kapca št.
108, prometno knjižico za kolo St. 16794S5.
8595
Beti Sika, Zalog 25, vojaško knjižico, iz7486
dano v Prelogu.
Bizilj Franc, Jesenice, Goepoevetska 45
službeno izkaznico St. 13784, izdano od
OLO Jesenice in osebno izkaznico, izdano
s734
od KLO Moravče.
Bizjak Frančiška, Zg. RipSe, p. Kresnice, invalidsko odločbo, izdano od Central4
nega odbora ZVVI Beograd.
093
Bizjak Robert, Ljubljana, Floi&anska
št. 13, izkaznico za kolo. evid. št. S-28659,
8737
tov. It. 32433.
Blagovič Franc, roj. 23. VII. 1808. Des.
7753
njak, vojaško knjižico.
Bobič Ivan, Smokvice 16, KLO Gracišče,
Sežana, roj. 27. Vili. 1904, osebno izkaz7606
nico. '
Bogovit Slavka, roj. 17. VI. 1927, Gotna
vae 53, uslužbenako knjižico št. 19753, izdano 1947 od Ministrstva za pravosodje
LRS. sindikalno, OF in part: jeko izkaznico št. 3381 G. ter industrijsko nakaznico
72 9
za II. tromesečje.
8
Bohak Marija. Maribor. Koroška 50, delavsko kaiižico št. 2355807, reg. št. 25311,
izdano 23. II. 1949 v Mariboru.
8316
Boäkorski Risto. Ljubi rana. Korotanske
barake, Šiška, sindikalno knjižico, izdano
1849 od Litostroja, sindikalno objavo in
predvoiaMio knjižico o vzgoji8624
Brčon .Marija, Predilnica Litija, sindikalno izkaznico št. 2080858, zvezna it. 87603,
izdano od Rop. odbora tekstilcev Slovenije.
7794

Bregar Stanka, Zepovci 90, Apače, knjižico za kolo št. G 141802. št. tablice S-227795
661.
Breščak Ivan, Ljubljana. Mariborska 16,
ošabno izkaznico št. 21731. izdano od NM
Ljubljana 1. 1945.
8472
Brošcak Mira, Ljubljana, Mariborska 16,
osebno izkaznico št. 136. izdano od NM v
Ljubljani 1,1945, izkaznico za kolo znamke »Torpedo« evid. šL S-23730 in tov. št.
690158.
,
8471
Breznik Janez, Mestni vrh 116, Ptuj, vo77
lAško knjižico.
^6
Brglcz
Anton,
Gorioa
19,
Oplotnica,
roj.
17
. XII. 1912, -3bno izkaznico. vojaško
knjižico, in izkaznico za kolo.
7515
Brunei« Ivau, Ljubljana, Na gmajni 18,
.'zkaznico za kolo ŠL S-6015, tov. št. 79283S,
izdano od NM v Ljubljani.
8383
Buksiî Ludvik, drž. gimnazija na Jese
n
'cah. vnjaško ••••••, izdano od voj.
"đseka ipsenice.
839S
CaJuta Olga, Radgona, Ftujska 7 roj.
'3. VII. 1921, osebno izkaznico.
7790
.Cankar Zvone, Ljubljana, Ižanska cesta,
Livada l\ voiaške knjižico, mladinsko,
sindikalno OF planinsko in partijsko izkaznico.
'
8470
Cokan Cecilija Za. Roje, p. St. Peter
r
' i Celju, notrdil-i "Starinarne K 239/V1
7 7
a 1.500 din.
6 2
Cokan Marija, Ljubljana, Trdinova 7,
'«ebno izkaznico, izdano od NM v Ljub
'lani
8586

Colarič Branko, Brežic© 7, prometno
knjižico reg. št. 4948, izdano v Krškem
na ime Petan Martin, Št. Lenart. 7797
Cugelj Marija, Gozd Martuljek 80, delavsko knjižico št. 1624715, izdano v Ljubljani z delovodno št. 23502.
8147
Čebašek Rajko, Ljutomer, knjižico za
kolo, št 4330, izdano od odseka za notr.
zadeve OLO Ljutomer.
7619
Čebul Slavica, Ljubljana, Celovška 145,
potrošniško knjižico R.3 serija A št. 461,
izdano od Minct.
8475.
Ceh Jelka, Ljubljana. Zaloška 29, osebno izkaznico št. 10595, izdano od NM v
Ptuju, sindikalno knjižico m potrdilo o
zaposlitvi.
S468
Celie Viktor. Koroška vae 19, Podgrad,
vojaško knjižico.
83S1
Cepin Eiua, Frevalje, izkaznico za kolo
znamke >Puch< tov. št. 741754, evid. It.
S.18.1607.
8344
Čretnik Stajae, Perovo 5, Žalec, potrdilo
o rekrutovanju, izdano od vojaškega odseka Celje okolica.
7677
Cucek Jakob. Vitomarci 15, knjižico za
kolo št. 5120013 in vojaško knjižico. 7700
Debelak Štefan, Sodiiinci, p. Rankovci,
vojaško knjižico.
8338
Debeljak Danica voj. pošta 337W4, Ljubljana, odrezek glave olicirske živilske
karte in odrezek D3 za julij 1950 na ime
Debeljak Zdenka.
8736
Detiček Franc, Celje. Tkalska 5, tekstilno karto R-l, sindikalno knjižico, izdano od Tovarne tehtnic, izkaznico OF,
izdano od KLO Dolgo polje, osebno izkaznico.
81S8
D eu Pavel, Ljubljana. Šišenska 59, izkaznico za kolo št. S.23220, tov. Številka
1146308, izdano od NM v Ljubljani. 8387
Divjak Vinke, Loka pri Ptuju, vojaško
knjižico, izdano od voj. odseka Ptuj 1947,
potrdilo za nakup prašičev, izdano od KLO
Starle junija 1950.
7852
Doblekar Antonija, Ljubljana, Fužine
št. 14, invalidsko izkaznico št. 20557, izdano od Zveze voj. vojnih invalidov v
Ljubljani.
8519
Dolane Jože, Ljubljana, Litijska 11,
osebno izkaznico, izdano od NM v Ljublja.
ni in prijavnico, izdano od RLO Moste.
8433
Dolar Drage, Trbovlje I. Loke 377, roj.
23. XI. 1927, pomoïniskospriïevalo, osebno, sindikalno in planinsko izkaznico,
rojstni list.
8252
f
Drnaü Jože, Leskovec št. 83 pri Krškem,
-ofereko izkaznico št 7427.
8431
Dvoršak Veronika. Mestni kino, -leeenice, uslužbe-nsko knjižico št. 2259019, iz.
dano od OLO Jesenice, odsek za delovno
77
silo.
50
Fajon Slavko. Ljubljana, Kamnogoriška
it. 22, osebno izkaznico, izdano od NM v
I.iubliani. sindikalno in 0F izkazneo.
8515
Fari? Viktor. Mariborske opekarne. Ma"
ribor. delavsko knjižico žr- 1470203, zelalo v Murski Soboti.
8203
FerliS Anton, Sv. Martin pri Vurhergu
nrometno knjižico za kolo znamke >Wa
ffenrad« št. 202212, evid. št. tablice S-l'72 in osebno izkaznico, izdano v Šma'1
nem 1945.
'**'
Fon Rozalija, Sužid 25, izkaznico za-1. • •
št. tablice S-772.
7013
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Franko Avgust, Podgraceçp \, Jesenice,,
knjižico za kolo znamke > Viktorja«, tov. št.
955715, reg. št. S-11-89S.
8501
Erčul Vinko, Ljubljana, Šiška, blok 12
sindikalno izkaznico.
8336
Gale Milan, škofljka 50, iskaznico za
kolo, evid. št. S-ll znamke >Ap§č in izkaznico OF.
862ä
Gašperlin Vinko, Šenčur 121 pri Kranju,
izkaznico za kolo št. S-4-5535. tov. št.
49861.
8847
Glavna potrošniška zadruga, Maribor,
štampiljko poslovalnice št. 30, Jezdaaska
cesta št. 1.
8776
GloboEnik Vencelj, Voglje 51. osebno
izkaznico št. 17, izdano cd KLO Voglje
in promitno knjižico za kolo št. 710, S-49009, izdano od NM Cerklje na ime Gtobo£nik Rozalija. Voglje 51.
7421
Golouh Justina, Celje, Lava 37« osebap
izkaznico, izdano od KLO Celje.
7673
GorièW Franc, Soška 18 pri Celju, izplačilno knjižico žt 172, izdano od Cinkarne Celje.
8121
Gorki«" Albina, Ljubljana, Predovoževa
št. 12, preklic o izgubljeni sindikalni knjiiici, invalidski izkaznici, izkaznici Zveee
borcev, knjižici za kolo in osebni •••>
niči, objavljen v Ur. lietu LRß, St. 24, ker
BO se listine medtem našle,
8437
Gornik Marija, Maribor, Kamujca 54,
prometno knjižico za kolo št C-175141,
evid. št. tablice S-17-6Q69.
8679
Gozdarsko avtopodjetje Kočevje, poslovalnica v Ribnici, šofersko vozno knjižico
I. razreda št. 274. izdano na Oblastmi
upravi Ljubljana.
8479
Gozdno avtopodjetje Bled, poslovalnica
Kranj, evid. tablico št. S-6625 tovornega
avtomobila OM.
8792
Gozdno avtopodjetje Bled, poslovalnica
Kranj, preklic o prometni knjižici ca tovorni avtomobil znamke >FTD<. ftt" knjižice 1217, evid. št S-0295, izdani od/.NM
v Ljubljani.
8793
Grailand Frida, Ljubljana, Datajčarjeva
št. 1, sindikalno in planinsko izkaznico,
osebno izkaznico št. 029200, izdano od NM
v Ljubljani, izkaznico za kolo, ewd. št.
S.l-2506, izdano od NM v Ljubljani ia
izkaznico ZB.
8628
Grižon Slavka, Ljubljana, Hranilnika
št. 13, osebno izkaznico št. 079760. 8307
Grmšek Jože. vojaško knjižico, izdano
od voj. odseka Krško.
7855
GnŠn Franc, gramozolom, Verd 111,
nsebno izkaznico, režijsko karto.
8401
HabjanijS Janko, Celje, Mariborska 88,
sindikalno knjižico, izdano ' od Tovarne
tehtnic Celje, prometno knjižico za kolo,
it. tablice S-12-302.
8130
Habjanič" Mihael, St. Jauž na Drav. polju,
osebno izkaznico, izdano v št. Janžu 1945
j'n sindikalno knjižico »GradifiJa«.
7959
Hajnc Ivan, Maribor, Tomšičev drevor. d 1, promeno knjižico za kolo znamke
>Puch<, št. 212908, evid. št. tablice S-1613147.
S666
Haler Alojz, Celje, Mariborska 7. *oJa-ko knjižico, izdano od voj. odseka Celje
mesto, izkaznico 0F in osebno izkaznico,
'dano od prijavnega urada Celje mesto.
S132
Hlacar Martin, Celje, Košnica 2. voja.
~\n knjižico, izdano od vej- odseku Olje
mesto. izkazn:co OF, izdano od OF odbora
Košnica, prometno knjižico za kolo. It. tab.
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lieo S-12-5648 in prometno knjižico za
kolo. št. tablice Sr 12-4209.
8137
Hrastnik Jurij, KLO Cerknica pri Rakeku, vojaško knjižico.
7792
Hrastnik Neža, Pečovje 25, Teharje pri
Celju, živilsko karto R-l. R-2 na :me
Hrastnik Štefka, D-l na ime Hrastnik
Henri, in D-3 ha ime Hrastnik Mici. 8136
Hribar Anton, Rožična 9, p. Srednja
vas. izkaznico za kolo, tov. št. 1024 in tovarniško izkaznico.
8585
Hribar Ivana, roj. 25. VIII. 1892, Drulovka 17, Orehek. osebno in OF izkaznico.
7942
Hribovšek Ciril, Medija-Izlake. evid. tablico za motorno kolo NSU št. S-03127.
8446
HniŠovaff Viktor, Kočevje 175, roj. 16.
IX. 1924, vojaško knjižico.
8514
Hubad Mira, Ljubljana, Rimska.2?, oseb.
no izkaznico, izdano od NM v Ljubljani
8478
Hudelja Lojze, Dol. Suhor 20 pri-Vinici,
knjižico za kolo št. S-9/1327, št. okvira
8447^7.
7754
Hvala Franziska, Gonšje, p. Kresnice,
invalidsko edlocbo, tedano od Centralnega
odbora ZVVI Beograd.
S094
!•••• älijo, Gozdna uprava, Boh. Bistri.
ca, roj. 22. IX. 1927 pri Sv. Mariji, Prelog,
vojaško knjižico in osebno izkaznico. 7379
Indus, tovarna usnja, Ljubljana, potrdilo
št. 3O0O z dne 26. IX. 1949 o delavski
knjižici na ime Petrovčic Leon.
8651
Industrijski servis, Ljubljana, Tyrseva
št. 33, prometno knjižico za poltovorno vozilo >Tempo«. tipa 1942, številka motorja
;
273556,'it. šasije 489949
8474
Iskra Franc ml., Zduša 17, p. Kamnik,
:2kaunico za kolo št. 9900 S-3, tov. števil,
ka 54764.
7351
I- ' ra Stefan, Ajdovec 5, knjižico za kolo
št. okvira 944138.
8731
Jakopič Jože, Savije 8, p. Jezica, «indikamo knjižico, izdano od Tovarne nogavic
Savije, predvojaško izkaznico, izdano 1948,
mladinsko i nplaninsko izkaznico. 8648
Jakšlč Milan, Ljubljana, Gledališka 10,
planinsko izkaznico, izdano v Ljubljani, iz.
kaznico OF, in 6tanovanj6ko prijavnico.
' •
8396
Jakulin Ange], Markovšeina 7, p. Mate.
rija vojaško knjižico.
8507
Jamnik Darinka, Gorenja vas. Šk. Loka,
izkaznico OF, LMS in sindikalno izkaznico,
točke za april, maj, junij, spričevalo o
«trakovnem izpitu,
' 8588
Jamšek Olga, Tovarniška 16. uslužbeneko knjižico, sindikalno in planinsko izkaznico, izdano od, PDS v Ljubljani. 8430
Janković Marko, zastavnik, vojaška pošta it. 39063/K, Kranj, potrošniško karto
za reketilije za I. četrtletje 1950, reg. št.
13-1 št. 16.
7209
Jankovi? Slavko. Cerknica 19 pri Rakeku, izkaznico OF št. 698401 jn sindikalno knjižico št 2001305.
7609
Jelene Franc, Ljubljana, Treyerjeva 36.
osebno izkaznico št. 57692, izdano od NM
v Ljubljani, sindikalno in planinsko '-z.
ka zìi to.
'
8522
J- lenié Slobodan, Ljubljana, Celovška
št. 105, vojaško knjižico.
8384
JplnSnik Viktor, Ljubljana, Rožna dolina, ' -vita V. st. 2, osebno izkaznico, izdan id \\1 v Ljubljani in. izkaznico ••
kolo, evid. št. S-1.10100.
8517
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Joržin Marija, Pijava gorica 5, p. Škofljica,
osebno izkaznico, izdano od KLO Pijava
gorica in izkaznico za kolo, izdano od
notr. uprave Ljubljana okolica.
8580
Jevnikar Jožo, Trojane 2, izkaznico za
kob. evid. št. S4249, izdano od NM Trojane.
8647
Jevšenak Ivan, Trška gora, Kalobje pri
Celju, sindikalno knjižico, izdano od Gospodarskih upravnih podjetij, Celje. 7678
Johan Albina, Slivnica pra Celju, prometno knjižico za kolo št. 14.488.
7684
Jug Alojz, Sv. Jurij pri Celju, tablico za
motor št. S-02930.
7671
Jug Ivan, roj. 24. I. 1950 v Solkanu,
Ulica IX. korpusa 218, mizar pri Mestnem
remontnem gradbenem podjetju v Solkanu, delavske knjižico št. 1275417, izdano
od OLO Gorica, Št. 2417.
7476
Kankclj Janez, p. Bukovica 13, šk. Loka, spričevalo I. d razreda nižje gimnazije v Sk. Loki.
7802
Karadžonov Jovan, voj. pošta 2667, Ljub.
Ijana, Št. Vid, tekstilno nakaznico za III.
tromesečje 1950.
8339
Kariž Milan, Ljubljana, Ižanska 57, «indikalno izkaznico Št 50733, fedano od
Zveze delavcev tekstilne in oblačilne in.
dustrije v Ljubljani.
S338
Kastele Anton, Dražiči 65, Metlika, vojaško knjižico št 278/1214, izdano od vojaškega odseka v Črnomlju 22. XI. 1947.
7861
Klančar Franc, Gradišče 9, p. Rob pri
Grosupljem, vojaško knjižico, izdano od
vojaškega odreka v Grosupljem.
8621
Kocijan Marjanca, Ljubljana, Karlovška 22, preklic partijske izkaznice, OF izkaznice in udarniške izkaznice.
8476
Kolbl Jakob, Gaberc 8, Sv. Jurij ob
Sčavnici, prometno knjižico za kolo znamke »Puch« št. 287415, evid. št. tablice
S-16-2029.
4670
Kolbl Jožko, Ljutomer, osebno izkaznico, izdano v Ljutomeru 1945.
8671
Koleta Albert, Loka pri Zidanem mostu,
knjižico za kolo št. 14-777 štev. okvira
105508.
5386
Kolmna Zolija, Maribor, Pobrežje. Ulica heroja Vojka 40, prometno knjižico za
kolo, evid. št tablice S-16-2343.
7947
Konce Franc, Jelovec pri Mariboru, prometno knjižico za kolo St. 821468, evid.
št. tablice S-17-6476.
8673
Konpan Silvo. Celje, Breg 42, udarniško izkaznico, izdano od Krojaštvo MLO
Celje.
7654
••••• Rado. roj. 1. I. 1928. Kobarid,
Milanova št. 1, osebno izkaznico in izkaznico za kolo, št. tablice S-27-1288.
7608
Korent Genovefa, ••• 13, Celje, I.
sklep zemljiške knjige, izdane v Ptuju,
potrdilo o zaposlitvi, izdano od MLO mizarstvo Korent Jože.
8131
, Kornher Anton. Rožno 2, p. Rajhenburg,
Dsebno in železniško izkaznico prometno
knjižico za kolo izkaznico OF in RK.
7702
Koroša Jožef, Odrancl 276, p. Beltinoi,
prometno knj•*,<•„ za kolo št. 2S993 in
osebno izkazu'r-o na ime Korola •••••••
oba Odranci 276.
7616
' Kos Ludvik, Videm 17, Kamnik, knjižico za kolci znamke >Puch« št. S.3-7659,
iov. št, 406965.
SS29
Kosmač Dana, Ljubljana; Jeranova •".
-i -ičmalo III. razreda klasične gimnaz;;1
v Ljubljani.
" 8528
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Kotevski Trajan, Ljubljana, voj. pošta
2667. potrošniško karto za milo in kavo.
7489
Kovač Antonija, Tolmin, sindikalno izkaznico št. 521549, izdano od sindikalne;
podružnice št. 1 VZKZ Tolmin.
7623
Kovač Janez, krojač, Žabja vas 5, p.
Poljane nad škof jo Loko, člansko izkaz- •
meo št. 504, izdano 17. VII. 1947 od Ribarske zadruge v Ljubljani.
7292
Kovafič Avgust, Ljutomer, Razlagova 11,
roj. 28. VII. 1926 v strigpvi, vojaško kn:ižioo, izdano od Inž. bataljona 12. udarne
divizije v Sremski Mitrovici.
7745
Kovačič Franc, Mihovce 59, p. Cirkovci,
evid. tablico za kolo št. S-494183.
8516
Kovic Mitja, Ljubljana. Zarnikova 6, in.
deks medicinske fakultete v Ljubljani.
8330
Koželj Ivan, Maribor, Tezno, Češka 1,
evid. tablico št. S-16-50SO za kolo znamke
>MVE« št. 1752534.
8313
Krajne Jurij, Gradišče 8, KLO Skonšnjak, knjižico za kolo št D-33102, št.
tablice S-20-10847.
8600
Krajne Leopold, dijak, Slovenj Gradec,
Glavni trg 42, knjižico za kolo, evid. št.
778, tov. št. 48.841, izkaznico Planinske
zveze Slc.ven je, zdano 1949.
8327
Krajne Maks, šofer OLO Ptuj, vojaško
knjižico, izdano od IV. armade v Beogradu 15. X. 1947.
8251
Krajnik Marija, Ljubljana, Koroška I2a.
osebno izkaznico, izdano od NM v Ljubljani.
8581 •,
Kranjc Alojz, Ljubljana, Dolenjska c. 11>
živilske karte R-l it. 307, D.l št. 913 in
II. kategorijo št. 1532.
S298
Kranjc Fani, Zg. Hudinja 103, Celje,
prometno knjižico za kolo, št. tablice S-12.
3571.
S123
Kranjc Franc, Maribor, Pobrežje ulica
XIV. divizije 19. osebno izkaznico, izdano
na Pobrežju 1945.
7850 .
Krašovec Jurij, Celje, Polule št. 38, sindikalno knjižico št. 1289670.
7667
Krčula Dragica, frizerska pomočnica/
Črnomelj, delavsko knjižico,
8325
Kregar Frančiška, roj. 1910, Vdžmarje 2,
knjižico za kolo znamke >Torpedo<, tov.
št. 690302. reg. št 16658.
8332
Krek Anton, Jesenice, Jadranska 2Ü,
roj. 1. VI. 1907. osebno izkaznico, izkaznico za kolo znamke >Partizan< št S-57561, St. okvira 47-17783 in izkaznico za
kolo znamke »Mita«, št. S.5-4996, št. o•'
ra 2770 na ime Krek Marija, roj. 28- }i
1937.
]]u° '
Kugler Vinko, Videm ob Savi, knjižico
za kolo št. 1134140, evid. št. 8505.
78o9 -,
Kuhar Maks, Maribor, Frankopanora 15,
prometno knjižico za kolo, evid. Št. tatj
lice S-16-8676.
8374
Kveder Dimitrij, Ljubljana, Reber S,
osebno izkaznico et 0091663, izdano oa
NM v Ljubljani, tovarniško izkaznico »*•
1646, izdano od Litostroja 1. II. 1•0^
Kveder Franc, Št. Jurij pri Celju, eindi.
kalno knjižico št. 29671. izdano od gospodarskih upravnih in tehničnih ustanov,
Celje,
8112,.
LagDJa JoMpina, Celje. Večna pot, <*ab" ;
no izkaznico, izdano od KLO Sv. J<•|ggi
Lapajne Jože, Krnice 145, Idrija, os^v
no in OF izkaamico.
t*0"0

.,*
&

Mév. 26 — 13- Vili. :950.
Unlpret Ed), Zlateèe 1, SûflJta •• Celtu,
Žrtmetno knjižico ta kolo. «t. tablice
'13,aaS6.
7679
Ubar Franc Maribor, Cankarjeva 13,
prometno knï-iko za tolp znamke »Brems«
7e
•. a&4216.
57
Lepi« Jože. Sv. Lovrenc 64 pri Celju,
Uplaòimo knjižico St. 272, izdana od Ciutarsi Sij».
8120
Lednifc Anton, Vrbje pri Žalcu, vojaško
tojizico, izdano od voj. odseka Celje oko.
ÜC».
8124
Ledaik Valentin, Celje, %%. «udinja 8.
picitiètno knjižico za kolo, it. tablice S-12aiT2.
7661
Leikom Franc. GodoviB 70, roj. 20. IV.
190«, fcvojo vojaško knjižico it. 152/254 in
*»j«»ko knjižico na im» 2jgon Franc, roj.
* Črnem vrhu 13- VII. 1009, zdaj v Godovih 20.
8016
L**koT»ek Vili. Ljubljana, Karotanefca
it 10, eindikalno. mladinsk/» in tovarniško izkaznico, potrdilo o ljudekem poeoiihj in delovno pogodbo.
838S
Uïnîk Stanka, Maribor, Partisanüfca 67,
Wometno knjižico za kolo znamke >Fuchc
it 39044 ?t. tablice S-l 7-3983.
7848
lipar Marjan, Ljubljana. Sv. Marksi 22,
»indikalno knjižico.
8745
Likovnik Jože, HraMnik 61. vojaSko
knjižico.
»012
Ljubi Jožica, Slovenija ''este. Ptetojna,
sindikalno knjižico št. 2S1S644.
7649
Lobnik Dragica, Razvanje 76 ori Mariboru, csebno izkaznico, izdano v Mariboru
L 1945. .
7843
Loboreo Franc. Ljubljana, Oražmova 3,
osebno izkaznico, izdano cd NM Ljubljana8740
Lomeak Terezija. Ljubljana, Triglavska
w. 3, maturitemo »pričevalo, izdano od
Vili. drž. gimnazije v Ljubljani.
8653
Lonïïek Ludvik, Norfmci 4, oÄebno izVeznico in knjižico za kolo.
8245
LorenEič Alojz, Polule 3, Celja, lofensko
itkamioo St. 377 In osebno izkaznico it.
«09. izdano od h četrti Celje.
8128
Lorena« Julijana, Zg. Duplok pri Maïiboru, prometno knjižico za kolo znamke
>Op*k it. 644095, evid. št. tablica S-17Ô807.
8676
. Lorenz Veronika, Maribor, Tezno,
«treWjewa 1•, dalaveko knji&ieo fit. 14Ö4620.
8668
Lov$jn Marija, Gorica vas 44, p. Ribnica
öol., oeebno izkaznico, izdauo L 1945 ed
•• Rflmim in eindikalno knjižico, iz.
«bo l. i• v RibBici.
8620
LOTSZB Olga, Ljubljana, Koroeka 18,
WebUoMJaxnieo, izdano od NM v Ljublja.
% eimaflftitoo in mladinsko -;zka7mloo ter
^eeejiteo o vzajemni pomoïï.
8386
. ••••••• Janez, IvanjSevci 72. p.
**?°]«», yójaSko knjižico, izdano t 1946
*» •>••••••& odeeka Slatina ••••,
2»JÌ«co za kolo «t. llOSfe, ft. •••
**82 in oeebno iđnumico.
7425
lutar Franc Gor. SoKïaipI 3 Gab'orje,
«"Jifc'co •• kolo 6t. okvira 218081. 8380
.,,•*•& Franc, Ljubljana. Tcmacevjfca
?£*» spričevalo o dovršenem fepita etro•^• kovinske Sele izdano od fcovineke
*°Je ••••, Ljubljana.
8441
belile 'Jùnìoa, Teharje 2 pri Celju, prosano •••••• za kolo. *. tablice S-13**?>
7663
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Majcen DeHnka. Ljubljana, Baragova 1•$, it 15. >•? •• 69 l'ietta« m*dt*ai na*
M. 11, diplomo Drž- trg, é&ademiie iz He.
4270
1. 1948.
S526
Modic Igor, Ljubljana, Kolodvorska 5.
Majcen Lucija, Maribor. Trg Rdeče ar- ipcmoČniSko 6j»ričeA-alo, izdano ođ Obrt,
8746
made 2, izkaznico EK, ZB, OF# knjižico niške zbornif e v Ljubljani.
upokojencev in oeebno is&aznico, izdane
Modic
Jože,
Gabrje
71,
tejizioo
za
Kolo.
v Mariboru.
7960
mo
Makove« 1•••, roj. 28. V1H, 1ÔÎ0, Oven
Mohor Stefan, Ljubljana. Ljghaitcjva 12,
št. 84 pri-Ljutomeru, potrdijo o Btatoi vo- eindikalno
5t- 246*800, izdana
jaslci neepoetìbnofiti, izdano 1. 1W6. 8141 od Tovarne izkaznico
verig, Leace.
$748
Makorec Milipa, Strofia vaa( raUdin*ko
Mohoržie Amalija, Bragan^o ••>> 3**e.
izkaendno št. 161^718, oeebno ••••••••, iz- nice na Dol. izikamieo a boJKl. taamke
kaznico za kolo št 4747 in ••••••••• za »Sten»?«, •. okviàr D-4Ö0ßl, «. tablice
kolo It. 1217 na ime Sever AIojzj Stroèja S-iî-862.
«^•
vae .
7761
Moll
Duïa,
Ljubljana»
eibeojika
19,
Marcelan Franc, Unec S pri Rakeku, oeebno äziKaJäiico, izdanja bđ • v Ljub»
osebno iskaznico, izdano od1 ELO Unecio çiïaPtoMsa ••••••• Planin*k»e*
7692 liani
druSfevia v Ljubljani.
8S§9
Marki* Karol, roj. 6. XI. 1800, VrtojMoMax Karol. Bukovica 87, p, $t. Vi4
ba 55, izkaznico za kolo, izdano o Gorici
22. XII. 1947.
8017 pri Stični, vojaako knjifcoo, izdano od
8*83
Marn Ivanka, Komenda 28,4akaanieo za voj. odfieia Groeuplje.
Motab Joie, Rule prš Mariboru, Sofar'
fcolo St. 4125.
8739
MaSek Joïef, PleawLca 3. KLO VeliSa- eko knjižico St. 2141 in osebno •••••••«
79o5
oe, Ljutomer, caebino in OP wtimico fcer it. 144.
Mrak Roti, Jeeenice, Blejata 71, oeebno
kofižjco za kolo.
7803
8725
Matj**tó Joïe, Levanjci 4, S*< Urban pri izkaznico.
Mrvar Milan, Brezova rebér, AJdov»c
Ptuju, vojaško tojilico.
7707.
knjižico it 1419745, eindikalno
Medved ing, Jurij, Ljubljana, Fjeyerje- delaveko
in OF izkaznico.
86Ó5
va 80, emdikako ••••• it. 941BB, izMurko Franc, Pobreijf 1$, 9, Sv- Vid
dano od Zvezo •. trâcep. dol. is nam.
JugoelAvije 1.1945.
8769 pri Ptuju, fcnjižico za koto vaamtfo >Puch«.
it. tablice S-20-10279.
8758
H*r£n& Joïica, Ljubljana, Karlovika 7,
Xedeljkoviï
Iran,
Koiakl
it.
21
pri
Ma.
eindikalno izkaznico It. 17144.
851S
riboru, knjižico za kob znamke >$v*and*>
Mertik Ignic Dol. Lendava, Gorice, rer< ït. 735ft63. ?t. tablice 5-16-13409.
voznigko knjižico St. 4.243 s taloni, izdano
W73
od oblastnega cdbora Maribor.
7965
Xemee Ivan, konjar v bobici, Ptuj, knjiMertik Joïe, Odrancj 216, p. Boltfnci, žico za kolo tov. et. 61S620, teg. It S-20knjifieo ea kolo, izdano od Ol»LO D. Len- 5070 in druga tov. It, 1019081, ree. It.
,
8204
7441' S-20-287.
dava, U. okvira 92•02.
XwbAu*rRob*rty LJubljana, rVieoiiki 14,
Mesareo Prane» Mar*bjor> Noja WJA Po••••••• 67. evjd. tablSo ».§-16*189 •• vojaško knjižioc izdaeo od voj. odaaka v
kolo tt. 321276,
7958 Ljubljani, izkaanico uùivien» v Izubijani
in knjižico ïdraveivlMieea ffinHa.
8334
Mesec Luka, Črnuče, postaja, vojaeka
Kovali:
Ciril,
Zab'uüume«
89,
iof«*ko
izknjižico, izdano od' vojaSkfega odeeka v
8126
Ljubljani.
8467 kaznico St. 1603.
Kovak Franc, poé
polt«
Mesir Jaiiez, delavec, Gor. Lakoš 128,
p. Dol. Lendava, vojaako knjižico. 7478 4450.5, Belovar, eprièWató
Miklarc Jurij, Reka, RaSkova 16, ïofer- v RakdÜanu pri M. Soboti, izdano L 1939.
8594
ako izkaznico fl 444, osebno idöaznico
Xuk Peter, roj. 1. IX. 1MÏ, Kwnno WÌ
M. 166, izdano od ELO Leekovica, potrdilo o delavski knjižici, potni raSun za Kobaridu, osebno izkfizaioo. (zdaino pri
6,263 din, potrdilo o poftojuu «a lOTOdin poverjenislvu za notranj» zadeve, OLÔ
7621
in 2 potna naloga.
8678 TolminObreM
Jernej,
Selce
S,
Celje,
••••••••
Mikluš Štefan, Elektrojjrenc* Bukovžlak.
živilsko karto RL, izkaznico OF in eindi- knjižico za kolo, it. tabue« S-1M727.
kalno knjižico.
8185
ObPemik J»z*f, roi 25. III. 1919 v P«,
Milar DuSan. Ljubljana, F&lfaaäk'i na- deäkemi vrhu, vojalko knjižico, pov. H.
sip 40, osebno izkaznico, izdano od NM v 544/46, izdano od vojaikeea odeelca Slov.
Ljubljani, izkaznico za kolo, evid. ti. S.l- Konjice 16. IV. 1947.
6719
17727 in eindikalno iztiamico.
8520
Odar Erneat, Celje, Pod Kajrarijo 2,
Milinkovié Stojša, kapetan, karto aa tek- promemo
käpfco za teolo. St. «Miče S-12etilije za II. cetrfroje, ••• od voj. po- 4826.
7858
Šte 89063, Kranj in St. • m HL träne>Odpadc ••»••. em* te^ÖMBJotor«••• 1950.
8420
Miloïevié Kftteriua* ••••••, Vevèe neje kotwa •••, 350 com. »t &0S516.
8443
108, osobno izkaiznico Vi ••.
8521
Okoren
iftJn,
Videm
it
2Ä
p.
Dol
pri
MJajcar Franc, Grajena P" P*nju. proöflaznico. izdano od predvoja/
fi
memo knjižico za feolo if. 4106, end. •. MuWjani,
teWica S-20-1271.
868f Ske^a centra v Dolu pri Ljublja«. 577
Okorn Frane, BjnBrJana, Rafivroik 6,
Mlina« Rudolf, •••••••, Berviko it. 109, industrijsko
nal&jsnieo Rl zt 3- fromweSiz
preküc o izgubljeni çjôaEd tìnH " je, «dano vI4uW?ehi.
«62•
dâài ođ voj, odeeké v •••, m^mto
Obra jna jjveza tmetij»fcib' ta&W eoltani,
OF, rudnilkî JzklajBiœî. JruMnjf oVm 5o e
miegk^B) razporedu, lòbtjàvtìeo • Ur. lî*tu *wd. St. Ses« oaebittga avtemoMla. 8405

Štev, 2ô — lo. VJII. 1930...

••••1 LIST LRS

&BsirW
OLO Gorica, poverjeni&tvo za lokalni
promet, prometno knjižico ccebnega avtomobila »DKW« it. 13645.
S650
OLO Poljčane, evid. tablico št &03495
motornega kolesa znamke .Zündapp«: 250
ccm.
S010
»Okap« Grosuplje, prometno knjižico za
osebni avtomobil znamke »Jeap* S-3071.
8768
»Okap« Ptuj, evid. št. tovornega avtomobila S-5440.
. 7938
Omladič Franc, Zg. Ložnica 22, tablico
za kolo, S-13-Ô793.
8139
Pangerl Anica, Trbovlje pri Celju, prometno knjižico za kolo. it. tablice S-132850.
76S1
Par Vinko, GrabonoS.61, p. Sv. Jurij ob
Scavnici, roj. 1•. I. 1915, vojaško knjižico.
•
.
7911
Parte Franc, Ljubljana, Hradeckega 8,
osebno izkaznico.
7693
Pavlin Franc, Strelac 2, Smarjeta, voja8ko knjižico.
S382
Pečnik Angela, Gorica 10, Šmartno v
Rožni dolini, prometno knjižico za kolo
znamke »Waffenrad« št 110S947, št. tablice 1394. ,
'
S018
Pelko Ivan, Sv. Miklavž pri, Mariboru,
prometno knjižico za kolo znamko »Pfëétoc
SU 685465, evid. št tablice S-17-9363.
8680

Perfič Olga, Maribor, Sentiljska 4?» prometno knjižico za kolo-znamke- »Tïtânia«
št D-S0457, evid. St. tablice S-16-139Ï0.
8312

Perko Mario, Solkan pri Gorici, ulica
IX.^korpuea 265, osebno izkaznico in vojaško knjižico. • • . •
7791
Pernat Mirko, Skorba 58, p.'Hajdina,
Ptuj. evid. tablico za kolo št. S-20-7Ì89,
Izdano od KLO Dèetermk.
S323
Pesjak Albin. Ljubljana, Ježka 101,
evid. tablico za kolo št. S.1-192Ö5. 8337
Petek Martin, Ljubljana. Slomškova 23,
oeebno izkaznico, izdano od NM v'Ljubljani.
8333
Peternel Vinko, Ljubljana, St Vid 46,
izkaznico za kolo, evid. št. 17137, tov. št.
469269.
8579
PetruSka Vlado, Maribor. Maistrova 6,
Šofersko knjižico št 18, izdano v Mariboru.
S665
Pinter Anton, Kopitarna Sevnica, ein«likalno knjižico, zvezna št. 52638, članska
št. 57780.
8346
Pintóri« Stefan. črenšovci 192, prometno knjižico za kolo znamke »Victoria«
St. 1375266, št tablice 2574.
7972
Pirnat .Margareta, Maribor, Studenci,
Ulica Pohorskega bataljona 43, osebno izkaznico št 046506, izdano v Mariboru'leta
1945.
. 8667
Planine Franc, Celje. Cinkarniška 2, živilsko karto R3.
7657
Planinšek Franc, Litija 105, delavsko
knjižiro.
,
8744
Planinšek •••••, Zg. Hudinja 58, Celje,
prometno knjižico za kolo. št tablfce
S-}2-2676.
8•
-Ploïko Angela, Ljubljana. Galjevica 106,
osebno izkaznico It 041210, izdano 7. Vt.
1944, Izkaznico OF št 1653157376 in sindikalno Izkaznico št. '43149.
S761
Plcšncr Albina, Celje, Lisce 29, promet
no •••••• St. taHice S-12-4157.
8114

Podplatan Lado, St. Jurij pri Celju,
osebno izkaznico, izdano od KLO St. Jurij, prometno knjižico za kolo. It. tablica
S-13-4937..
7686
Poje Jože, Kočevje 339, knjižico za kolo
znamke >'Styria< št. 1352, tov. št 550904.
7S34

Poiane Jože, Dol. Predmeja 143, p. Ajdovščina, osebno- izkaznico, vojaško knjižico, potrdilo o zaposlitvi, šofersko m
eindikalno izkaznico.
7699
Polcnšek Peter, Trnovec 4, p. Medvode,
uelužbensko knjižico, izdano od Gradisa
v Litostroju; izkazni,cò za kolo znamke
»Adler«," evid. št S-2-15209 in 7 živilskih
nakaznic za mesec avgust.
B762
Polh Rudolf, Trnovo pri IL Bistrici 242,
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka v
II. Bistrici.
7417
Pongrac Anton, Dravograd—Meža, vojaško knjižico, osebno in sindikalno izkaznico.
7796
Porkat Franc, Osredek 4, p. Roi, izkaznico za kolo, evid. št. S-1352. izdano od
NM Grosuplje.
8481
Potočnik Marija, Maribor, Pobreije, Vrazova 59, prometno knjižico za kolo znamke
»Brennabor« št 1836048, evid št tablice
9-16-12667.
8317
Potrbin Jože, Sv. Križ pri Litiji, izkaznico za kolo znamke »Torpedo« št. 45l528„
št tablice 74960.
7217
PoverjeništTo za kmetijstvo okraja Krško, knjižico za kolo znamke »Prima Ideal Cykles«, tov. št 0827337. .
7214
Poverjoništvo za ljudsko zdravstvo pri
OLO Kočevje, evid. tablico št. S-2455 osebnega avtomobila »Wanderer«,
6715
Poženel Anton, Ljubljana,- Škofja uL 6,
invalidsko knjižico in invalidsko objavo
št 028165, izdano od Komiteja za socialno
skrbstvo vlade FLRJ, glavna invalidska

uprava.

83S5

Poïru Jožo, Ljubljana, Tržaška cesta 10,
prometno knjižico za kolo znamke »Esco«:,
št okvira 727101. evid. št. S-l-1196. 8582
Praprotnik Nedeljka, Ljubljana, Opekar.
eka 49, osebno izkaznico, izdano od NM
Lož.
8625
Praznik Franc, Ljubljana. Rudnik 20,
izkaznico- za kolo, evid-- št. S-1-S3055, izdano od NM v Ljubljani.
8795
Pregelj Ivan, roj. 25. II. 1903, Renče
št 174, osebno izkaznico.
7291
Prelög Marica, Maribor, Kajuhova 13,
osebno izkaznico, izdano vScdražici, poročni list, izdan v Mariboru, tekstilne karte Nav, za' noseče in za otroke, težko, gospodinjsko in otroško živilsko • karto za
julij ter živilske karte za junij in za noseče.
....
8318
Prelogar Justina, Prešernova 6, Celje,
osebno izkaznico, izdano câ KLO Zreče.
8122
Premogovnik Zabukovica pri Celju, pro.
u:etno knjižico za kolo, it tablice S-133485.
. 8125
Preželi Amalija, roj. 22. XII. 1875, Koprivišče tad Kanalom, delovno knjižico št
1285386, Mano od poverjeništva za delo,
OLO Tolmin.
7620
Prodanovic" Dragoslar, Zemun, Stalinova 18, osebno izkaznico et 197294, izdano
od odseka za notranje zadeve v Beogradu, objavo e 7• % popustom M2 It. 1053250 za progo cd Lilipjakova do Kragujevca.
- 8434

Pregar Marija, Ljubljana, Prod konjušnico 2, osebno izkaznico.
8253
Proscnc Martin, Serjučo 35, p. Moravčs,
osebno izkaznico, izdano od NM v Domžalah, izkaznico za kolo št. 100593, tov. &t.
49793, evid. št S.4239.
8511
Puhar Bruno, Straža, os-ebno izkaznico.
8729
Puhar Franc, višji kletar, Ruj, Lackova
št. 3, roj. 5. XÏT. 1915, oeehno izkaznice.
7517
Pukšič Elizabeta, Selce, Sv. Rupert v
Slov. gor-, prometno knjižico za kolo št
1930578, evid. št. tablice S-Ì7-398. 7948
Pukšič Jožef, Selce. Sv. Rupert v Slovgor., prometno knjižico za kolo št. 61906,
evid. št. tablice S-Ï7-439.
7949
Pungartnik Maks, Brezje, Na Podrtem
pri Mariboru, prometno knjižico za kolo
št. 7941, evid. št. tablice S-TC4M20. 8678
Pust Marija, Ljubljana, Zrinjekega 6,
osebno izkaznico, Izdano od NM v Ljubljani.
8619
Puškarevič Salko, Tržič, Gorenjsko, vojaško knjižico, izdano od 6. proletarakfl
brigade, osebno izkaznico, izdano od MLO
Tržič, uslužbensko izkaznico, izdano od
Bombažne predilnice in tkalnico v Tržiču,
sindikalno, omladinsko in OF fakaznico,
izkaznico ZB.
7424
Pušnik Stanko, Sp. Hudinja 92, Celje,
prometno knjižico za kolo, št tablice S-121221.
7685
Pušnik Stanko. Sp. Hudinja 7, Celje,'
evid. tablico za kolo št. S-12-2430. 8113
Pušnik Štefka, Ptuj, Jadranska 18, osebno izkaznico št. 81, izdano od MLO Ptuj
novembra 1945 in sindikalno izkaznico,
zv. št. 22919, zap. št. 18388.
7910
Radovanac D juro, voj. pošta 2667, Ljublana, potrošniško karto O. S. za tetotil in
obutev. .
7488
Rakuš Anica, Maribor, Maistrova 12,
osebno izkaznico, izdano v Mariboru 1945.
8682
Ratič Predrag, »Beton«. Celje, osebno
izkaznico.
S118
Ravnikar Vera, Celje, Trg mučenikov 5,
člansko izkaznico, izdano od Kmetijsko zadruge Sp. Hudinja, prometno knjižico za
' kolo, št. tablice S-12-1160 na ime Ravnikar
Ines in osebno izkaznico, izdano od KLO
Celje.
/
8134
Rarter Franc, Ljubljana. Peruzijeva 67,
izkaznico za kolo. evid. št. S-1-31872 m
847
osebno izkaznico.
'
Razdevšek Alojzij, Muta ob Dravi, delavsko knjižico, izdano od Konstruktorja
v Mariboru 1945.
^1"'
Razgoršek Martin, Lemberg 16. Nova
cerkev pri Celju, prometno knjižico ••
kolo. •- tablice S-13-14515.
'm
Rejc Ivan, Voice 93, Tolmin, izkaznico/3
kolo Et. 27—108, izdano od NM To^j
• Repič Edvard. Drbetinci 36, p. Vitomarci, izkaznico za kolo žt 3711. vAmooa
7Ji
notr. odseka v Ptuju.
Republiški odbor gradbenih stodika^
Ljubljana, evid. tablico zakoloSt S-l-3»-^;
Resnik Fani. Sp. Hudinja 8, Celje, Pametno knjižico za kolo, št tablice &^
2086.
.,,
Rešilna postaja OLO Kočevje, ovid. {&
4••
avtomobila It/ 3404.

8Uw. 25 - 15. •••, l$5p.
Ristcrskj. Boris, Prilep,, Ulica-150 it,.32,
osebno izkaznico' sVÌOTÌO.
873S
Rob Matija, Maribor, Pobrežje, Tovarniàko naeeljo'24, prometno:iknnzicö^za Kolo
znamke »Mare« št. $6*5660, evia. St. taBliće
S-17-364, potrdilo o voj. knjižici, izdano
°đ voj. referenta Tov. avtomobilov v Mariboru.
8677
Kodo Franc, Maribor, Teznp, Ptujska 39»
prometno knjižico za tolo/znamke >MW<
«. 50, cid. ït. tablice •-••-•••••. 8672
Hodosck Marija, Zg. Radvanje pri Mariboru Ob ribniku •, delovno knjižico st
1309133.
7193
Rogač Jožo, Zg. Lipnica 24. p- Radovljica, epricevalo 1. razreda nižje gimnazije
v Radovljici.
7-611
Rojo Marija, Ljubljana, Bohoričeva 27,
sindikalno' knjižica It. 1238457.
8645
Rom« ••••, Kranj, Cesta na Golnüc
žt 147, karte za tekstilije in obutevfS4;38
za 3, tromesečje, izdane od voj. pošte St.
3S0G3 v Kranju.
79907
Roscnstcin Leo. Ljubljana. Peričeva 7,
osebno izkaznico št. 03716Š, izdano od NM
Ljubljana.
8392
ftoter Mirko, Kagerjk, Petrovce pri Celju, soters^olzUazni'dcfet. 2501.
76a5
Rudnik Marija, Celje, De&yska 33, prometno knjižico za kolo. sf. tablice S££
3752.
8Î1Ï
Kupa* Jože. Goriška ,vas, Skocijan, knjižico za kolo. evid. 8i: 1<••.
S50Ì
Rusjan Anton, Ljubljana, Cankarjeva 32,
osebno izkaznico, izdano 12. VI. 1945 pd
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Simonka.Ježe, Dol. Lako5,i41..izil:azttico

za- kolo" evict, tablica & satöötfiSK ft

6SS51. izdano od NM DoL Lendava. 7590
Sindikalna podružnica št. 1, TTli&članeke izkaznice tkalnice, •••• na Me Rob.
lek Boris, roj. 1911 v Trstu, St. Han. izkaznice 69303. Kotnik Jožefa, roj. 1903 V
Tržiču, št. 60966, Fopit Matija, roj. 1902 v
Rovtah, St. 607.83, Pehare Brigita, roj. 1935
v Tfžacu, lt. 275219, štete Ignac, roj. 1921
v Rêtnjah, št. 60731, Mašdč Hasan, roj.
1922 v Prijeđi, št. 67636, Anderle Adolf,
roj. 1909 v Kropi, št. 66S£S in Kranjc
Franc, roj. 1907 v Vodomcih, št. 915375.
7502—7o09
Skaza Edvard, Lipa, Frankolovo, dekvsko in sindikalno knjižico, iz'dano od Tkalnice Macerine, Celje.
76S7.
Skleder Steten, čret 69, Celje, sindikalno knjižico, izdano od Mestne ekonomije.
7676
Skrbinšek Majda, Ljubljana, Večna pot
St. 3, osebno- gledališke sindikalno in OF
izkaznico in izkaznico Vzajemne samopomoči'.
S583
Slamič Silvija, Maribor, Mladinska 23,
spriCevalo o ivisjem tečajnem izpitu, izdano junija 1938 na klasični, gimnaziji v
Mariboru na ime Skušek Silvija.
8150
Slanseji Kardl, Dramlje, Razgor 17 pri
Celju, vojaško knjižico, izdano od vojaškega -dseka Celje okolica.:
7670
Slagauov .Vite, Postojna. Ljubljanska 16,
••••••• izkaznico, izdano 1Ô47 od podružnice OLO Postojna.
7471
Slapar Marta, Novo mesto, Resljeva 6,
NM v Ljubljani.
8512 osebifo'izliazmcei it 923Ö/234.
8728
Sagadin Jožo» Dobrovce 5, Slivnica pri
Slavec Josip, roj. 24. VII. 1907 v Komnu
Mariboru, delavsko knjižico št. 1314432 in št. 117, vojaško knjižico, izdano od vojaesèbno"izkaznico, izdano v Mariboru 1946.
,
7616
7956; škega odseka v Divači.
Smolnikar
Tjaša,Ljubljana,
Sv.
Petra
Samuda Viktor, Ljubljana, Pokopališka cesta 47, ceebno izkaznico, izdano od NM
št. 3, iudeka filozofske fakultet© univerze v Ljubljani.
8523
v
Ljubljani in izkaznico sindikalne nlenz
SorJak Leopold, tesar pri nacizorniJtru
o »Šestica« v Ljubljani.
8439
progè st. 5, Grobelho, udarniško izkazScčnjak Jank'o, Maribor Koroška 99, ?o- nico št. 3696.
7419
iaško Icniižico izdano v'Beogradu 1947.
Stare Marija, Ljubljana, Ciglarjeva 17,
7845
osobno izkaznico, iz'dano od NM v LjubSolan Kristina, Ljubljana, Kemična to- ljani.
8469
v
a.rna Moste, ceebno izkaznico, ifdäno od
Stralela
Terezija,
knjižico
za
kolo
imamN-M v Ljubljani.
8521
ke >JifflioT< št 79678, št. tablice 4077.
Selič Jožica, Celje, Razlagov-• 5, eindi7970
kalno knjiižco. izdano od Celjske tovarSušnik
ITO,
krojač,
Sk.
Loka,
Sp.
trg
26,
ne perila.
7659
osebno izkaznico št. 261, izdano od MLO
SemCnič Božidar, Cerklje, oficirsko iz. Sk. Loka 1. .1945, in planinsko izkaznico
«Unico serija PÜ-OO01 V. It. 4565, izdano ter izkaznico prostovoljnega bolničarja št,
°d vojaškega odseka Krško 25. XI. 1948. 33S, izdano v Kranju.
8146
8633
Sare Pavla, Vrba št. 9, p. Lukovica, iz.
Senear Magda, Ljubljana, Pred Škofijo kaznico za kolo znamke >Ideal«, evid. št.
št
- 20, izkaznico za kolo znamke >Pnaiuv 220597.
8799
ß)
enc, evid. it. S-l-971. (ov. st. 1542S0.
• Sef Ivan, Jaieninski vrh pri Mariboru,
" 8747
prometno knjižico za kolo št. 2874, evid.
Scražin Mirko, Tolmin, izkaznico za št. S-17-2874.
8311
?°lo št. S-3585 znamke >Partizaia<, tov.
st
Silrer Ivan, Ljubljana, Šiška, blok 8,
- 47-8092, izdano od poverjeiiištva ••
«ctranje zadeve Tolmin.
»7652 preklic o izgubljeni partijski izkaznici št.
S40527i planinski izkaznici št. 24447, oseb. Scvsck Anton. Jelae, Krško, knjižico za ni izkaznici, izkaznici ZB in potrdilu o
£>îo it. E 4340S in za zensÉo kolo št. zaposlitvi, objaivljen.v Ur., Üetu LRS št.
^3260 ter vojaško knjižico.
7711 24, ker so se listine medtem •ašle. 8654
. SevSck Heda, Celje, Ljubljansito 36,
Sirec Ferdinand, Rače pri Mariboru,
°s?on0 izkaznico, izdano od KLO Šentilj prometno knjižico za motorno kolo znam"i Mariboru.
7680 ke ^Indian Prince« št. 33 336 in" knjižico
i ^%ta Jože, Maribor, Klavniška 9, vo- za kolo znamke >Puoh« št. 42401.
8675
Wa
«o knjižico izdano v Mariboru 1947.
Skalar Miroslav, VrKovlje 4, Sežana,
7951 osebno izkaznico^ izdano v Sežani, izkazSk lai
i1'6 Ka<*-0Tan. Mariborski dvor. voja« nico KPJ. izkazni:o ZB, izkaznico LMS
lft?A Ji2ico, izdano v JVfartaru junija leta in industrijsko nakaznico za I. tromesèîje
^97847 1950.
8210

kalnS' knjizïcoi, •••• «Jd^tovjrnô'telîfiiio
Celje osebno izkaznico, izdano od KLO
Breg, prometno' knjižico'«a kolo, št. tablice
S-Ì2-2890.
76SS
škoberne Nada, Cejje, Ipasj |va 10,
osebno izkaznico, izdano öd 'KLO Dolsko,
Rajh'ënburg.
7675
Škoflanc Fraac, Brege 54 /pri Krškem,

roj. 1. VI. 1924, šofersko knjižico št. 2541,
izdano cd uprave NM Celje mesto, pro?
memo knjižico za motorno kolo DKW št.
1820, prometno knjižico za kole št. 7315,
potrdilo o pravici nošenja orožja, št. 554,
lzäano od poverjeniŠtva
za notr. zadeve
OJLO Krško in vojaško',iknjižico, izdano o(î
vój. odseka Krško.
7518
Skorjanc Avgust, Zg. Brežnica, Pcljèane,
izkaznico za kdo. št. okvira 1440657,
št. tablice S-19-172, izdano od odseka za
notranje zadeve OLO Poličane in izkaznico št. 48802, izdano od Planinskega društva Slov. Bistrica.
780O
Škrl Ludvik, Begunje 93, spričevalo 8.
razreda osnovne šole. 2 spri*evali _ šole
učencev v gospodarstvu in matični Ust.
S526
Šmitlehner Alojz, Trate 19, Radgona,
roj. Ô. VI. Ï914, vojaško iknjižico.
7908
Sojak Ivan, Ljubljana, voj. pošta 2667,
potrošniško karto za milo in kavo O. S.
7487

Spendija Alojz, Etuj, Budina 14, tablico
za kolo znamke" >Mafsio<, št. tablice S-201860, izdano od KM v Ptuju.
7Ì90
Šporin Ivan, Prekopa 14, Celje, prometno knjižico za kolo. št. tablice S-13-8343.
7665
Štele Feliks, Celje, Ljubljanska št. 26,
sindikalno knjižico št. 17246, izdano od
ÖostlnsEiK podjetij; Celje.
7662
Stelcar' Ana. Maribor. Studenci, Korenčanova 12, režijsko karto za brezplačno
vožnjo po železnici.
~7953
Stihec Franc, zidarski pomočnik pri
Okr. gradbenem podjêt'jù Dolnja Lendava,
delavsko knjižico št. 1249032, izdano od
OLO, poverjenistvo za delo Dol. Lendava
5. IV. 1948.
7752
Štirn Franc, •••••••• pplica 21, evid.
tablico za kolo št. S-4-11059.
8391.
Strigi Ivan, Guštanj68,roj.21. VI.1916,
vojaško knjižico, izdano od vojaškega
okrožja Slovenj Gradec.
7624
Sub« Mario, Ljubljana, VilharjeVa 21,
vojaško knjižico št. 911/325 z dne 25. III.
1950, osebno, izkaznico št. 462 z dne 24.1.
1946 in potrošniško nakaznico za II. četrtletje 1950.
8847,
Šuligoj Frančiška, Avče 4, Gorica, osebno izkaznico, izdano v Grgaru ]. 1946 in
tekstilno karto za II. tromesečje na ime
Šuligoj Miroslav, Avče 4.
S244
Suman Jože, Zg. 2erjavce pri St. Lenartu, prometno .knjižico za kolo znamke
>Victoria< št. 876561, evid. št. S-17-1939.
7841
Sušter Leopold, Ljubljana, Predjamska
št. 17, prekHc o izgubljeni vojaški . ;n
uslužbenski knjižici št. 63690. objavljen
v Ur. listu LRS št. 24, ker sta ee knjižici medtem našli.
. 8335
Sverko Zora, Maribor, Košaki, Pekel,
prometno knjižico za kolo znamke >Junior« št. 9138, evid. št: tablice S-16-4786.
7853
Teršavec Ivana, Maribor, Studenci,
Marksova 22, režijsko karto za prosto vož*

lo. Vili. I960sta m £*toz£M dek-W • ••••••, •••@••• vMariboru okolici.
7954
•«4*• Barbara, Marija Gradec 17> P"" $, prometno knjižicu za kolo» tov. lt.
in St. tablice 9526.
7909
„ Blaznlk, Ljul
io
lano
rr-r—j avtomobila, evtd.
<W NM Ljubljana.
Ö766
Ioaqjtfè Jane*. Vevče 4, votalo knjlo, «dano od vojaSkega o$mt& v KrL, sindikalno in osebno izkaznico, iz.
od KLO Kostanjevice.
8622
Tovarna kisa. Maribor, Partizanska, tabIifco ît. S-16-1627 za kolo olke >Stefk< M. 827.
7844
Iretapuï Karo], Kostanjevica 42 na
Sraeu. delavsko knjižico St. 1277414, toàuto 1949 v goriikem okraju.
7697
Trampu! StaniilaT, Zg. Senica6,p.Med.
vode, nabavno knjižico >Ldtoeiroja<. SŠ94
>Trtbuna«, Ljubljana, KarlovSka 4, proa^too knjižico za kolo it. S4J764 ter za
treefflde ït. S-8763 in S-8761.
8244
Teta*) Milena (Petrovu), Nlä, Jug
Bqjtftnova 99. osebno izkaznico St. 34058.
7663
••••• Andre], Log et, 2, p. Polhoyi Gra!, izkaznico za kolo znamke >Junior<,
A. St. 13537, tov. ft. 80786.

'if

••••• Edbert, Ljubljana, •••••••• 4,
izkaznico št. 34, II. kat.. Izdano
od •• Maribor in uelužbeneko knjižico,
izdano od' Tovarne avtomobilov, Maribor.
8768
Stok HJip, Draga pri Laàkem potoku,
nîTÏÏ. Vili. 19267vojaSko ••••••1*.96•!
8483
VMtar Iran, Beograd, Ulica Internaci••••• brigade 34, spričevalo III. letnika
obrtne iole t* Prulah v Ljubljani. 8527
Udlljak Jo#ip, Maribor, Rozinova 7,
osebno izkaznice, izdano v Mariboru 1947.
7944
VtUi Alojz, roj. 1897, Kregarjevo, sin#kalao knjižico it. 245483.
8240
Umek Anton, Mokronog 18, tablico za
kolo St. 1815.
8073
Unwk Anton, Mali Kamen 34, invalidato •••••• izkaznico it. 34946 in odločbo
vrhovne invalidske komisije FLR.I, 5t.
157616, izdano 10. XIF. 1948.
7710

UOB&O

Urdek Bruno. roj. 31. VIII. 1906, Ko.
men 131. vojaSko knjižico, izdano od voj.
odeeka Divača.
7615
Umek Joiel, Komen 187, Sežana, roj. 6.
II. 1891. osebno izkaznico.
8451
Uprav» »trokovnih tečajev, Ljubljana,
Mjtëinekega 11, izkaznico za tricikel, tov.
it 02S525 na ime Malgaj Niko, Ljubljana,
Knezova 19.
8764
Urb»» Ana, Gor. Logatec 45, knJiučcTza
kolo. St. 26326. I 213000, izdano od NM
Gor. Logatec.
8767
Vajncerj Ivan. SeSOe 89, Sv. Pavel pri
••••, osebno izkaznico, izdano od KLO
9v. Lovrenc pr; Preboldu, Izkaznico, izda.
po od Rudnika Zabukovica in prometno
knjižico za kolo. ît. tablice S-12-11322.
8183
Valenîif Lndvik, Prem St. 7, vojaSko
••••••
,
747ü

•••• Fa-i
vojaïko kn;

ICO.

fetale 20, p. DotosayHe,
Š393

žico.

7513

Sobota, roj. rt.
nlco, izdano od KLO
Veble Ivaa, J
6, p. Bobova, iknp^o
7798
za kolo it. S-ll 012.
>A Celju,
Velenžek Fi*Hc, Ttajmi
osebno EdjCftznïco, izdano ., -,...,0 Trnóv_...
li«, ueluìbensko izkaznico, Izdano od MLO
Celjej jròÌaMto knjižico, izdano od voj. od.
eekfl OWfo «faltet.
7689
Vergan Marija, Breg 4 pri Kočevju, deiovno knjižico it. 2765427, izdano od
trakbreke postaje Breg 18. II. 1950. 7690
Ve?eliè Ivan. Gorenjci 6. Črnomelj,
knjižico za kolo znamke XTAtarda«, itevi»* tablice 11. St. ogrodja 1479404.
Vettih AntoD, Sv. Jungrt pri Celju, *indiiakio knjižico St. 68656, izdano od pod.
jfitja »Beton« Celje in sindikalno knjižico
at. 290046, izdano od go#P- uprav in tehničnih' ustanov na ime Planine Make. 8129
Vidina Niko, LjuJ^J^a, PreSernova 42,
osebno in OP izkaznico ter knjižico za
kolo St. S-l-1376.
8331
Vidmar Ivan, Koetri.vn.ioa, p. Podplat,
vojaSko knjižico, izdano od voj. odseka
Poljoane.
8067
Virant Frane, Trnovlie 132, Celje, potrdilo Sterilirne Celje K 132/V za 560 din.
7664
Vlaj Viktor, Predanovci, p, Pucontf,
oeebno izkaznico SI. 90. izdano v Predanovcih 11. X. 1945, ;2kd2nico za kolo, reg.
it. S-236061 in izkaznico OF St. 595872.
8207
Vodttek Ana poročena Gorjup, Vrhnika,
oteboo izkaznico 5t. 1523.
7746
VTP Novo meîto, knjižico za kolo, St.
okvira 47/14166.
8727
Vran Milan, Storjç, Seiana, vojaSko
knjižico.
8015
Vrbauelc Janez, Muretinci niže Ptuja,
vojaïko knjižico, izdano v Sremaki Mitrovici 1948.
7952
Vrbinc Anton, Ljubljana, DruJtvena ul.
St. 32, osebno izkaznico in izkaznico za
kolo, evid. St. S.l-22165. izdano ođ NM v
Ljubljani.
8390
Vrefko Maki, Zgor. Polekava, izkaznico OF št. 215687, vojaïko knjižico, izdano od voj. odseka Maribor okolica in o$ebnP izkaznico, izdano od KLO Zg. Poljskava.
8202
Vrti« Franc. TrgovlSJe 2. p. V. Nedelja, tablico za kolo St. S-20-8W9.
8309
Vucko Ivan, Maribor, Pobrežje. Mejna
St. 9, vajeniîko knjilico, izdano 17. VIII.
1948, knjižico o ptedvoîalkl vzgoli, izdano Junija 1950.
7851
Vuk Matilda Maribor, Rezlagova •.
prometn ••••••• ža kolo znamke >Bun~
desrad« 5t. 126524, evid. St. tablice S-1613353 in: oeebno izkaznico
na !me Vuk
1•
\•\••. •••• v •!•«.

'*.

Zagode Rudolf, Brežice 12 izUüAw *»
kolo St. okvira 956141, evid. St. tablic«
S-lil^757, izdano cd NM Brežice.
9899
Zagožen Anton, Zadobrova 9, Celje, pto~" taNice S-lâ:
•••• knjižico £a kolo, St.

8•

Zftlar Fani, Rožnik 15, p, Turjak, roj.
12. Î. 1926, knjižico za kolo ft. 582, iadftno v Grosupljem.
SOW
Založnik Marija, Celje, Staaetova 20,
prometno knjižico za kolo, st. tabUc»
Zaman Marjeta, Jevnlca, p. Kresnice,
invalidsko odločbo izdano od Centralnega
odbore ZVVI Beograd.
8092
Zavoloviek Anton, kolar. Gornji grad,
osebno, OF in sindikalno izkaznico t«r
knjižico za kolo št. S-lo-1411.
7799
Zarrlnik Amalija, Kamnik, Samostan,
ska 106, izkaznico za kolo St. 22592, evid.
St. S-10914.
8438
Zelenjak Anton. Lahoaoi pri Ljutomeru,
prometno knjižico ea kolo znamke >Gk)>
ria«, St. 29630 evid. St. tablice S-21-1798.
7945
Žemljic dr. Ivan, okrajni veterinar, Polj«
Cane, evoj uradni pečat z besedilom »uradni veterinar FLRJ«.
7858
Zorko Franc, Ljubljana. Cetovika c 68.
vojaško knjižico, izdano od voj. odeeka v
LjubljaDi.
8584
Zormaii Vinko, Torovo 2, p. Vodice, izkaznico za kolo, tov. St. 034171, evid. St.
5354, sindikalno fn zadružno knjižico ter
izkaznico za kolo na ime Aljaž Filip, tov.
St. 147747. evid- SU 4426.
8587
Zupanîic Jakob, Ljubljana, Zadnikov»
St. 19, izkaznico za kolo, evid. St. S-28991,
izdano od NM v Ljubljani.
8644
Zupan fif Lojzka, Ljubljana. DruJtve»*
St 34, oeebno izkaznico "St. 755, izdano oi
NM Mirna na Dol., industrijeko nakaznico
za II. tromesečje 1950 na ime Purkat Marija.
8510
Zupani» Ludvik, Rihpovec 8, p. Trebnje, oeebno izkaznico, izdano od NM Trebnje, izkaznico OF in izkaznico za kolo»
evid. St. S.408.
864S
Zupani« Peter, 9ko!lJica, evid. tablico
za kolo S-2-14926.
8853
Zuran Franc, roj. 2. IX. 1908, PeetikeJ,
p. ZavrtV vojaSko knjižico.
^•®8
2agar Anton. Osilnica 12, Kočevje, vojaSko knjižico, oeebno. sindikalno in Or
zkaznico ter osem raznih dekretov. 885<
Zampa Marija, Sv* Urban pri Ptwjft
,9il
knjižico za koloZeleznlk Marjan, Sol. upravitelj, M*4»
3t. 77, knjižico za kolo znamke >Rajherad<
5t. 1012585. kupljeno od Valanta Fran«?
7aw
posestnika v Sevnici 110.

2gajnar Frančiška, SkaruiSna 19, odWS*
bo o invalidnini.
8^°
2iđflnik Sonja, Ljubljana, Velika •••••.
eka 7. izkaznico, izdano od tehnične 510
^t
knltete univerze v LJubljani.
°
2111 Jože, Hlebce 11, p. Leece, &&*$£?
za kolo. evid. St. S-3197, tov. S». l*"*gj
'zdano od NM Jesenice.
^°
2nidar Ferdo, Maribor. LimbuSka c.20.
sindikalno člansko izkaznico, udara"»"
knjižico in izkaznico za kolo št. 81^,;

8314

Udaj« > Uradni M LBSn, JDixAt« ta odgovorni nrednii: dr. Raetko Močnik, tlake tiekaraa >Toneta JTomlliîft«. Wl S•••^

URADNI LIST
LJUDSKU REPUBLIKE SLOVENIJE
••• VII.

Priloga k 26. kosu z dne 24. avgusta 1950.

STEV. 26

Razglasi in oglasi
Razglasi ministrstev

Državna gospodarska podjetja, zavode, urade in druge interesente
opozarjamo na knjige, ki jih imamo v zalogi:
9268
G 1219/11—50
TEMELJNI ZAKON 0 GOSPODARJENJU Z DRŽAVNIMI GOSPODARSKIMI
Razglas
PODJETJI in višjimi gospodarskimi združenji po delovnih kolektivih.
, Knjižica, ki ima tudi obrazce za volitve delavskih svetov, je izšla v
Ministrstvo za kmetijstvo LR Slovenije
izdaji Uradnega lista FLRJ; dobi se pa tudi. v našj založbi. Delovni razglaša po 2. in 8. členu uredbe o zatiranalezljive ohromelosti prašičev (Uradkolektivi naj pohite z naročili te zelo aktualne izdaje, ker je naklada nju
ni list LRS, št. 24—150/49), da so v Ljudomejena. Strani 56, cena 10 din.
siri republiki Sloveniji za nalezljivo ohroGRADIVO ZA UPORABO ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI. Zbirka, ki jo melostjo prašičev okuženi okraji: Maribor
mesto, Maribor okolica in Ptuj ter da
je priredil dr. Bogdan Petelin bo izvrstno elužida vsem, ki imajo okraja
Kamnik in Ljubljana mesto nista
opravka s spornimi zadevami iz področja zakonskih zvez. V njej je okužena s io boleznijo.
LiuKliana, dne 15. avgusta 1950.
zbrana vsa snov, ki se nanaša na zakonite predpise o zakonski zvezi.
Ministrstvo za kmetijstvo LRS
Dodan je tudi zakon o zakonskih razmerjih med zakonci. Strani 28,
cena 10 din.
ZAKON 0 OBRTNIŠTVU Z VZORNIM STATUTOM ZA OBRTNE ZBORNICE,
Spremembe
uredbo o opravljanju dimnikarsko službo ter cenikom za krojaška, šiviljrodbinskega
imena
ska in tapetniška dela. Strani 85, cena 20 din.
Povorenik sa notranje zadeve oblast»
PfilROCNIK ZA KRAJEVNE LJUDSKE ODBORE, III. DEL. Strani 227, cena nega LO Mariborske oblasti je z odločbo
z dne 12. VIII. 1950 na podlagi 21. člena
60 din.
Najobsežnejša, pa tudi najvažnejša izmed treh Izda) te publikacije, b ]e IzSla zakona o osebnih imenih dovolil:
da se spremeni rojstno ime Arau&a
v izdaji Komiteja vlade LRS za zakonodajo to izgradnjo ljudske oblasti,
prinaša poglavje o delu, socialnem skrbstvu, zdravstvu, presveti, znanosti Ignaca, roj. 3. I. 1927 v Zg. Bregu. Ptuj,
in kulturi, kinematografiji, radiodifuzni službi, fizkuMurd in vzgoji strokovnih st. vodniku JA, zdaj pri voj. pošti 7250/16,
Zagreb, iz Ignaca v Slavko;
kadrov.
9•
CENIK NIŽJIH ENOTNIH CBN ZA INDUSTRIJSKE IZDELKE, z veljavnostjo Št.daIV-442/1—50
se spremeni rojstno ime Jeni&ek EtU
na vsem ozemlju LRS. Strani 202, cena 60 din.
vardn. roj. 24. IT. 1948 v Marenbergu, zdâj
Prinaša v I. delu načelne predpise v zvezi e cenami, važne za trgovino in tam na St. 88, iz EdvaTda v M a •• o:
veljavne na ozemlju LRS, v •. delu knjige pa nižje enotne cene za živila, i 4 IV-3*ì2/l-r>0
9138
za izdelke živilske, tekstilne, kov-nske industrie, izdelke elektroindustrije, lesne ' da se spremeni rodbinsko ime Telebo
industrijo in gozdarstva, ceno za nekovine, gradbeni material, za kemične, Saveti, roi-mi 17.,XII. 1930 v Slav. Brodu,
zdaj v Mariboru. Kajžerjeva 12. iz Telébo
usnjarske izdelke itd.
DOKUMENTI 0 RAZVOJU LJUDSKE OBLASTI V SLOVENIJI. Strani 240, v P e t e r č d č.
Ö189
cena broširana 66, v polplatno vezana 78, s celo platno vezana 90 din. št. IV—362/1—50
Spremembe veljajo od dneva te objav».
Knjigo, v izdaji Društva pravnikov LRS, je priredil in e komentarjem doMaribor, dne 12. avgusta 1950.
polnil ljudski poslanec, univ. prof. dr. M. ênuderl. Prinaša 162 dokumentov
PoTpri»iii«tv0 za notranje zadere
od razglasa CK KFS na slovensko ljudstvo konec aprila 1941 do ukaza o
Mariborsko oblasti
imenovanju Narodne vlade Slovenije dne 5. maja 1945. Dragoceno zgodovinsko
gradivo jô zbrano kronološko in v obliki, kakor Je bilo objavljeno med bojem
v partizanskem tisku.
8PL0SN1 REGISTER PREDPISOV za leta 1945-1947, Strani 453, c&na 60 din.
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV za leto 1948. Strani 404, cena 58 din in
REGISTER PRAVNIH PREDPISOV zà leto 1949. Strani 356, v trde platnice Pri vsaki registraciji je sedei podjetja
označen v besedilu, dan vpisa, spremembo
vezano 55 din.
ali izbrisa pa v datumu
Ta periodična publikacija vsebuje vse predpise, ki 6o bili objavljeni v Urad.
nem listu DPJ in FLRJ, v Uridnem listu NVS in LRS, v Finančnem zborniku,
Vpisi
Verniku urada za ceno pri PVLRS in v Službenih obvestilih zveznega urada
za cene, dokler so -zhajala. Snov je pregledno urejena po abecednem redu in 1570.
Besedilo: Podjetje »Zabavno gledališče«
časovnem razdobju, ter je knjiga zelo koristen pripomoček za študij in hitro
Ljubljana (Kolodvorska 39).
Poslovni pre " et: Prirejanje gledali.
SfclRKA GOSPODARSKIH PREDPISOV U. del. Strani 752, cena lOodln.
Skih predstav zabavnega značaja.
ŽB
IRKA GOSPODARSKIH PREDPISOV III. del. Strani 879, v polplatno
Ustanovitelj podjetja; MLO Ljubljana,
odločba St 846/S0 z dne 4. VIII. I960;
. , vezano 130 din.
Sta to važni publikaciji gospodarskih predpisov, ki sB čedno dopolnjujejo v operativni upravni voditelj: PoverjeniJtvo
po-uni. .< . :
!• '•
!i!.;h Medlem ko II. del dopolnjuje prvo izdajo za kulturo in umetnost MLO Ljubljana.
:
Podjetje zastopata in zanj podpteujeU»
te «reto, prinaša III. del dopolnjeno gradivo prvih dveh zbirk. Splošnim
Freiih Emil. v. d. direktorja in Pogar
gospodarskim predpisom o upravi državnih gospodarskih podjetij 60 dodani
glavni predpisi iz drugih podreči) gospodarske delavnosti. Uvrščenih le nad čar Vera, računovodja.
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finanee
Vt tabelaričnih prpgledov In vzorcev.
dne 3. avgusta 1950.
^••• ZAKONITIH PREDPISOV ZA UPORABO V CIVILNEM SODNEM
Fin. št. 3022/50
S
°MENTAR H KAZENSKEMU ZAKONIKU, SPLOŠNI DEL. Strani 804.
cena 90din.
1571.
Slovenekt prevod pregledno prirejeno in v polplatno vezane knjige je zamišljen
Besedilo: Vodovod. KLO Polzela.
in 'zdelan v prvi vrsti kot olajšava In pomoč za pravilno izvajanje načel
Poslovni predmet: Preskrbovanje vodo*
splošnega dela kazenskega zakonika pri uporab' posobnih kazenskih zakonov. vodov za potrošnike, vključene y vod*
vodno zadrugo Polzela.
Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS«

Register državnih
gospodarskih podjetij

URADNI LIST LBS

Stran 424
Ustanovitelj in operativni upravni vodite! >': KLO Polzela, odločba z dne 20. V.
1950.
jrodjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Suiter Avgust, upravnik, Fonda Avgust,
6pa.'-ipan Leopold in Štiglič Kari, vsi po
zakonitih pooblastil.h.
0L0 Celje okolica, poverj. za finance
dne 8. avgusta 1930.
Št, 1643/2
8885
1572.

•

1

I
i
j
!

Poslovni predmet: Predaja mrzlih ,n
toplih jedil, točenje m prodaja alkoholnih
in brezalkohol.. ! pijač.
Ustanovitelj • operativni upravni voditelj: MLO Jesenice.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Ramuš Mirko, upravnik, Čufer Dore,
komercialist, Burnik Juika, poólovodja .n
Kropej Vlaeta. knjigovodja, po zakonitih
pooblastilih.
St. VIII 155/2-50
9108
Besedilo: Mestno remontno podjetje. Jesenice.
Poslovni predi iet: Skrb za vzdrževanje
.n adaptacijo naprav mesftrh podjetij in
popravila te M roke po MLO.
Ustanoviteii ;n operativni upravni voditelj: .MLO Jeeeiiice.
Poletje zastopajo in zanj podpisujejo:
Batic Leonoid, poslovodja, Bufo!;n Ježe,
namestnik n Piko» Lojzka, administratorka. vsi po zakonitih pooblastilih
St. Vili 16*j—50
9111
MLO Jesenice, poierjcništvo za finance
dao 12. ;r. erutta 1950,

BeeedÜo: Okrajno avtoprevozniško pod- i
jetje Grosuplje, skrajšano: OKAP Gro- i
suplje.
i
Poslovni predmet: Tovorno avtomobilako prevozništvo za državne organe, pod.
jetja :n druge naročnike.
Ustanovitelj in oper. upraivnj voditelj
podjetja: OLO Grosuplje.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Novak Jože, upravnik in Turk Alojzij,
računovodja, po pravilih
OLO Grosuplje, poverjoništv0 za finance
dne 28. julija 1950.
1574.
Št. 8S4-1950
8274
Resedilo: Mestna prajicorejska ekono•
mija, Jesenje, skraj'ano Prašičereja Jo1573.
senicf,
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje
Pot-iovn: predmet: Reja prašičev ;n za>Hotel Golica« Jesenice (sedež Sv. Križ). kol za '_";.'''nfka podjetia MLO Jesenicp.
Poslovni predmet: Prodaja m točene
Uslanr, üP!I • opérât vni upravni vo«ako\rstmh alkoholnih m drugih p-jac.
ditelj: MLO Jesenice.
Ustanovitelj in operativni upravni voPodjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
ditelj: MLO Jesenice.
Ramuš Mirko, upravnik, Bregant Franc,
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
namestnik. Burnik Milka, knjigovodja, vs:
Ramus Mirko, upravni',, '"'ufer Dere,
PO 7 " • i Ui j oiibias'ilih
namestnik, Ki:nar Jože, poslovodja Kro- i MLO Jes«-"irp_ povcrjeništTn za finance
pej Vlada, knjigovodja, po zakonitih podne 5. avgusta 1950.
oblastilu.
Št. VIIT 162/2-50
9110
št. 154/2—50
9109
•k
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje
1575.
»HoteJ Kbrotan« Jesenice.
Besedilo: Krajevna kovačiriea, Gorice.
Poslovni predmet: Prodaja m točenje
Poslovni predTUpf- Vsa dela kovaške
alkoholnih in brezalkoholnih pijač.
stroke.
Ustanovitelj in operativni upravni voUstanovitelj • operativni upravn; voditelj: MLO Jesenice.
ditPlj: KLO Gorice -dl"€ba št. 204 z ine
Podjetje zastopajo n zanj podpisujejo:
27. •. 1950.
Ramuš Mirko, upravnik, Čufer Dore, koPodjetje zastopajo :n zanj podpisujejo:
mercialist, Ažman Ana, poslovodja in
Svegeli Franc ml-, upravnik, samostojno,
Kripej Vlasta. knjigovodja, vgi po ••••Perko Andrej, predsednik KLO, v upravnitih poob!?.=tii:h.
nikov; -dso'nost' in Roje AndrPi, glavni
kniigo-i-odja. v«;i po zakraHih poobiastHih
št. VIII 156/2-50
9108
OLO Kranj okolica, poverj. za finance
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje
dne 8. avgusta 1950,
>Podmežahlj:K Te'enice.
Št. II-1241/1 -50
8310
Poslovni prediti P!; Prodaja in točenje
*
alkoholnih in brezalkoholnih pijač
1576.
•- Troviteli in operativni upravni voBesedilo: Splošno remontno podjetje,
ditei;. MLO Jesenice.
Soka.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Po^lovn, predmet: Vzdrževanje etaneRamuš Mirko, upravnik, Čelesnik Lojz.
vanjskega fonda in drugih komunalnh
ka,. poslovodja, čufer Dorp. komercialist
în Burnik Milija, knjigovodja, vej po za- naprav.
Ustanovitelj in operativu1 upravni vokonitih pooblastilih.
ditelj: KLO Seica, odločba St. 158/50 z
Št. VIII 157/2-50
Ö112 dne 1. III. 1950.
Besedilo: Mestno podjetje »Kino — buPodjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
fate — Jesenice.
Veber Jože, upravnik. Mesec Franc, delovodja »Tabor« :n Lotrič Francka, knjigoPoslovni predmet: Predaja in točenje
vodja, po zakonitih pooblastilih.
alkoholnih 'n drugih pijač, prodaja peciva, elaSčic in drugih delikatesnih ž'vil.
0L0 Kranj okolica, poverj. za finance
Ustanovitelj ;• operativni upravni vodne 4. avgusta 1950.
ditelj: MLO Jesenwe.
Št. II -493/3-195»
8705
Podjetje zastopajo tn zanj podpisujejo:
•
Ramuš Mirko, upravnik, Čufer Dore, ko1577.
mercialist, Rems Anton, poslovodja '.n
Besedilo: Ekonomija. MLO Kostanjevica.
Burnik Milka, knjigovodja, po zakonih
Poeloroi predmet: Vzreja živine pra*>.
pooblastilih.
<"»v, pridelovanje zelenjave.
St. VIII 158/2-50
9107
U.-'anovitPij in operativni upravni vodiBesoJ io; Mestno podjetje »Restavracija<
telj pod^tja: MLO Kostanjevica (sklep II.
i rednega zasedanja St. 3/50).

Stejr. 26 — 24. VIII. I960.
Podjetje zastopajo m zanj podpisujejo:
Kuntarič Karle, upravnik, Sckoloyw
Rudi, n. ,--. i'.:- ,<• -i Kavčič Jože, za račun-avK, , , _ i .•;-, a skupaj.
OLO Kril.», poverjenistvo za finance
dne 27. iiiiiia 1950.
Št. IS'9
S27S
1S78.
Besedilo: Okrajna ekonomija, Mokrice.
Poslovni predmet: Obdelovanje kmetijstvu namenjenih zemljiSč, nakup in prodaja na debelo in drobno rastlinskih in
ž'valpkih proizvodov za preskrbo prebivalstva.
Ustanovitelj m operativni upravni voditelr OLO •••••, odločba št. 1802/1 «
dne 5. VIL 1950.
Podjetie zastopa in zanj podpisuje:
Sečen Anion, ravnatelj, v vseh zadevah
eamatoiuo.
OLO Krško, poverjcniitvo za finance
dne 4. avgusta 1950.
Št. 1937/1
8609

-V
lS7fl.
Besedilo: Krajci uo podjetje »Krajevna
žaga«, Gornja Lendava.
Poslovni predmet- Žaganje lesa
Ustanovitelj podjetja: Gor. Lendava;
operativni upravni v0di't»li: Izvršilni odbor KLO Gor. Lendava.
Podjetje zastopajo '• zanj podpisujejo:
Horvat Frar.c, knjigovodja, Flegar Alojzi
tajnik in Železen Franc, predsednik KLO
Gor. Lendava.
OLO Gor. Lfndata, poverj. za finance
dne 10. avgusta 1950.
Št. 643/1950
8893
JL,

1580.
Besedilo: Okrajno podjetje za odkttP
rastlinskih proizvodov in živino (Dok Le°*
dava).
Pc.iovnj predmet: Odkup in odprem^
rastjiitsk'h proizvodov.
Uelancvtelj ;vi orerativni upravni voditelj: OLO Le::d,ava.
Poil;etje zastopaj, in zanj podpisujejo:
Tompa Jožef, upravnik, Fercak Tine»
računovodja ter Orzej c.rečkv> poverjeni»
-•.• državne nibsve in }{•>. id>•••• Jože, tajnik ULO, po zakonu oziroma prav/lih.
Št. 447/1 --1950
8268
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup žiživilskih proizindov in živine (Dol. Lendava).
Poeiovnf predmet: Odkup in odpreffla
artiklov živalske proizvodnje in živineUsUrnov'telj m operat:vni upravni voditelj: OLO Lendava.
1'odjetre zastopajo n .-ini ^••^^••^•,
Nemec Ivan, upravn k, Flegar Marsja»
računovodja ter Grzej Srečko, poverjenik
in Hajdinjak Jože. tr(jnik OLO. po zakon'1
oziroma pravilih
S2(W
Št. 451/1-1950
OLO Lendava, poverjenistvo za financ«'
dne 26. julija 1950.

•

1581.
BesBdilo: Trgovsko podjetjo s Imrivoin
RL0 III »Kurjava« (Ljubljana, Bohorič
va 25).
Poslovni predmet: Oskrbovanje potrošnikov z drvi in premogom.
Ustanovitelj podjetja: RLO •• Lfubljatia, odločba
Hrt,
UUIÏH.H.I Pov
I VV 5»
" 371/50
"• *- "' t. dne
•••.,. 15.
,^- VI'i
.^-«
._
,•
..
„ voditelj:
,..J:I„II. RL0
RLU
1950; operativni
iprayn
III, poverjeni atvo za finance.

Jtev. 26 — 21 V'HI. 10SO
Podjetje zastopajo • zanj podpisujejo:
VuČkovio Drago, poslovodja, Pöglavlek
Jože, poverjenik TP RLO III, Gogala Zlate .11 Požonel Franc, vsi po zakonitih
pooblastilih.
RLO III Ljubljana, poverj. za iinanco
dne 16. avgusta 1950.
Št. Pov 4189/50
9086

-k

1532.
Besedilo: Krajevna lončarska delavnica.
Stara cesta.
Poslovni predmet: Izdelovanje lončar,
sfce robe.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj podjetja: KLO Stara cesta.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Skrjanc Franc in Mavric Franc.
0LÖ Ljutomer, poverjeništvo za iinanco
dne 3. avgusta 1950.
«•. 1004—1950
8532
*
158?.
Besedilo: Mcstna klavnica, Maribor.
Poslovat predtnet: Klanje živali, industrijska (predelava in hlajenje mesa, izdelovanje umetnega ledu.
ustanovitelj in operativni upravni vodàtelj: Poverjeništvo za državno nabave,
ÎMLO Maribor.
Obrati: Ekonomija Mestne klavnice,
Maribor in
Menza Mestne klavnice, Maribor.
"odjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
^tih Lovrenc, v. d. ravnatelja, dr. Rojko
l
Iaks, namestnik ravnatelja, Bednarlek
J
enko, glavni računovodja, Draller Marjete, namestnik gl. računovodje, ki podpisujejo po zakonitih predpisih.
MiiO Maribor, poverjeništvo za finance,
dne 27. julija 1950.
&L Fov. 56/93-50
8376
1584.
*
Besedilo: Krajevna gostilna, Lenart v
Slov gor.
Poslovni predmet: Prodaja jedil in
Pijač.
,
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Sv. Lenart v Slov. gor.
Podjefje zastopa in zanj podpisuje:
Korošec Mirko, poslovodja.
Št. 2643/1-V/6
8030
„ Besedilo: Krajevna čevljarska delavnica,
Bistrica.
.Poslovni predmet: Izdelovanje in popravo obutve.'
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Bistrica.
Podjetje zastopajo in zanj podpLsujejp:
Glazer Franc, poslovodja, Rcther Ludv
flt, knjigovodja in Trup Ivan.
St. 2220/1-Vfe
8036
"LO Maribor okolica, poverj. za finance
dne 20. junija 1950.
' :58S.
*
.Besedilo: Okrajno podjetje za odkup žin,
»e Maribor okolica v Mariboru (Parti.
••

£••• 6).

Poslovni predmet: Odkup živine, svinj,
grobnice, maščob ITI drugih živalskih pro^ktov.
.. stanovi tel j in operativni upravni vo!~teM: OLO Maribor okolica, poverjeništvo
** državne nabave.
£°djetje zastopajo in zanj podpisujejo:
trajno Frane, upravnik, Bajler Ivan. ra
.'«OTodja,
Stros Miloš. komercV vodja n
r
ba Marija, po danih pooblastilih.
''O Maribor okolica, poverj. za finance
dne 21. julija 1950
St. 2664/2-V/6-19Ò0
8031

URÄE^I EIST LBS
1536.
Besedilo: Krajevna mizarska delavnica,
KLO Makole.
Poslovni predmet: Uradbeno m poh.štveno mizarstvo.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Makole, odločba št. 549/49-1
z dne 1. VI. 1950.
Podjetje zastopajo in zanj padpisu;ejo:
Šoba Stane, predsednik KLO, Skerbiš
Stane, poslovodja.
OLO Poljčano, poverjeništvo za finance
dne 7. junija 1950.
Št. 8639/XVII-50
8693
1687.
Besedilo: Okrajna industrija brusilnih
kamnov v Dobovcu.
Poslovni predmet: Izdelava naravnih
brusov.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: OLO Poljčane, odločba št. Gpo-5/
1949 z dne 25. VÏI. 1950.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Vres Jakob, upravnik.
St. 8655/XVII-50
S692
Beeedilo: Krajevna mesarija, KLO Makole.
Poslovni predmet: Storitveno podjetje,
razsek in prodaja ne drobno mésa potrošnikom.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Makole, odločba št. 390/50—
z dne 1. VI. 19Ó0.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Soba Stane, predsednik KLO in Kodrič
Franc, poslovodja.
St. 3637/XVII-50
8694
Besedilo: Okrajna delavnica gumbov,
Slov. Bistrica.
Poslovni predmet: Izdelava '.n prodaja
gumbov.
*
Ustanovitelj podjetja: OLO Foljčane, odločba št. Gpo-31/1950 z dne 20. VII. 1950;
operativni upravni voditelj: Izvršilni odbor ÛL'O Poljčane.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Co5 Avgust, upravnik.
St. 3636/XVII-50
8695
Besedilo: Krajevna kovaška delavnica,
Slov. Konjice.
Poslovni predmet: Dela kovaške obrti.
Ustanovitelj podjetja; KLO Slov. Konjice, odločba St. 237/1950—1 z dne 18.
VII. 195Ö; operativni upravni voditelj:
Izvršilni odbor OLO Slov. Konjice.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Požeb Ivan, upravnik in Gosnik Marija,
računovodja.
Št. 3723/XVII—50
8699
Besedilo: Krajevna pekarna, Slov. Konjice.
Poslovni predmet: Peka, razdeljevanje
kruha in testenin.
Ustanovitelj podjetja: KLO Slov. Konjice, odločba št. 135/1950-1 z .dne 18. VII.
1950; operativni upravni voditelj: Izvršilni odbor KLO Slov. Konjice.
Podjetje zaslopata in zanj podpisujeta:
Gomboc Viljem, poslovodja in Gošntk
Vlarija, računovodja.
Št. 3641/XVII-50
S697.
Besedilo: Mesarija, KLO Slov. Konjice.
Poslovni predmet: Razdeljevanje mesa
v območju KLO Slov. Konjice.
Ustanovitelj podjetja: KLO SI. Konjice,
odločba št. 1-27/2-1950 z dne 12. IV.
1950; operativni upravni voditelj: Izvršilni odbor KLO Slov. Konjice«

ISfram &$
Podjetje zastopata in zanj »odpisujeta;
Mrzdovnik Martin, obratovodja in Goäralk
Marija, knjigovodja.
St. 3640/XV11— 50
8698
Besedilo: Krajevna krojaška delavnica,
Zbelovo.
Poslovni predmet: Dela krojaške stroke
za potrebe prebivalstva.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Zbelovo.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Prah Jurij, upravnik.
Št. 3372/XVI1-50
8696
OLO Poljčane, poverjeništvo «e finance
dne 28. julija 1950.
*
1588.
Besedilo: Okrajna tovarna eteričnih ••,
Dolenja vas (pri Cerknici).
Poslovni predmet: Izdelovanje eteričnih
olj iz jelkovih iglic.
Ustanovitelj podjetja: OLO Postojne,
operativni upravni voditelj: Poverjeništvo
za lesno proizvodnjo Postojna.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Obreza Franc, upravnik, Kebe Anica,
knjigovodja.
OLO Postojna, poverjeništvo *a finance
die 17. avgusta 1950,
&t. 2039/2-1950
9089

•

1589.
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup
artiklov živalske in rastlinske proizvodnje
ter živine, Radgona.
Poslovni predmet: Odkup kmetijskih
prdelkov samostojno aid preko KZ •
odpremljanje na pristojna mesta.
Ustanovitelj ;n operativni upravni roditelj podjetja: OLO Radgona.
Podjetje zastopata in zanj podp'sujeia:
Vodenik Franc, upravnik jn Tušak Via.
do, računovodja.
,
OLO Radgona, poverjeništvo la finance
dne 28. julije 1950.
»t. Id/89
8877
*
1590.
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje,
Brezovica.
Poslovni predmet: Okrepčila strankam
in prodaja alkoholnih pijač.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Brezovica, odločba št. 984/50
z dne 24. •. 1950.
Besedilo: Krajevno šiviljsko podjetje,
Brezovica.
Poslovni predmet: Izdelava oblek in popravila.
Ustanovitelj 'n operativni upravni voditeli: KLO Brezovica, odločba It. 1421/50
z dne 24. VII. 1950.
Obe podjetji zastopata in zanje podpisujeta:
Grželj Franc, upravnik. Vatovec Marija,
računovodja, po zakonitih pooblastilih do
20.000 din, za večje aneske podpisujeta
predsednik in tajnik KLO.
OLO Sežana, poverjeništvo za finance
dne 12. avgusta 1950.
Št. 1058/1—50
8895

•

1591.
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup
artiklov živalske in rastlinske proizvodnje
ter živine, skrajšano: Okrajno splošno odkupno podjetje, Sežana.
Poslovni predmet: Odkup in promet z
ž'vino, mastjo, mlekom, mlečnimi izdelki,
perutnino, jajci, poljskimi pridelki, sadjem, zelenjavo, divjačino, medom, voskom,
gozdnimi sadeži, zdravilnimi zelišči in al»
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koholnimi pijačami; pasterizacija, predelava mleka, kletarstvo, destilacija in razdeljevanje.
ustanovitelj podjetja: OLO Sežana, -.d.
kčpa št. 1—2400/4—50 z dne 14. VI. 1950;
operativni upravni voditelj: Poverjeništvo
za državne nabave pri OLO Sežana.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Scsič Ivan, ravnatelj, Počkaj Franc, na.
mestnik, šef komerciale, Ravbar Alfonz,
računovodja in namestnik Gnnek Lidija.
OLO Sežana, poverjeništvo za finance
dne 26. ••••• 1950.
&t. 782/1
8222

•

15•-'.
Bfc.*a io: Okrajne lekarne Slovenj Gra.
dec z okrajnimi lekarnami v Dravogradu,
Orni (podružnica Mežica—Polena), Maren,
bergu in Prevaljah.
Poslovni predmet: Izdelovanje in nabavljanje zdravil, prodaja po receptih ali
prosto, kakor tudi drugih higienskih drogerijekib. preparatov.
Ustanovitelj podjetja: OLO Slovenj Gradec, tajništvo št. 613/1 z dne 18. IV. 1950;
operativni upravni voditelj: OLO Slovenj
Gradec. poverjeništvo za ljudsko zdravstvo.
Podružnice: Mežica — Polena.
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo:
Mr. Klobučar Herman, ravnatelj, Mr.
Andrej Jovan, upravnik. Sever Tončka,
fànaacevteka pomočnica, Mr. Tornio" Viadimir, upravnik in Mr. Mercun Sonja,
upravnik, vel samostojno In Pregelj Slaviça, knjigovodja, po zakonitih pooblasti(ftiO Slov. Gradec, poverj. za linancedne 7. avgusta 1950.
St. 1099/1-50
8781

•

•8.
0
Besedilo: Glavno skladišče gospodarskih
podjetij. KLO Hrastnik (It. 104).
Poslovni predmet: Vskladiščenje robe
za gospodarska podjetja.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj podjetja: KLO Hrastnik.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kraus Jole, upravnik Zupan Ivanka,
knjigovodja in Gole Marja, blagajnik, pn
pravilih.
St. «42/1-50
8533
Besedilo: Kolarska delavnica, Gebrsko
(sedež Planinska vas).
Poslovni predmet: Izvrševanje kolarskih del.
Ustanovitelj in operativni upravni vo:
ditelj: KLO Gabreko. Izvršilni odbor KLO
Gab roko.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Bornšek ftefan, tajnik, Sakač Milan. fin.
poročevalec in Bricelj Pavla, administratorka.
St. 906/1
9104
Besedilo: Pogrebni zavod. KLO RadeFe
'(št. 200).
Poslovni predmet: Naprava mrtvaških
odrov, dekoracija in pokop mrličev,
Hstanovitelj podjetja: KLO Radeče: opera' vni upravni voditelj: Izvršilni odbor
KLO Radeče.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
f asič Milka, upravnik komunalnih pod
Jetii D Zibret Jože. upravnik pogrebn.'(.r;i
zavoda, oba po pravilih
Sf. 93•/•
'
AIUOLO Trbovlje, poverjeništvo za finance
dne 17. avgusta I960.

Spr omembe
1594.
Besedilo: Gostinsko podjetje »Hotel Jelo »ica« Bled.
Vpiše se
Potočnik Kati, finančni manipulant, ki
sopodpisuje v odsotnosti glavnega računovodje, v istem obsegu kot oni.
St. 243372/1-1950
8953
Besedilo: »Titan«, tovarna kovinskih izdelkov in livarna, Kamnik.
Izbriše se Virhovec Franc, direktor in
vpiše
Koder Lojze, direktor, ki podpisuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja.
St. 24387/3-1950
8952
Besedilo: Republiška kmetijska gospodarstva Slovenije. Kočevje.
Z odločbo vlade LRS št. S—zak 127 z
dne 24. III. 1950 je podjetje prenehalo
e poslovanjem in prešlo v likvidacijo.
Besedilo odslej: Republiška kmetijska
gospodarstva Slovenije, Kočevje, v likvidaciji.
Likv.datorji: Lesjak Rajko, ekupaj z
ajim podpisuje Muhič Ivan aid Lončar
Poldka.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 8. avgusta 1950.
St. 243276/2—1950
8955

•

1595.
Besedilo: ZdraviliSko-gostinsko podjetje
Dobrnske Toplice.
Izbriše ee Reme Mara, glavni računovodja in vpiše
Pielog Vinko, glavni računovodja, ki
podpisuj© po zakonitih pooblastilih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 3. avgusta 1950.
St. 243331/1-1950
8951

•

1596.
Besedilo: Gozdarsko avtopodjetje, Kočevje.
Izbrišeta se Grča Peter in Skraber
Franc, ter vpišejo:
Oven Jože direktor, Helmih Dušan, sekretar, ter Riglor Karel, glavni računovodja k1 podpisujejo po zakonitih pooblastilih.
Mini^tr»tvo za finance LRS, Ljubljana.
dne 3. avgusta 1Ô50.
Št. 24396/1-1950
8950

•

1597.
Besedilo: Gostinsko podjetje »Hotel Evropa« Kranj.
Izbriše se Triller Zofija, glavni računovodja in vpiše
Reme Mara. glavni računovodja, ki podpisuje po zakonitih pooblastilih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana.
dne 9. avgusta 1950.
Št 243112/5-1950
89.Î6

•

1598.
Besedilo: Državna založba Slovenije,
Ljubljana.
Zaradi ukinitve in spojitve z bližnjimi
podružnicami oziroma poslovalnico se izbrišejo: Celje I. ki es spoji z podružnico
Celje II, ta pa se preimenuje v podružni'•o Celje; Cerknica in št. Peter na Krasu.
k se epo|ita s podružnico Postojna-, črna,
ki ee spoji s podružnico Prevalje; Dravo
grad in Marenberg, ki ee spojita e po
družnico Slovenj Gradec: Jesenice II, ki
ee spoji e podružnico Jesenice I, ta pa ee

Štev. 26 — 24. Vili. 1990.
preimenuje v podružnico Jesenice; Mo^r.
je, ki se spoji s podružnico Šoštanj; Vrhnika, ki se spoj: s poslovalnico I v Ljub"
ljani, Mestni trg 26 in St. Jernej na Dolenjskem, ki ee epoji s podružnico Novo mesto.
St. 243 150/5-1950
S36&
Besedilo: »Indus«, tovarna usnja, Ljubljana.
Izbriše se Primožič Franc, direktor.
Št 243 293/3-1950
8363
Besedilo: Bombažna predilnica, Trž&
Izbriše ee za podpisovanje Kraucar K*"
rei m vpiše
Herman Alojzij, tehnični vodja, •
podpisuje v odsotnosti direktorja, v ifitsffl
obsegu kot oni.
Št. 243 284/2-1950
8S02
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 22. julija 1950.

•

1599.
Besedilo: Kmetijski magasin in gerti>>
Ljubljana.
Izbrišeta 6e Bukovec Janko in Snoj
Anton ter vpišeta
Snoj Anton, v. d. direktorja in Hočevar
Anton, nižji upravni relèvent, ki podpisujeta po zakonitih pooblastilih.
i
Ministrstvo za financo LRS, Ljubljana.'
dne 11. avgusta 1950.
Št. 243404-1950
S959

•

1600.
Besedilo: Les. Ljubljana.
Izbriše se Toimnec Milan in vpiše
Jerman Vinko, direktor, ki podpisuje
po zakonitih pooblastilih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana.
dne 29. Julija 1950.
At. 243 63/3-1950
8555

•
1601.

Besedilo: »Slovenija — les«, podjetje *a
izvoz lesa in lesnih produktov, LjubljanaJzbriše ce Pečnik Franc in vpile
Pretnar Janez, glavni direktor, ki pođ'
pisuje po zakonitih pooblastilih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 2. avgusta 1950.
Št. 243 250/2—1950
8560

•
1602.

Besedilo: Tovarna nogavic, LjubljanaSavije.
Vpiše se Tome Elizabeta, glavni računovodja, ki sopodpisuje listine po 47. členu
spi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana.
. dne 26. julija 1950.
Št. 243 8/4-1950
8367

•

1603.
.
Besedilo: Trgovsko podjetje z Šiv«1,
Ljubljana.
Izbrišeta se Mahkovec Anton in MotoB
Bogomir, ter vpišeta:
Cernota Alojz, ravnatelj in Ješe •••••,
šef komercialnega oddelka, ki podpis'
iek po zakonitih pooblastilih.
Ministrstvo za financo LRS, Ljubljana
dne 11 avgusta 1950.
„
Št. 243-216/3-1950
8»5'

•

1604.
Besedilo: Lesno industrijsko ••••>1
Vovo mesto (sedež Straža).
Izbrišejo se pooblaščenci za podpise'8
nje: Fric Franjo, direktor Sali Erne«"'

fe*aç - •. jfliï, im
0

Ppmočnik direktorja ia Dular *$ftó.\, e e»
«retar ter vpišejo:
Knez Jože, direktor, ki podpisuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil
Podjetja; Pavlin Martin, pomočnik direk.
torja ia Vlašič Anton, ••-kretar, ki podpisujeta v odsotnosti direktorja, v istem ob6
«gu kot oni.
Št. 243 167/2-1950.
8364
Besedilo: >Hotel Vitranc« Podkoren.
Izbriše ee Prešeren Rudolf, direktoT in
vpiše
Juntes Ernest, upravnik, ki podpisuje
samostojno, v obsegu pooblastil in pTavil
podjetja.
St. 243 157/2-1950
8365
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 25. julija 1950.
*
1605.
Beeedilo: Tovarna kovanega orodja,
Zreče.
Izbriše s© Zupančič Mirko in vpile
Vrhovec Franc, direktor, ki podpisuje
Po zakonitih pooblastilih.
Ministrstvo za finance LES, LJubljana,
dne 27. julija 1950.
Si 243 85/1—1950
8554

Mlinar Boris, v. d. direktorja, z istim
pooblastilom.
St. 2009/50
8841
Besedilo: Eksploatacija laporja, KLO
Štore.
Izbriše ee Godec Blaž in vpiše
Lukas Franc.
St. 1657/50
8845
0L0 Celje okolica, poverj. za finance
dne 8. avgusta 1950.

Besedilo: Podjetje »Kamen« Ljubljana.
Izbriše 6B Škerlep Franc, namestnik
upravnika za podpisovanje.
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 10. avgusta 1950.
Fin. it. 3092/50
8836

1614. '
Besedilo: Okrajno klavno podjetje (sedež Idrija).
Izbriše se e pooblastilom za podpisovanje podjetja Grošelj ••••• in vpiše
JurjavciS Krista, ki lahko podpisuje tudi
posamezno.
OLO Idrija, poverjeništvo za finance
i dDB 14. avgusta 1950.
7
Št. 2971/X-50
9024

•

1612.
Besedilo: Okrajno gTadbeno podjetje,
Črnomelj.
Izbriše se Arko Vinko, vpiše
Bečaj Leopold, upravnik, u podpisuje
v mejah zakonitih pooblastil.
OLO Črnomelj, poverjeništvo za finance
dno 29. julija 1950.
St 912/1
8566

•

1613.
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje
gostilna »Nanos« (Idrija).
Vpiše se podružnica v Idriji, Ulica
zmage »v gradu«.
OLO Idrija, poverjeništvo za finance
dne 31. maja 1950.
Št. 1922/X-50
884S

•

•

1607.
Beeedilo: Kinematografsko podjetje,
kjttbljan3Izbriše ee Mihelčič Marija in vpdše
Hvaleč Inka, gl. računovodja.
*fL0 Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 1. avgusta 1950.
Fin. ft. 2985/50
8536

•

1608.
Beeedilo: Podjetje »Rafinerija dragu)
«ovin« Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odslej: Po^rjeništvo za obrt MLO Ljubljana.
Fin. St. 3084/50
8838
Besedilo: Podjetje »Strojpis« Ljubljana.
Vpiše se Komidar Francka, namestnik
•« podpisovanje
Fin. št. 30S2/50
8837
"tO Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 8. avgusta 1950.
1609.
Besedilo: Trgovsko podjetje »Prehrana«
^ubijana.
Izbriše 6e Kušar Karel in vpiše
Senear Vladimir, direktor.
,
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 4. avgusta 1950.
Fin. št. 3046/50
8614
1610.
Besedilo: »Živila« — Celje.
Ustanovi se nova poslovalnica: Mlekar••
9, Drapšfnova ulica.
MLO Celje, poverjeništvo za finance
dne 27. julija 1950.
št. IX -1612 -1950
8708
1611.
*
Besedilo- Tndustriia volnenih izdelkov
v
°lna« Laško,
obriše se: Kopač Franc in vpiše
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•

1615.
Besedilo: Gostinstvo, MLO Kostanjevica.
Izbrišeta se poslovodja Sintič Tončka
in Selan Ludvik.
Št 1885/1
8261
Besedilo: Mesnica. MLO Kostanjevica.
Izbriše ee Gruden Alojz.
Št. 1884/1
8259
Besedilo: Opekarna, MLO Kostanjevica.
Izbriše ee Selan Ludvik.
Pri vseh podjetjih se vpišejo
Kuntarič Karlo, upravnik gospodarskih
podjetij MLO, Jelšnik Vlasta, knjigovodja
in Sokolovič Rudi, poverjenik, ki podpisu,
jejo vse spise finančnega in kreditnega
značaja, po dva skupaj.
Št. 1883/1
8258
OLO Krško, poverjeništvo za finance
dne 27. julija 1950.

•

1616.
Besedilo: Mestna apnenica, Krško.
Izbrišeta se računovodja Bostič Olga in
poslovodja Preskar Alojz ter vpišeta:
Vanič Franc, ravnatelj in Glogovšek
Gustav, ki podpisujeta samostojno, zneske
nad 50.000 din pa slčupaj.
0L0 Krško, poverjeništvo za finance
dne 15. avgusta 1950.
Št. 1972—50
9102

•

1617.
Besedilo Mestna ekonomija in vrtnarij».
Mestna knjigoveznica, Mestna krojaškošiviljska delavnica. Mestna mesarija, Mest
na mizarskn delavnica. Mestna slaščičarna.
Mestna sodarnica, Mestno prevozništvo,
Mestno remontno podjetje, vse v Krškem.

Pri vseh podjetjih se izbrišeta računovodja Bostič Olga in ravnatelj KOB Stanke
ter vpišeta
Vanič Franc, ravnatelj in Glogovšek Gustav, ki podpisujeta samostojno, za zneska
nad 50.000 din pa skupaj.
OLO Krško, poverjeništvo za finance
dne 15. avgusta 1950.
Št. 1972—50
'9090—96,
9098. 9101

•

1618.
Besedilo: Mestna pekarija, Krško.
Izbrišeta se računovodja Bostič Olga jp.
poslovodja Rumpret Fero.
Št. 1972/50
9097
Beeedilo: Mestno podjetje »Klep-kot«
Krško.
Izbrišeta se računovodja Bostič Olga in
poslovodja Mesesnel Gašo.
Št. 1972/50
9099
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje.
Krško.
Izbrišeta •• računovodja Bostič Olga ••
upravnica Hraetar Mila, ter se vpišeta.
Van'5 Franc, ravnatelj in Glogovšek
Gustav, kj podpisujeta samostojno, za
zneske nad 50.000 dm pa skupaj.
št. 1972—50
9100
OLO Krško, poverjeništvo za finance
dne 15. avgusta 1950.

•

1619.
»
Besedilo: Mestni kino. Krško.
Izbriše se računovodja Bostič Olga. Za
vse zadeve podjetja podpisuje upravnik
IMenič samostojno.
0L0 Krško, poverjeništvo za finance
dne 15. avgusta 1950.
Št. 1972—50
910S

•

1620.
Besedilo: Okrajna lekarna. Krško.
Izbriše ee Skebe Anka in vpiše
Mr. ph. Špindler Vlaeta, upravnik", c
istimi pooblastili.
OLO Krško, poverjeništvo za finance
dne 4. avgusta 1950.
Št. 1938
1621.
Besedilo: Predilnica volne, Naklo.
Izbriše se Poljšak Albert in vpišeta
Feldin Olga, knjigovodja, z istimi pooblastili, Reeman Jože, tajnik KLO. k4
podpisuje v odsotnosti upravnika in knjigovodje, z istimi pooblastili.
Št. II-1327/1-1950
8611
Besedilo: Gostilna, Naklo.
Izbriše ee Šubic Franc in vpiše
Raiovnik Pavlina, upravnik, • istimi pooblastili, Feldin Olga, knjigovodja, fei •&•
podpisuje po zakonitih pooblastilih.
St. II-1328/1—1950
8612
OLO Kranj okolica, poverj. za financ»
dne 2. avgusta 1950.

•

1622.
Besedilo: Kamnoseško podjetje »Marmor« (Ljubljana, Reeljeva c. 80).
Operativni upravni voditelj odslej: Poverjeništvo za pradnjp MLO LjublfaBa.
RL0 I Ljubljana, poverjeništvo •» ftnane«
dne 25. julija 1950.
Št. 7Ö9S/1960
8•
*
1623.
Besedilo: Mesarija (Ljubljana, Domobranska c. 7).
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ška c. 43, »Pod Pohorjem«, Zg. Radvartje
št. 48, okrepčevalnica III, Partizanska 17,
restavracija »Mariborski otok«; ekonomi,
je: E 1, k. o. Slivnica, vi. št. 28, k. o.
Skoke. vi. 236. k. o. Creta, vi. št. 17 in
E 5, k. o. Sp. Radisanje. pajc. it 401,
•
140/1, k. o. Sp. Radvanje, pare št. 337,
1624.
'
Besedilo: Odkupno podjetje >Vrtnina< 338 339.
St. Pov. 56/84—50
8371
(Ljubljana, Celovška c 97).
Vpiše ee nova poslovalnica; St. Vid 68.
Besedilo: Mestno podjetje »Okras« (MaRLO II Ljubljana, poverjeništvo za finance ribor).
Vpiše ee: Kranjc Dušan, pom. adm.
dne 3. avgusta 1950.
manipulant, ki podpisuje v odsotnosti ravFin. št. 6367/50
8537
natelja.
•
Št. Pov. 56/89-50
8372
162S.
«Besedilo :Spenerija. RLO IIT (Ljubljana,
Beeedilo: MeHno trgovsko podjetjo »PaPrisojna 7).
pir« (Marbor).
Podružnica: >Specerija - Buffet« v
Izbriše fe poslovalnica št 7, Dvorakova
Ljubljani, šmartinska e- 14 ee preimenuje ul. 10.
v >Debkatesoi.
Št. Pov. 56/88-50
8373
RLO III Ljubljana, poverj. za finance
Besedilo:
Mestno
trgovsko
podjetje
dne 8. tvgusta 1950.
»Živila« (Maribor).
Št. Pen 715/50
8707
Izbriše se Špes Miroslava.- računovodja
•
in vpiše
1636.
KovaCič Miroslava, računovodja, z istim
Besedilo: Krajevna gostilna, Crni vrh.
pooblastilom.
:
Izbriše ee Potočnik Lovro .n vpiše .
Št. Pov. 56/87-50
8374
Košir Katarina, poslovodja, ki podpisuje
samostojno po pravilih.
Besedilo: ••-tna uprava nepremičnin
Št. 915
8540
(Maribor).
Izbr:še ee Amon Zofka, namt»tnik raBesedilo: Krajevna podjetja. Dol pri
čunovodje in vpiše
Ljubljani.
FerenČak Edmund, računovodja, z istiIzbriše 6e Gregorin Adi in vpile
mi pooblastili.
Bačak Ladislav, računovodja, ki podpieuje po zakonitih pooblastilih.
MLO Maribor, poverjeništvo za finance,
Št. 933
8538
dne 18. julija 1950.
Št. Pov. 56/86—50
8375
OLO Ljubljana okolica, poverj. za finance
dne 3. avgusta 1950.
*
1631.
'
•
Besedilo: Moško krojaštvo Maribor, Stu1827.
'
\
Beeedilo: Okrajno trgovsko podjetje denci (Limbuška 14).
Izbrišeta ee Krapeš Albert, poslovodja
Vino-Sadje-Zelenjava (Ljubljana).
in Varežič Nikola, knjigovodja ter vpišeta:
Besedilo odslej: Okrajno trgovsko podjetje >Vino<.
Spur Alojz, poslovodja in Ferk Franc,
Poslovni predmet odslej: Nakup in pro- knjigovodja, z stimi pooblasti];.
daja na debelo in drobno odprtega in vate.
Št. Pov. 56/85—50
8377
kleničenega vina ter dnieih alkoholnih pi'
Beeedilo:
»Zora«
pletilstvo,
Maribor.
jač.
Izbriše se Avguštin Avgust, knjigovodOLO Ljubljanu nholica. poverj. za finance
ja in vpiše
dine 28. julija 1950.
Krietanič Herbert, knjigovodja z ietim
Št. 929
8539
pooblastilom.
4.
št. Pov. 56/90—50
S378
162S.
Besedilo: Mestno kino podjetje, Maribor
Beeedilo: Okrajni raagacin, Maribor
(Grajska 5).
okolica (Maribor, Jurčičeva 5).
Vpiše s>e obrat: II. letni kino. pred RoVpišejo s© nove poslovalnice pri Sv.
tivžem. sedež: Grajska 5.
Trojici, v Podvelk] In Pionirska restavracija or _ Sv. Lovrencu na Pohorju.
MLO Maribor, povcTjeništvo za finance,
OLO Maribor okolica, ••••••. za finance
dne 27. julija 1950.
dne 21. julija 1950.
St. Pov. 56/91-50
8379
Št. 26814-V/6-1950
8032
•
•
1632.
1639.
Besedilo: Krajevna mesarija, Rače.
Besedilo: Oblastno mlinsko podjetje. M.
Št. 2550/1-V/6
8033
Sobota.
Besedilo: Krajevno čevljarstvo. Rače.
Tzbriše ee Skraban Margita. nižji knjiŠt. 2540/1-V/6
8034
govodja pripravnik in vpiSe
Pri
obeh
podjetjih
ee
izbrišeta
Dergas
Raber Hilda, knjigovodja, ki podpieuje
Ivan_ in Krepil Franc ter vpiSeta z isto
neomejeno, v veeh finančnih zadevah.
pravico do podpisovanja
OL"4 Maribor, poverjeništvo »a finance,
Bezjak" Bogomir, knjigovodja in Stem
Joe 14. juHjs 1950.
Franc, za oper. upravno vodstvo.
8457
Besedilo: Krajevno krojaštvo. Rače.
•
Izbrišeta se Dergas Ivan ip Bäumen
1630.
Besedilo: Mestno goettnskn podjetje Jože ter vpišeli. z isto pravico do podpi.
s ovan ja
(Maribor).
Bezjak Bogomir, knjigovodja in Stem
Tzbri§©jo se goetHae: pr; »Treh ribni•••••. za oper. upravno vodstvo.
kih«, RibniSka 3, »PoceKova«, Počehova
Št. 2539/1--V/6
8035
5fi 4, >KOVî Gorica« TržaSfia o. 87, »Korotan«, Črtomirova ul. 4, »Lokomotiva«, OLO Maribor okolica, poverj. za finance
Frantoapenow» K. », »ötudenck, •••dne 23. junija 1950.

Vpiše •• Ribarnica na PogaSarjevem trgu in izbriše poslovalnica v VVolfovi ul. 12.
RLO I Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 29. julija 1950.
Št. 7259/1930
8461

gei, 05 - 24, Vili. !%£,
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1633.
Besedrjn>: Krajevna gostilna, Rače.
Izbriše-fie Dergas Ivan in vpišeta z isto
pravico do podpisovanja
Bezjak Bogomir, knjigovodja in Stern
Franc, za oper. upravno vodstvo.
Št. 2549/1—V/6
4029
OLO Maribor okolica, povorj. za finance
dno 3. julija 1950.

•

1634.
Besedilo: Okrajno podjetje »Kremen«
Novo mesto.
Izbriše se Kastei,c Pavla m vpiše
Derčar Edvard, knjigovodja, ki podpisuje skupaj z upravnikom Lukšičem Stanotoin po pravilih podjetja.
OLO Novo mesto, poverj. za finance
dne 4. avgusta 1950.
št 3075/1
8963
163S.
Besedilo: Krajevna opekarna, KLO Makolo.
Izbrišeta eet Kužner Štefan, upravah
in Biglez Jožo. knjigovodja ter vpišeta:
šoba Stane, predaedn.k KLO in Kužner
Štefan, poslovodja
Št. 3643/XVII-50
8691
Besedilo: Krajevna Žaga, KLO Makole.
Izbrišeta se: Kužner Štefan, upravnic
in Biglez Jože, knj cpvorlja ter vpišeta
Šoba Stanko, predsednik KLO in Trs
Terezija, poslovodja.
St. 3642/XVII-50
8659
Beeedilo: Krajevno podjetje »Kino Pohorje« Slov. Konjico.
Izbriše ee Suo Adolf, upravnik in vpišeta
Sadar Mirko, upravnik in Oošnik Marija, računovodja.
št. 3722/XVII-50
8700
Besedilo: üprava hiš. KLO Slov. Konjice.
Izbriše se Sue Adolf, upravnik in vpišeta
Kangler Josip, upravnik in Golnik Ma"'
r:ja, računovodja.
št 3<54l/XVII-50
8701
OLO Poljčanc, poverjeništvo za finance
dne 5. avgusta 1950.

I

*

1636.
'
Besedilo: Okrajni magarin, Ptuj.
Vpiše ee nova poslovalnica: Komisijska
trgovina v Ormožu, poslovodia Pari"''
Mirko.
OLO Ptuj. povorjeništvn za finance
dnp 12. avgusta 1950.
Št. 1383/1-50
S949
1637.
*
" Besedilo: Obrtna podjetja, KLO Središ?«
ob Dravj.
Izb rišejo se: Pajek Venčeslav, KojcMa1"
tin in Masten Zdravka kot knjigovodja tei
vpišeta:
Polanec Ivan, upravnik -n Mast"11
Zdravka kot računovodia.
OLO Ptuj, poverjeništvo za finance
dne 15. avgusta 1950.
„.
Št. 1394/1-50
S»25

•

1638.
.
.
Besedilo: Krajevna brivnica. KLO »
rovnica (sedež Moste).
,,
Izbrišeta se: Markize« Draga in Rog'Mila ter vpišeta
Vovk Matilda, poslovodja. Pintar Jereaknjigovodja, ki podpisuješ ekupaj "£
6000 din, za večjo znesk» podceni" v
privolienju operativnega upravnega v'°
fitva Soklič Miha, poverjenik.
Št. ÎX-160/1-50
•272

ffevr. 26 - 24, •••, $50
Be6edile: ßVajevna mesarija, ELO Žirovnica (eedež Zabreznica).
Izbrišejo se: Gasperi» Alojz, Kokalj
Anton, Mulej Anton, Soklič Mdha,Skrjàne
Matija in vpišejo;
Kokalj Anton, poslovodja, Pintar Jerca,
knjigovodja, k; podpisujeta skupaj do
10.000 din; za večjo zneske podpisuje po
privoljenju operativnega upravnega vod.
stva Soklič Miha, poverjenik,
St. IX—159/1-1950
8271
Beaedilo: Krajevno gostinsko podjetje,
KLO Žirovnica.
Izbrišejo ee: Fečar Kristina, Kokalj
Anton, Mulej Anton, Soklič Miha in Škrjanc Matija ter vpišejo:
Kreveelj Viktor, poslovodja, Pintar Jerca, knjigovodja, ki podpisujeta skupaj do
zneska 10.000 din. za večjo zneske podpisuje po privoljenju operativnega upravnega vodstva Soklič Miha, poverjenik.
Št. IX-161/1-Ó0
3273
Besedilo: Krajovno krojaško-šiviljsko
podjetje, KLO Žirovnica (sedež Zabreznica).
Izbrišejo ee: Polajnar Jakob, Kokalj
Anton, Mulej Anton, Soklič Miha in škrjanc Matija ter vpišejo:
Blaznik Mirko, poslovodja. Pintar Jerca,
knjigovodja, ki podpisujeta •••••• do
40.000 din ter Soklič Miha, poverjenik, ki
podpisuje za znesko nad 40.000 din.
Št IX-158/1-19S0
8270
OLO Radovljica, povorjeništvo za finance
dne 27. julija 1950.

•
163^
'
Besedilo: Krajevno čevljarsko podjetje
»Cokla« Blejska Dobrava.
Izbrišeta PP RPV IOžP in Lukežič Anton
ter vpišejo:
Grilc Frane, upravnik, Ivančenko Alek.
sander, knjigovodja in Kersnik Jože, tajnik KLO. k; podpisujejo po danih, zakonitih pooblastilih.
OLO Radovljica, poverjoništvo za finance
dne 8. avgusta 1950.
Št. 60/2/50
8785

•
1640.
Besedilo; Krajevno čevljarsko podjetje,
KLO Žirovnica.
Izbrišejo ee: Slibar Jožef, Kokalj Anton, Mulej Anton. Soklič Miha, škrjanc
Matija in vpišejo:
Rev Jožef, poslovodja, Pintar Jerca to
Soklič Miha iv podpisujejo po zakonitih
pooblastilih.
OLO Radovljica, poverjoništvo za finance
dne 8. avgusta 1950.
St. IX—162/1/50
8702

•

1641.
Besedilo: Okrajno gospodarsko podjetje
»Kreda« Bled (Radovna).
Operativni upravni voditelj odslej: Pof
erjenJšfvo za obrt in industrijo okrajn
ega izvrSilnega odbora Radovljica.
št. ••-163/l-fiO
8783
Besedilo Tovarna čipk ili vezenin, Bled.
Operativni upravni voditelj odslej: Pov
erieništv0 za obrt in industrijo okrajnega
'zvrSilnega odbora Radovljica.
Št IX 225/1—50
t 8784
^LO Radovljica. poverjoništvo za finance
dne 9. avgusta 1950.
1642.

*

Besedilo: Okrajno gostinsko odkupno
Podjetje. Radovljica.

ÎTRADM LIST. L£S
Besedilo odslej: Okrajno gostinsko odkupno podjetjo Radovljica skrajšano »Preskrba gostinstva« Radovljica.
Operativni upravni voditelj odslej: Foverjeništvo za turizem in gostinstvo okrajnega izvršilnega odbora v Radovljici.
OLO Radovljica, povorjeništvo za finance
dne 16. avgusta 1950.
Št. IX 1244/1/50
9037
*
1643.
Besedilo: Okrajno trgovsko podjetje
>Vinoc — Jesenice.
Besedilo odslej: Okrajno trgovsko podjetjo »Vino« (sedež Bled).
Operativni upravni voditelj odslej: Poverjeništvo za turizem in gostinstvo okrajnega izvršilnega odbora Radovljica.
OLO Radovljica, poverjenišivo za finance
dne 11. avgusta 1950.
Št. IX-230/1/50
8834
1644.
Besedilo: Okrajna lekarna, Sežana.
Izbrišeta se Grbelnik-Rozman Fanči,
upravnik in Petaross Mirko, računovodja
ter vpišeta:
Vrečer Breda, upravnik in Spamperle
Zofija, računovodja.
0L0 Sežana, poverjoništvo za finance
dne 26. julija 1950.
St. 782/1
8223

•

1645.
Besedilo: Okrajna klavnica, Sežana.
Izbriše se za podpisovanje BemetiČ
Jožko in vpiše
Piščanc Ivo. z istimi pravicami.
OLO Sežana, poverjoništvo za finance
dne 17. avgusta 1950.
Št. 1110/1-50
9088

•

1646.
Besedilo: Okrajno avtoprevozniško podjetje »Kras«, Sežana.
Izbrišeta se Škibin Zdravko in Matelič
Anton ter vpišeta
Modere Gabrijel, upravnik in Bernetič
Silvester, računovodja, z etimi pooblastili.
0L0 S»žana. poverjoništvo za finance,
dne 5. avgusta 1950.
Št. 729/4
8563

•

1647.
Besedilo: Okrajno mizarsko podjetje,
Divača.
Izbriše» se Gormzelj Anton, upravnik
in vpiše
Gombač Janko, z iptinv pravicami.
OLO Sožana, poverjoništvo za finance
dne 12. avgusta 1950.
Št. 1058/1—50
S896
•k
1648.
Beaedilo: Krajevna gostilna, črnečo.
Krajevna žaga, črneče n Krajevno čevljarstvo, Črneče,
Izbrišejo su: Sušteršič Danilo, Nabergoj Danilo, Vrhovnik Jože in vpišejo:
Toplak Hinko, predsednik, Delameja
Ivan, tajnik, Pivk Ivanka, upravnica, ki
podpisujejo po danih pooblastilih.
Št. 865/1-1950
S264
Besedilo: Krajevna obrtna podjetja.
Dravograd, Krajevna gostinska podjetja
Dravograd in Krajevni kino, Dravograd.
Izbriše s© Klobučar Herman, bivši vo.
dja kina in vpiše
Kac Ferdo, ravnatelj, ki podnisuje po
danih pooblastilih.
i
Št. 1040/1-50
8232 l

gtran 43$
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje,
Muta in Krajovno obrtno podjetje, Muta.
Izbrišeta se: Ramut Rudolf, in Kos Aloje
ter vpišejo:
Potočnik Leopold, ' upravnik, Ramšak
Jože in Skralovnik Franc, ki podpisujejo
po danih pooblastilih.
Št. 1051/1-50
8263
Besedilo: Krajevna obrtna gospodarska
podjetja, Vuzenica.
Vpiše ee nova poslovalnica Krajevno
krojaštvo, Vuzenica št. 106 s poslovnim
predmetom: Izdelovanje, šivanje, preurejanje noskih oblek.
St. 1050/1—50
8265
OLO Slov. Gradec, povorjeništvo za finance
dne 26. julija 1950.

•

1649.
Besedilo: Krajevna komunalna podjetja,
Marenberg.
Izbrišeta se: Medved Ivan in JugoviS
Valentin ter vpišejo:
Capi Ivan. upravnik, Levanič Franc in
Šlaher Alojz, ki podpisujejo po zakonitih
pooblafHih.
Št. 1086/1—50
8567
Besedilo: Okrajni magazin. Slovenj
Gradec.
Izbrišejo se poslovalnice Slovenj Gradec št. 19, plan 2 Dravograd, Vuzenica št.
9 in vpišejo poslovalnice: '
Slovenj Gradec, Odpad Dravograd, Muta
št. 9 in Oliški vrh št. 26 pri Dravogradu.
St. 1076/1—50
8563
OLO SI. Gradec, povorjeništvo za finance
dne 2. avgusta 1950.

•

1650.
Besedilo: Okrajna lesna predelovalnica,
Pameče.
Izbriše ee Tretjak Jože in vpiše
Medved Anton, upravnik, z istimi pooblaotili.
St. 1064/1—50
8571
Besedilo: Krajevna gostilna, TnriSka
vas.
Izbrišeta se šot! Vikica in Slemenih
Ivanka ter vpišejo:
Kos Karel, upravnik, Dvorjak Jože,
Dvorjak Tončka, ki podpisujejo po zako.
nitih pooblastilih.
St. 1069/1-50
8569
OLO SI. Gradec, poverjeništvo «a finance
dne 1. avgusta 1950.

Izbrisi
1651.
Besedilo: Gorenjska tovarna čokolade.
Lesce pri Bledu.
Zaradi prehoda v pristojnost OLO Jesenice.
Ministrstvo •• finance LRS, Ljubljana,
dne 11. avgusta 1950.
št. 243166/1-1950
' 8957

•

1652.
Besedilo: Okrajno podjetje »a odkup
poljskih pridelkov Celje okolic» (Celje).
Zaradi združitve v novo okrajno odkup.
no podjetje za rastlinske proirvode.
§t. 1711/60

8840

Besedilo: Potujoči kiuo, Celi« okolica
(Celje)'.
Zaradi opustitve podjetja. •
Št. 2002/50
8842
Besedilo: Trgovsko podjetje >Vino«, 0L0

Celje okolica (Celje).

••• IrlST frRS

•••• 430
Zaradi združitve v novo okrajno odkupno podjetje za rastlinske proizvode.
Št. 1711/00
8839
Besedilo: Umetni mlin Vrbje, KLO Žalec feedef Vrbje).
Zaradi prehoda podjetja v upravo 10
Ljubkega odbora ljubljanske oblasti.
Št. 17S2/1
8843
Besedilo: Žaga Vrbje, KLO Žalec (sedež Vrbje).
Zaradi prehoda podjetja v upravo 10
Ljudskega odbora ljubljanske oblasti.
Št. 1782/1
4844
OLO Celje okolica, porerj. za. finance
die 8. avgusta 1950.

Register
invalidskih podjetij
Pri vsaki registraciji je sedež podjetja
označen v besedilu, dan vpisa, spremembe
ali izbrisa pa v datuma
1653.
Besedilo: Invalidsko podjetje >A.vtome.
banika<, Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odslej: Me.
stai odbor Zveza VVI za glavno mesto
Ljubljana.
Izbriešta se Piciga Ježe, upravnik In
Debelak Marija, knjigovodja ter vpišeta
Drenik Vinko, upravnik in Valenčak
Adolf, računovodja, ki podpisujeta po z&.
konitih pooblastilih.
Ministrstvo «a finance LR§, Ljubljana,
dne 29. julija Ï950.
Št. 243205—1950
8562
Besedilo: Invalidsko podjetje »FotoHk<
Ljubljana.
Izbriše ee Maraž Dominik, upravnik in
vpiše
. Kislinger Rudi, upravnik, ki podpisuje
pò zakonitih pooblastilih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 11. avgusta 19S0.
&t 243195/4—ISSO
8960

•

1655.
Besedilo; Invalidsko podjetje >Pletilniea
ličnih mrež«, Sodražica. '
Št. 243222/1—1950
8370
Besedilo: Invalidsko podjetje >Sfo!ar
na«, Zamostec-Sodražica.
Pri obeh podjetjih ee izbriše Grmovšek
Anton, upravnik in vpile
Katera Ferdinand, v. d. upravnika, ki
pori nisu je samostojno, v obsegu pooblaetil, 'loločenih v pravilih podjetja.
št. 243223/1—1950
8389
Ministrstvo ia finance LRS, Ljubljana,
dne 25. julija 1950.

Zadružni register
Pri vsaki registraciji je sedež podjetja
oznafon v besedilu, dan vpisa, spremembe
ali izbrisa na v datumu
Spr emem be
615
Sedež: Tolmin.
Besedilo: Okrajna Zveza kmetijskih za•••? za okraj Tolmin v Tolminn.
v
rmdlac *klepov skupščine 4. VI.
195 n seje z .ine 27. VI. 1950 ee izbrišeta razrešena Sana upravnega odbora

Stey. 26 — •. Vili, 1950.

Annan Ivan in Gabršček Jože ter vpišejo Peter in Kragelj Franc in vpiše novi ovôûeni član odbora:
novi izvoljeni člani odbora, krnetje:
Leban Franc, nameščenec, Sv. Lucija.
Kogoj Alfonz, Temeljine 9, Kavčič Jožff,
Zt 56/47-14
8173
Ljubenj 49, Lipušček Jožef, Zatolmin 56,
Okrožno sodišče v Gorici
Mlekuž Franc, Čezsoda 151, Ručna Ivan,
dne 20. julija 1950.
Idrsko. Predsednik odbora je Rcvšek Mirko podpredsednik Leajak Vlado.
Besedilo: Kmetijska zadruga v JuršinPooblaščenec za 6opodpisovanje je po» cih pri Ptuju.
Jeg 'zvolj-enega člana upravnega odbora
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Kavčič Andrej, šef odseka za gradnje, Za- » Pučko Janez, šoštarič Pavel, Herga Franc,
tohnin 63.
Matjašič Franc, Osterc Franc in vpišejo
Zt 59/47-23
8174 novi izvoljeni člani odbora;
Slodnjak Anton. Jurlinci, Ceh Franc,
Sedež: Zatolmin, okraj Tolmin.
Juršinci Hojnik Janez, Hlapovci, Muhiï
Besedilo: Kmetijska zadruga v ZatolJanez, Hlapovci, čuš Franc, Gabernik,
min u.
Na podlagi sklepov občnega zbora 15. kmetje. Slodnjak Anton je predsednik,
IV. 1950 se izbriSejo razrešeni člani Hojnik Janez podipredeednik. Čuš Ftano
upravnega odbora: Perdih Jožef, Leban pa tajnik upravnega odbora.
Zora, Košuta Anton Kavčič Anton, RuOkrožno sodišče r Mariboru
tar Andrej, Perdih Ivan in vp-.Jejo se novi
dne 22. junija 1950.
izvoljeni člani odbora:
Zadr III 28
6775
Skočir Jožef, kmet, Zatolmin 65, pred•
sednik, Leban Ivan, nameščenec. Zatol517.
min 58, tajnik, Tuta Andrej, kme*. ZatoBesedilo: Kmetijska zadruga Mošianjci.
min 43, Jelinčič Andrej, kmet, « Zatolmin
Izbrišeta ee člana upravnega odbora:
št. 6d. Brešan Miha, krnet, Zadlaz — Ča. Fric Ivan, Horvat Jožef in vpišejo novi
drg 1 in Kavčič Franc, kmet, Zadlar —
izvoljeni člani odbora:
Cadrg 2.
I
Trunk Jakob, Sobetinci, Simenko MarZt 142/48-6
8169 tin, Moškanjci. kmeta, Strelec Franc, koOkrožno sodišče v Gorici
lar. Strelci. Prunk Jakob je podpredeeddne 24. julija 1950.
tiili. Kureš Albert pa tajnik upravnega
odbora. Pooblaščenec za fioppdpieovanje
•
516.
je Fric Ivan, knjigovodja, Moakanjci.
Sedež: Trnovo, okraj Tolmin.
Okrožno sodišče r Mariboru
Besedilo: Kmetijska «adruga na Trnodne 27. junija 1950.
vem.
Zadr IV 110
<*937
- Na podlagi sklepov letne skupščine z *^^—PHP——•—^————I I •— • •••! „. ••—
j dne 4. IV. 1950 ee izbrišejo razreSeni
člani upravnega odbora: Meline Ivan, Fon
Anton (h. It 7), Meline Franc, Mata jure
Ivan, Fon Andrej (h. št. 34), Fon Andrej
(h. št. 4) in vpišejo novi izvoljeni člani
Vsi.
ki o pogrešanih kaj vedo, se pozi*
r
odbora:
ajo. naj o tom poročajo sodiščem, predKranjc Jožef. Trnovo 4, predsednik, lagateljem aH skrbnikom. Po preteku
Uršič Feliks. Trnovo 62, Kranjc Frane.
rokov bodo sodišča odloSla o predlogihTrnovo 3, Mikulič Anton, Trnovo 26, Fon
Alojz, Trnovo 10, Fon Anton, Trnovo 35,
1 R 290/50-4
8961
vei kmetje.
Cernatič Kristina, roj. 23. X. 1923, hči
Zt 209/48-6
8170
Jožefa in Ivane rojene Remec, Ëivàlja na
Sedež: Kal — Koritnica, okraj Tolmin.
Ravnah 4, je baje kot interniranka v MautBesedilo: Kmetijska zadruga v KaJu —
hausen u I. 1945 umrla. Predlagatelj je
Koritnici.
Černatič Jožef, Ravne 4, skrbnik Lah
Na podlagi sklepov občnega zbora z dne Rudolf, uradnik tega sodišča. PriglasH20. III. 1950 se izbrišejo razrešeni člani
veni rok: dva meseca od te objave.
upravnega odbora: Kraranja Ivan. Mlekuž
Okrajno sodišče v Gorici
Franc, Kravanja Franc, vpišejo pa novi
dne 10. avgusta 1950.
zvoljeni člani odbora:
R 293/49-6
9022
Mlekuž Ivan, kmet, Kal 15, Mlekuž JoDevetak Edvard, roj. 21. II. 1924 v Požef, delavec. Koritnica 14 in Mlekuž Toljanah, sin Alojza in Frančiške rojene
maž, rudar. Koritnica 13. Predsednik i?
Grohar, delavec, Doberdob, se kot borec
Mlekuž Matija, Kal SI.
1. èefô I. bat. Simona Gregorčiča ođ 6<>P
Zt 185/48-6
8171
tembra 1943 v bojih za solkanski most pogreša. Predlagateljica je mati Devetak
Sedež: Kamen, okraj Tolmin.
Frančiška, Zduše 1, skrbnik Klemen&č
Besedilo: Kmetijska zadruga na KamIvan. sodni uradnik v Kamniku. Priglasinem.
Na podlagi •••••••• občnega zbora z dne tven' rok: tri mesece od te objave.
20. III. 1950 se izbrišejo razrešeni člani R 377/50—4
9021
upravnega odbora: Ivančič Jožef. GregorVodopivec Julijan, roj. 28. I. 1921, sto
čič Ivan, Smrekar Draga in Smrekar Antona in Frančiške rojene Božič, kiju*
Alojz, na novo pa vpišejo:
čavničar iz Freserij 45, Je bil kot partiSmrekar Franc, kmet- Kamne 84, Alice zan na Koroškem baje blizu Velikovca v
Ana, bišna, Kamno 78, Nuk Marija, gomaju 1944 ustreljen. Od takrat se pogrespodinja, Kamno 82. Pitamic Jožef, kmet. ša- Predlagateljica je mati Vodopivec
Kamno 18.
Fran$išk"a. Preeerje 45, skrbnik Klemen
Zt 178/48—11
8172 či? Ivan, sodni uradnik v Kamniku. Pf'
glasitveni rok: tri mesece od te objave
Sedež: Sv. Lucija, okraj Tolmin.
Okrajno sodišče v Kamniku
Besedilo: Kmetijska zadruga pri Sv.
dne 10. avgusta 1950.
Luciji.
i R 86/50-4
'88•30
Na podlagi eklepov občnega zbora z dne
Zalar Janez. roj. 8. XI. 1913. ein Ja••. III. 1950 ee izbrišejo razrešeni član'
upravnega odbora; MerviČ Danilo, Rueič neza in Marije rojene Perhaj. delavec,

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve

Stqv. 26

•• ••, Wfti

„
39, Stara ••••••, je 1. •9 •
ffižbo v Kranju, se oglasil pri bratu Karlu, tkalskem mojstru v Orehku 34 pri
Kranju in se od takrat pogreša. Predlagateljica je mati Zalar Marija, Mlaka 28,
Stara cerkev, skrbnik Botjak Matija, uslužbenec tega sodiSča. Priglasitveni rok: do
30. XI. 1950.
Okrajno sodišče v KräevjjU
dne 10. avgusta I960I K 254/00
8828
Hvalic Marija, roj. 12. IX. 1918, hči
Janeza in Marije rojene Zbogar, pletilja,
Ljubljana, Dravlje. Kamnogorilka 15, ee
iz dolomitskega odreda od avgusta 1942
pogreša. Predlagatelj je Hvalic Janez,
Dravlje, Kamnogoriäka. skrbnik Kunaver
Pavla. Draveljska 21. Priglasitvenl rok:
dva meseca od te objave.
I R 218/50
8829
Kovač Ivan, roj. 10. VIII. 1923, sin Kovač Elizabete, pečarski vajenec, Mala vas
fit. 2, Ljubljana, ee iz partizanske skupine
na Krvavcu od 16. VIII. 1942 pogreša.
Predlagateljica Je Celinšek Elizabeta,
Sfožice 78, LJubljana, skrbnik Kosec Ivan,
Mala vas 2, Ljubljana. Priglasitvenl rok:
dva meeeca od te objave.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. avgusta 1950.
I R 248/50-6
9019
Biber Alfred, roj. 14. IX. 1915, srn AI.
Ireda in Irme rojene Koželj, Uradnik v
Ljubljani, Miklošičeva 15, ee od 1945 pogreša. Predlagatelj je Mlkuleti Bernard,
Ljubljana, Devova 6. pooblaščenec Biber
Liane, skrbnik AjćUš'efk Marija. LJubljana,
Miklošičeva 22. Priglasitveni rok: dva
meseca od te objave.
I R 276/50-5
8940
Hartman Ivan, roj- 16- IX. 1921, sin
Ivana in Katarine rojene Lampič, žel.
ključavničar. Ljubljana, Vajeniški dom,
ee kot partizan od 1. 1942 pogreša. Predlagateljica je mati Hartman Katarina,
Stani dvor 2, priglasitvenl rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. avgusta 1950.
I R 270/50-3
9020
Zavrfnik Marjan, roj. 3. XII. 1923 v
Ljubljani, ein Jožefa in Terezije rojene
Porčič, torbarski vajenec, Zg. HruSica 85,
Ljubljana, ee od konec 1. 1942 pogreša.
Predlagateljica je Završnik Vera, Zg. Hru.
Sica 35, skrbnik Vedergar Franc, Ljubljana. Okiškega 14. Priglasitveni rok: dva
meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. avgusta 1950.
I R 91/50-9
8780
Gorše Alojzij, roj. 21. V. 1924, sin Franca.. In Marije rojene Gorenee. krojaški
Pomočnik na Krki 1. ee od leta 1945- pogrela.
Predlagateljica je sestra Gorše Mari
Ja, Krka 1, priglasitvenl rok: dva mee^Ca ed te objave.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dno 10. avgusta 1950.
(
1
R 525/50
9082
Kac Venčeslav, roj. 12. IX. 1922, Hrastovec
16, se kot mobiliziranec nemške
v
ojeke od avgusta 1944 ;z Karpatov poS^K
Predlagatelj )»* Trebeličnik Vinko,
•
••1••••••• v Brezju pri Studenicah, priglasitveni rok- do L XI. 1950.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dno 7. avgusta 1950.
' R 530/50
9084
'Hribernik Alojz, roj. 10. VI. 1911, »in
Antona in Antonije rojeno Podergaje, ce-
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star v Skednju 24, se kot borec Seroerjév© brigade v Gor. Savinjski dolini od
10. VIII. 1944 pogreša. Predlagateljica je
žena Hribernik Terezija, Zalog 2, p.
Dramlje, priglasitvenl rok: do 15. XI. 1950.
I R 529/50
90S3
Spanring Miroslav, roj. 19. XI. 1915,
sin Franca in Marije rojene Ferk, žel.
uradnik. Hošnica 12, Laporje, se kot partizan iz bojev v Savinjski dolini od jeseni
1944 pogrela. Predlagateljica je žena
Spanring Ana, 'Maribor, Ob Dravi 12, priglaeitveni rok: do 15. XI. 1950.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dne 15. avgusta 1950.
R 156/50—3
8S26
Korošec Pavel, roj. 10. IV. 1919, kamnoseški pomočnik, Dravograd 30. se kot
talec, ustreljen od Nemcev pri domžal.
ekem mostu, od 1. 1941 pogreša, Predlagateljica je GJazer Katarina, Dravograd 2,
skrbnik Cegovnik Filip, nameščenec tega
sodišča. Priglasitveni rok: tn mesece od
te objave.
Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu
dne 4. avgusta 1950.
R 152/50—3
8941
Droielnik Jože-Islok, roj. io. VIII.
1925, sin Droielnik Marije poročene Jež,
rudar. Crna 81, je oktobra 1944 na Svinjski planini e Šestimi borci koroškega
odreda padel v nemško zasedo in bil
ustreljen. Od tedaj ee pogreša. Predlagateljica je mati Drofelnik Marija, skrbnik
Cegovnik Filip, nameščenec tega sodišča.
Priglasitvenl rok: tri mesece od te ob.

Jave.

R 162/50-S
9079
Kolar Jožel. roj. 1. III. 1914, ein Jerice, uradnik, Marenberg, •• kot nemški
mobiliziranec od aprila 1945 pogreša.
Predlagateljica je žena Kolar Marija, Marenberg 123, skrbnik Cegovnik Fiup. nameščenec tega sodišča. Priglasitvenl rok:
tri mesece od te objave.
Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu
dne 10. avgusta 1950.
R 157/50-3
9080
Jurgec Ivan, roj. 27. VIII. 1928 v Kotljah, sin Ivana in Marije rojene Struc,
poljski delavec. Zagrad. Prevalje, se kot
kurir zapadno koroških odredov NOV od
oktobra 1944 pogreša. Predlagatelj je oče
Jurgec Ivan, Mežica, voznik pri Delakordu. skrbnik Cegovnik Filip, nameščenec
tega sodišča. Prisrlasitven; rok: tri mesece
od te objave.
••••••• sodišče v Slovenjem Gradcu
dne 12. avgusta 1950.
R 337/50-4
8942
Cerkovnik Rafael, roj. 4. TX. 1922, ein
Jurija m Helene rojene Zaje, rudar v Velenju, ee kot mobiliziranec NOV od 25.
XII. 1944 na Sipek planini nad Motnikom
pogreša. Predlagatelj je oče Cenkovnik
Jurij, Sv. Brie 50, p. Velenje, skrbnik Volaučnik Anton, uradnik tega 6odlšča. Priglasitvenl rok: do 1. XI. 1950.
Okrajno sodišče v Šoštanju
dne 8. avgusta 1950.
f R 64/50-2
9081
Urgl Gvido. roj. 8. IX. 1914, ein Franca
in Marije rojene Taškar. železničar. Celovnik 14, je bil kot borec kozjanskega
odreda 11. XII. 1944 ustreljen kot talec
v Laškem. Predlagateljica je mati Urgl
Marjeta. Celovnik 14, p. Loka pri .Zidanem mostu, priglasitveni rok: do 15. XI.
1950.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne. 15. avgusta 1950.

Biran 4»1
I R 78/50
8943
Primožič Anton, roj. 24. IX. 1916, sM
Alojza in Marije rojene Peterlin. St. Rupert, ee kot borec NOV od začetka maja
1944 pogreša. Predlagatelj je o?èîPrimo2io
Alojz, skrbnik Grintäl Janez, nameščenec
tega sodišča. Priglasitvenl rok: do Ì6. XI.
1950.
Okrajno sodišč© v Trebnjem
dne li. avgusta I860.

Amortizacije
Uvede se postopanje za amortizacijo n*dnotnic, katerih imetniki se pozivajo, naj
v danem roku priglasijo svoje pravice,
sicer se bodo vrednotnice izrekle la
neveljavne
IV R 1333/50—4
8086
Kalan Eia, Celje, Gregorčičeva 7, pre«
za amortizacijo hlanilne knjižice bivše
Savinjske posojilnice v Žalcu et. 17326/11360 na ime Kalan Eia; vloga je bila prenesena na Krajevno hranilnico v Žalcu z
valoriziranim zneskom 4509 din. Priglaeitveni rok; dva meeeca od te objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. julija 1950.
IV R 1327/50—8
8945
Vučak Ana, gospodinjska pomočnica,
Vitanje trg 60, prosi za amortizacijo iz.
gubljenih hranilnih knjižic Ljudske posojilnice v Celju na ime Musi Jožel, prenesene na Hranilno direkcijo pri Narodni
banki, centrala za LR Slovenijo v Ljubljani, št. 6256 v val. znesku z obrestmi 17.165
dinarjev in št. 12972 e 16378 din. Priglasitveni rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. avgusta 1950.
I R 473/50—8
8993
Kodrič Vladko, kmet, Rihemberk, Cvetrož 31, Birsa Egidija rojena Kodri», Britof
št. 39, Kodrič Stanislav, kmet, Britof 37
in Kodrič Oskar, kmet, Cvetrož 31, kot
zakoniti dedič: po umrli Kodrič Juliji,
prosijo za amortizacijo izgubljene hranilne knjižice bivše Ljudske posojilnice v
Ljubljani, št. 83656 na ime Kodrič Julije,
Cvetrož 31, Rihemberk. z vlogo 1365 dm.
Priglasitveni rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Gorici
dne 11. avgusta 1950.
I R 862/50-3
8944
Maček Franc, upravnik, Sp. Zadobrava,
prosi za amortizacijo izgubljene zavarovalne police »Slavije« jugoslovanske zavarovalne banke v Ljubljani št. 25231, zavarovanec Maček Franc, tesarski polir.
Sp. Zadobrava, zavarovalna vsota 20.000
dinarjev. Priglasitveni rok: dva meeeca od
te objave.
I R 526/50
9085
Tišler Marija, gospodinja. St Jurij pri
Celju, prosi za amortizacijo izgubljene živIjenjske zavarovalne police št. 227.269
Državnega zavarovalnega zavoda v Ljubljani, odsek za likvidacijo obveznosti na
ime Tišler Stane. Slov Bistrica 56 z zneskom 20.700 din. Priglasitveni rok': do 15.
XI. 1950.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dne 15. avgusta 1950.

Stran TJ£Sl
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I R 128/49-4

8427

Poziv upnikom in dolžnikom
Uvede se likvidacijski poetcpek no
uredbi o likvidacij razmerij, nastalih z
zaplembo premoženja z dne 15. III. 1949
(Uradni i.*t FLR.I .:•!. 23-196/49) glede
zaplenjenega pfSrcoženja:
1. Zp 1/45, dr. Brezenik Franc, hiša v
Gor. Radgoni z zemljiščem v Ižmencib,
2,496.435 dm,
2. Zp 4/45, Bračko Ivana, hiša z zemljiščem v Gor. Radgoni, 42S.390din,
8. Zp 6/45, Ploj Roža, zemljišče na Sp.
Scavmci, 96.000 din,
4. Zp 9/45, dr. Šarič Anton, razna stavbisča in zemljišča v Radencih, 20,809.553
dinarjev,
5. I 2/47, Kolbl Frančiška, kmečko posestvo v Sovjaku, 306.551.50 d.u,
6. I 141/48, Slana Alojz, kmečko poseststvo na Meleh, 109.436 din,
7. I 198/48, Satler Franc in Katarina,
kmečko poseet. v Cogetmoih 45, 535.326.00
dinarjev,
8. I 199/48, Kozar Ivan, orodje in stroji
mehanične delavnice v Gor. Radgoni,
252.260 din.
9. I 208/48, Pole Franc in Marija, hiša
na Obratu it. 12 e kmečkim posestvom
362.64£50din,
10. I 269/48. Cvetko Franc in Justina,
zemljišča v Grabonošu, Okcslavcib in
Tiiotkovi, 844.522 dm.
Upnika naj v 60 dneh po tej objavi priglasijo sodišču svoje terjatve in pri tem
navedejo ime in priimek bivših lastnikov
zaplenjenega premoženja. Kdor je že
priglasil evoje terjatve, naj v navedenem
roku' obvesti sodišče in priloži potrdilo.
V istem roku morajo priglasiti eodišču
evoje terjatve: 1. upniki, ki niso prigla.
eili svojih terjatev v 15 dneh po 5. in 21.
členu zakona o zaplembi în o izvrševanju
saplembe. če firn enoletni rok do, dneva
vložitve priglasitve še ni potekel. Vložitev prijave oprosti upnika, da bi moral
vložit; posebno tožbo za uveljavitev priglašene terjatve; 2. upniki, katerih terjatev
je na tožbo, vloženo po 5. členu zakona,
ugotovljena e eodbo sodišča; 3. upnik; iz
točke 1. morajo prijavi priložit; dokaz,
da enoletni rok še n.' potekel, upniki 'z
točke 2. pa overjen prepis sodbe. Prepozno vložene priglasitve bo sodišče zavrnilo.
Okra/no sodišče r Gor. Radgoni
dne 1. julija 1950.
--

Razni oglasi
8964

St. 832/50

Objava

Izvršilni odbor Odvetniške zbornice v
Ljubljani objavlja, da je bil Kapus Vladiboj z dnem 22. junija 1930 vpisan v razvid )dvetnikov pri Odvetniški zbornici v
Ljubljani s sedežem pisarne v Mariboru.
Mladinska ulica 54.
Odvetniška zbornica v Ljubljani
dne 15. avgusta 1950.
D. št. 32321/P/50

9256

Sprememba poštnega okoliša
Z dnem 1. septembra 1950 ce izloč' naeeiie Otok iz okoliša pošte Stari Uz pri
Eac-ku in vključi v širši dostavni okoliš
poŠte Cerknica.
Direkcija PIT Ljubljana
dne 17, avgueta 1950.

Pozivi upnikom in dolžnikom
onj v danem roku priglasijo terjatve oziroma poravnajo svojo obveznosti do podjetij v likvidaciji, sicer bodo dolgovi sod- !
no izterjani
St. 301—Z
9077 ,
Kmetijska zadruga Lehen na Pohorju ;
se je na podlag: sklepa zbora združila e '•
kmei.jeko zadrugo v Podvelki e sedežem
v Podvelki ter je s tem preaebala obstojati.
Pravice in obveznosti združene zadruge
Lehen preidejo na kmetijeko zadrugo Podvelka. Prigla^'tveni rok; tri mesece od te
objave.
Kmetijska zadruga, PodveJka
at. 12467VII1—U
9154
Centrala eozdmh magazuiov v Kranju
je po nalogu Generalno direkcije lesne
industrije LRS št. KAB 56/1-50 z vsemi poslovalnicam]' dne 1. IX. 1950 prenehala
obratovati. Priglaaitveni rok: do 15. IX
1950.
Centrala gozdnih magazinov
Kranj v likvidaciji

Izgubljene listine
p r ek li cu jej o
Ahlin Marija, Maribor. Košak: 19, oseb
no izkaznico št. 501, izdano v Kočevju. I
42 industrijskih točk Zdravstvene ustanove v Mariboru in sindikalno knjižico
na ime Ahlin Milka.
8810
Ambrnžif, jeiica, Ljubljana, Veibtovškova
št. 23. .sindikalno izkaznico št.57563. 8854
Bačnik Ivo, Ljubljana, Deiwneka 11, izkaznico za kolo tov. št. 52543 na Ime Silink Drago.
8908
Banli Ludvik, Gorica 60, p. Puconci
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka
v Murski Soboti in delavsko knjižico, izdano od poverjeniltva za delo v M. Soboti.
80CS
Bartol Ivan, Vince 7, p, Sodražica, osebno :zkaznico, izdano v Kočevju, izkaznico
ZB, OF, mladinsko in izkaznico za kolo,
tov. št. 501159, evid. št. S-58-1193. 8914
Benko Ludvik, Ptuj. Krekova 6. roj.
10. VIIT. 1925, vojaško knjižico. 2 nakaznie; za mleko in knjižico za kolo štev.
D 1718 na ime Gomboc Karel.
8749
Berdcn Ludvik, kmet Kobilje 224. knjj
žico za kolo znamke »Torpedo«, tov. št.
122977. št. tablice S-24-4814.
8242
v
Bezlaj Jožefa, Ljubljana, Svabičeva 15.
industrijsko nakaznico za II. tromesečje
1950.
898S
Bizjak Jože, krojaški mojster, Kandrše
št. 28, p. Vače prj Litiji, mojstrsko spričevalo, izdano pri mojstrski izpitni komisiji v Novem mestu 18. ITI. 1947.
8856
Bornik Ljudmila, Nasoviče 16, p. Komenda, izkaznico za Ikolo. evid. št. S-12241,
tov. št. 452.
9051
Božič Marcel, Ljubljana, Prekmurska 4.
sindikalno izkaznico, izdano od gl. odbora
sindikatov Ljubljana.
8916
Božič Marici, Sabonje 16, p. Podgrad.
roj. 23. III. 1900 osebno izkaznico št. 3.
zđano od NM v •. Bistrici,
8928
Bninfič Janez, Hrastovec pri Sv. Le•lErtu. sindikalno knjižico Socialno zdravstvenih i<=tf.nov v Mariboru.
88t5
Bulatovir- Miljana, Ljubljana, Vegova 6,
izkaznico za kolo evid. št. Š-l-29510, tov.
št. 70190, izdano od NM v Ljubljani. 8797

Štev, 25 — 81. V'Ifl.
Burjak Vera, Ljubljana, buinsjia ul. 9,
osebno izkaznico, izdano od NM v Ljub'ljani, sindikalno knjižico, izdano od sindikata adm. uslužbencev št. 36. Ljubđj'ana, planinsko izkaznico, izdano od Planinskega društva v Ljubljani in nakazilo za
močnike.
8978
CK Ljudske mladine Slovenije, evid.
tablico motornega koleaa znamke »NSU«
S-0793.
8794
->Cegrad«, Maribor, Koroška 26, evid.
tablico za motorno kolo znamke DKW
S-0597G.
9074
Čcmilcc Marija, Zajelše 7, p. Dol pri
Ljubljani, izkaznico za kolo S-2-9929 in
o3ebno izkaznico, izdano od NM Dol pri
Ljubljani.
8796
Ci? Matej, Slavinje 14, Postojna, delavsko knjižico št. 1629744, izdano 'od poverjen-štva za delo OLÒ Postojna 25. XI.
1949.
8Ö06
Debeljak Stano, Zapuže 1, p. Begunje
pri Lescah, osebno izkaznico, izdano v
Begunjah pri Lescah.
9046
Demšar Anton. Kranj, poverjeništvo za
trg. in preskrbo MLO, vojaško knjižico
ser. PU 0001-L M 3070, uslužbensko izkaznico 'A. 18501. sindikalno izkaznico
št. 74689. začasno izkaznico o nošnji orožja
št. 141. izkaznico za kolo št. S-4-17520.
izkaznico OF, planinsko, udruženja elep'h
n ofic.-skesa kluba ter nakazilu za po
pravilo čevljev.
86SS
Dobčuil,- Mira, roj. 15. I. 1930. Zagorje
št. 108 oh Savi, fnz. pomočnica, osebno
mladinsko in OF izkaznico in delavska
knjižico.
840e
Doljak Franc, Megrad, Ljubljana, sindikalno izkaznico št. 1995966.
8760
Drolc Roži, Kamnik, Dom invalidne
mladine, osebno izkaznico št. 123, {zd^no
od KLO Zg. Tuhinj.
S98Ï
Dunđara Marija, Vižmarje 56, p. St. Vid
n/Lj.. tekstilne karte na ime Dundara
Marija in Dundara LHijana.
8640
Farkas Jožef, Renkovci, izkaznico za
kolo št. tablice S-24-3274.
7381
Fede Silva, Ljubljana. Pokopališka 24»
sindikalno knjižico, izdano od Komunalne
banke v LJubljani
8976
Fcrenčak Jožef. Borei 6, p. Cerklje ob
Krki zkaznico za kolo, izdano cd' NM v
Krškem.
8932
Fcrjančif Marija, Goče 52. Gorica, vaob•• trojez'čno izkaznico, izdano od 0LO
Vipavsko, odseka za notranje zadeve.
7701
Feus Anica, Cezanjevci 9 pri Ljutomeru, svojo izkaznico za kolo in izkaznico
za kolo na ime Feim Stane, doma istotam.
izdane od NM Ljutomer.
8320
Fink Alenka, Ljubljana. Poljanska Isizkaznico, izdano od Tehniške visoke šol?
v Ljubljani.
• 8"2'
Frank Ivan, •>•. 1. 1. 1925. Celje 23.
;~i
.•__ št.
s» 5129/40.
li, D,'/.*-.;
Bistrica,„««.i,«osebno izkaznico
8206
Gačnik Ivan, Bruna vas. Mokronog, knjr
?ico za kolo št. 1400, sindikalno izkaznico
4. 29770-15 in industrijske točke za Htromesečje.
848.
Oašporin Karel, Kropa 8, osebno iz'jaz
-lieo št. 314 izdano v Kropi , mladim*0'
OF in sindikalno izkaznico ter knjižico °
predvojaški vzgoji
°w
Generalna direkcija za premog '^5°'
Ljubljana ev.d. tablici, za poltovorni w('
>Ford Eifek, št. S-8204.
^A

Stev. 2Ç - •. •••, 1950
Glavna direkcija živilsko industrije v
Ljubljani, prometne) kn užieo za osebni' avlo
>OpeI-KadeK evid. St. S-2751.
9062
Gole Antonija, Litostroj, Ljubljana, delavsko knjiži •• St. 321, izdano 22'. I. 1949.
8917
Golob Mimica, učiteljica, Polenšak 46,
ftuj, izkaznico za kolo. Številka tablice
S-20-7965, et. okvira 83595.
8989
Golob Marta, učiteljica, Folenšak 45,
okraj Ptuj izkaznico za kolo, St. tablice
S-20-12536,' št. okvira 690609.
8990
Gomivmk Jožo, Janževa gora 42, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, partijsko
knjižico St. 326798, orožni list za lovsko
Puško lovsko karto in lovsko člansko izkaznico št. 413.
8247
Gornik Julijana, Ruše pri Mariboru,
St. tablice S-17-Ö695 za kolo znamko >Hanaibak St. 41727.
7842
Gorš© Jože, Rogoza 1, p. Hoče, roj. 1903,
ualužbeneko knjižico, izdano od Minot
LRŠ 1947 potrošniško knjižico za živila
St. 1512/1." kat., izdano od preskrbo Minot
FLRJ, izkaznico za kolo znamke >Puch«
št. S-17-10820 ter potrošniško knjižico D3
K 679, izdano od preskrbe Minot FLRJ
*a 1950 na ime Planine Franc.
8404
^Gradis< školja Loka, evid. tablico prikolice za les št. S-2760.
7216
GradiSnik Alojzija. Slemen 74v Selnica
ob Dr., prometno knjižico za kolo št. 23547,
evid. št tablice 6098.
8812
GrandoTec Anton, Dobrepolje, Cesta 40,
vojaško potrdilo, izdano od voj. odsBka
Grosuplje.
9047
Grum Tončka, Brezovica 34 pri Ljubljani, potrdilo o neizdani delovni knjižic:.
9057
Hace Sielka rojena Brezovšek, 9. XII.
1927. Zagorje ob Savi 35, osebno izkaznico.
8074
Bajek Jože, Cerknica pri St. Ilju, vojaško knjižico, izdano v Beogradu 1947.
'
7846
Horvat Franjo, cirkus, Ljubljana, Tivoli.
°8öbno izkaznico.
^641
Horvat Vera rojena Bianchi. Ljubljana.
Sv. Petra cesta 44, osebno izkaznico 51.
°30875, ;zdano v Ljubljani, izkaznico za
kolo znamko »Torpedom, evid. št. S-l-2616,
tov. gt. 650707, sindikalno knjižico številka
5
50187 in izkaznico OF.
8921
, Hrovat Franc, železniška postaja Matì
bor. uslužbensko knjižico St. 63545.
0042
Hag Justo, Maribor. Medvedova 6, oeebÇo izkaznico št. 040685 izdano od KNM,
Ljubljana, 10. VI. 1945.
7849
Intihar Slavi, Kamnik pri Preserju.
v
°zno karto za vla!< Ljubljana—Preserj?
*a 1. 1950.
9040
^PriJagodnik Pavla Tominje 7. p. Trnovo
Ì1. Bistrici, osebno izkaznico.
9037
Janc Franc, Sv. Ana 100. Gor., oeebno
paznico 4f. 3,018.615. izkaznico OF z,K ?o v Kranju m prometno knjižico za
°lo, •|. tablice S-4-9554. tov. St. 143782.
8496
, Janezi? Breda. Kamnik, šutna 52. iz*a*nico za kolo pvid St. S-3-10300, SS59
Jancžie Franc, Hruška 65, p. Jesenice.
„j9bn0 in OF izkaznico, izdani na Jesena
,. , b, eindikalno izkaznico, izdano od *ek.
de Železnic na Jeseničan, železniško re]e
*o izkaznico in železniško režijsko iz-

^••1•••<^
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kaznico, izdano cd eekcjje železnic na JeKoder Marija. Tržič, Cankarjeva 1, blok«
6601000? na ime JaneEo Marija, Hruška 65.
roj. 14. IV. 1903, osebno izkaznico. 8033
8733
Kodrič Angela, Ljubljana, Sv. Petra c.
Jašovec Matilda, Dom invalidsko mladišt. 23, osebno izkaznico, izdano od NM v
ne v Kamniku, osebno izkaznico štev. Ljubljan;
sindik'alno in OF izkaznico.
1019/1. izdano cd NM v Radomljah. 8335
8937
Jereb Vida, Vodica 39 nad Ljubljano,
Koglot Dionizij, Vrtojba 279, osebno izknjižico za kolo znamke »Billie«, tov. št. kaznico in izkaznico za kolo št. 8-28-3206
2ÖO0632, št. tablice 6263.
S071 in S-2&3207.
8011
Jcrctič Ana rojena Močitoik, 14. VI.
Kolotaik Treza. Stojnci 9, p. Sv. Marko
1S99 v Vedrijanu, zdaj v Šmartnem, Go7863
rica, osebno izkaznico.
8239 n, Pt„ tablico za kolo Št. 3673.
Koniac Jožo, Ljubljana, Jemejeva 32,
Jer|o Marija, Zalteec 6, Žužemberk,
knjižico za kolo.
9039 osebno izkaznico št 04319Ò. izdano v
8923
Jurčič Ivan, roj. 14. VII. 1904, delavec Ljubljani.
pri »Konstruktorju«, Lendava delovno
Korošec Frančiška, Slatina Radencj 1,
knjižico if. 1204113. izdano 25. IX. 1918 osebno in OF izkaznico.
8494
z reg. št. 6467 od OLO Lendava.
S319
Kos Ana, Ljubljana, Idrijeka 3, osebEacijan Stanko, Cirkovci. vojaško knji- no izkaznico, izdano od NM v Ljubljani.
žico, izdano v ptuju 1947." osebno izkaz8983
nico, izdano v Ptuju 1945 ter mesečno
Kovač
Franc,
Kuli
7,
Podbrdo,
roj.
31.
karto za progo Cirkovci—Slov. Bietrica.
VII. 1907, vojaško knjižico.
7284
8S09
Kranjc Miha, Bukovica 63, p. Vodice,
Kahrič Ramo, Maribor, Tovarniško naselje TAM delavsko knjižico št. 280017, izkaznico za kolo, evid. št. S-10732. S925
reg. št. 4389.
8801
Krogar Ivan, roj. 7. XII. 1911, Trbovlje,
Kavalar Marija, Rateče—Planica 12. dvo- Loke 596, vojaško knjižico.
7617
lastniško 'zkaznico pomožne delovne' sile
Krcvolj
Martin,
rudar.
Senovo
67,
dve
št. 38, izdano od OLO, poverjeništvo za
notranje zadeve Jesenice.
8492 Izkaznici rudnika Senovo, sindikalno člansko knjižico, plačilno karto in osebno izKavčič Alojz, Lokavçi 15. p. Ivanjci pri kaznico, izdano od KLO Bianca.
8243
Radgoni, vojaško knjižico, izdano od voj.
Kristan Angela, Jeloves pri Mariboru,
odseka Slatina Radenci 1. 1945.
8726
iabli'co št. S-17-6714 za kolo številka
Kavčič Stanko, Zg. Besnica 71, tablico evid.
8803
za kolo št. S-4-17971.
S140 169284.
Kristanič
Dragotin,
Zapuže
9,
vojni
inKegl Jože, Maribor, Šentiljska 41, šoiervai, d X. grupe, invalidsko odločbo §t. 1699,
sko knjižico, izdano v Zagrebu 1940 <n
izdano od vrhovne invalidske komisije v
osebno izkaznico, izdano od KLO Velka
7442
1945.
9804 Beogradu.
Kcnda Mirko, rojen 15. I. 1921, Dvor
Krivec Milka, Jesenice, Jadranska 8,
pri Bovcu 64, vojaško knjižico.
8493 osebno izkaznico, izdano od MLO Jesenice.
Kerec Jože, čevlj. pomočnik. Maribor,
8732
Studenci, Erjavčeva 7. vojaško knjižico,
Križanec MiSfco, roj. 2. IX. 1895, dimpotrdilo o demobilizaciji, udarniško izkaznikar v Gor. Radgoni, Cankarjeva 1, oeebnico, prometno knjižico za kolo, sindi- no izkaznico št. 249, izdano v Gor. Rad.
kalno knjižiro in sindikalno objavo ter goni. e
1
8732
osebno izkaznico, izdano na tme Roškar
Kurade Helena, železniška postaja MaJožica.
8151
ribor uslužbensko knjižico št. 315114.
Kink Peter, rudar, Senovo, izkaznico za
9041
dvig plače pri rudniku.
8771
Kurbas Franc, Ivanjo eelo 41, p. Rakek,
Klepej Franc. roj. 1906, Kanjuce 13, p. spričevalo II. razr. večerne gimnazije v
Svetina, orožni list za puško dvocovko,
Ljubljani.
8913
lovsko dovolilnico, člansko izkaznico izv.
Lobar
Štefan,
kmet,
Nasova.
vojaško
odbora KLO Svetina, osebno in OF izkaz8321
nico.
7212 potrdilo o nesposobnosti.
Lesjak Franc, Maribor, Ulica Slave
Kljun Valentin. Sp. Hrušica 31, Ljublana, prometno knjižico za kolo, sindi- Klavore 5, šofersko knjižico, izdano v Ma9048
kalno knjižico, izdano od ižage« Škofljica |» riboru.
n osebno izkaznico.
8642
Leskovcc Franc. Lesno brdo 30, p. Vrhnika, osebno izkaznico, izdano od NM
Klobučar Jakob, Radoslavc, 54, p. M.
Nedelja, knjižico za kolo znamke >NSU:, Drenov grič. zkaznico OF in Zveze boršt. 1392669. S-21-4687.
7789 cev, izdano v Drenovem griču in izkaznico za kolo, izdano od NM Vrhnika.
Klojčnik Franc, Maribor, Šentiljska 6,
8934
voj. potrdilo o etalni nesposobnosti, 'zLetnik Ivan, Ljubljana, Veretovškova
dano v Mariboru 1946. prometno knjižico
za kolo znamke »Diamant« St. 1157286. št. 18. sindikalno knjižico št. 2504686.
8979
evid. št. tablice S-16-7362.
SSil
Ljuta Nazi!, roj. 7. IV. 1929 v LjubljaKnez Franc, Libellée 23, Izkaznico za
kolo št. 475879 in 112750.
S486 ni, Hercegovina, zdaj na Jesenicah, Gor.,
osebno 'zkaznico, izdano od nótr. odseka
Koblar Pavel, žičar, Jesenice, Ciril MeStolac.
8499
todova 7, osebno izkaznico in osebno izMacarol Franc. Maribor, Vodovodna 30,
kaznico na ime Koblar Marija, roj. 13.
XII. 1922.
8407 delavsko knjižico 4. 160505219, izdano v
Mariboru 1948.
8816
Kocbek Ludvik, Kunova 7. p. Ivanjci
knjižico • kolo znamko >Victoriia« štev.
Majcen Anton, delavec, Libeliče, zapo591375. št. vkv'ra 22.1643.
7353 slen pr, OZKZ v Dravogradu, osebno izKočar Gizcla. Ljubljana, Št. Vid 25, de- kaznico, izdano v Ljutomeru, izkaznico za
8502
lavsko knjižico.
8852 kolo ni izkaznico OF.

Stran 434
Majer Frančiška, Maribor, Sentiljeka 87.
prometno knjižico za kolo znamke >Idea!«
6t. 50691, evld. St. tablice S-16-3886. 5S06
Marič Blati Ljubljana, Korotanska, sindikalno knjižico št. 68240, izdano od Induplati, Jarše.
8919
Mauri Jožeia roj. •••••, Jesenice na
GOT., Gosposvetska 3, osebno izkaznico.
8589
Medved Jakob, Sv. Lovrenc na Dr- polju, ' knjižico za kolo znamke >Exce!sior«.
št. okvira 001387, št. tablice 20-6446.
8209
••••••, Ljubljana, VjUxarjeva 19, evid.
tablico avtomobila St. S-7381.
8791
Mestni vodovod v Mariboru, evid. tablico it. S-16-84 za službeno kolo.
8814
Meža Ivan. Kočevje, Rudniška kolonija
St. 100, sindikalno knjižico, izdano od RO
rudarjev v Ljubljani.
8867
MiheM Gabrijel, strojni tehnik, roj. 24.
I. 1924 v Ljubljani, sindikalno izkaznico,
làdano od Zveze del. in nam. kovinske
industrije FLRJ, rep. odbor za Slovpnijo.
8765
MihelK Milan, Ljubljana, Linhartova 28,
osebno izkaznico, izdano v Bovcu.
8910
Mihelič Milan, Tolmin, Gregorčičeva 2,
osebno izkaznico, izdano v Bovcu. 8855
5Hjatovič Ljubinko. Ljubljana, St. Vid,
voj. pošta 2667. potrdilo za potrošniško
karto za avgust.
8630
Mill Anton, KLO Benedikt, delavsko
knjižico, izdano v Mariboru 1949.
8S00
Ministrttvo za finance LBS v Ljubljani.
prometno knjižico poltovornega avtomobila »Opel-Adam« S-9794.
9044
Može Ivana, Dolenja vas 50, p. Senožeče, oblačimo nakaznico za prvo tromeeečje, potrdilo o oddaji 828 kg dame
Kmetìjeki zadrugi' v Senožečah za vrednost 225 din.
8341
Uuhif Franc, Drbetinci 27, p. Sv. Andraž v Slov. gor., roj. 18. IX. 1902, sindikalno knjižico.
if. 8220
Nagode Jože. Idrija. Rozmanova 14, lesno izkaznico St. 2230. tekstilno, mladinsk* in sindikalno člansko izkaznico. 8996
Vfjvak Anton, Črnuče 2, izkaznico za
kolo, evid. št. S-13686, tov. št. 840048, sindikalno knjižico :n izkaznico za kolo.
evid. št. 1768927 na ime Novak Ivan.
9061
Novak Frania. Ljubljana, Viška 55,osebno izkaznico m izkaznico PAZ. izdano cd
notr. uprave v Ljubljani.
9045
Novak Leopoldina, Ljubljana, Domobranska 23, glava industrijske nakaznice
Ri in D2 za III. tromesečje, St. rap.
1159, izdane od voj. poŠte 9685/14. 8741
Okrajna zveza kmetijskih zadrug ••
Maribor okolico, Maribor,- Partizanska 6,
prometno knjižico M. 11679 za motorno
kolo >Sachs< S-04924.
8343
Okrajno trgovsko podjetje za odkup poljskih pridelkov, Gorica, sedež Volčja draga, zkaznico za tolo, evid'. St. 28-1H19
in ()ov. št. 4.920.100.
8975
•Wedkar Terezija. Stara Vrhnika 78,
o&ebno izkaznico, izdano na Vrhnik\ izkaznico za kolo znamke >Puch«, evid *'..
S-2-7094, tov. St. 983900 in izka7nico OF.
5911
Overman Franziska. Muhaber pri Novem T<=£fu, ooebno izkaznico.
0038

•••••• i
Ozek Terezija, Maribor, Tjrrševa 14, delaveko knjižico St. 1336511, izdano v Celju.
8S07
Panco Ivan, Reka, Costabella Torre
8/II, diplomo 6trojnega oddelka Srednjo
tehn. Jole v Ljubljani iz leta 1936. 8921
Pavletič Ludvik, Benica 6, p. Dol. Lendava, roj. 29. VIII. 1924, sindikalno izkaznico št. 1991673.
S631
Pate Pavle, Okap Trbovlje, evid. št. tovornega avtomobila S-4538.
9001
Pečar Janez, Ljubljana, LevSeva 4, nakaznico za drva K3.
9053
PetrovCiè Anto, Ljubljana, Tržaška 12.
osebno izkaznico, izdano 1 1947 v Ljubljani.
9054
Pleiler Ignac, kmet, Nasova. vojaško
knjižico.
8322
Pišorn Pavla, Maribor, Radvanjska 52,
osebno izkaznico, izdano v Mariboru 1945.
8818
Plut Danica, Zg. Zadobrova 21, p. Polje, Ljubljana, sindikalno knjižico številka
2507570, izdano 9. IX. 1948.
8861
Podobnik Jože, Idrija, Vojkova 2, Šofersko vozniško knjižico št- 1409. c*pbno,
sindikalno in OF izkaznico.
8995
Poklukar Andrej, čevlf. pomočnik. PoljSice 8, p. Gorje pri Bledu, knjižico za
kolo znamke >Fuch< S-5-20S3.
8452
Rode Minka, Črnuče 118, izkaznico za
kolo št. 392510.
8858
RodoJ Jože, Nožice 4, p. Radomlje, izkaznico za kolo znamke »Diamant*, evid'.
St. S-3-0fi?.\ tov. št. 1024132.
8916
Rogelj Albina, Sp. Hajdina 130, knjižico za kolo št. 1858.
8636
Rosulnik Angela, Ljubljana, Deževn-ška U, osebno izkaznico, izdano v LJubljani, izkaznico OF in zdravniško spr.čevalo.
9060
Rošker Anton, Maribor, Cankarjevo 13,
osebno izkaznico izdano v Mariboru 'ota
1945.
8805
Sameo Anica, Ljubljana, Litijska 1, sindikalno knjižico št. 2942781.
8860
Sanitarno epidemiološka postaja Novo
mesto, evid. tablico osebnega avtomobila
reg. št. S-9564, registriran pri NM Novo
mesto.
7219
Sarkezi Štefan, limar, Beltinci 259. osebno Izkaznico, izdano v Čakovcu, rojstni
list na ime Horvat Rozalija. izdan v M.
Soboti, živinski potni Hst na ime Kohek
Jožef, prodajalec in Sarkezi Štefan, kupec,
izdan od KLO SI. Bistrica.
8597
Setnikar Anton, Ljubljana, Jegličeva 10.
nsebno izkaznico, izdano v Ljubljani. 8922
Slami? Milena, Ljubljana, Trstenjakova
št. l, osebno izkaznico, izdano od NM v
Ljubljani, univerzitetno izkaznico, izdano
od gospodarske fakultete univerze v Ljubljani.
8977
Slavec Joža. Tacen 26, Ljubljana, vojaško knjižico, izdano od voj. odseka Krani
7. III. 1948.
9058
»Sloveni ja-avto«, Ljubljana. Frankopanska 21, prometno knjižico za poltovorn'
avtomobil znamke »Fiat 500 Topolino«. *t.
motorja 087112, št. šasije 086464, evid. št.
S-1768.
866-1
Smerkolj Anton, predsednik KDZ, Vič,
Ljubljana, evid. tablico motornega kolesa
S t S 05052.
8926

ß*ev. 28 - 24. Vili. 196ft
SoviS Ludvik, Vuzmetinci 51, Sv. Miklavž pri Ormožu, knjižico za kolo znam*
ke »Diamant«, evid. št. 89S386. Št. tablica
3594 in knjižico za kolo znamke >Mundus«, evid. št. 2074853, St. tablice 35931
na Ime Sovič Ivanka.
"
8450
Stopar Andreja, Ljubljana, Ciglarjeva 9,
spričevalo IV. razreda gimnazije, izdano
od X. drž. gimnazije v Ljubljani. 9056
Svetina Silva, Litija, Grbin 10, osebno
izkaznico, izdano od MLÖ Bled.
8986
gantei Antonija, Ljubljana, Stani trg
17/11, izkaznico OF.
8863
Sauli Evlalija, OZKZ. Idrija, tekstilno
nakaznico za II. tromeseoje to nakaznico
za popravilo čevljev za 1. 1950.
9043
Jšerenir-t .Milan, Ljubljana, Tovarniška
št. 14, sindikalno knjižico, izdano od sin*
dlkata Litostroj.
9050
Skrl Ludvik Begunje 93, spričevalo o
pomočniškem izpitu. 8909
SUndekar Alojzija, Maribor, Vinarska
št. 35, osebno izkaznico št. 030301, izdano
v Mariboru 1945.
8802
Stanta Anton, Verd 45, knjižico za kolo
znamk? »Diamant«, evid. št. S—2—6985,
tov. št. 1211150 m listino o državni raz*
redni loteriji, št. 071078 C in D.
8920
štefe Jožef, Breg 7, Križe na Gor., sindikalno izkaznico, zvezna St. 25027, članska 29519.
8443
gtrekelj Franc, Ljubljana, Prešernov«
št. 42, šofersko izkaznico št. 4064.
8901
Svcgeli Alo,:, ouncljp 15. Ljubljana. £'•
Vid, Izkaznico za kolo, evid. št. S—30203,
tov. St. 723588.
90&>
Tomažič Edvard, Pregarje, II. Bistrica,
delovno knjižieo št 1297016.
8659
TopUkar Marta roj. Bizjak. Lože 22,
osebno izkaznico.
8871
Tri ep Ivan, Maribor, Grajski trg &
uslužbensko knjižico št. 52.578, izdano v
Ljubljani 4. IV. 1950.
8817
Truppe Edbert, Ljubljana. Jeranova M<
preklic o izgubljeni uslužbenski knjizi«
in šoferski izkaznici, objavljen v Uradnem listu LRS, St. 25, ker età se medtem
našil.
8991
Urankar Francka, Sneberje 26, p. Polje,
izkaznico za kolo, izdano v Ljubljana
osebno izkaznico, izdano v Polju, članski1
izkaznico medicinske fakultete v Ljublja
ni. sindikalno in OF izkaznico ter dekret,
izdan od Ministrstva za ljudsko zdravstvo
LRS.
9059
Veselic ing. Miran. Maribor. Vinarska
št. 30, evid. tablico št. S-04889 za motorno kolo znamke NSTJ št. 430302.
SS04
Založnik Franc, Polhov Gradec 27, vo;
jaško knjižico, izdano od voi. od^f
Ljubljana okolica.
891
Zamida Albina. Kamnik. Dom invalider' mladine oeebno izkaznico St. 2225 *
8ys
dano v Črnomlju.
"
Zveza esperantistov Slovenije, Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 7. prometno kW'*
8•1•
*>o za avto, evid. št. S-1222.
2gavc Dora, Lož 25, p. Vipava, >sebno
izkaznico. Izdana v Ložu.
""
Žižek Martin. Beltinci 79 delavsko kn£
žico št. 1248470. izdano od poverjentsg«
za dPlo v M. SoboM.
°•

Xaoaja »Uradni • LRS*, Direktor in odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik, tiska tiskarna >Toaeta Tomšiča*, VB] « Ljubljani

URADNI LIST
LJUDSKI;

Letnik VII."

•••••••• SLUVKNIJE

Priloga k 27. kosu z dne 31. avgusta 1950.

ŠTEV. 27

Razglasi in oglasi
Državna gospodarska podjetja, zavode, urade in druge Interesente
opozarjamo na knjige, ki jih imamo v zalogi:
GRADIVO ZA UPOHAÜÜ ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI. Zbirka, ki jo
je priredil dr. Bogdan Petelin bo izvrstno služita vsem, ki imajo
opravim s spornimi zadevami iz področja zakorskih zvez. V njej je
zbrana vsa snov, ki se nanaša na zakonite predpise o zakonski zvezi.
Dodan je tudi zakon o zakonskih razmerjih med zakonci. Strani 28,
cena 10 din.
ZAKON 0 OBRTNIŠTVU Z VZORNIM STATUTOM ZA OBRTNE ZBORNICE,
uredbo o opravljanju dimnikarske službo ter cenikom za krojaška, Šivilj'
šk.i in tapetniška dela. Strani 85, cena 20 dm.
PRIROČNIK ZA KRAJEVNE LJUDSKE ODBORE, III. DEL. Strani 227, cena
60 din.
Najobsežnejša, pa tudi najvažnejša izmed treh izdaj to publikacije, ki Je Izila
v izdaji Komiteja vlade LRS za zakonodajo ta izgradnjo ljudske oblasti,
prinaša poglavje o delu, socialnem ekrbstvu, zdravstvu, proevetl, in&noeti
in kulturi, kinematografiji, radiodifuzni službi, fizkulturi in vzgoji strokovnih
kadrov.
CENIK NIŽJIH ENOTNIH CEN ZA INDUSTRIJSKE IZDELKE, z veljavnostjo
na. vsem ozemlju LRS. Strani 202, cena 60 din.
Prinaša v I. delu načelne predpise v zvezi e cenami, važne za trgovino in
veljavne na ozemlju LRS, v II. delu knjige pa nižje enotne cene za živila,
za izdelke živilske, tekstilne, kovinske industrije, izdelke elektroindustrije, leene
industrije in gozdarstva, cene za nekovine, gradbeni materiah za kemtöne,
usnjarske izdelke itd.
DOKUMENTI 0 RAZVOJU LJUDSKE OBLASTI V SLOVENIJI. Strani 240,
cena broširana 66, v polplatno vezana 78, v celo platno vezana 90 din.
Knjigo, v izdaji Društva pravnikov LRS, je priredil in e komentarjem dopolnil ljudski poslanec, univ. prof. dr. M. Bnuderi. Prinaša 162 dokumentov,
od razglasa CK KPS na slovensko ljudstvo konec aprila 1941 do ukaza o
imenovanju Narodne vlade Slovenije dne 6, maja 1945- Dragoceno zgodovinsko
gradivo je zbrano kronološko in v obliki, kakor Je bilo objavljeno med bojem
v partizanskem tiiiku.
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV zft lota 1946—IÜ47, Strani 453, cena 60 din.
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV za leto 1948. Strani 404, cena 68din in

UKGISTEK PRAVNIH PREDPISOV za leto 1040. Strani 856, v trde platnice
vezano 55 dinTa periodična publikacija vdobujq vee predpise, kt «o bili objavljeni v Uradnem Mu DIM m FLR.l, v Uradnem listu NVS in LRS, v Finančnem zborniku,
Vetilutku urada za cene pri P V L RS in v Službenih obvestilih zveznega urada
za ceno. dokler so .zhojala, Snov je pregledno urejena po abecednem redu In
cadovnvm ruzdcbju- tej je knjiufl ?.e(o koristen pripomoček za študij • hitro

••••• ••••••••••• PHEUPJSOV H, ilei, Strani 752, ••••. ÎOSdin,
31HRKA GOSPODARSKIH PREDPISOV III. del. Strani 879, v polpiatno
vezano liiüdin.
Sta lp važni publikaciji gospodarskih predpisov, • ep redpp dopolnjujejo ¥
i, ..•;,:•<
,.<•.„• ili ii.n-ii Medimi ko ff. del dopolnjuje prvo 'fedajo
te vrste, pr.naša ijl« del dopolnjeno gradivo prvih dveh zpkk, Splošnim
iiospodaraU.m. prwIfWm o upravi državnih gospodarskih podjetij sp dqdani
glavni predpis, te drugih področij rroopodnrpfie delavnosti. Uvršpenjh |e ped
4." lalii-lnHrnih pn>L'lpdnv in v7(»rrev
*&IRKA ZAKONITIH PREDPISOV ZA UPORABO V CIVILNEM SODNE«

KOMENTAR •

0

••••••••

ZAKONIKU, SPLOšNI DEL,

strani m.

cena OOdin.
.Slovenski provod pregtedpo prirejene in v potplatno vezane knjige je zamišljen
in izdelan v prvi vreli kot olajšava in pomoč za pravilno ,izvajanje načel
nplnšneaa dela kazenskega zakonika pri uporab1 posebnih kazenskih zakono?-

GRADITVI SOCIALISTIČNEGA GOSPODARSTVA V FL.RJ. Strani 464,
Knjiga, ki jo je izdal in priredij Sekretariat vlado LRS za pprsojuünp e]u2bq
prinaša obširna poglavja pod zaglqvjem. »Prehod kapitalizma. T socializem«
(Revolucionarna berba ir) karakteristika obdohja graditve socializma) ter
>EI»'onomska struktura v FLlîJç. Namenjena jo predvsem uslužbencem kPt
učni pripomoček za strokovne izpite, služila pa bo tudi predavateljem ter je
pomemben prispevek j* poznanju Pmernlc in načel našega ecclalističneg^ go4
spodarstva,

JRATBftteljstvp >pfftdpeg§ Ugfe LRSf

Razglasi ministrstev
Drž. it, 1629/50

9298

Razglasi
Z odločbo MLO glavnega mesta Ljubljane, poverjeništva za notranje zadeve t
dne 31. VII. 1950, dri. frt. 1629/50 Je bila
Ciku Maksirniljanu, roj. 16. X. 1922 v
Ljubljani, stud. âgr., Ljubljana, Rožna dolina YI/45, po 21. členu zakona o osebnih
»menih dovoljena sprememb« rodbinskega
imena v Rovan.
Drl. it. 1790/60
929»
Z odločbo MLO glavnega mest« Ljub«
Ijane, poverjealitva «a notranJB zadeve •
dno 2. TIH. I960, drž. 8t. 1790/50 j« bila
VTalluâthnig* Francu, roj. 2.2. Tli.
1922 v Starem trgu, okraj Trebnje, Mt*
me&eoeu, Ljabijaoa, Zatofea c. 24.1, ia
njegovi hCerlii Alenili, roj. 18. IX. 1946 y
••••••••, po 21. členu »bone o osebnih
imen* dovoljena sprememba rodbinskega
imena v Va lu ini k.
Spremembe veljajo od dneva te objave.
MLO glavnega mesta Ljubljane,
poverje&iftre MI notranje ladeve.

•
St. IV-3Ô2/1-90
»188
Poverjenik ra notranje zadeve oblastnega LO Mariborske oblaeti je r odločbo
it. IT-362/1-5Ü z dne 12. VIII. 1W, na
podlagi 21. ••••• zakona o oeebaih imenih
dovolil, de ee «premeni rojetno ime JtnJše* Edvardu, roj. 24. II. 1948. T •••••bergu, zdaj na it. 88, la Edvarda v MI r k o.
Sprememba velj« od dneva te objave,
Maribor, dne 12. arguât« 1900.
Poverjeništvo i« notranje ledere
Marlbortk* eblarti

Register državnih
gospodarskih podjetij
Pri Tlaki registracij} je ledei podjetja
o!09î§B v belilu, d48 vplM, spremembe
«li fibril« pa v djihim.«

Vpisi

165G.
Belilo; sLekç tovaruft ïdrftïjl f LiubV}•l,
Poslovni predmet: a) proizvodnje ?dra<
vi] v v?eh qbjjkaiii h) proizvodnja alka«
iradov, «irovi.n jn polfabDkâtov, potrebnih
za. kemično — farmacevtsko proizvodnjo;
c) proizvodnja sredstev za deoinfékcijo 'n
desin&ekcijo; c) vodstvo in organizacija,
drugih ppsjpv, kj öQ z delom v podjetju
v neposredni ?vez(.
Ustanovitelj podjetje} VJ&da fW.h odloeba ît- m z dnf 31. X. \•\ T ••&•••,
nest vlade LRS jo podjetje prešle • odločbo vlade FLRJ JV. •- Î865 % ene, 6.
IV, 1B50.

OporativnJ «•••••• voditelj: 0•» ^

rekcija za nabayp iD razdeäjevaole eaaltelpega btogp y LJubljani,
Podjetje zastopata in zanj podpÌ4VW4l

tef- Prfej •••••, ramtelj, Kr«wT

Stran 436

••••••^ .%RS

vik, gladili računovodja, po zakonitih
pooblastilih.
Ministrstvo za finance LES,
Ljubljana.
dno 15. avgusta 1950.
&t. 243409—1930
9263

•

1657.
Besedilo: Podjetje za remont mlinov,
Domžale — Studa, skrajšano: »Remont
mlinov, Domžale (eedež Studa)).
Poslovni predmet: Projektiranje in rekonstruiranje mlinekih teh&ičnih naprav,
posameznih~etrojev ter celotnih mlinskih
obratov, splošno popravila strojev in strojnih naprav za drugo republiško prehrambeno industrijo.
Ustanovitelj podjotja: Vlada LRS, odločba št. S—zak 296 z dne 15- julija 1950;
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za prehrambeno industrijo LRS.
Podjetje zastopata in zanj, podpisujeta:
Kralj Jože, v. d. direktorja, Jeretina
Ivanka, v- d. računovodje, po zakonitih
pooblastilih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 16. avgusta 1950.
St. 243410—1950
9264
1653.
Besedilo: Kartonažna tovarna, Ljubljana
(Čopova 16).
. Poslovni predmet: Izdelovanje kartonaže in etročnic in tiskanje, kolikor spada
v to stroko.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba št, zak. 40 z dne 4. XI. 1946.
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo za industrijo MLO Ljubljana, Uprava
mestne papirne in kemične industrije.
Podružnica v Mariboru izdeluje cevke
za tekstilno industrijo.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
PeSl Alfred', direktor, Roš Marija, ko*
mercialni vodja, Arhar Rada, računovodja,
po zakonitih pooblastilih.
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance,
dne 11. avgusta 1950.
Fin. št. 3109/50
9266

•

1659.
Besedilo: Tovarna baterij >Zmaj«, Ljubljana (Smartinska 28) skrajšano >Zmaj«.
Poslovni predmet: Izdelovanje žepnih
in anednih baterij ter elementov.
Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana,
odločba Tajn. št. 984/50 z dne 8. VIII.
1950; operativni upravni voditelj: Uprava
kovinske industrije, Ljubljana.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Skofic Anton, v. d- ravnatelja, ?c zakonitih pooblastilih.
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance,
dne 12. avgusta 1950.
Fin. št. 3126/50
9267
1660.
Besedilo: Javna tehtnka. MLO Laško.
Poslovni predmet: Tehtanje predmetov.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: MLO Laško, odločba z dne 21. IV.
1950.
. Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Jelen Franjo, upravnik, Herman Anica,
knjigovodja, po zakonitih pooblastilih.
St. 2037/50
9173
Besedilo: Otroško restavracija, MLO
Laško
Poslovni predmet: Otroška reetav:acija,
topla, mrzla jedila in brezalkoholne pijače.

Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: MLO Laško, odločba z ûnts'&O. VI.
1950.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Jelen Franjo, upravnik, Herman Anica,
knjigovodja, Sati Lea, poslovodja, po z'akbnitih pooblastilih.
Št. 2038/50
9172
Besedilo: Remont, ML'0 Laško.
Poslovni predmet: Izvrševanje in popravilo vseh gradbenih del.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: MLO Laško, odločba z dno 30. VI.
1950.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Jelen Franjo, upravnik, Herman Anica,
knjigovodja, Mauh Peter, poslovodja, po
zakonitih pooblastilih.
St. 2042/50
9171
Besedilo: Uprava pokopališča, MLO
Laško.
Poslovni predmet: Vzdrževanje pokopališča.
Ustanovitelja in operativni upravni voditelj: MLO Laško, odločba z dne 30. VI.
1950.
Podjetje zastopata in zanj, podpisujeta:
Jelen Franjo, upravnik, Herman Anica,
knjigovodja, po zakonitih pooblastilih.
St. 2040750
9169
Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb,
MLOLalko.
Poslovni predmet: Vzdrževanje, nadzorstvo in reguliranje državnih zgradb.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: MLO Laško, odločba z dne 30. VI.
1950.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Jelen Franjo, upravnik, Herman Anica,
knjigovodja, po zakonitih pooblastilih.
St. 2039/50
9163
Besedilo: Vodovod, MLO Laško.
Poslovni predmet: Preskrbovànje prebivalstva s pitno vodo.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: MLO Laško, odločba z dne 30. VT.
1950.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Jelen Franjo, upravnik, Herman Anica,
knjigovodja. Semel Anton, poslovodja, po
zakonitih pooblastilih.
St. 2041/50
9170
Besedilo: sJuteks« tkalnica jute, Žalec.
Poslovni predmet: Izdelovanje tkanin iz
jute, konoplje ter lanu na industrijski
način.
Ustanovitelj podjetja: OLO Celje okolica^
odločba št. 29/50 z dne 27. VII. 1950.
Operativni upravni voditelj: OLO Celje
okolica, poverjeništvo za industrijo in obit.
Podjetje zsatopajo in zanj podpisujejo:
Vrhove Jakob, samostojno in SeniCa Jakob, gl. računovodja, oba po zakonitih
pooblastilih.
St. 2003/50
. 9174
OLO Celje okolica, poverj. za finance,
dne 14. avgusta 1950.

•

1661.
Besedilo: Okrajno odkupu» podjetje artiklov rastlinske în živalske proizvodnje
ter živine, Idrija.
Poslovni predmet: Odkup in promeV z
veemi poljedelskimi proizvodi, gozdnimi
sadeži in gobami, zdravilnimi zelišči, alko
holnimi pijačami, klavno in plemensko
živinof mesom in mesnimi izdelki ter živalskimi maščobami, mlekom in mlečnimi
izdelki, perutnino • jajci ter divjačino.
Ustanovitelj podjetja: OLO Idrija; ope-

Štev. 27, — ai, V»p. 19,50
rativni upravni voditelj: OLO^ Idrija, poverjeništvo ii državno nabave.
Bodjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Sulgaj Slavko, direktor in Babic 'Rajko,
knjigovodja, po zakonitih pooblastilih.
St. 3091/X—50
3455
OLO Idrija, poverjeništvo za finance
dno 24. avgusta 1950.

•

1662.
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetjo,
Jablanice (KLÖ Vrbovo).
Poslovni predmet: Opravljanje gostinskih storitev.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO 'Vrbovo.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Basa Anton, upravnik Brne Vida, tajnik KLO Vrbovo, po iakoaitfh' pooblastilih.
St. 373/16
Ö161
Besedilo: Krajevna gostilna, Novokražine.
Poslovni predmet: Çrpdaja vina in drugih alkoholnim in bfezalkóh'òBàih pijačUstanovitelj in operativni upravni voditelj: KLÖ Novokračine.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Sunna Franc, upravnik, v odsotnosti pa
oseba, • jt» dolom operativni upravni voditelj.
St. 373/16
9162
Besedilo: Krajovna gostilna Sušak (KLO
Novokračine).
Poslovni predmet: Prodaja vina in drugih alkoholnih in nealkoholnih pijač ter
jedil.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Novokračine.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Kalčič Frančiška, upravnik, v odsotnosti pa oseba, ki jo določi oper. upravni
voditelj.
St. 373/16
9160
0L0 Ilirska Bistrica, poverj. za finance,
dne 16. avgusa 1950.
1663.
Besedilo: Krajevna pekarija, Mengeš
(eedež Loka pri* Mengša 79).
Poslovni predmet: Peka kruha, in peciva ustanovam, podjetjem in prebivalstvu,
po potrebi.
Ustanovitelj podjetja: KLO Mengeš, odločba št. 120/1 z dne 1. VII. 193*0.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Mengeš.
Podjetje zastopajo to zanj podpisujejo:
Nahtigal Franc, poslovodja, LjubetiČ Tuka, šef knjigovodakegi centra Mengeš o
njen namestnik Merso Ivanka, po zakonitih' pooblastilih.
n,106
ra
St. 2050 III 1950
9
Besedilo; Okrajno podjetje za odkup
pridelkov, Kamnik.
,
Poslovni predme': Odkup poljekih prdelkov, sadja in zelenjave.
.
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik, o*
Iočba št. 446/1 z dne 28. VI. 1950. _
Operativni upravni roditelj: Poverjeni-,
štvo za državne nabave OLO Kamnik.
Podjetje zastopata i» »nj p<rioisuje.a.
Spende Kari-», upravnik. Glušie Ant^
133 110
računovodja, co Eak'onitih FO?"
" .:,•
50
61." 1811/1—«ï ï°
.
Besedilo: Rešilna postaja, ••••-k.
Poslovni predmet: Prevažanj Jo"»*°
po naročilu ozir. po odobritvi dravijk»
na področju okraja Kamnilt ah w
^Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik, odločba št. 309/1 z dne 12. L 19a0.

•&•. 27 — 31. Vili. 1950
Operativni upravni voditelj: OLO Kamnik, poverjeništvo za zdravstvo.
Podjetja zastopata in zanj podpisujeta:
Ario Slavko, upravnik in Zabkar Jožica, samostojno po zakonitih pooblastilih.
Štev. 2109 III 1950
9167
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance,
dne 14. avgusta 1950.
16S4.
Besedilo: Ključavničarstvo. Kranj.
Poslovni predmet: Izdelava železnih štedilnikov, pločevinastih rolet in storitve te
stroke.
Ustanovitelj in. operativni upravni voditelj: MLO Kranj.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Lazar Jože, upravnik in Zelenko Heda,
knjigovodja, po zakonitih pooblastilih.
MLO Kranj, poverjeništvo za ifoanccdno 23. avgusta 1950.
Št. 354
9424

•

1G65.
Besedilo: Mehanična delavnica »Gonilka« RLO III (Ljubljana, Jegličeva 15).
Poslovni predmet: Popravilo dvo- in trokoles ter vsa dela te stroke.
Ustanovitelj podjetja: RLO III Ljubljana, odločba Pov. 732/50 z dne 16. Vffi.
1950.
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo za obrt RLO III Ljubljana.
Podjetje zastopajo in zanj podpihujejo:
Delničar Maka, poslovodja, Al&eraifcJDezidorij, knjigovodja, v odsotnosti Požene!
Franc šef knjigovodskega centra, po zakonitih pooblastilih. Za izredne nabave
podpisujeta predsednik in tajnik RLO JII.
RI/) III Ljubljana, poverj, za finance,
dne 17. avgusta 1950.
St. 4200/50
9175

•

16C6.
Bceedüo: Okrajna mizarska irolavnlca,
Ljutomer.
Poslovni predmet: Izvrševanj o del mizareko stroke.
1!%•••1•\ in operativni upravni voditelj: OLO Ljutomer.
Podjetje zastopata, in zanj podnjsujeta:
Noval^Šimon/oVra^ovodj^iiiJRa^h Ivan,

računovodja.

OLO* Ljutomer, poverjeništvo za finance
dno 24. avgusta 1950.
Št. 1081
9456

•

1667.
Besedilo: Okrajno podjetje >Tovarna
Pcrilac T Murski Soboti.
Poslovni predmet: Izdelava moške konfekcije na industrijski na'ïïn.
Ustanovitelj podjetja: OLÖ v Murski Soboti;
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO v MursÖ Soboti;
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Hakl Viljem, direktor in Vérifiée
"rane, računovodja, po zaBonitiH pooblastilih.
°LO Murska Sobota, poverj. za finance,
dne 19. avgusta 1950.
St. 667/50
93-10
1668.
*
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup
plinsko proizvodnje v Murski Soboti.
Poslovni pTedmet: Odkup ••••&•
Pridelkov, sadja, zelenjave, gozdnih sade?
%h alkoholnih pijač.
ustanovitelj podjetja: OLO Murska So-

URADNI LIST LRS
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO M. Sobota.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Savel Štelan, ravnatelj in njegov pomočnik tsr Erjavec Josip, računovodja,
po zakenitih pooblastilih.
OLO Murska Sobota, poverj. za finance,
dne 31. avgusta 1950.
Št. 662/50
9311

•

1660.
Besedilo: Krajovna gospodarska podjetja — Apncnica Žctalo (sedež Dobrina).
Poslovni predmet: Izdelava apna.
Ustanovitelj podjetja: KLO Zetale; operativni upravni voditelj: Izvršilni odbor
KLO Zetale.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Krepfl Jakob, upravnik in Zajdela Janko, računovodja, po zakonitih pooblastilih.
OLO Ptuj, poverjeništvo za finance
dno 24. avgueta 1950.
Št. 1196/2-50
9452
1670.

Besedilo: Krajovna gostilna »Pnrczcnc
Podbrdo.
Poslovni predmet: Gostinstvo.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Podbrdo.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Torkar Viktor, upravnik, Bizjak Cvetica,
računovodja, po zakonitih pooblastilih.
OLO Tolmin, poverjeništvo za finance,
dne 18 avgusta 1950.
Št. 36/100—1950
9163
Spr omom be
1671.
Besedilo: »Bclinka«, tovarna elcktrokemičnih izdelkov, Dol pri Ljubljani.
Vpišete Blažir Vladimir, v. d. glavnega
raourioyòdje, ki sopodpisuje listine po 47.
členu spi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 11. avgusta 1950.
Št 242403—1950
9258
*
1672.
Besedüo: Gozdno.gospodarevo. Maribor.
Poslovni predmet odslej: Upravljanje,
gojenje (pogozdovanje) in varstvo gozdov,
o&kazovanje ter sklepanje pogodb za izkoriščanj obstoječega lesa z državnimi lesnoindœtrijsjami podjetjii.patudi neposredno
izkoriščanje postranskih gozdnih proizvodov, kolikor so v zvezi z nego in varstvom gozdov.
Operativni upravni voditelj: odslej Ministrstvo za gozdarstvo LRS.
Izbrišejo so za podpisovanje: ing. Budihna Karmelo, direktor in dr. Brolih
Mirko, sekretar.
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo:
Lakož«! Srečko, direktor, Baraga Jakob,
eekretar, Trittênweirf Henrieta, glavni računovodja, po zakonitih pooblastilih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana.
dne 14. avgusta 1950.
Št. 243405-1950
9262
1673.
Besedilo: Lekarna za zavarovance, Ljubljana.
Izbriše ee Mr. ph. Oblak Jože in vpiše
Mr. ph. Bakaroič Jelka, namestnik
upravnika.
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance,
dne 19. avgusta 1950.
Fin. Št, 3170/00
9312

Stran_,437
1674.
Besedilo: Podjetje,^StTjojpis«.,Ljubljana.
Izbrišeta se »Poslovalnica ••^••••••
peresa« v Prešernovi ul. 44 in >GflasBéni
oddelek« v Prešernovi ul. 12 ter vpišeta:
Oddelek za nalivna peresa v čopovr-Jul.
št. 44 in
Oddelek za glasbila v Qgpovi uliçi 24.
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 11. juliju- 1950.
Fin. št. 2710/50
?m.
1675.
Besedilo: Krajevno cevljareko podjetje,
Vodice.
Izbrišeta se Lah Stanko in Gralenauer
•••• in vpišeta:
Lah Stanko, upravnik in Traven Jakob,
ki podpisujeta po zakonitih pooblastilih.
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance,
dne 14. avgusta 1950.
Št. 2110 III 1950
9164
1676.

•

Besedilo: Okrajna opekarna Strafišče.
Be&edilo odslej: Opekarna Kranj, Stražišče (sedež Stražišče).
Operativni upravni voditelj odslej: MLO
Kranj.
Izbriše so Gros Franc, upravnik-in vpiše
Pičulin Slavko, upravnik, ki podpisuje
po zakonitih pooblastilih.
MLO Kranj, poverjeništvo za finance
dne 23. avgusta 1950.
Št. 206—1950
9425

•

1677.
Besedilo: Ljudska kopel (Ljubljana, Ko
lodvorska ulica 4).
Izbrišeta SB Brunčič Ivan in Satler Ana
ter vpišeta
Seljak Jožica, npravnica, Legat Stanko,
računovodja in knjigovodja.' ki podpisujeta po zakonitih poóblàeitiiih.
RLO I Ljubljana, poverjeništvo za finance,
dne 19. avgusta 1950.
Št. 7944750
9304

•

1678.
Besedilo: Trgovsko podjetje »Preskrba«
(Ljubljana, Kongresni trg 10).
Besedilo odslej: Ljubljana, Masarykova
cesta 15.
Vpiše se poslovalnica na Miklošičevi 30.
RLO I Ljubljana, poverjeništvo za finance
dno 22. avgusta 1950.
Št. 8037/1950
9426

•

1679.
Besedilo: Odpad I (Ljubljana, Živinozdraveka 1)Izbrišeta se BrunSič fvan in Satler
Ana ter vpišeta
Lovšin Jože, v. d. upravnika In Legat
Stanko, računovodja-knjigovodja, ki podpisujeta po zakonitih pooblastilih.
RLO I Ljubljana, poverj. za finance
dno 21. avgusta 1950.
Št. 7950/1950
9375

•

1680.
Besedilo: Aviopoprarljalnica (LJubljana, Celovška c. 95)'.
Izbriše ee računovodja Rihar Vladimir
in vpišeta
Bergant Duša, računovodja ifl Flander
Stanka, namestnik.
Fin. št. 6731/1950
9465
Besedilo: žag; (Ljubljana. Janševa ul.).
Izbriše se računovodja Rihar Vladimir
in vpišeta.

URADNI LIST LRS

Stran 43&
IjJergaat Duša, računovodja, Flander
§ tanka, namestnik.
Fin. št. 7631/1950.
9463
Besedilo: Moda (Ljubljana, Mala vaa 15,
Oasi«]: Ljubljana, Celovška e. 44).
Izbrišeta ee upravnik Koienc Otmar In
Rihar Vladimir, računovodja, ter vpišeta
Vrhoveo Ivo, upravnik in Splihal Ma.
rija, računovodja.
Vpišeta «e poslovalnici: fet. Vid 90 in
Mala vas 15.
Fm. št. 6S62/19S0
9473
Beeedilo: Cevliima, et Vid (Ljubljana,
Et. Vid 48).
librile «e računovodja Rihar Vladimir
in vpišeta
Bergant Duša, računovodje, Füander
Stanka, nanveetnik.
Fin. št. 6731/1950
9464
R-LO II Ljubljana, poverj. JA finance
dne 24. angusta 1950.

•

lß81.
Besedilo : Medenjak (Ljubljana, JernejeTs ulica 13).
Izbriše se računovodja Rihar Vladimir in vpjie
Kebee Danica računovodja.
Fin. it 6832/1950
9471
Beeedilo: Kovačija, Jeìica (Ljubljana.
Ježić« ?t. 25).
librile ee računovodja Rihar Vladimir
in vpišeta
UrbanSiČ Slavic*, računovodja, Piahutnlk Majda, namestnik.
Fin. št. 6828/1950
9468
Besedilo: Kolarstvo, JeïicA (Ljubljana,
Kleče it. 82).
Izbriše et računovodja Rihar Vladimir
In vpišeta
UrbanČič Slavlca, računovodja. Plahutnlk Majda, nameetrik.
Fin. «t. 6829/1950'
9469
Beeedilo: Brirnica, in èesalnica (Ljubljana, Stožiee it. 28).
Izbriše ee računovodja Rihar Vladimir
In vpišeta
Urbančič Slavica, Plahutnik Majda, nameetnik.
Fin. H 6831/1950
9470
Besedilo: Ekonomija, St. Vid (Ljubljana, St Vid št. 51).
Beeedilo odslej: Ekonomija Rajon II
'('odločba RLO II Ljubljana, ••••. It.
6532/1950 z dne 9. VIII. 1950).
Izbris« ee upravnik SimonSč Lovro in
vpiše
Kramaršič Marko, upravnik, ki podpieuje po zakonitih pooblastilih.
Fin. St. 6637/1950
9461
Beeedilo: Tapetništvo (Ljubljana. Tyrševa «esta št. 41).
Izbriše ee računovodja Rihar Vladimir
in vpiše
(Vrne Marija, računovodja.
Fin. Št 6833/1590
9472
RLO II Ljubljana, poverj. za finance
dne 25, avstueta 1950.

•

1682.
Beeedilo: Koloniale (Ljubljana, Celov••• certa 81).
Vpiše ee poslovalnica na CelovSki ce6ti
*t. S5a, prevzeta od trg. podjetja >Prehranac Ljubljana.
Fin. M. 6671/1950
Ö459
Besedilo: KoJonfale (Ljubljana, Celovška e. it. 81).
¥a podlagi odločbe RLO II Ljubljana,
Tajn. 91. 6659/1950 z dne 19. VIII. 1950

6o zaradi PotroMSkih zadrug na območju
rajona II priključeno podjetju tele poslovalnice in skladišča:
Poslovalnice; Albanska 20, Celovška 34,
Celovška 101, Celovška 144, Celovška 248,
Černetova 26, Delnice 11, Janševa 2, Jezica 50, Medvedova .48, Sav]|e 11. Stožinj
175, Stožice 51, Šišenska 63, št. Vid 20,
Tyrseva 47c, TyrScva 82, Vižmarje 81,
Vodnikova 87, Jezica 97, Vodnikova '257
ter ekiadišče špecerije Št. Vid 20 in skladišče galanterijo Medvedova 38.
Fm. št. 6816/1930
94Ö7
RLO II Ljubljana, poveri, za limmro
dne 23. avgusta 1950.
*
1683.
Besedilo: Mestna špecerijska tr,;ovina
(Ljubljana, Einspilerjeva ul. št. 20)
Ker oe Je z odločbo RLO II Ljubljana, št.
6524/1950 z dne 0. VIII. 1950 združila s
trg. podjetjem: >Koloniale< Ljubljana,
Celovška e. št. 81,
RLO II Ljubljana, poverj. za finance
dne 23. avgueta 19-50.
Fin. št. 6638/1950
0460
1684.
Besedilo: Čevljarska delavnica, Moste
(Ljubljana, Pokopališka ulica 48).
Izbris« ee Tratnik Stane in vpišejo
Kravear Jože. računovodja, Dovč Stanko,
poverjenik za obrt • Požene! Franc, šef
knjigovodskega contra, ki podpisujejo po
zakonitih pooblastilih.
St. 4250750
0306
Besedilo: Rajonsko kolarsko in kovaško
podjetje, Moste (Ljubljana, Pokopališka
ulica).
Izbriše oe Zidan Slavka in vpišejo
Požene] Zora, knjigovodja. Dovč Stanko
in Požene] Franc, šef knjigovodskega
centra, ki podpisujejo po zakonitih pooblastilih.
St. 4250/50
9309
Beeedilo: Tapetniška delavnica RLO III
(Ljubljana, Poljanska cesta 75).
Izbriše se Žužek Jože in vpišejo
Zupan Zdravko, računovodja, Dovč
Stanko, poverjenik za obrt, in Požene!
Franc, šef knigovodskega centra, ki podpisujejo po zakonitih pooblastilih.
St. 4250/50
9308
Besedilo: Strojna mizarska delavnica
RLO (Ljubljana, Predovičeva ulica 6).
Izbriše ee Omrzel Vinko in vpišejo
Poženel Zora, računovodja, Dovč Stanko,
poverjenik za obrt in Poženel Franc, šef
knjigovodskega centra, ki podpisujejo po
zakonitih pooblastilih.
St. 4250/50
9307
RLO III Ljubljana, poverj. za finance
dne 19. avgusta 1950.

•

1685.
Beeedilo: Ljudska pralnica, likalnka in
kopaliïïe RLO III (Ljubljana, Jegličeva
št. 10).
Vpiše ee podružnica; Krp3lnica, Na Peči 31.
RLO III Ljubljana, poverj. za finance,
dne 24. avausta 1950.
St. 4257/50
9376

•

1686.
Besedilo: Sfleko-slaSEica BEO • Ljubljana (Zaloška 69).
Poslovni predmet odslej: Prenkrba z
mlekom, peka in prodaja kruha, izdelava

Stev. 27. — 81. VIII. 1950
in prodaja elaščic, nakup meke, jajc, masla, metu in drugih predmetov za slaščičarsko delavnico.
Poslovalnice peciva vo: Bohoričeva ulica 1, •••••••• cesta 18, Liuolianska
ulica 63, Pokopališka uJxa S, ZaiošKa t'est a 10, Zaloška ca,ta 3'i, Kluco/i nI,"a
11, Na J'uèi 32, Bernekarjf'Wi ulira >0,
Smnrtnska rpsta V.V2 in Sla-'u'-ai.-k., delavuca, Zaloška ces-ta 31.
lVislovalniro pekarn v L i u !.*1 iuu i co:
Zaloška ce^ta 7, Zaloška nvh 4.";, Ciglarjeva u li,-ja 20, Kluncva ulica 8, i'oljanska
cesta 30, Kodrova ulica 27, Smart nska
cesta 16, Sred.ška elica 8, Prerinvičeva
ulica 22, Poljanska •••• 79, Saw ka kolonija, Ilirska ulica, Prisojna ulica 1, Zavrti 6, Zadružna ulica 17, Otroška restavracija, Krekova ulica 7.
RLO III Ljubljana, poverj. za finance,
dne 21. avgusta 1950.
St. 42*8/50
9377
16S7.
Besedilo: Rajonska vulknnizerska delavnica, Moste III (Ljubljana, Zaloška 20).
T
zbriše se: 2idan Slavka in vpiše Mizeri t Dezidorlj, računovodja, ki podpisuje
skupaj z upravnikom v računovodskih zadevah, v odsotnosti upravnika podpisuje
Dovč Stanko, poverjenik za obrt, v odsotnosti računovodje pa Poženel Franc
šef knjigovodskega centra.
RLO III Ljubljana, poverj. za finance,
dne 19. avgueta 1950.
St. '4250/50
9305
*
1688.
Besedilo: Okrajna menza, Ljutomer.
Izbrišeta be Ferdo Zadravec. upravnik
in Mihael Stoti, blagainik ter vpišeta
Kornac Bojan, upravnik in Rajh Janko,
blagajnik.
OLO Ljutomer, poverjeništvo za finance,
dne 19. avgus-ta 1950.
St. 1075
9257

Izbrisi
1699.
Besedilo: »Belsad«, tovarna sadnih '•'
delkov, Črnomelj.
Zarad' prehoda v pristojnost OLO Črnomelj.
St. 243 384—1950
8553
Besedilo; Kartonažna tovarna. Ljub.
Ijana.
Zaradi prohoda v pristojnost MLO Ljubljana.
_
St. 243 358/2—1950
8oo7
1690.
Besedilo: »Juteks« tkalnica juto, Žalec.
Zaradi prehoda v pristojnost OLO Celje
okolica.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 2. avgusta 1950.
8559
fit. 243 169/2—1950
1691.
Besedilo: Tekstilna tovarna v Ajdov?"*
nt
Zaradi prehoda v pristojnost OLO Conca.
Ministrstvo za financ© LRS, Ljubljana
dnè 14. avgusta 1950.
•
St. 243238/1—1930
^

•&•, •[ _-• •, V1JÜ, •>
1692.
Besedilo: Državno avtobusno in pre-voa.
aiško podjetje Slovenije >ĐAPPS« v •.
kvidacijj, Ljubljana.
Zaradi končane likvidacije.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 5. avgusta 1950.
Št. 243396—1950
8954

•

1693.
Besedilo: Tovarna trakov in sukanca,
Maribor.
Zaradi prehoda v pristojnost MLO Ma^
ribor.
Ministrstvo za financ© LRS, Ljubljana,
dne 11. avgueta 1950.
St. 2431117/3—1950
9259
*
1694.
Besedilo: Tovarne »Zlatorog«, Maribor.
Zaradi prehoda v pristojnost OLO Mari.
bor okolica in MLO Maribor.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 31. julija 1950.
Et. 243 29/1—1950
8556

•

1695.
Besedilo: Tovarna perila, Murska So•wia.

Zaiadi prehoda v pristojnost OLÖ Murena Sobota.
Ministrstvo za financ© LRS, Ljubljana,
dne 14. avgusta 1950.
Št. 2434406—1950
9261
1696.
Besedilo: Okrajno podjetje »Mleko perutnina« Idrija.
Zarodi prehoda v novo ustanovljeno
oikrajno odkupno podjetje.
Št 8089/X—50
9453
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup poljedelskih pridelkov, Idrija.
Zaradi prehoda v novo ustanovljeno
Okrajno odkupno podjetje.
OLO Idrija, poverjeniStvo za finance
dne 24. avgueta 1950.
St. 8090/X—60
9454

•

1697.
Besedilo: Pokarija. Jezica (Ljubljana,
Mala vas 14).
n Ker ee z odločbo RLO II Ljublana St.
6526/1950 z dne 9. VIII. 1950 združi e
Podjetjem »Pecivo—Mlekarna« Ljubljana,
Celovška c 97.
Fin. št. 6622/1950
9462
. Besedilo: Šivalnica. Si Vid (Ljubljana,
&
t- Vid It. 90).
Ker se z odločbo RIO II «Ljublana 5t.
6522/1950 z dne 9. VIII. 1950 združi s
Podjetjem >Moda Jezica« Ljubljana, Mala
v
as 15.
Fin. St. 6755/1950
9466
Besedilo: Pekarna. St. Vid (Ljubljana,
Vi
wnarje 123).
Ker ee z odločbo RLO II Tajn. št. 6525l5>
. o0 z dne 9. VIII. 1950 združi e podjet
•tn >Pecivo—Mlekarna« Ljubljana, Celove
«a c št. 97.
Fin. M. 6S63/1950
9474
^LO FI Ljubljana, povorj. za finance
dne 24. avgusta 1950.
'G9S.
*
Bespdïlo: Obrtne delavnice. Razkrižjo.
Ker so ge delavnic5 razdružile in bodo
'«eebej registrirane.
'LO Ljutomer poverjeništvo za finanre
dne '?!). julija 1950.
Št. 069
8456

•••&••••• LB§
1699.
Besedilo: Krajevno studoncarstvo. Selce.
Ker je prenehalo delovati.
OLO Maribor okolica, povorj. za finance
dne 21. jubja 1950.
Št. 2S76/1-V/6—50
8038
*
1700.
Besedilo: Ekonomija Dravinja, Slov. Konjice.
Ker je prenehala obstojati.
OLO Poljčano, poverjeništvo za finance
dne 5. avgusta 1950.
St. 8638/XVII—50
8690

•

1701.
Besedilo: Krajevna ekonomija, Paradiž.
Zaradi prehoda v zadružno upravo.
OLO Ptuj, poverjeništvo *a finance,
dne 31. julija 1950.
Št. 1289/1-50
8413

•

1702.
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetjo
»Novi dom« (Jesenice).
Ker se je združilo z Mestnim gradbenim
podjetjem v Radovljici.
*
Št. 853/1(150
8703
Besedilo: Komunalna banka Okrajnega
ljudskega odbora Jesenice v Radovljici.
Zaradi prenehanja poslovanja.
Št. IX-75/1/50
8704
OLO Radovljica, poverjeništvo za finance
dne 8. avgusta 1950.

•

1703.
Beeeiile: Čevljarska delavnica, Lihelife.
Ker spìoh ai (obratovala.
OLO Slov. Gradec, poverjeništvo za finance
dne 7. junija 1950.
Št. 2097/1—50
8266

•

1704.
Besedilo: Okrajna lekarna. Slovenj
Gradec.
Ker bodo vse lekarne registrirane pod
upravo Okrajnih lekarn.
OLO Slov. Gradec, poverj. za finance
dne 7. avgusta 1950.
Št. 1099/1-50
8782

Zadružni register
Pri vsaki registraciji je sedež podjetja
označen v besedilu, dan vpisa, spremembe
ali izbrisa ;i v datumu
518.
Vpisi
Besedilo: »Parkctar« produktivna zadruga z o- j. v Ljubljani, Moste (Zaloška
cesta 27).
Zadruga je bila ustanovljena na zboru
24. VII. 1950 za nedoločen ëas in deluje
po potrjenih pravilih.
člani upravnega odbora so: Velkavrb
Peter, Ljubljana, Gerbičeva 125, Demšar
Justin, šlepanja vas 11, Vertačnik Franc,
Fužine 11, Hudej Franc, Celje, Mariborska 30, Glavan Kari, Postojna. Vilharjev
trg 7, vsi parketarji. Pooblaščenec za ecpodpipovanje je Erjavec Ludvik, admini
strator, Fužine 20.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. avgusta 1950.
Zt 85/50 — Zadr VIII 55/1
8789

•

519.
Besedilo: Krojaška produktivna zadruga z omejenim jnmsfvom v Vižmarjih.
Zadrucja jp b'la 'ist^novliena na zboru
? VTII. 19ó0 za nedoločen čas in deluje
po potrjenih pravilih.

Člani upravnega odbora eo: Podlun&ek
Milan, krojač, Poljane 53, Zabubovee
Ivanka, krojačica, Goričana 26, Osredka/
Ciril, krojač, Vaše 16.
Okrožna sodišče v Ljubljani
dne 14. julija 1950.
Zt 84/50 — Zadr VIII64/1
7819
*
520.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Edvarda Kardelja« v Apačah.
Zadruga temelji odslej na novih pravi«
lih. sprejetih na zboru 15. VIII. 1949 in
deluje po pravilih za kmetijske obdelovalne zadruge 4. oblike.
Izbrišejo se: Sara Janez, Oštir Jožeft
Zupane Rudolf, Zupančič Anton, Remša
Jožef, Košir Jakob. Dooravec Frančiška
Krvina Alojzija in vpišejo »vi izvo.jeni
člani upravnega odbora:
Lapanja Mirko. Menon Iva, Fifold Marl
ja, Lebar Danijel, Ja>;5a Anton, Kump
Martin. Bolčič Jožef, Uhan Vinko, vsi zadružniki v Apačah. Mahne Jožef je predsednik, Lapanja Mirko pa podpredsednik
upravnega odbora.
OktoîDc sodišče v Mariboru
dne 7. avgusta '9.'>0
Zadr II 120
8688

•

521.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga. Bunčani.
Zadruga je bila ustanovljena na zboru
23. V. 1950 za nedoločen čas in deluje po
pravilih za kmetijske obdelovalne zadruge
1. oblike.
Člani upravnega odbora so:
Slavic Jože, Bunčani, predsednik, Oeterc
Jože, Bunčani 14, Öftere Jože, Bunčani
št. 17, Klemenčič Alojz in Lubi Anton,
Bunčani.
»
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. julija 1950.
Zadr VI 58/2
7634

•

522.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna •••••ga »Jožefa Lacka« v Sp. Radvanju.
Zadruga temelji odslej na novih pravilih, sprejetih na zboru 12. II. 1950 in deluje po pravilih za kmetijske obdelovalne
zadruge 4. oblike.
Izbrišejo se: Fuks Alojz, GolneT Staze,
Dolenc Alojz st., Jenuš Marko, Kmetec
Štefanija in vpišejo nov- izvoljeni člani
upravnega odbora:
Srebot Ivan, Portenšlager Mimi. Margen
Dana, Perko Edvard, Dolenc Alojz ml,
vsi zadružniki v Radvanju. Srebot Ivan je
predsednik odbora.
OkTožno so^ščo v Mariboru
'
dne 11. julija 1950.
Zadr II 113
7531

•

523.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Matija Gubec« Stogovci.
Zadruga temelji odslej na novih pravilih, sprejetih na zboru 28. V. 1950 in deluje po pravilih za kmetijske obdelovalne
zadruge 4. oblike.
Izbrišejo se: Ferlič Nežka Rus Jožef,
Andrijašič Kari, Koren Gabrijel, PeSelj
Mimi, Puntar Angela, Popič Alojz in vpfr
sejo novi izvoljeni člani upravnega o•
bora:
Bernard Anton, Maršič Angela, Pešelj"
Pavel in Miklavčič Andrej, DrobtineL
Omahen Jožef in Kuama 8••, Stogove^

Stian 440
Vidmar Jože in Lunder Ivan, Grabe, vs;
zadružnik:. Bernard Anton je predsednik
Marcie Stefan pa podpredsednik odbora.
Okrožno sodišče > Mariboru
dnë 18. julija 1950.
Zadr II 118
7815
Spi omembe
624.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Idriji pri
Bači.
N'a podlagi sfciepov občnega zbora z dne
24. III. 1950 ee izbrišejo: Skrt Feliks,
čarga Franc, Krageli Hilda, Manfreda Jakob, Bavdaž Frančiška in vpišejo novi izvoljeni člani upravnega odbora:
havdaž Feliks, Idnja pri Bači 77, predsednik, Lipušček Ferdinand, Idrija pri
Bači 93, tajnik, Balog Avguštin, Idrija pri
Bači 8, Kovagjič Ivan, Idrija pri Bači 47
m Cušin Franc, Idrija pri Bači št. 100,
kmetje,
Zt 238/48-8
9156
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih zadrug Z3 okraj Postojna v Postojni.
Na podlagi sklepov občnega zbora z dne
31. V. 1950 ee izbrišejo: Svigtl] Slavko,
Mele Jože, Zigmund Jože, Lah Janez, Pegan Franc, Zigmund Anton, Turk Edo •
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega odbora:
Sile Andrej, Žirovnica 3. Mulec Alojz,
Nadleek, Premrl Ivan, Predjama, Bizjak
Jakob, Studeno, Jernejčič Jože, Unec,
Istenič Jože, Planina, kmetje in .Hreščak
Gabrijel, nameščenec, Rakek.
7,t 66/46-8
S059
Besedilo: Potrošniška zadruga • omejenim jamstvom v Solkanu.
Na podlagi eklepov občnega zbora z dne
21. IV. 1950 se izbrišejo razrešeni člani
upravnega odbora: Pobera; Evgen, Pc-heraj Lidija, Basin Janez, Makuc Jakob,
Rudan Juri; m vpišejo novi izvoljeni
ebn: upravnega odbora:
t)u*£ek Ciril, klepar. Valentinčičeva 8,
Cadež Jožef, nameščene.-, Ulica IX. korpu6a 156, Jakin Knzunir, mizar, Šolska
ulica 156, Suligo A mca, nameščenka, Širok Frančiška, gospodinja. Ulica IX. korpusa, vsi v, Solkanu, Oomišček Venceslav
je predsedn" . Relingar Franc pa tajnik
upravnega «•••••.
Zt 156/48—7
9157
Besedilo; Kmetijska zadruga na Vršnem.
Na podlagi eklepov občnega zbora z dne
20. •. 19?.n se izbrišejo Sivec Ivan,
nrcdpt-iimk, Sivec Ivan. tajnik, Skočir
>an, Rakušček Leopold, Skupin »Ivan,
Fîitar Simon in vpišejo novi izvoljeni Člani upravnega >dbora:
Gregorčič Ivan, Km 22. predsednik,
Safli Andrej, Vrono 5, tajnik in Rut3r
Ivan, Krn 4.
•
Okrožno sodišče v Gorici,
dne 2. avgusta 1950.
Zt 212/48—7
9158
*
525.
Besedilo: Kmetijska zadruga na Slapu
ob Idrije'.
Na podlagi eklepov skupščine z dne 26.
IV. 1950 eo izbrišeta Hvala Milan fa KoTol Jožef ter vpišeta izvoljena člana upravnega odbora:
Suligoj Vincenc, Slap ob Idrijci 27 in
Maver Franc, Grudnica 10. knreta.
Ckroïno sodišče v Gorici
dne 10. avgusta 1950.
Z* 110/48-10
9Î&5
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Pirnat Mihael, strugar, Domžale, àolska 12, Svetlin Zan, Ihan 15 in Majcen
Lovro Ihan 17, mizarja.
Zadr IV 131/7
9036
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejc
nim jamstvom v Ihanu.
Na zboru 14. IV. 1950 eo se spremenila
zadružna pravila v l. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Ihanu.
Izbrišejo se; Goropečnils Feliks, Hribar
Ivan, Cerar Dom;nik, Cerar Stanko, Kr;
žan Eia, Rak Franc in vpišejo novi člani
upravnega odbora:
Rotar Peter, kmet, Ihan 22, Ložar
Franc, mizar, Mala Loka 3, Sojer Jakob,
Ihan 14, Starin Jožef, Bišče 23, Stiftar
Ivan. Brdo 7, Dime Alojz, Ihan 19, kmetje.
Zadr VI 196/2
9033
Beeedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Kamniku.
Na zboru 16. IV. 1950 so ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadrug*
Kamnik v Kamniku.
Izbrišejo se: Banič Jožef, Potokar Viktor, Mrak Jožef. .It ras Jožef, Gril j Božena,
Poljanšek Jože, Sršen Franc, Zore Anton
in vpišejo novi član: upravnega odbora:
Gregors Stane, kovač. Duplica 11, Vrho\ nik Janez, Tunjire 27, GioSelj Jožef,
Podgorje 27, Romšak Simon, Zg. Pavlovče 9, Zebovec Jožef, Podgorje 64, kmetje*
Ogrin Kari, zidar, Košiše 22, Nera t Frane,
kmet. Vel. Lasna 20, Zurbi Stanko, Podgorje 50 in Romšak Alojz, Podgorje 15,
posestnika,
W
Zadr IV 134/5
9035
•
527.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejeBesedilo: KmetiisL-q xariruga z omejenim jamstvom, Krtina.
nim jamsvom, Bizeljsko.
Na zboru 12. III. 1950 so se spremenila
Na zboru 5. 11 l ' -o se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členil.
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga,
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga Bi.
Krtina.
zeljsko.
Izbriši- ee: Orehek Franc in vpišejo
rzbr'Jpjo ee člani upravnega odbora:
novi član; upravnega odbora:
Kovačič Avgust. K03 Mirke, Frece Ivan,
Prenar Franc, Krtma 17, Brinovec
Zertuš Ivan, Balon Ivan. Zlavc Ivan, StrFranc, Krtina 1 in Rode Jožef, Račni vrh
mec^ Viktor, Pečnik Gustav in vpišejo št. 2, kmetje.
nov; člani upravnega odbora:
Zadr VI 194/3
9031
Iljaž Jožko, zastopnik DOZ, Zg. Sušica
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeie*
št. 55, Mihe.lin Benjamin, nameščenec, Zg.
Sušica 120. Škof Anton, kmet, Drenovec ' nim jamstvom v Mostah.
Na zboru 21. III. 1950 so se spremenila
št. 16, Blažin&č Rajko, kmet, Zg. Sušica
«t. 47. Fremelč Franc, kmet. Bukovje 6, zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Mihelin Anton, kletar, Zg. Sušica 39,
BeeHîlo odslej; Kmetijska zadruga v
Krajner Jože, kmet. Zg. Sušica 56. BaMostah.
lon Franc, kmet, Sp. Sušica 12.
Izbrišejo ee- Škrjanc Miha, Sive AnZadr VII 99/2
8220 drej, Lužar Fr.mr in poobla«četika ••
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje- sopodp.'eovanJL- Jeinec Ivanka •T vpišejo
novj Člani upravnega odlior;'nim jamstvom v Blagovici.
Stebe Franc, tesar, Zvv- 9, Zamik AnNa zboru 11. VI. 1950 so ee spremenila
ton, Moste 10, Globočnik Stanko. Suhadole
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Beeedilo odslej: Kmetijska zadruga, št. 28, Ovijac Jernej. Most e 54. kmetje m
Bobnar Marija, kmetica, Mostp 38, p0"
Blagovica.
Izbrišejo se: Pustotnik Jože, Florjančič oblaščenka za 6t>podpi?ovnnie je Zore MaAnton, Boštele Karl, Moneta Tomaž, Per rica, knjigovodja, Moste 46.
Mihael. Suša Franc in vpišejo novi člani
Zadr VI 212/2
9034
upravnega odbora:
Okrožno sodišče v Ljubljani
Pustotnik Anton, delavec, Pete]injok4,
dne 14. avgusta 1950.
Resatë Joahim. Selce 6, Per Franc, Po-k
telinjek 4, Ovca Franc, Jelša 1. Lipovšek
.
Matevž. Blagovica 16, Šinkorec Jožef, Po- 528.
Besedilo: Kmetijska zadruga z •••••'
ljane, 7, kmetje.
Zadr VI 160/2
9030 nini jamstvom v Boštauju pri Sovnici.
Na zboru 12. III. 1950 eo ee spremen"»
Besedilo: Potrošniška zadruga z omejezadružna pravila v 1. in 2. členu.
nim jamstvom, Domžale.
Besedilo ortslH- Kmetijska zadruga
Izbrišeta ee Smole Tomaž in Narobe
Ivan ter vpišejo novi ©lani upravnega
Bošatniu pri Sovnici.
Izbrišeta ee člana ••••-vnega oaw»
odbora:

526.
Beeedalo: Kmetijska zadruga • omejenim jamstvom v Artičah pri Brežicah.
Na zboru 12. II. 1950 so ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Artičah pri Brežicah.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Petan Zdravko, Rozman Franc Predanič
Marija, Zupančič Martin, Lev&k Anton,
Verlovič Janez in vpišejo novj člani odbora:
Petan Alojz, Dečna sela št 11. Žerjav
Vinko, Trobež 5, GErjevič Jože, Zg. Obrez
št. 3, Predanič Janez, Sp. Pohanci 10,
Ogorevc Nežika, Dečna eela 26, Glogov,
šek Miha, Zg. Obrez 26, Lupšina Janez,
Trebež 12 in Gerjevič Janez, Arnovoselo
št. 12, vsi kmetje.
Zadr III 94/3
8215
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v* a*neči vasi.
Na zboru 5. II. 1950 eo se epremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Črneči vasi.
Izbnšejo se člani upravnega odbora:
Klemenčič Jože. Petan Franc, Božič Janez,
Klemenčič Jože. Skulj Anton in vpišejo
nov' okni odbora:
Papež Peter. pos. sin, Osterò 38, Stopar
Neža, p&f. hči, Črneča vas 7, Stipanič Matija, kmet. Prušnja vas 6, Zulič Jože,
kmet, Vrtača 3 in Sintič Anton, kmet,
Ošterc 3.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. julija 1950.
Zadr IH 120/4
8216

Stav. 27 — 31. Vili. 1050
Oblak Jože, Orešek Jože in vpišeta Slana
odbora:
Salamon Alojz, Gunte 5 tn Jekoč Alojz,
Boštanj 35, kmeta.
Zadr III 113/3
8219
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v črni.
Na zboru 11. VI. 1950 so 6e spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska za'đruga v
Črni.
Izbrišejo ee: Oeolnik Anton, Cehun
Ivan, Kuhar Leopold in pooblaščenec za
sopodpisovanje šfeblaj Frane ièr vpišejo
novi Sani upravnega odbora:
Urh Janez, kmet, Zavrh 2, Sušnik Anton, delavec 2aga 8 in pooblaščenec za
ecpodpieovanjo Osolnik Franc, knjigovod.
ja, Gòzd 20.
8948
Zadr VI 215/3
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje.
nim jamstvom v Globokem pri ••••••.
Na zboru 19. II. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga, Globoko pri Brežicah.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Volčanšek Pavla, Kene Ivan, Antončič
Alojz in vpišejo nevi ciani odbora: kmetje:
Cvetko Leopold, Globoko 19, Vrstovsek
Franc, Bojsno 41. Ogcrevc Franc, Mali
vrh 84.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. avgusta 1950.
Zadr III 57/3
8218
Besedilo: Kmetijska zadruga v Globokem pri Brežicah.
Izbrišejo se člani upravnega odbora:
Slovene Ivan, Hotko Jože, Ver&tovšek
Franc in vpišejo novi člani odbora:
Cizel] Ivo, ing. agronomije, Brezje 10,
Sporiš Vilko, posestnik, Mali vrh 38 in
Antončič Alojz, delavec, Globoko 18.
Okrožno eođišco v Ljubljani
dno 30. avgusta 1949
Zadr III 57/2
9450
BeeedÖo: Kmetijska «adruga v Dol. Logatcu.
Izbrišejo se: Glena Mimka, Cemore Marjaru Križaj Marija in vpišejo:
Tršar Božo, kmeteki sin, Dol, Logatec
Št. 174, Menart Ivana, gospodinja, Mar.
tinj hrib '8, Korenč Franc, kovač, Dol. Logatec 145.
Okrožno sodišče r Ljubljani
dne 11. avgusta 1950.
Zadr V 8/9
8946

•

581.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Dragomeru.
Na zboru 30. aprila 1050 so se spremenila zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Dragomoru.
obrišejo ee: Starkež Leopold, Vrhovec
Anion, Lončar Ivan in vpišejo novj člani
upravnega odbora:
Logar Stanko, nameščenec, Log 19, Stanovnik Franc Log 57, Janša Anton, Log
St. 28, kmeta.
Zadr V S4/9
8953
Besedilo: Kmetijska zadruga 2 omeje»Jih jamstvom v Moravčah.

Straa 441
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Na zboru 25. III. 1950 eo se opremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmotijska zadruga v
Moravčah.
Izbrišejo se: Capuder Aleš, Slapar
Franc, Urbanija Martin, Legaj Franc, Mr.
čun OKü, Slibar Ludvik in vpišejo novi
člani upravnega odbora:
Lebar Franc, nameščenec. Cerar Ivan,
kmet in Jančigaj Josip, trgovec, Moravče, Brodar Anton, nameščenec. Dole, Go6tič Alojz, Moravče, Vidergar Edvard, Drüja 17, kmeta.
Zadr VI 172/3
8552
Besedilo: Kmetijska zadruga v Sugju.
Izorišeta se: Kozina Jože in Silca Franc
ter vpišeta nova člana upravnega odbora:
Stare Jože, delavec, Zapoiok 23 in Fajnič Franc, užitkar, Zapotok 16.
Zadr VIII 43/2
8551
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. julija 1950.

•

532.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Godiču.
Na zboru 9. III. 1950 so ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Godiču.
Izbrišejo se: Golob Francka, Gerbič Janez, Humar Alojz, Lukan Anton in vpišejo novi Člani upravnega odbora:
Kališnik Miha, delavec, Godič 32, Sušnik Pavla, kmečka delavka, PodjeHe 3,
Hribar Marija, gospodinja in Šimenc Filip, nameščenec, oba iz Godica.
Zadr VI 163/2
9303
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim
jamstvom v Radomljah.
Na zboru 10. IV. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga r
Radomljah.
Izbrišejo ee: Stifiar Anton, Volčji potok 29, Repnik Franc, Volčji potok, Andrejka Anton, Rudnik in Rode Karl, Rova 6, kmetje.
Zadr VI 191/2
9302
Okrožna eodiščo v Ljubljani
dne 17. avgusta 1950.

•

Besedilo odslej: Kmetijska zadruga, Kr.
ška vas.
Izbrišejo se: Žokalj Ivan. Ivšič Miha,
Prišelj Alojz, Galič Janez, Lorber Albert,
Pavlovič Jože in vpišejo novi člani upravnega odbora:
Slovene Jože, Krška vas 9, Kolar Anton, kmet. Sin, Velike Malence 3, Butara
Martin, Krška vas 61, Fran Ivan, Krška
vai 46, Mohor Franc, Mrzla vas 5 in Kovačič Franc, Krška vas 53, kmetje.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. avgusta 1950.
Zadr III 103/2
8788

•

535.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Logu pri Sevnici
Na zboru dne 19. III. 1950 so se epre.
menila zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Logu pri Sevnici.
Izbrišejo ee člani upravnega odpora:
Aiveec Anton, Brinovec Slavko. Novšak
Jože, Siati• -Jože, Zore Martin, Sinkovič
Anton u Erjavec Milena ter vpišejo novi
člani odbora:
Znidaršič Anton, kmet, Konjsko 9, Erja.
vec Franc, kmet, Log 12, Kurnšk Ivan,
zadružnik. Log 42, Lisec Anton, kmet;
Lukovec 5.
Zadr III 127/5
8217
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. julija 1950.

•

536.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Naklem.
Na zboru 17. III. 1950 so eo spremenile
pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga T
Naklem.
Izbrišejo se: Pavlin Anton, Berle Franc,
Podakar Miha in vpišejo novi člani uprav*
nega odbora:
Ferjanc Lovro, goet. Strahinj 52. Kenda
Valentin, Naklo 8 in Jošt Peter, Strahinj
št. 12, kmeta.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. julija 1950.
Zadr VI 81/4

597.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omej*«
nim jamstvom v Nevljah.
Na zboru 22. VII. 1950 so se spremenila zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska za'đruga •
Nevljah.
Izbrišejo ee: Golob Kari, Vidic Valentin, Kuhar Francka. Mlakar Marija in
vpišejo nov? člani upravnega odbora:
Zabrezovnik Julka, gospodinja, Uševk
št. 9, Homar Janez, Vrhpolje 25, Svetic
Franc, Vrhpolje 29, Humar Franc Nevlje
št. 23.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. avgusta 1950.
Zadr VI 188/2
9522
*
538.
Besedilo: Kmetijska zadrega « omejenim jamstvom v Slovenski vaü.
Na zboru 25. VI. 1950 ao ee epremenila
zadružna pravila.
•
Besedilo odslej: Kmetijske «edrega. Slo534.
Besedilo: Kmetijska zadruga • omeje- venska vas.
Izbrišejo se: Gregorčič Anton, TomSiC
nim jamstvom v Krški vasi.
Na zboru 5. "il. 1950 eo se spremenila Ludvik, Kramar Franc in vpöejo novi
l člani upravnega odbora:
zadružna pravila v 1. in 2. členu.

533.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Jaršah.
Na zboru 16. VII. 1950 so se spremenila zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Jarlah.
Izbrišejo se: Gerbec Franc, Zargi Ignac,
Giovanelii Pepca, Jubant Pepca, Slabič
Ivan in pooblaščenka za sopodpisovanje
Hvalic Zoìka ter vpišejo novi člani upravnega odbora:
Jeglič Franc, ekonom, Zg. Jarše 10,
Zupan Janez, kmet, Preserje 17, Smolnikar Jožef, krojač-, Rodica 45, Juhant Jože,
kovač, Sp. Jarše 14, Marinšek Franc, kmet,
Preserie H in. pooblaščenec za sopodpisovanje: JenČič Marcel, Knjigovodja, Sp.
Jarše 23.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. avgusta 1950.
Zadr VI 178/2
9331

URADNI LIST LUS
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Butola Viktor, brzojavni mojster, ••.
etenik 10, Hlebec Anton, kmet, Straža 16
in Gregorčič Anica, kmečka hči, Rakovnik
čt. 26.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. avgusta 1950.
Zadr III 66/5
9032

•

539.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Sorici.
Na zbora 2. IV. 1950 6e je Zadružna
elektrarna v Sorici, zadruga z omejenim
jamstvom (Zadr. III 89) spojila e to zadrugo.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga, So.
rica.
Izbrišejo se: Drol Kari. Cufer Stanko,
Frelih Jakob, Frelih Franc, Ftrelih Alojz,
Bevk Anton in vpišejo novi člani upravnega odbora:
Kemperle Janez, Sp. Sorica, Suiter Martin, Zg. Sorica št. 27, Tavčar Franc, voznik, Sp. Danje št. 10, Jensterle Peter. Zg.
Danje št. 3, kmetje.
Zadr VI 30/4
8831
Beeedilo: Kmetijska zadruga v Zdolah.
Izbrišeta se Gerjevič Vinko, Lapuh Albin in vpišeta nova člana upravnega odbora:
Špiler Ivan, Anovec 21 in Ban Jožef,
Zdole št. 19. kmeta. „
Zadr III 67/4
8832
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. avgusta 1950.

•

640.
Besedilo: Kmetijska zadruga * omejenim jamstvom v Stari vasi pri Bizeljskem.
Na zboru 5. II. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga
Stara ras pri Bizeljskem.
Izbrišejo se; Šepetavc Vinko, Mežnerak
Karl, Gabron Anton, Kocjan Franc, Stergar Franc, Trotošek Jurij, Pliverič Adolf
in vpišejo novi člani upravnega odbora:
Podpečan Franc, kmetski ein, Dramlje
št. 15, Per Andrej, kmet, Dramlje 31, Kajs
Franc, kmet. 6in, Dramlje 16, Rajterič
Franc, kmet, Stara vas 54, Božiček Franc,
kovaški pomočnik. Stara vas 88, Balon
Anton, kmetski ein. Stara vas 62, Iljaž
Franc, kovašk' vajenec. Gregovci 15 in
pooblaščenec za eopodpisovanje: Barlec
Jože, trg. poslovodja. Stara vas 51.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. avgusta 1950.
Zadr IV _ 2/4
8947
541.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Vrlipolju.
Na zboru 25. III. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. ;n 2. členu.
Beeedilo odslej: Kmetijska zadruga,
Vrhpolje.
Izbrišejo ee člani upravnega odbora:
Cerar Stefan, Kokalj Franc, Mihelčič Alojz,
Morela Martin, Brndar Make, Makovec Anton, pooblaščenca za eopodpisovanje Moreta Tvan. Peterka Feliks <n vpišejo novi
člani odbora:
••••• Miha, Zg. JavoršČica. Pele Ignac,
Sp. f,,ìtanj, Orar Ignac ;n Koderman
Franc, Sp. Javorščica. kmetje. Cerar
Franc.. Sp. Javot^čica in Peterka Feliks,
Stegne, nam eupnea.
Okrožni- -odišče v Ljubljani

dne 17. jul.|o 1950.
Zadr VI 159/3

7875

Stey, •, — 81. VWI. 1030

Županec Franc. Rošpoh, Muršič Jožef,
541.a
.
Besedilo Kmetijska zadruga z omejenim I Gradiška, zadružnika. Županec Franc je
jamstvom na Viru.
predsednik odbora.
Zadr V 67
8887
Na zboru 11. VIII. 1950 6o se spremenila zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Zg. KunBesedilo odslej: Kmetijska zadruga na gota.
Izbrišejo se: Fiignar Iran, Marko Miha.
Viru.
Izbriše se Mesar Anton in vpišejo novi Bračko Anton, Bratuša Vinko, Majcen Jožef in vpišejo novi izvoljeni člani upravčlani upravnega odbora:
Hočevar Franc, kmet, Količevo 11, Je- nega odbora:
reb Frančiška, kmečka hči, Količevo 19,
Gril Štefan, nameščenec, Plintovec,
Bračko Franc, zadružnik, Vrtiče, Krištofov
Ker« Franc star., krej. pomočnik, Vir 2.
Otilija, kmetica, Plintovec, Ozebek Peter,
Okrožno sodišče v Ljubljani
kmet, Vrtiče. Fluher Franc jo predsednik,
dne 22. avgusta 1950.
Gril Štefan pa tajnik odbora.
Zadr VI 218/2
9301
Zadr III 107
8891
•
542.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. avgusta 1950.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga, Bolehncčici.
•
Izbrišejo se: stuhec Ciril, Šijanec Alojz,
544.
Plaveč Franc in vpišejo novi izvoljeni člaBesedilo: Kmetijska obdelovalna zadruni upravnega odbora:
ga Iljaševci.
Belak .ložff, Slavic Alojz, Berkovci, SenIzbriše ee Makoter Franc in vpiše novi
ear Jožef. Stuhec Franc, Bolehneč.oi, Ma- izvoljen-: član upravnega odbora:
rinič Franc in Krajne Franc, Slaptinci,
Peršak Mata, zadružnik, Inalerei. Pervsi zadružniki. Belak Jožef je predsed- šak Franc je predsednik odbora.
nik upravnega odbora.
Zadr V 46
8213
Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. aivgusta 1950.
dne 27. julija 1950.
Zadr V 65
9457
•
•
545.
543.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Mala NeBeeedilo: Kmetijska zadruga, Desternik.
delja.
Izbrišejo se: Zelenik Tomaž, Kožuh MaIzbrišejo ee: Stuhec Franc, Kump Joriea, Rebrnjak Franc. Koser Feliks, Ma- žef, špindler Kari, Bohanec Franc. Horrinič rV.vard in vpišejo novi izvoljeni čla- vat Matija, Kavaš Matija, Horvat Ivan.
ni upravnesa odbora:
Vrbnjak Simon, Sodeč Jože! in vpišejo
Zelenik Jožef, kmet, Zasadi, Belec Kon- novi izvoljeni člani upravnega odbora, zarad, Vdntarovci, Kramberger Alojz, kmet, družniki:
Slana Jožef, Bodfelavci, Sesula •••••,
Dolič, Bela Jakob, Desternik, Sok Janez,
Vintarovci. Mohorič Kari, Svetinci, kmet- MoravcI, Ivanjaič Anton. Bučkovci, Magje, Marinič Janko, nameščenec, Desternik dič Anton je predsednik, Segula Alojz pa
in Krajne Kan, Lcčki vrh ter Pihler Franc, tajnik odbora.
Jiršovci. kmeta. Zelenik Jožef je predsedOkrožno sodišče v Mariboru
nik. Belec Konrad podpredsednik, Kramdne 14. avgusta 1950.
berger Alojz pa tajnik odbora.
Zadr •1 4
9028
Zadr IV 102
8889
•
Besedilo: Kmetijska zadruga, GTlava.
546.
Izbrišejo se: Kosi Franc, Prelog August,
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruNemec Franc, Jandl Adalbert. Prelog ga. Negc-va.
Angela, Juger Ludvik in vpišejo novi izZadruga temelji odslej na novih pravivoljeni člani upravnega odbora, zadruž- lih, sprejetih na zboru 25. VIII. 1949 in
deluje po pravilih kmetijske obdelovalne
niki:
Dolamič Slavko. Kolbl Janko, šalinci, zadruge 2. oblike.
Rajter Matija, Kristanci, čagran Ciril in
Izbrišejo ee: Sitar Mihael, Miler Miro
Seršen Jakob, Banovci. Filipič Anton je slav, Potočnik Jožef, Kovačič Anton, Sen
predsednik. Dolamič Slavio, podpredsed- veter Alojz, Pfajfer Franc, Miler Marija,
nik, Kovačič Stanko, tajnik, Novak Jakob Kukovec Konrad in vpišejo novi izvoljen:
pa blagajnik odbora.
člani upravnega odbora:
Zadr IV 30
Vakaj Jožef, Petek Franc, Jelovnik JaTrstenjak Franc in Tomažič AntoniBesedilo: Kmetijska zadruga, Ivanj- kob,
ja, vsi iz Negove, Vaikaj Jožef je predsedkovci.
nik odbora. Pooblaščenka za sopodpi&o
Izbrišejo se: Bogša Jožef, Turin Anton,
vanjo je Sajhar Marija.
Sušter Pavel. Rajh Rudolf, Gorjak Alojz,
Okrožno sodišče v Mariboru
Stuhec Matilda, Pongracič Franc, Masten
dne 17. julija 1950.
Anton, Grof Stanko • vpišejo novi izvo.
Zadr II 111
7814
Ijeni člani upravnega odbora:
Kranjc Stanko, zadružnik, Lahonci, Skrinjar Franc, Veličane, Trop Marija, Pav- 547.
iovsk' vrb, Šoštarič Ciril, Libanja. kmetje,
Besedilo: Kmetijska zadruga, Pamcče.
Skoliber Maks. Stanovao. Lenarčič MaIzbrišejo se: Razgoršek Ivan, Krivec
tija, Strezetma. Janežič Ivan, M. BrebrovViktor Zvikart Peter, Vrbnjak Ivan, Save
nik, zadružniki Ribič Franc je tajnik odAnton, Rednak Jožef, Krev-b Elza in vpibora.
šejo novj izvoljeni ctoni »pravnega od
Zadr II 89
8890 bora:
Plaznik Avgust, ravnatelj, Pameče, LaBesedilo: Kmetijska obdelovalna zadrukoviek Tona, predsednik KLO Gradišče,
ga. Spod. Knngota.
Prnšnfkar Beti. gospodinja. Plaznik Iva"Izbrišejo «e: Jare Anton, Žižek Jožef.
kmetovalec. Pameče, Save Marija, km?
Vnkaf Mihaela n vpišeta nova izvoljena
hči. Troblje, Logar Ivan, obratovodja "
člana upravnega odbora:

Štev. 27 — SI. VIII. ÎSÔO
ttMïi '• AlujZ, kmeti Fun.i'če. Plaziiik AvgUGt je Frc'i?,.d'u,k odbora
01.••••• «oriiâfe- v Mariboru
dne 23. avgusta 1950.
Zadr V 8
0374
548.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Podvclka.
Po eklepih zborov kmetijskih zadrug
Pod\ elisa in Lehen, potrjenih z odločbo
OLO Maribor okolica, *». 1313/1—50 ee je
s Kmetijsko zadrugo Podvelka e sedežem
v Podvnki /družila Kmetijska zadruga
Lehen na Pohorju. Pravice do obveznosti
združene zadruge Lehen na Poh. preidejo
na Kmc iitsko zadrugo Podvelka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. avgusta 1050.
Zadr II 138
H6S6
•k
548.
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih tadrug, Politane.
Izbrišejo se: Stimee Franc, Salej Ivan,
Drofcnilt Karel. 2var Ernest, Berce Anton, Rahle Ivan' in vpišejo novi izvoljeni
Elani upravnega odbora:
Tašier Jaroelav, predsednik. Loče, Sale]
Viljem, podpredsednik. Pristava, Ivanuša
Simon, predsednik KZ, Ratanska vas, Božiček Edo, nameščenec, OLO Poljčane, Zafošnik Anton, pred*ednik KOZ, Kovača
vas, Beškovnik Karel, predsednik KZ Sko.
marje, Klokočovnik Anton, predsednik
KZ Tolsti vrh, Gajšek Make. nameščenec,
Poljčane. Taller Jaro ie predsednik. Salej Viljem podpredsednik odbora. Kot
pooblaščenca za sopofipisovanje se vpišeta:
Tomažič Iviin. Poljane in Repič Adr>lî,
računovodja OZKZ Poljčane.
Zadr V 115
9029
Besedilo: Kmetijska zadruga Spodnja
KungQta.
Izbrišejo se: Brunček Franjo, Muršič
Franc, Janžekovič Mirko, Lukman Ciri]
in vpišejo novj izvoljeni Mani upravnega
odbora :
Rp^nik Jožko, kmet, Gradiška, Rudi
Franc, nameščenec, Sp. Kungota, Medved
Anton, Dobrenje, Majcen Rudi, Rošpoh,
zadružnika, Hauptman Franc. Rošpoh,
Purkart Franc, Rošpoh, Petek Ivan, Gradiška, Ambrož Franc, Rošpoh, Flajšauor
Jožef, Kozjak, kmetje. Rpfmik Jožko je
predsednik odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. avgusta 1950,
• Zadr IV 07
9026

•

550.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Rogatcu.
Izbrišejo 66 člani upravnega odbora:
Dirnbek Anton, Okom Karl, dr. Muster
Jožef, Marino Andrej, Kolar Janez, Polajžer Jožef. Sipec Andrej, Zgartner Franc,
Lužar Amalija in vpišejo novi izvoljeni
člani odbora:
Ozvaldič Jožef. Rogatec, Geršak Franc,
Tlake, Dolšak Franc, Rogatec, Smole
Franc. Rogatec, Križanec Kva Rogatec m
Srni» Karel. Tlake. km»tjo. Ozvaldič Jože
ie predsednik, Goršak Franc podpredsednik, Dolšak Franc pa tajnik upravnega
°dbora.
.Ozvaldič Jože )e predsednik, Geršak
••, Dolšak Franc pa tajnik odbora.
Zadr VI 22
7524
Besedilo: Kmetijska zadruga St. •• •
oloy. gor.
Izrišejo ee Slani upravnega odbora:
••••• Ivan. Hercog Kari, Bukovec Nežka
u» vpešejo novi Izvoljeni Slani odbora:

URADNI LIST LRS
Strnad Ježe, Novak Joeipina, Rener
Ludvik, vsi kmetje v St. Ilju.
Zadr II 88
7523
Okrožno sodiščo v Mariboru
dne 12. julija 1950.
551.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Selnica ob
Muri.
Izbrišejo ee: Unterlehner Ivan, Pezdiček Andrej, Krgner Kawjliaa. Toplak
Franc, Rajzman Karl in vpišejo novi Izvoljeni člani upravnega odboVa:
Trifuncvič Dragiša, Krebs Mirko, MaGora Kristina, Drozg Franc, Breg Franc,
vsi kmetje iz Semico ob Muri. K^oa Alojz
je predsednik, PoŠ Ivan pa tajnik upravnega odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. avgusta 1950.
Zadr III 104
0458

•

652.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna aadruga, Sv. Martin pri Vurbcrgu.
Izbrišeta ee Grušoraik Ignac, Grušovnik Avguštin in vpišejo novi izvoljeni
elani upravnega odbora, zadružniki:
Zajšek Leopold, Kosejr Suzana, Majninger Ambrož in Zavee Jakob, vsi od Sv.
Martina pri Vurbergu.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. avgusta 1950.
Zadr V 18
9027

•

553.
Besedilo: Vinogradniška obdelovalna zadruga >Vinski vrhovi« Vel. Brobrovnik,
p. Sv. Miklavž pri Ivanjkovcih.
Izbrišejo ee zadružniki: Kiirner Janko,
Brebrovnik, Pintarič Stefan, Ivanjkovci,
Rajh Alojz, Petovar Ivan, Stanovino, Kol.
mančič Jožko, Brebrovnik.
Kolmančič Jožko je predsednik upravnega odbora.
'
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. avgusta 1950.
Zadr II 110
8S92

•

554.
Besedilo: Kmetijska zadruga Zavru.
Izbrišeta ee: Hrnčič Franc, Veselic Martin in vpiše novi izvoljeni Član upravnega odbora:
Veselio Alojz, delavec, Hrastovee. Pravdic" Franc je podpredsednik odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. avgusta 1950.
Zadr III 47
9373
Izbrisi
555.
Besedilo: Stavbna zadruga »Mirni dom«
v Ljubljani z omejenim jamstvom T likvi.
daciji.
Zaradi končane likvidacije.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. julija 1050.
Zadr II 13/16
, 8361

•

556.
Besedilo: Zadružna elektrarna v Sorid,
zadruga z omejenim jamstvom.
Zakadi spojitve e Kmetijsko zadrugo SorJca (Zadr. VI 80/4)'.
Okroznq sodišče v Ljubljani
dne 10. avgusta 1950.
Zadr III 89/39
8833

Stran 443

Oglasi sodišč
. /.'.'mijiskoknjižni oklici
Rz st. 106/50—1

9421
A
Oklic
o začetku poizvedb zaradi osnovanja novo
zemljiške knjigo •• katastrsko občino
Puconci v sodnem okraja Murska Sobota.
Poizvedbe zaradi oenbvanfa nove zemljiške knjige za katastrsko občino Puconci
bodo od 15. IX. 1950 dalje veak ćelav?
Qik od •. do 1•. uri v Pueoncib št. 11,
K poizvedbam loj pftîkjo vsi posestniki,
hipotekami upniki • osebe, ki imajo
pravno kotiert od tega, da ee poizvedo
lastninske pittrice trn da «e ugotovi isto.
vernost sedanjih oaoačh pafcel s prejšnjimi označbami. Äavsiftilj smejo vse, kar
utegne pojaanKi stanje stvarj in očuvati
njihove pravice^K poietetiöam^ je treba
' tarlrAflg flji TJ
dfagt ••••••%
Da ee vsakomur amoçjrjî vpogled v po.
daUce, Id jih j© •••••• đo «daj že zbralo,
bodo razgrnjeni posestni listi, seznami
parcel in lastnjkov ter zemljiškoknjižne
mape cd 31. VIII. do 14. IX. 1050 vsak
dan od 7. do 14. pri tem sodišču v 6obi
št. 7.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 22. avgusta 1950.

Oklici o skrbnikih
in razpravah
G 284/50-6
0255
Tožba za razvezo zaKorja: Sober Simon,
delavec, Maribor, Mladinska 2 jproti Sober
Mariji, prej v Plitvi« 18 pri A.QaČa.h. Raisprava bo 12. IX. 1950 ob 12. uri pri tem
sodišču, soba £t. 86. Skrbnik Sancin Nada, nižji pravni referent-pripravnik pri
tem sodišču, ki ga bo zastopal na njegovo
nevarnost in stroške, dokler se ne oglasd
sam ali ne iinenuja pooblaščenca.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 12. avgusta 1950.

Amortizacije
U^ede se postopanje za amortizacijo vrednotnic, katerih imetniki so pozivajo, naj
v danem roku priglasijo svoje pravice,
sicer se bođo vrednotnice izrekle za
neveljavne
I R 146/50-4
9325
Jamnik Janez, posestnik, Zbure 23. Novo mesto, prosi za amortizacijo izgubljene hranilne knjižice Mestne hranilnice v
Ljubljani št. 215560 na ime Novljan Jožefa, z vlogo 3944 din dne 31. XII. 1950.
Priglasitveni rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 22. avgusta 1950.
I R 508/50
. 9250
Jerovšek Jakob, skladiščnik v Mariboru, Gospoevetska 25, pros' za amortizacijo: vložne knjižico bivSa Okrajne hranilnice v Rogatcu «t. 777/4, v vrednosti 1807 in
1730 din; vlojnß knjižice bivše Okrajno
hramjnjce v Smv. Konjicah St. 16022, v
vreaTTOi 2567.75 din; vložne knjižice biv•• Kmečke hranilnice in posojilnice v
Poljcanab. št. 1122, v vrednosti 3310 dia
25 par; vlpžne knjižice bivše Hreoftnico
in posojilnice v ZiMah Sf. 541. v vrednosti
2241 din.
Okrajno sodišče v Slov, Bistrici
dne 15. avgusta I960.

•&• kW LBS

Razni oglasi
D- et. 23. 144/P—1950

9372

Spr'.aemba poštnega okoliša
Od 1. eeptembiä 1950 dalje boj pošla Sv.
Lenart pri Vel. Nedelji poslovala pod novim nazivom Podgorci.
Direkcija PIT Ljubljana
dne 23. avgusta 1950.

Pozivi upnikom in dolžnikom
naj v danem roku priglasijo terjatve oziroma poravnajo svoje obveznosti đo podjë&j v likvidaciji, sicer bodo dolgovi sodno izterjani
M Št. 1103/50
9507
Z odločbo Generalne direkcijo za Lesno industrijo LRS it. K 56/1—50 z dne
12.' VIII. 1950 preide Gozdarski lasno-induetrijski magazin Brežice, v sestavu LIP
Brežice, dne 1. IX. 1950 v likvidacijo,
lffiglàsitveni rok: do 30. IX. 1950.
Gozdarski lesnoindustrijski magazin,
uprava Brežice

•

&t. 3518-50
9330
Lesni odsek pri OZKZ Šempeter pri
Gorici, je v likvidaciji. Priglaeiveni rok:
do 15. septembra 1950.
Okrajna zveza kmetijskih zadrug. Gorica

•

8685
Republiško podjetje »Zivinoodkup«,
Grosuplje, je 6 svojimi podružnicami v
Novem mestu, Črnomlju, Kočevju in Trebnjem prešlo v, likvidacijo. Friglasitveni
rok: en mesec od te objave.
RepublKko podjetjo »Živinoodkup«,
Grosuplje v likvidaciji, p. Šmarje-Sap

•

6t 896/50
9451—1
Potrošniška zadruga z o. j. rajona I
Ljubljana, sedež Maear.ykova 15, Je po
sklepu občnega zbora z dne 11. VIIÏ. 1950
prešla v likvidacijo. Priglasitveni rok:
en mesec po tretji objavi tega poziva.
Likvidacijski odjjor

•

St. 1773/1960
9297
•Lesno industrijsko podjetje Nazarje kot
operativni upravni voditelj razglaša, da
preneha Gozdarski lesnoindustrijski magazin Nazarje po odločbi Generalne direkcije za lesno industrijo LRS št. 56/1-50 z
dne 12. VIII. 1950 s poslovanjem 31.
VIII. 1950 » preide 1. IX. 1950 v likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni od te objave.
Likvidacijska; komisija (Kralj Jože)
St. 32115
9422
Gozdarski Iesno-indnstrijski magazin
Postojna v eeetavu organizacijske enote
LIP Postojna preide e 1. IX. 1950 v likvidacijo. Priglasitveni rokï do 30. IX.
1950.
Okvidacfjslča ïomïsija:

Izgubljene listine
preKHcujejo
Aneelj Stanko, miličnik, vojaško knjižico, milfcniško eđužbeno izEtómléo. 8973
Adrifleg EetfpoJd, Ljubljana, Kolezijska
It. '«. nsebno izkaznico, izdano od uprave
NM v Ljubljani, izkaznico za kolo in sindikalno knjižico.
9220

Sj*g. 27, -? 31. VIE lOpO

Andrijani Milica, Ljubljana, Florijanska
ul. 24, osebno izkaznico št. 0899*56, izdano
v Ljubljani.
9272
Antonič Miroslav, DES, Kanal, delavsko
knjižico št. 1467596.
9237
Apolonija Andrej, Podgrad 7&, roj. 4. IV.
1884, osebno izkaznico it. 67, izdano v
II. Bistrici decembra 1949.
84S2
Arko Peter, Ribnica na Dol., izkazn:co
za kolo, evid. št. S—118. tov. št. 715540.
9320
Avtoobrat Mestne klavnica v Ljubljani.
prometno, knjižico tov. avtomobila znamke
>Ford<, evid. št S—1807.
9332
Babnik Ivan, Sela 7, p. Dobrunje,
osebno izkaznico, izdano v Podlipoglavu.

Dolenc Jakob, Stara Loka 97, KLO
Skoija Loka, evid. tabïico za kolo št. S—
4—15687.
9274
Drajzibner Frančiška, Maribor, Tezno,
Bolgarska 9, esebno izkaznico, iž'dano na
Pobrežju 1945.
9005
Druîovka Ladislav, Ajševica pri Gorici,
vojaško knjižico št. 776, serija PtT-0001,
izdano v Ljubljani.
9353
Državna založba SJovenije, Ljubljana,
evid. tablico za poifcvóxìni avtomobil
znamke »Mercedes« št. S—0452.
9323
Džubon Stolan, Sodišmci, p. Rankovci,
vojaško knjižico.
k 823^
Lrdcla Genovofa, Sežana 19, p. Apače,
8144
osebno izkaznico.
02 J 6
Erjavec Franc, Ljubljana, Bežigrajska 6,
Bavdek Cirila, Ljubljana, Knafijwa delavsko knjižico, izdano od Ministrstva
IO/IH, osebno izkaznico izdano v Ljub- za delo. Ljubljana.
91S9
ljani9190
Fakin Konrad, Loke 242, Trbovlje, knjiBernik Marija, Ljubljana, Sibeniška 17, žico za kolo z evd.'¥t. tablfce 1891. 9247
osebno izkaznico, izkaznico za kolo. udarFegič Tončka roj. Henigman, 22. VIL
niško in OF izkaznico, industrijsko nakaznico za II. tromesečje 1950 ter izkaznico 191,3, Ribnica na Dol., spričevalo 3. ra.zr.
9319
za kurivo K-3 in K-2.
9219 meščansko šole v Ribnici.
Birsa-Vidmar Frančiška, roj. 7. II. 1891,
Fekonja Ivan, Maribor, Korenčanova 5,
Ribemberk, Vas št. 50, osebno izkaznico. knjižico za kolo, št. tablico S—17—4995.
90Ò6
9W9a
Felicijan
Vinko,
kroj.
mojster,
&t.
Janž,
Bitenc Viktor, Ljubljana, Rečna 6,
osebno izkaznico, delavsko knjižico, knji- p. Velenje, mojstrsko spričevalo o izpitu
žico za kolo in knjižico za kolo •• ime iz krojaške stroke, izdano v novembru
Ložar Valentin, Ljubljana Rečna ulica.
1940 od mojstrske izpitne komieijo ZOÏ< v
8503
0315 Ljubljani.
Bizjak Alojz, Kamnik, Cankarjeva 47,
Fon Anton, Koseč 14, KLO Drcžnica,
izkaznico za kolo št. 807779, evid. šte- osebno izkaznico št. 1262. izdano 11. IV.
vilka S—7S0O.
9229 1946 v Tolminu.
9117
Bizjak Anica, Ljubljana, Triglavska 5,
Frangež Stefan, Sp. Jablane 11, p, Cirosebno izkaznico, izdano v Ljubljani 1945. kbvce, orožni ïièt, lovsko karto in' osebno
9474 izkaznico.
8997
»Cestogradnja« Ljubljana, Vilharjeva 14,
Gal Poter, Geterovci 56, p. DoL Lenprometno knjižico tovornega avtomobila, dava, osebno izicaznico it. 450, izkaznico
evid. št. S—0925.
9271 za kolo'št. S—24793 in izkaznico OF.
8593
Colarič Branko, knjigovodja LIP, Brežice, prometno knjižico na ime Martin Pe•••• Igaac^,J)juJbljana, Slomškova 9,
tan, šf. Lenart, izdano v Krškem.
S064 •••••• o predvajala 'vzgojï in potrdilo
9224
Cornino Ciril, Mirna 13 na Dol., vojaško o odda3£'!kože.
knjižico.
9322
Glavni odbor Zveze •^•••• TOjnih inCotič Cvetka, Renče 234, osebno izkaz- validov^, tfjn&ïjana, ,ié^v^vCoM•Âbn'ega
nico, izdano v Tolminu.
8820 avtomobila öamke >Fiat« Št'. S—8797.
9221
Cvajner Franc, Preska 43, p. Medvode,
Glogonjak
Radmila,
.Beograd,
Cetinjska
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani in
sindikalno knjižico, izdano od Direkcije št 4, osebno izkaznico''et* 2o74, izdano v
9013
drž. železnic v Ljubljani.
9l82 Beogradu Î945.
Gojkovič Franc, Šofer II. razreda., Hajčandek Alojr, roj. 5. •. 1898, Janeževo brdo 9, II. Bistrica, osebno izkaznico, dina 27 prii Ptuju, Šofersko knjižico'številizdano v II. Bistrici 1949, Živilsko nakaz- ka 2885 a tremi taloni ter knjižico o za9282
nico «izdano od KLO Bitnja.
8601 poslitvi.
Golja
Adolf,
OkrajnoMgradHeno.
podjetje,
Ciri«; Lađo. Ljubljana, Marinontova 41,
uslužbensko knjižico št. 103830.
9387 Tolmin, oaititaeeiß••••.• hrabrost« št,
Čuden Anton, roj. 17. I. 1875, Jesenice, 25058. izdano od tüba XXXI. divizijo.8592
Savsko nabrežje 30, osebno izkaznico, izdano na Jesenicah.
8774
Govekar Marija, Ljubljana, Draga 22,
9215
Cuk Karol, Ljubljana, Gosposvetska 4, sindikalno knjižico Št. 2942793.
»Gradbeni material« Maribor, izkaznico
potrdilo za predelavo kolesa znamke
>OpOlo<, tov. It. 56896, izdano v Ljublja- za kolo znamke >Viktoriac St. S-16-1007.
9134
ni 16. V. 1949.
9223.
Debeljak AJofo, Janhoya 6, p. Apače,
GAP Maribor»-pođoTalnicaf» Složeni Graosebno izkSaznfto' It. è, izdano o'd'ELO Sb- dec; prométto •••••£• "tovornega avtomovodenj.
8656 bila »Diàmont« S-5266, štev. motorja
9430
Delegacija drž. žitnega fonda, Ljubljana, 1212123.
Gosposka' 4, evid. tablico Št 1Ö98 pogoGrij ••••, župnik. Podgraje, jp, JI. B,1'
vornega avtomobila znamke DKÌW. 9490 etriča, osebno fenìci/ «f. ••• uj
9o27
Dolar Jože, Loče 17 pri Poljčanah,. evi- knjižico za kolo St. S-30-1Ì62.
SV
Petra
denčno tablico za kolo št. S—19—2631.
Grogl
8824
št. 51',
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Grum Stoika, Polzela,66, samski liet, Jzdan öS KLO Polzela 14. VII. «SO. 80Ï3
Hafner Marija, •••••••, Mafetroya 3,
osebno izkaznico, izdano na Jesenicah.
9313
Ilcmc Franc. Panco C, p. Smarje-Sap,. izkaznico za kolo, evid. St. S—8537.
9278
Hcdžct Katarina, Vescica 35, p. Ljutomer, knjižico za kolo znamke >i*vicb£ Številka S-21-1567, et. kolesa 7Ó4Ì50.
8495
Ilerij Marija, Breeternica, p. Kamnica
pri Mariboru, osebno izkaznico.
8866
Hočevar Rado, Šmartno pri Litiji, vojaško knjižico, izdano od II. divizijo v
Ljubljani.
9116
IIoTTat Karel, Gor. Bistrica 13, p. ÇrenSovci, knjižico za kolo znamke »Eltìktra<
št. 1542073.
8593
Hrast Janko, Livek 14, p. Kobarid,
osebno izkaznico št. 24590.
8662
Indost Jelka, etatisticarka v sopitami,
Sevnica, nove tekstilne točke, izdane z
vsemi kuponi od KLO Sevnica.
8345
Jagodic Angela, Dolenja vas 12,, p. Podbrezje, knjižico za kolo znamke »Phònixc
g. S—4—4215, sindikalno člansko izkaznico.
9284
Jelen Jožo, Mali vrh 4, ßmartnoob'Paki,
roj. Ü. III. 189S, vojaška IknjižiĆD. 8770
Jereb Anton, Roče 19, Tolmin, knjižico
za kolo znamke »Milena« št. 32843, It.
tablico 3919 in osebno izkaznico na ime
Jereb Antonija, Rože 19, Tolmin.
8604
Jerebic Stefan, M. Sobota, Ulica Kuzmića Stefana 6, roj. 8. VIII. 1902, osebno
izkaznico in izkaznico za kolo.
8753
Jovan Stane, Ljubljana, Pod gozdom 12,
sindikalno izkaznico, izdano od kraj. sindikalnega sveta v Litiji. •
9183
Kajdič Alojz, Lukavci 34, Ljutomer, potrdilo o stalni nesposobnosti, izdano od
voj. pošte 1288 v Osijeku 24. XI. 1949, .od
vojaške komisije.
8823
Kartic Gorta, Maribor, Studenci, Obrežna 31, osebno iskaznico, izdano v' Studencih 19-15.
9010
Klanjšck Franc, Makole, knjižico za>kolo
St. 1,376.562.
9004
Knez ing. Tomo, Ljubljana, Gosposvetska 1, ceebno izkaznico, izdano v Ljubljani 1. 1945.
9181
Kobe Miloš, DES, obrat Novo mesto, delovno knjižico.
9379
Kocmur Janez, Velika Loka 19, Žalna,
osebno izkaznico, izkaznico zà fiole, poročni list in potrdilo za točke.
9228
Kočovar Marija, Bojanja vaa 11, p. Metlika, invalidsko odločbo št. 66021 in člansko izkaznico ZVVI St. 23990.
9002
Kolari? Vera, Ljubljana, Salend'rova 6,
ualuzbeneko knjižico, izdano v Ptuju. 9352
Kolman Zofija, Maribor, Pobrežje. Ûlica
heroja Vojka 40, prometno knjižice- zà
kolo, «vid. št. ablicc S-16-2343. _ 794?
Kopin Ivanka, Juvanje 18, p. Ljubno,
izkaznico za kolo. evid. St. 1093.
834S
Koroäa Jožef, Odranci 276, p. Beltinci,
prometno knjiizeo za kolo 5fc 28993 in
°«ebno izkaznico na ime Koroša Karolina,
°oa Odranci 276.
7610
Korošec Ivan, Dragotlnci 24, p. Sv.-Jur
4 ob Sčavnici. knjižico za kolo znamke

••••••••
^Vikto/ia« št. 1-161606, številka tablice
&S£22&
8402
Kotnik Alojzij, Ljubljana, Okiškega 21,
tablico za kolo št. S-29893.
9222
Kozak Primož, Ljubljana, Subičeva 10,
knjižico za kolo.
9356
Kraljevič Marko, Maribor, Ppbrezje,
Ulica XIV. divizijo 125, cee ono izkaznico,
izdano v Ma'rìbóìni 1Ö45.
OŠ35
Kristan Ivan, roj. 2. VII. 1932, II. Bistrica, Titov trg 127, osebno izkaznico
št. 1644, izdano od MLO ÏL Bistrica.
8683
Krištof Edo, Maribor, Gorkega 10, vojaško knjižico, izdano od Štaba 14. polka,
VI. div. KNOJ, Stari Bečej.
90Ì1
Kuselj Milani Ljubljana, Pod' Turnom 3,
izkaznico rez. oficirja ser, RU-0ÖÖ1 R-št.
6225, izdano 30. IV. 1948, osebno izkaznico In izkaznico za kolo št. 29290. 9483
fcederhas Jožo, Vogričevci 31, p. Ljutomer, izkaznico za kolo, tov. št. 10703.
9217
Lelja Martin, Sv. Duh 60. p. Stara Fuž/••, knjižico za kolo znamko >Eïîta« številka 62039.
8661
Levanič Ivan, Maribor. Koroška 15, šoferekciknjižic^-žt. 3135, izdano v Mariboru
19$f ih oiebno izkaznico, izdano v Mariboru Ï945.
9239
1•••• Avgust, Maribor, Gledališka 4,
knjižico za tekstilije it. 735 Al.
9003
EJubič Anton, roj. 5. VI. 1894, HruSica 86, H. Bistrica, osebno izkaznico, izdano v HerpBlju-KoziHi.
9018
Luskoveo Pavla, Britof 61, Kranj, tablico za kolo, št. okvira 4-5415.
8340
Majcen-FeUks, Mure't3aci56,p. Gorišnica,
knjižico za kolo znamke >Welfrad< 5t. 5S9,
St. okvira 2136131.
8755
Marinšek Meri, roj. 6. VIII. 1920, Kačja
vae 33, Postojna, uslužbensko knjižico,
izdano od GDUI-LRS, Ljubljana in osebno" izkaznico, izdano y Pianini pri Rakeku.
8684
Mavri Marija, Maribor, Linhartova 23,
osbno izkaznico, izdano v Mariboru 1945.
9240
Medved Marjan, Ljubljana, Brod 25, maturitèfno spričevalo, izdano od' TSS v
Ljubljani.
•
9214
Mehi© Francka, Ljubljana Sv. Petra 62,
osebno izkaznico, izdânp * Ljubljani, izkaznico za kolo, evid. Št, S-28434 in sindikalno izkaznico. .9185
Mihelič Jožo, Globel J8, p. Sodražica,
knjižico za kolo et. fablicé 2575, št. okvira
47-Ï7826.
,9135
MiUavlina Ivan, roj. 22. XI. 1936, Skale
št. 99 pri Velenju, spričevalo I. razr. drZ.
nižjo gimnazije v Šoštanju, izdano za šolsko leto 1949/60.
8938
Mrak Jože, Hrastje'5, Kranj, vojaško
knjiižco, izdano od voj. odseka v Splitu.
9124
Mulafek Juš, Ljubljana, Dalmatinova 1,
osebno izkaznico. St. 97245/izdanö v Ljubljani in izkaznico, ìzdanq p'đ strojnega oddelka univerze v Ljubljani.
9270
Murîec Marija, Zg. DupleK pri ^Mariboru, prometno knjižico za kolo et. 5604,
evid. št. tablice» S-Ì7-951.
9231
Mtóina Zofija* Gor. Ceroyç 67, p. K°J*
sko pri Gorici.- osebno Izkaznico.
9343

Stran 445
Novak Olga. Maribor, Splayan?ka 6,
ožebnS izkaznico, odano" v Manb'öru 1950.
9Ó09
Oblak Milena poročena Mandeljc, Ljub>ljana, Tržaška 90, osebno izkaznico. 9114
0L0 Radgona, povorjeništvo za delo, delovno knjižico št, Î44815Ï na ime Štrakel
Franc in št. 12562Ž na imo Rajh Franc.
7969
Opara Leopold, Dol. Nemška vas 24,
knjižico za kolo znamke »Tribuna«, tov.
št. 6SS848, št. tablica S-7-74, izdano v
Trebnjem.
9427
Oraik Alojz, 2ice 35, p. Sv. Ana v Slov.
gor. knjižico za koto St. taShce S-22-221,

št. okvira 598887.

8444

Osterman Franc, Ljubljana, Malgajeva 8,
epričevalo I- razr. VI. drž. gimnazije v
Ljubljani.
'9273
Osvald Jakob, Sela 2, Osilnica pri Kočevju, oeebno izkaznico.
8864
Pančur Ana Podgorje 6 pri Kamniku,
knjižico za kolo §t. S-3-7698 in eeebno izkaznico.
8865
Pangos Viktor, Vižmarje 1, roj. 20. XI.
1908 v Malem dolu, Sežana, oeebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
9485
Pavlin Vida, roj. 18. VIII. 1918 v Hudi
Južni, osebno izkaznico.
8509
Pene Anton, Mošnje 23, p. Radovljica,
spričevalo o pripustitvi dijaka III. a razr.
drž. nižje gimnazije v Radovljici k nižjemu tečajnemu izpitu v jesenskem roku.
8603
Pcrlolja Klementina roj. Raditan, Hum
št. 22, Kojeko pri Gorici, 6Vojo osebno i>
kaznico in osebno izkaznico na ime Figar
Katarina roj. Znidarčic, Hum 21, Kojsko
pri Gorici.
8602
Pestotnik Pavel, Ljubljana, Cesta Bonafacija 63, Vič, osebno izkaznico, izdano v
Ljubljani in izkaznico ÖF.
9118
Petek Jana, Mekinje 16, Kamnik, tablico za kolo znamke >Presto< St. S&8507,
tov. Št. 1327731. .
8773
Petrič Slavka, Ljubljana, Litostroj, bloki, osebno izkaznico št. 14651, izdano v
Mirni peči.
9123
Pipan Fraiic, Cdrče 17, KLO Huje, osebno izkaznico, izdano v Kranju.
9187
Polajnar Marija, Potoòe 16, p. Preddvor, delavsko knjižico.
8902
Pompe Milan, Maribor, Pobrežje, Zagata 3, prometno knjižico za kolo znamke
>Steyer< št. 1111. št. tablice S-16-8942.
9238
PVLRS Ljubljana, evid. tablico osebnega avtomobila >Fiak i!. S-1515. 9336
Pretnar Angelca in Pretnar i Marija,
osebni izkaznici, izdani v Bršljinu pri
Novem mestu.
93S0
Prosenik Franc, Ljubljana, Hrenova 12,
Šofersko izkaznico št. 7409, fzdano 29.
VII. 1949 v Ljubljani.
9218
Radon Franc, Kranj, Gaitej 1, vojaško
knjižico, izdano od vojaškega odseka v
Ljubljani.
9184
Rajgel Franc, Sp. Bitnje It. 11, Kranj,
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka
Kranj in knjižico za'kolo,'evid. St. 648.
8992
Ramovä Draga, Ljubljana. Svetosavaka
St. 22. ceebno" izkaznico. Izdano v Ljubljani.
9324

Stran 446
Rejc Vincenc, Sp. Konomlja 42, p. Idrija, izkaznico za kolo St. S-26-2516. 86C3
Republiška poslovna zveza, Ljubljana,
Miklošičeva 6, preklic o izgubljeni izkaznici za kolo znamke »Bianki« evid. št.
S-1-28S91, tov. št. B 42607.
9188
Režonja Martin, TAM. Maribor, sindikalno, osebno, tovarnišEo, gospodinjsko in
OP izkaznico, izkaznico za kolo, St. okvira 483790, št. tablice 15608.
8(505
Rokavcc Franc, Zg. 2erkvd 82, Sv. Lenart v Slov. gor., promwnû •••••• za
kolo št. 884967, 5t. tablice S-17-fW. 8232
Rozman Jože, Prebačovo 24, Voglio pri
Kranju, izkaznico za kolo znamke »Pucn«,
evid. št. S-4007, tov. št. 8S44Ô8.
9180
Rus Branko, Ljutomer, Cesta Petro
Skuhale 0. knjižico za kodo, St. okvira
17266, evid. it. S-21-4873, Izdano v Ljutomeru.
8685
Sartori Božidar, Ljubljana, TyrJeva cesta 77/III, osebno izkaznico št. 053S59, Izdano 12. VI. 1945.
8851
Sellnšek Rozalja, Lancova vas 26, St.
Vdd pri Ptuju, knjižico za kolo St. 837401,
êvid. «t. 11.162.
8735
Semollï Albin, Sežana, Okap, osebno te
kaznlco, izdano v Sežani.
9127
Sever Matija, Cven pri Ljutomeru, tablico za kob št. 21-232.
7620
Sever Olga, LJubljana, Slomškove 25,
osebno izkaznico, Izdano v Sežani. 9338
Sindikalna podružnica rudnika Sivega
»rebra Idrija, sindikalne članske izkaznice
na ime: Smet Ivan. St. 68554, Kutin Anton, lì. 3006919 in PauSlS Avgust, Številka
1964252.
7650
Sindikalna podružnica Tovarne usnja,
Slovenj Gradec, člansko izkaznico številka
2998177. št. zveze 62633 na ime ••••••••
Ivanka, roj. 9. XI. 1928 v Starem trgu
pri Slovenjem Gradcu.
8753
Skoliber yiuTtin, kmet. Pušeuci 23, p.
Ormož, odpremniee St. 105 in 24 z dne
27. IV. 1950 in 22. V. 1950.
8775
Skubic inç. Karlo, Ljubljana, Malmiceva
St. 32, ossbno izkaznico, Izdano v Trbovljah' 1. 1940.
9481
Slabe Franc, Smrečje 19, p. Vrhnike,
knjižico za kolo 5t. S-2-7831.
9334
Slapar Alojzija, Trìii", Za MuSntkom 2a,
osebno izkaznico, izdano v Tržiflu, 9385
Slovenija •••1•, LJubljana, prometeo
knjižico tovornega avtomobila >Hansa
Loyd«, St. motorja IÔÔ28.
9269
Stare Bruno, Mengeš, Izkaznico za kolo
znamke »Zerjal« Sì. okvira 1003, evid. It.
S-3-8158.
9318
Stergar Lcopqld, Ljubljana, Celovška
cesta, blok 8. osebno izkazneio ili knjižico
za kolo št. 6779.
0383
SUlinović Stjepan, Ljubljana, Subiîeva
St. 2, delavsko, knjižico it, 1092823, 9275
Stok žarko, Ljubljana, Kpkaljeva 6,
osebno izkaznico St. 022537, izdano v LJubljani.
9386
Strah Miha. Zalog 106, vojaško knjižico,
lzdanp od ^••. odseka v Nilu.
9277
Sucič Steffinija, rpj, 14. XII, 1922, Kam,
nje 54, PoJie-Bohin], céebno izkaznico,I, te
IZt
84S4
kaznim OF in delavsko knjižico.
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Sulic Olga, Ljubljana, Bežigrad 18, osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
9492
Sušnik Anica, Ljubljana, Gosposvetska
5t. 4, osebno izkaznico, izdano v Gozdu
pri Kamniku.
9349
Svetik Jožo, Ljubljana, Litijska 8. vojaško knjižico, izdano od vojaškega odseka v Ljubljani.
9317
Skabar Miroslav, Vrhpolje 4, Sežana,
oeebno izkaznico izdano v Sežani izkaznico KPJ in ZB," izkaznico LMS in industrijsko nakaznico za I. tromeseûjo 1950.
8210
Škraba Franc, dijak, Ljubljana, Vodnikova 72, spričevalo XI. drž. gimnazijo v
Zg. Šiški iz leta 1950.
9488
Skraban Anica, Rogaševci 1, osebno izkaznico, izdano od KLO Rogašovci, prometno knjižico za kolo znamke »Puch«,
izdano v M. Soboti.
8322
Skrlj Franc, kmet, Materija 20, Sožana,
vojaško živinsko knjižico,- Izdano od komisijo za pregled konj voj. odseka v Divači.
87Ô7
Slambergcr Fruuc, Njivorce, KLO Hajdina, prometno knjižico za kolo St. 53034.
8490
Slcgl Bojan, Kamnik, Graben 88, izkaznico za kolo, evid. št. S-28197, tov. Številka 999434.
9122
Slibar Kristina, Ljubljana, 9trekljeva
št. 10, osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
9491
Sonc Albin, Ilirska Bistrica 157, osebno
izkaznico št. 34674, izdano v Tomaju in
sindikalno izkaznico.
9115
Spran Karolina, Maribor, Slomškov trg
St. 8, osebno izkazmico, izdano v žablju v
Vojvodini 1948 in deiaveko knjižico, izdano v Crikvenici 1947.
9007
Spunt Ivan, Kresnice 18, oeebno in Čebelarsko izkaznico ter izkaznico za koio.
9227
Slepec Nežka. hišna pomočnica, Ljubljana, Rožna ulica 35. osebno izkaznico,
izdano v Ljubljani. '
9335
Stim Morija, Ljubljana, Einapilerjova 21,
sindikalno Izkaznico St. 1257384.
0213
Struci Marija, Hrastje, Pekre pri Mariboru, prometno knjižico za kolo. St, 1792,
št. tablice S-17-103Ö8.
0234
Tancek Franc, Bietrica 28, p. Apaïe, te
kaznico St. 2702021.
8754
Tavčar Ivan, Maribor, Studenci, voja*
Sko knjižico, izdano od vöj, odseka Maribor 1947, osebno izkaznico, Izdano v Mariboru 1915.
0236
Tkalci« Franc, trg. pomočnik, Nedellice.
p. ••••••, knjižico za kolo, št. tablice
S.243924, it. okvira 782473.
65Ö0
Tomaži«" Jurij, čevljar, Slov, Konjice 36,
roj. 16. TV. 1910, svojo osebno izkaznico
in oeebno izkaznico na îme TomažJc" Helene, rojena 7. II. 1916.
8825
Torkar Valentin, Ribno 83 pri Bledu,
vojaško knjižico.
8970
Turk Ivan, GoreSja vas 41. KLO Slovenja vas, knjižico za kolo na Ime Ogrizek Martin, Zlotollčje.
0378
Ukmar Stanko. Sežana, roj- 13. VIJL
1920, delavsko knjižico St. J282285. 0302

Štev. 27. — 31. VIII. 1950
Urbane Alojz, Dragomslj 30, izkaznico
za kelo znamke »Triumph«, tov. št. 787655,
evid. št. S-2-15051.
9337
Ulipi Vlado, trg. poslovodja, Nova cerkev pri Celju, tablico za motor št. S-03332.
9347
Valig Ivanka, Preddvor 47, p. Kranj,
za5. osebno izkaznico, izdano v Kranju.
0489
Velkavrh Poter, Ljubljana, Tržaška 104,
osebno izkaznico, knjižico za kolo št. 17075
in delavsko knjižico.
9484
Verbec Franc, Ljubljana. Gerbiceva 72,
Velebitska 9, osebno izkaznico št. 056215,
izdano 26. VI. 1950 v Ljubljani.
9316
Vere Karla, Ljubljana, CelovSka 264,
osebno izkaznico, izdano v Gorici.
9350
Vider Božo, Ljubljana, Javornikova 8,
knjižico za kolo znamka »Erma« št. 24,
št. tablico S-22754, izdano od poverjenlStva za notranje zadeve MLO Ljubljana.
9012
Vldoviî Anton, Dogoše pri Mariboru,
knjižico za kolo znamke »Barodella« št.
81882, ît. tablice S-17-9412.
9015
Vidovi? Marija, Dogoše pri Mariboru,
knjižico z« kolo znamke >Steyer< številka
6210789, št. tablice S-17-9413.
9014
Vogriî Srečko, Solkan, Ulica IX korpusa, osebno izkaznico št. 4057, izdano ieta
1949.
9000
Vogrinec Kari, Maribor, Leningrajska 8,
prometno knjižico za kolo znamke >Waffenrad« St. 8179940, St. tablice S-16-74719233
Vojaïko trgovsko podjetje Ljubljana,
Gospoo'(Ta 3, prometno knjižico Za tovorni
avtomobil, ©vid. St. S-9S00.
9119
Vrtove« Ivanka, roj. 24. VI. 1909. •hemberk, Btrsi hi. 24, osebno izkaznico.
9369
Weiss Lojze, LJubljana, Cesta dveh cesarjev 401, osebno izkaznico.
9290
Zaje Joža, Ljubljana, Gradaška 8. izkaznico za kolo znamke »Puch«, evid. štev.
S-l-26195, tov. št. 677431
9276
Zaletel Marij», okolja Loka, Vinnaîe
št. 40, osebno Izkaznico, Izdano od KLO
Trato kolodvor, eindiknino knjižico in te
kdznico •• kolo znarrkr» »Dürkopp« "iv'-A.
št, 8-15179, tov, žt. 12003.
Olgi
ZdeSar Gabrijela, Vnanje gorice 104,
p. Brozoyjca, šok k o spričevalo I. a raz'VI, drž, e'mnazijß, v Ljubljani.
9487
ZeJko Franc. Matjaševci 34. p. Gor. Lendava, vojaško knjižico št. 2132/110 in c<sebno Izkaznico št. 122.
••
Zgonc Stanislav, Šmartno pri Litui, voJaSko knjižico, izdano 1. 1947 od vojaškepa
odseka v Celju.
0182
Zicdorn Vorncr. Moste, Mokronoška 2,
osebno izkaznico za inpzenietvo št. 4837,
izdano v Ljubljani in potno dovoljenje za
inozemstvo št. 02Ö9249, izdano v K'eïu,
NemSijo,
0355
ŽakelJ Mirko, Ljubljana. Gosposvetska
St. 12 osebno Izkaznico in Šofersko izkaznico St. 3036.
93*4
?gpjnar MiMJa, Ljubljana, Florijanska
št. 18. izkaznico za kolo, evid. št. S-3o4 *n
Izkaznico št. 2G8, izdano od filozofske fakulteto univerze v LJubljani^2'
ŽHPe« Jožko, LJubljana, Cesta pa Rožni: 47, ceebpo Izkaznico, izdano v Ptuju.

JUdaja »Onda} •* •** ••••• • ydgQ?aroi Ogda^j dr, Rertko. ••••••• •1» tiekajna >T«J«U ".'»miljn*, 1*11 LJubljani,
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Pologa k 28. kosu z dno 7. septembra 1950.
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Razglasi in oglasi
Državna gospodarska podjetja, zavode, urade in druge interesente
opozarjamo na knjige, ki jih imamo v zalogi:
GRADIVO ZA UPOKABO ZAKONA 0 ZAKONSKI ZVEZI. Zbirka, ki jo
je priredil dr. Bogdan Petelin bo izvrstno sluiiila vsem, ki imajo
opravka s spornimi zadevami iz področja zakorskih zvez. V njej je
zbrana vsa snov, ki se nanaša na zakonite predpise o zakonski zvezi.
Dodan je tudi zakon o zakonskih razmerjih med zakonca. Strani 28,
cena 10 din.
ZAKON O OBRTNIŠTVU Z VZORNIM STATUTOM ZA OBRTNE ZBORNICE,
uredbo o opravljanju dimnikarske službe ter cenikom za krojaška, šiviljšk* in tapetniška dela. Strani 85, cena 20 din.
PRIROČNIK ZA KRAJEVNE LJUDSKE ODBORE, III. DEL. Strani 227, cena
60 din.
Najobsežnejša, pa tudi najvažnejša izmed treh izdaj te publikacije, ki Je izšla
v izdaji Komiteja vlade LRS za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti,
prinaša poglavje o delu, socialnem skrbstvu, zdravstvu, presveti, znanosti
in kulturi, kinematografiji, radiodifuzni elužbi. fizkulturi bj vzgoji strokovnih
kadrov.
CENIK NIŽJIH ENOTNIH CEN ZA INDUSTRIJSKE IZDELKE, z veljavnostjo
na vsem ozemlju LRS. Stranj 202, cena 60 din.
Prinaša v [. delu načelne predpise v zvezi e cenami, važne za trgovino in
veljavne na ozemlju LRS, v II. delu knjige pa nižje enotne cene za živila,
za izdelke živilske, tekstilne, kovinske industrije, izdelke elektroindustrije, lesne
industrije in gozdarstva, cene za nekovine, gradbeni material, za kem.iSne.
usnjarske izdelke itd.
V naši prodajalni na Tyrsevi cesti 9 v Ljubljani se dobitjo tudi tele
knjige:
Stenograîski zapisnik H. izrednega zasedanja Ljudske skupščine LRS
v Ljubljani od 14. do 16'. II. 1949. Strani 184, cena 40 din.
Stenograîski zapisnik V. in VI. rednega zasedanja Ljudske skupščine
LRS v Ljubljani dne 6. V. 1949 in 1. X. 1949. Stranj 96, cena 32 din.
Stenograîski zapisnik III. izrednega zasedanja Ljudske skupščine LRS
v Ljubljani cd 17. do 18. I. 1950. Strani 439, cena 110 din.
Ravnateljstvo »uradnega Usta LRS«

Razglasi ministrstev
in ljudskih odborov
1

•"

-
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Register državnih
gospodarskih podjetij
iii

9732

Razglas

Pri vsaki registraciji Je eedeï podjetja
označen v besedilu, dan vpisa, spremembe
ili Izbrisa pa v datumu

Ministrstvo za kmetijstvo LRS razglaVpiei
sa Po 2. in 8. členu uredbe o zatiranju
Nalezljive ohromelosti prašičev (Uradni 1705.
•• LRS. št. 24-1.-0/49). da eo v LR SloB^edilo. (ioronjäke elektrarne (Kranj)veniji z nalezljivo ohromelostjo prašičev
Poslovni predmet: Proizvodnja in pro°«uženi okraji: Slovenj Gradec. Maribor daja električne energije.
{Oesto Maribor okolica, Murska Sobota in
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odPtuj.
ločba IV 5t. 1895/49/8 z dne 31. III. 1919;
Ljubljana dne 31. avgusta 1950.
v pristojnost vlade LRS je prešlo podMinistrstvo za kmetijstvo LRS
jetje z odločbo vlade FLRJ IV št. 1284/3
z dne 16. III. 1950. - Operativni upravni
Gr
ž. št. 18&V60
9493 voditelj: Generalna direkcija za elektrogospodarstvo LRS.
sprememba
Podjetje zaetopajo in zanj podpisujejo:
rodbinskega imena
Chvatal Drago, direktor, Vozcjj Milo,
.2 odločbo mestnega ljudskega odbora namestnik, Bradaška Fani, glavni računofinega
mesta Ljubljane, poverjeništva vodja in Polak Janez, blagajnik, po zakoJ1 notranje zadev« z dne 19. VII. 1950, nitih pooblastilih.
St. 243426-1950
9494
, f- St. 1885/50, |e bila Krniaku Antonu.
Besedilo: Nabavno podjetje elektrogo"> 10. IX. 1927 v Leiušu. Celja okolja,
?• vodniku v Ljubljani, voj. pošta 3908, spodarstva za LR Slovenijo, skrajšano:
•'21. členu zakona o osebnih imenih do- Elektronabava (Ljubljana).
Poslovn; predmet: Nabava in prodaja
ajena
6prememba rodbinskega imena v
naprav n materiala, potrebnega za Izvr*2renjak.
šitev elektrifikacijskega načrta za LR
Mln?miDmba velia od dncva ,e 0Diavc'
' **> Ljubljana, poverj. za notranje zadevo Slovenijo.

Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odločba IV št. 2833/49-2 z dne 12. IV.
1949; v pristojnost vlade LRS je prešlo
podjetje z odločbo vlade FLRJ IV štev.
1284/3 z dne 16. III. 1950. — Operativni
upravni voditelj: Generalna direkcija za
elektrogospodarstvo LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Karo Stanislav, direktor, ing. Piber Janez, pomočnik direktorja, Rovšnik Anton«
višji industrijski tehnik, Lajh Marija,
glavnj računovodja, Dobovišek Adolf,
pravni referent, ki podpisujejo po zakonitih pooblastil.
Št. 243428-1950
94Ô3
Besedilo: Podjetje za rejo prašičev y
Mariboru.
Poslovni predmet: Nabava in prevzem odkupljenih mršavih praiicev in
plemenskih evinj; pitanje mršavih prašičev in vzreja pujskov; pridelovanje
in nabava potrebne zelene krme in
močnih krmil; prodaja mršavih praSičev,
plemenskih svinj in pujskov drugim gospodarstvom, državnim kmetijskim obdelovalnim zadrugam, ekonomijam kmetijskih zadrug in drugim ekonomijam; prodaja dopitanih prašičev klavnim podjetjem ali drugim koristnikom.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba št. S—zak 81 iz februarja 1950; operativni upravni voditelj: Glavna direkcija
republiških kmetijskih posestev pri Mini-trčtvu za državna posestva LRS.
Podjetje zastopata in zanj podpihujeta:
Burjan Martin, direktor, cepin Ivan,
glavni računovodja, po zakonitih pooblastilih.
St. 243180/1—50
9498
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljane
dne 23. avgusta 1950.
1706.
Besedilo; Hotel Union, Ljubljana (Miklošičeva 1).
Poslovni predmet: Izvrševanje gostinskih obrti.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba št. S—zak 344 z dne 30. VI. 1947.
Operativni upravni voditelj: Direkciji
gostinskih podjetij MLO.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Primožič Jože. ravnatelj, Kiauta Minka,
gl. računovodja, po zakonitih pooblastilih.
MLO Ljubljana, povcrjeništv0 za finance,
dne 30. avgusta 1950.
Fin. št. 3172/50
9729
Spremembe
1707.

Besedilo: Tovarna likerjev in sadnih i«delkor. Ajdovščina.
Izbriše se Štekar Ivan, ravnatelj, iđ
vpiše
Rotar Rado, direktor, ki podpisuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pri*
vil podjetja.
St. 243422—1950
. 9S0f
Besedilo: Gostinsko podjetje »Jams®*
restavracija« v Postojni.
Izbriše ee Mftdvidovič Dofl»> ••••••»
vodja, in vpiše
Tvančič Ema. v. d. glavnega računu,
vodje, ki eonndpisuje po zak. pebbl-"-*'^*-'
St. 24340•-1050
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Stran 448
Besedilo; Tržiška fnvarna kos in srpov
(Tržič).
Izbriše se Avseo Ivan, v. d. ravnatelja
in vpiše
Šparovec Jože. direktor, ki podpisuje
samostojno, v obsegu zak. pooblastil in
pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 22. avgusta 1950.
Št. 24393/3—1950
9500

•

1708.
Besedilo: triglavska tiskarna«, Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odslej: Slovenska akademija znanosti in umetnost;.
Ministrstvo za finance LES, Ljubljana
dne 21. avgusta 1950.
Št. 243373/1—1950
9504
1709.
Besedilo: Specerija, RLO III (Ljubljana
Prisojna ulica 7
Podružnica »špecenja — Buffet« v
Ljubljani, šmartinska c. 14 6e preimenuje
v >Delikateso«.
RLO III Ljubljana, poverj. za finance,
dne 8. avgusta 1950.
Št. Peu 715/50
8707

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
Vsi, ki o pogrešanih kaj vedo, se pozivajo, naj o tem poročajo sodiščem, predlagateljem ali skrbnikom. Po preteku
rokov bodo sodišča odločila o predlogih.
III R 375/50
9574
Gnue Jurij, roj. 5. IV. 1.905, kmet iz
Gradišča 8, ee kot partizan od septembra
1944, ob prehodu čez Savo pogreša. Predlagateljica je žena Gnu3 Terezija. Gradišča
St. 5. '
R 345/50
9578
Han Anton, roj. 10. III. 1884. skladiščnik v Vidmu ob Savi 82. ee od 1. 1945
pogrela. Predlagateljica je žena Han Cecilija. Videm ob Savi 17.
III R 383/30
9575
Horvatič Ivan, roj. 20. X. 1919, študent
agronomije. Krška vas 8, ee kot borec
NOV od novembra 1943, ko je bil pri Kočevju od Nemcev ujet. pogreša. Predlagateljica je mati Horvatič Ana, Krška vae
St 8.
R 3S2/50
9577
Stopar Bogomili, roj. 21. V. 1925, sin
Janeza in Amalije, delavec, Jablanica 13,
6e od 1. 1945 pogrela. Predlagateljica je
6vakinja Stopar Terezija, Jablanica 13.
III R 354/50
9573
Šribar Uršula, roj. 28. VIII. 1867, kmetica, Smečiče 3, KLO Sv. Duh. ee kot prisilna izseljenka iz Prage, ko ee fe po vojni vraMa domov, pogreSa.
Predlagateljica
je hči Verščaj Štefk:a, Brežice 130.
R 365/50
9576
VraWelj Mihael, roj. 3- III. 1923, cestni
delavec. Krška vas, se kot borec NOV iz
bojev pri Kočevju l. 1944 pogreša. Predlagateljica je mati Vinkšelj Jožefa, Vel.
Malence 26, Krška vae.
Skrbnik vseh je Brložnik Božo, Brežice,
5>riglasitven.i rok: dva meseca od te obave.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 25. avgusta 1950.
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nta 3, se kot italijanski vojak z ruske
IV R 857/50-4
9445
Oprešnik Josip, rej. 6. IX. 1898, sin fronte pogreša. Predlagateljica je Brence
Marjana, Korita 3 pri Ledinah, skrbnik
Franca in Marije rojeno Beve, trgovec v
Sv. Juriju ob Taboru 44, ee od 22. •••• Prelovec Marija, Sp. Idrija 37. Priglasitveni rok: dva meseca od te objave.
1944 pogreša. Predlagateljica je žena
Okrajno sodišče v Idriji,
Oprešnik Alojzija roj. Šoln, Laško 46, pridne 23. avgusta 1950.
glasitveni rok: do 1. XI. 1950.
Okrajno sodišče v Celju
I R 812/50-4
9179
dne 21. avgusta 1950.
Cengle Leopold, roj. 1. XI. 1912, sin
IV R 862/50
9520 Franca in Ivane rojene Rogač, tesar v
Korošec Janez. roj. 24. XII. 1886, eia Ribnem 24, je kot borec Vojkove brigado
Martina in Marije roj. Zajtel, delavec v padej jeseni 1944 blizu Cerknega. Od tePečovju 24. Teharje, se od leta 1915 po- daj ee pogreša. Predlagatelj je očim Gragreša. Predlagatelj ie Šanc Jožef, Slivno celj Anton, .kovač v Ribnem 24, skrbnik
št. 37, priglasitveni rok: do 1. XII. 1950. Rihter Mirko, nameščenec tega sodišča.
IV R 865750
9520 Priglasitveni rok: dva meseca od te obSarlah Janez, roj. 29. V. 1909, sin An- jave.
Okrajno sodišče na Jesenicah
tona in Marije roj. Pertinac, rudar in podne 19. avgusta 1950.
sestnik v Dobležicah, Dreneko rebro, se
kot partizan od septembra 1944 pogreša. II R 399/50-3
9326
Predlagateljica je hči Sarlah Slavka, DoJereb Franc, rojen 2. III. 1906, sin Pavbležiče 22 p. Pilštanj, priglasitveni rok:
la in Marjane rojene Jeršič, čevljar v Tr>
do 1. XI 1950.
žiču. Pot na Zali rov-f 3, se kot domobraOkrajno sodišfo v Celju
nec od leta 1945 pogreša. Predlagateljica
dne 26. avgusta 1950.
je žena Jereb Štefka, Tržič, Kovaška ul. 1.
IV R 863/50—5
9598 H R 402/50-3
9328
Zidar Alojz. roj. 24. V. 1924. sin AdaKuhar Franc, ioj. 17. XII. 1912, sin
ma in Ai^z.je roj. Jamšek. revij. pom.;č
Franca in Marje rojene Gašperček, delanik, Dobrna 12, je kot partizan padel
vec v Strahinju 60, 6e kot mobiliziranec
marca 1945 na Dolenjskem in se od tedaj NOV od avgusta 1944 pogreša. Predlagapoçreîa Predlagateljice ie Zidar Alojteljca ie žena Kuhar Ana, Strahinj 40.
zija, Gorica 37. p. Dobrna, priglaeitvem
II R 389/50-5
9327
rok: tri mesece cd te objave.
Stanonik Andrej roj. 24. IX. 1926, sin
Ignaca in Ivane rojene Kumer, cevlj. po,0krajno sodišče v Celju
močnik v Zireh 59, se kot borec NOV od
dne 29. avgusta 1950.
27. IV 1945 iz bojev pr Sv. Katarini nad
I R 294'50—3
9294 Reko pogreša. Piedlagatelj je oče RianoJuša Zmaga, rojena 11. VIII. 1922, hči nik Ignac, Ziri 59.
Antona in Emilije rojene Obljubek, RenSkrbnik v vseh treh zadevah je Železče, je baje kot internu a.nka v Oldenburgu
nik Simon, uslužbenec tega sodišča, priglav Nemčiji 1. 1945 umrla Predlagatelj je sitven: rok: dva meseca od te objaveJuš Anton. Dobrovo 12, skrbnik Lah RuOkrajno sodišče v Kranju
dolf, zemljiškoknjižni referent tega sodidne 21. avgusta 1950.
šča- Priglasitveni rok: dva meseca od te
I R 326/50-6
3140
objave
Možina Tomaž, roj. 22. XII. 1910, ••
Okrajno sodišče v Goriri
Franca in Katarine rojene Železnik, dedne 18. avgusta 1950.
lavec, Zaplana '•'•"• pri Vrhniki, se kot rf'»
I R 273/50—10
9295 mobranec od leta 1945 pogreša. PredlaLipicer Drago, roj. 31. X. 1926. sin Iva- gateljica je žena Možina Frančiška, 2irna in Marije roienp Kumar, kmet v št. 27, ekrbnik Sečnik Alojz, Zaplana 43.
Stnartnem 160. |e bil baje kot borec NOV Priglasitveni rok: dva meseca ed fp obv spopadih z ustaši pri Grgarju aprila
jave.
1945 ubit. Priglasitelj je Lipicer Ivan,
Okrajno sodiščo Ljubljana okolica
Šmartno 150, skrbnik Lah Rudolf, zemlji"
dne 10. avgusta 1950.
škoknjižni referent tega sodišča. Priglas'
I
R
10/50-3
9152
tveni rok' dva meseca od fe objave.
Kortnik Jože, roj. 28. II. 1903, sin VinOkrajno sodišče v Gorici
ka in Apoloni je rojene Perovec, orožnik
dne 19. avgusta 1950.
v Velenju, ee krt nemški mobiTziranecJn
R 264/50—4
9442 ruski ujetnik, ko se je odpuščen vračal
Kavčič Franc, roj. 16. XII. 19S6,jSin v Ljubljano, Doare*a Predlagateljica Je
Franca in Frančiške roj. Možina, posest- Kortnik Marija, Metlika 26, skrbnik Weiß?
nik, Gor. Visnik 2, je bi] junija 1943 Matija, uslužbenec fesra sodišča- Prigla^'
interniran, pozneje v Mauthausenu in se tveni rok: dva meseca od te obiave.
od tedaj pogreša. Predlagateljica je Kav.
Okrajno sodišče v Metliki
čič Frančiška, Gor. Vrsnik 2, skrbnik Ladne 16. avgusta 1950.
zar Kristina, nameščenka pri OLO Idrija.
• R 12/50
$57.9
Priglasitveni rok: dva meseca od te obBalkovec Jurij, roj. 31. IV. 1898, ^
jave.
Janeza in Marije roj. Medved, kmet, prr-j
R 262/50
9443 novec 10, se kot mobiliziranec NOV oo
Brence Miroslav, roj. 14. XI. 1920. prej
oktobra 1943. ko je bil "d Nemcev ujet.
Korita 3, sin Janeza in Marjane roj. No- pogreša. Predlagateljica je žena Bal^?.^
vak, delavec, fe kot ujetnik v taborišču Ana. Drenovec 10 skrbnik Ivane Sil•»'
Gruberg v Sleziji pogreša. Predlagateljica uslužbenka tega sodišča. Priglasitve"
je Brence Marjana, Korita 3, skrbnik
rok: dva meseca od te objave
Mohoric Ivan, poverjenik za gozdarstvo
Okrajno sodišče v Metliki
pri OLO Idrija. Priglasitveni rok: dva medno 30. avgusta 1950.
seca od te objave.
96''3
R 263/50
9444 I R 114/50-4
. no
,oio rie
19
Kocjančič
Rudolf,
roj23.
1.
^
Brence Julij, roj. 20. II. 1919, sin Ja••,
li
neza da Marjane tfoj. Novak, delavec. Ko- Alojza in Marije roj. Erbida, ^
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gateljica je žena Hude Marta, Sp. Vižinga
št. 36, 6krbnik Cegovnik Filip, uradnik
tega sodišča. Priglasitveni rok: tri mesece od te objave.
Okrajno sodišče ? Slovenjem Gradcu
dne 10. avgusta 1950.
R 154/50—5
9142
Križnik Miro, roj. 3. V. 1914. 6in Joieta
in Ane rojene Konečnik, mesar v Guslanju 2, se od maja 1945 pogreša. Predlagateljica je Križnik Milka, Guštanj 2,
skrbnik Cegovnik Filip, uradnik tega sodišča. Priglasitveni rok: tri mesece od te
objave .
Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu
dne 17. avgusta 1950.
R 160/50—3
9508
Krejan Blaž, roj. 2. II. 1929, poljski
delavec v St. Ilju pod Turjakom, se je kot
borec NOV januarja 1945 zglaeil zaradi
perila pri materi v Stražah in se od tedaj pogreša. Predlagateljica je mati Krejan Marija, Pameče 62. skrbnik Cegovnik
Filip, sodni nameščenec v Slovenjem
Gradcu. Priglasivteni rok: tri mesece cd
te objave.
Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu
dne 21. avgusta 1950.
R 329/50—3
9141
Purnat Stanislav, roj. 12. III. 1921. trg.
pomočnik, Šmartno ob Dreti 38, je kot
borec Slandrove brigade NOV 1944 padel.
Od tedaj ee pogreša- Predlagatelj je brat
Purnat Viktor, upravnik, Šmartno ob Dreti, skrbnik Volaučnik Anton, uradnik te"
ga sodišča. Priglasitveni rok: do 1. XI.
1950.
Okrajno sodUčo v Šoštanju
dne 14. avgusta 1950.
R 327/50—2
9296
Klemenak Ivan, roj. 20. IV. 1929, uče
ner, Mozirje 151, je bil preseljen v Srb,
jo, kjer so ga četniki 18. X. 1944 prisilili, da je kot delavec na kmetiji v Rigi'
jadi opravljal vožnje zanje. Od tedaj ee
pogreša. Predlagatelj jo Klemenak Ivan,
ključ, mojster, Mozirje 151, priglasitveni
rok: do 30. novembra 1950.
Okrajno sodišče v Šoštanju
dne 21. avgusta 1950.
R 343/50-2
9636
2mavc Franc, roj. 16. VI. 1909, sin Ivana in Frančiške roj. Purnat. kmečki sin.
Bočna 65. je kot partizan na Hrvatskem
prišel v nemško ujetništvo in je baje v
taborišču Breslav v prvi polovici l. 1945
I R 523/50—5
7254
Višnar Ivan, roj. 17. XII. 1905, sin Mi- umrl. Predlagateljica je mati 2mavc Franhaela in Ane, tovarniški delavec, Podpeč, čiška, Bočna 65, priglasitveni rok: do 30.
XI. 1950.
Zbelovo, se kot intemiranec v Dachau od
Okrajno sodišče v Šoštanju
1944 pogrela. Predlagateljica je žena Višdne 25. avgusta 1950.
nar Julijana, priglasitveni rok: 1. X. 1930.
R
341/50-2
9448
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
Presecnik Viktor, roj. 3. VII. 1905, de.
dne 4. julija 1950.
' lavec
iz Gornjega grada 7, se pogreša
• R 531/50—2
9726 kot borec Zidanškove brigade od 81. XII.
Lešnik Jožef, roj. 14. II. 1914 v Skal- 1944, ko je bil ujet od Nemcev. Predlacah, p. Slov. Konjice, je bil baje pomladi
gateljica je Presecnik Antonija, Gornji
1945 v Mariboru od Nemcev ustreljen in
grad 7. priglasitveni rok: do 30. XI. 1950.
se od tedaj pogreša. Predlagateljica |e že- R 342/50-2
9449
na Lešnik Marija. Vesenik 20, p. Slov.
Kotnik Stefan, roj. 12. XII. 1922, sin
Konjice, skrbnik Pulk Jožef, nameščenec Antona In Marije roj. Planine, rudar Iz
tega eodišča. Priglasitveni rok: do 1. XII. Zavodnje 60, ee pogreša kot borec Sercerjeve brigade NOV od začetka L 1945 na
1950.
Pohorju. Predlagatelj je Kotnik Franc z
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
Družmirja 44, skrbnik Perovec Franc,
dne 31. avgusta 1950.
uslužbenec tega eodilča. Priglasitveni rok:
R 155750
9178
do 30. XI- 1950.
Hude Franc, roj. 19. VI. 1917, sin
R
343/50—2
9450
Franca in Julijane rojene Putnik, kovač
Zmavc Franc, roj. 26. VI. 1909, sin Iva
v Sp. Vižingi, Marenberg, je kot nemški
mobiliziranec na umiku na češkem 8. V. na in Frančišče roj. Purnat. kmečki sin.
Bočna 65 je bil 1. 1943 interniran v tabo.
1945 padel. Od tedaj ee pogreša. Predla-

Tirebča vas 6, ee od maja 1945 pogreša.
Predlagateljica je •••••••• Marija, priglasitveni rok: dva meseca od te objave.
I R 115/Ó0-4
9654
Kovačič Anton, roj. 9. XI. 1911, ein
Antona in Marije roj. Resetic", poljedelec,
Dol. Stara vas 35 pri Škocjanu, ee kot
domobranec od maja 1945 pogreša. Predlagateljica je Kovačič Terezija, priglas.tveni rok: dva meseca od te objave.
I R 112/50—4
9653
Jerman Viktor, roj. 19. VII. 1894, sin
Jožeta in Jožefe roj. Sajovic, kmet, Zbure
Št. 24, ee od 24. IX. 1944, ko je bil odpeljan proti Trebelnemu in tam baje
ustreljen, pogreza. Predlagateljioa je Grands Jožefa, priglasitveni rok: dva meseca
od te objave.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 31. avgusa 1950.
I R 82/50
9254
Habjanič Janez, roj. 19. IX. 1920, sin
Janeza in Neže, delavec v Spuhlji 69, je
kot borec NOV padel 21. I. 1945 v Suhi
Krajini. Predlagatelj je oče Habjanič' Jožef, Spuhlja 69, skrbnik Jurmam Janez, zi,
dar v Spuhlji 69. Priglasitveni rok:' dva
meseca od te objave.
VII R 84/50
9253
Mislovič Franc, roj. 12. XI. 1891. sin
Filipa in Marije, posestnik v Lancovi vasi 83, je bil kot borec NOV 21. IV. 1945
od Nemcev ubit. Predlagateljica je žena
Mislovič Jožefa, Lancova vas 83, skrbnik
Sitar Franc. Lancova vae. Priglasitveni
rok: dva meseca od te objavo.
VII R 83/50
9251
Mohorko Simon, roj. 26. X. 1882, sin
Simona in Marije rojene Gobec, zidaT, Nadok 41, se kot mobüiziranec a. o. vojsko
od 1914 pogrela. Predlagatelj je sin Mohorko Franc, skrbnik Kamenšek Janez»
posestnik, Nadole. Priglasitveni rok: tri
mesece cd te objave.
I R 74/50
9252
Rajh Aleksander, roj. 3. X. 1903, sin
Martina • Katarine, krojač, Budina 18,
ee od I. 1945 pogrela. Predlagateljica je
žena Rajh Marija, Budina 18. skrbnik Ljubeč Fr., miz. mojster, Ptuj, Krempljeva 6.
Priglasitveni rok: tri mesece od te objave.
Okrajno sodiate v Ptuju
dne 15. avgusta 1950.
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rišču Breslav in je baje tam 1. 1945 umrl.
Predlagateljica je Zmavc Frančiška, Bočna 65, skrbnik Perovec Franc, uslužbenej
tega sodišča. Priglasitveni rok: do 30. XI.
1950.
Okrajno sodišče v Šoštanju
dne 26. avgusta 1950.

Oglasi sodišč
St. III-1555/48-65

9535

Poziv upnikom
Po 8. členu uredbo o likvidaciji razmerij
nastalih z zaplembo premoženja
(Uradni list FLRJ, št. 23-126/49) je uveden likvidacijski postopek glede navedenega zaplenjenega premoženja.
Vsi upniki SB pozivajo, naj v 60 dneh
po tej objavi priglasijo evoje terjatve do
zaplenjenega premoženja in obenem dokažejo, da 60 že svojčas terjatve in izločitvene zahtevke pravočasno priglasiti oziroma iztožili, ali da jim rok za vložitev tožbe po 5. in 21. členu zakona o zaplembi
premoženja in o izvajanju zaplembe še ni
pretekel; pozneje vložene prijave bodo
zavrnjene.
Organi, ki upravljajo zaplenjeno premoženje, morajo v istem roku predlo,
žiti popia premoženja in terjatev do tretjih oseb ter se izjaviti o izterljivosti posameznih terjatev.
9535
Zp 669/46 Tovarna Hutter in drug,
tekstilna tovarna v Mariboru — tovarniški
objekti s stroji itd.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 10. avgusta 1950.
953«
1. Zp 8/45, Pahor Jožel iin Justina, Preserje 57, zemljišče 52.835 din
2. Zp 111/45 Bürja Ana, Trnovče 19,
zemljišče, 3005 din
3. Zp 112/45. Hribar Vincenc, Trnovče
št. 19, zemljišče, 10.910 din
4. Zp 116/45, Lekan Alojz, Preserje 18,
zemljišče, 330.303 din
5. Zp 117/45, Oražem Valentin, Obrše
št. 4, zemljišče, 29.248 din
6. Z D 125/45. Barle Valentin, Sraža 17,
zemljišče 122.994 din
7. Zp 131/45, Podmiljšak Viktor, Krašnja 38, zemljišče, 227.397 din
'8. Zp 132/45, Burja Ignac, Krašnja 48,
zemljišče 6003 din
9. Zp 154/45, Remie Franc. Suhadole
š. 20. zemljišče, 179.388 din
10. Zp 156/45, Oražen Janez, M. Men
geš 82, zemljišče, 243.577 din
11. Zp 158/45, Kane Alojz, Vel. Mengeš 44, zemljišče 2,961.740 din
12. Zp 161/45, Su&teršič Avguet, M. Mengeš 10. zemljišče 682.893 din
13. Zp 162/45, Mušič Franc, M. Menge*
št. 92, zemljišče, 226.539 din
14. Zp 163/45. Bokalič Vincenc, Priplava 15, zemljišče 340.941 din
15. Zp 214/45,' Vesel Frančiška. Moravče 24, zemljišče. 123.241 din
16. Zp 226/45. Kuhar Franc, Klemenčevo 3, zemljišče 199.302 din
17. Zp 233/45, Kveder Anton, Prevoj«
št. 18. zemljišče, 180.590 din
18. Zp 234/45, Jeras Apolonija roj.
Kokalj, Sr. Jarše. 39, semljišče, 51.975 dinarjev
j
19. Zp 235/45 Povž Marija. Sp. Jarše
št. 11, zemljišče 17.097 din
20. Zp 238/45, Borštnar Matija. Sp. Jarše 24, zemljišče 378.712 •
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21. Zp 244/45, Ustar Antonija roj. Ve«?1, Prikernica 24, zemljišče, 372.876 din
22. Zp 404/45, Novak Ivan. Ljubljana,
Tovarniška 7, zemljišče, 10.248 din
23. Zp 406/45, Bec Franc, Kamnik, Podgora 2, zemljišče in premičnine ca
120.000 dm
24. Zp 415/45, Krt Franc. Košiše 6,
zemljišče, 438.757 din
25. Zp 419/45, Burkeljca Anton ia Amalija, Laze 8, zemljišče, 899.676 din
26. Zp 436'45, Gnezda Franc, Ihan 23,
zemljišče 340.893 din
27. Zp 438/45, Kokalj Franc Bišče 22,
zemljišče, 298.414 din
28. Zp 62/46. Škrob _ Dekstrin d. z
o. z. Domžale, tovarna s stroji. 8,163.618
dinarjev
29. Zp 63/46, Učakar Janez, Ihan 24,
zemljišče, 48.156 din
30. Zp 64/46, Mejač Vitko in Alojz, Komenda 14, zemljišče. 3.716.202 din
31. Zp 129/46, Cerar Frančiška, Moravče 64, zemljišče 68.582 din
32. Žp 130/46, Cerar Janez, Svinje 1,
zemjišče. 66.155 dm
33. Zp 334/46, Burger Franc, Križ 39,
zemljišče 65.520 din
34. Zp'342/46, Breznik Ignac, Ihan 59,
zemljišče, 179.525 din
35. Zp 348/46, Cerar Jože, Prevoje 1,
zemljišče, 25.350 din
36. Zp 350/46, Cerar Peter in Frančiška Domžale, Ljubljanska 22, zemljišče,
690.528 din
37. Zp 361/46, Dežman Ivan, Lahovče
št. 52. zemljišče, 199.285 din
38. Zp 276/46, Hribar Janez, Selo 4,
Ihan, zemljišče 30573 din
39 Zp 381746, Ilja Anton. Lahovče 43,
zemljišče, 91.539 din
40. Zp 393/46, Jerovšek Franc, Lahovče 32, zemljišče, 100.323 din
41. Zp 395/46, Juhant Janez in Pavla,
Komenda 45. zemljišče 141.978 din
42. Zp 403/46, Kovic Franc Vrhpolje
št. 13. zemljišče, 2473 din
43. Zp 421/46, Lap Flori jan. Kot 15,
Sinkov turn, kolareki stroji, 8000 din
44. Zp 428/46. Mežnar Ivan. Goričica
št. 22 zemljišče, 94.227 din
45. Z p 438/46, Orehek Franc, Brdo 20,
Ihan, zemljišče 155.749 din
46. Zp 440/46, Omahna Mihael, Sp. Petelinjek 2, zemljišče. 31.812 din
47! Zp 445/46, Poznič Jakob in Marija,
Domžale, Ljubljanska 20,
zemljišče.
102.139 din
48. Zp 453/46, Pleskar Franc in Marija, Vel. Lašnja 25, zemljišče. 29.628 din
49. Zp 455/46, Pele Karel. Vrhpolje 10.
Kamnik, zemljišče, 303.028 din
50 Zp 464/46, Reme Jakob. Krtina 4,
zemljišče, 42.034 din
51. Zp 471/46, SerSa Andrej in Marija.
Jastroblje. zemljišče, 4100 din
52. Zp 476/46, Smrajc Anton in Cecilija, Krtina 31. zemljišče. 147532 din
53. Zp 492/46, Urbanija Martin, Soteska
št. 13, zer^išče, 286.677 din
54. Zo 194/46, Vinšek Franc. Tunjice
St 23 zemljišče, 23.680 din
55. Zt) 501/46,_7.••• Viktor in Julijana. NaeoTČC! 7. kV.'irsko orodje, 3780 din
56. _Zt> 502/46, Zavrl Janez. Vopolje 5,
zemljiške, 51.040 din
57. Zp 549/46, Lebeničnik Stefan, Podmilj 10 2T?mljišče, ^.••? din
58. Zp 558/43, •••• Franc. Domžale,
Savska 17, zemljišče. 5R0.515 din
59. Zp 563/46. Kavč.? Fgidij, Volčji potok 41, zemljišče, 80.770 din

URADNI LIST LRS
60. Zp 505/46, Fajdiga Vanda. Kamnik,
Zaprice^ zemljišče 32.540 din
61. Zp 567/46. Žirovnik Marjana, Vodice 59, zemljišče, 30.0CO din
62. Zp 015/46, Bonač Franc, Ljubljana,
tovarna papirja m lepenke na Količevem,
83,690.857 din
63. Zp 621/46, Podržaj Ivan, Domžale,
Ljubljanska 119, tovarna >Kavalša«,
3,897.554 din
64. I 376/47, Sever Zlata in Marjan,
Ljubljana, Gcsposvetska 14, tovarna »Coton«, Domžale, 1,738.602 din
65. I 118/48, Osolin Mihael, Domžaie,
Kamniška 2, zemljišče z mlinom,2,998.362
dinarjev
66. I 161/48, Nemec Jurij, Kamnik, mehanična tkalnica, nepremičnine. 219.654
dinarjev
67. I 194/48, Smerkolj Anton, St. Ožbolt, zemljišče, 219.654 din
68. 1 351/48, Pančar Stanislav in Anica Šmartno 17, zemljišče. 37.578 din
69. I 368/48, Kuhar Anton. Ravne i,
zemljišča, 42.718 din
70. I 369/48, Matjan Martin, Ravne 7,
zemljišče, 65.399 din
71. I 531/48. Podbevšek Jernej, Ravne
št. 3, zemljišče. 39.030 din.
Okrajno sodišče T Kamniku,
dne 4. avgusta 1950.

Amortizacije
Uvede so postopanje za amortizacijo vrednotnic, katerih imetniki se pozivajo, naj
v danem roku priglasijo svoje pravice,
sicer se bodo vrednotnice izrekle za
neveljavne
I R 528/50—3
9659
Cene Alojz, skladiščnik v Mariboru,
Mlinska 34, prosi za amortizacijo izgubljene hranilne knjižice Posojilnice v Slov.
Konjicah št. 6445, z vlogo 2393.66 din.
Priglasitveni rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dne 24. avgusta 1950.
I R 362/50-3
8944
Maček Franc, upravnik, Zadobrava, prosi za amortizacijo izgubljene zavarovalne
police îSlavije-• jugoslovanske zavarovalne
banke v Ljubljani št. 25231, zavarovanec
Maček Franc, tesarski polir, Zadobrava,
zavarovalna vsota 20.000 ditt. Prigiasitveni rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sođiščo v Ljubljani
dne 10. avgusta 1950.

Oklic dedičem
naj v danem roku priglasijo sodišču
svoje dedne pravice ali imenujejo pooblaščenca, ker jih bo sicer pri zapuščinski
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti delcu pa bodo izToccni državi
O 923/50-6
9153
Korošec Filip, delavec, Pečovje 24, Teharje, samski, je 8. IX. 1948 umrl brez
oporoke. Priglasitveni rok: sest mesecev
ođ te objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. avgusta 1950.
O 219/50-5
9023
Gorjanc Marija, kmetica, Uttk' 22, Bukovica, je 6. V. 1950 umrla bre? oporoke.
Skrbnik je Traven Jože. zidar, Utik 37,
priglasitveni rok: sest mesecev od te
objave.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 12. avgusta 1930.

Štev. 2ß — 7. IX. 1Ö50
O 601/49—10
9324
Coljii Antonija, poesestnica, Stražišče 127
pri Kranju, je 20. Vili. 1949 umrla brez
oporoke. Pri^laditveni rok: >est mesecev
od te objave.
Okrajno sodišče- v Kranju
dne 16. avgusta 1950.
O 193/49—21
9446
Draksler Janez, preužitkar, Mavčiče 32,
je 2. II. 1949 umrl brez oporoke. Priglasitveni rok: šest mesecev od te objave.
O 72/50—9
9447
Oven Alojz, upckuienec, Predoselj 67,
je 19. XII. 1949 umrl brez oporoke. Priglasitveni rok: šest mesecev od te objave.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. avgusta 1950.

Razni oglasi
Pozivi upnikom in dolžnikom
naj v danem roku priglasijo terjatve oziroma poravnajo svoje obveznosti do podjetij v likvidaciji, sicer bodo dolgovi sodno izterjani
St. 896/50
9451—2
Potrošniška zadruga z o. j. rajona I
Ljubljana, sedež Masarykova 15, je po
sklepu občnega zbora z dno 11. VIII. 1950
prešla v likvidacijo. Priglasitveni rok:
en mesec po tretji objavi tega poziva.
Likvidacijski odbor
St. 168/50
9580-2
Potrošniška zadruga z. o. j. Polje—Ljubljana, je po sklepu obisnega zbora z dne
29. VII. 1950 prošla v likvidacijo. Priglasitveni. rok: en mesec po tretji objavi
tega poziva.
Likvidacijski odbor
St. 224
744-7—3—2
Obnovitvena zadruga z o. j. Hudi vrh,
p. Nova vas pri Rakeku, je prešla v likvidacijo in poziva vse upnike, da do 15.
X. 1950 priglasijo svoje terjatve, dolžnike
pa, da do irtega roka poravnajo svoje obveznosti.
Obnovitvena zadruga z o. j. Hudi vrh
v likvidaciji
St. 441/50
9300
S KmHi? '.o 7:uJrugo v Sorici se je epo-_
jila Zadružna elektrarna. Priglasitveni
rok: do 10. XI. 1950.
Kmetijska zadruga v Sorici

Izpuhi iene Hstïne
prcklicujojo
Arnus Stane, roj. 13. XI. 1923, delovno knjižico št. 1339640. izdano od 0LO
Celje okolica.
8850
sAvtotaksk MLO Ljubljana, evid. tablico osebnega avtomobila »MercedesBenz« št. S-1359.
^699
Bario Ivan, Ljubljana, Pot na Rakovo
jelšo 13 knjižico za motorno kolo, evia
št. S-1612.
S62'1
Bartolj Jožefa, Ljubljana Povšetova of
osebno izkaznico, izdano v Homcu pr
Kamniku.
•\
Bergan t Albin, Ljubljana. Tyrseva lì
epričevalo o zaključnem izpitu II. in W
letnika, izdano od Grafične industri lesole v Ljubljani.
Ö5-14

Štev. 28 — 7. IX. 1950
Bernard Fepca, Sora 46, p. Med-ode,
evid. tabliro za kolo znamke »Paris* št.
S—4—14692.
9321
Blatnik Oto, Velenje, vojaško knjižico,
izdano 1. 1948.
9244
Bratuš Marija, Nova Gorica, StreLsua
ulica 51, roj. 19. XI. 1904, osebno izkaznico v Gorici, izkaznico OF. izdano v Solkanu. '
9136
Centa Jožo. Karlovaca 5, p. Velike Lašče, vojaško izkaznico, izdano v Grosupljem9351
Cerkovnik Ivana, 2kra 43, p. Boh. Bietnea, oeebno izkaznico št- 3114, izdano
v Polje-Bohinju .
8632
Cotič Bogomir, Orehovje 63, p. Miren
(Gorica), osebno izkaznico izdano v Biljah.
9562
Cvilak Elizabeta, Manbor, Mlinska 22,
osebno izkaznico, izdano v Maribotu 1945.
9403
Dajčman Ivan, Vukovski vrh pri trenini, vojaško knjižico izdano od voj. odseka v Mariboru 1948.
9398
Dedovič Dušan, voj. poŠta 3499. Ljubljana, osebno izkaznico št. 20849.
9709
Djordjović Dragoljub, Beograd, Bojaneka 1, osebno in sodniško izkaznico, vojaško knjižico in potrdilo.
9697
Dobrila Dušan. Ljubljana, Tržaška 11.
indeks, izdan od medicinske fakultete v
Ljubljani.
9717
Dolenc Ida, Ljubljana, Tržaška c. 19,
osebno izkaznico št. 038078.
9314
Dolinšck Alojz, Kamnik, knjižico za kolo
št. 227297, št. tablice S-3-12274.
95Ó9
Družovec Franc, Maribor, Kokrjeva 9,
tablico št. S-16-268 za kolo št. 99413 reg.
št. 413260.
9419
Fcrk Konrad, Vuzenicapri Dravogradu,
pomočniško spričevalo arh. St. 22/40, «dano od Združenja pekov v Celju 14. VII.
1940.
9405
Ficko Jožef. Večeslavci 64, tablico za
kolo št. S-23-6781
8660
Florenini Ludvik, Ljubljana. Prisojna 1,
knjižico za kolo št S-l-2448.
9550
Gabcrščik Boris, Ljubljana. Štrosemajerjeva 4. osebno izkaznico in šofersko
knjižico št. 2405, izdano 8. IX. 1947 v Ljubljani.
9637
Gašperin Franc, Gaberje 23, p. Dobova,
knjižico za kolo znamke »Görike«, št.
okvira 1630962, št. tablice S-1136.
9630
Gaeporšif Janez, upokojenec. Lesce 3,
člansko izkazn-ro št 18638.
9•72
Gcč Anton Moškanjci 64, izkaznico za
kolo znamke >••••• št. 3322, št. okvira
654414.
9064
Gcrič Jožoi' -oj. 14. IV. 1914, Trnje. p.
Crenšovci tv -io izkaznico št 116. 9199
Godec Jože, Oslica 5, p. Krke, knjižico
za kolo št 2799. tov. št. 584134.
9639
Godina Ivan, Boč 25, p. Materija pri
Sežani, osebno izkaznico št. 6783 in službeno knjižen 5« 34445.
9626
Goričan Franc, Kog 5, potrdilo o vojaški nesposobnosti, sciano od voj. odeeka
v
Ljutomeni
8969
Gorup Alojz. roj. 12. •. 1920, Kobdüj
St. 32, osebno izkaznico št. 3179. 1•••••
v Ajdovščini.
9075
Grcgori Stanko, Lupoglav. Istra, osebno izkaznico št. 125/50 za inozemce, izdano v Lupoglavu 1. •7.
9695
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Gril Alojz, Maribor, Trg Svobode, osebno izkaznico št. 038096, izdano v Mariboru 19-15.
9416
Hajdinjak Ludvik, Dol. Slaveči 75, M.
Sobota, prometno knjižico šy 6609. 8931
HarnScr Karel, mizar, Konca vas 4, p.
Stara cerkev pri Kočevju osebno izkaznico št. 02944.
' '
9528
Hausvirt Vera, Manbor, Smetanova 45a,
delavsko knjižico, izdano v Radgoni 1947.
9394
Heller Irtur. Ljubljana, Strekljeva 6,
osebno izkaznico, izdano 1. 1945 v Ljubljani.
9706
Herceg Franc, Salovci 127, M. Sobota,
roj. 13. VII. 1901. vojaško knjižico. 9367
Horvat Jožefa, Žalec, knjižico za kolo,
št. S-13-7094, št. okvira 1100088 na ime
Hruatelj Martin.
8772
Hozjan Izabela roj. Cuk 7. V. 1905, Žižki, p. Crenšovci. osebno izkaznico št. 72.
9209
Hussu Bojan, Ljubljana, Pugljeva 26,
spričevalo gradbenega tehnikuma v
Ljubljani, izdano 1. 1950.
9707
Hvala Emil, Idrija, Triglavska 10, osebno izkaznico št 814 in izkaznico za kolo
št. 526543, reg. št. S-26-1978.
9126
Igličar Bok, Zaboršt 8, p. Dol pri Ljubljani, knjižico za kolo.
9619
Jagodnik Pavla, Tommje 7, II. Bistrica,
osebno izkaznico št. 1217, izdano v H. Bistrici.
8819
Janoševič Živorad, Ljubljana 3 tabne
iz šoferske izkaznice št. 6667 II. razreda,
izdane 25. IX. 1947 v Ljubljani.
9703
Jelinčič Edmund, roj. 14. XI. 1900 v
Crnečah pri Gorici, zdaj pri gozdni upravi
Mašun, p Knežaki pr, II. Bistrici, vojaško
knjižico in osebno izkaznico
9195
Jenkole Andrej. Kranj. Drulovka, knjižico za kolo.
9715
Jereb Anica, Verje 154, p. Medvode,
esebno izkaznico št. 121, izdano v Pirničah.
9624
Jerebic Štefan, M. Sohota. Štefana Küzmiča 6, tablico za kolo št. S-23-811. 43-10
Jcsih Julij, Ljubljana, Dolenjska 88,
knjižico za kolo št. 3866.
0561
Jurič Marta, Megrad. Ljubljana, Šiška,
barake, dnlnvck«. knjižico, izdano od Spi.
gradbenega podjetja Ljubljana in osebno
izkaznico, izdano v Banji Luki.
9640
Jurkovič Juràj, ml- far. pomočnik, Sežana, osebno izkaznico, vojaško knjižico
'n uslužbensko zkaznico.
9285
Justin Vinko. Ljubljana. Zupančičeva 12,
potni list št. 024345, izdan v Ljubljani
1. 1949.
9698
Južnif Vida. roj. 28. V. 1934. Fara 23
pri Kočevju, matuntetno spričevalo, izdano v Kočevju.
9016
Južnič Alojzij. Fara 23 pri Kočevju, tablico za kolo št. 15.
9016a
Kardoš Franc, Gornji Petrovcl 21, roj.
5. XII. 1907. osebno izkaznico št. 79 in
izkaznico za kolo
9129
Kavčič Vinko. Zavratec 8. Dole pri
Idriji, osebno izkaznico št. 126.
6967
Kmetijska zadruga Sv. Lovrenc na Pohorju, pv;d. št. S-6265 poltovornega avtomobila.
8998
Kmetijsko gospodarstvo Bokalce, prometno knjižico *1 391 za prikolico, evid.
št. S-0525 na ime »Gustroj« centralne delavBŠce, Ljubljana.
9486
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Kokalj Helena, Vimje. p. Dol, knjižico
za kolo št. S-2-10141.
9558
Kokol Jakob, Zg. Kungota pri Mariboru,
vojaško knjižico št. 2980/8. 19a 1947.
9395
Kolmanič Franc, Boreči, p. Križevci pnj
Ljutomeru, knjižico za kolo št. 2133. 8950
Kome] Ernest, roj. 25 VIII. 1925, Ajševica. Rožna dolina 192 pri Gorici, osebno
izkaznico, izdano v Gorici 1- 1947.
S498
Koprive Franc, Brezina 57, p. Brežice,
roj. 17. VI. 1923, vojaško knjižico, izdano
od voj. odseka v Krškem.
9345
Koprivnikar Avgust. Vrhnika, Nova ce.
eta 6, diplomsko spričevalo Tthn. srednje
šole v Ljubljani, izdano 1. 1947.
9701
Košutnik Milena, Ljubljana, Fužine 3,
šolsko spričevalo 2. razreda III. drž. nižje
gimnazije.
9552
Kovač Frančiška. Fokovci 83, knjižico
za koo št. 461210.
9201
Kovačič Karel, Avče 15, Gorica, osebno
izkaznico, izdano v Grgarju 1. 1946. 9132
Koželj Srečko, Jesenice, Blejska 62,
osebno izkaznico št. 1930, izdano na Jesenicah.
9248
Koželj Marija, Domžale, Stobovska 7,
osebn- izkaznico št. 2081, izdano v Kamniku.
9564
Krajevni ljudski odbor Drenov grič —
Ligojna, okrogli uradni žig.
8993
Krautberger Marija. Dravograd. Meža,
prometno knjižico št. S-18-58S4 za kolo
znamke »Standard«, št. okvira 45603. 9361
Krobat Maks, Maribor, Studenci. Jocova
št. 31, delavsko knjižico št 1492000, izdano v Mariboru.
9398
Krpan Karolina por. Gregorio, roj. 13.
III. 1888, Prvačina 111, osebno izkaznico,
izdano v Gorici.
9652
Kreutzer Danica, Ljubljana, Trnovski
pristan 16. osebno izkaznico St. 063902.
9638
Kukenberger Ana, Kamni potok, Trebnje, osebno izkaznico.
8971
Lahajnar Alojz, Škofja Loka, poveljstvo
straže KPD, uslužbenfko knjižico št. 55847,
izdano 15. XI. 1949 od ministrstva za
notranje zadeve.
9553
Lckšo Leon, Litija 40, delavsko knjižico.
9620
Majar Janez, Bukovci 83, Ptuj, knjižico
za kolo znamke AVele-Nero«, št. okvira
3420, reg. št. 3826.
8933
Malcšič Ivan, roj. 11. IX. 1922, pom.
ključ delavec. Boršt 5, Podzemelj, delovno knjižico št. 1920749, izdano odinšpekc je dpla v Ljubljani in esehno izkaznico
št. 111.
8968
Marčič Franja, Maribor, Tomšičeva 20,
prometno knjižice za kolo znamke >NSU<
št. 1672017. »vid. št. tablice S-16-3599,
osebno izkaznico št. 265/49 na ime Vanič
Franja in uslužbensko knjiZico št. 5702.
9401
Markoja Stefan, OdrancI 210, p. Beltinci,
osebno zkaznico št. 766. izdano v Dol.
Lendavi, knjižico za kolo znamke "»Hanibal«, reg. št. 24-3017. št. okvira 41582.
8972
Mavrctič Blaž, Ljubljana. Vic. Ločnikariev:t • -sobno izkaznice ?t. 036503. 9633
Mencinger Vera, Zgošs 1, p. Begunje
Gor., izkaznico za kolo rnamSe »Presto«,
št. okvira 1314078, št. tablice 3462. 9068
Mencinger Viktnr, Zgoša 1, p Begunje
Gor., izkaznico za kolo St. okvh-a 123015,
št. tablice 2889.
Ö068a
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Meznar Anton, Maribor, Rcšpob 164,
osebno izkaznico, izdano v Kamnici pri
Mariboru 1945.
9406
Miklošič Jože, Maribor, Nova vas, Sp.
Radvanjska, št. tablice S-16-14696 za kolo
št. 646501.
9415
Ministrstvo za gradnje LRS, Ljubljana,
Cankarjeva 1, evid. št. osebnega avtomobila znamke >Kapitan<, št. 0267 in evidšt. motornega kolesa znamke >Ziindap<,
it. 01209.
9710
»Minotc, Ljubljana, Črtomirova 3, evid.
tablico avtomobila >Betford< št. S-7604.
9563
Mlinaric Rudolf, Zg. Voličina 50, Slov.
gor., prometno knjižico za kolo znamke
>Nero« et. 4191. št. tablice S-17-1500. 9404
Modic Marija, roj. 8. II. 1904. Rakek
št. 207, osebno izkaznico, izdano na Rakeku.
9288
Mohorko Franc, Maribor, Radvanjska 29,
knjižico za motorno kolo št 113441, dalje
za kolo št. 1225473, št. tablice S-16-17545.
št. 269955 z evid. št. tablice S-16-7672,
št. 5700-201 z evid. št. tablice S-l6-4402
in risebno izkaznico, izdano v Mariboru
1945.
9400
Mramor Franc, Stožice št. 40, šofersko
izkaznico II. razreda.
9631
Novak Ciril, šofer pri Okrajnem odkupnem podjetju, Črnomelj, prometno knjižico št. 3553 za tovorni avto >Ford« 6
S-3364, izdano v LJubljani.
9287
Oblak Elizabeta, Ljubljana, Kolemjeka
13, uslužbensko knjižico, izdano ( od Narodne banke v Ljubljani.
9694
Okrajna poslovna zveza KZ, prometni
odsek. Gorica, evid. tablico S-7566 tovornega tritonskega avtomobila znamke
>Ford< 8 V.
8821
Okrajno gostinsko podjetje hotel pod
Voglom — Bohinj, štampiljko z istim besed lom.
8750
Onic Franc. Poljčane, knjižico za kolo
št. 316.
9066
Osvald Dušan, Ljubljana, oe-ebno izkaznico, izdano v Ljubljani in vojaško knjižico, izdano od vojaškega okrožja Ljubljana m delavsko knjižico.
9555
Pintar Milena, Ljubljana. Alelevčeva 33,
osebno izkaznico.
9230
Pipan Nedeljko, Tomaj št. 42, Sežana,
osebno izkaznico, vojaško knjižico in izkaznico za kolo št. 29—702 na ime Pipan Franc.
8936
Podlesnik Ivan, Maribor, Tyrieva 24,
promeno knjižico za kolo znamke »Steyer«
št. 117254. št. tablice S-16-2420 in osebno
izkaznico št. 520, izdano v Mariboru. 9402
Podjetje za melioracije. Ljubljana, Dvoržakova 4, prometno knjižico prikolice 4
tonskega avtomobila št. 5556.
9638
Pohok Anton. Cirknlca 45 pri Rakeku,
osebno izkaznico.
9693
Polajžer Kari, Radizsl, Slivnica pri Mariboru, tablico it. S-17-S054 za kolo znamke »Rekord« št. 531178.
9418
Postaja Ljubljana, Maearykova, knjižico
za kolo znamke >Dürkopp«, tov. številka
1722599.
9634
Poznič Ivan, roj. 27. X. 1908, Ržile 30,
KLO Ljubija, vojaško knjiž' o.
S066
Požer Anton, Ljubljana, Tugomerjeva
žt. 1", šolsko «pričevalo V. drž. gimnazije
v Ljubljani.
9622
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Predikaka Anton, Trbovlje 11/44, proTeran Angela, Duplje 4, p. Križe pri
metno knjižico za kolo znamke >NorikunK Tržiču, mladinsko in OF izkaznico ter jzin osebno izkaznico, izdano v Ptujski goii. kaanico za kolo znamke >Miele< št 5987
8932
4
9368 na ime Teran Franc.
Radoševič Peter, Ljubljana, Levstikova
Tovarna obutve >Triglav«, delovno knji9204
14, vojaško izkaznico, izdano v Ljubljani. žico št. 14667.
9714
Trg. podjetje >Mleko<, Ljubljana, izkazRafolt Albin, Maribor, Gorkega 8, oseb- nico za kolo znamke >Ideak St. S-5518,
tov. št. 98.998 — C.
9584
no izkaznico st. 059792, izdano v Mariboru.
9409
Trgovsko podjetje z železnino »želozRajtar Štefan. Novo Mostje 61, knjižico ntna«, Ljubljana, Knafljeva 2, evid. tablico
za kolo, znamke >Victoria<. št. okvira za kolo znamke >Csepek. št. S-l-27942.
1277920, reg. »t. 1531 m knjižico za kolo,
9621
znamke »General«, št. okvira 82874, reg.
Turok Jože, Starše 54, p. St. Janž na
št. 1532, izdani v Dol. Lendavi.
9200 Dr. polju, vojaško knjižro.
9629
Rakovi? Asim, Ljubljana, Zarnikova 3,
Unger Rudi, Maribor, Nasipna, knjižico
šofersko in osebno izkaznico.
9554 za kolo znamke »Puch< št. 36253-B, št.
9420
Rant Matija, Gc-dešič 65. p. Skofja Loka, tablice S-16-16139.
knjižico za ko!o šf. 557391.
9635
Urbanu? Anton, Dobrova 64 knjižico
9551
Rehberger Peter, VižmaTje 132, Ljub- za kolo št. S-2-14355.
UrbičDuŠa,
Ljubljana,
Plete
ršnikova
13,
ljana, pvid. tablico za kolo št. S-l-16865.
9623 indeks filozofske fakultete univerze v
Ljubljani, izdan 1. 1948
9700
Rifelj Marija, Novo meeto, Cerkvena 3,
epričevalo I- razreda gimnazije v Novem
>Utensilia«, tovarna tekstilnih potrebmestu.
9627 ščin. Ljubljana—Rudnik 24, ©vid. tablico
Rostohar Mihael, Tržič, Cerkvena št. 5, št. S-16S3 za motorno vorilo 'Opel-Cadet*.
9560
osebno izkaznico št- 110.
8874
Vedlin Vinko, Crrkovcp 59. knjižico za
Roškar Ivan, Moškanjci 4, roj. 26. IV.
ODfi.ï
1921, osebno izkaznico in potrdilo o dr- kolo izdano v Cirkovrihžavljanstvu FLRJ.
8324
Velikonja Emil, roj. 31. 1. 1916, CepoRotar Martin, Črnuče 123, evid. tablico van 143, osebno 'zkaznico št 4260, izdano
motornega kolesa št. S-00687.
9549 od OLO Grgar avgusta 1946 in službeno
izkaznico št. 53708, izdano od ULM Dol.
Rudi8 Renata, Maribor, Prešernova 29, Lendava 8. XII. 1949.
8448
letni izkaz TV. gimnazije v Mariboru za
Vepl
Miljutin,
Ljublana.
RožnH
d'-'in.i.
1. 1949/50
9413
Cesta XXI. št. 16, osebno izkaznico, izdaRugelj Bruna, Ljubljana. Miklošičeva 18, no v Ljubljani 1. 1946
9708
šolsko spričevalo III. b letnika EkonomVeselic Ivanka, Ljubljana, Ob Ljubljaniskega tehnikuma.
9547
ci 75, knjižico za kolo, evid. št. 26909,
Sadovnik Milan, Maribor, Heroja Zidan- tov. St. 1589491.
9711a
ška 1, knjižico za kolo znamke >Triumph<
Veselic peter, Ljubljana, Ob Ljubljanici
št. 752746, št. S-168053.
9403 75, knjižico za kolo, evid. št. 26910. tov.
9711
Seme Jože, Kamnica 23 pri Mariboru, št. 1322457.
tablico št. S-17-6759 za kolo št. 6750, reg.
Vilčnik Janez, Muretinci, KLO Gajevci,
Št. 437978.
9411
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka
9243
Simčič Dragica, Maribor. Partizanska 11, Ptuj.
delavsko knjižico št. 0907057, izdano v
Volk Andrej, skladiščni delavec postaje
Mariboru.
9397 St. Peter na Krasu, Hrastje 20 Postojna,
delavsko knjižico št. 1292066. izdano v
Skerbinek Rudolf, Majibor, Moljaka 5,
Pos-tojni.
S639
knjižico za kolo Št. 34695, št. tablice
S-16-54469414
Vozel Marjane«, Kranj, Sfražiščp 317.
9311
Soritak Stefan, Mariboj, Vrazova 11, ta- evid. tablico za kolo št. 121157.
blico št. S-16-5834 za kolo, znamke »SteZadravec Franc, Maribor, Pobrežje. Pouer« št. 14829.
9412 breška, prometno knjižico za kolo Štev.
9407
Stojanović Bogoljub, Gradišče 7, Vrh- 7633S9, št. tablice S-16-12954.
nika knjižico za kolo znamke NSU tov
Zaje Franc, fetrojni ključavničar, Kočevje
5t. 425993, izdano v Paračinu.
9069 Št. 116, delovno knjižioo m diplomo o stroSabeder Kazimir, Maribor, Sratiljska kovnem izpitu, izdano od Inšpekcij? dela
št. 21, delovno knjižico št. 1303260, izdano v Mariboru.
9242
13. VI. 1947 v Mariboru.
9399
Založnik Janko, Polje. Bolnica, uslužSajne Ivan, Senadole 27, p. Senožeče, bensko knjižico, izdano od Min. za ljudsko
roj. 28. VTII. 1895. osebno izkaznico.
zdravstvo in vojaško knjižico.
96^6
9•
Znoj Ivan. Gozdna manipulacija PoljaSav Jože, Ljubljana, Sv. Petra naeip 43, ne pri Dol. Toplicah, osebno izkaznico in
osebno izkaznico, izdano 1. 1946 v Kopru. izkaz o vojažki obveznosti.
962°
9Ó57 St. 896/50
9451-2
Sebjan Stefan, Bratonci 47, roj. 20. VIII.
Zupan P*?el, Ljubljana, Vodnikova št.
1893, esebno izkaznico, izdano 1. 1946 in 218, osebno izkaznico.
*
izkaznico za kolo znamke »Rosaeger«, št.
Zupančič Jože, Videm 3. vojaško knji545651. izdano v M. Soboti.
9003 žico, izdano od voi- odseka v Krškem.
47-i9
Segula Jakob, Mezgovci 53, p. Moškanjci, knjižico za kolo št. 4882.
9125
Žibert Franc, Log 274, Hrasto «, vojaško knjižico na ime Zibert Franc, Rima«
Seiko Anton, Žepovci 41, p. Apače, tab8939
lico za kolo Št. S-22-791.
9583 št 72. roj. 10 XIT. 1926.

izdaja »Uradni liei LBS«, Direktor io odgovorni urednik: dr, Rastko Močnik, tfeka tiskarna >Tcneta Tomšiča*. "H » Liut»ij;ii>i
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Razglasi in oglasi
Državna gospodarska podjetja, zavode, urade in druge Interesente
opozarjamo na knjige, ki jih imamo v zalogi:
GRADIVO ZA UPORABO ZAKONA 0 ZAKONSKI ZVEZI. Zbirka, ki jo
je priredil dT. Bogdan Petelin bo izvrstno shižaila vsem, ki imajo
opravka s spornimi zadevami iz področja zakorskih zvez. V njej je
zbrana vsa snov, ki se nanaša na zakonite predpise o zakonski zvezi.
Dodan je tudi zakon o zakonskih razmerjih med zakonci. Strani 28,
cena 10 din.
ZAKON 0 OBRTNIŠTVU Z VZORNIM STATUTOM ZA OBRTNE ZBORNICE,
uredbo o opravljanju dimnikarsko službe ter cenikom za krojaška, Šiviljska in tapetniška dela. Strani 85, cena 20 din.
PRIROČNIK ZA KRAJEVNE LJUDSKE ODBORE, III. DEL. Strani 227, cena
60 din.
Najobsežnejša, pa tudi najvažnejša izmed treb Izda) te publikacije, ki je IzSla
v Izdaji Komiteja vlade LRS za zakonodajo ui izgradnjo ljudske oblasti,
prinaša poglavje o delu, socialnem skrbstvu, zdravstvu, presveti, znanosti
m kulturi, kinematografiji, radiodifuzni službi, fizkulluri in vzgoji strokovnih
kadrov.
CENIK NIŽJIH ENOTNIH CEN ZA INDUSTRIJSKE IZDELKE, z veljavnostjo
na vsem ozemlju LKS. Strani 202, cena 60 din.
Prinaša v I. delu načelne predpföe v zvezi e cenami, važne za trgovino In
veljavne na ozemlju LRS, v 11. delu knjige pa nižje enota« cene za živil*.
za izdelke živilske, tekstilne, kovinske industrije, Udelke elektroindustrije, lean«
industrije in gozdarstva, cene ta nekovine, gradben.' material, za kemične,
usnjarske izdelke itd.
V naši prodajalni na Tyrïevi cesti 9 v Ljubljani se dobijo tudi tele
knjige:
Stcnogralski zapisnik H. izrednega zasedanja Ljudske skupščine LR3
v Ljubljani od 14. do IS. II. 1949. Strani 184, cena 40 din.
Stonografski zapisnik V. in VI. rednega zasedanja Ljudske skupščine
LKS v Ljubljani dne 6. V, 1949 in 1. X. 1949. Strani 86, cena 32 din.
Stonografski zapisnik III. izrednega zasedanja Ljudske skupščine LRS
v Ljubljani od 17. do 18. 1. 1950. Strani 439, cena 110 din.
KaviiatHHvo »Uradnega Usta LRS<

Register državnih
gospodarskih podjetij
Pri vsaki registraciji je sedež podjetja
Oiuacen v besedilu, dan vpisa, spremembe
ali izbrisa <,;• v datumu
Vpisi
1710.
Besedilo: Kmetijska oskrba, Prvačina.
Poslovni predmet: Oskrbovanje državnih kmetijskih gospodaretsv in ekonomij,
kmetijskih delovnih zadrug, splošnih kmetijskih zadrug in njihovih zvez e stroji,
gnojili, zaščitnimi sredstvi in drugimi
kmetijskimi potrebščinami iz la3tne produkcije ali zakupa oziroma odkupa,
odkup, čiščenje, razkuževanje in razdeljevanje
eemen ter opravljanje v«h zadev
v
zvezi z oskrbovanjem kmetijstva.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, cd«>čba št. S—zak 218 z dne 13. VI. 1950;
operativni upravni voditelj: Glavna direk.
fia za pospeševanje kmetijstva v Ljubljani.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta?
Valenčič Jože, v. d. ravnatelja in Golob
Franc, glavni računovodja, po zakonitih
Pooblastilih.
Ministrstvo za linanco LRS, Ljubljana
dne 21. avgusta 1950.
Št. 243418-1950
9503

1711.
Besedilo: Rudnik rjavega premoga, Senovo.
Polovni predmet: Pridobivanje in prodaja rjavega premoga in lignita.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba št. S-zak 317 z dne 2. VIII. 1950;
operativni upravni voditelj: Generalna direkcija za rudarstvo LRS.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Cvikl Ivan, ravnatelj in ing- Cerovac
Matija, glavni inženir, po zakonitih pooblastilih.
Ministrstvo za Ünance LRS, Ljubljana
dne 31. avgusta 19i>0.
St. 243-314/1-1950
9799
1712.
Besedilo: »Lekarna Bežigrad«, Ljubljana (TyrSeva 43).
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil
po receptih, nakup in prodaja na drobno
eanitetnega blaga, obvezilnega materiala,
zdravil, specialitet, serumov, cepiv in kemikalij, galenskih in dietetekih preparatov, hig. in kozmetičnih sredstev ter veterinarskih potrebščin, v obsegu delovnega
območja lekarne.
Ustanovitelj podjetja: MLO za gl. ••eto Ljubljana, Tajn. St. 913-1950 S/L •
dne 21. VII. 1950; operativni upravni voditelj: Uprava meetnffl lekara, Ljubljana.

Podjetje aima podružnic.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo
po dve skupaj:
Mr. ph. Gračner — Koruza Marija,
upravnica, Praznik Ivana, računovodja,
namestnik za podpisovanje Mr. ph Berkopec Vida.
Fin. ?t. 3391/50
10001
Besedilo: >Lekarna Polje«, Ljubljana
(Polje).
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil
po receptih, nakup in prodaja na drobno
sanitetnega blaga, obvezilnega materiala,
zdravil epeçialitet, eerumov, cepiv in kemikalij, galenSkih preparatov, h:g. •
kozmetičnih sredstev ter veterinarskih
potrebščin v obsegu delovnega območja
Ljubljane.
Uetanovitelj podjetja: MLO za gl. mesto Ljubljana, Tajn. št. 917/1950 S/L s
dne 21. VII. 1950; operativni upravni voditelj: Uprava mestnih lekarn, Ljubljana.
Podjetje nima podružnic.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Mr. ph. Levstek Milivoj, upravnik
in Praznik Ivana, računovodja.
Fin. it. 3389/50
Besedilo; > Lekarna Tabor«, Ljubljana
(Sv. Petra c. 78).
Poslovni predmet: Izdelava zdravil po
receptih, nakup in prodaja na drobno sanitarnega in veterinarskega blaga, zlasti
Zdravil specialitet, kemikalij, obvezilnega
materiala, serumov, cepiv, galenakih :n
dietetekih preparatov, hig. kozmetičnih
sredstev, v mejah svojega območja.
Uetanovitelj podjetja: MLO za gl. mesto Ljubljana, Tain. št. 912/1950 S/L t
dne 21. VII. 1950; operativni opravni voditelj: Uprava mestnih lekarn, Ljubljana.
Podjetje nima podružnic.
Podjetje zastopajo in zanj podpihujejo
po dva skupaj:
Mr. ph. Rojina Marija, upravnica. Marovt Mimi, računovodja, namestnik **
podpisovanje Mr. ph. Berkopec Vida.
Fin. št. 3390/50
10002
Besedilo: »Lekarna Vič«, Ljubljana (Tržaška 4S).
Poslovnj predmet: Izdelava zdravil po
receptih, nakup in prodaja na drobno sanitarnega in veterinarskega blaga, zlasti
zdravil, specialitet, kemikalij, obvezilnega materiala, serumov, cepiva, galenskih'
in dietetekih preparatov, hig. kozmetičnih
sredstev, v mejah svojega območja.
Ustanovitelj podjetja: MLO za d. mesto
Ljubljana, Tajn. št. 915/1930 S/L z dne
21. VII. 1950; operativni upravni voditelj:
Uprava mestnih lekarn, Ljubljana.
Podejtje nkna podružnic.
Podjetje zastopata in zanj podpisuješ:
Pukl Mara, upravnica, ali Marovt Mimi,
računovodja.
Fia. ft. 3868/50
10000
MLO za gl. metto Ljubljana,
porerjeniitTo sa finance,
dne 9. septembre 1950.
1713.
*
Besedilo: Mesnica KLO Suhori few» (••>
tliki).
PwJovnS predmet: Nakup in protìaj«
mesa.

Stev. 29 — 19. IX. I960
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Ustanovitelj podjetja in operativni
upravni voditelj: KLO Suhor (odločba št.
700/50 z dne le. Vili. I960).
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Stepan Onton, upravnik, računovodske
zadeve sopodpisuje računovodja Gornik
Terezija, po zakonskih pooblastilih m
pravilih podjetja.
OLO Črnomelj, poverjeništvo za finame,
dii-- <> àept( mbru 1950.
St. 1044/1
9965
1714.
Besedilo: »BeUad« tovarna sadnih izdelkov, Črnomelj (sedež Kan žariea).
Poslovni predmet: Izdelovanje marmelade, sadnih sokov in sadnih izdelkov na
industrijski naein.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. odločba z dne 22. VIII. 1946 (• list LRS
it. 66/46), z odločbo vlade LRS. it. S-zak
284 z dne lo. VII. 1950 je podjetje prevzel OLO Črnomelj; operativa upravni
voditelj: Izvršilni odbor OLO Črnomelj.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Pandan Joie, direktor, v njegovi odsotnosti Papič Martin, z istimi pooblastili.
OLO Črnomelj, poverjeništvo za finance
dne 1. avgusta 1950.
St. 905/1
8565

•

1715.
Besedilo: Krajevna gostilna. Godif.
Poslovni predmet: Nabava in prodaja
alkoholnih in brezalkoholnih pijač, po
možnosti postrežba z jedili in prodaja tobačnih izdelkov.
Ustanivitej in operativni upravni voditelj: KLO Godič. odločba št. 790-200/16
z dne 21. VII. 1950.
Podjetje zaetòpiijo in zanj podpisujejo:
Pire Ivan. poslovodja, Trobovšek Anton
in Jelinčič Jakob po zakonitih yonblastilih.
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance
dne 24, avgusta 1950.
•St. 2194 III 1950
9511

•

1716.
Besedilo; Krajevno podjetje Remont.
Moravče.
Poslovni predmet: Izvrševanje gradbenih del in storitev.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Moravče, odločba št. 1065 z
dne 19. VIII. 1950.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Petere Ciril, upravnik, Lehar Franc ali
Cerar Ivan, namestnika Kersnik Urška,
knjisrovodia po zakonitih pooblastilih.
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance
dne 29. avgusta 1950.
St. 2181 Tli I960
9599

•

1717.
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje za
police pridelke, sadje, zelenjavo, živino,
mleko in alkoholne pijače (Kočevje).
Poslovni predmet; Množični odkup kmetijskih in ostalih pridelkov za zboljšanje
zagotovljene preskrbe delovnega ljudstva.
Ustanovitelj podjetja: OLO Kočevje;
operativni upravni voditelj: Izvršilni odbor OLO Kočevj*.
Podjetje zastopata m zanj podpisujeta:
•••••• Drago, direktor in Jajtič Stane,
Blavnj računovodja, po zakonitih pooblaetilih.
OLO Kočevje, poverjfeništvo «a finanec
dne" 30. avgusta 1950.
St. 1257
9877

1718.
Besedilo: Vino podjetje, Kočevje (številka 332).
Puälovni predmet: Nakup in prodaja
alkoholnih in brezalkoholnih pijač na debelo.
Ustanovitelj podjetja: OLO Kočevje;
operativni upravni voditelj: Izvršilni odbor OLO Kočevje.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Zaje Vinko, ravnatelj, Bencina Franc,
knjigovodja, po zakonitih pooblastilih.
OLO Kočevje, poverjeništvo Za finance
dne 17. avgusta 1950.
St. 1377
9881
*
1719.
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje,
Kranj okolica (Čirčiče).
Poslovni predmet: Nakupovanje in prodaja poljskih pridelkov, klavne in plemenske živine, konjev, prašičev, drobnice, 6uhega mesa in mesnih izdelkov na
debelo ter mleka in mlečnih izdelkov.
V podjetje so vključeni depoji: Kranj,
Skofja Loka, Tržič.
Ustanovitelj podjetja: OLO Kranj okolica, odločba št. 1301/1—50 z dne 12. VIII.
1950; operativni upravni voditelj: Izvršilni odbor OLO Kranj okolica.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Jarc Jože, ravnatelj, Ribmkar Franc,
pomočnik, Preetrl Mihael, glavni računovodja, po zakonitih pooblastilih.
0L0 Kranj okolica, poverj. za finance,
dne 1. septembra 1950.
St. II-1499/3-1950
9731
*
1720.
Besedilo: Remontno podjetje, Križe.
Poslovni predmet: Vzdrževanje stanovanjskega fonda rm drugih komunalnih
naprav.
Ustanovitelj podjetja: KLO Križe, odločba it. 436/4—50 z dne 1. V. 1950; operativni upravni voditelj: Izvršilni odboT
0L0 Križe.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Škrjanc Anton, upravnik, Veljkovič
Cvetka, knjigovodja, po zakonitih pooblastilih.
OLO Kranj okoljca, poverj. za finance,
dne 31. avgusta 1950.
Št II-996/4-1950
9730

•

1721.
Besedilo: Okrajna žaga (Dol. Lendava).
Poslovni predmet: Storitveno žaganje.
Uotanovitel; podjetja: OLO Lendava;
operativni upravni voditelj: Izvršilni odbor OLO Lendava.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Volf Štefan, poslovodja, Blau Ludvik,
šef knjigovodskega centra, po zakonitih
pooblastilih.
0L0 Lendava, poverjeništvo za finance

dne 19. avgusta 1950.
Št. 537/2—50

1722.

•

9512

Besedilo: Trgovsko podjetje s kurivom
RL0 III >Kurjava« (Ljubljana Bohoričeva 25).
Poslovni predmet: Oskrbovanje potrošnikov z drvnri in premogom.
Ustanovitelj podjetja: RLO III Ljubljana, odločba Pov. št. 731/50 z dne 15.
VIII. 1950; operativni upravni voditelj:
RLO III, poverjeništvo za TP.
•••••••• zaéfifeàjo in •zanj podpisujejo:
VUčKOTIČ Drago, poslovodja, PogWleiz
Jože, poverjenik TP RLO III, Gogala

Zlata in Poženel Franc, vsi po zakonitih
pooblastilih.
RLO III Ljubljana, poverj. za finanec,
dne 16. avgusta 1950.
St. 4189/50
9086

•

1723.
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje, Maribor.
Poslovni predmet: Gostinske in hotelske ßtoritve, odkup alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter vseh prostih viškov
kmetijske proizvodnje; dobava in razdeljevanje mineralne vode in industrijskih
izdelkov za potrebe gostinstva in turizma
Mariborske oblasti
Ustanovitelj podjetja: MLO Maribor, odločba št. 1783/3-50 z dne 29. VII. 1950;
operativni upravni voditelj: Poverjeništvo
za turizem in gostinstvo MLO Maribor.
Obrati in poslovalnice: Hotel in restavracija »Orel«, Slovenska 1, Kavarna »Astorija«, Slovenska 2, Velika kavarna, bife,
restavracija. Glavni trg 1, restavracija
»Mariborski otok«, Maribor, Kamriica,
Mestna restavracija, Koroška 3, Restavracija in hotel »Novi svet«, Jurčičeva 7,
Bife it. 1, Glavni trg 24, Bife kina »Partizan«, Grajska 5.' Bife kina >Udarnik«,
Grajski trg 1, Bife SNG, Slomškov trg 17,
Bife št. 2, Partizanska c. 39, Kavarna
»Central«, Gosposka ul. 21, Kavarna »Jadran«, Partizanska 36. Kino restavracija,
Grajski trg, Gostilna pri trgu. Vodnikov
trg 4, Restavracija »Stajerc«, Partizanska
št. 47, Mestna slaščičarna, Grajski trg G,
Gostilna »Trst«. Tržaška 8 in Hotel »Zamore«. Gosposka ul. 30.
Ekonomije: Slivnica 31, Vukovje 49,
Hotinja vas, Orehova vas 5, Studenci,
Limbuška 43, Fram 4, Zg. Radvanje, Sp.
Radvanje; prašičereja: Tržaška 89 in Kozaki 3.
Vinska klet: Vojasniški trg 4, Ob jarku
št. 6 in Gospejna 11; klet in skladišče:
Stolna ul. 3 in hlev; Taborska c. 8.
Podjetje zastopajo m zanj podoisujejo:
Musil Miroslav, direktor, Donža Alojz,
pomočnik direktorja, v odsotnosti, Čoki Janez, glavni računovodja, Cutk Lea, namestnik računovodje, ki podpisujejo p°
zakonitih pooblastilih.
MLO Maribor, poverjeništvo za finance
dne 1. avgusta 1950.
Št. Pov. 56/96—50
9G07
*
1724.
Besedilo: Tovarna trakov in sukanca,
Maribor.
Poslovni predmet: Izdelovanje trakov in
vezalk, bombažnega in lanenega sukanca
na iridue.tTi|éiki način.
Uefanovîtelj podjetja: Vlada LRS, od
ločba S—zak 33 z dne 23. X. 1946. Pod
jetje je z odločbo št. zak 284 z dne 15.
VIL 1950 prešlo iz pristojnosti vlade LR?
v pristojnost' MEO Maribor.
Operattvni upravni voditelj: Poverjen'
štvo za industrijo MLO Maribor.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Cakš Janko, direktor. Fras Marija, taj;
nik in namestnik direktorja v octóotnosu
In Plečko Iran, glavni računovodja. t>°
zakonitih pooblastilih.
MLO Maribor, poverjeništvo *a finance
dne 16. avgusta 1950.
Št. Pov. 56/103-50
9311

•

1725.
,
Besedilo: Tovanui*ZÌHorp£« (MariborjPoslovni preämet: 'Industrijsko izdelovanje mila, pralnega praska, topljensga
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loja, tehničnih maščob, glicerina, kozmet"bnih eredsiev, maziv in lopil za tehnične
nameni», prod::lwan]e drevesu:; smole ;n
regeneracija mineralnih udpadmh olj.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba št. S-zak 291 z dne 29. IV. 1949, in
to s spojitvijo podjetij: Tovarna »Zlatorog«, Maribor, »Pinus-f, tovarna smoluih
izdelkov, Rače pri Mariboru • »Destilacija nafte in regeneracija olj, Maribor
Operativni upravni voditelj: PoverjeniStvo za lokalno industrijo MLO Maribor.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Franko Srečko, direktor in Safran Eia,
glavni računovodja, po zakonitih pooblastilih
MLO Maribor, povcrjcništvo za linanr«.
dne 16. avgurfa 19Ö0Št. Pov. 56/99—SO
9814

VIII. 1950; operativni upravni voditelj:
Izvršilni odbor KLO Šmarje pri Jelšah.
Podjetje zastopa m zanj podpihuje:
Major Stelan, poslovodja.
Št. 3S63/XVI1-50
976S
Besedilo: Krajevno remontno podjetje,
Šmarje pri Jelšah
Poslovni predmet: Remontna dela. nabava potrebnega materiala iz državnega
pa tudi privatnega področja.
Ustanovitelj podjetja; KLO Šmarje pri
Jelšah, odločba št. 1226/1—50 z dne 1.
VIII, 1950; operativni upravni voditelj:
Izvršilni odbor KLO Šmarje pri Jelšah.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Vrečko Franc, poslovodja
Štš. 3965/XVII—50
9765
0L0 Poljčane. poverjeništvo za finance
dne 28. avgusta 1950.

*

1729.
Bpsedilo: Lončarska in pečarskn delavnica, KLO Pavlovci.
Poslovni predmet: Izdelava lončarskih
m pečarskih izdelkov ter pači.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj; KLO Pavlovci.
Št. 140471—50
9510
Besedilo: Mlin. KLO Pavlovci.
Poslovni predmet: Navadno mletje in
mletje žita • koruze na sita.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Pavlovci.
Št. 1404/1—50
9509
Podjetji zastopata in zanje podpisujeta:
Bernhard M.rko. upravnik, Bernhard
Angela, računovodja, po zakonitih pooblastilih, v finančnih zadevah, ki so pridržane operativnemu upravnemu vodstvu,
sopodpisuje predsednik KLO.
OLO Ptnj. poverjeništvo 2a finance
dne 26. avgusta Ì950.
*
1730.
Besedilo: Komunalno podjetje, KLO
Troblje.
Poslovni predmet: Tesarska in zidarska
dela, tudi po naročilu države, zadrug in
privatnikov, popravilo in gradnja krajevnih zgradb.
Ustanovitelj podjetja: KLO Troblje, odločba št. 670/1-50 z dne 1. VIII. 1950;
operativni upravni voditelji Izvršilni odbor KLO Troblje.
Št. 1120/1-I Vrti
9514
Besedilo: Krajevne obrtne delavnice,
Pameče.
Poslovni predmet: Opravljanje vseh del
iz posameznih etrok obrti, izdelovanje in
popravilo predmetov strankam iz prinese,
nega blaga in dela po naročilih države,
zadrug in privatnikov.
Poslovalnice: 1. kolarska, 2. čevljarska,
3 šiviljska in krojaška delavnica.
Ustanovitelj podjetja- KLO Troblje, odločba št 671/150 z dne 1. VIII. 1950: operativni upravn' voditelj: Izvršilni odbor
KLO Troblje.
Št. H20/l-IWII-50
9515
Obe podjetji zastopajo in «mje podpisujejo:
Plaznik Avgust, ravnatelj. Logar Ivan,
namestnik, Smolnikar Julka, računovodja,
vsi po zakonitih pooblastilih.
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance
dne 25. avgusta 1950.

172G.

Besedilo: Krajevno podjetje »Krajevna
žaca«, Mačkovci.
Poslovni predmet: Žaganje lesa.
Ustanovitelj podjetja: KLO Mačkovci;
operativni upravni voditelj: Izvršilni odbor KLO Mačkovci.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Temlin Viljem, tajnik KLO. Kuplen Janez računovodja.
Št. 707/1950
9843
Besedilo: Krajevno podjetje »Krajevni
mlin«, Martjanci.
Poslovni predmet: Predelava in mletje
žita.
Ustanovitelj podjetja in operativni
upravni voditelj: KLO Martjanci.
Podjetje zastopata ;n zanj podpisujeta:
Zilavec Janez, poslovodja :n Balažič
Jože, òlan KLO, po zakonitih pooblastilihŠt. 714/1950
9842
0L0 Murska Sobota, poveri •• finance
dno 4. septembra 1950.

•
1727.

Besedilo: Remontno podjetje, KLO Poljčane.
Poslovni predmet: popravila zgradba
graditev manjših objektov in poplavila
kanalizacij.
Ustanovitelj podjetja: KLO Politane, odločba št. 93,9/50 z dne 28. VII. 1950;
operativni upravni voditelj: Izvršilni odbor KLO Poljčane.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kobal Franc, predsednik KLO. Bohak
"rane, upravnik, Mali-Janez, poverjenik
z
a komunalne zadeve.
^LO Poljćanc. poverjeništvo za finance
dne 25. avgusta 1950.
Št. 3773/XVIÏ—50
9764
»728.
*
Besedilo: Klavnica, KLO Rog. Slatina
Poslovni predmet: Klanje živine.
Ustanovitelj in operativni upravni vojwtelj: KLO Rog. Slatina, odločba Štev.
^4—8/1950 z dne 10. VIII. 1950.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Anderli Janez, poslovodja .in RoaandiČ
^nto. računovodja.
•*
St. 3959/XVII—50
976R
Besedilo: Krajevno mizarsko podjetje
""narjo pri Jelšah.
Poslovni predmet; Mizarska dela, nabava leea m potrebnega materiala Iz
^vnega. pa tudi privatnega področja.
ustanovitelj podjetja; KLQ. Šmarje pr)
,ftls
ab, odločba št. 1434/1-50 z dne 1.

&

+

1

1731.
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup
'<niciijskih pridelkov. Slovenj Gradec.
Poslovni predmet: Odkup kmetijskih
pridelkov, živine, mleka in mlečnih iz-
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delkov, sadja, zelenjave itd. Odkupni postaji sta v Dm-ogradu m na Pre valjan. '
Ustanovitelj podjetja: OLO Slovenj Gradec, št. 647/2—50; operativni upravni voditelj: Izvršilni odbor OLO Slov. Gradec.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Gluk Slavko, ravnatelj, Cop Pavel, komercialni šef. Koder Franjo, šef računovodstva, Klampfer Stana, knjigovodja, vet
po zakonitih pooblastilih.
OLO Slovenj Gradec, poverj. i& finance,
dne 30. avgusta 1950.
Št. 1167/1—50
9601
Spremembe
1782.
Boeedilo: Tovarna upognjenega pohištva, Duplica pri KamnikuIzbriSe se Pavlin ••••• in vpiše
Juvan Stanko, sekretar, kj podpisuje •
odsotnosti direktorja, v istem obsegu.
Št. 24364/4—1950
9796
Besedilo: Marmor in cementarne (Ljubljana).
Besedilo odslej: >Industrija naravnega
in umetnega kamna«, Ljubljana.
Št. 243309/2—1950
9797
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 26. avgusta 1950.
*
1733.
Besedilo: Zbiralna skladišča sa •••,
Prestranek.
Izbriše 66 Vasle Miiha in vpile
Da mej Ivan, direktor, ki podpisuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja.
Ministrstvo za financ« LBS, Ljubljana,
dne 30. avgusta 1950,
Št. 24360/3-1950
9798
1784.
Besedilo: Trgovsko podjetje >SloT©nijaexporU Ljubljana.
.
•'*
Izbriše se Valant Jože in vpijeta
Merljak Savo; direktor in 2••••• Janez, v. d. sekretarja, ki podpîeujeta po
zakonitih pooblastilih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
(
dne 1. septembra 1950.
Št. 243158/1—1950
9801

•

17B5.
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, ••••»
mesto.
Izbrišeta se Pavlin Make in Glihar Ivan
ter vpišeta:
Mulej Dušan, direktor in Vabič Janez,
v. d, sekretarja.1 ki podpkmjeta .po zakoni
tih pooblastilih.
'
Ministrstvo zà finance LRS, Ljubljana,
dne 2. septembra 1950.
št. 24352/6-1950
9802
1736. :
..••,'
Besedilo: Podjetje >Beton<,' Ljubljana.
Izbriše pe Kamnikar Draga in vpiše
Bučar Draga, računovodja. '
MLO Ljubljana, poverjeništvo <a finance,
dne 30. avgusta 1950.
Fin. št. 3197/50
* »727

•

1737.
Besedilo: Komunalna banka w glavno
mesto Ljubljana.
Izbriše ee Grom Miro, pomoÇnik direktorja, in vpiše
.
. -, ;
Božič Nada,, v. đ. pomočnika dire%t
terja.
Fin. št. 3871/50 '
10007
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Besedilo: Trgortko podjetje >Na.Mac,
Ljubljana.
Izbriše ee Habbe Otmar, šef komercialnega oddelka, in vpiše
Zdešar Joež, šef komercialnega oddelka, ki podpisuje v odsotnosti direktorja «
eopodpieuje v komercialnih zadevah.
Fio. St. 3376/50
10004
Beeedilo: Trgovsko podjetj« >Umetuinu<, Ljubljana.
Sedež poslovalnic* Papaia, nebotičnika
ee prenese na Meetni trg 19.
Fin. it. 3370/30
10006
Besedilo: trgovsko podjetje >Üenje«,
Ljubljana.
Izbriše ee poelovatoica e čevlji v Ci*
glarjevi ul. 26Fin. Št. 3368/50
10006
MLO i& gl. mesto Ljubljana»
poverjeništvo >a finance,
dne 8. eeptembra 1930.

•

1788.
Beeedilo: Ljubljanska tovarna hranil,
Ljubljana,
Izbriše ee Crne Bogomir in vpđfe
Vrhunec Milan, direktor.
Fin. K. 3364/50
9998
Beeedilo: Podjetje >Strojpi»<, Ljubljana.
Izbrišo ee računovodja Mlakar •••••••,
MLO za gl. mesto Ljubljana,
poverjeništvo za finance,
dne 9. septembra 1950.
Fin- it. 3386750
9967

•

1739.
Beeedilo: Podjetje >lekstil<, Ljubljana.
Vpišejo ee poslovalnice: št. 23, št. Vid
18, St. 32, Stritarjeva 7, 6i 42, Tyrïeva
37a. št. 43, Mala va* S3, št. 44, Zaloška
37, št. 55. Tržaška c. 6, Sv. Petra c. 11.
Izbriše ee poslovalnica št. 40, Sv. Petra
c. 52.
MLO za gl. mesto Ljubljana,
poverjeniïtvo za finance,
dne 6 eeptembra 1950.
Fin. St. 3361—1950
16031

•

1740.
Beeedilo: Podjetje >Umetnina<, Ljubljana.
Izbriše ee poslovalnica Goepoevetelca
c, 1 in vpišeta .pcslovalnid na Meetnera
trgu St. 8 ta Starem trgu It. 1.
MLO Ljubljana, poverjeniïtvo za .finance,
dne 29. avgusta 1950.
Fin. št. 3253/50
9728
*
1741.
,
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ura«,
Ljubljana.
Sedež: Prešernova 54.
Sedež odele): Čopova 9.
MIX) Ljublfana pn^erienišivo za finance
dne 27. Julija 1956.
Fin. St. 2938/50
8278

•

1742.
Beeedilo: Gostilna, KLO Grosuplje.
TzhriSrta «e ftilc Janez to Podkoritnik
Vera ter vpišeta;
Baraga Viktor, upravnik, Levstik Anica, namestnik fefa knjigovodàkega centra.
St. 979-Î05O
9670
Beeedilo: Kino, KLO Grosuplje.
IzbriSeta ee Lueovnik Jože in LucVrvntk
Hilda ter vpile Jo:
Baraga Viktor, upravnik, Zupan&c Ank
ea, tajnik KLO, Trpin Rudd, šef knjigo-

vodskega centra, Levstik Anica, njegov
namestnik.
St 9S2—1950
9666
Besedilo: Krajevno podjetje kovačija,
Grosuplje.
Izbrišeta ee Sile Janez in Podkoritnik
Vera ter vpišeta:
Baraga Viktor, upravnik. Levetik Anica, namestnik šefa knjigovodskega centra.
St. 978—1950
9669
Beeedilo: Krajevno podjetje žaga, Grosuplje.
Izbriše ee Sile Janez in vpišejo:
Baraga Viktor, upravnik, Župančič Anica, tajnik KLO, Levetik Anica, namestnik
šefa knjigovodskega centra.
St. §81-1950
9667
Besedilo: Krajevno šiviljsko podjetje,
Grosuplje.
Izbrišeta ee Janežič Anton in Zrimo Marica ter vpišeta:
Baraga Viktor, upravnik, Levetik Anica, namestnik šefa knjigovodskega centraSt. Ô77—1950
9671
Besedilo: Mesarija, KLO Grosuplje.
Izbrišeta ee Sile Janez, in Podkoritnik
Vera ter vpišeta:
Baraga Viktor, upravnik, Levstik Anica, namestnik »efa knjigovodskega centr*.
St. 980—1950
9668
Beeedilo: Mizarsko podjetje. KLO Grosuplje.
Vpišeta se:

Baraga Viktor, upravnik, Levstik Anica, namestnik Šefa knjigovodskega centra, ki podpisujeta poleg knjigovodje in
poslovodje.
St. 983—1950
9665
Besedilo: Odpad<, okrajno podjetje za
promet z odpadki, Gro«uplje.
Izbriše ee Turk Alojz m vpišejo:
Zupančič Janez, nabavljač, Trpin Rudi,
šef knjigovodskega centra. Levstik Anica,
njegov namestnik.
St. 708—1950
9672
OLO Grosuplje, poverjeništvo za finance,
dne 80. avgusta 1950.
1743.
Beeedilo.- Okrajni magazin, Idrija.
Podjetje zastopajo ta zanj podpisujejo:
Skok Franc, ravnatelj, Kos Marijan, pomočnik ravnatelja in Felc Julka, gl. knji"
govodja, v obeegu zakonitih pooblastil.
OLO Idrija, poverjeništvo za finance,
dne 1. eeptembra 1950.
Št. 3170/X—50
0704
1744.

•

Besedilo: Gramoz — mestno podjetje,
Jesenice.
Izbriše ee: Tavš Simona, glavni računovodja, fn vpišeta:
Čufer Dore, komercialist, in Rabič Vida, knjigovodja.
St. VIII-247/2—50. Ge/Ko 10021
Beeedilo: Mehanična delavnica, Jese.
nice.
Izbriše ee: čebulj Jože. računovodja, in
vpiieta:
Cufer Dore, komercialist, in Dežman
Vida, knjigovodja.
Št. VIII—245/2-50, Ce/Ko 10023
Beeedilo: Mestna čevjjarna, Jesenice.
Izbrišejo ee: Sorli Srečko, dr. Zalokar
Vinko, Rainer Bogo, in vpišejo:

£tey, • — 19, IX, 1-960
Ramuš Mirko, upravnik podjetja, čufer
Dore, kot namestnik upravnika, Celar
Anica, knjigovodja, Čučnik Vanko, poslovodja.
Upravičenca za neomejeno podpiševa;
nje: Ramuš Mirko in Cufer Dore, drug*
v njuni odsotnosti do zneska 200.000 din.
St. 239/2-50 Gs
10029
Beeedilo: Mestna klavnica, Jcsenico.
Izbrišejo se: Sorli Srečko^ Mežek Janez,
Rainer Bogo, in vpišejo:
Ramuš Mirko, upravnik podjetja, Cufer
Dore, pomočnik upravnika, Beguš Ma!či,
blagajnik in Mali Franc, poslovodja.
Upravičenca za neomejeno podpisovanje: Ramuš Mirko in Cufer Doje, drugi
v njuni odsotnosti do zneska 200.000 din.
St. VIII. 240/2—50 Gs
10028
Besedilo: Mestna pekarna, Jesenice.
Izbrišeta fct: Sorli Srečko in Rainer
Bogo, ter rj.išejo:
Ramuš Muko, upravnik, Čufer Dore,
komercialist. Celar Anica, knjigovodja in
čop Jože, poslovodja.
Upravičenca za neomejeni? podpisovanje: Ramuš Mirko in Cufer Dore, drugi
v njuni odsotnosti do zneska 200.000 din.
St. Vin-242/2-50, Gs/Ko 10026
Besedilo: Mestni kino, Jesenice.
Izbrišejo se: Sorli Srečko, Kobentar
Albin in Rainer Bogo, ter vpišejo:
Ramuš Mirko, upravnik, čufer Dore,
namestnik upravnika, Rabič Vida, knjigovodja in Rems Anton, poslovodja.
Upravičenca za neomejeno podpisovanje: Ramuš Mirko in čufer Dore, drugi
v njuni odsotnost-; do zneska 200.000 dm.
St. VIII-250/2-50, Gs/Ko 10018
Besedilo: Mestni vodovod, Jesenice.
Izbrišejo 6e: Dr. Zalokar Vinko. Čebulj
Jože in Tavš Simona, ter vpišejo-,
Ramuš Mirko, direktor, Čufer Dore,
namestnik direktorja, in Jošt Kari, poslovodja.
Upravičenca za neomejeno podpisovanje: Ramuš Mirko in čufer Dore, drugi
v njuni odsotnosti do zneska 200.000 din.
St. VIII-251/2-50, Gs/Ko 10017
Besedilo: Mestno krojaško in Šiviljsko
podjetje, Jesenice.
Izbrišejo 6e: Dr. Zalokar Vinko, Cabulj Jože in Tavš Simona, ter vpišejo:
Ramuš Mirko, upravnik, Čufer Dore,
namestnik upravnika, in BortoncelJ Francka, knjigovodja.
Upravičenca za neomejeno podpisovanje: Ramuš Mirko in Cufer Dorc, drugi
v njuni odsotnosti do zneska 200.000 dmSt. Vili—241/2—50 Gs 10027
Besedilo: Mestno podjetje >Avtoprevoz<>
Jesenice.
N
Izbrišejo ee: Pretnar Jaka, dr. Zalokar
Vinko in Rainer Bogo, ter vpišejo:
Ramuš Mirko, upravnik. Cufer Dore,
namestnik upravnika. Dežman Vida, knjigovodja, in Skapin Stane, poslovodja.
Upravičenca za neomejeno podpisovanje: Ramuš Mirko in Cufer Dore,dn«P
v njuni odsotnosti do zneska 200.000 a>n.
ft». VITI—244/2—50, Gs/Ko 10024
Beeedilo: Mestno podjetje Komisija*
trgovina, Jesenice.
.
, ,
Vpiše ee: Cufer Dore, komercial» im
.*
dolžnostmi In pooblastili, kot jih
''
upravnik podjetja.
St, VIII-253/2-••, Gs/Ko 1001»

O
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fifa». 28 - 1©. IX. I960
Besedilo: Mestno podjetje »Slaščičarna«
(Jesenice).
Izbrišejo ee: Sorli Srečko, dr. Zalokar
Vinko in Rainer Bogo, ter vpišejo:
Ramuš Mirko, upravnik, Cufer Dore,
namestnik upravnika, Dolinšek Jože, poslovodja, in Pogačnik Justi, knjigovodja.
Upravičenca za neomejeno podpisovanje: Ramuš Mirko in Culer Dore, drugI
v
njuni odsotnosti do zneeka 200.000 din.
&t. VIII-243/2-••, Gs/Ko 1002Ö
Besedilo: Mestno podjetje »Tapetništvo«,
Jesenice.
Izbrišejo ee: Skapin Stane, Sorli Srečko
• Tavš Simona, ter vpišejoRamuš Mirko, upravnik, Cufer Dore,
namestnik upravnika, in Cučnik Vinko,
poslovodja.
Upravičenra za neomejeno podpisovanje: Ramuš Mirko in Cufer Dore, drugi
v
njum odsotnosti do zneeka 200.000 din.
St. VIII-24e/2-50, Ge/Ko 10022
Beeedilo: Mestno trgovsko podjetje,.Jesenice.
Izbriše ee: Tavš Simona, gl. računovodja, in vpiše:
Cufer Dore, komercialist, z dolžnostmi
m pooblastili kot Uh Ima upravnik podjetja.
St. 249/2—50, Ge/Ko
10019
Beeedilo: 2aga — mestno podjetje, Josenico.
Izbrièeta ee: Tavš Simona, gl. računovodja In Cerne Janez, namestnik upravnika, ter vpišejo:
Cufer Dore, komercialist, RabiČ Vida,
knjigovođi"', m Tičar Janez poslovo'ja.
St. Vrti—248/2 50, Gs/Kn 10020
MLO Jesenico, poverjeništvo za finance
dne 11. septembra 1950.
1745.
*
Beeedilo: Okrajno gostinsko podjetje
»Planinka« Kamnik.
Izbriše se Ravier Milena, knjigovodja in
vpiše
Ponikvar Milan, upravnik. Malic Mirika
« Matific" Lojzka, knjigovodja.
0L0 Kamnik, poverjoništvo Za finance
dna 23. avgusta 1950
Št. 2195 III 1050
9519
1746.

•

Besedilo: Otroška restavracija, Kamnik.
^ Izbrišeta ee Fink Mara in Sekimiik
Prane ter vpišejo
KegloMč Marija, poslovodja, Plahutaik
A
nton, namestnik Nomee Jurij, računovodja In Bervar Ivanka, namestnik, k)
""odpisujejo po zakonitih pooblastilih.
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance
dne 24 avgusta 1Ö50.
Si 214B TII 1950
9518
*
1747.
Beeedilo: Rešilna postaja. Kamnik.
Izbrišeta se Arko Slavko in Žabkar
'ožica ter vpišeta
Peris Nevon n Simončič Andrej ki
"odpisujeta po wikonitih pooblastilih.
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance
dnp fi. septembra 1950.
fit 2250 TIT 1950
9844
'748
*
Besedilo Živilska industrija. Mengeš
,fi
edež Kamnik)
Poslovni pj-p^pt izdelava kvasa, teei
vf »n, pražama kave, konserviranje gorICe
itd. (Združitev že obstoječega pod-

jetja po odločbi OLO Kamnik, št. 320/5
z dne 26. VII. 1950).
Operativni upravni voditelj odslej: OLO
Kamnik.
Izbriše se Hočevar Jože in vpišejo
Rant Ignac, direktor. Kane Hela, računovodja in Znidaršič Franc, komercialist,
ki podpisujejo po zakonitih' pooblastilih.
OLO Kamnik, poverjeništvo za fiuanco
dne 31. avgusta 1950.
St. 2225 III 1950
9662

•

1749.
Besedilo: Okrajno avtoprevozniško podjetje, Kočevje,
Izbriše f>e: Ambrožič Aleksander in vpišeta:
Klun Marjan, knjigovodja in Petek
Tončka, računovodja, ki podpisujete \rO
zakonitih pooblastilih.
OLO Kočevje, povorjoništvo za finance
dne 17. avgusta 1950.
St. 1384
9878

i

•

1750.
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje,
Kočevje.
Izbrišeta se Lenac Zvonko in Sušnik
Marija ter vpišeta:
Pahulje Janez, ravnatelj in Šimenc Marjan, računovodja, ki podpisujeta Po pravilih podjetja.
OLO Kočevje, poverjeništvo za financo
dne 18. avgusta 1950.
St. 1155
9880

•

1751.
Besedilo: Okrajno odkupno podjetje,
Kočevje.
Podjetje je prešlo v likvidiaoljo. /a
likvidatorja se imenujeta Pavuna Drago
in Jajtič Stane.
OLO Kočevje, poverjeništvo Za finance
dne 15. avgusta 1950.
St. 1258
9879

•

Stran 457
175o.
Besedilo: Komunalna banka OLO Krško,
(Krško).
Izbriše ee Jerman Ivan in vpišeta
Biltaver Anton. v. d. ravnatelja, ki podpisuje skupno z enim od že vpisanih upravačencevter Mavsar Franja, v. d. šefa računovodstva, ki podpisuje vee računovodske
posle.
OLO Krško, poverjeništvo ca finance
dne 8. septembra 1950.
St. 2114
9909

•

1756.
Beeedilo: Trgovsko podjetje >Preskrba€
(Ljubljana, Kongresnj trg 10).
Vpišejo ee poslovalnice — špecerije:
Vodnikov trg 5, Reeljeva 3, Kongresni
trg 2, Stritarjeva 9, Sv. Jakoba trg 7,
Slomškova 13, Tyrséya 38, Hrenova 19,
Poljanska 32, Karlovška 19, Dolenjska 23a,
Dolenjska 58. Rudnik 109. dalje prosta
prodajo: Wolfova 4, Vodnikov trg 5, Karlovška 19, Stritarjeva 9 in kurivo: Dolenjska 35.
Podjetje zastopajo posamezno:
Mihelj Vekoslav. dfrektor, Bajec Andrej, knjigovodja in Sušnik Niko, nabavni
referent, podpisujejo pa po dva •••••• že
imenovani in Zadel Sava, nižji knjigovodja.
5t. 7620/1950
S900
Besedilo: Mizarstvo I. rajona (Ljublana, Pod Ježami 1).
Izbrišeta ee Brunčic Ivan in Satler Ančka ter vpiše
Zupančič Ivani« knjigovodja.
Št. 7693/1950
Besedilo: Brivnice in čosalnice (Ljubljana, Pražakova 15).
Izbrišeta .se Brunčič Ivan in Satletr An8ka. ter vpiSeta ,.
Bretovlek Erika, .knjigovodja in Begui
'Ofon poslovodja.
St. 7694/1950
8899
RLO 1 Ljubljana, ••••••. za finance
dne 12, avgusta 1950.

1752Besedilo: Okrajna lekarna, Brežice.
Izbrišeta ee Mr, ph. Oršanič Anton in '
I ibri s i
Orešar Vida ter vpišejo
Oršanič Beati upravnik, Krečič Erna, 1757.
farm. pomočnik in Lapuh Ivan, hon. knjiBesedilo: Gostinsko podjetje Hote] Urion, Ljubljana.,
govodja.
Zaradi prehoda v pristojnoM MLO LJub0L0 Krško, poverjeništvo za finance
ljana
dne 30. avgusta 1950.
9499
Št. 4134/2
9602
Besedilo: Podjetje za rejo prašičev —
Maribor (ustanovljeno z odločbo LRS. št.
1753.
S—zak 627 z dne 25. X 1948).
Besedilo: Okrajna tovarna pohištva. BrcZaradi spojitve s Podjetjem za rejo pražice.
'''rev Murska Sobota.
Izbriše se Ovelbar Anton in vpiše
St. 243180/1-1950
9498
Glogovšck Alojz, pomočnik, ki prevzaBesedilo: Podjetje za rejo prašičev, M.
me vee posle -evnntelja In podpisuje saSobota.
mostojno.
Zaradi spojitve e podjetjem za rejo praOLO Krško, poverjeništvo za finance
šičev. Maribor.
dne 2. septembra 1950.
"*». 2431RO/1 -1950
9497
St. 458/2
9763
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana
•
dne 23. avgusta 1950.
1754.
Besedilo: Krajevna čevljarska delavnica,
1758;- •
f/Oskovec
Besedilo- Mestna gostilniška podjmja,
Izbriše ee Mohor Vinfto in vpišejo.
Zupančič Alojz, upravnik, Lipovž Peter, Jesenice. . - , •
Ker KO ee dosedanje poslovalnice tejgt
knjigovodja In Ridi Leopold, ki podpisupodjetja registrirale vsaka posebej kot
jejo po zakonitih pooblastilih.
«nmofltojna podjetja
,*
0L0 Krško 'nivnrjeništvo za financf
MLO
Jpsenire,
poverjeništvo
za iHoaaco,
dne >4 ivgusta 1950.
dne 8 septembra 1950.
Št 64/62—2
»603
Št VIII—236/2-50 Cte :•>08•
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Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
Vsi, ki o pogrešanih kaj vedo, se požirajo, naj o tem poročajo sodiščem, predlagateljem ali skrbnikom. Po preteku
rokov bodo sodisfa odločila o predlogih.
II R 408/50—3
9930
Jagodic Stanislav, roj. 17. V. 1914, sin
Petra in Frančiške roj. Slatner, delavec -z
Zg. Jezerskega št. 10, se kot borec NOV
od 18. XI. 1944, ko se je zadnjikrat oglasil iz nemškega ujetništva (Dachau), pogreša. Predlagatelj je oče Jagodic Peter iz
Zg. Jezerskega, skrbnik Železnik Simon,
sodni uslužbenec v Kranju. Priglasitveni
rok: dNa meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. septembra 1950.
i R 247/50-5
9957
Ravnikar Ciril, roj. 15. VII. 1916, éin
Antona in Marije roj. Zakotnik, fotografski
uslužbenec v Ljubljani, Galetova 13, ee
kot interniranec v Buchenwaldu pogreša.
Predlagateljica in skrbnik je Santel Antonija, Ljubljana. Celovška 30.
I R 253/50
9958
Malic Vladislav-Boris, roj. 1. I. 1925 v
Mantovani, Varaš. Bosna, sin Marjana •
Anice roj. Butigan, vajenec v Ljubljani,
Ruska ul. 13. se kot partizan od 1. 1912
pogreša. Predlagateljica je Hvastija Anica,
Ljubljana, Belokrajinska 14, skrbnik Ilovar Janez, Ljubljana, Celovška 30.
I R 255/50
9959
Skvarča Janez, roj. 8. VI. 1913 v St.
Joštu nad Vrhniko, sin Janeza in Marije
roj. Malovašič, uradnik v Ljubljani. Veretovškova 18, se od junija 1945 pogreša.
Predlasateljica je Skvarča Lucija, Ljubljana, Mala čevljarska 7. skrbnica Burniii Antonija, Ljubljana, Verstovškova 18.
I R 256/50
9960
Hlebs Josip, roj. 18. III. 1904 v Ljubljani, sin Jerneja in Marije roj. Cerin,
trgovec v Ljubljani. Škofova 17, se kot
nemški intprnran'v od osvoboditve dalje
pogreša. Predlagateljica je Rot Alojzija,
upokojenka v Ljubljani, Zadružna 3. skrbnik Vrenk Josip, Ljubljana, Pugljeva 17.
I R 263/50
3961
Svetek Franc, roj. 24. X. 1925, sin Antona in hane roj. Žerjav, mizarski vajenec v Sp. Hrušici 3, Ljubljana, ee od novembra 1943 kot nemški interniranec pogreša- Predlagateljica ie Svete Ivana, perica, Sp. Hruška 3, Ljubljana, skrbnik
Fekonja Jože, Otepanja vas 44, Ljubljana.
I R 268/50
9962
Leveč Stanislav, roj. 16. XII. 1927, sin
Janeza in Ane roj. Novak, radiotehnik v
Ljubljani, Bernekerjeva 34, SP kot nemški
interniranec v Mauthaueenu od 7. HI.
1945 pogreša. Predlagateljica Je Leveč
Ana, Ljubljana, Bernekerjeva 34, skrbnik
Gorjan Polde, Ljubljana, Središka 11.
I R 277/50
9963
Medvešcek Franc, roj. 24. •. 1925, sin
Valentina in Franje ro.j čater, kleparski
vajenec v Ljubljani, Predovičeva 15, ee
od oktobra 1944 Rot partizan pogreša.
Predlagateljica je MedvpïFek Vranja Ljubljana, Predovičeva 15, skrbnik FerjančiČ
Muni, Ljubljana, Predovičeva 17.
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Priglasitveni rok za vse; dva meseca od
te objave.
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana
dne 8. septembra 1950.
I R 129/50-3
9755
Fajfar Franc, roj. 20. III. 1916 na Kogu,
sin Franca in Matilde roj. Damajnko, viničar v Kajžarju 20, se kot mobiliziranec
nemške vojske od pomladi 1944 z romunskega bojišča pogreša. Predlagateljica
je Fajfar Marija. Kajžar 20, skrbnik. Žunič Ignac, Ljutomer. Priglasitveni rok:
dva meseca od te objave.
I R 130/50-3
9756
Pavlinič Franc, roj. 30. XII. 1873 na
Stari cesti, sin Vida in Neže roj. Lipovec,
železniški uradnik. Stara cesta 71, se od
maja 1945 pogrela. Predlagateljica je
Pavlinič Alojzija, Stara cesta 71, skrbnik
Zunič Ignac, Ljutomer. Priglasitveni rok:
dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
die 4. septembra 1950.
I R 15/50
'
9913
Lorger Justina, roj. 20. IX. 1921 v Pesju, bivša natakarica v Črnomlju, se od
konca leta 1942, ko se je umaknila pred
Italijani v okolico Žužemberka, oogreša.
Predlagatelj je Lorger Anton, Pesje št. 3,
ekrbnik Weiss M'f'ja, uslužbenec tega
sodišča. Priglasitveni rok: dva meseca od
te objave.
Okrajno sodišče v Metliki
dne R septembra 1950
I R 117/50-4
9874
ôeniea Franc, roj. 29. VIII. 1914, sin
Antona in Marije roj. Počrvina, posestnik,
Podhosta 35. KLO Podturn, 6e od 1943,
ko se je vračal iz internacije v Renkciju,
pogreša. Predlagateljica je žena ëenica
Marija. Priglasitveni rok: dva meseca od
te objave.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. septembra 1950.
I R 84/50-5
9911
Dobravec J-^žef, roj. 9. V. 1922, sin Jakoba in Marije roj. Hribar, mizar na Mramorovem št. 1, je kot borec v Sercerjevi
brigadi prišel v italijansko ujetništvo na
Rabu ter se od začetka januarja 1943 pogreša. Predlagatelj je oče Dobravec Jakob, Mramorovo 1, skrbnik Zalar Franc,
sodni uslužbenec v Postojni. Priglasitveni
rok: tri mesece od te objave.
I R 224/50-2
9912
Pavlovčie Matija, roj. 17. II, 1873. ein
Matije in Marije roj- Jenko, poročen z
Marijo roj. Poženel. kmet v Goricah št. 9,
se kot vojak iz prve svetovne vojne bivše
a. o. vojske po bojih 28. VI. 1916 v XI.
ofenzivi na Doberdobu pogreša. Predlagateljica je žena Pavlovčič Marija, Gorice
št. 9. skrbnik iZalar Franc, sodni uslužbenec v Postojni. Priglasitveni rok: Tri
mesece od (P objave.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 5. septembra 1950,
R 168/50-2
9875
Breznik Friderik-Jožef roj. 14. III
1921. pogrni nameščenec, Vuhred. ee kot
nemški vojak z italijanske fronte od 29.
XIT-1943 pogreša. Predlagateljica je žena
Breznik Angela, Tržič, Gorenjsko, skrbnik
fverovnik Filip, nameščenec tega sodišča.
P-îijlapifTPTii rok: trt mesece od to ^Vm»«Okrajno sodišče v Slovenjem Grade«
dne 30. avgusta 1950.

Štev. 20 - 19. IX. 1950

Oglasi sodišč
Poziv upnikom
IV R 1392/50—2
8616
Premoženje Kaluder Franca in Ljudmilo iz Hrastja 60, KLO Loka pri Zusmu,
obstoječe iz nepremičnine vi. št. 440 k. o.
Dobrina, v cenilni vrednosti 5.023 din, je
bilo z odločbo okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah z dne 10. III. 1948, opr.
št. I 44/48—6 zaplenjeno.
Na predlog komisije za agrarno reformo
pi' poveTJeništvu za kmetijstvo OLO Celje
okolica s po 1. odstavku 7. in 8. člena
uredbe < likvidaciji razmerij, nastalih z
zaplembi premoženja, uvede likvidacijski
postopek. Priglasitveni rok: 60 dnd, po
razglasitvi tega oklica.
Okrajno sodišče v Celju
•
dne 4. avgusta 1950.
III R 104/50-2
9932
Podpisano sodišče razglaša, da je uvedlo
likvidacijski postopek po 8. členu urodbe
o likvidaciji razmerij, nastalih z zaplembo premoženja, za tele:
1. Heinrihar Franc, Ljubljana, Gospoevetska cesta 13, nepremičnine in premičnine v vrednosti 10,610.342 din. Zp
225/46:
2. Heinrihar Stanislav, Trata št. 1 pri
Skofji Loki nepremičnine in premičnine
v vrednosti 10,707.644 din. Zp 100/46;
3. Benedik Franc, Dolenja vas 42. nepremičnine in premičnine v vrednosti
1,711.624 din, Zp 220/46:
4. Zaplorn • Franc, Retnje Št. 19, nepremičnine in premičnine v vrednost1
1,048.950 din, Z p 507/46;
5. Bidovee Viktor. Kranj, Tavčarjeva 30
nepremičnine in premičnine v vrednost
1.833.957 din, Zp 508/46.
Vsi upniki ee pozivajo, da v roku <#
dni po objavi tega razglasa priglasijo
svoie terjatve nasproti zaplenjenemu premoženju in obenem dokažejo, da to že
svoj čae terjatve in izločitveno zahtevke
pravočasno priglaeili oziroma iztožili ali
-b uni rok za vložitev tožbe po 5. in 21.
členu zakona o zaplembi premoženja in o
izvajanju zaplembe se ni pretekel; pozneje vložene prijavo bodo zavrnjene kot
prepozne
Organi, ki upravljajo zaplenjeno premoženje, morajo v istem roku predložili po
pis premoženia in terjatev nasproti tretjin'
osebam ter se izjaviti o izterljivosti r>r
sameznih terjatev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. septembra 1950

Oklic
/9966
G 57/50-3
Jakončič Alojzija, krnela, Imenje 65p. Kojsko, ki jo zastopa dr. Josip Krevei],
odvetnik v Ljubljani, je vložila zoper Ja*
končiea Alojzija in Jakončič Doro, «*j
neznanega bivališča, tožbo zaradi v*11";
stvari ;m plačila 96.750 din Razprava on
2. X. 1950 ob 8. uri pri tem sodišču, «J>n;
šf. 8. Skrbnik Lah Rudolf, sodn; usiu'
benec, Solkan.
Okrajno sodišče v Gorici
dne 3. septembra 1950.

W>*MLWL
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G 325/50-2
9931
Tožba za razvezo zakona; Ekrabuit Stanislava posestnica v Seljah St. 28, p. Zg.
Potekava, proti Skrabut Vladimiru, ključavničarju, sedaj v Giengenu (Brenz, Zapadna Nemčija). Razprava bo 6. X. 1950
ob 9. uri pri tem sodišču, soba St. 27.
Skrbnik: dr. Srajner Hinko, odvetnik v
Mariboru, ki ga bo zastopal na njegovo
nevarnost in stroške, dokler ee earn ne
oglasi ali ne imenuje pooblaščenca.
Okrajno 6odiščo Maribor okolica
dne 7. septembra 1950.

šlo v likvidacijo. Priglasitveni rok: do 30.
IX. 1950.
Likvidator
St. 896/50
9451-3
Potrošniška zadruga z o. J. rajona I
LJubljana, sedež Masarykova 15, je po
sklepu občnega zbora z dne 11. VIII. 1950
prešla v likvidacijo. Priglasitveni rok:
on mesec po tretji objavi tega poziva.
Likvidacijski odbor
10159
Industrijski magazin železarne Jesenice
z veemi svojimi delavnicami in poslovalnicami je prešel v likvidacijo. Upnike in
dolžnike pozivamo, da poravnajo svoje obveznosti in prijavijo evoje terjatve najkasneje do 1. X. 1950, ker 6e kasneje
prijave ne bodo več upoštevale.
Likvidacijska komisija
9794
Potrošniška zadruga z. o. j. Laško je
prešla v likvidacijo. Priglasitveni rok: do
1. X. 1950.
Delavsko nameščenska potrošniška
zadruga, Laško
9841
Zadružniki Potrošniške zadruge v Vojniku so sklenili na občnem zboru 30.
VIII. 1950. da se zadruga razpusti. Priglasitveni rok: do 30. IX. 1950.
Likvidacijski odbor
9884-1
Potrošniška zadruga z o. J. rajona II,
Ljubljana, Masarykova 15. je prešla po
sklepu izrednega občnega zbora z dne 28.
VII. 1950 v likvidacijo. Priglasitveni rok:
en mesec po tretji objavi tega poziva.
Likvidacijski odbor

&W.t • •

IV R 1327/50-10

9618

Amortizacija
Vučak Ana, gospodinjska pomočnica,
Vitanjo trg 60. prosi za amortizacijo hranilnih knjižic Ljudske posojilnice v Celju
na imo >Musi Jožeie«, in sicer: St. 8380 v
val. znesku 19.118 din. St. 527/6S92 v znesku 56.143 din in St. 5792 v znesku 21.805
dinarjev.
Okrajno sodisfo v Celju
dno 25. avgusta 1950.
/

Razni oglasi
Sprememba poštnega okoliša
D. št. 34.327/P-50
9876
Po*a Lož jo bila z dnem 31. VIII. 1950
zaprta. Okoliš naselij Lož in Podlož je
bril vključen v širši dostavni okoliš polte
Stari trg pri Rakeku.
Direkcija PTT Ljubljana

Pozivi upnikom in dolžnikom
naj v danem roku priglasijo terjatve oziroma poravnajo svoje obveznosti do podjetij v likvidaciji, sicer bodo dolgovi godno izterjani
9914
Preskrbovalnica državnih kmet. gospodarstev v Mariboru, Partizanska 6. je po
odločbi Ministrstva za državna posestva
LRS prešla v likvidacijo. Priglasitveni
rok: 14 dni od te objave.
Proskrbo-ralnica drž. kmet. gospodarstev
uprava Maribor
9658
Na podlagi zakona o obrtništvu in z
odločbo Izvršilnega odbora OLO Novo
mesto, povorj. za lok. industrijo in obrt,
St. 1270 z dno 25. VIII. 1950. je okrajno
«druženje obrtnikov v Novem mestu prešlo v likvidacijo.
Pozivamo vso upnike m dolžnike, da
v
enpm mesecu po tej objavi priglasijo
s
voje terjatve oziroma poravnajo svoje
dolgove
Po preteka tega roka priglašene terjatve se ne bodo upoštevale, dolgovj pa
•• bodo sodno izter|ali
Likvidatorji
9757
Pfreekrbovahuca uslužbencev mtnistr
*'va za profeto v Ljublianf je v Hkvi"ariji. Pridesitveni rok- do 15. X 195«5
Ministrstvo za nrosvHo likvidacijsk»
komisija, Ljubljana. Kongresni trg 1
\82
9583
Republiško podjetje za odkup poljskih
Pridelkov in krme v Celju s podružnicama v Krškem in Smartnu ob Paki je po
odločbi vlado LRS z dne 2. VITI. 1050 pre-

Izgubljene listine
prek li c u j« j o
Adamu Vojislav, Novo mesto, Glavni
trg 29, izkaznico rez. oficirjev serija PU0001-T Št. 1607 in izkaznico za kolo na
ime Kruljac Josip, št. okvira 132677. it.
tablice 10-2382.
S9S6
Agrez Anton, Čatež 42 pri Brežicah,
knjižico za kolo št. tablice 3.294/11. št.
okvira 189776. izdano od NM v Brežicah.
^
9S90
Anžic Pavla. Sneberje*73, p. Polje, knji-,
žico za kolo znamke >Bianchk, evid. št.
29997.
9903
Arandjelovi« Tončka. Nove Jarše 04,
osebno izkaznico.
9740
Artenjak Ivan. Lancova vae 67, p. St.
Vid pri Ptuju, osebno izkaznico, učno
spričevalo, šofersko knjižico in delovno
knjižico.
8869
Babi« Franc, Pivola pri Hočah, vojaško
knjižico, izdano od voj. odspka v Mariboru
1. 1948.
9561
Bedek Ludvik, Maribor. Pobreška 20,
knjižico za kolo znamko >Dürkop«, št.
okvira 51205.
9357
Benčic Joïeî, Lukanja, vojaško knjižico, izdano od vojaškega odseka Zlatar,
Hrvatska.
9283
•••• Joïefa, Herpelje 46, p. Kozina,
roj. 24. XI© 1909, osebno izkaznico. 9393
Benedik Janez, ftmarjetna gora 3. Kranj,
knjižico o predvojaški vzgoji, o predhodnem naboru, planinsko, mladinsko in QF
Izkaznico ter izkaznico LJudeJće tehnike.
9128
Bezovšck Franjo, Maribor, Pipuševa 12,
šofersko izkaznico št. 3980, reg. 6t. 1232.
0S66
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Blau Ljerka, roj. 13. XI. 1923 v Zagrebu, stan. v II. Bistrici, Adamičeva 362,
osebno izkaznico št 1068, izdano v Zagrebu.
9719
Bontà Slavka, Ljubljana, Vodnikova 9,
medicinsko izkaznico, izdano od medicinske fakultete v Ljubljani 10. X. 1948.
9931
Bren Zora, roj. 18. 12- 1926, Zagorje,
oeebno izkaznico št. 756.
8777
Breznik Alojzij, Ložane 31, Sv. Marjeta
ob Pesnicj, prometno knjižico za kolo
znamke >Waffenrad< št. 69422, tablica št
S-17-2777.
9863
Brezočnik Roman, Maribor Mlinska 9,
osebno izkaznico, izdano v Krčevini pri
Mariboru 1945.
9417
Brvar Franc, RetJB 49, Trbovlje I, vojaško knjižico št. 37/72.
92-11
Oene Jožef, delavec, Zenkovci 16, p.
Bodonci, M. Sobota, knjižico za kolo, št.
okvira 3920, evid- §t tablice 8667. 9651
Centa Franc, Plešivica 25, p. Brezovica,
prometno knjižico št. 4103 za motorno
kolo. evid. št. 01513. izdano v Ljubljani.
9809
Cirman Ivan, Medno 15, p. 6t. Vid nad
Ljubljano, zrelostno spričevalo, III. drž.
realne gimnazijo v Ljubljani, izdano leta
1941.
9984
Cunder Vinko, Savije 85, p. Jezica, evid.
tablico osebnega avotmobila št. 1588.
10033
časar. Franc, Sulinci 58, M. Sobota, roj.
13. XI. 1919, osebno izkaznico.
9365
Cervek Mihael, delavec. Beltinci 4. evid.
št. tablice S-23-2754.
9568
Čoš Gabrijela, Ljubljana, Levčeva 8,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani leta
1948.
10038
Demovšek Dušan,
Maribor, Partizanska
u
40, knjižico za o?o znamke >Nero< številka 34558, št. tablice št. S—16—2039.
9410
DES, uprava Celje, evid. tablico št. S—
3891 tovornega avtomobila »Beadiord<.
913S
Dolar Jože, Zg. Roje 25, p. 6t. Peter ob
Savinji, tablico za kolo znamke >Styriac,
št. S—13-7213. tov. št. 78069.
9196
Dolinar Karel, Maribor, Studenci, Ruška
št. 91, prometno knjižico za kolo znamke
»Adler« št. 1322114, tablica št. S-16-590S.
9864

Eri Geza, M. Sobota, Borovnjakova 8,
knjižico za kolo znamke »Rixoe, žt. okvira 771023. reg. št. S-2701.
9339
Errath Valerija, Ljubljana. TyrSeva 211,
spričevalo III. letnika ženska obrtne šole
v Ljubljani, izdano l. 1931.
9824
Fajdiga Marija, Domžale, Savska 6,
osebno izkaznico št. 2441, izdano v Domžalah.
9780
Fajdiga Marija, Rakek 67. oeebno izkaznico.
9908
Fink Franc. Gor. Ponikve 6, Trebnje,
tablico za kolo št. S-7-364.
9349
Fistravec Franc, Muretincd 65, Gajev«,
Ptuj, knjižico za kolo št. okvira 691650,
izdano v Mariboru nd imo Nalepa Stanko,
in orožni list od lovske puške Št. 18802.
9840
Flis •••••, Domžale, Taborska 28, knjižico za kolo evid. št. 602,
9772
Foretič Vlahor. St. Vid. Ljubljana, vojaško knjižico, št. 8180. serija H, izdanp
Od VP 2667 dne 30. X. 1949.
9904

*
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Fortuna» Anton, roj. 13. VI. 1909 v Vol6ah. Tolmin, osebno izkaznico.
9338
Fuks Jožef, Janežovci 4, Ptuj, vojaško
knjižico.
9684
Furlan Cecilija, Ljubljana, Bavdkova 2,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani. 9939
Galez Jože, Božakovo 38, Črnomelj, vojaško knjižico št. 278/586, izdano 11. VIII.
1947 in knjižico za kolo znamke »Amneris« št. 7740.
9292
GaSpar Vid, Kozina, voj. pošta 8212,
vojaško knjižico. 6er. E št. 6518. izdano
od voj. polte v Kraguljevcu.
9739
Gazvoda Jože, St. Jošt 8, p. Stopiče,
knjižico za kolo, evid. št. 3707.
9312
Glebov Vanda, Maribor, Za kalvarijo 7,
osebno izkaznico, izdano v Mariboru 1945.
'
9855
Golob Jože, Maribor, Pobrežje, Zrkoveka 44, prometno knjižico za kolo številka
16754, tabi. št. S-16-16754.
9858
Gorenc Franc, Ljubljana. Tyrseva 15,
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka v
Ljubljani in osebno izkaznico, izdano od
uprave NM v Ljubljani.
8906
Golja Franc, Podpeč 36, p. Preserje,
knjižico za kolo znamke »Triumf«, evidšt 14780.
9901
Grad Peter, Dragomer 18, p. Domžale,
knjižico za kolo znamke »Mifa«, evid. številka 10406.
9905
Goričan Franc, Gabernik pri Zg. Polekavi, osebno izkaznico, izdano v Slov.
Bòstrici 1946. prometno knjižico za kolo
St. 7365, St. tablice S-17-7365. dekret Ministrstva zaidrž. nabave LRS o nastavitvi.
9597
Gorkič Natalija, Vrtoiba pri Gorici 66.
evid. tablico št. 35009S23
Gravnar Alma, Ljubljana, Blok Minot,
Šiška, izkaznico za kolo, evid. št. S-7498,
tov. št. 581916.
4907
Gosak Jožo, roj. 3. III. 1925. Bačkova
št. 18. Radgona, vojaško knjižico.
8500
Gozdarsko avtopodjetje Postojna, poslovalnica Cerknica, evid. tablico prikolice,
St. S-2214.
Ô786
Gozdno gospodarstvo, Lucija ob Soči,
knjižico za kolo znamke »Diana«, evid.
Št 27-2910, izdano v Tolminu.
9526
Gresserov Sergej, Ljubljana. Svabičeva
št 12. univerzitetno izkaznico, izdano v
Ljubljani 1. 1949.
9942
GresSerov-Golovin ing. Peter, Ljubljana, Svahiceva 12, knjižico za kolo. 9942a
Grisogono Katarina, Ljubljana, Resljeva
St. 6, knjižico za kolo znamke »Phänomen«, št. 2641. izdano v Ljubljani Î. 1946.
9811
Grün Herbert, Ljubljana, Zeleni pot 3a,
œébno izkaznico št. 095742. izdano v
LJubljani 1947.
9936
Bahič Ciril, Podlipoglav 1, p. Dobrunje,
osebno izkaznico, izdano v Dobrunjab. ieta
194£ knjižico za kolo, izdano v Ljubljani
1. 1950.
10041
Habjanič Janei, Zakl 33, Nova cerkev,
p. Podtehnik pri Ptuju, knjižico za kolo
znamke »Neumann«, št. okvira 3569, izdano na ime Gercec Robert, Kozmraci, Nova cerkev pri Ptuju.
9645
Hering Franc, Preserje 70, JarSe, Kamnik, začasno osebno izkaznico, izdano v
Kamniku 1. 1945 in knjižico za kolo znamke »Mita«, evid. št. 1843. izdano v Kamriürä.
9977
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Hočevar Franc. Ljubljana, Kladezna 1,
evid. tablico za kolo št. 2*9377.
9329
Hochmüller Jerica, Maribor, Stalingrajeka 5, osebno izkaznico, izdano v Mariboru 1945.
9593
Hohont Albert, Maribor Pobrežje, Belokranjska 29, osebno izkaznico, izdano v
Mariboru 1945.
9869
Hohont Terezija, Maribor, Pobrežje, Belokranjska 29. osebno izkaznico, izdano v
Mariboru 1945.
9868
Horvat Marija, Maribor, Razlagova 1,
osebno izkaznico, izdano v Mariboru 1945.
9588
Horvat ZoUan, Dolina, p. Puconci, Prekmurje, vojaško knjižico in knjižico za kolo.
9358
Horvatovič Štefan, Mariborski, otok, prometno knjižicv za kolo št. 1192839, tabi,
št. S-16-15981.
9860
Hojnik Franc, roj. 11. IX. 1922, uslužbenec OLO Radgona, osebno izkaznico, .zdano od KLO Radenci in vojaško knjižico,
izdano cd voj. odseka Radgona leta 1946.
7208
Iglic Matevž, Ljubljana, Beograd, osebno izkaznico in knjižico za kolo, evid. št.
14.616.
9744
lio var Franc, Maribor, Betnavska 77,
prometno knjižico za kolo znamke >Patria W. K. C.< št. 11808, tabi, številka
S-16-10996.
9853
Ipavec Dorica, roj. 1. VIII. 1908, hižna,
Cernifp 48 pri Gorici, osebno izkaznico.
9525
Jakopič Marjan, Marno 15, p. Dol pri
Hrastniku, reg. tablico št, 1261 za kolo.
9316
Janfcigaj Bolîina. Ljubljana, Bežigrad
št. 14, spričevalo o mali maturi.
9S32
Janza Janez, roj. 21. XII. 1904, Pecarovci 55, p. Mačkovci, vojaško knjižico.
9436
Jarc Jakob, Sober, Kamnice pri Mariboru, prometno knjižico za kolo št. tablice S-17-6716, osebno izkaznico, izdano
v Sv. Križu pri Mariboru.
9873
Jaušoiec Ivan, Maribor, Tezno, Ukrajinska 13, vojaško" knjižico, izdano v Mariboru 1950.
9854
Jelčič Martin, Zg. Sušica 22, Bizeljsko,
vojaško podoficirako knjižico in knjižico
za kolo št, 8747/310096.
9339
Jer Leopoldina, Ljubljana, knjižico za
kolo znamke »Triumph«, evid. št. tablice
S-l-5198.
9833
Jerič Cilka, roj. 29. XII. 1900, Jesenice,
Goeposvetska 20, osebno izkzanico, izdano
v Mojstrani.
9720
Jerič Marija, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 163, spričevalo II. b razreda gimnazije v Ljubljani, izdano za 1. 1949/50.
9778
Jesenik Draga, Ptuj, Nova cesta 11, knjižico z kolo znmke »Puch«, št. 3919, Si.
tblice S-12689.
9644
Kalan Alojz, Dolenja vae 18 Podbrežje
pri Kranju, osebno izkaznico'«-«. 144, izdano od KLO Podbrežje.
9952
Kalan Jože^ dijak, gimn. v Kočevju,
osebno izkaznico in epriecvalo III. b. razr.,
izdano v juniju 1950.
9381
Kalin Jože, Cerklje 1 ob Krki, evid. ta'
bldco št S—11—4550 za kolo znamke
»Phänomen«, št. okvira 320884. hat Kalina Jožeta, šoferja, Cerklje 1.
9751

Štev. 29 — 19. IX. 1950
Kalan Marija, Kranj Breg 10, evid. tablico št. 5944.
9825
Kaiser Elizabeta. Ljubljana, Aškerčeva
št 15, osebno izkaznico in knjižico za
kolo.
9736
Kajzcr Ladislav, Šmartno 6, p. Št. Vid
nad Ljubljano, knjižico za kolo, izdano v
Ljubljani, pojaško potrdilo, izdano v
Ljubljani 1. 1950.
0813
Kancler Jož©, Zg. Polskaca 90, knjižico
za kolo evid. št 7072/17 št. okvira 57390.
9571
Karle Julijan, Kojsko 46, Brda, Gorka,
knjižico za kolo znamke »Fuchs«, številka
S-28-8172.
9565
Katic Jožo. roj. 6. III. 1931, Mlajtinci,
M. Sobota, zdaj pri Elekitroprenceu Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico in vojaSki regrutnj izkaz.
9076
Kck Marija, Creta, p. Slivnica pri Mariboru, osebno izkaznico, izdano v Li m bušu pri Mariboru na 'me Jauk roj. Dolinšek.
9594
Kcrhc Boža, Stars'- 45 na Dr. Polju,
knjižico za kolo št. okvira 131-3069. XiHä
Klemenčič Tončka, Ljubljana, Jarnjkova 15, knjižico za kolo evid. št. 14766,
tov. št 741750, izdano v Ljubljani. 9828
Klaneček Ivan, Sedlašek 92, p. Podlehkik, vojaško knjižico.
9642
Ključevgck Antonija. Ljubljana. Mestn!
trg 12, osebno izkaznico, izdano od' NM
v Ljubljani.
9921
Kolmanif Alojz, Maribor, št. Iljska 17,
knjižico za kolo št. S-22-2313.
9435
Kolïck Miloš, Svetina, p. Celje, osobno
vzkaznico Si. 371.
9280
Komcl Franc, kmet, Kromberg št 70,
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka v
Ajdovščini.
9S87
Konc Ivan, Cirčiče 27, p. Kranj, osebno
izkaznico, izdano v Kranju 1. 1946, knjižico za koto znamke »Diamant«, izdano
v Kranju 1. 1948, šofersko izkaznico, izdano v Kranju 1. 1943, št. 1792.
9902
Kopic Luiza. Maribor, Počehova 73 a,
osebno izkaznico št. 100011, izdano v
Sremskem Karlovcu.
9591
Koren Gabrijel, Ljubija 42, Šoštanj,
knjižico št. 637 za kolo znamko »Kosmos«
št. 2302496.
9245
Koroša Jožef, Odranci 276, p. Beltinci,
preklic objave o izgubljeni prometni knji"
žici za kolo št 28993 in osebni izkaznici
na ime Koroša Karolina, oba Odranci 276.
v Uradnem listu LRS št. 25, ker età e*
listini medtem našli.
7610
Korže Janez. Stanečka vas 6, Majsperk.
knjižico za kolo znamke »Copej«, št okvaj
ra C-188107. št tablice S-20-6340. 920o
Kos Anton, Obrežje Št. 11, knjižico za
kolo, št tablice S-ll-7832, št. okvira 24336.
Kolir Anton, Jezica 36, osebno izkaznico in knjižico za kolo znanjke »Avtodirk«,
evid. št. 18878. obojo izdano na Jezici
973n
1P1945.
Košir Janez, Ljubljana, Dobrpvška 36,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani le»
1945, in knjižico za Kolo znamke »Mitó«
evid. št. 10149, izdano v Ljubljani 1. ltW£
Kotnik France, Rudnik 48, osçbno izkaznico.
^7'

Štev. 20 — 19. IX. 1950
Kovuè Anton, Sela 5, Selnica, osebno izkaznico izdano od OLO Kočevje 1. 1945.
9831
Ko.aiič Kuilülü. roj. 22. 111. 1906. Sratovci 1, p. Slatina Radenci, vojaško knjižico St. 1492/11, izdano od voj. odt-eka v
Radgoni 21. XI. 1947.
9249
Krajce Anton, Brezje pri Mariboru, Ulica borcev, prometno knjižico za kolo
znamke ->•1••:•« št. 1538248, tabi. Štev.
S-16-50G0, osebno izkaznico, izdano v Ma.
riboru 1915.
9870
Knijzer Iva«, ••^••••, Üosp. 50, osebno Ì7Ka.ìinco, izdano na Jesenicah. 99Ó1
Krambcrgor Pavla, Primokovo 238,
p. Kranj, osebno izkaznico št. 814. 9348
Kumcr Marija, Sv. Martin p» Vurbergu,
prometno knjižico za kolo št. 656274, tabi.
5t. S-17-C05.
9S67
Kurent Vinko, Kranj, Laboj 12, nabavno knjižico, izdano od preskrbe »Litostroja«.
8905
Kusijan Marija, povrj. za finance, MLO
Celje, osebno izkaznico, izdano 1. 1945 v
Mežici.
9746
Kuzma Alojz, Izakovci 121. evid. taM.
št. S-23-1157.
8649
Kvas Rozalija, Ljubljana, Ravnikarje va
št. 5 knjižico za kolo.
9815
Kvasnik Janez, Celjevec 6, Zbure, oseb14) izkaznico.
9948
Lcban Majda, Mawbor, Masarykova
št. 2/IV, epričevalo za VIII. razr. 6rednje
šolo z dne 25. VII. 1946, izdano od* stalne izpitne komisijo za borce in aktiviste
OF v Mariboru, vpisna št. 25, Sol. leto
1945/40.
98Ó6
Lesno industrijsko podjetje Ajdovščina,
delovno knjižico št. 2795535 na ime DoIjak Milenko. št. 2359655 na ime Madon
Ivan in št. 427888 na ime Madon Leoppld,
izdane pri poverjeništvu za delo v Gorici.
9197
Levanič Ivan, Maribor, Koroška 15, vojaško knjižico, izdano od voj. odseka v
Mariboru 1947, osebno izkaznico, izdano
v Mariboru 1947.
9372
Lukan Terezija. Križ 42, Komenda, knjižico za kolo «t. tablice S-3-11794, NAG
št. 1326467.
9891
Lunder Rezika, Ljubljana, Rožna dolina,
Cesta V, št. 26, knjižico za kolo, evid
št. 10632, tov. št. 753030
10039
Luskovec Alojzij. Strahinj 77, osebno
izkaznico, knjižico za kolo, št. tablice
Ç3S3. knjižico za kolo, št. tablice 5946 na
[me Luskovec Antonija. Strahinj in knjižico za kolo, št. tablice 2S04 na ime Simaovec Ana. Strahinj 77.
9291
Lutar Stclan, Kapca 14, Lendava, izkazn
'co za kolo znamke »Pucu« št. 56720,
5
t. tablice 1362.
9071
Maglica Franc, roj. 17. VI. 1910, Jolac,
ftanujoč Zamon 44, II. Biatrica, oeebno
sluznico.
9749
Majnigcr Marija, Sv. Martin pri Vurberjju, prometno knjižico za kolo št.9977-G,
tobl. št. S-17-11868.
(4 98(35
.z Makšc Jože, Zabjek 4, oeebno izkaznico,
' dano v Ljubljani 1945.
9327
Makšič Milovan, Ljubljana, Litostrojski
l
£Poz
°k. delovno knjižico, izdano v Užički
egi, Srbija 1. 1948.
9818
Mali Franc. Dolsko pri Ljubljani, rež.jHk
° izkaznico,
94S0
M
*rincelj Jože, Suhor 1, p. Nova eela
j-fj Kočevju, spričevalo o strokovnem iz•••
, izdano na Jesenicah 1. 1949. 9941

URADNI frlST LRS
Marinko Metoda, Ljubljana, Gorupova
šU7, osebno izkaznico št. 44431 in Imjižico za kolo znamke »Ideal«, evid. št. 3ß;i6.
9979
Matic Jože, Črneče 23, p. Dravograd,
oeebno izkaznico št. 6176, izdano v Dravogradu, invalidsko izkaznico št, 24831,
knjižico za kolo, št. okvira 244015. št. tablice S—18—56, izdano v Libečah. 9371
Mcdveščck Adcla, Anhovo pri Gor.ci,
Sitale 3, spričevalo I. II., III. in IV. razreda gimnazije v Gorici, spričevalo II.,
III. in IV. letnika učiteljišča, izdano v
Tolminu 1947, 1948 in 1949.
10042
Mesaric Ludvik, Maribor, Jašltova 14,
vojaško knjižico, izdano v Ajdovščini 1947.
9857
Mestno podjetje »Kurivo« Maribor, Cankarjova 23, prometno knjižico št. 11101,
izdano v Mariboru, »Marcedes Diesel«,
evid. št. 6551.
9286
Ministrstvo za delo, Ljubljana, evid. tablico osebnega avtomobila »Mauxhalk številka S-9187.
10037
Modic Samo, Ljubljana, Tyrseva 47 a,
indeks medicinske fakultete v Ljubljani,
izdai, 1. X. 1948.
9943
Moškrič Alojz, Zadvor 20, p. Dobrunje,
začasno osebno izkaznico in knjižico za
kolo znamke »Adler« evid. št. 9448.
9733
Mule« Nada. Ljubljana, Vilharjeva 35,
spričevalo 6. razreda gimnazije v Mariboru, izdano za 1. 1946/1947.
9938
Muha Ciril, Ljubljana, Brdnikova 17,
osebno izkaznico, izdano od KL0 Horjul
1945.
9741
Najvirt Mihael, Ruperče 31, p. Smarjeta ob Pesnici, prometno Hijižico za kolo
znamke »Styria« št, 218507, tabi, številka
S-17-2603, oeebno izkaznico, izdano v
Smarjeti ob Pesnici 1945.
9871
Novak Geza, kroj. pomočnik, M. Sobota,Titova 5, delovno knjižico št. 2773122. izdano v M. Soboti.
9440
»Odpad« Podjetje za promet z odpadki,
podružnica Ljubljana, Vošnjakova ul. 22b,
evid. tablico S-9764.
10032
Okrajno avtopodjetje, Gorica, evid. tablico prikolice tovornega avtomobila Številka S-7862.
10040
Okrajno odkupno podjetje »Tolminka«,
Tolmin, izlsaznico za kolo št. 27/581, tov.
št. 208792.
10046
Okršlar Jurij, Ljubljana, Strekljsva 5,
objavo o izgubi šoferske izkaznice številka 6896, izdane od' NM Ljubljana 3. XII.
19-18
9945
Orehek Anton, Domžale, Ljubljanska 85,
šoferek'o izkaznico št. 5650, izdano v Ljubljani 1. 1947, knjižico za kolo. izdano v
Kamniku 1. 1948, spričevalo II. razreda
Usnjarskega tebnikuma, izdano v Domžalah 1. 1950.
9920
Ovca Karol, Domžale, Savska 11, izkaznico za kolo št. S—3801 in osebno izkaznico št. 1904, izdano v Domžalah.
9531
Ovčar. Jurij, Petrovci 86, Prekmurje,
knjižico za kolo, št. tablice S-238o90. 9769
Pagon Janez, Ziganja vas 23, p. Križe,
osebno izkaznico in knjižico za kolo. 9568
Pak Avgust, Maribor, Pobrežje, Ulica
IV. div. 64, oeebno izkaznico, fcdano v
Mariboru 1945.
9859
Pcvlič Drago, St. Ilj v Slov. goricah
št. 4, izkaznico za kolo, tov. št. 91996, na
ime Cimerman Anton iz štrihovca 45.
9647

Stran 451
Pavšiu Ana, Solkan 301, oeebno izkaznico.
9070
Potek Ivan, rud. upokojenec, Pretaka
št. 30, p. Ljutomer, knjižico za kolo znamke »Puch«, št. okvira 4775, št. tablice OSO.
9529
Pctrič Josip-Karlo, Ljubljana, Tržna
ulica 6, spričevalo 4. razreda osnovne šole, izdano v Nazaretu pri Banja Luki leta
1947.
9326
Plovčak Franc, Celje, Zidanškova ul. 9,
knjižico o predvojaški vzgoji št. 131, izdano 1. 1950 v Kranju.
9922
Pikuš Vida, Ljubljana, Rožna dolina,
Cesta XV št. 34, osebno izkaznico, številka 038049.
9907
Pinfar Jakob, Sv. Duh 18, p. Skorja
Loka, osebno izkaznico, izdano od KLO
Trata.
10034
Pire Mihael, Voklo 30, p. Šenčur pri
Kranju, knjižico za kolo znamke Kosmos,
tov. št. 227870, reg. št. S-4-3383, izdano v
Kranju.
.
9342
Pritekelj EinUija, Trnovlje 67, Celje,
knjižico za'kolo, št. tablice 2.922/S-13.
9391
Podjetje kmet. stroj, službe, Kočevje,
Breg, delavsko Imjiiico št. 1844065 na
ime Stumfel Ivan, roj. 26. VI. 1933 v
Belgiji.
9991
Podjetje »Slovenija ceste«, Ljubljana,
prometno knjižico traktorja Muir Hi!
S-2448 in prikolice S-2297.
8508
Podjotje »Slovenija ceste« Ljubljana,
prometno knjižico osebnega avtomobila
BMW S-0270.
7338
Podkrižnik Aleksander, poslovodja KZ,

Sv. Miklavž pri OrtSožu,

izkaznico za

kolo št. 351163, izdano v Ljutomeru. 9439
Podobnik Janei, Vevče 18, p. Polje, dijaško knjižico I. razreda kovinske Süe v
Ljubljani, izdano 1. 1948.
9926
Podrla j Ludvik, Ljubljana, Smartineka '
št". 5, knjižico za kolo št. 2090.
9582
Pokovec Alojzij, Zg. Hrušica 48, p. Moste, evid. tablico št. 6200 za kcAo. 10036
Popovič Janko, Hrast 27, p. Suhor pri
Metliki, začasno osebno izkaznico, izdano
v Metliki.
93Ó9
Pošinger Terezija, Razvanje 99 pri Mariboru prometno knjižico za kolo številka
63575?.
9589
Pozvek Koloma?, kmet. Brezovca 67, p.
Puconci, Prekmurje, osebno Wöazm'co in
knjižico za kolo st. S—255627, št. okvira
842102.
9429
Radkovič Adolf, Drča 3, KLO Šmarje pri
Št. Jerneju, vojaško knjižico.
9608
Rakovec Tomaž, Tovarna čevljev, Kranj,
izkaznico za kolo št. 730769, izdano v •
Kranju, osebno izkaznico, izdano v Dupljah, obe na ime Rakovec Tomaž, stanujoč Sp. Duplje 42, industrijsko nakaznico
za II. tromesečje 1950 in živilsko nakaznico za avgust, izdano v Tovarni čevljev,
Kranj ter dve potrdili za oddano kožo
na ime Martin Skrjanc iz Sp. Dnpelj.
8447
Ranil Franc, Mala vas 40, Gajevci, Ptuj,
knjižico za kolo znamke >Sfrirad« št.
S-20-3631, št. okvira 57781, izdano v Gcrišnlci.
- 9724
Rebernik Jožef, Ptuj, evid. tablico za
kolo št. 20-1064.
, 9390
Rebolj Stanko, Kranj Koroška 18, osebno izkaznico St. 609. izdano f Kranju leta
1945.
9817

Stran 462
Kaiterer Hcrmina, Maribor, Pobirežje,
Mejna 43, osebno izkaznico, izdano v Mariboru 1949.
9392
Rcsnik Ivan, poštni dostavljač, Topolščica, vojaško knjižico.
9428
Ristič Radojko, Ljubljana, Wolfova 12,
oeebno izkaznico, izdano v Čačku, Srbija
in izkaznico univerze v Ljubljani, izdano
1949
9771
Rodo Slavka, roj. 18. IV. 1933, Kamnik, Žale 15, knjižico za kolo St. S-3-9664.
95G7
Rosan Alojz, Maribor, Metelkova 42,
prometno knjižico št. 17554, evid. št. 9684
izdano od Delegacije direkcije drž. žit.
fonda. Maribor.
9Ö88
Rogelj Danica, Ljubljana, Mahnièeva 3,
spričevalo III. razreda mešč. šole v Ljubljani za 1. 1933/34.
9775
Rozman Terezija, Boračeva 5, Slatina
Radenci, knjižico za kolo, številka okvira
1073431.
9281
Rupnik Danica, Novo mesto, Cankarjeva
št. 35, spričevalo o nižjem teč. izpitu
III. razr. gimnazije, Novo meato.
9947
9567
Rudnik rjavega premoga Zagorjo, Avtopark, reg. tablico št. S—9591 tovornega
avtomobila, znamke >Ford«.
9745
Rupnik Alojz, Novo mesto, Cankarjeva
št. 35, knjižico za kolo. št. okvira 348761.
9946
Sancin Ljudmila, Ljubljana, Miklošičeva
št. 19 izkaznico za kolo znamke »Principe«, izdano 1947 v Ljubljani
9737
Seljak Branislav, Idrija, Gorska pot 1,
knjižico za kolo znamke >Sovoine<, št. tablice 26-1, tov. št. 6064 R, izdano v Idriji
1. 1949.
9950
Senožctnik Ivan, Stahovica, Krivceva 17,
knjižico za kolo.
9632
SirnHï Katarina, Gonjače 18, Šmartno,
Brda, Nova Gorica, osebno izkaznico- 9383
Jächeichor Franja Ljubljana, Medveda»
va 8, epričevalo III. b razreda 6. gimnazije v Ljubljani, izdano 1. 1949.
9742
Sever Olga, Dom armije, Ljubljana,
oeebno izkaznico, izdano v Sežani 1947.
9773
Simontič Marija, Ljubljana, Kladezna
it! £4, knjižico za kolo znamke >Vally<,
izdano v Lj .bljani.
9932
Slođcj Emil, Pulj, zdaj v Bistrici pri
Limbušu caebno izkaznico, izdano v PuIju 1. 1948.
9595
Slovenija — Avtopromet SAP-Celje. tablico tovornega avtomobila evid. št. S-4075,
izdano v Celju.
10050
Splošno gradbeno podjetje »Projekt«,
Kranj, evid. tablico za poltovornj avto
>Fiat« št. 1664.
9738
Srebotujak Jernej, roj. v Predjami pri
Postojni 14. VIII. 1888, osebno izkaznico
št 755. izdano v Postojni.
9477
Starman Janez, Golo brdo 20, p. Medvode, kjižico za kolo znamke »Puch« številka 1581.
9774
Sterlo Franc, Crna vas 147. p. Ljubljana, knii'ii'o za kolo znamke »Bilia?, evid.
*t. 17997, izdano v Ljubljani 1. 1948 in
resirutno potrdilo, izdano v Ljubljani leta
1950.
»734
Stipctic Albin, Črnomelj 75. vojaško
kn4ižico in vojaško šofersko knjižico številka 1756.
9478
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Stražišar Franc, Sloka gora 2, p. Turjak, knjižico za kolo znamke »Šilmang«,
evid. št. 3600.
9820
Šerjak Anton, Črna vas 139, p. Ljubljana, epričevalo II. strokovne šolo v
Ljubljani, izdano 1. 19499924
Šinkovec Silvester, mil. vodnik, postaja
LM v Plaveh, Gorica, tekstilno knjižico,
izdano od Minot FLRJ, kat. A 1, Št. 1071.
9885
Škođclj Jožica, Ljubljana, Dolenjska cesta 48, delovno knjižico št. 1933328, izdano v Ljubljani 12. I. 1949.
9937
âkrabut Frančiška, Jesenice, Kurilniska 10, osebno izkaznico, izdano od KLO
Vinica.
9949
Skufca Engelbert, Mirna 45, invalidsko
spričevalo o nesposbonoeti, št. 15 z dne
6. I. 19-18.
9479
Spondo Franc, Stožice 16, p. Jožica, knjižico za kolo znamke »Puch«.
9940
Šparemblek Janez, Dol. Jezoro 30, Cerkknica, esebno izkaznico.
9431
Svigelj Ferdinand, Cegeljnice 8, p. Naklo, delavno knjižico St. 1392319, izdano
od OLO Kranj.
8903
i Taljak Ante, Skofja Loka, Stari dvor
št. 32, osebno izkaznico, izdano v Sinju,
in vojaško knjižico, izdano v Zemunu.
10043
Tarkuš Julka,* Maribor, Pobrežje, Kaepretova 14 osebno izkaznico, izdano v
Mariboru 1945.
9586
Titovi zavodi Litostroj, Ljubljana, delavske knjižico na imo Lajovic Tone, etroj.
ključavničar, roj. 29. XI. 1900 v Polju
pri Ljubljani, in na ime Herman Hubert,
bronolivar, ro]. 25. IX. 1924 v Ljubljani.
10.044, 10044a
Trgovsko podjetje »Živila«, Ljubljana,
Tyrseva 31, prometno knjižico tovornega
avtomobila znamke »Mercedes«, št. 9872.
9777
Trojer Ana roj. Jež, roj. 3. VIII. 1923,
Trnovo pn Gorici 62, oeebno izkaznico in
knjižico za kolo.
9211
Tomšič Marija, Guncle 7, St. Vid nad
Ljubljano, prometno knjižico tovornega
avtomobila znamke »Opel-Blitz«, evid.
št. 0744.
9906
Tovarna avtomobilov, Maribor, delovno
knjižico št. 1430818. reg. št. 1018, izdano
7 VII. 1947 v Slov. Konjicah na ime
Trop Jože št. 2355807, reg. št. 25311, izdano 23. II. 1949 v Maribora na ime Bohak Marija, št. 2799542. reg. št. 31274. izdano 3. III. 1950 v Mariboru na ime Žižek
Karel, št. 215837, reg. št. 702, mat. št.
39S6/R, na ime Sueter Mirko.
8241, 8487
Turk Majda, Ljubljana, Staničeva 22,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani 1946
na ime Kržišnik, uslužbensko knjižico, izdano od gen. direkcije leene industrije,
Ljubljana, 1. 1947.
9810
Valentinčič Alojzij, Ponova vas 38, p.
Grosuplje, knjižico za kolo, tov. št. 113384.
9980
Vavpotič Karel, • Ljubljana, Stroesnayerjeva 10, univerzitetno izkaznico št. 23,
izdano 1. 1947 v Ljubljani.
9819
Veber Vlado. Maribor, Tezno, Jaskova
št, 11, prometno knjižico za kolo številka
128362, št. tablice S-16-12906.
9590
Vegan Anton, Pobrežje 46 pri Ptuju,
vojaško knjižico.
9686a

Štev. 29. — 10, IX,. •
Vegrin Jožola, Bietrica 62 j>ri Tržiču«
osebno izkaznico in vojaško knjižico.
9476
Veingartner Anton, Senčak 8, p. JurSinci pri Ptuju, tablico št. S-20-7833 za
kolo.
9570
Verglos Kari, Rače pri Mariboru, prometno knjiižco za kolo znamke »Waffenrad-Steyer« št. 847641, št. tablice S—17—
9889.
9596
Vidmar Ivan, delavectraktorist. Razdrto
št. 12, Postojna, osebno izkaznico, izdano
v Postojni in vojaško knjižico, izdano od
voj. odseka v Postojni.
9523
Volcanäek Ivan, Ljubljana, Endliherjeva
št. 7, «pričevalo I. razreda V. drž. gimnazijo v Ljubljani, izdano l- 1950.
9923
Vorgič Ignac, 2alec 133, potrdilo o demobilizaciji in vojaško knjižico, izdano
1945 od 12. proletarsko slavonske brigade.
9524
Vrečko Maks, Maribor, St. Iljeika 97,
prometno knjižico 5f. 36541. tabi. štev.
S-16-7207.
9S62
Vuga Petrina, Solkan, Šolska ulica,
osebno izkaznico.
9814
Zlodcj Katarina, Kozji vrh, Brezno na
Poh., osebno izkaznico, izdano v Breznu
leta 1947.
9587
Zlovšo Franc, Ljubka 24, SoStanj, knjižico za kolo znamke »Kurmak« številka
1990585. št. tablice 250—15.
9438
Zrimšek Valburga, Litija. Gradec 70,
oeebno izkaznico, izdano v Litiji.
9816
Zupan Franc, Radovljica, Cefta svobodo
št. 12, osebno izkaznico, izdano na Jesenicah 1945 in knjižico za kolo.
9770
Zadravec Ivan, Brezovica 45, Turniiče,
Prekmurje, potrdilo (uverenjo) o rfalni
nesposobnosti, izdano od regrutne komisijo v Dol. Lendavi.
9437
Zaje Pavle, Ljubljana, Tovarniška 2,
diplomo gradbenega tehnikuma, izdano v
Ljubljani 1950.
10035
Založnik Jože, Bohova 16 pri Hočah.
prometno knjižico za kolo znamke »Junior« št. 677995, tablica št. S-17-9270. 9852
Zanoškar Zlata, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta V. št. 11, epričevalo III. razreda, izdano od IX. drž. gimnazijeiv Ljubljani 1. 1949.
9944
Zaplotnik Marija, Ljubljana, Slajmarjeva 3. oeebno izkaznico, izdano od KLO
Križe.
9983
Zorko Jožef, Gančanj 137, M. Sobota,
knjižico za kolo znamke »Alfa« št. okvira
949437, tablico št. S-23-3702.
9569
Zupane Marija, dijakinja, Vogljo 53, pŠenčur pri Kranju, knjižico za kolo znamke »Puch«, tov. št. 204.155, izdano v
Kranju.
9348
Žemva Lovro, Lesce 82, epričevalo
I. razreda gimnazije v Ljubljani 1. 19309743
2gajnar Angela, Ljubljana, Dom Anice
Cerneieve Ambrožev trg, spričevalo «•
razreda I. drž. gimnazije v Ljubljani,
izdano^ 1949/50.
992o
Žnidaraič Marija, Tržič, Bistrica »9
oeebno izkaznico.
9691
Žunkovič Alojz, Prepolje 34, p. Starše,
osebno izkaznico, invalidsko izakznico,
prometno knjižico za kolo znamke >AP0"
lo«, tov. št. 66245, št. tablice S-20-548S.

izdaj« »Uradni Uet LRSc Direktor to odgovorni arednlk: dr. Raetko Močnik, tieka iekarna »Tenete TomSfêa«, vel v Ljubljani

URADNI LIST

LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE
Priloga k ao. kosa t dne 28. septembra 1950

Lotnik VII.

STËV. 30

Razglasi in oglasi
Državna gospodurska podjetja, zavode, urade in druge interesente
opozarjutno na knjige, ki Jih 1•••• v «dogi:
GRADIVO ZA UPORAUO ZAKONA 0 ZAKONSKI ZVEZI. Zbirka, ki Jo
jo priredil dr. Bogdan Petelin bo izvrstno služila veem, ki imajo
opravita e spornimi zadevami h področja zakonskih tvea. V njej Je
zbrana vsa snov, ki Se uanaša na zakonite predpke o zakonski zvezi.
Dodan jo tudi taken o zakonskih razmerjih med zakonci. Strani 28,
cena 10 dui.
ZAKON O OBRTNIŠTVU Z VZORNIM STATUTOM ZA OBRTNE ZBORNICE,
uredbo o opravljanju dimnikarske službo ter cenikom za krojaška, Šiviljska in tapetniška dela. Strani 85, cena 20 din.
1'UIROCNIK ZA KRAJEVNE LJUDSKE ODBORE, III. DEL. Strani 227, cena
50diin.
Najobsežnejša, pa tudi najvažnejša Izmed treh tzdaj te publikacije, ki Je izila
v izdaji Komiteja vlade LRS za zakonodajo tn izgradnjo ljudske oblasti,
prinaša poglavje o delu, scclalueni skrbstvu, zdravstvu, prosveti, znanosti
in kulturi, kinematograliji, radiodifuzni službi, tizkulturi in vzgoji strokovnih
kadrov.
CENIK NI2.IIH ENOTNIH CEN ZA INDUSTRIJSKE IZDELKE, z veljavnostjo
na vsem ozemlju LRS. Stranj 202, cena 60 din.
Prinaša v I. delu načelne predpise v zven e cenami, važne za trgovino in
veljavne na ozemlju LRS, v II. delu knjige pa nižje enotne cene za živila,
za izdelke živileke, tekstilne, kovinske industrije, Izdelke elektroindustrije, lesne
industrije in gozdarstva, cene za nekovine, gradben; material, za kemične,
usnjarske Izdelke Ud.

V naši prodajalna na Tyrsevi cesti 9 v Ljubljani se dobijo tudi tele
knjige:
Steuografski zapisnik II. izrednega zasedanja Ljudske skupščine LRS
v Ljubljani od 14. do 16'. II. 1949. Strani 184, cena 40 din.
Steuografski zapisnik V. in VI. rednega zasedanja Ljudske skupščine
LRS v Ljubljani dne 6. V. 1949 in 1. X. 1949. Strani 96, cena 32 din.
Stenografski zapisnik III. izrednega zasedanja Ljudske skupščine LRS
v Ljubljani od 17. do 18. I. I960. Strani 439, cena 110 din.
KavnatHHvn »Uradnega Usta LRS<

Razglasi ministrstev
in ljudskih odborov
Org. y. 53/48—81

10323

Prvi oklic
i
Sestavljen je osnutek nove zemljiške
knjige za katastrsko občino Gibina v sodnem okraju Ljutomer in ee določi
15. oktober 1950
kot dan, od katerega dalje Je treba postopati e tem osnutkom kakor z zemljiško knjigo. Stara zemlji&ka knjiga za omenjeno katastrsko občino se e tem dnem
»klene in da iz rabe, kolikor stopa nova
zemljiška knjiga na njeno mesto.
Od navedenega due dalje je •••• z
vpisom v novo osnovano zemljiško knjigo
možno doseči učinke zemljiškoknjižnega
v
piea glede zemljišč, vpisanih v tej zetn*
l
iiSki knjigi.
II
Obenem ee e 16. X. 1930 uvede postopek «a popravl|ânje navedene novo omovano zemljiške knjige. Zato ee poaivajo,
••• priglasijo svoje zahteve najkasneje
d» vštetega 18» decembra •0
,«) vei tisti ki zahtevaj* «a podlagi pra^e, tmdbbljen© pred 16. X. 1954), da bi

6e spremenili vpisi, ki Jih obsega novo
osnovana zemljiška knjiga in ki ee tičejo
lastninskih ali posestnih razmerij, pa najsi se izvede ta sprememba z odpisom,
pripisom ali e prenosom ali s popravo
označbe zemljišč ali s sestavo zemljiškoknjižnih teles ali kakorkoli drugače.
b) vsi tisti,' ki PO pridobili še prèd 15.
X. 1950 na zemljiščih, vpisanih v novo
osnovani zemljiški knjigi, ali na njihovih
delih zastavne, služnostne ali druge pravice, prikladne za knjižni vpia. pa le niso
vpisane ali niso vpisane tako, kakor je
treba.
V priglasitvah pod b) je treba natančno
navesti pravico in vrslni red', ki ee taaio
zahteva, kakor tudi zemljiškoknjižne vložke, v katerih ee na] opravi vpis. Navesti
je treba t.di, na kaj se opira priglašena
pravica in na kaj zahtevani vrstni red.
Listine, ki obetoje o tem, ee predlože •
priglasitvijo vred, aid pa je treba nave*ti,
kje su shranjene.
Priglaeitvene dolžnosti v ničemer n«
spreminja to, da Je pravica, ki Jo Je treba
priglasiti, morda razvidna it temljitke
knjige, ki ee da t« rabe, h kakine Itetln«,
ki je že pri eodtŠČu. ali i« kakSnega sodnega sklepa iW.
Kdor zamudi icgorej dani rok, fcguM
pravico, uveljavljali priglasitvi »aveeane
zahtevke nasproti tretjim osebam, ki ti

pridobijo knjižne pravice v dobri ver*
na podlagi vpisov, obstoječih v novo osnovani zemljiški knjigi, kolikor ti vpisi niso
izpodbijani.
Ill
Zoper Vpise obremenilnih pravlu (zastavne, služnostne in podobne pravice), ki
bodo v novg osnovani uemljlsk! knjigi
obttojali na dan 15. X. 1920. naj vel tleti,
ki mislijo, da «o z obstojem kakšnega
teh vpi»ov ali z njegovim vrstnim redom
oikodovani v svojih pravicah,
vložijo ugovore do vštetega 15. XII. IMO,
kar zadobijo sicer ti vpiši učinek zemljiškoknjižnlh vpisov.
IV
Novo osnovana zemljiška knjiga je vsakomur na razpolago za vpogled med rednimi uradnimi urami pTi okrajnem sodišču
v Ljutomeru. Pri tem sodišču ee tudi
Vlagajo morebitne priglasitve in ugovori
po tem oklicu, in s'cer ptemeno ali ustno
na zapisnik.
Proti zamudi rokov za priglasitve in
ugovore ni dopustna postavitev v prejšnji
stan in se ti roki ne smejo podaljšati za
posamezne stranke.
Ministrstvo za pravosodje LKS
T Ljubljani
dne 21. septembra 1950.

•
St. IV-566/1-50
10297
Z odločbo Oblastnega LO Maribor, pov.
za notranje zadeve, z dne 18. IX. 1950,
št. IV-566/1-50, je bila po 21. členu zakona o osebnih imenih dovoljena'F 111pič Rozaliji, roj. 21. VIII. 1915 v Peršefinoih, Ljutomer, kontrolorki v Mariboru, Tržaška c. 1, sprememba rodbinskega Imena v K & n i ž a r.
To velja od dneva objave.

•

et. IV-e93tt-50
10298
Z odločbo Oblastnega LO Maribor, pov.
za notranje zadeve z dne 18. IX. 1950,
Št. IV-693/1-50, je bila po 21. členu zakona o osebnih imenih dovoljena Fuku
Francu, roj. 3. X. 1929 v Dolenjem Vremu, Sežana, miličniku v Juršincih, Ptuj,
sprememba rodbinskega Imena v Svento vçlja od dneva te objave.
ObLO Maribor, poverj. tu notr. zadeve

Register državnih
gospodarskih podjetij
Prt viaki registrarli! ie «edei podjetja
označen v besedilu dhn »pi»a. «prrineinlifl
ill i«hrl«n <• » dalumu

VpiM

1ÎW.
Besedilo: >SlovcniJa.odkup< trgovsko
podjetje v Ljubljani.
Poslovni predmet: Nakup» fai prodaja
v«sb vret blaga zaradi temeelaive me<l
LR Slovenijo In drugimi ljudskimi republikami.
ustanovitelj: Vlada LRS. odločba U.
S-zaJt 88• * doe 60. Vili. I960; opera-

•••••••.

Stran 464
tivni upravni voditelj: Ministrstvo za državne nabave LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Doberlet Mijòdràg, r&vßatelj, samostojno, Repič Alojz, gl. računovodja, Hafner
Stane, namestnik ravnatelja, v obsegu zakonitih pooblastilih in pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 6. septembra 1950.
Št. 243-449-1950
10171

•

1760.
Besedilo: Podjetje »Precizna mehanika«, Ljubljana (Gradišče 10).
Poslovni predmet: Popravila pisalnih,
računskih in drugih strojev ter nalivnih
'peres. Izdelovanje nalivnih peres.
Ustanovitelj podjetja: MLO za gl. mesto Ljubljana, Tajn. št. 816/50 z dne 4.
VII. 1950; operativni upravni voditelj:
Poverjeništvo za obrt MLO Ljubljana.
Podružnica: Popravljamioa nalivnih peree in gramofonski oddelek v Čopovi ulici 42.
Za podjetje podpisuje:
Zebre Roman, poslovodja, samostojno
v vseh zadevah, v okviru zakonitih pooblastil.
MLO Ljubljana p o ver j. za finance
dne 14. seotembra 1950.
Fin. St. 3433/50
10192

•

1761.
Besedilo: »Lekarna Moste«, Ljubljana
(Zaloška c. 47).
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil
po receptih, nakup in prodaja na drobno
vsega sanitetnega blaga, obvezilnega materiala, zdravil, specialitet, serumov, cepiv
in kemikalij, galenskih in dietetekib preparatov, hig. in kozmetičnih sredstev ter
veterinarskih potrebščin, vse v obeagu
delovnega območja lekarne.
Ustanovitelj podjetja; MLO za glavno
mesto Ljubljana (Tajn. st. 914/50 S/L z
dne 21. VII. 1950) ; operativni upravni voditelj: Uprava mestnih lekarn. Ljubljana
(po Poverjeništvu za ljudsko zdravstvo).
Podjetje nima podružnic.
Podjetje zasloapj© in zanj podpisujejoMr. ph. Murmayer Robert, upravnik,
Hočevar Antonija, računovodja, Mr. ph.
Bërkopec Vida, namestnik za podpisovanje; po zakonitih pooblastilih po dva
skupaj.
MLO Ljubljana, poverj. za finance
dne 14. f-ptembra 1950.
Fin. ät. 3441/50
10216

•

1762.
Besedilo: »Lekarna St. Vid«, Ljubljana
(St, Vid).
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravi!
po receptih, nakup in prodaja na drobno
sanitetnega' blaga, obvezilnega materiala,
zdravil, specialitet, serumov, cepiv in kemikalij, galenskih dietetekih preparatov,
hig. ìn kozmetičnih sredstev ter veterinarskih potrebščin, v obsegu delovnega
območja lekarne.
Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana
'(Tajn. St. 916/50 S/L z dne 21. VII. 1930;
operativni upravnj Voditelj: Uprava mestnih lokam, Ljubljana.
•Podjetje nima podružnic.
Podïfitfp zaltopata in zanj podpisujeta:
Mr ih. KcmC'car Nada, upravnica, HoČeva- Vnlonija, računovodja, po zakonitih
pooblastilih.
. ,
MLO Ljubljana, poverj. za finance
' dne 14; septembta 1950.
Fin. št. 3442/50
10217

1763.
Besedilo: Šivalnica KLO-IJobrna.
Poslovni predmet: fždelovanje vseh
vrst oblek.
Ustanovitelj podjetja: KLO Dobrna; operativni upravni voditelj: I zvrstmi odbor
KLO Dobrna.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Divjak Branko, upravnik krajevnih gospodarskih podjetij, in Skutnik Rudolf,
poslovodja, po zakonitih pooblastilih.
0L0 Celje okolica, poverj. za finance
dne 9. avgusta 1950.
St. 1672/50
10073

•

1764.
Besedilo: Uprava hiš in zemljišč KLO
Teharje.
Poslovni predmet: Upravljanje stanovanjskih hiš, zemljišč m north komunalnih naprav.
Ustanovitelj podjetja: KLO Teharje; operativni upravni voditelj: Izvršilni odbor
KLO Teharje.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Milosevic Aleksander, upravnik. Poteko
Fani, računovodja, po zakonitih pooblastilih.
0L0 Oclje okolica, poverj. za finance
dne 14. avgusta 1950.
Št. 2043/50
10074

•

1765.
Besedilo: Okrajno prevozniško in remontno podjetje, Kamnik.
Poslovni predmet: Prevažanje tovorov
in ljudi s cestnimi motornimi vozili ter
izvrševanje popravil avtomehanične etroke.
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik, odločba št. 1/6-566/2 z dne 4. IX. 1950;
operativni upravnj voditelj: Izvršilni odbor OLO Kamnik, poverjeništvo za lokalni promet.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Ličen Kari, upravnik, samostojno, v od
rtotmeti ohratovodja Kosifnik Jože; spise
linačnega in kreditnega značaja sopodpisuje knjigovodja Novak Janko.
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance
dne 14. septembra 1950.
St. 2312 III 1950
10133
*
1766,
Besedilo: Valand Alojz in Terezija, gostinski obrat, Loče.
Poslovni predmet: Prodaja jedil in točenje alkoholnih pijač.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: Valand Alojz in Terezija.
Za podjetje podpisujeta:
Valand Alojz in Terezija, zakupnika
gostinskega obrata Loče.
OLO Poljčane, poverjeništvo za finance
dne 16. septembra 1950.
Št. 4168/50-XVII
10233

•

1767.
Besedilo: Kmetijsko posestvo OLO Poljčane.
Poslovni predmet: Splošno kmetijstvo.
Ustanovitelj podjetja: OLO Poljčane (odločba št. GPO 32-50 z dne 9. IX. 1950);
operativni upravni voditelj: Izvršilni odbor OLO Poljčane.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Slamberger Jože, upravnik.
OLO Poljčane, poverjeništvo za finance
dne 14. septembra 1950.
St. 4148/50—XVII
10234

Stev. 30 - 28. IX. 1950
17«S.
Besedilo: Remontno podjetjo KLO Pav*
lovci.
Poslovni predmet: Popravilo in prevzem manjših gradbenih del.
Ustanovitelj in operativni upravni v0"
diteli: KLO Pavlovei.
Podjetjo zastopata in zanj podpisujeta:
Stuhec Marko, upravnik, in Bernhard
Angela, računovodja. Upravnik podpisuje
sam, le v finančnih zadevah 60podpisLiJe
računovodja do zneska 20.000 din, oziroma,
kjer 60 pridržane operativnemu upravnemu vodstvu, predsednik KLO Pavlovei.
OLO Ptuj, poverjeništvo za financedne 13. septembra 1950.
St. 1527/1—50
10075

•

1761).
Besedilo: Uprava državnih stanovanjskih zgradb r Begunjah, skrajšano Uprava državnih zgradb Begunje (na Gorenjskem).
Poslovni predmet: Upravljanje državnih
zgradb na obimocju KLO Begunje.
Ustanovitelj i|n operativni upravni voditelj: KLO Begunje.
Za podjetje podpisujejo:
Mohorc Anton, poslovodja, Kovač Krista, namestnik poslovodje, Gašperin Gabrijela, računovodja, po zak. pooblastilih
in pravilih podjetja.
St. 308/50
10219
Besedilo: Uprava komunalnih obratov
in naprav na Bledu, skrajšano: Komu
naia« Bled.
Poslovni predmet; Vzdrževanje in upravljanje skladišča, državnih zgradb, vrtnarije, parkov in nasadov, pokopališča, vodovoda, kanaliazcije, cest in razsvetljave,
kopališča s čolnarno, kina. remontne
ekipe.
Ustanovitelj in operativni upravni vo
diteli: MLO Bled.
Za podjetje podpisujejo:
Mauser Franc, upravnik in poslovodja,
v njegovi odsotnosti, namestnik upravnika Rus Zdravko ali knjigovodja Ari)
Ivanka, v obsegu zaik. pooblastil in pravil.
St. XI-292/1/50
10222
0L0 Radovljica, poverjeništvo za finance
dne 16. eepterribra 1950.

•

1770.
Besedilo: Okrajno kovinsko podjetjo,
Gorenje.
Poslovni predmet: Izdelovanje kmetijskih strojev, kovaška, podkovaska, ključavničarska in mefianicna dela.
Ustanovitelj: OLO Šoštanj; operativni
upravni voditelj; OLO Šoštanj, poverejništvo za lok. obrt in industrijo.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kopušar Danimir, poslovodja, AnteU
Mirko, šef uprave za industrijo, Režen
Stane, šef uprave za obrt, po dva skupaj.
St. 1593/50
10080
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup
rastlinskih in živalskih proizvodov {Hostanj).
Poslovni predmet; Odkup rastlinam in
živalskih proizvodov.
Ustanovitelj: OLO Šoštanj; operativni
upravni voditelj: OLO Šoštanj, poverj. za
državne nabave.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta.
Juvan Jože. direktor, Kenda Ludv g,
računovodja, oba skupaj.
0,
St'. 1808/50
100«
OLO Šoštanj, poverjeništvo za financev
dne 8. eeptembra 1950.

Štev. 30 — 28. IX. 1950
Spremembo
1771.
Besedilo: Tovarna organskih barvil,
Ccljo.
Izbriše ee Šmajdek Ančka in vpile:
Sluga Pavla, v. d, gl. računovodje, ki
eflpodpisujo listine, navedene v 47. členu
epi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Št. 243-221/3—1950
10173
Besedilo: Invalidsko podjetje »Plastika«
v Kranju.
Izbriie 6e Trpin Jože, dosedanji upravičenec za podpisovanje, in vpišeta:
Tepina Ivan, namestnik upravnika, ki
podpisuje v odsotnosti upravnika, ter
Skufca Salo, knjigovodja, ki sopodipisuje
računovodske listine.
Št. 243-431-1950
10191
Besedilo: »Splošni servis« pri Ministrstvu za državno nabave LRS (Ljubljana).
Vpiše se: Kristan Lojzka, namestnik
gl. računovodje, ki sopodpisuje v njegovi
odsotnosti.
St. 243-11/1950
10175
Besedilo: Gozdno gospodarstvo Postojna
(šf. Peter na Krasu).
Vpiše 6e eprememba priimka Sefa računovodstva iz Kermavnar v Požar.
St. 243-142/2-1950
10174
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 11. septembra 1950.
1772.

•

Besedilo: »Ljubljanske opekarne«, Ljubljana.
Izbriše se Markorač Stojan in vpiše
KolaroviS Branko, gl. računovodja, ki
eopodpieuje listine, navedene v 47. členu
spi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za financo LRS, Ljubljana
dne 5. septembra 1950.
Št. 243-257/8—1950
10170

•

1773.
Besedilo: Podjetje za protektiranje avtoplaščov »Protektor Ljubljana« (Ljubljana).
Vpišo se: Lužar Leopold, sekretar, ki
podpisuje v odsotnosti direktorja.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 9. septembra 1950.
Št. 243-204/4-1950
10172

•

1774.
Besedilo: Gostinsko podjetje »Rio«, Ljubljana.
Izbriše so Cesaree Ivan in vpiše
Bizjak Valerija, namestnik ravnatelja.
Fin. St. 3474/50
• 10321
BeeedJlo: Trgovsko podjetje »Izbira«,
Ljubljana.
Izbrišejo se: Pogačnik Anton, namestnik ravnatelja; poslovalnici Tyrsova 2 in
Frančiškanska 4 ter vpišejo poslovalnice:
»Rokavičar«. Frančiškanska pasaža, »Dojenček«, Frančiškanska 5, Mestni trg 21,
*Vrvarna in žimarnac. Sv. Petra c. 31,
Stritarjeva 9. Miklošičeva 12 in Celovška
c
esta 53.
Fin. št. 3475/50
10322
"LO Ljubljana. poverjcniStvo za finance
dne 19. septembra 1950.
1775.
Besedilo: Podjetje »Strojpis«, Ljubljana.
Izbrišeta se: Delavnica za popravila,
Tadiščp 10. in oddelek za nalivna peresa,
popova 44.
'LO Ljnbliann. pnv<4jpniïtvo za finance
dne 16. septembra 1950.
Fin. št. 3453/50
10319

••• ••? •
1776.
Besedilo: Trgovsko podjetjo »Narodni
magazin«, Ljubljana.
Izbrjše se poslovalnica v Stritarjevi 9
in vpiše p„osïov,alniça
»Pohištvo« Narodni Magazin v Wolfovi
ulici 6.
MLO Ljubljana, poverjeništvo'za finance,
dne 18. septembra 1950.
Fin. št. 3469/50
10320

•

1777.
Besedilo: Okrajna industrija gradbenega materiala 0L0 Grosupl^» (sedež Videm-JPobrépblje).
Vpiše se
Šinkovec Vida, blagajničarka, ki podpisuje v odsotnosti upravnika.
0L0 Grosuplje, poverjeništvo za finance,
dne 10. septembra 1950.
Št. 1011-1950
100031

•

1778.
Besedilo: Okrajni magazin (Idrija).
Odpravita se poslovalnici : št. 18 Cerkno,
št. 19 Zetin.
0L0 Idrija, poverjeništvo za finance
dne 15. septembra 1950.
Št. 3319/X—50
10160

•

1779.
Besedilo; Okrajni magazin (Idrija).
Odpre ee: poslovalnica št. 4, Rožna ul. 1.
0L0 Idrija, poverjeništvo za finance
dne 16. septembra 1950.
Št. 3330/X—50
10161
*
1780.
Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb,
Jesenice.
Izbrišejo se: Dr. Zalokar Vinko, Tavš
Simona in čebulj Jože. ter vpišejo:
Ramuš Mirko, upravnik, Cufer Dore,
.ïamestnik upravnika, Hiti Kali, blagajnik,
in Peternel Alojz, poslovodja.
Upravičenca za neomejeno podpisovanje: Ramuš Mirko in čufer Dore, drugi
v njuni odsotnosti do zneska 200.000 din.
MLO Jesenice, poverjeništvo za finance
dne H- septembra 1950.
St. VIII-25^/2-50, Gs/Ko
10218

•

1781.
Besedilo: Mestno podjetje »Plesk«, Kamnik.
Z odločbo OLO Kamnik if. 1/2—525/3
z dne 19. VIII. 1950 ee prenese okrajno
podjetja »Plesk< v upravno operativno
vodstvo izvršilnega odbora MLO Kamnik.
Izbrišejo ee Cankar Primož, Bernot Vinko in Smolnik Ivo teT vpišejo:
Cankar Primož, poslovodja, ki podpisuje samostojno, Plahutnik Anton, namestnik, Nemec Jurij, gl. računovodja, Bervar Ivanka, ki podpisujejo po zakonitih
pooblastilih.
Št. 2331 III 1950
10377
Besedilo: Mestna prodajalna mesa —
Kamnik.
Izbrišeta se: Možak Jože in Sekirnik
Franc ter vpišejo:
Ambrož Nande, poslovodja, ki podpisuje samostojno, Plahutnik Anton, namestnik, Nemec Jurij, računovodja, Bervar Ivanka, ki podpisujejo po zakonitih
nnoblastilih. '
SI -ms III 1950
10378
0L0 Kamnik, poverjeništvo za finance,
dne 21. septembra 195Û.
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1782.
Besedilo: Okrajno kmetijsko gospodarstvo, Kamnik.
Z odločbo OLO Kamnik, št 1/2-597/1 z
dne 2. IX. 1950, se je preneslo podjetje
od poverjeništva za komunalne zadeve na
poverjeništvo za kmetijstvo
Izbrišejo se: Lozar Lovro. Steklasa
Anica in Kester Alojz ter vpišeta:
Razpotnik Jože, upravnik, in Koncilja
Justina, knjigovodja, ki podpisujeta za
podjetje po zakonitih pooblastilih. ^
0L0 Kamnik, poverjeništvo za finance,
dne 16. septembra 1950.
Št. 2326—III—1950
10226

•

1783.
Besedilo: Industrija pletenin, rokavic
in konfekcije, Kranj.
Vpiše se skrajšana označba podjetja:'
»Pletenina«, Kranj.
Izbriše se operativni upravni voditelj
OLO Kranj in vpiše MLO Kranj.
Izbriše se: Gostiša Mihaela in. vpišeta:
Fajfar Mara, namesMca ravnatelja, in
Lesjak Franja. glavni knjigovodja, ki podpisujeta po zak. pooblaetóh in pravilih
podjetja.
MLO Kranj, poverjeništvo za finance,
cine 18. septembra 1950.
Št. 417—1950
10302

•

1784.
Besedilo: Kuriv0 Knanj.
Izbrišeta se: Rcjšek Jože in Jarc Ivan
ter vpišeta:
Cirk Milan, upravnik, to Mitotic Elîi,
knjigovodja.
Št. 189-50
10224.
Besedilo: Tovarna mila, Kranj.
Izbriše se OLO Kranj in vpiše MLO
Kranj.
>" Izbrišeta ee: Medvešček Hervika kot"
upravnik in Fock Ignac in vpiSeta:
Cerlini Drago, upravnik, in Medvešček
Hedvika, knjigovodja.
MLO Kranj, poverjeništvo za finance,.
dne 16. septembra 1950.
Št. 454—1950
10223.

•

1785.
,
Besedilo: Pecivo, •••••.
Vpišejo se nove poslovalnice: št.l, Cesta na Golnik 1 (prodaja krnna), Št. 4,
Maistrov trg 4 (pikaima" in prodaja kra1ha), št. 6. Cankarjeva ul. 1 (prodaja kru«
ha), št.7, RegfticeVa nt 2 '(pekarna), ši8,
Primskovo 67 (pekama in prodaja kruha),
št. 10, Stražišče 91 (pekarna in prodaja
kruha), št. 11, Stražisce, Kalvarija 81 (pekarna); otroške restavracije: Titov trg 10,
Primskovo, Stražišče, Jezerska cesta 12{poslovalnica: št. 13, Kranj, Tavčarjeva ul.
(pekarna).
Izbrišeta ee: Janša Anton io JalropicSls.
mona ter vpišeta:
•
Mohor Anton, upravnik, in Prašnikar,
Vimena, knjigovodja.
MLO Kranj, poverjeniïtvo za -finance,
dne 16. 6epterii}ra I960. •
Št. 396-19o0
10803'
1786.
Besedilo: Okrajno podjetje xa odkop
mleka, mlečnih' projŽvMov, jaje in perutnine r živem in zaklanem ffonin, «krajino »Mlekopromet«, Brežice.
Izbrišeta 6e Šetinc Martin in^Vodovnik
Drago ter vpišeta:
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Butara Franc, ravnatelj, ta Petan Fani,
računovodja; oba podpieujeta v okviru zakonitih pooblastil,
0L0 Krško, poverjeništvo za finance,
dne 14. septembra 1950.
St. 2156/1
10166

•

1787.
Besedilo: Okrajno gradbeno podjetje,
Dolnja Lendava, v likvidaciji.
Na podlagi odločbe 0L0 Lendava štev.
132•-50-1/• z dne 1. VIII. 1950 ee
izbrišejo vei pooblaščenci za podpisovanje
podjetja. Med likvidacijo podpisuje za
podjetje Vukan Ladielav, likvidator.
OLO Lendava, poverjeništvo za finance
dne 7. septembra 1950.
Št. 572/1950
9882

•

1788.
Besedilo: »Oplesk«, soboslikarsko in
pleskarsko podjetje (LJubljana. Kolodvorska 18, Čopova 10).
Izbriše ee ••••&• Ivan in vpišeta
Ramovš Jože, upravnik In Satler Ana.
knjigovodja, ki podpieujeta za podjetje.
RLO I LJubljana, poverj. za finance
dne 31. aVgusta 1950.
Et. 8264/1950
9764

•

1789.
Besedilo: Mizarstvo I (Ljubljana, Pod
Ježami 1).
Izbriše ee Jevnikar Anton in vpiše
Rakar Marjan, upravnikRLO I Ljubljana, poverj. za finance
dne 13. septembra 1950.
Št. 8616/1950
10137

•

1790.
Besedilo: Tapetništvo — dekoracija
(Ljubljana, Sv. Petra c. 78).
Izbrišeta ep Brunčič Ivan in Satler
Ana in. vpiše
ZupanSč Ivanka, ki vodi dela knjigovodje.
RLO 1 Ljubljana, poverj. za finance
dne 12. avgusta 1950.
St. 7692/1950,
8897

•

1791.
Besedilo: Kurivoprodpja RLO II (LJubljana, Celovška 34).
Izbriše ee Dovjafc Boža in vpiSeta:
Kovač Marjanca, računovodja, ki fo v
odsotnosti nadomešča Kalčtč Helena.
RLO II LJubljana, peverj. za finance,
dne 21. eeptembra 1950.
Št. 7403/1950
10318

•

1792.
Besedilo: Uprava zgradb II.
Besedilo odslej: Uprava zgradb Raion
II, Ljubljana (Celovška 34).
Fin. St. 6592/1950
9546
Besedilo: Gostinstvo, Bežigrad-SiSka.
Besedilo odslej: Gostinstvo Rajon II,
Ljubljana. (Celovška 81).
Fin. št. 6616/1950
9637
Besedilo: Delavsko nameščenega menza.
Besedilo odelej: Delavsko namežčenska
menza, šiSka, Ljubljana (Jernejeva 24).
Fin. 8i 6837/1950
9541
Besedilo: Pečarstvo.
Besedilo odslej: Glina (Ljubljana Jezica 116).
Fin. «. 690971950
9542
Besedilo: Glina (LJubljana. ••••• fl6).
Tzbriše ee Rihar Vladimir in vpileta
. Urbančič SJavfca. računovodja in Plafiutnik Majda, namestnik.
Fin. St. 6830•050
9644

Besedilo: Krajevno podjetje »Kolarstvo«,
Jezica.
Besedilo odelej: Kolarstvo, Ljubljana.
Jezica (Kleče 32).
Fin. št. 6910/1950
9543
Besedilo: Pralnica II.
Besedilo «odslej: Pralnica, Rajon II
(LJubljana Maurerjeva 20).
Fin. št. 6639/1950
9538
Besedilo: Harmonika (Ljubljana, Tyrševa 35 a).
Izbriše se Ribar Vladimir in ee vpiše
Mazi Krista, računovodja.
Fin. št. 6834/1950
9545
RLO II Ljubljana, poverj. za finance
dne 23. avgusta 1950.
1793.
Besedilo: Odpad •.
Besedilo odslej: Odpad, Rajon II (Ljubljana, Janševa 16).
Fin. St. 6641/1950
9540
Besedilo: Prevozništvo.
Besedilo odslej: Prevozništvo. Rajon II
(Ljubljana, Jernejeva 14).
Fin. št. 6640/1950
9539
RLO II Ljubljana, poverj. za finance
dne 26. avgusta 1950.
*
1794.
Besedilo: Odkupno podjetje »Vrtnina«.
Besedilo odslej: Odkupno podjetje rajona II »Nabava« (Celovška 81).
Fin. St. 7001/50
9761
Besedilo: Ekonomija rajona II (Ljubljana, St. Vid).
Izbriše 6„ Rihar Vladimir in vpiše
Rata j Anica, računovodja.
Fin. št. 7076/50
9760
RLO II Ljubljana, poverj. za finance
dne 4. septembra 1950.

•

1795.
Besedilo: Oblačila za žene in otroke
(Ljubljana. Tyrseva 35 b).
Izbriše ee poslovalnica na Celovški
cesti 44.
RLO II Ljubljana, poverj. za finance
dne 31- avgusta 1950.
Fin. št. 6989/1950
9663

•

1796.
Besedilo: Kjno II.
Besedilo odslej: Kino Rajon II, Ljubljana (Medvedova 8).
RLO II Ljubljana, poverj. za finance
dne 30. avgusta 1950.
Fin. št. 6961/1950
4581

•

1797.
Besedilo: Drž. trgovsko podjetje RLO
IV »Hrana« (Ljubljana. Gradišče 3).
Podjetje je prevzelo poslovalnice bivše
Potrošniške zadruge RLO IV: Tržaška 8,
TržaSka 46. Tržaška 50, Tržaška 79. Cerkvena 21, Pred konjušnico 4, Gerbičeva 3,
Rožna dolina, C. V/26, Predjameka 7, ViSka 29, Vrhovci 17. Kozarie 96 in Brdo 15.
RLO TV Ljubljana, poverj. za finance,
dne 1. eeptembra 1950.
Fin. št. 2786/50
9705

•

1798. .
Besedilo: Mestna knjigoveznica, Maribor
(Koroška 5).
Izbriše se s pooblastilom za podpisovanje Zabukovšek Robert, knjigovodja.
MLO Maribor, poverjeništvo za finance
dne 28. avgusta 1950.
St. Pov. 56/109-50
9617

Štev. 30 —. 28. IX. 1950
1799.
Besedilo; Mestna mehanična delavnica,
Maribor (Koroška 20. sedež odelej: Slovenska 28).
Izbriše se Korinšok Ladielav in vpiše:
Karamaa Mileako. poslovodja.
MLO Maribor, poverjeništvo za finance
dne 22. avgusta 1950.
St. Pov. 56/107—50
9615
*
1800.
Besedilo: Mestna pralnica in čistilnica,
Maribor (Raziagova 22).
Operativni upravni voditelj odslej: Poverjeništvo za komunalne zadeve. MLO
Maribor.
Izbriše se Vrankar Marjan in vpiše:
Čerček Franjo, ravnatelj.
MLO Maribor, poverjeništvo za finance,
dne 4. avgusta 1950.
Št. Pov. 56/98-50
9608

•

1801.
Besedilo: Mestno komunalno podjetje,
Maribor (Strma 8).
Izbrišeta se Čerček Franc in Devetak
Viktor ter vpišeta
Bertoncelj Franc, ravnatej in ing. Rane
Bogomir, namestnik.
MLO Maribor, poverjeništvo za financo
dne 7. avgusta 1950.
St. Pov. 56/100—50
i)60i)

•

1802.
Besedilo: Mestno podjetje >Povrtnina«,
Maribor (Glavni trg).
Prodajalna št. 3 v TyrsevS ulici 11 «e
preseli v Slovensko ulico 10.
MLO Maribor, poverjeništvo za finance
dne 11. avgusta 1950.
St. Pov. 56/102—50
9610

•

1803.
Besedilo: Mestno podjetje »Remont« Maribor (Koroška 49, sedež odslej: Koroška
št. 53).
Vrhovec Marica je odslej računovodja.
Beve Rudi pa namestnik računovodje.
MLO Maribor, poverjeništvo za finance
dne 16. avgusta 1950.
St. Pov. 56/104—50
9612

•

1804.
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje
»Hrana«, Maribor.
Vpiše ee »Uprava počitniških domov«
za delavce in uslužbence Mestnih podjetij. Potrošniške zadruge Maribor in Poverjeništva za trgovino in preskrbo MLO
Maribor. Pod to upravo spada »Počitniški dom« v Velikem Lošinju št. 4.
Upravo zastopata in zanjo podpisujeta:
Kegl Lovro, vodja in Doležal Lojze.
MLO Maribor, poverjeništvo za finance
dne 22. avgusta 1950.
Št. Pov. 56/108—50
»616
*
1805.
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje »Papir« (Maribor, Jurčičeva 8).
Vpiše se, da je pod vodstvo podjetja
prešla Delavsko uslužbenska restavracija
Mestnih trgovskih podjetij Maribor. Partizanska 3.
MLO Maribor, poverjeništvo za finance
dne 16. avgusta 1950.
St. Pov. 56/106-50
9613

•

1806.
„.
Besedilo: Meätno trgovsko podjetje »»»'
vila«, Maribor.
.r
IzbriSo se: Prodajalna kruha st. !•>'
Ptujska c. 168 in vpiše, da je prodajalna

ßtev, 30 — 2g. IX, 1950
mleka št. 27, Ptujska e. 153 prevzela tudi
prodajo kruha. Prodajalna mesa St. 16,
Betnavska c. 47 ee je preselila na Betnaveko c. 36; odprli sta ee novi prodajalni mesa: št. 23, Pipuševa 8 in št. 24,
Radvanjska 3.
MLO Maribor, poverjeništvo za finance
dne 1. avgusta 1950.
Št. Pov. 56/97-50
9606

•
1807.
Besedilo: Mestno komunalno podjetje v
Murski Soboti.
Izbriše ee Nemeš Franc in vpiše
Kerčmar Stefan, ki vodi upravne pœle.
0L0 Murska Sobota, poverj. za finance
dne 5. septembra 1950.
St. 719/1950
9845

•

1808.
Besedilo: Mestne obrtne delavnice Ptuj.
Izbriše se Vogrinčič Janez in vpiše:
Tkalec Ivan, poslovodja poslovalnice
»Mestna brivnica< v Ptuju, novi obrat:
Milarna v Brstjah 28, Ptuj.
OLO Ptuj, poverjeništvo za finance,
dne 31. avgusta 1950.
št 1457/1-50
9660-61

•

1809.
Besedilo: Okrajni magacin. Ptuj.
Poslovalnica — špecerija št. 16 na
Bregu pri Ptuju, ee preseli v prevzeto
bivšo poslovalnico RKGS na Bregu pri
Ptuju; poslovodja Elender Franc.
Odpre ee:
bife v poslovalnici št. 16 na Bregu pri
Ptuju,
poslovalnica št. 16 — gozdna trgovina
za lesne in gozdne delavce na Bregu pri
Ptuju; poslovodja Baši Matija.
OLO Ptuj, poverjeništvo za finance
dne 11. septembra 1950.
Št. 1487/1-50
10064

•

1810
Besedilo: Brivski in Sesalni salon, Gor.
Radgona (Keren&čeva 6).
Za podjetje podpisujejo:
Marovič Karel, poslovodja, Levar Franc,
predsednik KLO, in ŠajnoviS Avgust, poverjenik KLO.
OLO Radgona, pevorjeništvo za finance
dno 6. septembra 1950.
Št. 16/43
9910
1811.

•

Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje
*GostiIna«, Blejska Dobrava.
Izbriše ee: Praprotnik Marija, knjigovodja, in vpiše: .
Rekelj Marija, knjigovodja.
Št. 216/2/50
10221
Besedilo: Opekarna Dvorska vas.
Besedilo odslej: Gorenjska opekarna,
"vorska vas.
Izbrišeta ••: operativni upravni vodlte
y Izvršilni odbor OLO Jesenice; Kor
°Šec Zorka, knjigovodja, in vpišeta:
Operativni upravni voditelj Izvršilni
£dbor OLO Radovljica; Frelih Verena,
?.nj!govodja. ki podpisuje poleg ravnate4'a po zakonitih pooblastilih.
°LO Radovljica, poverj. za finance,
dne 16. septembra 1950.
Št. 505/2/Ó0
10220

•••••
1812.
Besedilo: šivalnica in krpalnica AFŽ,
Radovljica.
Izbriše se: Looniškar Ančka in vpišeta ee:
Otrin Elza, poslovodja, in Savnik Štefka,
administrator, M podpisujeta skupno.
OLO Radovljica, poverj. la finance,
dne 18. septembra 1950.
Št. 266/1-50
10275

•
1813.
Besedilo: I. Krajevno gostinsko podjetje, Muta.
Vpiše se nova poslovalnica: 2. Otroška
restavracija.
Besedilo: II. Krajevno obrtno podjetje,
Muta.
Vpišeta se novi poslovalnici: 7. Mizarstvo; 8. Pekama.
Poslovni predmet: k 2. Izdelovanje in
pripravljanje okrepčil za otroke in vsa
sem spadajoča dela; k 7. Izdelovanje in
popravljanje pohištva, kakor tudi prodaja;
k 8. Pečenje kruha in peciva kakor tudi
prodaja v poslovalnici v Vuzenici.
OLO Slovenj Gradec, poverj, za finance,
dne 16. eeptembra 1950.
Št. 1092/1-1950—IV/II
10274

•

1814.
Besedilo: Okrajno avtoprevozniško pod.
jetjo Slovenj Gradec.
Izbrišeta se: Marzel Maks in Straser
Ivanka ter vpišeta:
Herle Franc, upravnik. Stropnik Herman, knjigovodja, ki podpisujeta po zakonitih pooblastilih.
0L0 Slovenj Gradec, poverj. za finance
dne 12. avgusta 1950.
Št. 1050/1-50
9517
*
1815.
Besedilo: Krajevna gostilna, Troblje.
Izbrišejo se: Crešnik Ferdo, Gregor
Franc in Pustoslemšefc Mira.
Št. 1120/50
9513
Besedilo: Krajevna opekarna, Pameëe.
Izbrišeta ee: Plaznik Ivan in Pustoslemšek Mira.
Št. 1120/1-50
9516
Pri obeh podjetjih ee vpišejo:
Plaznik Avguet, ravnatelj. Logar Ivan,
namestnik in Smolnikar Julka, računovodja, ki podpisujejo po zakonitih pooblastilih.
0L0 Sloveni Gradec, poverj. za. finance
dne 25. avgusta 1950

•

1816.
Besedilo: Krajevna krojaška delavnica,
Pesje.
Izbrišeta ee: Dobnik Ludvik in Bizjak
Ivan ter vpišeta:
Petkovniik Anton, upravnik, ki podpisuje samostojno do visine 15.000 din, Ulrih Marija, tajnica KLO, eapodpisuje za
višje zneske.
0L0 Šoštanj, poverjeništvo za finance
dne 9. eeptembra 1950.
Št. 1669/50
10079
1817.
Besedilo: Okrajna apnenica, Šmartno ob
Paki.
Izbriše ee: Rastocnik Vera in vpiše
Radej Drago, knjigovodja.
Št 1297-3/50
10078

Besedilo: Okrajna kovačniea, Šmartno
ob Paki.
Izbriše se Rastocnik Vera in vpiše
Radej Drago, knjigovodja.
Št. 1297/1—50
10076
OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance
dno 8. eeptembra 195^0.

•

1818.
Besedilo: Okrajni magaaim, Mozirje.
Besedilo odslej: Okrajni magazin, So*
stanj.
OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance,
dne 16. eeptembra I960.
Št. 1465/60
10273

•

1819.
Besedilo: Okrajno mizarstvo, Šmartno
ob Paki.
Izbriše »e Rastocnik Vera in vpiše
Radej Drago, knjigovodja.
OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance,
dne 7. septembra 1950.
Št. 1297/2—50
10077.

•

1820.
Besedilo: Okrajno remontno podjetje,
Šmartno ob Paki.
Izbriše ee: Rastocnik Vera in vpiše:
Radej Drago, knjigovodja.
Št. 1297-4/50
10138
Besedilo: Krajevna podjetja Velenje —
pekarna, gostilna z menzo, mesarija, brirnica, krojaštvo in šiviljstvo, lončarstvo in
pečarstvo, gostilna, žaga, čevljarstvo, mizarstvo, otroška mlečna restavracija, pralnica, krpalnica, slaščičarna z bifejem.
Za vsa podjetja ee izbrišejo: Kolar Stane, Hudobreznik Franc in Antlej Franc
ter vpišejo:
Zaluberšek Jože, upravnik, ReenJfe Antca, knjigovodja, in Bogorelenik Jurtj, taj.
nik KLO, ki podpisujejo za podjetje po
dva skupaj.
Št. 1836-2/50
10134
0L0 Šoštanj, poverjeništvo za finance,
dne 15. septembra 1950.

Izbrisi
1823.

Besedilo: Republiško podjetje •• odkup
poljskih pridelkov v Celju.
10186
Besedilo: Republiško podjetje »Živinoodkup«, Celje.
Zaradi prenosa v pristojnost OLO Celje
okolica.
Št. 243-58/4—1950
10178
Besedilo: Republiško podjetje >Živinoodkup«, Grosuplje.
Zaradi prenosa v pristojnost OLO Grosuplje.
Št. 243-99•-1950
10179
Besedilo: Republiško podjetje za odkup
poljskih pridelkov v Kranju.
Zaradi prenosa v prifitoj-nost OLO Kranj
okolica.
St. 243-443/1950
10187.
Besedilo: Republiško podjetje «a odkup
poljskih pridelkov v Ljubljani.

pm

Besedilo: Republiško podjetje >Živin*.
odkup«. Ljubljana.
t Zaradi prenosa v pristojnost OLO LjuB•••• okolica.
Št. 243-181/4-1950
%•$
Besedno: Republiško podjetje za odkup
poljskih pridelkov y Mariboru.

mm
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BesedUd: Republiško podjetje »Živinoodkupe, Maribor.
Zaradi prenosa v pntitojDost OLO Maribor okolica.
Št. 243-439/1950
10177
Besedilo: Republiško podjetje za odkup
poljskih pridelkov v Murski Soboti.
10188
Besedilo: Republiško podjetje »Živinoodkup«, Murska Sobota.
Zaradi pranoaa v pristojnost OLO Murska Sobota.
St 243-437/1950
10180
Besedilo: Republiško podjetje za odkup
polkih pridelkov v Novem mestu.
Zaradi prenosa v pristojnost OLO Novo
mesto.
Št. 243-352/1 — 1950
10189
Besedilo: Republiško podjetje »Živinoocikup«, Prc-tranek.
Zaradi prenosa v pristojnost OLO Po
etojna.
i
St. 243-442/1950
10181
Besedilo: Republiško podjetje za odkup
poljskih pridelkov v Ptuju.
10190
Besedilo: Republiško podjetje »Živino
odkup«, Ptuj.
Zaradi prenosa v prifninost OLO Ptui
Št 243—441/1950
10182
Besedilo: Republiško podjetje »Živino
odkupe, Sv. Lucija.
Zaradi prenosa v pristojnost OLO v
Tolminu.
St. 243-444/1950
10183
Ministrstvo za finace LRS, Ljubljana
doe 8. septembra 1950.
1821.
Besedilo: Rudnik rjavega premoga, Senovo.
•Zaradi spojitve T. rudnikom lignita,
Globoko.
Ministrstvo «a finance LRS, Ljubljana,
dne 31. avgusta 1950.
Št. 243—314/1—1950
9800

•
1822.
Besedilo: Okrajno prevozniško podjetje.
Kamnik.
10411a
Bfwdilo: Okrajna mehanična delavnica,
K"-'»nik.
Za i adi združitve (odločba St. 1/6 566/1-5
i Ine 19. IX. 1950).
10411
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance
dne 23. septembra 1950.
St. 2312 III 1950

•
1823.
Besedilo: Krajevni mlin, KLO Krašnja.
Z odločbo OLO Kamnik, poverjeništvo
z;, inkalno industrijo in obrt, St. VTI/4—
1221/1-1950 z din 5. IX. 1,950.
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance
dno 15. eeptembra 1950.
2325 1• 1950
10225

•

1824.
Rpsedilo: Brivsko-frizerski salon, Kranj.
/aradi združitve z Obrtnimi delavkami, Kranj,
*
10301

Besedilo: Cevljarna, Kranj.
Zaradi združitve z obrtnimi delavnicami Kranj.
10300
MLO Kranj, poverjeništvo za financo,
dne 15. eeptembra 1950.
Št. 396—1950
•¥•

1825.
Besedilo: »Sadje — sočivje«, (Ljubljana,
Maistrova 4).
Zaradi združitve e trgovskim podjetiem
»Specenja*.
RL0 • Ljubljana, poverj. za finance,
dne 23. septembra 1950.
St 4^48/50
10436
•¥•
1826.
Besedilo: Gradbeno podjetjo RLO fV
(Liuhijana, Opekarska 18).
Ker se združi e podjetjem »Remont IV«,
Liuhijana Ki-ieziiska 4.
RLO IV Ljubljana, poverj. za finance
dne 5. <îf«ptombra 1950
Fin št. 26CP in 2820/50
9795

•

1827.
Besedilo
Maribor.

Gostinsko odkupno podjetje,

St. Pav. 56/94—50
9605
Btscd lo: Mo-tno gostinsko podjetje, Maribor.
Zdi udi združitve v eau podjetje (odločba MLO Maribor št. 1783/3-50 z dne 29.
VIL 1950).
ftt Pov. 56/95*-50
4
MLO Maribor, poverjeništvo za finance
dne 1. avgusta 1950
1828.

Besedilo: Krajevna šiviljska delavnica,
Gornja Lendava.
Zaradi nerentabilnosti»
St. 743/1950
10130
Besedilo: Krajevno podjetje »Kamnograd« v Gornji Lendavi.
Zaradi nerentabilnosti.
St. 742/1950
10132
OLO Murska Sobota, poverj. za finance,
dne 13. septembra 1950.

•

1829.
Besedilo: Okrajna žaga v Mackovcih.
Ker je prešlo v lart KLO Mačkovci.
OLO Murska Sobota, poverj. za financo
dne 4. Sf-ptembra 1050.
Št. 711/1950
9847

•

1830.
Rpsr-dilo: Okrajna ekonomija, Jesenice.
Ker se je premoženje preneslo na Železarno -1/"-^' lice in na Direkcijo okrajnih
gostinskih pid^t'i Radovljica.
OLO Radovljica, poverjeništvo za finance
dne 22. eeptembra 1950.
St. XI—313/1-50
10376

ZadTi^ni register
Pri vsaki registraciji Je sedež" podjetja
označen v besedilu dan vpisa, spremembe
ali izbris,-, pa v datumu

Vpisi
557.
Besedilo: Kmetijska zadruga (Jesenice).
Zadruga je bila ustanovljena 4. VII.
1948 •• nedoločen čas in deluje po potrjenih pravilih.
Člani upravnega odbora eo:
Razinger Valentin, učitelj, Hrušica 5,
Vovfc Janez, Jesenice. Murova 8, Rajh-

Štev. 30 — 28. IX. 1050
man Jože. Jesenice, Sp. Plavž 14, Künar
Valentin. Pl, rovt 56, Klifcar Jože, Sv.
Križ 61, vsi poljedelci. Klinar Franc, Pl<
rovt 15, Kobantar Franc Hrušica 19, "ba
kmeta
Za zadrugo podpisujeta dva člana odbora, enega nadomešča lahko pooblaščen;
uslužbenec zadruge.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. septembra 1950.
Zt 89/50 _. Zadr VTII 56/1
9915

Spremembe
558.
besedilo; Kmetijska zadruga v Dolenji
Kf îani.
izbriše se: Cucek Franc. Pupie Jože,
Bcbek R ilf, Cucek Karl in vpišejo novi
•zvoljeni -lani upravnega odbora:
Železnik Leopold, Gor Košana, predsednik, Moreii Franc, Neverke Dolgan
Jožef. Dol. Košana Hrp=čak Janez. Nova
Sušica.
Zt 41/48—8
9680
Besedilo: Kmetijska zadmga v KreduIzbrišejo se: Skočir Ivan, Fratina Anton, Žuber Franc, Terpin Stanko in vpišejo novi izvoljeni člani upravnega odbora:
Urbančič Franc, krojač, Kred 14, predsednik. Sr-k Pavla, nameščenka, Kred 8,
Danjelič Anton, Potoki 32, Čebokli Leopold, Potoki 19, Zuber Mihael. Potoki 25,
kmetje in Sok Marija, kmetica. Kred 63.
Zt 149/48-4
9681
ßpsedilo: Kmetijska zadruga v Smihelu
na Krasu.
Izbrišejo eo: Zeljko Kari, Sedmak Ivan.
Celigc-j Valentin, Medved Frane in vpišejo
novi izvoljeni člani upravnega odbora:
Penko Ludvik, kmet, Narin 25, predsed.
nik, Stavanja Jakob, kmet, Nadanie eelo
št. 29, Stavar Pavel, ključavničar, Smibel
št. 14 in Kaluža Alojz, kmet. Narin 27.
Zt 77/48-8
9673
Okrožno sodilčo v Gorici,
dno 23, avgusta 1950.

•

559.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Gorenji
Trobuši.
Izbrišejo se: Gorjan Venceslav. Licer
Franc, Karpež Avguštin, Podgornik Franc»
Bratuž Albert in vpišejo novi izvoljeni
člani upravnega odbora:
Šuligei Izidor, Žagar. Gor. Trebuša 109.
Ličer Ignac, ••*••, Gor. Trebuša 79. Vončina Izidor. Gor. Trebušn 38 Ličer Ciri.
Gor. Tremila 84. kmeta.
Okrožno "odišfo v Gorici
dne 18. avgusta 1950
Zt 120/48- Vi
9674

•

560.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Grah"
vem.
Izbrišejo se: Godeša Aloiz, Janežič \n'
droj, Debevc Mirko. Turk Jože Gomil'
Janez in vpišejo novi Izvoljeni člani upr**
nega odbora:
Premrov Rudolf, kmet Marfinjak -^
Zigmund Janko, kmet, Žirovnica 45. Se*,'»
Janez, delavec, Lipeenj Markovčič Janez,
kmet, Bločice in Kranjc Franc BVwxa
oolica.
Zt 102/48-17
9"7Besedilo: Kmetijska zadmen na K»'J|
Izbrišejo ee: Rejec Felik» Kpndu «?fael, Rpguš Ignar Kovačič Ivan. Kave-«
Franc in vpišejo novi Izvoljeni član
upravnega odbora:

Štev. 30 — 28. IX. I960
Ôorli Vincenc, delavec. Kneza 22, Jermol Andrej, mizar, Podmeleo 64, Murovec Oskar, Podmelec 33, Hvala Anton,
Loje 60, Golja Miha. Sela 17, kmetje. Cvek
Ivan, kmet Kneza 88, je predsednik.
" Zt 68/47-11
S677
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga v Komnu.
Izbrišeta ee Volčič Jožef in Volčič Ivan
ter vpišeta nova izvoljena Hana upravnega odbora:
Kante Stano, Preserje 18 m Kavčič
Franc, Komen 113. Predsednik je Kodnč
Ivan.
Zt 45/49-10
9678
Besedilo: Kmetijska zadruga v Ravniku.
Izbrišejo ee Zupančič Stanko, Pavlic
Ivama. Zgonc Rafael in vpišejo novi izvoljeni Člani upravnega odbora:
Pavlic Slavko, kmet. Strmica 6, ZakrajSek Franc, kmet, ILteno 5, Petrič Alojz,
delavec. Gradiško 3 in Koščak Janez,
kmet. Lepi vrh 2.
Zt 114/48-11
9679
Besedilo: Kmetijska zadruga v Starem
trgu pri Rakeku.
izbrišejo sv: Antončič Janez. Pirnat
Ivan, Baver Franc, Kraje Feliks. Okoliš
Franc, Sepec Anton. Mohär Janez in vpišejo novi izvoljeni člani upravnega odbora:
Miilc Alo|z. Nadlesk 8. predsednik. Strie
Matiia. Markovec 5, Bavec Leopold, Vrhnika 43, Kandare Anton, Dane 3S, Hace
Anten. Poticerkev 17 Mlakar Janez, Stari
trg 33.
Zt 101/48-14
«376
Okrožno sodišče v Gorici,
dne 15. avgusta 1950.

•

661.
Besedilo: Kmetijska zadruga »• o. j. v
Brusnicah.
Na zboru 2. IV. 1950 eo ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga »
Brusnicah.
Izbriše se Jarc Franc in vpišejo novi
Člani upravnega odbora:
Pavlic Jože, kmet, M. Brusnice 14, Sašek Alojzij, delavec, Dol. Suhadol 22,
Pavlic Franc. M. Brusnice 2, Vovko Jože,
Dol. Suhadol 20, Mihalič Jože, V. Brusnice 52. kmetje.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dno 12. septembra 1950.
Zadr III 65/2
10011

•

562.
Besedilo: Kmetijska zadruga a o. j. v
Komnolju,
Na zboru 8. II. 1950 PO ae spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej; Kmetijska zadruga •
Kompolju.
Izbrišejo ee Zeleznik Fani. Felicijan
» Vinko, Simončič Vincenc, Uršič Jože in
pišejo novi člani upravnega odbora:
Mesojedec Franc, delavec, Martovec 9,
Revins Tvan, kmet, fimarčno 8, Mesojedec Franc. kmet. Kompoljo 25. Pooblaščen kn za sopodpieovanje: Kovačič Milenn
, r-oelovodkinja, Martovec 9.
Zadr III 125/3
10012
Bfsedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v
^'Uielu pri Novem mostu.
Na /boru 20 II- 1950 •• ee spremenila
^družna pravila v 1. In 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Smihelu „H Novem mestu .
'zbrišejo pp Oačmk Franc, Žagar Pa?€l. Petan Rudolf, Dular Franc ta vpišejo novi člani upravnega odbora:
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Mervair Anton pos. 6in, Gotna vas 16,
Ude Franc, kmet, smihel 1•, Knafeljc
Franc, delavec, Vel. Skrjanče 8, Stanila
Jože, kmet, Regerča vae 17. Pooblaščenca za sopodpisovanje: Turk Marija, pošlovodkinja, Smihel 17.
Zadr III 55/3
10016
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v
Zalogu.
Na zboru 26. II. 1950 se jô Kmetijska
zadruga z o. j. v Lahoviičah (Zadr VI
163/2) spojila e to zadrugo in spremenila
so ee zadružna pravila v 1. in 2. Senu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Zalogu.
Izbrišejo se Stern Franc, Repnik Franc,
Kvas Jože, Vidmar Janez, Janežič Anton,
Kne Janez, Tomažič Vladimir in vpišejo
novi člani upravnega odbora:
Gašperlin Franc, kmet, Zalog 67, Zorman Francka, pos. hči, Lahoviče 30.
Globočnik Janez kmet .Laboviče 23, Dobnikar Jože, kmet, Vopolje 16, Fajfer
Ivan, pos. ein, Vopolje 6, Bolka Peter,
obrtnik, Glinje 26. Plevel Peter, kmet,
Dobrova.
Zadr VI 17972
10013
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. eeptembra 1950.

•

563.
Besedilo: Dclavsko-namoščenska potrošniška zadruga z o. j. v Laškem.
Izbrišejo se Hartman Boris, Ravbar Ciril, Pirnat Anina. Troha Ferdinand, Radanov Bogoljub. Hudahmet Franc, Gračner Ivan, Virant Kazimir in vpišejo novi
člani upravnega odbora:
Jelen Franjo, upravna, Kokol Vili,
Stark Valentin, Dragar Ferdinand, nameščenci, Saniej Franc, šofer, Ščulac Djuro,
predilniški mojster, Zorko Alojzija, nameščenka. Seme Famka, gospodinja, ven
v Laškem.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. avgusta 1950.
Zadr VI 122/22
9916
564.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga z o. j. v Nemški Loki.
Na zboru 3. II. 1950 eo se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska delovna zadruga Nemška Loka v Nemški Loki.
Izbrišejo se Persie Cveto, Ožbolt Marija, Štimec Malka in vpišejo novi člani
upravnega odbora:
Štimec Nada, Štimec Ivan, Čop Frančiška, vsi delavci v Nemški Loki.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. avgusta 1950.
Zadr II 146/4
10014
565.
Besedilo: Kmetijska zadruga CreSnjcvec.
Izbrišejo se Beve Miha, Meško Marija,
Kolar Stanko Bračič Ivan. Rozman Konrad, Močnik Jožef, Jamnikar Anton in
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega
odbora:
Matjaišo Jožef, obntaik, Soršafc Stanko,
delavec, Jemejlek Štefan, poštar. Krajnčič Jožef, kmet. sin, vsi iz črešnjevca,
Soba Ivan, kmetovalec, Lokanîa vas. Prlstovnik Alojz ie predsednik, Jernejš*
Štefan podpredsednik, Jerič Marija pa
tajnik odbora.
Zadr V 71
9970

Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga šmarjeta ob Pesnici.
Izbrišejo se Kmedl Ivan, Garbai» Franc,
Ilešič Marica in vpišejo novi izvoljeni člani upravnega odbora:
Znidarič Peter, Dragočova, Kjamberger Rado, Pernica, Polanec Steflea. Ložane, Somer Muha, Vukovje, Grahomoik
Jožef, Ložame, vsd zadružniki. Kramberger Rado je predsednik, Znidarič Peter pa
podpredsednik odbora.
Zadr V 46
9960
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. septembra 1950.

•

566.
Beesdilo: Kmetijska zadruga Kebelj.
Izbrišejo se Leva Franc, Pavlč Ivan,
•Strm Konrad, Fridrih Franc, Tič Rok,
Leva Lovrenc in vpišejo novi izvoljeni
člani upravnega odbora:
Plajh Maks, kmet, Kebelj, Koe Leopold, čevljar, Kot, Brglae Miha, kmet
Podgrad, Obrul Franc, kmet, Podgrad.
Plajh Maks je predsednik, Globovnik Anton podpredsednik, Kos Leopold pa tajodbora. Kot poobblaščenec za sopodpisovanje se vpiše-. Veber Marija, •••••••••ka, Kebelj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. septembra I960.
Zadr V 87
9974

•

567.
Besedilo: Kmetijska zadruga Pesnica.
Izbrišejo se Breg Konrad, Roškar Štefka, Krsnik Alojz, Brumec Rudolf, Lovreo
Ivan, Rajtmajer Martin in vpišejo novi
člani upravnega odbora:
Fork Ivan. kmetovalec, Pesniški dvort
Junger Andrej, šofer, Pesniški dvor, Koe
Franc, električar, Jelenče, Krenik Peter,
kovač, Dobrenje, Babic Andrej, kmetovalec, Gačnik, Frajzman Vili, poŠt. uslužbenec, Jelenče. Trčak Stefan je predsednik, Krenik Peter podpredsednik, Frajzman Vili pa tajnik odbora.
Okrožno sodišč« v Mariboru
dne 6. eeptembra 1950.
Zadr II 101
9971

•

568.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga, Rad van je.
Izbrišejo se: Mandi Anton, Gabrovee
Martin. Jež Stanko, Berglez TWSka. Oberlajt Antonija in vpišejo novj izvoljeni
člani unravnega odbora, zadružniki:
Gal Anton, Radvanje, Stiglio Avgust,
Zg. Radvanje. Šerjan Marija. Na grïèu,
Rozman Franja in Tomažič Vili. Zg. Radvanje. Gal Anton je predsednik odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. avgusta 1950.
Zadr V 19
9888

•

569.
Besedilo: Kmetijska sadjarska obdelovalna, zadruga Selce.
Izbrišejo se Pukšič Jožef, PleSej Jožef,
Polič Genovefa in vpišejo novi izvoljeni
člani upravnega odbora, vfi iad*u*n«fci:
Markež Sfanko. ZavrH, Ploj Frane,
Crmlienšak. Polič Slavko/ OrmljenSaK,
Fait Matija. Zavrh, čeb Marita. Crmrjeašak. Minih Rudolf, Selce, Leber Andrej,
Selce. Markež Stanko je podpredsednik'
rl
odbora.
- '
Okrožno. sodiSee » Mariboru
dne- 7, septembre I960.
s

.,

Zadr v tè

ewe
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Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
Vsi, ki o pogreganih kaj redo, se polivajo, naj o tem poročajo sodiščem, predlagateljem ali skrbnikom. Po preteku
rokov bodo sodišča odločila o predlogih.
I R 101/50-8
10238
Petrovič Štefan, roj. 7. XII. 1900 v Bukovcih 92, Ptuj, ein Janeza in Marije rojene Kranjc, orožnik v Mirni peči 39,
Novo mesto, se od januarja 1946 pogreba. Predlagateljica je žena Petrovič Ana
roiena Emeršič, gospodinjska pomočnica
iz Mirne peči 39. Priglasitveni rok: 1 leto
od te objave.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 18. septembra 1950.
I R 225/50—3
10154
Sluga Julijana, roj. 9. II. 1919, kmečka delavka v Zejah 17, je v Nemčiji v
taborišču Bergen-Belsen aprila 1945 zbolela ter baje umrla; od takrat se pogreša. Predlagatelj je Sluga Franc, kmet iz
Preetranka 40.
I R 229/50-3
10155
Žagar Frančiška rojena Baraga, roj. 7.
II. 1914, gospodinja. Grahovo 80, je t>ila
8. VII. 1942 nazadnje na Križni gori
ter se od takrat pogreša. Predlagateljica je
Baraga Angela, gospodinja, Grahovo 80I R 230/50-3
10156
Žagar Ivan, roj. 11. V. 1886, bivši orožoiSki naredmük v Grahovem 80, je bil 8.
7. 1942 nazadnje na Križni gori ter se
od takrat pogreša. Predlagateljica je Baraga Angela, gospodinja, Grahovo 80.
Skrbnic za vse je Zelar Franc, sodni
uslužbenec v Postojni.
Priiglaeitveni rok: šest mesecev od te
objave.
Okrajno sodišče r Postojni
dne 15. septembra 1950.
R 168/50-3
9791
Godec Ivan, roj. 24. VIII. 1920. sin
Avgusta in Elizabete roj. Ôancl, kovač,
Orna 92, je bdi kot nemški vojak v Rusiji
ujet in je kot prostovoljec v sovjetski armadi p? lei pri zasedbi Beograda 1. 1944.
Predlagatelj je oče Godec Avgust, črna 92.
R 151/50—5
9790
Podbrežnik Ivan. roj. 17. VI. 1918. sin
Mat'je in Katarine roj- Osep. rudar. Žerjav, ee od maja 1945 pogreša. Predlagateljica Je iena Podbrežnik Helena, Lese 56.
R 166/50—3
9793
Satler Jožef, roj. 20. II. 1907. sin Stefana in Ane roj. Bervar. kolar. Žerjav,
Samski dom, je bil 28. VIII. 1944 odpeljan v Dachau In se od tedaj pogrela.
Predlagateljica je Kališnik Marija žerjav
št. 62.
R 163/50—3
9792
Tomaž Edmund, roj. 30. VII. 1923, sin
Martma in Ane roj. Ješovnik. avtogenski
varilec, Kapfenberg, je bil kot borec NOV
pri Podvolovljeku v Savinjski dolini 7.
I. 1945 ranjen m ee od tedaj pogreša.
Predlagatelj je oče Tomaž Martin. Prevalje
št. 30.
Skrbnik vseh pogrešanih fe čegovnik
•••, nameščenec tega sodišča. Pritrlaedtvem rok: tri mesece od te objave.
Okrajno sodišče v 81ovenjem Gradcu
dne 30. avgusta 1ÖS0.
R196/40—4
10051
Sah Albin >L*h<, eter okoli 23 let, sam*
Ski, kola reki pomočnik, nazadnje stan. v
Parni vasi, Prevalje, je Ml v partizanakem
odtiedu imi Sv, Danijelu nad PrevaJjami,
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ki je bil 17. I. 1945 izdan ter od Nemcev
napaden in pobit, ter se od takrat pogreša. Predlagateljica je Bezank Marija, kočarica v Brdinjah št. 1., skrbnik Čegovnik Filip, sodni nameščenec v Slovenjem
Gradcu. Priglasitveni rok: tri mesece od
te objave.
Okrajno sodišče Slovenj Gradec
dne 31- avgusta 1950.

•

I R 534/50
10292
Slaboumna Švagam Elizabeta, roj. 25. X.
1871, hči Antona in Marije Lepej, posestniea v Novakah 46, Studenice pri Poljčanah, je bila od Nemcev oktobra 1943 odpeljana in ee od takrat pogreša. Predlagate, je nečak Galun Jožef, Studenice
pri Poljčanah; priglaeitveni rok: dvameeeca od te objave.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dne 16. septembra 1950.

•

I R 69/50-2
9787
Aniur Ladislav, roj. 16. IV. 1927. sin
Jožeta m Lopoldine roj. Mandriera, rudarski vajenec. Toplice 145 pri Zagorju,
je kot borec NOV baje padel 13. XI. 1944
v bojih pr: Koprivniku na Kočevskem.
Predlagatelj je oče Anžur Jože, Zagorje—
Toplice 214. Priglasitveni rok: 1. XII.
1950.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 1. septembra 1950.

•

I R 71 m 2
10053
Ignčmk Alojz, roj. 29. II. 1924 v Trbovljah, sin Alojza in Alojzije rojene Ačkun. mizarski pomočnik v Hrastniku-Studencih 3, je odšel 8- IV. 1942 v partizane, služil pri Zasavskem bataljonu teT se
od 3. VII. 1942 pogreša. Predlagateljica
je mati Sotlar Alojzija. Priglasitveni rok:
do 15. XII. 1950.
I R 63/50—5
10052
Napret Franc, roj. 1. X. 1927, ein Sudolfa in Neže rojene Jovan, pos. sin v
Marnem 14, p. Dol pn Hrastniku, se kot
nemški intemiranec od 31. XII. 1944 pogreša. Predlagateljica je mati Napret Neža, prevEtkarica. Marno 14; priglaeitveni
rok: do 15. XII. 1950.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 8. eeptembra 1950.
I R 68/50-6
102OS
Novak Franc, roj. 30. III. 1926, Selška
gora, sin Martina in Ane rojene Sirk,
je odšel septembra 1943 v partizane in ranjen v boju v Metnaju ipri Stični baje 9.
IV. 1944 umrl.
10204
Novak Martin, roj. 20. III. 1923, Selska
gora, sin Martina In Ane rojene Sirk, je
odšel septembra 1945 v NOV in se od maja 1944 pogreša.
I R 113/50-2
10210
Pižmoht Janez, roj. 1922, Medvejek 21,
sin Antona in Cecilije rojene Knez, ki je
bil •" aprilu ali maju 1943 prijet od Nemcev, po begu pa vstopil v NOV, ee od
septembra 1943 pogreša. PredJagateljica
je mati Pižmoht Marija, zaeebnica, Mokronog 86, skrbnik Grinta] Janez, sodni
uslužbenec-v Trebnjem.
Priglasitveni roki za vse: pol leta od
dneva objave.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 13. septembra 1950.

Stev. 30 — 28. IX. 1050

Oglasi sodišč
Oklici o skrbnikih
in razpravah
Ker bivališče tožencev ni znano, so ji"1
postavljeni skrbniki, ki jih bodo zastopali na njihovo nevarnost in njihovo
stroške, dokler se sami ne zglasijo ali no
imenujejo svojega pooblaščenca.
G 846/50-3
10212
Tožba za razvezo zakona: Marks Katarina, gospodinja v Brezju 108, p. Maribor,
proti Marks Karlu, nožarju v Mariboru,
Koseškega ul. 22.
Skrbnik Sancin Nada, niž. prav. ref.
pripr. pri tem sodišču.
G 782/50—4
10213
Tožba za razvezo zakona; Kocbek Terezija, predica v Mariboru. Sp. Radvanjsna
c. 12, proti Kocbek Maksu, tov. delavcu
ravn-atam. Razprava bo 29. IX. 1950 ob
9. uri pri tem sodišču, soba št. 86.
Skrbnik Sancin Nada, niž. prav. ref.
pripr pri tem sodišču.
G 626/50-4
10214
Tožba za razvezo zakona: Oražem Vida, železniška uslužbenka na Teznem,
Prekmurska ui. 21, proti Oražem Mirku,
pečarju drž. žel. ravnotam. Razprava
bo 29. IX. 1950 ob 9.30 pri tem sodišču.
Skrbnik Sancim Nada, niž. prav. ref.
pripr. pri tem sodišču.
G 810/50-3
10215
Tožba za razvezo zakona: Sraft Frida roj.
Pučnik, gospodinja v Novem Sadu, St.
Mokranjca ul. 91, proti Šmitu Albertu,
bivšem uradniku v Mariboru, voj- pošta 03822 B, roj. 8. X. 1897 v Eseen-Nest.
Razprava bo 29. IX. 1950 ob 10. uri pri
tem sodišču, soba št. 86.
Skrbnilk Kapua Vladiboj, odvetnik v
Mariboru.
Okrajno sodišče Maribor mest«
dne 15. eeiptembra 1950.
G 199/50-8
10291
Tožba za razvezo zakona: Pec Frida,
pwlovoakmja v Podrelki 69, zoper Peca
Karla, biv. gostilničarja v Kumnu pri Sv.
Lovrencu na Poh., neznanega bivališča.
Razprava bo 13. X. 1950 ob 8. uri pri
tem eodišču, soba št. 27.
Skrbnik Sedmak Vilko, tajnik KLO
Podvelka.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 14. septembra 1950.
G 103/50-3
10299
Tožba za razvezo zakona: Bencina Franjo, steklar v Hrastniku 102, zoper svojo
ženo Bencina Ano roj. Sabljak, sedaj neznanega bivališča. Razprava 8. XI. 1930
ob 9. uri pri tem sodišču, soba št. 13Skrbnik Gučok Franc, eodni uslužbenec
v Trbovljah
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 15. septembra 1950.

Amortizacije
I R 70/50-4
t°°54
Rasberger Ivana, žena usojene« na
Hotemežu št. 28 pri Radečah, prosi «
amortizacijo zavarovalne police držT-J2vay
rovalnega zavoda ravnateljstva ^Rs
Ljubljani št. 236948 na ime Rasberger Marija, z življenjsko zavarovalno vsoto *•'*
dinaTjev in 32.000 <ïin kot dopolnilnim ne

$tey. 30 r-. 28. IX, 1-060
zgodnim zavarovanjem. Pirglaeitveni rok:
tri mesece ođ to objave.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dno 12. septembra 1950.
I R 72/50-4
10385
Stravs Lojze, nameščenec, Hrastnik 175,
prosi kot skrbnik nedl. Logar Milenka iz
Studenca pri Hrastniku, za amortizacijo
zavarovalne police Državnega zavarovalnega zavoda, ravnateljstva LRS v Ljur>
Ijami, št. 112018 na ime Logar Drago,
Hrastnik 29, za 24.540 din. Priglasiitveni
rok: tri mesece od te objave.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dno 21. septembra 1050.
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Priglaeiitveni rok za ciba: šest mesecev
od to objave.
Okrajno sodišče v Kranju
dno 13. septembra lÖoO.
0 220/50—18
9964
Kvas Franc, posestnik iz Litije 105, je
umrl 9. III. I960 bTez oporoke.
Skrbnik Bar Adolf, uslužbenec 0L0
Ljubljana okolica, Ljubljana, Galusovo nabrežje 39, priglaeitveni rok: tri.mesece od
to objave.
Okrajno sodišče Ljubljana okolica
dne 8. seipetmbra 1S50.

Kazni oglasi
Oklici dedičem
naj v danom roku priglasijo sodišču
svojo dedno pravico aH imenujejo poobto
ščonca, Ucr jih bn sicer pri zapuščinski
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti deleži pa bndo izročeni državi oziroma jih
bo za dediče, ki «o znani, a neznanega
bivališča, branil skrbstveni organ.
O 331/50—2
10369
Bonoma Anton, sin pok. Franceta, mesarski vajenec iz Sp. Idrijo 91, je umrl
2. IX. 1921 brez oporoke. Brata Feliks in
Konrad iz Sp. Idrije št. 91 sta neznanega
bivališča. Priglasitve•' rok: 6 mesecev od
te objave.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 19. septembra 1950.
O 798/49-9
lOOfil
Feme Rudolf, žandarm. narednik v pok.,
Tržič, Ljubeljska c 19, je umrl 10. X.
1949, zapusti vši zadnjo voljo. Njegov sin
Feme Stanko je neznanega bivališča.
Z 39/47-8
10060
Franko Matija, delavec iz Kranja, Gorenja Sava 22, je umrl 30. XI. 1946 brez
oporoke. Njegova mati Ambrožič Marija
"oj. Franko je neznanega bivališča.
0 524/49-11
10059
Kosmač Marjana roj. Jenko, posestnica
v Zg. Brniku 22, je umrla 27. VIL 1949.
zapustiva! zadnjo voljo. Njegova sinova
Kosmač Anton in Alojz ee pogrešate.
O 584/49-13
10056
Rebernik Simon, posestnik iz Raven
št- 10, je umrl. Njegov ein Rebernik Anton se pogreša.
O 019/49-8
10058
, Zavrl Janez, posestnik iz Mavčič št. 21,
Jo umr] 27. VIII. 1949 brez oporoke. NjeRov sin Zavrl Pavel jo neznanega bivališča
PriglaMtveni rok za vse: seal mesecev
0(
1 te objave.
Okrajno sodiščo v Kranju
dne 1. ~ntembrn 1950.
0 «07/50-3
10057
OriV Marjana roj. Vomberger, gospo[j'nia iz Stiske vasi št. 7, je umrla dne
*• XI. 1947 brez oporoke. Njen sin Grilc
••|••• je neznanega bivališča. Priglaai,v
eni rok: šest mesecev od te objave.
Okrajno sođiščo v Kranju
don 9. septembra 1950.
0 235/50-7
10158
. Kurnik Franc, kolar iz Tupalič Št. 23,
•Ie umrl 16. XII. 1949 brez oporoke, njegov sin Pogačnik Jože pa se pogreša.
0
5/50-13
10157
j pogačnfflc Jurij, kmet iz Dolenje vasi ?8,
n
% mrl 16. XII. 1949 brez oporoke, njegov ein Pogačnik Jože pa se pogreša.

Objave
Org. št. 55/49-S-59
10368
Z odločbo ministra za pravosodje LRS z
dne 22. IX. 1950, Org. št. 55/49-56, j© bil
postavljen za območje okrožnega sodišča
v Mariboru K a p u s Vladiboj, pravni referent v Maribora, za stalnega sodnega
tolmača za nemški jezik.
Ta odločba se objavlja po 5. členu uredbe o etalnih sodnih tolmačih z dne 16.
II. 1949. Ur. list LRS, št. 7/49.
Ministrstvo za pravosodje LRS
St. 955/50
10062
Iavišilni odbor Odvetniške zbornice v
LJubljani objavlja, da je bil dr. Smodej
Dušan z dnem 1. septembra 1950 vpisan v
razvid odvetnikov pri Odvetniški zbornici
v Ljubljani s sedežem pisarne v Novem
mestu.
Odvetniška zbornica v Ljubljani

Pozivi upnikom in dolžnikom
naj v danem roku priglasijo terjatve oziroma poravnajo svoje obveznosti do podjetij v likvidaciji, sicer bodo dolgovi sodno
izterjani.
102S6
Z odločbo predsedstva vlad« FLRJ, št.
IV-4280 z dne 18. VIII. 1950 je odrejena
liikvidacija vojaškega gradbenega podjetja
>Progres« v Beogradu in imenovana likvidacijska komisija. Prgilasitveni rok:
15 dni od te objave.
Likvidacijska komisija
St. 15/1-50
9532
Združenje obrtnikov v Murski Soboti je
v likvidaciji.. Priglaeitveni rok: 30 dni
od to objave.
Likvidacijska komisija
10063
Potrošnišika zadruga Dobrova je po
sklepu zbora z dne 22. VIII. 1950 prešla
v likvidacijo. Priglaeitveni rok: do 15. X.
1950.
Likvidacijski odbor
k 10159
Industrijski magazin Železarne Jesenice z vsemi svojimi delavnicami in poslovalnicami, v likvidaciji, kt bo 1. X. 1950,
nodališuje priglaeitveni rok do 15. X.
1950.
Likvidacijska komisija
10211
Glavna direkcija za odkup in promet
s kmetijskimi pridelki in krmo, Ljubljana, je po odločbi vlade LRS, 6t. S—<zaric
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330 z dne 29. VII. 1950, prešla v likvidacijo: Priglaeitveni rok: 15 dni po tej objavi.
Likvidator
10295
Gostinsko podjetje KLO Vinica je v likvidacij. Prglasitveni rok: dò 15. oktobra
1950.
Gostinsko podjotje KLO Vinica
10294
Krojaška in šiviljska zadruga z o. j. Vipava je po sklepu občnega zbora z dne
26. VIII. 1950 prešla v likvidacijo. Priglaeđtveni rok: 1 mesec po tej objavi.
Likvidacijski odbor
10123
Združenje obrtnikov za jeseniški okraj
v Radovljici jo prešlo v likvidacijo. Bri«
glaeiitveni rok: do 15. X. 1950.
Likvidator
'
9423
Gozdarsko lesno industrijski magazin.
Ribnica ma Dolenjskem je s 1. IX. 1950
prenehal e poslovanjem in prešel v likvidacijo. Priglasitevni rok: 31. oktobra
1950.
Likvidatorji
10327
Potrošniaka zadruga z o. j. Medvode
je po sklepu občnega zbora prešla v likvidaciji. Priglaeitveni rok: do 15. oktobra 1950.
Potrošniška zadruga z o. j. Medvode
10298
>Torpedo«, trgovina s pisalnimi stroja
družba z o. z., Ljubljana, Miklošičeva c.
17/lV, je prešla v likvidacijo. Prdglasitveial
rok: en mesec po tej objavd.
Likvidator
Z odločbo izvršilnega odbora OLO Ljubljana okolica je près* v likvidacijo:
Obnovitvena zadruga Vnanje gorice.
10124
Mlekarska zadruga, Brezovica pri Ljubljani.
10125
Strojna zadruga, Vnanje gorice. 10426
Živinorejska zadruga z o. j., Brezovica
pri Ljubljana.
1012t
Priglaeitveni rok: 30 dni od te objave.Likvidacijska komisija pri KLO
Brezovica — Vnanje gorice

Izgubljene listine
preklicu jejo
Ačko Leopold, roj, 1903, Rogatec 2a,
osebno izkaznico Št. 92, izkaznico za
kolo, orožni li&t, uslužbensiko knjižico, izdano v Celju.
9886
Alt Aleksander, Maribor, Medvedova 3,
osebno izkaznico št. 041090 izdano v Mariboru 1945.
10108
Arzenšek Tilka, Maribor, Tržaška 71, delavsko knjižico Št 1342412 z dne 11. VII.
1947.
10101
Avto-moto društvo Tovarne avtomobilov
v Mariboru, prometno knjižico za šolski
kamion anamke >Praga RN< 13, evid. tablica It. S-8550.
10355
Baklaič Vlado, Novi vrh' 4, Podgorje»
Gornja Radgona, osebno i&kaHiioo, izdano
v Karlovcu, izkaznico za kolo, izdano v
Tratt, št. okvira 725132, in orožni list, 'izdan jd odseika za notranje aadeve v Gornji Radgoni.
9131

Stran 472
Bervar Ivan, cestar iz Popove 18a,
p. Sv. Vid pri Ptuju, vojaško knjižio.
9348
Blatnik Janez, Ljubljana, Ižanska 45,
železniško izkaznico in knjižico za kolo.
8397
Boncolj Jerica, Sp. Duplje 22, p. Duplje, izkaznico za kolo znamke »Elita«,
tabi. št. 10030.
10047
Božič Anton, roj. 22. VILÏ. 1906, Vrbovo 45, p. Ilir. Bistrica, osebno izkaznico.
10096
Bračko Marija, Maribor, Košaki 24, prometno knjižico za kolo znamke »Lord«,
St. 7289S3, št. evid. tabi. S—16—7605.
10348
Bratkovi? Alojz, Vrbovec 22, št. Jernej,
vojaško knjižico.
10325
Brccelj Marija, Zapuže 45, p. Ajdovščina, knjižico za kolo, evid. št. 8701, izdano
v Dornbergu.
v
10140
Bufar Avgust, Ljubljana, Jeranova 14,
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka v
Poljčanah 1948.
10257
Calnifc Ana, Maribor. Pobrežje, Makedonska št. 11, prometno knjižico za kolo
znaimike »Triumph«, št. 809467, evid. tabi,
št. S-16-0240.
10336
Oelbar Anton, Dobrava 51, KLO Dobrava, knjižico za kolo, evid. št. 4953.
10240
Čeme Srečko, tovarna dušica. Ruše,
»pričevalo št. 115/47
9838
Dedif Hasan. Ljubljana, Reber 70, sindikalno knjižico št. 154062, izdano od
Splošnega stavbenega podjetja v Ljubljani.
4187
Derna? Jakob, poverjeništvo za presveto Krî'ko, tablico za kolo, št- S—H—
7443
98S9
Dimnik Albin, Bizovik 30, p. Dobrunje,
oeebno izkaznico, izdano od KLO Bizovik
1945.
10304
Dra^onar Frnac, roj. 3. X. 1919, Laeaves 32, vojaško knjižico, izdano od' .roj.
odseka Ljutomer.
9779
Drajzibncr Martin, Pesniški dvor pri
Mariboru, prometno knjižico za kolo št.
14363, tabi. it. S—17-3256.
10112
Eržen Vili, šofer, Idrija, Prelovčeva 4,
evid. tablico št. S—6973 od osebnega avtomobila.
10241
Fabian Frančiška, Ljubljana, Lavričeva 3, prometno knjižico za kolo
7416
Farič Apolonija roj. Seruga, Troporci
61, p. Rankovci, Prekmurjp, fiometno
knjižico za kolo znamke »Wanderer«, II.
S—23—3874, št. okvira 1293666.
9689
Ferijančič Makg, Trsi, Via del Poggio 12,
dovoljenj ra prehod' drž. meje št. 4444,
od 1. •. 1950. za osebni avto »Mercedesbenz«, št. motorja 12LAAIP, št. šasije
455149, evid. št, T. S. 1757.
10332
Ferjančič Ivanka, Ljubljana, Koroška 4,
tablico za kolo, evid. št. 23726.
10395
Filipič Ivan, brivec, Idrija, oeebno izkaznico št. 84, izdano 4. IV. 1946 v
Idriji.
9839
Flerin Drago, Črnuče 25 pri Ljubljani,
prometno knjižico za kdo, št. tablice S—
10891.
6757
Franko Janez, Razdrto 6, št. Jernej,
Snjižico za kolo.
10824
Gajle Ivan, Maribor, Partizanska 43
delavsko knjižico, izdano v Mariboru •8.
10S45

•••• ••
Golob Dušan, Ljubljana, Linhartova 35,
šolsko epričevalo I. letnika Tehniške srednje šole v Ljubljani, strojnega odseka izdano za 1. 1940/41.
10394
Gomiljšek Franc, Maribor, Pobrežje,
Levčeva 10, vojaško potrdilo št. 1825, izdano v Nišu 8. Xll. 1949, osebno izkaznico, izdano v Radgoni 1947
10114
Gostinstvo I. rajona, Ljubljana, Vegova ul. 2, tablicp poltovornega avtomobila
»Ford«, št. S—9193.
10152
Gozdarsko avtopodjeije Kočevje, tablice
št. S-8216, S-2997, S-8215, S—«875,
S-3500.
9754
Gozdarsko avtopodjetje, Nov0 mesto,
evid. tablico tovornega avtomobila znamke »Requit« S—3715.
1036-1
Gozdna manipulacija Bistra, p. Borovnica, delovno knjižico na ime Velikonja
Albert (Karel), roj. 27. VIII. 1915, Ottica, Gorica, izdano v Gorici..
7474
»Gradiš« Avtopark, Ljubljana, šmartinski 32, evid. tablice za motorna vozila št.
0215, 8261, 6423, 2749, 04050.
10259
Gutnik Anton, Sinje gorice 13, p. Vrhnika, knjižico za kolo, št. 15012.
10432
Hacin Miha, Mlaka 42, vojaško knjižico, knjižico za kolo, industrijsko in potrošniško (na ime Hacin Marija) nakaznico, izdani ođ notr. odseka Kamnik, in poročni list.
8395
Hajnc Jože, Maribor, Rolpoh 14, delavsko knjižico, izdano v Mariboru aprila
1950.
10344
Horvat Franc, Maribor, Koroška 38,
delavsko knjižico, izdano v Mariboru.
10107
Horvat Franc, Vintarovci 73, Dersternik pri Ptuju, knjižico za kolo.
10387
Industrija kovinskih izdelkov Maribor,
prometno knjižico motornega vozija štev.
11644 na ime Tovarna blagajn, Maribor,
Košaki 59b.
Iranič Mihaela Miha, roj. 24. IX. 1907,
Sipek 23, p. Dragatuš, Črnomelj, vojaško
knjižico.
9360
Jagodic Marija, Ljubljana, Hranilniška
št. 5, univerzitetno legitimacijo, izdano ođ
univerze v Ljubljani 1. 1949.
10333
Jakončič Roman, roj. 6. X. 1930, Kozana 123, esebno izkaznico.
9650
Jambrek Rajko, Ljubljana, Gradišče 10,
oeebno izkzanico, izdano v Ljubljana.
10139
Jančar Ivan, Ljubljana, Ilirska 4, evid.
tablico osebnega avtomobila znamke
DKW, št. 768.
10430
Japelj Tomaž, Ljubljana, Rimeka 14,
knjižico za kolo št. 825.
10268
Jeras Ivan, Črnuče 52, p. Ljubljana,
knjižico za kolo znamke »Adler«, evid.
št. 10984, izdano v Črnučah.
10339
Joras Marija, Cesta na Loko 18, knjižico
za kolo.
10143
Jurgec Franc, št. IJj v Slov. gor.,
vojaSko knjižico, izdano od voj. odseka
Maribor oßolica, knjižico za kolo znamke
»Neger«, št. okVira 5463, in tablico št.
17/3494.
9956
Justin Antonija, Rožna dolina, C. V, št.
18, knjižico za kolo znamke »Steyer«, tov.
St. 6207349.
10196
Kajtna Drago, roj. 3, -XI. 1928, Trnovo,
Sv. Jedert, p. EaJko, delavsko knjižico,
izdano v Izbijani.
9895

30 — 28. IX. 1930
Kamnar Angela, Ljubljana, Zaloška 142,
knjižico za Sólo, evjd> M. 5600, tov. ft.

98399, izdano v Ljubljani 1950.

10307

Kamušič Mitja, Ljubljanu, Prešernova 9,
esebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
10141
Kastelic Franc, Ljubljana, Trata št. 3,
osebno izkaznico, izdano v Kostanjevici 1.
1947.
10331
Kastejjc Janez, Mali1 vrh 4, p. Mirna

peč, knjižico za kolo, evia. št. 1130.
100S9
Kasteie Slavko, Novo mesto, Zagrebška
10, vojaško knjižico, reg. št. 112 in 116109S8
Kikolj Nada, Ljubljana, Koblarjeva 17,
knjižico za kolo znàmke »Superba«, evid.
št. 5510.
10310
Kladnik Elizabeta, Kamnica 54 pri Mariboru, oeebno izkaznico, izdano v Kamnici 1945.
10358
Klobučar Anton, Knežina, Dragotuš, Črnomelj, tablico za kolo, št. 1293.
9934
Klopčič Ivana, Štalcarji, p. Kočevje,
osebno izkaznico.
1020'ì
Rokovnik Edvard, Maribor Kneza Koclja 17, letno spričevalo II. d razreda
»ŠUG« Maribor z dne 16. VI. 1950.
10340
Komite za lokalno industrijo LRS, Ljubljana, knjižico za uradno kolo, evid. tablica S-l—1859, št. okvira 1269825.
10437
Končnik Franc, Velenje, kniižco za kolo, izdano od OLO Šoštanj.
9S91
Končnik Matevž, Križ, 3, p. Komenda,
osebno izkaznico in knjižico za kolo znamke »Puch, evid. št. 6580.
10083
Koritnik Alojz, Ljubljana, Poljan&k5 nasip 48, osebno izkaznico.
8186
Korošec Jože, Godemarti pri Ljutomeru, vojaško knjižico, izdano od voj. od*«?
ka v Ljutomeru 1947, pod št. 010111.
10116
Kos Irma, Krajna 64, M. Sobota, tablico
za kolo •! S-23—4*703.
9721
Koser Stanko, Maribor, Pobrežje, Muršičeva 37, delareko |qjj(žioo, izdano od
Tvornice kovinêra izdelkov v Mariboru
1950.
101Ö4
Košir Vladimir, Ljubljana, Ambrož^'
trg 8, spričeralo V. letnika drž. učiteljišča v Ljubljani, izdano 1. 1945.
1Ö202
Kovačič Ivan, Maritior, Linhartova ?*»
promeitmo knjižico za kolo št. 21057, eviašt. tablice S-16-15875.
103*4
Kovic Stanko, Selo 28, i>. Jhan, Domžale, osebno izkaznico in knjižico za kolo.
Krajne Nada, Maribor, Koroška 70, delavsko knjižico št. 149é"547. izdano dne liIX. 1948 v Mariboru, pod reg. Številke
101(W
1005.
Kramar Frančiška, Nožice 31. H°I"^'
p. Radomlje, izkaznico za kolo št. 8••£
Kranjc Miha, Bukovica 63, P- Vodice,
knjižico za kolo znamke »Turnir«, evi"št. 10732, izdano v Kamniku.
W"»
Krebel Darinko, ključ, vajenec, Slovenj
Gradec, knjižico za kolo znamke ""f^A
lud
št. 92374, reg. št. 1005.
^
Kresurč Jože, roj. 9. I. •-*&
5t. 35, osebno izkaznico et. 1261/46, •»
xu
no v IL Bistrici.
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KrcšcviS Franjo, Ljubljana, Središka 8,
uvid. tablice za cedine avtomobile: »Qpel
Olimpia-, s! S-5542, »Fiat 1500«, štev.
oficirsko osebno izkaznico, izdano v Zagrebu od VP 7250 1948, fieri ja H, St. C441.
S-9306, -.Merced«!.-, št. S-4250, »Opel Ka10141 det«, St. S-3512 m »Opel Kadet«, št. S-6503.
10138
Križanič Franc, roj. 23. X. 1926, Hrastje Mota 42, knjižico za kolo znamke »Rio*,
Ministrstvo za socialno skrbstvo LRS.
št. okvira 48H36, evid. tablico št. S—22—
Ljubljana, Gajeva 5, evid. tablico osebne2720 in vojaško knjižico.
9441
ga avtomobila št. S-98G6, izdano od NM
v Ljubljani
10265
ivuriiik Mirko, kroj. pomočnik, JurjevMore
Milan,
Ljubljana,
Smartineka
c. 11,
oki dol 41, p. Sv. Jurij v Slov. gor., tablico za kolo, št. 17-2194.
9994 osebno izkaznico št. 98658, izdano v Ljubljani 1945.
10260
Kutin Marija. Postojna, Vojkova 1, osebMusic
Janez,
Ljubljana,
Sv.
Petra
c 20,
no izkaznico št. 1037.
9822
univerzitetno izkaznico, izdano cd unilivcdcr Janez, Ljubljana, Poljanski na- verze v Ljubljani 1. 1949.
10400
«sip 22, spričevalo IV. razr. V. drž. gimnaOblak Franc, Ljubljana, Ob železnici 1,
zije v Ljubljani, izdano 1. 1947/48. 10335 spričevalo o strokovnem izpitu strugarske
Ledič Antou, proizvodnja nafte, Dolnja stroke, izdano od Kovinske »ole v Ljub10396
Lendaav. uslužbensko knjižico št. 265848 ljani 1949/50.
»n. osebno izkaznico št. 1754, izdano v
Obran Marija, Borovci 18, p. Markovci,
Sremski Mitrovioi.
9987
Ptuj, knjižico za kolo znamke »Wittckind«, št. okvira 269437. reg. št. 4172.
Loskovbck Leopold, Maribor, Kopališka
9896
št. 11, delavsko knjižico, izdano od Poverj.
za delo v Celju dno 8. II. 1948.
10102
»Odpad«, podjetje za promet z odpadki,
Lesno industrijsko podjetje, Celje, pro- Maribor, Koroška c. 1. prometno knjižico
št. 11052, reg. št. S-6503, za tovorni avtometno knjižico št. 6460 in tablico štev.
mobil Praga, izdano 5. XI. 1949.
10093
02588 za motorno kolo DKW ter proOkrajno avtoprevozniško podjetje Okapmetno knjižico št. 6054 in tablico štev.
9993
02438 za motorno kolo »Japp«.
10153 Kočcvjc, evid. tablico S-8844.
Okretič
Marija,
stanovanjski
blok
S.
Ljudska tehnika za Slovenijo, avtomobil10431a
sko tablico št. S-0997.
10334 Ljubljana, oeebno izkaznico.
Okretič Herman, stan. blok 8, Ljubljana,
Lorbcr Franc, Nadolo št. 38, Zetale, Ptuj,
10431
knjižico za kolo, št. 6950.
9899 osebno izkaznico.
Okretič Miloš, Lavrica 8, delavsko knjiLovSe Janoz, Ljubljana. Celovška 95,
žico št. 1469212, izdano od Inšpekcije za
knjiZico za kolo znarnke »Bianchi«, £t.
delo v Ljubljani 1. 1946.
10085
okvira 822071, št. 1-13203.
10401
Orel Viktor, Tomaj 37, osebno izkazLužar Helena, Klanec 30, p. Komenda,
nico št. 35009. izdano v Sežani novembra
knjižico za kolo, evid. št. 0753, tov. št.
1947.
9851
985090.
•
1019S
Ovsenek Franc, roj. 30. X. 1912, čevljar,
Maglica Frančiška, Golac št. 35, H. Bi- Čevljarska zadruga, Kranj, vojaško knjitrica, osebno izkaznico.
10434 žico in osebno izkaznico.
9954
Pečovuik Dragica, Bele vode, Šoštanj,
Majhonič Francka, Dob 2, p. Domžale,
začasno osebno izkaznico št. 121/50, izknjižico za kolo, znamike »Atala«, evid.
dano v Šoštanju 15. VIII. 1950.
10094
št. 2001.
10201
Pegan
Anton,
Maribor,
Kejžarjeva
10,
Mali Maks, Maribor, Jadranska 23a, delavsko knjižico št. 1286924, izdano v Ma- cebno izkaznico št. 509, izdano v Košakih
pri Mariboru 1945.
10106
riboru 1946.
10341
Pelei Ivan, Maribor, Pobrežje, Zrkovska
Marjič Amalija, Maribor, Zrkovci št. 12,
št. 30, osebno izkaznico, izdano v Marilotno spričevalo II. dri. gimnazije v Mari10353
boru, izdano 26, VI. 1950.
10105 boru 1945.
Pentek
Ignacij,
Maribor,
Vetrinjeka
11,
Mavric Emil, roj. 1.1.1935, Šmartno 46,
knjižico za kolo št. okvira 2051, &t. tablice osebno izkaznico, izdano v Sv. Lovrencu
10559
28-8074.
9388 na Poh. 1945.
Pergar
Ignaç,
Maribor,
Zelema
uL
32,
Meline Ivan, roj. 30, V. 1523 v Doljah
Pri Tolminu, delaveko knjižico M. 1380503. oeebno izkaznico, •••••••• izkaznico I.
9990
9753 razr. št. 2166.
Petek
Marija,
Maribor,
SjAyarskJ
preMcrtelj Pavla, Cmuče 102, osebno izkaznico.
8629 hod 3, esebno izkaznico St. 107/48, izdano
v Mariboru.
10097
Mestno avtoprovozniško podjetje, »Avto
Petek Vilko, Presita 66, p. Medvode,
re
I* voz, Maribor, prometeo knjižico štev. vojaško knjižico, izdano v Buretu 1947.
17526 za tovorni avtomobil znamke »Mer10269
cedes-Benz«
S-9656 .izdano v Mariboru.
r
Pintar, Leon, Hraetje 13, p. Kranj, knji,
10206
10145
Mihalač Anton, Pobrežje 64 pri Ptuju, žico za kolo, izdano v Kranju.
v
Plalker
Ferdo,
Maribor,
Studenci,
Striojašk0 knjiZico.
96S6b
Ministrstvo za delo, Ljubljana, evid. tab- tarjeva 15, prometno knjižico znaimEe
"co osebnega avtomobila »WauxHall«, 5te- »Neroc št. 4312, št. evid. tablice S—16—
10351
Vl
'lka S-9187.
9933 10231.
Pletergek Franc, St. Jo5t 24, p. Horjul,
Ministrstvo za notranje zadeve LRS,
Prometno knjiZico in evid. tablico za mo- knjižico za kolo znamke >ï)erbi«, evfđ.
°••• Itolo »DKW, št. S-04575, za motorno št. S-8-1407, izdano v Kočevju L 1949.
1008f
kolo »DKW«, it. S-03788, za motorno kolo
Pobratinšek Marija, Zrkovce 6 pri Ma*L>KW«, it. S-02446, za motorno Kolo
^°rtum«, It. S-03788, tablico za motorno riboru, prometno •••••• za fiolo znamke
,K0Jc znamke »NSU«, št. S-02318, za mo- »Triumph'« žt. 539300, ït. evid. tablice
orn
10100
o kolo znamke »Guzzi«, št. S-03762; S-16-1791.

Stran 473
Podjetje »Pionire, No\o mesto, prometno knjižico št. 5449 od avtomobila. 10-J.Ì9
Podobnik Jože, Idrija, Vojkova 'i, JJjavo o izgubi šolereke ^knjižice št. 14Ü9,
œebne, sindikalne in OF izkaznice.
k 8995
Polič Ida, Maribor, Studenci, Leningrajska 18, prometno knjižico za kolo znamke
»Stadione št. 550099, evid. št. tablice
S-16-10678.
10346
Poredos Franc, Brezovica 4, vojaško
knjižico izdano od voj. odseka M. Sobota.
9393
Potočar Jože, Zapuže 11. Orehovica, vojaško potrdilo o stalni nesposobnosti.
10326
Potočnik dr. Miha, Ljubljana, Veretovškova 6, tablico osebnega avtomobila evid.
št. S-2893.
10433
Potokar Angela, Maribor, Brezje, Dupieška 5, tablico evid. št. S-16-2791 za kolo
znamke »Triumph«, 689931.
10109
Povorjeništvo za ljudsko z«Jravstvo OLO
Slovenj Gradec, prometno knjižico za kolo
znamke »Partizan«, tov. št. 14246, reg. •.
3813.
10090
Prebil Anton, Ljubljana, Bobničkova 10,
delovno knjižico št. 1452599, izdano 30.
XI. 1948 v Ljubljani.
10038
Premru Franc,- Dutovlje na Krasu, osebno izkaznico, izdano v Postojni 1. 1946.
10263
Prostovoljno gasilsko društvo Dol pri
Hrastniku, tablico avtomobila 9050. 9748
Puc Drago, Ljubljana, Povštova ul. 72,
izkaznico za kolo št. S-l-6323.
10288
•;
•
Pungartnik Peter, Planina 82, p. Rakek,
spričevalo o. izpitu 4. letnika Srednje gosp.
šole v Ljubljani, izdano 1. 1947.
10142
PukJ Jože!, Maribor, Kosaki, Opekarna,
Pekel 7i osebno izkaznico, izdano v Mariboru 1945, prometno knjižico za kolo
znamke »Puch«, št. 516358, evid. št. tablice S-16-2019.
10113
Radelj Ana, Ljubljana, Vrtna ulica 22,
osebno izkaznico, izdano v Višnji gori
1945.
10305
Radiooddajna po&taja, Ljulbjana, knjižico za kolo, evid. St. 31.346. •
9821
Rajher Emilija, Maribor, Trubarjeva 4,
prometno knjižico za kolo znamke »Record« St. 21865 it. tablice S-16-15988.
10110
Ravnikar Frančiška, Vič, Gorjančeva
št. 162, knjižico za kolo, eivid. št. 11583,
izdano v Ljubljani.
10200
Rebula Danilo, roj, 7. X. 1929 v Sežani,
Komen 47, spričevalo o nižjem tečajnem
izpitu od 6.—17. VI. 1950, izdano v Šempetru, Nova Gorica, in spričevalo o zdravniškem pregledu v Ljubljani 12., 13. IX.
1950.
10253
Ree Kristina, Brezje pri Mariboru, tablico evid. št. Š-16-7676 za kolo št. 543882.
10098
Remšak Franc, lesni manipulant, Gornji
grad 85, prometno knjižico za motorno
kolo znamke »Ardie«, S-03287 št. knjižice
7969 in št. motorja 89706.
" S900
Repič Stanko, Železarna GruStanj, Tabornice 13. obrtn' list, izdan od OLO Slov.
Gradec 1. 1949, vojaško knjižico, izdano
od vojaškega odeeîïa Prevalje 4. I. 1946
in osebno izkaznico, izdano v Mielinju.
8491
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Ribič Martin, Ljubljana, Kongresni trg
št. 4, prometno knjižico motornega kolesa
znamke »James«, evid. št. S-06110. 10284
Rihap Ralael, Savije 95, p. Jezica, spričevalo III. razr. Eovdnareke Sole v Ljubljani iz 1. 1949/50.
10337
Hojšek Viktor, Ljubljana, Šušteršičeva
št. 6, delovno knjižico št. 1452682, izdano
30. XI. 1948 v Ljubljani.
10S6a
Kženičnik Jože, Mengeš 51. osebno izkaznico št. 753, izdano v Mengšu 1947.
10336
Sagadin Mihael, Sv. Marjeta na Drav.
polju, prometno knjižico za kolo znamke
>Puch< št, 189554, evid. št. tablice S-205820.
10343
Sekcija za progovue naprave, Ljubljana,
Sižka, skladišče, tablico za avtomobil
znamke »Tempo«, št. 8584.
6781
Sekne MIha, upravnik ekonomije KZ
Vdeoko »t. 12, Kranj, osebno Izkaznico.
9850
Seljak Ivan, roj. 15. VIII. 1873, Klavže 12, začasno osebno izkaznico.
10365
Serai Friderik, Maribor, Vllharjeva 7,
vojaško knjižico, izdano v Mariboru. 10347
Sert Rezika, Ljubljana, Nuneka 4, delovno knjižico št. 27523, Izdano v Ljubljani.
10329
SevU-nlk Stane, Podgrad 11, p. Polje,
»pričevalo I. In II. razreda VIII. drž.
gimnazije v Ljubljani, izdano za 1. 1949/50.
10397
Šiftar Ludvik, Brezove! 01, knjižico za
kolo, št. 465583, osebno izkaznico, izdano
v Brezovcih in vojaško knjižico, izcUno
o<%w>J. odseka Murska Sobota.-,
9894
Signorelli Leandro, roj. 20. Ì. 1914 v
Labinu, vojaško knjižico št. 107/217 z dne
21. II. 1946, izdano od voj. odseka Labin,
latra.
7856
Simšič Anion, Laze 52, p. Pianimi |)ri
Rakeku, knjižico za kolo evid. št. 3162,
tov. št. 916125.
10306
Skočir Branko, Robiè 48, p. Kobarid,
osebno izkaznico.
10091
Skrlj Antonija fSkerl), Tomai 12, oeebno izkaznico, izdano v Sežani 11. XI. 1947.
9989
Sladic Franc, Rakovnik, St. Rupert
ffirebnje, osebno izkaznico. Izdano v Mirni.
9888
Smagur Boža, LJubljana, Tesna 4. oeebno Izkaznico, izdano v ^t. Pavlu, Savinieka dolina, 1. 1946.
10261
Splošno gradbeno podjetje »Konstruktore Maribor, Pri Parku št, 5, prometno
knjižim motornega kolesa znamke »Pur.h«,
št. S-04901.
8342
Rlegenšek Alojz, Sevnica 245, izkaznico za kolo znamke »Junior«, St. 122802.
9754)
Sušnik Štefka, Maribor, Kneza Koclja
ul. 18, uelužbetisko knjižico šl. 30.228, izdano 1. 1947.
9988
Šalamun Marija, Zg. Hlapje 28, p. Jakobski dol v Slov, Gor., oeebno Izkaznico,
iadano pri Sv. Jakobu v 81. Gor. 1945.
10099
Šarman Konrad, Janžev vrh, Podvelka,
osebne izkaznico, izdanov v Podvelkl 1946.
1•••.7
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Savrin Ivan iz Rihemfoerlca, Polje 28,
osebno Izkaznico.
103#$
Sen Angel, Babna gora 2, p. Polhovgradec, vojaško knjižico, potrdilo o zaposlitvi, izdano od Opekarne Êtâo, in izkaznico za kolo.
7367
Setlna Vinko, Zlatók 34, p. Ljubljana
VII, knjižico za kolo znamke >Pueh«,
evid. Št. 12793.
10087
SkrabI Terezija, Čatež 24, p. Brežice,
knjižico za kolo š<t. 2065237, reg. št. S-U3500.
10095
Stnld Franc, Maribor, Košaki, delavsko
knjižico št, 1804515, tedano v Mariboru.
10350
Soba Slave, Ljubljana, Ëmoneka št. 10,
spričevalo o teoretičnem pomočniškem Izpitu za elektrlško stroko ladano od kovinsko strokovne Iole v Ljubljal 1950, In
o pomočniškem praktičnem izpitu tö stroko, Izdano od poverjenlätva z,i delo pri
MLO LJubljana.
10207
Solar Franc, roj. 27.1. 1900, Sv. Marjeta
št. 72 na Dravskem polju, vojaško knjižico, Izdano od voj. odseka OLO Ptuj.
9992
Sparovec Franc, Llpnlca 1, p. Podnart,
osebno izkaznico, izdano v Srednji Dobravi, Jewnlco.
7306
Stcrman Ludvik, tesar, Dolga vas 26,
p. Dol Lendava, izkaznico Za kolo znamke »Waffenrad«, št. 110098.
9933
Stlblcr Slavko, Maribor, Beograjska 42,
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka v
Mariboru 1946.
10342
Stoja Jože Franc, roj. 20. IX. 1898, poštni uradnik iz Studenca St. 28, prometno
knjižico motornega kolesa znamke »Sake«,
št. 6067, tablica št. S-3683, izdano 11. III.
1919 v Krîkem.
3210
SubariF Darko, Maribor, PobreSka 38,
delavsko knj ži.-o St. 2404, Izdano v LJubljani 1950.
10111
Suštercl? Zofija, Gorjansko št. 69, p. Komen, Sežana, osebno izkaznico.
9836
Teran Srečko, roj. 11. XI. 1913 v LJubljani in stan v Kranju, Majetrov trg 2,
Izkaznico za kolo št. okvira 156.295 m
evid. tablica 17.348.
9785
Tevž Marija, fient Janž št. 18, p. Dravograd, tablico št. S-18-4507.
9643
Tomažič Leopold, Maribor, Tumerjeva
st. 57, vojaško knjižico, Izdano v Mariboru
I. 1946.
10849
Tomažin Anton, Ounclje 1, p. St. Vid,
osebno Izkaznico.
10199
Tome Pavla, roi. 27. X. 1925, Tolmin,
Gradnikove 9, začasno oeebno izkaznico.
10388
Tomšič Ivan, Crna 120 pri Prev»l|ah,
izkaznico za kolo št. 2757, izdano v Slover>' m Gradcu.
9788—3—1
Tòdorovic- V. Boïko. Li., V. P. 9685-7,
oeebno izkaznico >C< 24797.
9834
Tratnik Silva, roj. 28. I. 1898, Vremdkl
Britof, Jarška c. 37, odebtao izkaznico.
10435
Trunk Lüw, Stojnci št. 53, p. Markove!
pri Ptuju, tablico «a kolo št. 3554. 10121
tfušek Antonija, Stara Loka 2, knjižico
za kolo, .t, 16735, tov. St. 6563.
10271
Tuîek Jane«, Stara Loka 2, knjižico za
kolo, tov. St. 1397386.
10272
m

•.^^••^•^•^••^••^••••••

Tušek Jožo, Stara Loka 2, p. Okolja
Loka, osebno izkaznico, izdano v Stari
Loki in knjižico za kolo znanTke »Heirkuleet, It. 10734, tov. št. 452597.
10270
Uprava gostinstva RLO III, Ljubljana,
Moete, dve uradni štampiljki (štirioglato
ekahloltno in okroglo) poverjeništva za gostinstvo in turizem.
9807
Ust Marija, Ljubljana, Zrinjekega št. 0,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
101138
Vajthauser Franc, učni kopač rudnika
lignita, Velenje, osebno izkaznico, vojaš4o
knjižico in izkaznico za kolo.
99ÎJS
Vertnik Vlasta, Maribor, Slovemslwi 26,
prometno lfttjižico za kolo znamke »Brcnnabor< Št. 172324, št. evid. tablice S-161442S.
10352
VluoviB Jožef, Stojncl 118, p. Markove*
pri Ptuju, vojaško knjižico.
9835
Voda Stclan, Nova vae 82, Ptuj, roj15. XII. 1899, Mestni vrh, Ptuj, vojaško
knjižico.
9073
Zadravec Jurij, roj. 10. IV. 1900 v Gradiscali, Barbara v Halozah, vojaško knjižico n Ofebno izkaznico.
9995
Zavodnik Alojz, Kranj, spričevalo gimnazije, Izdano 29. VI. 1950 In spričevalo
Gospodarske šole tovarno »Iskra«, izdano
22. VI. 1950.
9787
Završnlk Drago, Sv. Urh št. 25, oficirsko izkaznico, serija PU-0001, št. 5830.
9747
Žolčnik Janez, Levanjci št. 6, p. Sv. Urban pri Ptuju, vojaško knjižico.
10148
Zorčič Marija, Ljubljana, Poljanska 54,
osebno izkaznico, Izdano v Mariboru leta
1947.
10309
Zveza delavcev in nameščencev lesne
industrije, podružnica št. 1, Podpreska,
člansko sindikalno izkaznico na ime Veršniik Pavla, Draga 24, Št. 428440-102737,
Veršnik Vlado, Draga 24, št. 4234-15102736.
8974
Zveza potrošniških zadrug (v likvidaciji), Ljubljana, Mawnykova 15, prometno
knjižico št. HMO 25601, izdano v Ljubljani.
10258
Zveza sindikatov Jugoslavije. Okrajni
svet Celje, knjižico osebnega avtomobila
»Fiat« Topolino, št.-6731.
9134
Zabjek Ivan, Soatro 45 pri Ljubljani,
oeebno iakaznloo, prometno knjižico za
kolo, št. tablice 2/8739.
9919
Železarna Jesenice, komunalni oddelek,
izkaznico za kolo znamko »Vfela« štev.
7203.
9530
železnik Ladislav, Turje 10, Trbovlje,
knjiižco za kolo, št. tabi. 1029, št. okvira
672948.
9207
Zgur Stenlilav, St. Vid pri Vipavi 39,
Gorica, roj. 28. VII. 1920, Izkaznico za
kolo, St. 6567 in oeebno Izkaznico. 9929
Zliçk Franc, tovarna dušika, Ruže>
spričevalo št. 112/47.
S837
Zriiđar Mak», Utik 10, p. Vodice, tablico za kolo, evid. št. 106585.
l°wu
Zun« Ivan, LJubljana, Strellška 28,
6priČevak> o strokovnem Izpitu Iz %••%bene strdke, od strokovne šole za gradbene obrti v LJubljani, in ©pričevalo Združenja stavbenikov v LJubljani o P?11"^1'
škem Izpitu iz te stroke, obe Iz 1. tt«^
,

,

Udaja »Uradni •• LRS«, Direktor la wdgovofni ttrednikj dr, fitttko MoWk, tleka tokarna »TCneta ••••••«. vri t Ljubljani

URADNI LIST
LJUDSKU REPUBLIKE SLOVENIJE
Priloga k 31. kosu z dno 14. oktobra 1950

Letnik VII.

Stev. 31

Razglasi in oglasi
Opozorilo naročnikom 1
Zaradi poenostavitve dela v naši upravi ter zaradi boljšega pregleda in določitve
naklade
bomo v letu 1951 pošiljali Uradni list LRS samo tistim naročnikom, ki se bodo do
15. februarja 1951 priglasili in plačali naročnino v znesku 240 din za celo leto 1951 vnaprej.
Po 15. februarju 1951 novih naročnikov ne bomo več sprejemali. Kdor bo zamudil
ta rok, bo moral kupovati Uradni list LRS v prodaji na drobno, kolikor bo list zaradi omejene naklade sploh na razpolago.
Da preprečimo poznejše reklamacije in nesporazume obveščamo vse naročnike o,
novem načinu plačevanja naročnine že zdaj, tako da bodo lahko planirali svoje izdatke za
Uradni list LRS pravočasno. Stalnim naročnikom iz l. 1950 bomo ustavili nadaljnje pošiljanje lista konec januarja 1951, kolikor do takrat ne bodo naročnine vnaprej že poravnali.
Vplačila za naročnino v L 1951 se lahko pošljejo že zdaj.
Državna gospodarska podjetja in ustanove naj nakažejo naročnino z virmanom na
naš tekoči račun pri Narodni banki PLRJ, centrala za Slo vehi jo, št. 601-90190-0, ostali
naročniki pa
na isti račun.
f. .
r«.o
* *po položnicah
*
Ravnateljstvo ^Uradnega lista
LRS«

Register državnih
gospodarskih podjetij
Pri vsaki registraciji Je sedež podjetja
označen v besedilu, dan vpisa, spremembo
ali Izbrisa pa » datumu
Vpisi
1831.
Besedilo: Elektromehanika delavnica,
Črnuče.
,
Poslovni predmet: Izdelovanje električnih naprav za potrebe elektrogospodarstva, t. J. izdelovanje artiklov za gradnjo daljnovodov in omrežja, transformatorskih poetaj, hidromehanske opreme za
elektrarne in izdelava nadomestnih dolov
za elektrarne; popravljanje transformatorjev za veo Slovenijo:
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odločba IV St. 1895/49/8 z dne 31. III. 1949.
Z odločbo IV St. 1284/3 z dne 16. III-1950
ie prešlo podjetje iz zvezne uprave v
upravo vlade LRSOperativni upravni voditelj: Generalna
erekcija za elektrogospodarstvo LRSPodjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Grcair Bogomir, v- d. direktorja, Krajno
Peter, v. d. gl. inženirja, Narat Vita, računovodja, v obsegu zak. pooblastil :n
oravi! podjetja.
Št. 243461-1950
10417
Besedilo: Elektrarna Fala.
Poslovni predmet: Proizvodnja in prodaje električne energije.
. Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odoîba IV št. 1895/49/8 z dne 31. III. 1949.
{',e odločbo IV St. 1284/3 z dne 16. III. 1950
preSlo podjetje iz zvezne uprave v
u
i>ravo vlade LRS.

Operativu, upravni voditelj: Generalna
direkcija za elektrogospodarstvo LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
I. za električno Falò:
ing. Gregorič Fedor, direktor, Krajäek
Franjo, v. d- gl. inženirja jn obratovodja,
Kular Ivan, gl. računovodja, v obsegu
zak- pooblastil in pravil podjetja,
II. za elektrarno Mariborski otok:
ing. Gregorio Feđor. direktor, Hoesk
Karel, v. d. inženirja, Jakhel Ivan,, gl.
računovodja, v obsegu zak. pooblastil in
pravil podjetja.
St. 243452—1950
10418
Besedilo: Hidrocentrala Sava (Moste,
p. Žirovnica).
Poslovni predmet: Izgradnja električnih
naprav, proizvodnja in prodaja električne
energij^.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odločba IV št. 3142-B/3 z dne 8. VIII. 1947Z odločbo IV St. 1284/3 z dne IG. III. 1950
je prešlo podjetje iz zvezne uprave v
upravo vlade LRS.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za elektrogospodarstvo LRSPodjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kronegger Marcel, direktor, Pogačar
Viktor, pooblaščenec za podpisovanje, Bidovec Ivanka, računovodja, v obsegu zak.
pooblastil in pravil podjetja.
St. 243453/1950
10419
Besedilo: Elektrarna Senovo (Rajhenburg).
Poslovni predmet: Proizvodnja in prodaja električno energije.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odločba IV 5t. 1895/49/8 z dne 31. III. 1949.
Z odločbo IV»t. 1284/3 z dne 10. III-1950
je prešlo podjetjo iz zvezne uprave f
upravo vlade LRS.

Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za elektrogospodarstvo LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
JavoriČ- Anton, diirektor, Likar Leo,
v. d- gl. inženirja, JanežiE Jože, gL računovodja, v obeegu zak. pooblastil in
pravil podjetjaSL 243454—1950
10420
Besedilo: Podjetje za razdeljevanje
električne energije, skrajšano: DES, Ljubljana.
Poslovni predmet: a) nakup, razdeljevanje in prodaja električne energije, b)
vzdrževanje daljnovodov visoke in nizke
uapetosit, razdelilnih naprav in transformatorskih postaj na ozemlju LRS, c) gradnja pod b) navedenih naprav.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odločba IV št. 1895/49/8 z dne 31. III. 1949.
Z odločbo IV Rt. 1284/3 z dne 10. III. 1950
je prešlo podjetje iz zvezne uprave v
upravo vlade LRS.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za elektrogospodarstvo LRSPodjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Arko Anton, direktor, ing. Novak Janko, gl. inženir in namestnik direkte/ja,
Ozimek Edvard, gl. računovodja.
Upravnik! posameznih uprav: Aiko Anton, v. d. upravnika za Ljubljansko
okrožje, Rajh Srečko, upravnik uprave za
celjsko okrožje, Sakelšek. Karel za mariborsko okrožje, VranSiï' Hinìko ?àì.:goxi*
ško okrožje, vel v abTsegtf zaEoniitiB •••
oblastil in pravil podjetja. :
St. 243402/1-1950
104ÎS
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 15, eepéembtó 1950»

Stran 476
Besedilo: Soške elektrarne (Doblar).
Pesiteli predmet: Proizvodnja in prodaja električne energije.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLKJ (odločba IV št. 1895/49/8 z dne 31-III. 1949);
z odločbo IV it-1284/3 z dne 16. III. 1950
je prešlo podjetje \ pristojnost vlade
LRS.
Operativa; upravni voditelj: Generalna
direkcija za elektrogospodarstvo LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kerševan Lado, direktor, Jakše Janez,
gl. inženir, Rudi Stefan, Rozman Janko,
gl. računovodja, Meško Boris, finančni
knjigovodja, vsi v obsegu zak. pooblastil
in pravil podjetja.
Št. 243446/2—1950
10691
Besedilo: Elektrarna Dravograd.
Poslovni predmet: Proizvodnja in prodaja električne energije.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ (odločba IV št. 1895/49/Szdne 31-III-1949) ;
z odločbo IV št-1284/3 z dne 16. III. 1950
je prešlo podjetje v pristojnost vlade
LRS.
Operativnu upravni voditelj: Generalna
djrekoi'a za elektrogospodarstvo LRSPodjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
UrbančiS Boris, direktor, ing. Raspolič
Anton, gl- inženir, Klugler Bernhard, gl.
računovodja, vsi v obsegu zak. pooblastil
in pravil podjetja.
Št. 2434}',--1950
10692
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana,
dne 27- septembra 1950.
1832.
Besedilo: Podjetje za globinsko vrtanje
(Ljubljana).
Poslovni predmet: Globinsko vrtanje
na ozemlju Ljudske republike Slovenije
za potrebe rudarstva, industrije, elektrogospodarstva, prometa in za druge potrebe.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ (odločba IV it. 4120/3 z dne 23- V. 1949);
po 5. členu uredbe o zvezni upravi za
geološka raziskovanja (Uradni list FLRJ
Št. 27-231/50) je prešlo iz zvezne uprave
v upravo vlade LRS.
Operativni upravni voditelj: Uprav*
'.RS za geološka raziskovanja.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
ing. Žolnir Miroslav, direktor, Macarol
Viktor tajnik. Lavrenčič Alojz, šef rač.
odseka, Klenovšek Alojz, šef tehničnega
odseka. Kuščai Milica, šef računovodstva,
Kržan Danica, knjigovodja, voi v obsegu
7.ak. pooblastil in pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana,
dne 22- septembra 1950.
St. 243375/3—1950
10669
1833.
Besedilo: Zavod za urbanizem in ko1.1'inalno tehniko v Ljubljani.
Poslovni predmet: a) dajanje strokovnih mnenj, izdelovanje projektov in razlaga projektov iz področja urbanizma in
komunalne tehnike na terenu, b) zbiranj, urejevanje in obdelovanje podatkov,
i;i so potrehnr za izdelavo gospodarskih
•^aliz krajev urbanističnih planov in načrtov ter projektov komunalno-tehničnih
naprav. bT dajanje navodil za sestavo urbanističnih !u cradbenih programov ter
pr' pripravah in izvajanju gradenj evoje••' območja, č) daianjp navodil za vzdrževanje, obratovfln'p in farifno politiko
knmtmalno-tphTrFnih naprav.
••••*»•• rMirt'V Vlada LRS. odločba št. S-zak 402 z dne 14. IX. 1950-

URADNI LIST LRS
Operativni upravni voditelj: Komite za
komunalne zadeve LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Lapajne-Oblak Sonja, direktor, ing. Guzelj Stojan, namestnik direktorja, Zupančič Janez, gl. računovodja, v obsegu zak.
pooblastil in pravil podjetjaMinistrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 20. septembra 1950.
Št. 243461-1950
10425

•

1834.
Bwedilo: Rudnik rjavega premoga, Laško (Rečica pri Laškem).
Poslovni predmet: Pridobivanje in prodaja rjavega premoga.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS (odločba št. S—zak 301 z dne 2. VIII. 1950).
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za rudarstvo LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Jošt Josip, direktor. Pelko Matija, gìinženir, Janežič Jože, upravnik jamskega
obrata, Ulaga Ivan. gl. računovodja, ID
Drolc Eia knjigovodja, vsi v obsegu zakpooblastil in pravil podjetja.
'vo za finauro LRS. Ljubljana,
>lne 22. septembra 1950.
St. 243316/3-1950
106G5
i> edilo: Elektrarna Velenje.
Poölovni predmet: Proizvodnja in projii električne energije.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odločba VI št. 1895/49/8 z dne 31. III. 1949.
Z odločbo IV št. 1284/3 z dno 16- (II.
1950 je prešlo podjetje iz zvezne uprave
v upravo vlade LRS.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za elektrogospodarstvo.
Podietje zastopajo in zanj podpisujejo:
Hudovernik Edvard, direktor, Kuhar
Gabrijel, gl. inženir, Jedlovčnik Emil,
al. računovodja, v obsegu zak- pooblastil
in pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana,
dne 19. septembra 1950.
St. 243457—1950
10424
1336.
Besedilo: Mestni magazin, Kranj.
Poslovni predmet: Nakup in prodaja industrijskega ter tekstilnega blaga, steklenine, železnine in galanterije.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: MLO Kranj.
Poslovalnice: št- 1. Prešernova ulica
(galanterija), St. 2, Prešernova ul. 10
(tekst, trg.), št. 3, Tavčarjema ul. 1 (suha
roba), št. 4, Prešernova ul. 7 (komisijska),
št. 5. Cankarjeva G (galanterija), št. 6,
Titov trg IG (steklo) It-7. Titov trg 15
(cškrba dojenčkov), št. 8 Koroška c 2
(goriva in maziva, bene, črpalka).
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Gabron Ivan, ravnatelj podjetja, samostojno, Pogačnik Ciril, namestnik Pezdirc Marija, knjigovodja, pc zak. pooblastilih.
MLO Kranj, poverjeništvo za finance,
dne» 3. aktobra 1930.
Št. 506
10724
Spremembe
1837.
Besedilo: »Elma«, tovarn« elcktromatcriala "(Črnuče pr! Ljubljani).
Operativni upravni voditelj odslej: Generalna direkcija za stroiecrradnio LRSŠt. 243-66/7-1950
10413

Štev. 31 — 14. X. 1950
Besedilo: »Tovarna mesnih izdelkov«!
Murska Sobota.
Izbriše se v. d. direktorja Ribnikar Saša in vpiše
Leakovšek Tugomir, direktor, ki podpisuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja.
Št. 243—335/4—1950
10412
Besedilo: Tovarna elektrokovinskih izdelkov, Tezno pri Mariboru.
Operativni upravni voditelj odslej: Generalna direkcija za strojegradnjo LRS.
Št. 243-266/2-1950
10414
Besedilo: »Tovarna kovanega orodja«-ZrečeOperativni upravni voditelj odslej: Generalna direkcija za strojegradnjo LRSSt. 243-85/2-1950
10415
Ministrstvo za financo LRS, Ljubljana,
dne 12. septembra 1950.
*
1838.
Besedilo: Rudnik rjavega premoga, Kočevje.
Izbriše se Sluga Ivan in vpišeta:
Sršen Franc, pomočnik direktorja, Dolane Slavko, gl. računovodja.
St. 243313/2-1950.
1066S
Besedilo: Državna banka za kreditiranjo kmetijskih zadrug LRS (Ljubljana)Izbriše se Cerne Etbin, namestnik direktorja.
Št- 243463-1950
10070
Ministrstvo za financo LRS, Ljubljana,
dne 22. septembra 1950.

•

1839.
Besedilo: Predilnica, Litija.
Izbriše •• Novak Franjo in vpiše
Gerbec Vladimir, direktor, ki podpisuje
samostojno,- v obsegu zak. pooblastil in
pravil podjetja.
Ministrstvo za financo LRS, Ljubljana,
dne 18. decembra 1950.
Št. 2431G8/1—1950
10422
Besedilo: Gradbeno industrijsko podjetje Slovonijo »Ivan Maeck-Matija« v Ljubljani..
Izbriše se Plestenjak France, komercialni direktor, in vpiše:
Debevc Bogomir, gl. računovodja.
Ministrstvo za financo LRS, Ljubljana,
dne 26. septembra 1950.
Št. 24315/2—1950
10689
Besedilo: »Industrija obutve«, Ljubljana.
Izbriše 6e Peternel Anton, ravnatelj, in
vpile:
Urbane Štefko, direktor, ki podpisuje
samostojno, v obsegu zak. pooblastil in
pravil podjetjaMinistrstvo za financo LRS, Ljubljana,
dne 28. septembra 1950.
Št. 243-18/1-1950
10693
1841.
Besedilo: Lesno industrijsko podjctJ°<
Ljubljana.
. ..-mJuZ
Izbrišeta se: Sega Andrej n WiWc
Milorad ter vpišejo:
Lepin Jože, direktor. HrovatK Jože, sekretar, in Mehle Alojzija, gl. računovodjaki podlpisujejo v obsegu zak. po-oblast
in pravil podjetja. '
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 16- septembra 1950.
St. 24341/1-1950
l°4/l

štev. si •-. 14. x. isso

Register
invalidskih podjetij
Pri vsaki registraciji jo sedež podjetja
označen v besedilu, dan vpisa, spremembo
ali izbrisa pa v datumu
V pisi
1842.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Komisija«, Murska Sobota.
Poslovni predmet: Komisijska prodaja
novih in rabljenih predmetov.
Ustanovitelj podjetja: Okrajni odbor
Zvezo VVI M. Sobota, odločba it. 405/50
z dne 19. VII. 1950; ustanovitev jo potrdil izvršilni odbor OLO M. Sobota z
odločbo št. 1819/50 z dne 20. VII. 1950.
Operativni upravni voditelj: Okrajni odbor Zvezo VVI M. Sobota.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Talanji Franc, poslovodja in Luthar
Tibor, računovodja, po zakonitih pooblastilih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dno 26. avgusta 1950.
Št. 243432-1950
9S04

•
1843.

Besedilo: Invalidsko podjetje »Slaščičarna«, Ptuj.
Poslovni predmet: Izdelovanje in prodaja na drobno in na debelo vseh vrst
slaščičarskih izdelkov.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: Okrajni odbor Zveze VVI v Ptuju
(odločba št.'620/48 z dne 16. VIII. 1948,
potrjena od izvršilnega odbora OLO Ptu;,
št. 5035/3-1948 z dne 20. VIII- 1950).
Podjetje zastopata: Leber Franc, poslovodja, ki podpisuje samostojno, v obsegu zak- pooblastii in pravil podjetja,
Rola Vladimir, knjigovodja, ki sopodpisuje računovodsko listineMinistrstvo za finance LRS, Ljubljana
dno 20. septembra 1950.
Št. 243460—1950
10894
Spremembe
1814.
Besedilo: Invalidsko podjetje »šivalnica
in krojačnica«, Bleđ.
Izbriše so šulj Andrej in vpiše:
Metulj Alojzij, upravnik, ki podpisuje
samostojno, v obsegu pooblastil v pravilih podjetja.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 31. avgusta 1950.
Št. 24353/2-1950
9S05

•

1845.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Komisija«, Ljubljana.
Izbriše so Verbajs Marijan in vpiše
Weiss Franc, računovodja, ki eopodpisuje
računovodske listine.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 22. avgusta 1950.
S. 243419—1950
9505
*
1846.
. Besedil
Invalidsko gospodarsko podajo »Kolarstvo — mizarstvo« (Ljutomer).
Izbriše •• Magdi? Gustek in vpiše
Beg Stanislav, računovodja, ki sopodpieu
Je računovodske listine.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 21. avgusta 1950.
št. 243416-1950
9506
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1847.
Besedilo: Invalidsko podjetje — mizarska delavnica »Istok«, Miren.
Izbriše 6e Žorž Ivan, knjigovodja in
vpiše
Pelicon Dušan, knjigovodja, ki sopoUpi*
suje listine računovodskega značaja.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 26. avgusta 1950.
Št. 24331/4-1950
9803

•

1848.
Besedilo: Invalidsko vrtnarsko podjetje,
Str.ižiščo-Kranj.
Besedilo odslej: Invalidsko podjetje
»Vrtnarija«, Kranj-StražiŠčo.
Izbrieš ee Trpin Jože in vpiše:
Mihelič Miha, knjigovodja, Id sopodpisuje računovodske listine.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 20. septembra 1950.
Št. 243431/1-1950
10429
Izbrisi
1849.
Besedilo: Invalidsko prodajno podjetje
»Kantina«, Ljubljana, v likvidaciji.
Zaradi končano likvidacije.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 14. avgusta 1950.
Št. 243407—1950
9265

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
Vsi, ki o pogrešanih kaj vedo, so polivajo, naj o tem poročajo sodiščem, predlagateljem ali skrbnikom. Po preteku
rokov bodo sodišča odločila o predlogih.
IV R 866/50
10406
Blagotinšek Fric, roj. 8. IV. 1916, sin
Antona in Marije roj Teršak, klepar, Laško št. 58, se od 1- 1944 pogreša. Predlagateljica: Blagotinšek Ivanka roj. Kaseznik, natakarica Laško št. 79.
IV R 867/50
10407
Povalej Jožef, roj. 1. III. 1910 v Žalcu,
sin Antona in Ane roj. Vengust, delavec,
Bukiovžlak št. 67, p- Teharje pri Celju, se
od 1. 1945 pogreša. Predlagateljica: Povalej Marija roj. Resnik, kočarica, Bukovžlak 67.
IV R 868/50
10408
Uplaznik Blaž, roj. 17. h 1892, sin
Franca in Marije roj. Kranjo. kmet, Griže
11, ee od 1. 1945 pogreša. Predlagateljica:
Uplaznik Antonija, kmečka delavka, Griže 11.
IV R 868/50
10409
Uplaznik Franc, roj. 14. IV. 1924, ein
Blaža in Antonije roj. Počaj, kmečki delavec, Griže 11. se od 1. 1943 pogreša.
Predlagateljica: Uplaznik Antonija, kmečka delavka, Griže 11.
Priglasitveni rok za vse: do 1. XII-1950.
IV R 869/50
10410
Soler Anton, roj. 3. II. 1914 na Dunaju, sin Janeza in Leopoldino roj- Blasonai:, delavec iz Pcdvina št. 39, p- Polzela, se od decembra 1944 pogreša. Predlagateljica: Soler Pepca roj. Deželak, delavka, Podvin 39.
Priglasitveni rok: .lo 20. decembra 1950Okrajno sodišče v Celju
dne 22. septembra 1950.
IV R 861/50
10719
Suler Franc, roj. 26- IX. 1887 v Grižab,
sin Alojza in Jožefe roj. Golavšek, mali
posestnik v Kaeazih 54, Libojc, je Ml
baje junija 1944 na Hrvaškem od usitašev

\
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ubit ter se od takrat pogreša. Predlagatelj: sin Suler Božidar, nameščenec v Ka6azah 54, p. Petrovce. — Priglasitveni
rok: tri mesece od te objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. oktobra 1950.
I R 304/50—5
10782
Merljak Anton, roj. 29- VIII. 1907, sin
Antona in Bernardine roj. Martelanc, Si.
Peter pri Gorici 262, se kot borec NOV
od avgusta 1944 pogreša. Baje je umrl v
Brodu-Moravicah- Predlagatelj je Merij.ik
Anton, Št. Peter pri Gorici 262, ••••••
Lah Rudolf, zemljeknjižni referent tega
sodišča. Priglasitveni rok: dva meseca od
te objave.
Okrajno sodišče v Gorici
dne 3- oktobra 1950.
II R 160/50—5
10652
Gärtner Jožef, roj. 27. XI. 1864, sn
pok. Jožefa in pok- Marjete roj. Rudež,
kovač iz Ilirske Bistrice št. 41, je odšel
okoli leta 1900 v USA in 69 od tedaj pogreša. Predlagatelj je Gärtner Doroteja
iz Ilirske Bistrice 198 skrbnik Ziberna
Jože, sodni uslužbenec v Ilirski Bistrici.
Priglasitveni rok: dva meseca od te objaveOkrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 26. septembra 1950.
R 380/50
10832
Osolin Jernej, roj. 18. VIII. 1920, železniški uslužbenec v Depali vasi 39, je
odšel 6. XI. 1943 k partizanom in «e cd
spomladi 1944 pogreša. Predlagatelj je
Osolin Janez iz Depale vasi 39, skrbnik
Klemenčič Ivan, uradnik tega sodišča.
Priijlasitveni roTi: 2 meseca od te objave.
R 381/50
10833
Ložar Pavel, roj. 20. XI- 1919. dijak,
Domžale, Študljanska cesta 13, je odšel
1944 k partizanom in se od avgusta ali
septembra 1944 pogreša. Predlagatelj je
Ložar Pavel Domžale, Studljaneka c. 13,
ekrbnik Klemenčič Ivan, uradnik tega
6odišča. Priglasitveni rok: 2 meseca od
objave.
R 378/50
10834
Sporar Ivan, roj. 15- XII. 1919, klepar
iz Rodice 29, je odšel 1944 k partizanom
in se Oä februarja 1945 pogreša. Predlagateljica Sporar Katarina, gospodinja, Rodica 29, skrbnik Klemenčič Ivan, uradnik
tega sodišča. Priglasitveni rok: 2 meseca
cd te objave.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 7. oktobra 1950.
I R 236/50
10835
Lorenčič Ladislav, roj. 1. VIL 1911. sin
Antona in Marije roj- Pihler, kovač in šofer v Framu 7 je baje padel v boju •
okupatorjem 4. XI- 1944 pri Sv. Duhu na
Ostrem vrhu. Predlagatelj je Lorenčič Anton, Fram 7, skrbnik Šnuderl Ma*?,
Frani 101. Priglasitveni rok: tri mesece
od te objave.
I R 242/50
10836
Križan Ignac, roj. 20. VII. 1898. -sin
Ignaca in Marije roj. Lašič, občinski sluga, Morje 111. je baje padel avgusta 1944
na Pesku na Pohorju. Predlagateljica je
Križan Albina roj- Vele, Morje 111, skrb>nik Goričan Stefan, mlinarski delavec.
Morje 105. Priglasitveni rok: tri mesece
od' te objave.
I R 243/50
10837
Mulec Ivan, roj. 28. VIIL 1911, kmet,
Gnbernik 22, je kot nemški vojak •••
padel 7- XII. 1944 50km južno od Budimpešte. Predlagateljica je ••••• Marija, Gabernik 22, skrbnik" Bogatič Franc,
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Zg. Potekava. Prjglasitveni rok: tri mesece od te objave.
I R 245/50
10S38
Fidel Anton, roj. 31. XII. 1910 sin
Ivana m Ivano roj. Žafran, bivši narednik jugosl- mornarice, nazadnje pri Sv.
Jurju ob Pesmic: 14, je bil 4. X. 1942 odpeljan v taborišče Jasenovac in ee od takrat pogreša. Predlagateljica je Zidanik
Mara roj. Fidel, Sežana 58, skrbnik Terčelj Stanko, Grušena 19- Priglasitveni
rok: tri mesece od te objave.
Okrajno sodišče Maribor okolica,
dne 7. oktobra 1950.
R 170/50—3
10768
Skobir Marija ml-, roj. 24. VII. 1921,
Podgorje St. 67, hči Jurija in Marije roj.
Kavnik je bila 25. VI. 1944 odpeljana
zdoma in se od tedaj pogreša. Priglasiteljioa je Skobir Marija etar., skrbnik Cegovnik Filip, nameščenec tega sodišča.
Priglasitveni rok: tri mesece od to objave.
" Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu
dne 8- septembra 1950.

Oglasi sodišč
Poziv upni
"

Po 8. členu uredbe o likvidaciji razmerij, nastalih z zaplembo premoženja, je
uveden likvidacijski postopek glede premoženji» nižje navedenih oseb.
Vsi upniki se pozivajo, da v roku 60
dni po objavi tega razglasa prijavijo svoje terjatve nasproti zaplenjenemu premoženju in obenem dokažejo, da so že svoj
čas terjatve in izločitvene zahtevke pravočasno prijavili oziroma iztožili ali da
jim rok za vložitev tožbe po 5. in 21. člouu zakona r> zaplembi premoženja in o
izvajanju zaplembe še ni pretekel; kasneje vložene prijav« bodo zavrnjene kot zakasnele.
Organi, ki opravljajo zaplenjeno premoženje, morajo v istem roku predložiti
popis premoženja in terjatev nasproti tretjim osebam ter ee izjaviti o izterljivosti
posameznih terjatev.
H'. ÏII-1555/48—73
10009
1. Lupše Ivan, Ljubljana, Slomškova 6,
nepremičnine fn premičnine v vrednosti
820.000 din, Zp 5/45;
2. Kavka Karol, Ljubljana, Zibertova
II, nepremičnino in premičnine v vrednosti 496.000 din. Zp 10/45;
8. Osetrc Ludovik, Ljubljana, Geetrioova 4, premičnine v vrednosti 8500 din,
Zp 31/45;
4. Hribar Peter, Ljubljana, Gradisce 8,
nepremičnine In premičnine v vrednosti
15,000.000 din, Zp 40/45;
5. Tosti Avgust, Ljubljana, Pražakova
St. 12, nepremičnine m premičnine v
vrednosti 2,000.000 din, Zp 41/50:
e.^Hrovat Jakob, Ljubljana, Knafljeva
St. "XÜ, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 6,000.000 din, Zp 43/45;
7, Derganc Stane, Ljubljana, Rimski trg
Št. 3, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 2,700.000 din, Zp 57/45:
•• 8. Vabič Jelko, Ljubljana. Rožna dolina, Cesta XV/4a, nepremičnine in premičnine v vrednosti 2,000.000 d'in, Zp
61/45;
9. Pecorai^ Albert, Ljubljana, Tyrseva
eesta 48, premičnine v vrednosti 5,000.000
'dinarjev, Zp 63/45;
10. KošiČek Jože, Ljubljana, Poljanski
nasip 10, premičnine v vrednosti 50.000
" 'dinarjev, Zp 81/45;
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11. Dr. Pestotn.k Pavel, Ljubljana,
Prečna ulica 4, nepremičnine in premičnine v vrednosti 1,900.000 din, Zp 82/45;
12. Snoj Janko, Ljubljana, Jezica 97,
nepremičnine in premičnino v vrednosti
170.000 din, Zp 45/45;
13. Dr. Brezigar Mirko, Ljubljana, Miklošičeva 15, premičnine v vrednosti
15.000 din, Zp 83/45;
14. Dr. Zaje Marjan, Ljubljana, Cankarjeva 5, premičnine v vrednosti 12.000
dinarjev, Zp 84/45;
15. Novak Ivan, Ljubljana, Tovarniška
št. 7, nepremičnino v vrednosti 142.000
dinarjev, Zp 120/45;
16. Beve Vid, Ljubljana, Cankarjeva 24,
nepremičnine v vrednosti 70.600 din,
Zp 136/45;
17. âarabon Minka, Ljubljana, Zaloška
št. 1, nepremičnino in premičnine v vrednosti 12,000.000 din, Zp 15/45;
18. Dr. Božič Mirko, Ljubljana, Igriška
št. 3, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 260.000 din, Zp 159/45;
19. Sušnik Rihard, Medvode 22, nepremičnine in premičnine v vrednosti 1 milijon din, Zp 162/45;
20. Rosenwirt Karol, Ljubljana, Tyräeva 12, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 1,400.000 din, Zp 173/45;
21. Šuštar Franc, Ljubljana, Dolenjska
12, nepremičnine in premičnine v vrednosti 3,000.000 din, Zp 181/45;
22. Ing. dr. Kroft Miloš, Ljubljana,
Aškerčeva 13, nepremičnine in premičnine v vrednosti 150.000 din. Zp 113/45;
23. Dr. Pirkmajer Otmar, Ljubljana,
Miklošičeva 16, nepremičnine in premičnine v vrednosti 250.000 din. Zp 87/45;
24. Steiner Marija, Ljubljana, Opekar31, nepremičnine in premičnino v vrednosti 80.000 din, Zp 183/45;
25. Urbas Miro, Ljubljana. Slomškova
št. 13, nepremičnine in premičnino v
vrednosti 1,500.000 din, Zp 213/45;
C6. Ljudska tiskarna in knjigama d.
z o. z. v Ljublljani, nepremičnino in premičnine v vrednosti 48,000.000 din, Zp
215/45;
27. Narodna banka d. d- v Ljubljani,
nepremičnine in premičnine v vrednofti
14,000.000 din, Zp 219/45;
28- Dr. Giorgo Giutoü <1\ Giulino Lazzago, Herr Elema, Torno, Chiara rojGiulinf, baronica Vitale di Pontegio Moschi
Tanganika, nepremičnino in premičnine
v vrednosti 48,000.000 din, Zip 232/45;
29. ••••• Niko in Matija, Ljubljana, Trdinova štev. 8, nepremičnino v vrednosti
2,300.000 din, Zp 243/45;
80. Dr. Lenčok Ignacij, Ljubljana, Pred
Skotijo 30, premičnine v vrednosti 5.000
dinarjev, Zp 247/45;
81. Dr. Logar Franc, Ljubljana, Hrenova 3, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 13.000 din, Zp 240/45;
82. Bajuk Marko. Ljubljana, Gradeče
št. 8 a, premičnine v vrednosti 30 000 din
Zp 252/45;
33. Avsenek Ivan, Ljubljana, Bielweieova 7, nepremičnine ia jremičn'ne v
vrednosti 500.000 din, Zp 256/45;
34. >Union< hotelska inetavbinska d. d.
v Ljubljani, nepremičnino in premičnine
v vrednosti 30,000.000 din, Zp 273/45;
85. »Stadion«, stavbna družba z o. z. v
Ljubljani, nepremičnine v vrednosti
500.000 din, Zp 274/45;
86. Curk Matko, Lujbljana, Mirje 1, nepremičnine in premičnine v vrednosti
6,000.000 din, Zp 277/45;
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37. Ing. Sko! Rudolf, Ljubljana, Tesna
ulica 4, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 400.000 din, Zp 287/45;
38. Leejak Franc, Ljubljana, Na peči
št. 24, nepremičnine in premičnino v
vrednosti 150.000 din, Zp 291/45;
39. Vok Ignac, Ljubljana, Cigaletova 1,
nepremičnine in premičnina v vrednosti
9,000.000 din Zp 292/45;
40. Dr. Bole Ivan, Ljubljnaa, Cigaleva 1, premičnine v vrednosti 500.000 din,
Zip 302/45;
41. Govše Avgust, Zg. Kašelj 72, ne:
premičnino in premičnine v vrednosti
15.000 din, Zp 806/45;
42. »Gorjana« d. z o. z. Ljubljana, premičnine v vrednosti 3,000.000 din Zp
311/45;'
43. Vodnik Ivanka, Ljubljana, Kolodvorska 34, nepremičnine in premičnine v
vrednoti 6,000.000 din, Zp 315/45;
44. Dar. Pogačnik Frido, Ljubljana, Komenekega št. 20, premičnine v vrednosti
25.000 din, Zp 316/45;
45. Združene papirnice Vevče, Coricane in Medvode d. d., nepremičnino in
premičnine v vrednosti 180,000.000 din.
Zp 310/45;
46 Centralna vinarna d. d. Ljubljana,
Frankopaneika 11, nepremičnine in premičnine v vrednosti 7,000.000 din Zp
272/45;
47. Hrnčik Ana, LJubljana, Staničeva 4,
premičnine v vrednosti 4.760 din, Zp
280/45;
48. Knez Tomo, Ljubljana, Gosposveteka št. 1, premičnine v vrednosti 1,900.000
dinarjev, Zp 321/45;
49. Schwinger Rihard, Ljubljana, TyrŠeva c. l/a, nepremičnine in premičnine
v vrednosti 400.000 din, Zp 327/45;
50. Ing. âtern Evgen, Ljubljana, Gledališka 14, nepremičnine in premičnino v
vrednosti 3,000.000 din, Zp 335/45;
51. Družba ing. DuJrič, d. z o. z. za
gradnjo železnic in cest v Ljubljani, promičnie v vrednosti 2,500.000 din, Zp
339/45;
52. Tehnična gradbena dražba ing. Dukič in drug d. d. Ljubljana, (Pot v Rožno
dolino), premičnine v vrednosti 2,000.000
dinarjev, Zp 340/45;
53. Družba gramiozotam, Verd, d z o. t.
v Ljubljani, ••••••••• v vrednosti 100.000
dinarjev, Zp 341/45;
54. Samec Ivan, Ljubljana, Meemi trg
št. 21, (Krojaška 2), nepremičnine v vrednosti 500.000 din. Zp 360/45;
55. Ing. KoSir Vinko, Ljubljana, Tržafcka 66, nepremičnine v vreonoeti 1,000.000
dinarjev, Zp 371/45;
56. Vertin Janko, Ljubljana, Gledališka
št. 12, nepremičnine v vrednosti 400.000
dinarjev, Zp 379/45;
57. Dr- Bajec Oton, Ljubljana, ?°•*%:
eka 18, nepremičnine v vrednosti 50.0W
dinarjev, Zp 389/45;
58. Verovšek Jurij, Ljubljana, Dalmatinova 2. nepremičnine in premiïniTie
vrednosti 13,000.000 din, Zp 898/45;
59. Podjetje Baitellno Dominik, Ljublj. ., Kotnikova 16, premičnine v vreonoeti 250.000 din. Zp 405/45;
60. Strah Franc in Marjeta, Ljubljana,
Zupanova fit. 20, neprenwönlne in pr®•'r
nine v vrednosti 300.000 din, Zp 416/4°.
61. Logar Marija rojena Trošt, Ljubljana, ••••• 01, nepremičnine In p««:
nine v vrednosti 215.178 dm, Zp 88/«,
62. Dr. Pavlin Franc, dr. Pavta w"
oba »tan. Ljubljana. Levstikova 29,
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premičnine in premičnine v vrednosti
600.000 din, Zp S28/45, Zp 329/45;
63. Stele Franc, Zalog 33 (Ljubljana),
nepremičnine in premičnine v vrednosti
150.000 dm, Zp 451/45;
64. Žitnik Rudolf, Ljubljana, Ambrožev
trg 9, premičnine v vrednosti 120.000 din,
Zp 467/45;
65. Kristan Milli, Ljubljana, Kersnikova 5, premičnine v vrednosti 10.000 din,
Zp 470/45;
66. Dr. Rozman Gregorij, Ljubljana,
Pred škofijo 4, premičnine v vrednost
12.000 din, Zp 481/45;
67. Dr. Celestin Jelene, Polje 87, premičnine v vrednosti 30.000 din Zp 504/45;
'N. Bernard Oton, Ljubljana, Miklošičeva 13, premičnine v vrednosti 60.000 din,
Zp 516/45;
69. Brtenc Stanislav, Ljubljana, Rožna
dolina C V/24, premičnine v vrednosti
14.000 din, Zp 518/45;
70. Cerar Apolonija, Zg. Zadobrova 7.
nepremičnine in premičnine v vrednosti
310.000 din, Zp 559/45;
71. Dr. Dolinar Anton Ljubljana, Miklošičeva 7, premičnine v vrednosti 13.000
dinarjev, Zp 561/45;
72. Dimnik Jože, Obrije 10, nepremičnine in premičnine v vrednosti 270.000 din,
Zp 566/45;
73. Hudovernik Jožica, Ljubljana, Kolodvorfka 12 premičnine v vrednosti
150.000 din, Zp 594/45:
74. Ura A!oj2, Ljubljana, Na 6tolbi 8,
nepremičnin? v vrednosti 340.000 din.
Zp 606/45;
75. Volk Avgust Ljubljana, Reeljeva
št. 24, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 5,598.679-15, Zp 89/45;
76. Korun Hilda, Ljubljana, Večna pot
St. 26, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 500.000 din, Zp 616/45;
77. •••••• Jože, Ljubljana, Vidbvdanefea 1, premičnine v vrednosti 140.000 dia,
Zp 624/45;
78. Kane Alojz ml., Ljubljana, Pleteršnikova 16, nepremičnine in premičnine
v vrednosti 800.000 din, Zp 636/45; .
79. Kačar Ivan, Zalog 9 (Ljubljana1»,
nepremičnine in premičnine v vrednosti
500.000 din, Zp 644/45;
80. Langue Jože, Ljubljana. Emspilerjeva 22 nepremičnine in premičnine v
vrednosti 360.000 din, Zp 646/45;
81. Lukež Rudolf, Ljubljana, Tyrseva
St. 99, nepremičnine v vrednosti 600.000
dinarjev, Zp 656/45;
82. Lužar Drago, Ljubljana, Sv. Petra
nasip 19, nepremičnine fn premičnine
v vrednosti 80.000 din, Zp 660/45;
83. Dr. Ložar Rajko, Ljubljana, Sv. Petra nasip 19, nepremieaine v vrednosti
45.000 din, Zp 661/45;
84. Mavric Anton, Ljubljana, Tyr&eva
cesta 51/a, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 2,500.000 din, Zp 605/45;
85. Dr. Martelanc Ivan, Martelanc Amalija, Ljubljana, Miklošičeva 17, nepremičnine In premičnine v vrednosti 110-000
'"narjpv, Zp 670/45;
"6. Mojač .lakob, Zajelše 11, nepremičnine in premičnine v vrednosti 15.000 din,
7
'P 683/45:
87. Ing. Murf Lambert, Ljubljana, PodntilŠEakova 37, nepremičnino v vrednosti
-40.000 din. Zp 672/45;
. 88. Pndborpki Rene, Ljubljana, Streliva ulica 2S, premičnine v vrednosti 7.700
carjev, Zp 701/45;
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89. Pristave Franc, Ljubljana, Bohoričeva 16, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 2SO.0OOdin, Zp 717/45;
90. Preželj Franc, Ljubljana, Stranska
pot 15, nepremičnine v vrednosti 5000 din,
Zp 724/45;
91. Sliligoj Franc, Ljubljana, Oražnova
št. 7, nepremičnine in premičnine v vrednosti 250.000 din, Zp 745/45;
92. Sepin Franc, Ljubljana, Dravlje 118,
nepremičnine in premičnine v vrednosti
270.000 din, Zp 769/45;
93. Zitto Vladimir, Ljubljana, Pleterinikova 4, premičnine v vrednosti 147.000
dinarjev, Zp 800/45;
94. Zupan Anton, Zasip pri Bledu 1,
nepremičnine v vrednosti 71.862 din, Zp
1016/46;
95. Dr. Kodre Anton, Ljubljana, Staničeva 3 a, nepremičnine v vrednosti 329.690
dinarjev, Zp 1118/46;
96. Pavlic Anton, Ljubljana, Domžalska 19, nepremičnine in premičnine v
" dnosti 681.120 din, Zp 1134/46;
97. Lajovic Milivoj, Ljubljana, Kamniška 10. premoženje v vrednosti 429.752.92
dinarjev, Zp 1171/46 t. j. tovarna M. Lajovic d. z o. z. do 30 % in tovarna Volta
d', z o. z. v Ljubljani;
98. Krener Jože, Polje 52, nepremičnine in premičnine v vrednosti 81.270 din,
Zp 1187/46;
99. čamalar Josip, Ljubljana, Groharjeva 23, nepremičnine in premičnine / vrednosti 15,119.971.10 din, Zp 1192/46;
100. Prelog Karol, Ljubljana, Dvorni
trg 1, nepremičnine in premičnine v vrednoti 4,865.816.57 din, Zp 1199/46;
101. česnik Ivanka, Ljubljana, Gosposvetska 14 a. nepremičnine in premičnine
v vrednosti 700.930 din, Zp 1209/46;
102. Klaver Ana, Tržič, Glavni trg 1,
nepremičnine v vrednoartj 479.398 din,
Zp 1247/46;
103. Jemc Helena, Ljubljana, Knezov
Stradon 60, nepremičnine v vrednosti
83.535 din, Zp 1268/46;
104. Jarc Ladislav, Ljubljana, Ižanska
It. 143, nepremičnine v vrednosti 225.616
dinarjev, Zp 1282/46;
105. Dolinar Franc, Ljubljana, Pred
Škofijo 10, nepremičnine v vrednoti
750.000 din, Zp 808/45;
106. Peteline Josip. Ljublana, Sv. Petra nasip 8, nepremičnine in premičnine
v vrednosti 7,655.179.76 din, Zp 1419/46;
107. Jesih Pavla, Ljubljana, Nunska 4,
premičnine v vrednost» 916.620 din, Zp
1435/46;
108. Jager Milan in Marija, Ljubljana,
Fužine 133, nepremičnine in premičnine
v vrednosti 2,446-472-07 din, Zp 1442/46,
Zp 1437/46;
109. Smeren Rudolf in Marija Ljubljana, Sv. Petra c 62, nepremičnine in premičnine v vrednosti 38.690 din, Zp
1440/46;
110. Rupena Ivan, Ljubljana, Sv. Jerneja 8, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 1,040.270.02 din, Zp 1450/46;
111. Kovačič Anton, LJubljana. Cigaletova 11, nepremičnine in premičnine v
vrednost« 1,808-244.39 din Zp 1451/46;
112. Mejač Franc, Zalog 14, nepremičnine v vrednosti 500.000 din. Zp 684/45;
113 Bajda Peter in Izidor, Ljubljana,
Pred Škofijo 14, nepremičnine in premičnine v vrednosti 805.000 din, Zp 805/45;
114. Dolinnr Alojzij. Ljubljana, Pred
škofijr 10. nepremičnine in premičnine v
vrednosti 1,300.000 din- Zp 807/45;
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115. Erjavec Franc, Ljubljana, Kobtlarjeva 10, nepremičnine • premičnine v
vrednosti 150.000 din, Zp 858/45;
116. Kocmur Marjan, Ljubljana, Društvena 34, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 250.000 din, Zp 868/45;
117. Kocmur Alojmj, Ljubljana, Društvena štev. 34, nepremičnine v vrednoeti
290.000 dm, Zp 869/45;
118. Sega Drago, Ljubljana, Kotnikov«
št. 16, premičnine v vrednosti 460.000 dia,
Zp 887/45;
119. Učakar Judita, Polje 23 (Ljubljana), nepremičnine v vrednosti 50.000din,
Zp 890/45;
120. Andoljšek Janez, Ljubljana, Tolstojeva 6, nepremičnine v vrednosti 220.000
dinarjev, Zp 892/45;
121. Bergant Peter, Ljubljana, Vodovodna 4, nepremčindne in premičnine v
vrednosti 750.000 din, Zp 896/45;
122. Capuder Alfonz, Sp. Bnišdoa 40,
premičnine v vrednosti 4.600 din. Zp
900/45;
123. Dolinar Andrej, Ljubljana, Bohoričeva 1, nepremičnine in ••••••••••• •
^vrednosti 750.000 din, Zp 906/45;
124. Leskovic Josip, Ljubljana,, Pertričeva 2. nepremičnine in premičnine v vrednosti 220.000 din, Zp 914/45;
125. Sitar Jože, Stožice 17, nepremičnine v vrednosti 22.000 din, Zp 921/45;
126. Dr. Sojer Franc, Ljubljana, Zaloška 187, nepremičnine v vredmoeti 160.000
dinarjev, Zp 923745;
127. Čeme Jernej, LJubljana, Dalmatinova 15, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 5,500.000 din, 197/46; '
128. Ocvirk Franc, Ljubljana, PovžetoV*
št. 38, nepremičnine v vrednoeti 1,000-000
dinarjev, Zp 407/46;
129. Zupančič Franc in Elvira, Ljubljana, Predjamska 23, nepremičnine in premičnine v vrednoeti 479.317 din, Zp 31/47;
130. Petelin Albin, Ljubljana, Rožna dòlina, Cesta V/43, nepremičnine v vrednosti 82.690 din, Zp 45/47;
131. Ing. Rueh Franc, Ljubljana, Mirje
It. 23, nepremičnine in premičnine •
vrednosti 367.505 din, Zp 65/47;
132. Mavlič Zvonimir, Ljubljana, Vrhovci St. 75, premičnine v vrednoeti 48.114
dinarjev, Zp 185747;
133- Bajuk Božidar, Ljubljana, Detelova 5, premičnine v vrednoeti 14-092 din.
/
Zp 67/47;
143. Dr. Vračko Edvard, Ljubljana,
Dermotova 27, nepremičnine in premičnine v vrednosti 221.829 din, Zp 95/47;
135- Perkon Drago, Ljubljana. Tyrieve
it. 47/b, premičnine v neugotovljeni
vrednosti, Zp 117/47;
1S6. Levanič Lea, Ljubljana, Lepodvweka 14, nepremičnine v vrednosti 118.190
dinarjev, Zpl46/47;
137. Dr. Potočnik Alojz in Jožica, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta V/4, premičnine v vrednost) 6.460 din, Zp 150/47;
138. Ribič Emil, Ljubljana, nepremičnine v vredno«!; 536.300 din, Zp 161/47;
139. Pirib Milito to Vera, LJubljana,
Goriška ll, premičnine v vrednosti 12.0••
dinariev, Zp 163/47;
140. Remec Lado, Jakob, Peter in Andrej, Ljubljana. Kersnikova 5, •••••••nine v vrednosti 313.440 din, Zp Iw$47;
141. MedvelČek Kari in Katarina, Domžale, nepremičnine v vrednoeti 90.480 dia,
Zp 160/47;
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14z. Uyrmc Au.iiej •1- in Milan, Ljubljana, ualjewca e nepiemičnine v vredni*.. 2.70U din, Zp l«4/47;
..o. Dremelj friuuc, .lu-J'Jik 7b, nepremičnine v vrednoti 119.300 din, Zp
647 /46;
144. Vrhovei' Ivan, Ljubljana, Borštnikov trg 3, nepremičnine-v vrednosti,22.488
dinarjev, Zp 656/46;
145. Prelog Lovro, Ljubljana, Dvorni
trg 3, nepremičnine in premičnine v vrednosti 15,905.937 din, Zp 703/46;
146. Dr. Megler Vendelin, Ljubljana,
Kolodvorska 11, premičnine v vrednosti
190.633.66 din, Zp 710/46;
147. Tvrdka Hrovat & Co. tovarna v
Ljubljani, nepremičnine m premičnine v
vrednosti 2,653.675 din, Zp 856/46;
14S. Florjane Ju-1 p Liunuau.', Miklošičeva 30, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 1,043-597.36 din, I 1611/48;
149. Serjak Anton, Ljubljana, Florjanska 11, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 29a275 din, Zp 711,46;
.150. Sesek Aloiz, Ljubljana, Pod gradom, 3. neprem čnine in premičnine v
vrednosti 65.345.56 din, Zp 722/46.
151. Ing. Vladimir Stare, Ljubi lana, Ma-^
riborska 4, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 9,669.973din, Zp 857/46;
152. Tavčar Josip. Sarajevo, nepremičnine, v vrednosti 5,h94.v50din Zp 860/46;
153. Baš Tomaž Zg. Hrušica 48, nepremičnine in-premičnine v vrednosti 126.541
dinarjev, Zp 884/46;
154. Mrva Stanko, Ljubljana, Kamnogoriška 19, nepremičnine in premičnine v
vrednosti 107.500 din, Zp 1)05/46.
155 Oven Ivan. Ljubljana. Vodnikova
6t. 286, nepremičnine v vrednost) 16.435
dinarjev, Zp 915/46;
-156. Pleško Jakob, Zg. Hrulica 9, nepremičnine in premičnine v vrpdncsti
174.479 din, Zp 916/46;
• 157. Bitenc Vinko Vižmarje 185, nepremičnine v vrednosti 51.000 din, Zp
247/46;
•158. 'Mejač Mihael, Zalog 14, nepremičnine v vrednosti 16.764 din, Zp 266/46;
.159. Dr.Plajh Avgust, Štora pri Celju,
premičnin» v Celju v neugotoviiem vrednosti. Zp 322/46;
160; cä'meaiik Henrik, Poljane 9 pri
St' Vidu, nepremičnine in premičninp v
vrednoeti 1.810 din, Zp 373/46;
161. Poaačnik Marija, Žg. KaSelj 94, no
premičnine in premičnine v vrednosti
82•95 din, Zp 408/46;
162 -7.HÌP Anton ml.. Rudnik 1, neprePT.vw.av in .premičnine v vrednopti 55.740
dinarjev, Zp 480/46;
163. Lampret Ivan, Vevče 8, nepremičnine v vrednoeti 128.451 din, Zp 510/46;
164. Pogačnik Feliks, Ze- Kašeli, nepremičnine in premičnine v vrednost'
82.895 din. Zp 325/46.
Okrajno sodišče za gl. mesto Ljubljana
dne 11. septembra 1950.
¥
."••'
10.008
1. -Ambrožič Alojz. Gaberje 14, nepremičnine in premičnino v vrednosti 167.524
dinarjev, Zp 53/46;
2. Anžič Janez Dobtunje 26 nepremičnine in premičnine v vreduopti 67-713
dinarjev, Zp 35/46;
3- Adajnič Frančiška. Škofljica 36, nepremičnine v vrednosti 51.323 din, Zp
654/46;
4. Arhar Franc. Horiul 66. nepremične., in premičnine v vrednost 3.100 dm,
619/46;
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34. Merkun Anica, DobrepoJje, nepre5. Bc/ziiai Alojz, Polhov Gradec 4, nepremičnine in premičnine v vrednosti
mičnine v vrednosti 58.610 din. Zp 640/46;
35. Malavašič Pavel, Bufajnova 9, ne959.1.jO din, Zp 92/46;
premičnine 111 premiente v vrednosti
6. Bub Janez, Notranje gorice 15, ne28.783 dm, Zp ••/46;
premičnine • premičnine v vrednosti
36. Novak Albin, Log 4, nepremičnine
123.521 din, Z p 67/46;
in premičnine v vrednosti 200.000 d• 11,
7. Ba.-tič Alojz, Ligojna 12, nqpremicZp 187/4,j;
nine in ptemičnine v vrednosti 50.573 din,
Zp 627/46;
37. Üblak Ivan, ôt. Jošt 4, nepremič8. Caserman Ivan, Stara Vrhnika, ne- nine in premičnine v vrednosti 232.143
premičnine v vrednosti 82.528 din, Zp dinarjev, Zp 100/46;
57/46;
38. Oblak Mari in, Vrblenje 50, nepre9. Čuden Limo, Kožarje 101, nepremičmičnine 111 premičnine v vrednosti 312.466
nine in premičnine v vrednosti llS.HOO dinarjev, Zp 139/46;
dinarjev, Zp 660/46;
S9. Peklaj Frani-, Brezovica 50, nopre10. De ž m;m han, Daljna *as 24, nem :nme 'n premičnine v vrednosti 26.329
premičnine m premičnine v vrednosti
di-arjev, Zp 77/46;
220 (,••) din Zp 905/45;
40. Po ijec Ivanka, Brezovica 10, ne11. l)u!ic»viuk Avguft. Vaše 40, neprepremičn
in premičnine v vrednosti
mičnine m premičnine v vrednoelj 410.167
13.000 din, Zp 150/46;
dinarjev, I 77/50;
41. Pristavec Kan, Preserje 30. nepre12 IMJ.IVI: Franc, Zadvoi 51, nepiemičnine m premičnine v vrednosti 35.000
mičnme v vrednosti 12.000 din, Zp 567/45,
dinarjev Zp 146/16;
13. Francelj Albina, PleMioa 2'2, ne12 Pe-trič Ivan Borovnica 85, neprepremičnine v vrednosti 00.230 din, Zp
m čnine in premičnine v vrednosti
66/46;
t.> i ''.72 din, Zp 1 170/46
14. ülaivan Jakob, Suše 3, iiej>umičn,,ie !
4:;. Puc dr. Frani- Dobrova, nepremičin. premičnine v vrednosti 22.903 din, Zp ! lune in premičnine v vrednosti 1,089097
431/46;
<: 11 r ,ev, Zp 635/4'i,
15. Goederer Josip, Želumije 23, nepre44. Petkovšek 1••••, Zaplana 33, nemičnine in premiatine v vredno.'' «3.437
in emičnine v vrednosti t?.5~4 lin, Zp
dinarjv, Zp 432/46;
',(). 17.
16- Gostič Jožefa, Lanišče29, nepremič15. Piistavec Janez, Pijavn gorica 2, nenine v vrednoeti 26.610 din, Zp 457/46;
premičnine in premičnine v vrednosti
17. Hren Ignacij, Verd 33, nepremič63 000 din, Zp 455/46;
nine in premičnine v vrednosti 1.409.121
46. Ro/.nik Ludvik, Plešivn-a 42, nepredinarjev Zp 48/46;
mičn ne in premičnine v vrednosti 103.564
18. Hudnik Alojz, Hruševo 21, nepredinarjev, Zp 60/46;
mičnine n premičnine v vrednosti 167 067
47. Regelj Ivan, Preserje 8, nepremičdinarjev, Zp 43/46;
nine in premičnine v vrednosti 44.201 din,
19. Hočevar Stanko. Vrhnika, nepremičZp 123/46;
nine in premičnine v vrednosti 1,393.795
48. Ramšknr Alojz, Brezovica 18, nedinarjev, Zp 1249/46:
premičnine n premičnine v vrednosti
20. Jenko Alojzij, Černuče 27, nepre204.521 din, Zp 76/46;
mičnine v vrednost: 125.778 din, Zp 468/46;
49. Slana Ludvik, Brezovica 24, nepre21. Jane Jože, Pleše 5, nepremičnin? in
mičnine in premičnine v vrednosti 123.329
premičnine v vrednosti 153326 'lin, Zp
dinarjev Zp 75'46:
708/46;
50 Sknr Radovan, LUija 13, nepremič22. Kržič Ivan, Rakitna 35, nepremičnine n premičnine v vrednosti 794-462
nine in premičnine v vrednost' «45.919
dinarjev, Zp 638/46:
dinarjev, Zp 25/46;
51. Skvarča Ivan, St. Jošt. nepremični23. Kastelir Alojz, Babna gorica, neprene in premičnine v vrednosti 42.193 d:n,
mičnine in premičnine v vrednotu 7•00•
Z p 4H/16;
dinarjev, Zp 4&•46 ;
52. Selan Jožef, Dobrunje 108, nepre24. Kadivee Stefan, Videm 36. nepremičnine in premičnine v vrednosti 48.412
mičnine v vrednosti 18.900 din, Zp 432/45,
dinarjev Zp 446/46;
25. Kadivee Franc, Dol 6. nepremičnine
53. Svete Franc, Sabočevo 23, neprein premičnine v vrednosti 10n.fXV)din. Zp
mičnem in premičnine v vrednosti 51.236
429/45:
dinarjev, Zp 725/46;
26 Košir Franc, Osredek 5, nepremič54. Sivir, Mihael, Iška vas 38, nepremičnine in premičnine v vrednosti 532.886 nine n' nremičnine v vrednosti 6.000 din
dinarjev, Zp 54/46;
Zp 165/46.
27 KTŽišnik Franc in Frančiška, Crni
55 Trobec Franc, Kožarje 26, nepremičvrh 10. nepremičnine in premičnine v nine in' premičnin« v vrednosti 1,930.000
vrednost, 380.920 din. Zp 26/46;
dinarjev, T 11/49;
28. Krušič Anton, ftešnjice 3 nepremič56. Tekavec Alojz, Klada 9, nepremičnine in premičnine v vrednosti 8 530 dinino in premičnine v vrednosti 70-000 din.
narjev. Zp 727/46;
Zp 433/46:
29 LeSnjak Franc, Bevke 26, nepremič
57. Vidonja Viljem, Dobrovo 77, nenine in premičnine v vrednosti 87.594 din
premičnine in premičnine v vrednost'
Zp 14/46;
80.950 din, Zp 89/46;
30. Leni? Franc, Rakitna 116 nepremič58. Vidmar Ivan. Plešivica 40. nepriv
nine in premičnine v vrednosti 15.212 din.
mičnine in premičnine v vrednoti 52.63
Zp S77/46;
dinarjev, Zn 1254/46;
31. Marolt Marjan, Verd 6, nepremič59. Zupančič Martin. Bukovica 14, nenine in premičnine v vrednosti 1,290.574 premičnine in premičnine v vrednost'
dinarje*. Zp 49/46;
342.475 din, Zp 862/46;
32. Mivšek Leopold, Zaplana 4. nepre60. Zakelj Janez. Planina 14, neprem^
mičnine in premičnine v vrednosti 44.980
nine in premičnine v vrednosti 23•.»dinarjev. Zp 131/46;
dinnrjev. Zp 116/46.
33. MriT'ster Franc. Gor. Gamfli"" 18,
nepremičnine in premičnine v vrednosti Okrajno sodišče za "kraj Ljubljana okol"»
dne 11. septembra 1950.
210.600 din, Zp 464746;
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Zemljiškoknjižni oklici
Rz 176/50 — a/10
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Uklio
o začetku poizvedb zaradi osnovanja nove
zemljiško knjige za katastrsko občino
Smihcl pod Nanosom v sodnem okraju
Postojna.
Z 2. novembrom 1950 se začno poizvedbe zaradi osnovanja nove zemljiške
knjigo za katastrsko občino Smihel pod
Nanosom. Poizvedbo bodo v času od 2.
XI. 1930 do 2. XII. 1950 visak delavnik
od 8. do 15. ure v Smihelu pod Nanosom,
št. 30.
K poizvedbam naj pridejo vsi posestniki, hipotekami upniki in vee druge osebe, ki imajo pravno korist od tega, da ee
poizvedo lastninske pravice aH da ee ugotovi istovetnost sedanjih označb parcel e
prejSnjimi označbami; navajati emejo vee,
kar utegno služiti za to, da ee pojasni
etanje stvari in da fo ohranijo njihove
pravice.
Tisti, ki imajo na teh zemljiščih ali na
njihovih delih zastavne, služnostno ali
druge pravice, prikladne za knjižni vpis
naj to pravice priglasijo, če želijo, da se
vpišejo v novo zemljiško knjigo kot ntara bremena. Priglasitve teh pravic ee morajo podajati pismeno ali uetno na zapisnik pri okrajnem 6odišČu v Postojni, soba
Št. 4, med 17. oktobrom 1950 in 2. decembrom 1950 pa v Smihelu pod Nanosom št. SO.
V priglasitvi naj ee natančno navedeta
pravica in vrstni red, ki se zanjo zahteva, kakor tudi zemljiškoknjižne vložke, v
katerih naj se opravi vpis. Navesti je tudi, na kaj se opira priglaeitvena pravica
in •• kaj zahtevani vrstni red- Priglasdtvene dolžnofiii v ničemer ne epremin|a to,
da je pravica, ki jo je treba priglasiti
morda očitna iz kakšne listine, ki je Že
>ri sodišču, ali iz kakšne sodne rešitve
Ftitd- Edino pravic in dejstev, ki so že razvidna iz listin, oddanih eodišču za pridobitev stvarnih pravic, ni vnovič priglašati.
Te bodo upoštevane uradoma.
Posestniki zemljišč in drugi uprav!"
čenči morajo prinesti k proizvedbam ozir.
priložiti svojim priglasitvam v izvirniku
ali prepisu vse epise, izipiske iz zemljiške
knjige, sodne odločbe ali druge listine,
kolikor so potrebne za obnovitev zemljiške knjige in kolikor jih imajo oni ali
njihovi zastopniki.
Da se vsakomur omogoči vpogled v podatke, ki jih je sodišče do zdaj že zbralo, bodo razgrnjeni posestni Usti fôznaml
parcel in lastnikov ter zemljiškoknjižne
mape od 17. X. 1950 do 31. X. 1950 v
smihelu pod Nanosom at- SO.
Okrajno 6odilfo v Postojni
dne 25. septembra 1950.

Oklici o skrbnikih
in razpravah
Ker bivališče tožencev ni znano, go jim
Postavljeni skrbniki, ki jih bodo zastoji na njihovo nevarnost in njihove
broško, dokler se sami ne ZRlasljo ali ne
""«nuicjo svojega pnohlašfpnra.
U 63/50—5
10589
Tožba za razvezo zakona: Gradišar
Alojz, miličnik, Sp. Zadobrava 16, p. Po4e PH Ljubljani, proti Gradišar Franči-
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ški roj. Boštjanžič, neznanega bivališča.
Razprava bo 31. XI. 1950 ob 8. uri pri
tem eodišču. Skrbnik Šinkovec Jože, sodni uradnik pri tem eodišču.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 29. septembra 1950.
G 900/50-3
10G97
Tožba za razvezo zakona: Stojko Magdalena, uslužbenka, Maribor, Cankarjeva
ul. 15 proti Stojku Frideriku, natakarju,
Mannheim T 5 - št. 15, Nemčija. Razprava bo 24. X. 1950 ob 7.30 uri pri tem
sodišču, eoba št. 86. Skrbnik Sancin Nada,
nižji pravni ref. pripravnik pri Okrožnem eodišču v Mariboru.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 30. septembra 1950.

Razni oglasi
St. Org. 55/49—66

10504

Objava
Z edločbo ministra za pravosodje LRS z
dne 29. IX. 1950, št- Org. 55/49-63, je
bil postavljen za območje okrožnega sodišča v Gorici tamkajšnji odvetnik dr.
2nideršič Anton za stalnega sodnega tolmača za nemSki jezik. Hkrati je bil odrezan dolžnosti stalnega sodnega tolmača za
območje okrožnega sodišča v Mariboru.
Ta odločba 69 objavlja po 5. členu
uredbe o stalnih 6odnih tolmačih • dne
16. II- 1949, Ur. list LRS, št. 7/49.
Ministrstvo za pravosodje LRS
St. 965/50
10590
Izvršilni odbor Odvetniške zbornice v
Ljubljani objavlja, da Je bil dr- Sijanec
Milan z dnem 10. avgusta 1950 vpisan v
razvid odvetnikov pri Odvetniški zbornici
v Ljubljani e sedežem v ••••• Soboti,
Odvetniška zbornica v Ljubljani
•
D. St 37.188/iP—1950
10558

Sprememba poštnega okoliša
Od 1. X. 1950 dalje bo pošta Sv. Andraž v Slov. goricah poslovala pod' novim nazivom Vitomarci.
Direkcija PTT, Ljubljana

Poziv upnikom in dolžnikom
naj v danem roku priglasijo terjatve oziroma poravnajo svoje obveznosti do podjetij v likvidaciji, sicer bodo dolgovi
sodno izterjani
10505
Republiška kmetijaka gospodarstva Slovenije, popolna delavska preskrbovalnica,
Kočevje, jo od 1. IX. 1950 v likvidaciji.
Priglasitveni rok: do 1. XI. 1950.
Likvidacijska komisija
Št. 878/171
10717
IZOS, oddelek za obrtniške zadruge v
LJubljani, je na podlagi 139. člena zakona o obrtništvu po ustanovitvi Obrtne
zbornice LRS prešel 1. oktobra 1950 v
likvidacijo. Priglasitveni rok: mesec od te
objave.
Likvidatorji
10718
Vzajemna posojilnica v Ljubljani, r.
z. • o. j.. Je v likvidaciji. Priglaeitveni
rok: do 31. X. 1950.
Likvidacijski odbor
pri Ministrstvu za finance LRS

10715
Zadružna zveza v Ljubljani, z. z o. j.,
je v likvidaciji. Priglasitveni rok: do 31.
X. 1950.
Likvidacijski odbor
pri Ministrstvu za finance LRS
10293-3-1
Potrošniška zadruga Jezersko je po
ßklepu abora zadružnikov 5. VII. 1949
prešla v likvidacijo. Priglasitveni' rok: do
1. XI. 1950.
Likvidacijski odbor
St. 224
7447-3-3
Obnovitvena zadruga z o- j. Hudi vrh,
p. Nova vas pri Rakeku, je prešla v hlikvidacijo. Priglasitveni rok: en mesec
od te objave.
Obnovitvena zadruga z o. j. Hudi vrh
v likvidaciji
10334
Bivši Zavod komisionarjev in za plakatiranje z. z o. j. v Mariboru, se je združil s podpisano zadrugo v enotno zadrugo. Priglasitveni rok za terjatve, ki so
obstojale do 30. VIII. 1950 je: tri mesece od le objave.
Zavod mariborskih postreščkov, z. z o. j.
v Mariboru, Mladinska ul. 4/II.
ŠL XI 347/1—1950
10235
Okrajno odkupno podjetje za živino in
mesne* izdelke, Jesenice, in Okrajno odkupno podjetje kmetijskih pridelkov in
6adja, Jesenice, sta prešli v likvidacijoPriglasitveni rok: do 30. XI. 1950.
0L0 Radovljica, ••••••. za finance,
215-10/50
10698
Potrošniška zadruga Zidani most je po
6klepu zbora 1. X. 1950 prešla v likvidacijo. Njene posle je prevzela podružnica okrajnega magazina Trbovlje. Priglasitveni rok: do 1. XI. 1950.
Likvidacijska komisija
Zidani mošt, St. Peter 76
St. 231/Mi
10895
Industrijski magazin Železarne Store
je prešel v likvidacijo. Priglasitevi rok:
do 15. XI. 1950.
Likvidacijska komitija
10696
»Otkost podjetje za promet e «nom to
slamo v Osjeku, A. Cesarea 4, je prešlo z
odločbo ministrstva za drž. nabave LRH,
št. 2694/50 v likvidacijo. Priglasitveni rok:
en mesec od te objave.
Likvidacijska komisija

Izgubljene listine
preklicu jejo
Accetto Jakica, Ljubljana, Klunova 8,
univerzitetno izkaznico.
10774
Ajdnik Jožefa. Ljubljana. Medvedova
10, osebno izkaznico 5t 957/47.
10496
Alt ,Ivan, Sv. Martin pri Vurbergu,
evid. tablico št. S—17'9 za kolo znamke
>NSU< št. 1190844.
10642
Andoljšek Antonija, babica, Hrovača 37.
Ribnica na Dol-, izkaznico za kolo, št, tablico 1169, li. okvira 374944104483
Arlanovski Ilije, Ljubljana, Frančiškanska ul. 5, osebno •••••••••, Jzdeno v
Ljubljani.
10567
Arnejc dr. Janko, Ljubljana, osebno izkaznico ilt. 031574. izdano 1. 1945- 10712
Armič Dominik, Dragomer 28, p. Brezovica, osebno izkaznico, izdano v Logu
1. 1945, knjižico za kolo, izdano v Ljubljani.
1•1
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Bahaik Anton, Ljubljana, Slomškova 1,
osebno izkaznico, izdano v Vel. Laščah
1. 1948.
10608
Badovinac Pcpca, Zalog Prečna, osebno izkaznico.
10492
Bajt Franc, Straža, Slov. Javornik, osebno izkaznico, izdano od MLO Gorice. 10560
Bajžclj Albin, Ljubljana, Celovška 130,
univerzitetno Izkaznico št. 390/46, izdano
od medicinske fakultete v Ljubljani.
10759
Balač Mile, V. P- 2667, et. Vid, Ljubljana, vojaško knjižico št. 17614.
10736
Batagclj Ana. Kranj, Planina, osebno
izkaznico.
10245
Battclino Bola, Ljubljana, Aljaževa 35,
univerzitetno izkaznico, izdano v Ljubljani 1. 1947.
10815
Battclino Mito, Ljubljana Aljaževa 35,
univerzitetno izkaznico, izdano 1. 1946 od
dekanata tehnične fakultete v Ljubljani.
10817
Bcc Marija, Ljubljana, Tomafevska 5.
delavsko knjižico.
10494
Berci? Ana, Virmaše 66, izkaznico za
kolo rep. št 14053, št. okvira 95715810319
Blokar Jožef, Križ 52, p- Tomaj, knjižico za kolo št. 1169.
104S5
Božič Miloš. Pince, kolonija št. 9, Dol.
Lendava, vojaško knjižico št. 1013, izdano
od v. p. 6125.
10145
Brcne© Jože, Rakitna, p. Borovnica,
knjižico za kolo, izdano v Škofljici. 10325
Brcnce dr. Ljudevit. Maribor, Delavska
20. '«ehno izkaznico, izdano v Llubljani
1{•
10645
B^loz Jožica, Bukovžlak 30, Celje,
oi?:'!"f izkaznico, izdano od KLO Teharje
pri rpiju.
10529
Burgar Franja. Ljubljana, Litijska iS,
knjižico za kolo, eviđ. st. 22259.
10398
Cerar Štefan, Skerjančevo 13, p. Radomlje, knjižico za kolo znamke »Gcerick'e« na
ime Tc-šar Janez, tov. št. 1567004. tablica SI. S—3-3316.
10317
Čolnar Pavla. Kranj, Jezerska c. 23,
kniižiro za kolo.
10499
Curk Lurško, Ljubljana, Mirjo 1, knjižice za kolo št. 24894.
10755
Čclik Dragica, Ljubljana. Obirska 22
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
10513
Česen Franc, Perovo, p. Kamnik, knjižico za kolo št. 9036. izdano v Kamniku10620
Čkaš Zofka, Celje, Muzejski trg, osebno
Izkaznico.
10345
čremošnik Žira poroč. Hajs, Ljubljana,
Erjavčeva 21. univerzitetno izkaznico.
10869
čretnik Milka, kolonija Franca Frčnika,
Zagorje ob Savi. osebno izkaznico. 10336
Deržaj Ncvenka, Ljubljana, Kolodvorska 28, univerzitetno izkaznico.
10860
Desanti JuHjan, Maribor, Barvarska 7,
dpiüvfiko knjižico št. 1300790.
10633
Direkcija Drž. žilnega fonda, filiala,
Ljubljana (Prometni odsek)', Slomškova 6,
evid tablico št. S—0640 Steyer 220.
10564
n
obnik Jože, Ejubljana, Moste, Slapni:
?ar "va 14", vojaško knjižico in osebno izkaznico.
10630
Dobrajc Mirko, Celje, Jetniška 20, osebno izkaznico, izdano ođ III četrti Celje.
10550
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Horvat Jakob, Maribor, Maistrova 12,
Dolinar Janko, Ormož 53, knjižico za
kolo, št. okvira 1067256, št. tablico 8655. vojaško knjižico, izdano V Pföju 194810827
10635
Domiter Jakob, Sv. Martin prj VurberHorvat Janez, Muretinci, Gajrvci, progu, prometno knjižico za kolo znamke metno knjižico za kolo št. 559, št. tablice
3609.
10489
»Dictator« št. 56761, ©vid. št. tablice S—
17—53, osebno izkaznico in osebno izkazHorvatec Marjan, Ljubljana, Cerkvena
nico na ime žene Marije10650
15, {-pričevalo IV. razreda srednje šole in
Drcu Vinko, Podlehnik pri Ptuju, spri- spričevalo o nižjem tečajnem izßitu, izdačevalo I., II. in III. letnika kmetijskega no 28. VI. 1938 od gimnazije Ljublana,
10500
tehnikuma v MaribOTU in maturitetno Vič.
Hrast Franc, OLO Jesenica, Samski
spričevalo št. 6 iste šole, izdano junija
1950.
10649 dem 6oba 12, osebno izkaznico in voiažkop
1024 >
Drnovščok Vcnccslav, Breg 22, Višnje- knjižico.
Hrovat Alojz, Ljubljana, Smartinska 24.
vik, osebno izkaznico.
10151
vojaško knjižico.
10465
Dvornik Jože, Brežice 27, osebno izkazHudoMvnik Anton, Kokrica 101, pošta
nico, izkaznico za kolo št- 1359777, reg.
št. 3761.
10367 Kranj, knjižico za kolo št. 5998 in osebno
izkaznico.
10115
Državno gospodarsko podjetje KLO Vojnvalec Jožefa, Maribor Gregorčičeva
nik, okraj Celje okob'ca, uradno štampaj6, oeebno izkaznico, izdano v Mariboru
ko.
10391
1945.
10844
Erjavec Jože, Dobrovca 15, p. Ig pri
Ivanctić Jurij, Ljubljana, Wolfova 4,
Ljubljani, vojaško knjižico izdano od "oj.
10617
odseka v Ljubljani.
10816 univerzitetno izkaznico.
Ivanctič Peter, Ljubljana, Wolfova 4,
Fabjančic Vida, Janeževo brdo 10 pPrem, osebno izkaznico št. 1091/46, izdano diplomo in spričevalo tehn. srednje šole
v II. Bistrici.
10362 strojnega oddelka (IV. letnik) v Ljub10709
Flisap Alojz, roj. 7. I. 1916, Apače 63, ljani, izdani 1. 1947.
Jaclinik Stefan, Ljubljana, Litostroj,
osebno izkaznico.
10118
blok 5, dovoljenje za bivanje v JugoslaviFranges Neža «mož. Medved, Starošin- ji, izdano od notranje uprave v Ljubljanice pri Ptuju, prometno knjižico za kolo
10762
znamke »Torpedo« št. 692137, evid- št. taJagcr Jože, roj. 3. IV. 1911 v St. Vidu
blice S- 2011701.
10638 na Dol., vojaško knjižico, izdano od CanFrlin Martin, etrugar, Stara vas 72, ta- karjeve brigade decembra 1945 v Mirni,
blico za kolo šl. 5533, izdano v Krškem. St. Rupert na Dolenjskem.
10862
10242
Jakopin Zvonko, Kranj, Huje 74, spriGajšek Olga, St. Jurij pri Celju, oseb- čevalo 4. razreda gimnazije, izdano v
no izkaznico, izdano od KLO Št. Jurij prt ••Kranju in spričevala L, II. in III. letnika
Celju.
10543 •••••-•••••• tekniku na, izdana v L ribljani.
10776
Gajzcr Sonja, Maribor, Obrežna 37,
evid. št. tablice S—16—5782 za kolo
Jancžič Franc, Ljubljana, Na gmajni 10.
znamke »Adler« št. 1270373.
10618
knjižico za kolo št. 5151.
10710
Jarc Ani, Vir 29, p. Domžale, knjižico
Gen. direkcija Strojegradnje LRS,
10318
Ljubljana, izkaznico za osebni avtomobil za kolo št. 506-3.
znamke »Vauxhalk, reg. št. 9186/50, izJavornik Alojzija, Sp- Brezovo, p. Višnja
dano v Ljubljani.
10738 gora, osebno izkaznico št. 30, izdano v
Višnji gori.
10497
Golobic Franc, Dolž 71, Novo mesto, voJesenko Blaž, Ljubljana, Stari trg 11,
jaško knjižico.
10498
evid. tablico motornega kolesa S—6136.
• Gorički Stefan iz Ljutomera, osebno iz10765
kaznico in izkaznico za kolo.
10390
Jošt
Božo,
Leveč,
Celje,
oeebno
izkazniGoriup Danilo, arh., Ljubljana, Slom1052*
škova 4, univerzitetno izkaznico, izdano co izdano od OLO Celje okolica.
Judež
Martin,
roj.
15.
L
1925
v
Novi
cov Ljubljani.
10754
ri 6, KLO Sv. Duh, vojaško knjižico.
Gorjup Anica, Ljubečna, nova hiša,
10767
Celje, oeebno izkaznico, izdano od KLO
Kambič
dr.
Vinko,
kapetan,
VP
2667
Ljubečna.
10536
brezplačno knjižico, izdano od
Grgujcvič Anica, Ljubljana, Riharjeva Ljubljana,
VTP št. 07850, serija B.
10474
6. knjižico za kolo št. 88307.
10515 a
Kavčm'k Marija, Pođpeć 18, p. P-reesrje,
Grgujovič Boris, Ljubljana, Kolezijska
delavsko knjižico.
10569
19, knjižico za kolo št. 03445.
10315
Kepa Viljem, Maribor, Pobrežje, NasipGrmck Franjo, Ljubljana, Kolodvorska na 20, prometno knjižico za kolo znam
22, študentoveko knjižico, izdano od uni- ke »Junior« št. 44831, evid. št. tablic«1
verze v Ljubljani.
10517 S—16—2759 in osebno izkaznico, izdano y
Grobljar Andreja, Ljubljana, Večna
Mariboru 1948. '
10831
pot 29, univerzitetno izkaznico.
10464
Kcrševan Marjo, Vižmarje 131 P; st
Vid, spričevalo IV. gimnazijo na Viču.
Hercog Jakob, Celje, Krožna pqt, oseb107H1
no izkaznico, izdano od KEÖ KaTobje.
Kimovec Alojzija, Šenčur 182 pri K•'
10546
nju. izkaznico za kolo. št. 29261, št. 'ab ';
Hladnik Ivan, Ljubljana, Tržaška 26/11,
10149
izkaznico za kolo znamke >Puch«, tov. št. ce 3564.
Klemen Stane, Brezje 48 pri Mariboru,
959546, evid. št. S-l-9881.
10461
Hočevar Marija, Krmelj 45 pri Treb- delavsko knjižico št. 1315194, izdano'n
Wf
njem, invalidsko odločbo št. 143683 in Mariboru pod reg. št- 17194.
Klcnovšck Terezija, Zavodna 63, C^.je
člansko izkaznico Zvezo VVI št. 49347.
l a
'' "
10473 oeebno izkaznico.

Štev. 31 — 14. X. ISSO
Kiep Frančiška, .Maribor, Betnavska 84,
osebno izkaznico, izdano" v Mariboru 1945.
10643
Kmetijska zadruga, vinarski odsek, Bizeljsko, evid. fablicd za tovorhf avtomobil
»Praga«, št. S—3699.
10205
Knez Stanislava, Ljubljana Večna pot
41, evid. tablico za kolo St. S-l—1041310778
Kočar Rajko, Celje, Zidanškova ulica,
osebno izkaznico, izdano od KL'0?Gaberjo
pri Celju.
10334
Kogovsek Jakob, roj. 6. VII. 1899, Rovto 1C0, osebno izkaznico.
10204
Konkolič Evgen, Dolenci 29, izkaznico
za kolo, tov. št. 24718, 6pozn. tablica St.
23—11—1285 in osebno izkaznico št. 24,
izdano od KLO Dolenci.
10403
••••• Adolf, Podgorica 73, p. Dol
pri Ljubljani knjižico za kolo št. 1321, izdano v Ljubljani.
10623
Kovic Nada, Ljubljana, Kolodvorska 6.
osebno izkaznico, uslužbensko iknjižico, izdano v Ljubljani in knjižico za kolo, izdano v Ljubljani.
10512
Kozovinc Marija, Zagrad 1, Celje, oeeb>no izkaznico it. 450, izdano ođ KLO Breg,
10532
Kravanja Anica, Ljubljana. Goeposveteka c. 13, delavsko knjižico, izdano od
Urada za delovno silo v Mariboru 25. X.
1945.
10732
Krčck Franc, Razvanje- HC, p- Hoče,
evid. tablico motornega kolesa S—04447
znamko »Puch«, tipa 1937 št-, motorja
85064.
10723
Krcl Ida, Celje, Titov trg 1, osebno izkaznico št. 131, izdano od I. četrti Celje
mesto.
10542
Krlilank'o Ivan, Ljubljana, knjižico za
kolo.
10463
Kristan Jožic», Ljubljana, Celovška; 43,
osebno izkaznico.
10411
Krivco Majda, Sarajevo, Kostantina Jettiča št. 57, osebna izkaznico.
10462
Krizo Jožef, Opčice 81, Podturm, knjižico za kolo, evid. št. S—10—3580 in osebno izkaznico.
10493
Kučič Vinko, Tlako št. 45, p. Rogatec,
Poljčane, k.ij^žico za l'o:o št. tablice 6584,
št. okvira 4b226.
10•
Kus Miloš, Hujo 32, p. Kranj, studentsko izkaznico, izdano 1- 1948 odi agronomeke fakulteto v Ljubljani.
10780
Laboda Rudi, VP 1652 Beograd, legitimacijo Tišje šolo UDV št. 166-S- 10516
LalioviE Aleksander, t- t. delavec. Celje, Lava 1, delovna knjižico številka I
472269, izdano od MLO Celje.
10714
»MAJDA«, Ljubljana, Jenkova 7, prometno knjižico za tricikel in ©vid. tablico
št. 019573 na imo Česnik Pavel »Majda«,
Ljubljana.
10859
Mali Anton, Dravograd 109, knjižico za
kolo znamko »Record«, št. tablice 1477/9
?
t- okvira 2130495, izdaco v Črnomlju.
10580
Malovič Matko, Novo mesto, Kapucinski
tr
g <3, knjižico za kole, evid. št. S—10—
'ß75, in osebno izkaznico.
10491
Markoska Katica, Ljubljana, Fužine 5,
"sobno izkaznico1°76.3
Markovi? Franc, Ljubljana. Pred Skofil(>
17, osebno izkaznico št. 093563.
10734
Mere Rudolf. Pobrežje 16 pri Ptuju, vo•41*0 knjižico.
10248
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Mesojedec Stane, Grosuplje 20, delavsko knjižico št. 1402968, izdano od Okr.
podjetja mehanične delavnice Grosuplje.
1070S
Mcško Ivan, Gajevci 34, prometna knjižico za kolo, št. 383, št. okvira 227445,
evid. št. S—203433.
10315
Milavec Jože, Ljubljana, Ralcovniška 8,
pabavno knjižico, izdana od notr. upravo
Ljubljana.
10561
Milavec Zora (Doroslava), Ljubljana,
Rakovniška 6, nabavno Knjižico št. 622 in
št. 1041 Dojenček.
10730
Milost Kristina roj. Poberaj 6. VII.
1879 Solkan, UL IX. korpusa 240, osebno
izkaznico št. 2583, izdano v Solkanu.
10048
Ministrstvo za pravosodjetliRS, Ljubljana, izkaznico za kola fcn&m&'é >l3ürkoppc,
evid. št. S—1—1452, tov. št. 178976.
10821
Mis Jelica, Vikrče 18, p. Medvode, knjižico za kolo št- 24ll, izdano v Medvodah.
10619
Mišmaš Avgust, roj. 1931 v Ambrusu,
delavec v TUdnikn Kočevje, izkaznico za
kolo.
10392
MIftkaç Mira, poro«. Vukmirovič, Ljubljana, žibertova; 7, spričevalo o. veliki maturi tečajne gimnazije za aktiviste in borce,
Izdano v Ljubljani.
10777
Može, Vladimir, Sežana 1, Upr. LM,
uslužbensko Ijfijižico št. 84805, izdano 24.
IX. Ï947 v Ljubljani.
10614
Nanut Adolf, Ljubljana, Smartinska 136,
osebnq izkaznico, jzd'ftnò 6. XI. 1949 v
Lìttbl]anì.
10733
Ncgode Ignac, Verd 109, p. Vrhnika,
knjižico za kolo št. 6853.
10568
Negode Ignac mL, Verdi 109, p. Vrhnika, knjižico za kòlo, sì. 6852.
10568a
Novine Malka, Gradno -43, Višnjevik,
osebno izkaznico..
1015Ìa
Okrajna zveza kmetijskih eadrug, Gornja Radgona, uradno irampiljko (okroglo)
8406
Okrajni komite KPS, M. Sobota, prometno knjižico Št. Ö071 na ima Okrajni
odbor OF v M. Soboti za motorna kolo
št. 721205, reg. št. 03822.
10470
Okrajni magazin, Dolnja Lendava, delovno knjižico št. 1375788 na ime Varga
Vendela Ludvik, roj, 25. I. 1930 v Gor.
Lakcšu, Dol. Lendava.
10252
Ortan Leopold, Maribor, Tomanova 7,
osebno izkaznico, izdano v Mariboru 1946.
10637
PausiS Antonija, Ljubljana, Livada 9,
osebno izkaznico in delavsko knjižico.
10562
Pelkoc Anton, Sp. Hudinja, Celje, osebno izkaznico, izdano cd' KLO Sp. Hudinja,
Celje.
10520
Periolja Kristina, roj. 18. XII. 1903,
Hlevnik, Naklo, osebno izkaznico. 10579
Petek Ana, Celje, Stanetova 17, osebno izkaznico, izdan© od notr. odseka Celje mesto.
10549
Petkovič Dušan, Ljubljana, knjižico za
kolo 5t. 33532 in ofic. nabavno knjižico
za celo leto ter dopolnilno knjižico Številka 2624. izdani od VP 7309, Polje.
10612
Petrinja Josip, Petrinje 1, p. Kozina,
Sežana, roj. 2. V. 1907, osebno izkaznico
in orožni list.
9985
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Pctrovčio Ivan, Rakitna 53, p, Borovnica, vojaško knjižico" • osebno izkaznico.
10524
Perzič Djukica Maribor, Tomšičev drevored 1, potrdilo o c\èm pri »Čovrtnink
Maribor.
10639
Pilili Ana, Celje, Kersnikova 19, osebno izkaznico, izdano od K-Eu Dolgo polje.
10522
Pilko Berta, Sp. Hudinja, Celje, osebna izkaznico, izdano od'KLÖ Sp. Hudinja,
Celje.
10531
Pipuš Milka, Celje, Cinkarniška pot 1,
osebno izkaznico, izdano Ódt'KLXJ'Ruse.
10551
Elaznik Stanislav, Plešiveo št. 51» p. Velenje, osebno izkaznico ïb 'delovno pogodbo.
10203
Podgornik Vida, profesorica, na gimnaziji v Solkanu, Cesta IX. korpusa 193, začasno osebno izkaznico, izdano v Solkanu.
1Ô363
Podjetje za melioracije, Ljubljana, evid.
tablico S—7068 za osebni avtomobil znamke »Fiat Balilla«.
10740
Potočnik Angela, Log pri Brezovici,
knjižico za kolo.
10563
Potušek 'Anica •••••. Berger, Ljubljana,
Poljanska 58, osebno izkaznico.
10775
Praprotnik Ludvika, Ljubljana, Masarykova 2a, režijsko izkaznico za pomiški
in brzi vlak, izdano od Direkcijo železnic,
LJubljana.
10731
Prime Leopold, Topolec 52, p. Trnovo
pri •. Bistrici, knjižico za kolo znamko
»Roma«, št. okvira 0^071 in osebno izkaznico, izdano od KLO Topolec.
9927,
Proscnik Franc, Ljubljana, Hrenova 12,
vojaško knjižico10468
Prostovoljna gasilska četa Vič. prj Ljubljani,tablico za kolo znamke »Eskac številka S-017799.
10867
Przyhoda Jurij, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta VIII. št. 18, oeebtoo izkaznico,
knjižico za kolo št. S—1—11332.
10757
Pujič Miodrag, zastavnik, voj. pošta
2667, Ljubljana, oblačilno knjižico številka 07803 in oblačilno knjižico brez številke.
10756
Rakef Martin, Teharje 49, Celje, osebno izkaznico, izdano od KLO Teharje.
Î052S
Raiboršek Maks, Ljubljana, Lepi pot 14,
evid'. tbalico št. S—1—27771, izdano v
Ljubljani10S20
Rebec Silva, Trnje 54, p. Št. Peter na
Krasu, osebno izkaznico št. 12.
8445
Renko Alojz, št. 1, p. Sava pri Litiji,
knjižico za kob št. S—2—11734.
10366
Ribič Jože, Latkova vas 5, Sv. Pa7el
pri Preboldu osebno izkaznico, izdano od
KLO Sv Pavel pri Preboldu.
10533
Rihard Rafael, Savije 93, p. Jezica, šolsko spričevalo ,-> zaključnem izpitu strokovne šole Ljubljana-Šiška.
10753
Ristič Radila, voj. pošta 4979, Novo mesto, knjižico za kolo evid- *t. S—10—371.
10727
Robič Andrej, Ljubljana, Aškerčeva 15,
izkaznico medicinske fakultete, izdano
1. 1947 od 'medicinske fakulteto v Ljubljani.
10858
Rođe-Kersnikova Aga. Celje, osebno izkaznico, izdano od MLO' Celje.
10537
Roje Ivan in Kumer Vera, Celje, Dečkova 35, osebni Izkaznici.
10525
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Kola Rudolf, Vitomarci 62, Sv- Andraž v
Slov. gor., knjižico za kolo, St. S—20—
125631 in knjižico za kolo na ime Kocmut Stelan, Rjavci 7, Vitomarci.
10361
Ropret Vladimir, Šenčur 183 pri Kraaju
knjižico za kolo št. S—6183. št. okvira
2702771, izdano 1. 1947 v Kranju. 10866
Rošelj Ludvik, Ljubljana, Ulica na
Grad 5, izkaznico o predvojaški vzgoji
St. 16, izdano 1- 1950 od MLO Ljubljana.
10864
Rouhetto Luigi, Ljubljana Št. Vid, osebno izkaznico, izdano v Solkanu.
10707
Rozman Janez, Domžale, Šolska ulica 4,
univerzitetno izkaznico št. 310.
10863
Rozmanič Silva, uradnica OLO Radgona,
knjižico za kolo znamke >Puch<, št. S—
22—4590, št. okvira 119095210244
Rožič Marija, Ljubljana Moste, Puhlinova 2, osebno izkaznico, izdano v Mostah
1. 1945.
10622
Ručigaj Marija, Ljubljana, Zaloška 113,
»pričevalo II. letnika, izdano od trgovske
obrtne šole v Ljubljani.
10613
Rudnik živega srebra v Idriji, evid. tabltoo tov- avtomobila znamke >Fiat« št633, št. tablice 6949, izdano v Idriji.
10857
Rusjan Slavica, dijakinja Tolmin, stan.
v Renčah, roj. 5- XII. 1928 v Biljah, zdaj
v Kobjeglavi, osebno izkaznico, izdano v
Tolminu.
10471
Sagadin Tončka-ženka, Maribor, Ribni••• 4, osebno izkaznico in orožni list.
10314
Sajevec Mate, Rečica 125 pri Ceiju
osebno izkaznico, izdano od Petrovca na
Mlavi.
10548
Saksiđa Viktor, trg. pomočnik, roj. 24.
III. 1922 v Svetem, Sežana, osebno Izkaznico, izdano v Komnu 1. 1947.
10049
Salobir Alojz, Celje, Dežno 8, knjižico
za kolo reg. št 4144410764
Simovič Ana, Ljubljana, Mestni trg 7,
osebno izkaznico, izdano od NM v Ljubljani.
10760
Skopec Jože. Bistra, p. Borovnica, knjižico za kolo št. 14633, izdano na Vrhniki.
10629
Slapnik Ivan, Tmovlje pri Celju, osebno izkaznico izdano od Tovarne emajlirane posode v Celju.
10530
Spindlar Anton, posestnik na G- Krapju
št. 27, izkaznico za kolo znamke usrana«. 21335, št. okvira 174689.
3596
Spolad Jože!, Idersko 44, Tolmin, voja••• knjižico št. 2378, izdano od voj. odseka Tolmin.
10147
Sreboi Anton, Vrhnika, Sv. Trojica 8
osebno izkaznico St. 155, izdano v Košani,
Postojna10742
Stare Uršula, Velike Lipljene 16, pGrosuplje, delavsko knjižico št. 1459602,
Izdano 18. XI. 1948 v Ljubljani. 10514
StraliSar Alojz, Unec 103 Rakek, roj.
6. VII. 1902, osebno izkaznico.
7211
Suhodolčan Franc, Maribor. Tezno, Iršiceva 6, prometno knjižico za kolo znamke
>Puch<, evid. 11 tablice S—16—12112.
10632
Sabeđer Konrad, Korena pri Sv. Barbari v Slov. gor., prometno knjižico za kolo
marnv» »NSU« št. 673788. evid. št. tablice S 17-392.
10647
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Sebjanič Olga, Ljubljana, Linhartova 26,
izkaznico višje Pedagoške šole v Ljubljani.
10868
Sedivi Konrad, zidar, Zg. Kungota,
prometno knjižico za kolo.
10250
Sežko Cecilija, Zagrad 22, Celje, osebno izkaznico, izdano od MLO Celje. 10547
Skrbeč Terezija, Ljubljana, Vič, Čampova 4 knjižico za kolo št. 12183, izdano
v Ljubljani.
10729
Skufca Alojzij, major, LJubljana, Zvezdarska 4, knjižico K 4, izdano od komande mesta Ljubljana, št. rap. 32, reg. št.
64.
10621
Štrukelj Jožo, Laze 10, Uršnasela, vojaško knjižico.
10728
Suligoj Stanko, rojen 15. VI. 1898, Vuzenica, nameščenec gozdnega skladišča in
manipulacije, Vuzenica 54, vojaško knjižico Izdano od voj. odseka Dravograd
1948.
10571
Sragan Lojze, Ljubljana, osebno izkaznico, izdano v LJubljani.
10495
Tahman Alojzij, Partinje, Sv. Jurij v
Slov. gor. prometno knjižico za kolo
znamke >Steyer-Waffenrad<, evid. št. tablice S—17-2214.
10646
Tambosso Livio, LJubljana, Koželjeva 4,
roj. 19. II. 1924. Spilimbergo, Italija,
osebno izkaznico ita!. St. 5214.
10565
Tomažiii Franc. Brezovo 7, p. Studenec
pri Krškem, prometno knjižico za kolo št.
S-ll-1932, tov. št. 123811.
Ï03S9
Tomše Emil, Celje, Cesta na Grad 5,
osebno izkaznico, izdano od MLO Ptuj.
10524
Tomšič Ivan, Crna 120 pri Prevaljah,
izkaznico za kolo št. 2757, izdano v Slovenjem Gradcu.
9788—8—2
Topler Marko. pek. pomočnik Črneče
pri Dravojradu, vojaško knjižico, izdano
od vof. odseka Slov. Gradec9392
Trampuš Marija, Jarše, p. Radomlje,
osebno izkaznica, izdano v Jaršah 1.1945.
10570
Trgovsko podjetje Slovonija avto, Ljubljana. Frankopanska, prometno knjižico za
tovorni avtomobil >Dodge< številka S—
1897/1949.
669S
Trolt Josip, Bistra št. 1, p. Borovnica,
osebno izkaznico, izdano v Postojni in zkaznico za kolo St. 4437, evid. št. 347810737
Turk Janez, Ljubljana, Kožarje 142,
knjižico za motorno kob znamke »Zündap<
št. 354660, evid. št. S-014788, tipa 193810706
Umek Franc, Loke, p. Divača, evid.
tablico za kolo št. S—29—2319.
10311
Unterveger Pavlina roj. Crček 20. XII.
1930, Apače 70. Radgona, osebno izkaznico.
10119
Urlep Ana. Maribor, RibnlSka 2, delavsko knjižico št. 1298991.
10634
Uršič Ivan, roj. 9. IX. 1886, Svino 14,
KLO Kobarid, osebno izkaznico.
10405
UršiČ Franc, roj, 25- III. 1886, St. Peter
pri Gorici 143, osebno Izkaznico zase In
za hčer.
10092
Valant Marija, Ljubljana, Grasseliieva
18, spričevalo I. letnika iz 1. 1950, izdano
od srednje šole za turizem in gostinstvo
v LJubljani.
10609
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Vaši Jože, Ljubljana, Krekova 4, režijsko železniško in partijsko izkaznico.
10735
V«rlič Vlado, Solkan, nabavno knjižico
Minot Ljubljana št- 1319, ser. M, izdano od
Preskrbe Minot10730
Verk Ludvik in Verk Justina, osebni
izkaznici, izdani od MLO Celje10526
Veršec Jože, Zg. Lušica 111, Bizeljsko,
prometno knjižico za kolo znamko >Steyer«, št. okvira 13822S, reg. št. S—11389.
10313
Vidic Vera, Medlog, Celje, osebno izkaznico št. 25810540
Vidmajer Franc, Slov- Bistrica 194, izkaznico za kolo, at. tablice 944, tov. št109285.
10577
Vidrih Minka, Maribor, Partizanska 26,
osebno izkaznico, izdano v Hruševacu,
Srbija 1944.
10641
Vistaler Amalija, Maribor, Zg. Radvanje, Ob ribniku, delavsko knjižico številka
1304638, reg- št. 6638, izdano v Mariboru10640

Vlzjak Franc, Cerklje, Slomškov trg 6.
osebno izkaznico št- 129310341
Voäkovojnik Slavko, Ljubljana, KoroŠčeva 8, osebno izkaznico.
10628
Vračko Gusti, Miško Kranjčeva 27, CIJe, osebno izkaznico, izdano od MLO Celje mesto10339
Vračko Rudolf, Miško Kranjčeva 27, Celje, osebno izkaznico, izdano od MLO Celje meeto10538
Vrančič Vladimir, Ljubljana, Beethovnova 16, knjižico za kolo št. S—1—2-1507
in osebno izkaznico št. 057802 .
10761
Vranko Jožefa, Sp. Hudinja, Celje,
osebno izkaznico, izdano od notr. odseka,
Celje.
10544
Vucko Martin, Dol. Bistrica št. 39. pCreneovci, izkaznico za kolo znamke
>Chuker<, št- 5501286.
10578
Zabret Ciril, Gunclje 49, St. Vid nad
LJubljano, knjižico za kolo št. 30242, izdano od NM LJubljana-Mcete.
10616
Zagorlčnik Fortunat, Breg 2, Celje,
osebno izkaznico, izdano od MLO Celj«110535
Zagoričnik Stane, Ljubljana, Glinška
št. 12, izkaznico medicinske visoke šole
v Ljubljani.
10711
Zemljak Martin, Ljubljana. Tobačna tovarna, vojaško knjižico, izdano od voiodseka v Kočevju 1947.
10610
Žagar Ivan, Šenčur 149, Kranj, delavsko knjižico.
10360
Železniški avtooddelek, Ljubljana, prometno knjižico za tov. avtomobil znamke
>Ford< št. S-8578.
10615
Živec Katarina, Skopo 24, Sežana, osebno izkaznico, izdano v Sežani.
10705
Žnidar Rudolf, Radenci, pomočniško
spričevalo, potrdilo o stalni nesposobnosti
dovoljenje o izvrševanju obrti trgovine »
mešanim blagom, potrdilo o odjavi trgovine z mešanim blagom, dekret, izdan
od komiteja za turizem in gostinstvo
ter učno in pomočniško spričevalo, aovoljenle 7ä samostoin.) vodstvi- trgov'"z mešanim blagom, izdano od trK°v*.'<,
zbornice v l.'iiWinni na ime Žnidar»*ini«
rija.

i«; i < ,„ . uradni Ust LRS«, Direktor tu odgovorni urednik: dr. Raetko Močnik, tlake iekarna »Temete Tomšiča<. val v Ljubljani.
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LJUDSKK REPUBLIKE ižLOVKNIJE
Priloga k 32. kosu. z dne 24. oktobra 1950

Lotnik VII

Štev. 32

Razglasi ia oglasi
Opozorilo naročnikom 1
Zaradi poenostavitve dela v naši upravi ter zaradi boljšega pregleda in določitve,
naklade
bomo v letu 1951 pošiljali Uradni list LRS samo tistim naročnikom, ki se bodo do
15. februarja 1951 priglasili in placali naročnino v znesku 240 din za celo leto 1951 vnaprej.
Po 15. februarju 1951 novih naročnikov ne bomo več sprejemali. Kdor bo zamudil
ta rok, bo moral kupovati Uradni list LRS v prodaji na drobno, kolikor bo list zaradi omejene naklade sploh na razpolago.
Da preprečimo poznejše reklamacije in nesporazume obveščamo vse naročnike o
novem načinu plačevanja naročnine že zdaj, tako da bodo lahko planirali svoje izdatke za
Uradni list LRS pravočasno. Stalnim naročnikom iz l. 1950 bomo ustavili nadaljnje pošiljanje lista konec januarja 1951, kolikor do takrat ne bodo naročnine vnaprej že poravnali.
Vplačila za naročnino v 1.1951 se lahko pošljejo že zdaj.
Državna gospodarska podjetja in ustanove naj nakažejo naročnino z virmanom na
naš tekoči račun pri Narodni banki FLRJ, centrala za Slovenijo, št. 601-90190-0, ostali
naročniki pa po položnicah na isti račun.
Ravnateljstvo »uradnega lista LRS«
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odločba Po. št. 2065/41 z dne 31. XII- 1946;
z odločbo iste vlade IV št. 3233/3 • dnu
21. VII. 1950 je prešlo podjetje v pristojU 1219/13-50
Ministrstvo za kmetijstvo LRS razglaša nost vlade LRS.
Operativni upravni voditelj: Generalna
po 2. in 8. členu uredbe o preprečevanju ,
in zatiranju nalezljive ohromelosti pra- » direkcija za strojegradnjo LRS.
šičev (Uradni list LRS, št. 24-150/49), da
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
»o v Ljudski republiki Sloveniji z na- Marinič Vjekoslav, direktor, ing. 2elezlezljtoo ohiomeloetio prašičev okuženi nlk Milan, gl. inženir. Franko Dušan,
okraji: Maribor medito. Maribor okolica, komercialni direktor. Rotar Metod, v dPoljčane, Ptuj in Trebnje, ter da okraja šeta računovodstva, po zakonitih pooblaMurska Sobota in Slovenj Gradec nista stilih.
več okužena e to boleznijo.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 4. oktobra 1950
Ministrstvo za kmetijstvo LRS Ljubljana
St. 243401/1-1950
11025
dne 21. oktobra 1950.

Razglasi ministrstev
in ljudskih odborov

Drž. št. 2.380/50
11173
2 odločbo MLO glavnega mesta Ljub'jane, poverjeniltva za notranje zadeve z
dne 17. X- 1950, drž. it. 2380/50, je bila
Gebertu Stelanu, roj. 19. V. 1922 v StraSišču, okraj Kranj mesto, majorju v Ljub'l'ani, Rečna ul. 8, po 21. členu zakona o
"sebnih imenih dovoljena sprememba
rodbinskega in rojstnega imena v S t e p k o
Migo.
Sprememba velja od dneva te objaveMLO Ljubljana, poverj. za notranje sadeve

[

Register državnih #
gospodarskih podjetij
'• vsaki registraciji je sedež podjetja
*na?en v besedilu, dan vpisa, spremembo
ali izbrisa • " datumu

Vpisi
'850.
Besedilo: »Iskra«, tovarna za floktrolc
nniko in fino mehaniko.
Poslovni predmet. Izdelovanje elektrotehničnih, strojnih finomekaničnib in
Podobnih izdelkov.

•

1851.
Besedilo: Tovarna poljedelskih strojev,
Maribor.
Poslovni predmet: Izdelovanje poljedelskih strojev v lastni livarni.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba St. S—zak 64 z dne 6. XI. 1946.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za strojegradnjo LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Tekavc Jakob, direktor, Boksa Branko,
personalni referent in Kalinger Jože, žef
računovodstva, po zakonitih pooblastilihMinistrstvo za finance LRS. Ljubljana
dne 9. oktobra 1950.
St. 243482/50
11034

•

1852.
Besedilo: Elektrarna Trbovlje.
Poslovni predmet: Proizvodnja in prodaja električne energije.
Ustanovitelj podjetja' Vlada FLRJ, od
ločba IV St. 1895/49/8 z dne 31- III. 1949:
pristojnost vlade LR Sl^vpnije ie .>r-'51'
podjetje Z odločbo vlade FLRJ IV, ?t.
1?•4/3 • dne 16. III. 1950.

Operativni upravni voditelj: Generalna
(ürekeija za elektrogospodarstvo LRS. :
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo;
Mervič Igor, direktor, Svetlin Arno,
.••'la ni inženir, Jordan, Ivan, glavni računovodja in TauSič Andrej, blagajnik, po
zakonitih predpisih. Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 11. oktobra -1950.
St. 243487/50
11036
1853.
Besedilo: Bombažna tkalnica, Vižmarje
nad Ljubljano.
Poslovni predmet: Industrijsko izdelovanje bombažnih in volnenih tkaninUstanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba S-zak 585 z dne 25. IX. 1948.
Operativni upravni voditelj: Uprava
mestne tekstilne industrije Ljubljana.
Podjetje zastopata In zanj podpisujeta:
Vonia Jože, direktor, • Dobnikar Terezija, računovodja.
MLO Ljubljana; poverjeništvo za finance,
dne 7. oktobra 1950.
Fin. 5t. 3648/50'
10916
1854.
Besedilo: Okrajna ekonomija, Teharje.
Poslovni predmet: Vrtnarstvo, sadjarstvo, po možnosti tudi živinoreja.
Ustanovitelj podjetja: OLO Celje okolica, odločba St. 30/50 z dne. 20. IX. 1950.
Operativni upravni voditelj: OLO. Celje
okolica, poverjeniätvo za kmetijstvo.
Podjetje zastopa in, zanj podpisuje:, .
Valentinih Ferdo, upravnik,'v vseh zalivali .eamostojno.
,
OLO Celje »kolica, poverj. za finance,
dne 4. oktobra 1950.
St. 3Ö13
10885

1854-a
Besedilo: Krajevna gostilna »PekrČan«,
Pekre (št. 15).
Poslovni predmet: Nakup in prodaja jeetvm in pija£.
Št. 3364/1—V/6-1950
10847
Besedilo: Krajevna krojaška in šiviljska delavnica, Pekre (št- 36).
Poslovni predmet: Krojaška in šiviljska delaSt. 3367/1—V/6—1950
10S48
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj obeh podjetij: KLO Pekre.
Podjetji zastopajo in zanje podpisujejo:
Gorše Alojzij, upravnik, Vokan Franc,
knjigovodja ter Kalič Viktor, za operativno upravno vodstvo.
Besedilo: Krajevna gramoznica, Razvanje (št. 23).
Poslovni predmet: Kopanje in prodaja
gr&moza.
Ustanovitelj podjetja in operativni in
upravni voditelj podjetja: KLO Razvanje.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Gralič Peter, poslovodja.
St. -2964/1— V/6-1950
10851
Besedilo: Krajevna gostilna, Sv. Duh
(Št. 17).
Pcslovni predmet: Nakup in prodaja (eetvin in pijač.
Ustanovitelj podjetja in operativni
upravni voditelj: KLO Sv. Duh na O. v.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
O- aid Maks poslovodja, in Krampi
Ivan.
St. 3362/1-V/6-1950
10S41
Besedilo: Krajevno krojaštvo za izdelavo moških in ženskih oblek. Sv. Lovrenc
na Poh. (št. 32).
Pbđlovni predmet: Izdelovanje oblek in
perila.
Ustanovitelj in operativni upravni
voditelj podjetja: KLO Sv. Lovrenc na
PohPodjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Maučnik Roman, poslovodja, in Erpič
'Ana, knjigovodja.
St. 3368/1—V/6—1950
108-16
Besedilo: Krajevna mesarija, Zg. Dupiek (St. 19).
Poslovni predmet: Klanje živine, prodaja mesa 1er vsa dela te strokeUstanovitelj in operativni upravni voditelj podjetja: KLO Zg Duplek.
Podjetje zastopata n zanj podpisujeta:
, Golob Dominik, poslovodja, in Laebaher FrancSt. 3366/1-V/6-1950
10840
OLO Maribor okolica, porerj. za finance,
dne 5. oktobra 1950.
•
1855.
. Besedilo: Okrajno podjetje za odkup
poljskih pridelkov Maribor okolica, Maribor (Heroja Slandra ul. 18).
Poslovni predmet: Odkup poljskih pridelkov.
Ustanovitelj podjetja: OLO Maribor okolici.
Operativni upravni voditelj: OLO Maribor okolica, poverjeništvo za drž. nabavePodjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Plaveč Jurij, direktor,, v odsotnosti Lijen Vojko, Kieler Leopold, računovodja,
1n v" odsotnosti tega Arnuš Franc
OLO Maribor okolica, poverj, za finance,
dn^ 4. oktobra 1950.
St. 2891/-V/6-1950
10849
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1856.
éeseduo: Delavsko uslužbenska restavracija, KLO Dol. Toplice.
Poslovni predmet: Prodaja jeetvin in pijač.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj podjetja: KLO Dol- Toplice.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Paar Franc, poslovodja, po pravilih
podjetja.
»
OLO Novo mesto, poverj. za finance,
dne 5. oktobra 1950.
St. 3672/1
10772

•

1857.
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje, ML0
Novo mesto (Sokolska ulica 2).
Poslovni predmet; Nakup m prodaja
trgovskega blaga, sadja in zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov.
Ustanovitelj podjetja: MLO Novo mesto.
Operativni upravni voditelj: MLO Novo
mesto.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Blaži« Ivan, upravnik, Lenard Pepca,
gl, knjigovodja in Gričar Jože, namestnik,
•po zakonitih pooblastilih.
0L0 Novo mesto, poverj. Za finance,
dne 17. oktobra 1950.
St. 3947/1
11175

•
1858.

Bendilo: Okrajno splošno trgovsko podjetje, Postojua.
Poslovni predmet: Nakup in prodaja
poljedelik h, industrij-kih prehrambenih
in drugih industrijskih proizvodov, izvoz
blaga v inozemstvo in uvoz blaga iz inozemstva.
Ustanovitelj' podjetja: OLO Postojna.
Operativno upravni voditelj: 0L0 Postojna, poverjeništvo za trgovino in preskrTjo.
Podjetje za (topajo In zanj podpisujejo:
Znidaršic Venceslav, direktor, Sever
Janko, komercialist in ing. Počkaj Rado
glavni računovodja, vsi po danih zakonitih pooblastilih.
0L0 Postojna, poverjeništvo za finance
dne 12. oktobra 1950.
St. 2523/1—60
11046

•
1859.
Besedilo: Krajevna brivnica. Sv. Lovrenc na Dr- p.
Poslovni predmet: Vsa dela frizerske
obrti.
St. 1609/1-50 '
10769
Besedilo: Krajevna mehanična in kovaška delavnica, Sv. Lovrenc na Dr. p.
Poslovni predmet: Vsa dela mehaniške
in kovaške stroke,
St. 1C08/1—50
10771
Besedilo: Krajevna mizarska, kolarska
in eodarska delavnica. Sv. Lovrenc na
Dr. p.
Poelovn, predmet: Vsa dela mizarske,
kolarske in sodarske stroke.
Št. 1610/1-50
10770
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj vseh podjetij: KLO Sv. Lovrenc na
Dr. p.
Podjetja zastopata in zanje podpisujeta:
Dolenc Franc upravnik. Rudolf Milici,
-ačunovodja. po zakonitih pooblastilih.
OLO Ptuj, poverjeništvo za finance,
dne 5. oktobra 1950.

1860.
Besedilo: Okrajno ključavničarsko podjetje, Radovljica.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj podjetja: OLO Radovljica.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujïjo:
Ambrožič Ludvik, upravnik, Rajhman
Ivan, namestnik upravnika, Janša Francka, računovodja, po zakonitih pooblastilih.
OLO Radovljica, poverjeništvo za fmanco,
dne 4. oktobra 1950.
St. XI-390/1-50
10743

•

1861.
Besedilo: Krajevna elektrarna, Lučo.
Poslovni predmet: Preskrba vasi Luče
z električno razsvetljavo.
Ustanovitelj in operativo, upravni voditelj: KLO Luče.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Prodnik Avgust, predsednik KLO, Firšt
Stanko, tajnik KLO, Podbrežnik Rok, odbornik KLO. po dva skupaj.
0L0 Soitnnj, poverjeništvo za filiamo
dne 9. septembra'1950.
St. 1791/50
100S2

•

1862.
Besedilo: Okrajno podjetjo za odkup živine, živalskih in rastlinskih proizvodov
»Tolminka«, Tolmin.
Po&lovm predmet: Odkup živine ter živalskih in rastlinskih proizvodov.
Ustanovitelj podjetja: OLO Tolmin.
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo za drž. nabave, OLO Tolmin.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujeio:
Leban Alojz, direktor, Kovačič Milka,
računovodja, V njuni odsotnosti pa Dolenc
Zoran in Ivančič Nada, v mejah pooblastil in pravil podjetja.
0L0 Tolmin, poverjeništvo za finance
dne 3- julija 1950.
St. 36/76-50
10852
18G3.

•

Besedilo: Okrajno podjetje Krcmenica,
Krmelj.
Poslovni predmet: Eksploatacija in odprema kremenčevega peskaUstanovitelj podjetja:
OLO Trebnje,
št. 1283/3 z dne 30. IX. 1930.
Operativni upravni voditelj: OLO Trebnje, poverjeništvo za lokalno gospodarstvo.
Podjetje zastopata in zanj podpihujeta:
Zur Franjo, upravnik, Slapšak Stanko
in Šiško Franc, po zakonitih pooblastilih.
St. 3036/1
10970
Besedilo: Okrajno remontno podjetj»
Trebnje — skrajšano: »Remont — TrebnjePoslovni predmet:
Vzdrževalna <*•'•
gradbene, lesoe in kovinske strokeustanavljanje in upravljanje za ta dela
potrebnih splošnih in specialnih obratov
in delavnic.
Ustanovitelj podjetja: OLO Trebnje,
odločba 1274/1 z dne 12. IX. 1950- •
Operativni upravni voditelj: OLO Trebnje, poverjeništvo za lokalno gospodarstvo.
...
Podjetje zastopajo in ?anj podpisujejo:
P "lin Adolf, upravnik Rebolj Olga, rčunovodja in Šiško Franc po «•••••
pooblastilih.
Okrajni LO Trebnje,
poverjeništvo za finance
dne 12 oktobra 1950.
Št. 3014/1
1°9
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Spremembe
18G4.
Besedilo: Kemična tovarna, Domžale.
Vpiše ee Kraupner Marija, v. d. glavnega računovodje, ki eopodpisuje listino
po 47. členu epi. zakona o drž- gosp. podjetjih.
St. 243477-1950
11029
Besedilo: Keramična industrija Libojo,
Libojo pri Cdju.
Izbriše se Dvojmoč Tone in vpijeta:
Piajfar Ivan. direktor, ki podpieuje samostojno v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja, Plevel Olga, knjigovodja, vki
eopodpisuje v odsotnosti glavnega računovodje, v ietem obsegu kot oni.
St. 243459-1930
11027
Besedilo: »Indus«,
tovarna usnja,
Ljubljana.
Izbriše se Pečar Dore in vpiše:
Beseničar Tone, v. d. direktorja, ki
podpisuje eumostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetjaSt. 243298/5—1950
11031
Besedilo: Podjetje •• promet s farmacevtskim materialom, Ljubljana.
Vpiše se Jakša Marjanca farmacevtski pomočnik, ki podpisuje v odeotnoeti
ravnatelja, v istem obsegu kot oni.
St. 243370/1-1930
11028
Besedilo: Tovarna dušika, Ruše
Izbriše 6e Robič Anton in vpiše:
ing. Kotnik Srečko, direktor, ki podpisuje samostojno, v obsegu zak. pooblaetil in pravil podjetjaSt. 243326/1-1950
11032
Besedilo:
Rudnik rjavega premoga,
Senovo,
Vpiše se Zupančič Stane, glavni računovodju, ki eopodpisuje listine po 47členu epi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
St. 243314/2—1930
11033
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 7. oktobra 1950.

•
1865.
Besedilo: Rudnik rjavega premoga,
Hrastnik.
Izbriše se: Sluga Ivan, in vpišeta:
Sršen Franc, pomočnik direktorja, Do.
lane Slavko, gl- računovodja.
Ministrstvo za Hnancc LRS. Ljubljana
dne 22- oktobra 1950.
St. 243313/2-1950
10668

•

18CG.
Besedilo:
Rudnik rjavega premoga,
Trbovlje.
Izbriše ee Irt Janez .pomočnik direktorja in vpiše:
.
,
Strniša Anton, pomočnik direktorja, •
Podpisuje v odsotnosti direktorja v ietem
obsegu kot oni.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 29. septembra 1950
St. 243-311/1-1950
11024
1867.

•

Besedilo- »Splošni servise pri MinUtr'u za državno nabave LRS (Ljubljana).
Izbriše se Kušar Andrej in vpiše:
Potokar Vladimir, direktor, ki podpičje eamoetojno, v ob3cgu zak- poobla6 1
" in pravil podjetja.
St. 24311/2—1950
11038
stv
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Besedilo: Lesno industrijsko podjetje,
Maribor.
Izbriše se Oodnič Lojze, pomočnik direktorja.
St. 24367/5-1950
11037
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 11. oktobra 1050.

•

186S.
Besedilo: Trgovinski servis, Ljubljana.
Z odločbo vlade LRS št. S—zak 347 z
dne 21. VIII. 1950 je podjetje prenehalo
poslovati in prešlo v likvidacijo.
Besedilo odslej: Trgovinski servis v likvidaciji, Ljubljana.
Izbrišejo se dosedanji upravičenci za
podpisovanje in vpišejo likvidatorji:
Cernota Alojzij, Grašek Janko in Nagode Leopold, ki podpisujejo po dva sikupaj.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 19. septembra 1950.
St. 243293/3—1950
10423

•

1869.
Besedilo: Trgovsko podjetje »Gosad«,
Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odslej: Ministrstvo za izvoz in uvoz LRS.
Izbrišejo so: pooblaščenci za podpisovanje: dr. Schauer Dolfe, ing- Rohrman
Vladimir in Lap Iva ter vpišeta:
Kukovec Aleksander, direktor, ki podpisuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil podjetja. Vidovič Stanko
pomočnik direktorja, ki podpisuje v »••sotnosti direktorja, v ietem obsegu sot
oniMinistrstvo za finance LRS, Ljubljana.
dne 9. oktobra 1950
Št. 243456-1950
11035

•

1870.
Beeedilo: Uradni list Ljudske republike
Slovonij© (Ljubljana).
Operativni upravni voditelj odslej:
Svet vlade LRS aa zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti.
Ministrstvo za' finance LRS, Ljubljana,
dne 25. septembra 1950.
St. 243237/1-1950
10688

•

1871.
Beeedilo: Tovarna pohištva, Nova Goric«.
Besedilo odslej: Tovarna pohištva »Edvard Kardelj«, Nova Gorica.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 26. septembra 1950.
St. 243466—195010690

•
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1873.
Besedilo: Komunalna banka mesta
Ljubljane.
Izbriše se Božič Nada in vpišeta:
Dular Robert, pomočnik direktorja za
planski eektor, in Robežnik Vinko, pomočnik direktorja za operativni eektor.
MLO Ljubljana, poverj. za iinauce,
dne 10. oktobra 1950.
Fin. št. 36S4/50
10918

•

18Î4.
Besedilo: Mestna klavnica, Ljubljana.
Izbriše so Zumer Radko, ravnatelj in
vpiše:
Pelko Gašper, ravnatelj.
Operativni upravni voditelj odslej: Svet
za blagovni promet. MLO Ljubljana.
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance
~
dne 12. oktobra 1950
Fin. žt. 3716/50
10977
*
1875.
Besedilo: Podjetje »Sanitaria«. Ljubljana.
Izbriše ee Klemenčič Marija in vpiše:
Lipar Nada, ki eopodpisuje e poslovodjo.
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance,
dne 2. oktobra 1950.
Fin. št. 8603/50
10741
1876.

•

Besedilo: Trgovsko podjetje >Mleko«,
Ljubljana.
Vpiše se Curk Maria ki podpieuje •
odsotnosti gl. računovodje.
MLO Ljubljana, poverj. za finance,
dne 6- oktobra 1950.
Fin. št. 3635/50
10917
1877.
Beeedilo: Mehanične delavnice, Celje.
Uvede ee postopek za likvidacijo podjetja.
Likvidator Kerček Olga, računovodja.
MLO Celje. poverjoni{tv0 za finance
dne 18. oktobra 1950.
St. IX-2248/50
11137

•

1878.
Besedilo: Splošno gradbeno podjetje,
KLO Vransko.
Izbrišeia ee Piki Franc in KetU Frano
ter vpišeta:
Cukjati Albin, upravnik, in Praprotnik
Terezija, knjigovodja.
0L0 Celjo okolica, poverj. za finance,
dne 29- septembra 1930.
SI. 2291/50
10884

•

1879.
Beeedilo: Mestno podjetje »Restavracija«, Jesenice.
Beeedilo odslej: Mcsluo podjetje »Restavracija Triglav«, Jesenice.
MLO Jesenice, poverjeništvo za finance,
dne 8. septembra 1950.
St. VIII—155/4-50 Gs
10457

1872.
Beeedilo: Slatinsko podjetje Radenska
Slatina (Slatina Radenci).
Izbriše ee Kuharic Aleksander In
vpiše:
Košenina Krista, gl. računovodja, "ki
sopodpieuje listine, navedene v 47. členu
spi. zakona o drž- gosp. podjetjih.
•
St. 243301—1950
10427
1880.
Besedilo: Centralne rudarske delavnic©.,
Besedilo: Okrajno gostinsko podjetje
Trbovlje.
»Hotel Pošta«, Jesoniee.
Vpišeta ee: Odlazek Leopold, gl. račuBeeedilo odslej: Mestno gostinsko podnovodja, In Šetinc Hajka, namestnik, ki jetje »Hotel po?ta«, Jesenice.
eopodpisujeta listine navedene v 47. ČleIzbrišejo ee: Operativni upravni vodi*
nu spi. zak. o drž. gosp. podjetjih.
tel j- OLO Radovljica; MaferhoM Edi iû
Št- 243323/1—1950
10426 Ceh Adele ter vpijejo:
operativni upravui voditelj MLO Jese*
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
nice; RamuS Miri», ojwavntk, Carter Dodne 20. peptembra 1950.
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re, konierfiiajißt, Rakovec .££an£> poslovodja, in Burnik Milka", 'inrjigiovodj'a, "pò zaKo;;,wii poouIaai.ilih.
.liLO Jesenice, poverjeništvo za finance,
due 20. septembra 1950.
Št. VIII-159/2-50 Gs
10456

Vičič Anton, upravnik, in Pakiž Tončka,
knjigovodja.
St. 554-1950
10383
MLO Kranj, jioverj. za finance,
dne 10. oktobra 1950.

-¥•

1885.
Btvediio: Preskrba, Kranj.
Vpišejo se poslovalnice, vse v Kranju:
št. 4, Kalvarija, št. 5, Klane, št. 6, Majstrov trg 5, št. 7, Titov trg 1, št. 8, Koroška c. 11, št. 9, Struževo 27, št. 10, Titov trg 22 št- 11, Sejmišče 2.
Izbriše se Fendo Dana in vpišeta:
âtebih Anica, knjigovodja, Terčon Albin, namestnik ravnatelja.
MLO Kranj, poverjeništvo za finance,
dne 27. eeptembra 1950.
St. 531
10476

1881.
Besedilo: Okrajno lesno galanterijsko
podjetje. Jesenice.
Besedilo cdolej: Mestne lesno galanterijsko [iodjetjo, Jesenice.
Izbriše ee: ÜL0 Radovljica in vpiše:
MLO Jesenice kot operativni upravni
voditelj.
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo:
Ramuš Mirko, •••••••• podjetja, Cufer
Dore, komercialist, Kopitar Ciril, poslovodja, Zupan Dora, knjigovodja, ki poapisujejo po zakonitih pooblastilih.
MLO Jesenice, poverjeništvo za finance,
dne 2.5. seotembra 1950.
St. 160/2—50 Gs/Ko
10455
1882.
Besed.lo: Delavsko uslužbenska restavracija, Monge?.
Izbriše ee Rozman Ivan in vpiše:
Bleje Feliks, poslovodja, ki podpisuje
samostojno. Spise finančnega in kreditnega /iiaì^ia riopoj'p'eiiio Ljubetič Tilka, -of
kuji'iüvod.-:.. IJ;.J T'iitra Mengeš, nadomešča pa ',!> Meisc Ivanka0L0 Kamnik, poverjeništvo ia finance,
dno 3. oktobra 1950.
žl. 239? III 1951)
10723

•

1SS3.
Besedilo: Avtoinetihnika, Kranj.
Izbrišeta «e Mikt-c Aleksander in Snoj
Matilda ter vpišeta:
Snoj Matilda, upravnik, in Hafner Vera,
knjigovodja.
Sf. 517
10449
Besedilo: Mestna klavnica, Kranj.
Izbriše se Ličen Marija in vpiše:
Vozel Marjanca. knjigovodja.
Ši. 509
10448
Besedilo: Trgovsko podjetje z drobnimi
predmeti, Kranj.
Izbrišejo se Pogačnik Ciril, Bizjak Milena, Ličen Edvard tcv vpišeta:
Bizjak Boia il, upravnik, in Triller Ani.M. knjigovodja.
St. 51S
10450
MLO Kranj, pnvcrjeništ.v, za finance,
dne 25. septembra 1950.'
IRSI.

*

B"-edüf: Indnsii ija bombažnih izdol1••. Kranj.
'hjcmtivni upravni voditelj odslci: MLO
K i'in;.
f z!'riše en Jagodic Fran? :• vpiše z istimi pooblastili
Smid Franc, ravnatelj.
St. 433
10881
Besedilo: KQniontnci
podjetje.
MLO
Kriinj.
I'.briSe se Rangus Ljudmila, knjigovodja, in vpiše
Bizjak Ančka, z istim! pooblastili' St- 560 .
10382
besedilo: Žimcpreja, Stražišče pri Kranerativni '.iprnvni voditelj odelei: "iLO
•ni.
•briSola *e Slavit- Zurko • Za biet
"-a tec v-pišeta;

•

•

188G.
Besedilo: Preskrba. Kranj.
Vpišejo se nove poslovalnice, špecerije:
St. 12, Savski breg; št. 13, Jezereka
cesta; št. 14, Huje; št. 15, Circe; št. 16,
Gorenja Sava; št. 17 Labore in št. 18,
Stražišče.
Izbriše ee Tomšič Lojze, ravnatelj in
mesto njega vpiše Stare Rajko, ravnatelj,
z istimi pooblastili, v njegovi odsotnosti'
podpisuje Tomšič LojzeMLO Kranj, poverjeništvo za finance
dne 12. oktobra 1950
St. 592
10978
1887.

•

Besedilo: Spalnica in popravljalnih,
Kranj.
Besedilu odslej: Krojaško •• šiviljsko
podjetje, Kranj.
Izbrišeta Kopač Vinko in Ličen Edvard
in vpišeta:
Luznar Franc, upravnik, in Jazbec Albin, knjigovodjaMLO Kranj, poverjeništvo za finance,
dne 26. septembra 1950.
Št. 519
10451
18SS.

•

Besedilo: Okrajno podjetje Za odkup
živine, svinj in masti, Brežice.
Besedilo odslej: Okrajno podjetje za
odkup živine, svinj in masti, Krško, skrajšano: »Odkup živine«, Krško.
Poslovni predmet: Odkup živine, svinj
• masti.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Merslavič Avgust, ravnatelj, Bužancič
Vlado in Zorič Marija, računovodja, po
zakonitih pooblastilih.
St. 2097
10662
0L0 Krško, poverjeništvo za finance,
dne 30. septembra 1950.

•

1889.
Besedilo: Krajevna opekarna. Raka.
St. 2284/1
11103
Besedilo: KTojaška in šiviljska delav.
niča, Raka.
Izbriše •« pri obeh podjetjih računovodja Plut Ciril in vpiše
Gregi Stane, računovodja, z ietimf pool/islili.
St. 2285/1
11104
Besedilo: Uprava drž. stanovanjskih
zgradb. Brežice.
Izbrišeta se Zorèiî Ivan in BlaževiČ
Ervin in vpišeta

Štev. 32 - 24. X. 1930
Gregi \JjIko. sopodpisnik, Vrenko Kari,
računovodja, z istimi pooblastili:
St. 2283/1
1102
Okrajni LO Krško, poverj. za finance
dne 16. oktobra 1950.
1890.
Besedilo: Okrajna delavska uslužbenska
menza, Dolnja Lendava.
Besedilo odslej: »Okrajna menza in gostilna«. Dolnja Lendava.
Izbriše se Godina Janez in vpišeta:
Kiralj Josip, upravnik, v finančnih zadedevah sopodpisujo Kocijančič Milka, knjigovodja.
St. 636/2-1949
10454
Besedilo: »Okrajna dežnikarna«, Dolnja
Lendava.
Izbriše se Novak Jurij in vpiše:
Vrankar Marjan, upravnik.
Št. 282/2-1950
10453
Besedilo: »Okrajna metlama«, Dolnja
Lendava.
Izbriše se Novak Jurij in vpiše:
Vrankar Marjan, upravnik.
Št. 281/2—1950
10-152
OLO Lendava, poverjeništvo za financ",
dne 22. eeptembra 1950.
*
1891.
Besedilo: Okrajno pleskarstvo. Dolnja
Lendava, v likvidaciji.
Na podlagi odločbe OLO Lendava štev.
1363/1-50—I/P z dne 6. IX. 1950 je
podjetje prešlo v likvidacijo. Med'likvidacijo podpisuje za podjetje Vukan Ladielav, likvidator.
OLO Lendava, poverjeništvo za finance
dne 12. oktobra 1950.
Št. 630/1—1950
10983

•

1892.
Besedilo: Pralnica I. rajona. Ljubljana.
Miklošičeva 34.
Izbrišejo se Tiringer Marija, Brunčič
Ivan in Satler Ana ter vpišeta:
Tence Marija, v. d. upravnika in Jankijevič Nada, knjigovodja.
RL0 I Ljubljana, poverj. za finance,
dne 9. oktobra 1950.
• St. 10394/50
10914

•

1893.
Besedilo: »Preskrba« (Ljubljana, Masarykova c. 15).
Vpišejo se poslovalnice: Dolenjska cesta 12, Kongresni trg 10, Kolodvorska 36,
Pod Trančo 2, Poljanska 55, Pražakova
5t; 15, Sv. Jakoba trg, šelenburgova C
Tyrseva 12.
RLO I Ljubljana, poverj. za finance
dne 20. septembra 1950.
St. 9186/1950
10402

•

1894. Besedilo: Kurivoprodaja (Ljubljana.
Celovlka c/97).
Sedež odslej: LJubljana, Celovška c 34.
RLO II Ljubljana, poverj. za finar.ee
dne 13. oktobra 1950
n
Fin. žt. 7913/1930
li°4U

•

1895.
. ...
Besedilo: Uprava gostinskih podjeM
RLO III Moste (Ljubljana. Zaloška c).
Izbriše se Pravica Drago in vpiše: 0 .
Gorenc Alojz, upravnik; v odsotn *'
računovodje podpisujeta Tornirne Frani-.
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knjigovodja, in Cerar Ev-genija, blagajnik.
RLO III Ljubljana, poverj. ja finance
dne 27. septembra 1950.
Št. 4379/50
10506

•

1896.
Besedilo: »Mesc-izdelki« (Ljubljana, Zaloška c. 69).
Izbriše ße Povše Karol in vpiše:
Lojerveo Anton, upravnik.
RLO III Ljubljana, poyerj. za. finance
dine 22. septembra 1950.
Št. 4790/50
10379

•

1897.
Besedilo: Mehanika. RLO IV (Ljubljana Tržaška 90).
Izbrišejo se Turk Albert, Juvan Roža,
Skodnik Igo in vpišejo:
Ujčič Roman, poslovodja, Sekaô Alekeandra, nameščenec.
RLO IV Ljubljana, poverj. za finance
dne 18. oktobra 1950.
Št. 3190750
•76

•

1898.
Besedilo: Podjetje »Odpad« IV (Ljubljana, Opekarska c. št. 18).
Fin. št. 3021/30
10507
Besedilo: Podjetje »Prevoz« (Ljubljana,
Ope.ka.rska cesta 18).
Fin. št. 3020/50
10508
Izbriše se pri obeh podjetjih Tornio Jože in vpiše:
Pribik Franc, upravnik, Ljubljana, Goeposveteka 13.
RLO IV Ljubljana, poverjen, za finance,
dne 28. septembra 1950.

•

1899.
Besedilo: Krojaška delavnica. Maribor,
Kamnica.
Izbriše se Cijan Josip in vpiše:
Beve Rudi. knjigovodja.
Št. Pov. 56/120
-1O601
Besedilo: Mestno podjetje »Povrtnina«,
Maribor.
Izbriše ee ••••••• Franjo • vpile:
Medved Stane, ravnatelj,. kä podpisuje
samostojno v okviru pooblastila operativnega upravnega vodstva.
Št. Pov. 56/113
10599
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje
»Manufaktura-Galantcrija«, Maribor (Gosposka ul. 18).
Vpišeta se poslovalnici: št. 3, prosta
Prodaja, Maribor-Tezno, Moskovska ul. 6,
St. 5, garantirana preskrba, Maribor-Tezno.
p
tajslka cesta 33.
Št. Pov. 56/118
10602
Besedilo: ••••••• trakov in eukanca,
Maribor.
Vpiše se: Jerzečio Božo, namestnik gl.
računovodje, ki podpisuje V njegovi- odsotnosti.
št Pov. 56/119
10S0O
MLP Maribor, poverjeništvo »a finance,
dne 20. eeptembra 1950•k
1900.
Bftsedilo: Mestna uprava nepremičnin,
"aribor (Stolna 1).
Poslovni predmet: Uprava ter smotrno
fospodarsko izkoriščanje mestnih zgradb
•n zemljišč.

URADNI LIST LRS
Poslovni predmet od&lej: Upravljanje in
vzdrževanje zgradb in nedozidânih nepremičnin mestnega značaja.
Vpiše se obrat: Koroška cesta 53.
Izbriše se Preac Péter, namestnik ravnatelja, in vpišeta;
Vaupotič Anton, namestnik ravnatelja,
Vrhovcc Marica, namestnik računovodje.
Št. Pov. 56/129-50
10607
Besedilo: Podjetje »Slikar«, Maribor«
Izbriše se Pernat Adolf in vpiše:
Križanič Štefan, poslovodja.
Št. Pov. 56/128—50
10604
Besedilo: Živilska industrija, Maribor
(Partizanska c. 39).
Izbriše so škofič Mara, knjigovodja, kot
pooblaščenka za podpisovanje.
Št. Pov. 56/122—50
10605
MLO Maribor, poverjeništvo za finance,
dne 28. septembra 1950.

•

1901.
Besedilo: Trgovsko podjetje »Preskrba«,
Maribor.
Z odločbo Ljudskega odbora Mariborske
oblasti z dno 5. VII. 1950 št. 635/1—1950
je prešlo drž. gospodarsko podjetje oblastnega pomena v likvidacijo.
Za likvidatorja podjetja se imenujeta:
Konic Karlo, glavni računovodja, in Čučej Franc, v. d. ravnatelja.
ObO Maribor, poverieništvo za finance
dne 9. eeptembra 1950.
Št. 635/2—1950
10065
1902.
Besedilo: Krajevna cevljarna, Hočo.
Izbriše se Gselman Leopold in vpiše
Cobec Martin, ki podpisuje z istimi pravicami.
Št. 28S7/1—V/6—1950
10,944
Besedilo: Krajevna mesarija, HočeIzbriše se Uranjek Lizika in vpiše
Uranjek Rudolf, poslovodja, ki podpeuje z istimi pravicami.
Št. 2888/1—/6-1950
10843
Besedilo: Krajevna gostilna, Podova.
Izbrišeta se Bauman Anton in Pevek
Jožef in vpišeta:
Bezjak Bogomir, knjigovodja, in Bauman Vinko.
Št 2577/1—V/6-1950
10845
Besedilo: Krajevna čevljarska delavnica. RaZTanje.
Izbrišeta fe Grašič Peter in Kozar Avgust ter vpišeta:
Vroš Štefan, poslovodja, in Grašič Peter.
Št. 2963/1-V/6-1950
10842
OLO Maribor okolica, poverj. za finance.
dne 4. oktobra 1950.
1903.
Besedilo: Okrajni magazin Maribor okolica (Maribor. Jurčičeva ul. 5).
Vpišejo e>e nove poslovalnice za gozdno
delavce v Lovrencu II, Ribnici, Ožbaltu,
Slemenu, Smolniku I, Smolniku II, Podvelki, Svečini ter izbrišejo poslovalnice v
Podvelki in v Jarenini.
OLO Maribor okolica, poverj. za finanse,
dne 4. oktobra 1950Št. 3321/1-V/6-1950
10744
1904.
Besedilo: Krajevno podjetje »Krajevna
ïaça« v Gornji Lendavi.

Stran 489
Izbriše se Horvat Franc in vp:.^.
Stesi Jožef, knjigovodju.
OLO Murska Sobota, poverj. za finance,
dne 27- septembra 1050.
St. 701/1950
•509

'k

1905.
Besedilo: Mestno gostinsko podjetjo v
Murski Soboti.
Izbriše ce obrat crvi Ina pri : MoehK,
ker jo pre» v t-ociaiii ikiij zaki\"
OLO Murska Sobota, poverj. /a finance,
dne l'i- eeotembra 1C50.
Št. 744/1950
10510
TUT

1D0U.
Besedilo: Okrajni magazin, Ptuj.
Na novo se odpre:
Specialna posi ovalni ca ::v. /.amenjavo
št. 39 v Ptuju, Srbski trp; p c.-! ovo d j a Rfi
zenfeld Robert.
Št. 1526/3—50
10720
Besedilo: Okrajni premogovniki, Ptuj.
Izbrife se Toplak Bani ni vpiSe:
Žuran Andrej upravnikOLO Ptuj, poverjeništvo za finance,
dne ?,. oktobra 1950.
Št. 1550/1—50
10722
1907.
Besedilo: Okrajni magazin, Ptuj.
Vpiše --e poslovalnica *'• 40 i garantiranim in prostim trgom ter mešanim blagom z bifejem pri Sv. Marjeti na Drav.
polju. Poslovodja je Žunkovič Minii
St. 1654/1—50
M127
OLO Ptuj. poverjeništvo za finance
dnp 17. oktobra 1950.

•k

1907a.
Besedilo: »Okrajni magazin Sežana«.
Vpišo ee: Pirjevec Miro, pomočnik ravnatelja, ki podpisuje po zakonitih pooblaotilih in pravilih podjetja.
OLO Sežana, poverjeništvo za finance,
dne 27- septembra 1950.
Št 413/1—50
10442
•ft
1908.
Besedilo: Okrajno kmetijsko posestvo
Sežana.
Besedilo odslej: Okrajno podjetjo »Hast,
lin jak in cvetličnjak« Sežana.
Poslovni predmet o3slej: Vzgoja in raz-

povečanje okrasnega rastlinstva.
Operativni upravni voditelj odslej: Poverjeništvo za komunalne zadeve pri OLO
Sežana.
OLO Sežana, poverjeništvo za finance
dne 18. oktobra 1950.
St. 514/2—50
11147
1909.
Besedilo: Gospodarska pođjoija, Dravograd.
Izbrišejo se Vozonig Ludvik, Milhbergur
Jože. Mravljak Jože.
Besedilo: Trgovska podjetja. Dravograd.
Vpiše se Kiac Perdo, ravnatelj, Rustja
Drago, blagajnik, Golograno Štefka, idministratorka. podpisujejo po zakonitih
pooblastilih tudi za Gostinska podjefa.
Dravograd, Krajevrfi ••••, Dravograd in
Obrtna nodjoija, DraYögrfd.
OLO Slovenj GrnflSe, povcrjcniïtvo za
finance
dne 20. «icptombra 1950
Št. •"274/1—50
^10976

Stran 490
191U.
Besedilo:
Okrajni magaiiii, Slovenj
Gradec.
Izbriše se poelovalnica Muta št. 9 in
vpišejo: Slovenj Gradec, preekrb ovalni ca
za gczdne delavce, poslovalnica it. 30,
z istimi naelovi:
Slovenj Gradec, poslovalnica St. 31, poelovalnica Mislinje, Št. 32, poelovalnica
Dravograd št. 34, poelovalnica Guštanj
št. 35, Prevalje, poslovalnica St. 36, poelovalnica črna, št. 37, poslovalnica Vuzenica. št 38, poelovalnica Vuhred, št. 39
in poelovalnica Marenberg, št. 40;
OM Slovenj Gradec, poslovalnica št. 19,
MežicaOM Slovenj Grad»c. puel. prodaja lok.
virov St. 15 Crna fma zdaj naslov:
OM Slovenj Gradec, poslovalnica št. 15,
črna.
OLO Slovenj Gradec, poverjeništvo
za finance
dne 9. oktobra 1930
&t. 1284/1-50 IVAI-30 10975
1911.
Besedilo: Čevljarska obrt, KLO Bočna.
Izbrišeta ee Božič Ivan, Miklavc Berta
fai vpišeta:
Rajter Ivan in Stiglic Franc, ki podpisujeta skupaj.
St. 1909-2/50
11128
Besedilo: Gostilna, KLO Bočna.
Izbrišejo "C: Božič Ivan, Miklavc Berta,
Požar Matevž. Zmavc Martin in vpišejo:
Zagožen Ivan, Ba«»tel Jože ta SUglic
Franc, ki podpisujejo po dva skupaj,
fit. 1909-1/50
11129
Beeedilo: Krojaïko šiviljska delavnica.
Bočna.
Izbrišejo es: Strmšek Martin, Zagožen
Jakob, Vezočnik Alojzij, Fedran Ivan in
vpišejo:
Zagožen Ivan Bastei Jože, Rajter Ivan
in štiglic Franc, ki podpisujejo po dva
skupaj.
St. 1909/3-50
11130
OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance
dne 13. oktobra 1950*
1912.
Beeedilo: Gostinsko podjetje KLO Kobarid.
IzbriSe se Komar Dana in vpiše:
Turhia Marija, računovodja.
Št. 36/107-50
10459
Besedilo: Krajevna mizarska delavnica,
Kobarid.
Izbrise • Miklavič Maks ta vpiše:
Perinčič Drago, računovodja.
OLO Tolmin, poverj. za finance,
dne 25. septembra 1950.
št. 36/108—1950.
10458
1913.
Resodilo: Krajevno podjetje »Kreda«,
Snenica.
T?hriše ee Braz Franc in vpiše
Knez Milan upravnik, e pooblastili po
pravilih podjetja.
Št. 36/119—50
10855
Beeedilo: Mestna ekonomija, Tolmin.
Izbriše se Jan Viktor (n vpiše
Colnarič Franc, upravnik, e pooblastili
po pravilih podjetja.
St. 36/115—50
10853
Besedilo: Remontno podjetje, MLO
Tolmin.
Izbrj|e ea Gaberžček Ivan in vpiše
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Jan Viktor, upravnik, e pooblastilom po
pravilih podjetja.
OLO Tolmin, poverj. za finance,
dne 7. oktobra 1950.
St. 36/117-50
10854

•

1914.
Besedilo: Okrajna lekarna, Tolmin.
Izbriše ee Humar Marija in vpiše
Zešlin Ljudmila, upravnik, a pooblastili po pravilih podjetja.
OLO Tolmin, poverj. za finance,
dne 8. septembra 1950.
St. 36/103-50
10915

•

1915.
Besedilo; Okrajni magazin, Trbovlje.
Izbriše se: Rozina Franc in vpiše;
Mahkovec Anton, upravnikOLO Trbovlje, poverj. za finance
dne 26. septembra 1950.
Št. 289/3-1950
10559

•

1916.
Besedilo: Okrajno odkupno mešano
podjetje, Trebnje.
Izbriše oo Pepelnjak Franc, upravnik
m vpiše:
B^rštnar Franc, upravniK, ki podpisuje v istem obsegu kot dosedanji upravnik.
Št. 3046/1
109SO
Besedilo: Krajevna žaga, Vel. Loka.
Izbriše se Saje Ladislav, upravnik ta
vpiše:
Pohovpf Feliks, upravnik, z istimi pooblastili, «»»podpisovala bosta Kotar Rudolf in Tavčar Albin.
Okrajni LO Trebnje, poverj. za finance
dne 12. oktobra 1950
St 2971/1
10981
Izbrisi
1917.
Besedilo Podjotjo zn promet z
Celje.
Zaradi ukinitve.
St, 24342/2-1950
Beeedilo: Podjetje za promet z
Kamnik.
Zaradi ukinitve.
Št. 243126/1-1950
sedilo; Podjetje za promet z
Kočevje.
Zaradi ukinitve.
St- 24327/3-1950
Besedilo: Podjetje za promet z
Kranj.
Zaradi ukinitve.
Št. 243127/1—1950
Beeedilo: Podjetje za promet z
Kržko.
Zaradi ukinitve.
St. 243128/1—1950
Besedilo: Podjetje za promet z
Ljubljana, Cankarjevo nabr. 15.
Zaradi ukinitve.
Št. 24319/3-1950
Beeedilo: Podjetje za promet z
Maribor, Gosposka ul- 28.
Št. 243129/1-1950
Besedilo: Podjetje za promet z
Murska Sobota.
Zaradi ukinitve.
Št. 243130/1-1950
Beeedilo: Podjetje za promet z
Novo mesto.
Zaradi ukinitve.
St. 243131/1—1950

lesom,
10673
lesom,
10684
lesom,
10882
lesom,
10672
lesom,

Besedilo: Podjetje za promet z lesom,
Postojna.
Zaradd ukinitve.
Št. 243104/1-1950
10887
Besedilo: Podjetje za promet z lesom,
Prevalje.
Zaradi ukinitveŠt. 243132/1—1950
10680
Besedilo: Podjetje za promet i lesom,
Radovljica.
Zaradi ukinitve.
St. 243133/2—1050
10878
Besedilo: Podjetje za promet z lesom,
Ribnica na Dol.
Zaradi ukinitveŠt. 24370/1-1950
10686
Besedilo: Podjetje za promet z lesom,
Slovenske Konjice.
Zaradi ukinitveSt. 243134/1—1950
10683
Beeedilo: Podjetje za promet z losom,
Št. Peter pri Gorici.
Zaradi ukinitveŠt. 243135/2—1950
10H75
Besedilo: Podjetje za promet z lesom,
Šmartno ob Paki.
Zaradi ukinitve.
Št. 2434/2-1950
10671
Beeedilo: podjetje za promet z lesom,
Št. Peter na Krasu.
Zaradi ukinitveŠt. 243136/1—1950
10685
Ministrstvo za financo LRS, Ljubljana
dne 25- septembra 1950.

•

1918.
Beeedilo: Rudnik rjavega premoga, Laško (Rečica pri Laškem).
ZaTadi spojiive z Rudnikom rjavega
premoga, PečbvnikŠt. 243316/3—1930
10666
Besedilo: Rudnik rjavega premoga, Pečovnik.
Zaradi spojitve -z Rudnikom rjavega
premoga v Laškem.
Št. 243316/3-1950
10667
Ministrstvo za financ© LRS, Ljubljana
• dne 22. septembra 1950-

•

1919.
Besedilo: Tovarna mesnih izdelkov.
Murska Sobota.
Zaradi prehoda v pristojnost OLO Mureka Sobota.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 4. oktobra 1950.
St. 243335/7-1950
11020

•

10631
losom,
10674
lesom,
10677
lesom,
10579
lesom,
10676

1920.
.
Beeedilo: Gozdno gospodarstvo Pouvwka v likvidaciji.
Zaradi končane likvidacije.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dno 7 oktobra 1950,.
11030
St. 243473—1950
Beeedilo: »Gostinsko podjetje Savinjski
dom. Sv. Pavel pri Preboldu«. ekraiSano»Savinjski dom. Sv. Pavel pri Preboldu«
Zaradi prenosa na Centralne rudar».'
delavnice, Trbovlje.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubijo»»
dne 22. septembra 1950r,
St. 243430-1949
l°òl>*

Štev. 82 — 24. X. 1050

Zadružni register
Pri vsaki registraciji je sedež podjetja
označen v besedilu, dan vpisa, spremembe
ali izbrisa pa v datumu

Vpisi
570.
Besedilo: Stanovanjska zadruga delavcev in nameščencev tovarne >ImpoI« z
o- j. v Slov. Bistrici.
Poslovni predmet: Industrija metalnih
polizdelkov.
Ustanovni zbor jo bil 11. VI. 1950.
Člani upravnega odbora so:
Cvahte Franjo, Slov. BMrica, pliedeednik; Skrgatič Jožefina, Nova vas, tajnik; Ojcinger Milan, Slov. Bistrica, blagajnik, vsi nameščenci, Jereb Jože, zirlar. Spod. Ložniea, Tkauc Ivan, varilec,
Zgor. Bistrica, Stegne Jože, nadkontrolor, Slov. Bistrica, Piirnat Andrej, električar, Slov. Bistrica, Moneti Alojz, nameščenec, Zgor. Bistrica.
Okrožno sodišče v Mariboru 1007
dne 5. septembra 1950.
571.
Spremembe:
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j. v
Ajdovščini.
Izbrišejo se: Bogataj Franc, Pečenko
M'ilojka Bevit Artur, Likar Franc (Cankarjev trg) in Ukmar Anton ter vpišejo
i i izvoljeni člani upravnega odbora,
vej iz Ajdovščine:
Bratma Miro, Prešernova 3, predsednik, Filer Janko, Lokarjov drevored 4,
podpredsednik, Komavli Emil, Vilharjeva 5, blagajnik, Rustja Jožef, Vilharjeva 2, Likar Franc, Ulica 24. septembra 5.
Za zadrugo podpisujejo poleg njih:
Srecelj Pavla, Ščuka Slavko, knjigovodja Riccinini Vanda in blagaijfaicarîca
ovairdijančič Iva.
Zt 81/48-8
10231
Besedilo: Kmetijska zadruga pri Cajnarjih.
Izbrišeta ee: Mramor Kari in Lenarčič
Franc te vpišeta nova člana upravnega
°dbora:
Intihar Franc, mfear, štrukljeva vas 9,
Predsednik, in Kraševec Anton, delavec,
Ponikve 6, podpredsednik.
Zt 83/48-7
10229
Besedilo: Kmetijska zadruga v Ilirski
Bistrici.
Izbrišejo 66: SkrlJ Franc,
Krebelj
*ranc m Srrcelj Leopold ter vpišejo nov
> Mani upravnega odbora:
Prosen Josip, uradnik, II. Bistrica 31,
Benigar Josip, delavec, Trnovo 335, in
Prime Bogomil lesni manipulant, Trnovo 334.
Okrožno sodišče v Gorici
dne 31. avgusta 1950Zt 62/47-21
10230
572.
Reeedilo: Kmetijska zadruga v Begunjah.
Izbrišejo ee: Semel Viktor, Svigelj Dan
ica, Kranjc Anton. Topol 18, Knap Jane
2, Korošec Anton in vpilejo novi izklicni piani «pravnega odbora:
Kranjc Franc. kmet. Topol 18, predalnik Meden Franc .delavec, Begunje
7
• - Strgulr Ivan kmet, SeLšrek 6. Kranjc"
^uton. delaven Begunje 62, ftvigelj Mile
na, Brezie 2.
Okrožno sodijo v fiorici
dne t« septembra 1950.
Zt 112/48-14
10383

URADNI LIST LRS
873.

Besedilo: Kmetijska zadruga v Bukovju.
•Izbrišejo se: Požar Anton, Premru Jožef, Požar Andrej, Sirca Franc in Požatr Fran» ter vpišejo novi izvoljeni člani
upravnega odbora:
MarinJek Alojz, Bukovje 15, predsednik, Požar Jožef, Predjama 23, nameščenca, Premeri Ivan, Predjama 44, Slejko
Miro, Predjama 11, Cernigoj Ludvik,
Bukovje 18. Kriiman Ivan, Gorenje 18,
kmetje.
Zt 119/48-10
10232
Besedilo: Kmetijska zadruga v št. Vidu
pri Vipavi.
Izbriše se: Vitežnik Filip, Zgur
Stanislav. Trček Anton, Sluban Aleksander, Potočnik Janez, Potočnik Ferdinand
in Vitežnik Franc ter vpišejo novi izvoljeni člani upravnega odbora, vsi mali
kmetje:
Furlan Anton, Poreče 25, predsednik,
Rosa Stanko, Poreče 23, podpredsednik,
Semenič Jovo, St. Vid 3, tajnik, Stegol
Jožef, Poreče 14, Kodre Bernard, Št. Vid
55, Premr Jožefa, Orehovica 7.
Zt 140/48—12
10228
Okrožno sodišče v Gorici
dne 12. septembra 1950.
*
574.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Cerkno.
Izbrišejo se: Zlatoper Ivan, Kranjec
Venceslaiv, Selak Ivan, Selak Andrej,
Močnik Alojz, Jeram Franc, Roječ Peter in vpišejo novi izvoljeni člani upravnega odbora:
Peternelj Peter, mlekar. Gorje 11, Magajne Anton, kočar, Cerkno 12, Makuc
Pavel, čevljar, Cerkno 182, Bevk Peter,
mali kmet, Planma-Ceplaz 43, Platiša
Venceslav, mali kmet, Peče 14, Kranjec
Anton, tes. mojster, Cerkno 30, Peternelj
Ana, kmetica, Cerkno Ì42, Goear Ivan,
mali kmet, Poljana 17, Dežela Ciril, mali
kmet Cerkno 168, Uršič Anton, krojač,
Cerkno 154,
Bevk Gabrijel, čevljar,
Cerkno 58,
Peternelj Franc, srednji
kmet, Planina 11. Tajnik je Lahajnar
Bogomil prav Milan.
Okrožno sodišče v Gorici
dne 13. septembra 1950.
Zt 1/45-17
10381
575.
Besedilo: Kmečka nabavno-prodajna
zadruga z omejenim jamstvom v Ledinah*
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Ledinah.
Izbrišejo se: Kosmač Franc, Bogataj
Franc. Jesenko Jože, Vehar Stanko in
Lazar Tomaž ter vpišejo novi Člani
upravnega odbora:
Nagode Viktor, kočar, Razpotje 87 Možina Andrej, mali kmet, Krnice 2. Brence Vincenc, sin kmeta, Korita 3, Menic
Ludvik, mali Imet, Korita 9, Gruden
Viktorija, učiteljica. Pečnik 5Predsednik jo Mohorič Franc
Okrožno sodišče v Gorici
dne 5. septembra 1950.
Zt 53/47-20
10227
576.
Besedilo: Kmetijska zadruga v OtavahIzbrišejo se- Zalar Karol, Zalar Franc,
Rupar Anton, Korošec Franja, Hiti Matija, Zalar Franja Tomšič Draga
m
vpišejo novi člani upravnega odbora:
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Kovačič Tončka, delavka, Gor. Otav*
13. predsednik, Koščak Janez, Gor. Otave 3, tajnik, Popit Jože, Gw. Otave 9,
Mahne Franc. Zupeno 2, kmetje, Korošec Tončka, delavka, Kranjce 3, Zalar
Ludvik, delavec, Dol. Otave 7, Straiiščar Franc, kmet, Stražišče 1.
Za eopodpieovanje je upravičena Zalar Zofija, poslovodkinja. Dol. Otave 1*
Okrožno sodišče v "Gorici
dne 19- septembra 1950.
Zt 106/48-6
10479

•

577.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Palčjem.
Izbrišejo se: Nadoh Jože, Zadel Štefan,
Kovač Francka, Cešnik Ivan in Sajn
Alojz ter vpišejo novi Člani upravnega
odbora:
Sedmak Anton, Jurišče 46. predsednik,
Seligoj Anton, Palčje 23, Kovač Jožel,
Palčje 22, Ceenik Anton, Palčje 5, Zadelj Franc, Jurišče 30.Zt 93/48-11
10382
Besedilo: Kmetijska zadruga v Senožečah.
Izbrišejo se: Sturm Josip. Ižanc Josip,
Mahmc Anton, Pegan Franc, AntonSiŽ
Franc, Povh Pavel, čehovin Anton. Ger-.
želj Franc in vpišejo novi člani upravnega odbora:
Može Anton, Senožeče 140, tajnik, Pungere Karol. Laže 14, Vitez Kristijan, Senadole, Maslo Anton, Gaberče, Pegan Jernej, Senožeče 123, Martinčlc Franc, Senožeče 115.
Predsednik je Ferfi.la Andrej.
Upravičenki za podpisovanje v finančnih poslih: Prekrški Antonija in Medea
Ivanka, obe iz Senožeč.
Zt 25/47-19
10380
Okrožno sodiščo y Gorici
dne 12. septembra 1950.
•i \

••• •..--

- ,-i

578.

Besedilo: Kmetijska zadruga Poljubinj.
Izbrišejo se: Krivec Alojz, Manfred«
Slavko, Klinkon Jožefa in vpišejo .novi
izvoljeni člani upravnega odbora:
Leban Ivan, čevljar, Poljubinj 20,
Kavčič Andrej, Poljubinj 51, Jarc An»
ton, Prapretno 19, Manfreda Zoran, Poljubinj 86, kmetje, Kavčič Jožef, upokojenec, Poljubinj 33- Predsednik upravnega odbora jo Kozorog Mirko.
Zt -99/48-5
10163
Besedilo: Kmetijska zadruga v Žahfjh.
Izbrišejo se: Rejc Ivan, Kavčič Lucija,
Klinkon Franc. Klinkon Viktor. Lehan
Andrej, Gaberšček Anton; Leban Anton
in vpišejo novi izvoljeni Člani upravnega
odbora:
Kavčič Valdi, Zabče 14, predsednik,
Sorli Jožef, Zabče 9 tajnik. SkoMr Ivan,
Zabče 8, Leban Mihael, Zalaz, Zabče H,
Laznik' Ivan, Zalaz. Zabče 23, , Rufar
Andrej, Tolminske ravne 12.
Okroïno sodišče v Gorici
dne 23. avgusta* 1950.
Zt 187/48—4 .
loi«

•

,579.
. • • -••
Besedilo: Potrošniška zadrug* detareer
in nameščencev z o. j. v Sežani.
Po sklepu obč. zbora z dne 15- V. IS
je zadruga prenehala in preïla v IP"
, danijo,
.
-•>•'•
Besedilo odslej; Potrošniška Mdrofi
delavcev in nameščencev z o- j. v
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Likvidatorji: Lukman Malči, uslužbenka KZ, Sežana, Lazar Josip, Sežana 48,
Kljun Miha, Sežana 62.
Za likvidacijsko finno podpisujeta po
dwa likvidatorja.
Okrožno sodišče r Gorici
dne 26. 6eptembra 1950.
Zt 237/48—15
10480
6Č0.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Sred
njem Lokovcu.
* Izbrišejo ee: Vcnčina Mirko, Humar
Ivan, Mokrina Jožef, Renko Peter, Vinkler Make, Gorjup Albert in vpišejo novi
izvoljeni člani upravnega odbora:
-Pjùtfgornik Alojz, Srednji Lokavec 90.
predsednik,. Renko Jožef, Srednji Lokovec 126. tajnik,.. Vončina Ivan, Srednji
Lokoveó 152, Vončina Ivan, Srednjj Lokovec 1S6, Murovec Andrej, Srednji Lckovec 164, Podgornik Ivan, Srednji Lok-ovec 107.
Okrožno sodišče v Gorici
. dne 30. septembra 1950.
10660
681.
Besedilo: Kmetijska zadruga na Uncu.
Izbrišejo se Sani upravnega odborj;
Perko Franc. Udovi« Danijel, Klemene
Franc, Svet Anton,. Gabrenja Berna ran,
• Modic- Rajko in vpišejo novi izvoljeni M.i
ni upravnega odbora:
' Jeraejčič .Jože, kmetski ein, Slivica 2.
predsednik, Udovip Ivana, .gospodinja,
. Unec 4ó, Modic Franc, Unec 100. Faoja
Alojz Ivanje eelo 44, Urbas Anton, Imanje selo 2, kmetje, Mekina Kranc, železničar. Rakek, Štrukelj Lovro, upokojenec,
Rakek, Poženel Avgust, kmet, Rakek.
Okrožno sodilče v Gorici
dne 23. avgusta 1950.
Zt 84/48—6
10162
582.
Bendilo: Krojàgko-gmljska zadruga z
. o. •*• v Vipavi.
> Po'fiklépu občnega zbora z dne 26- avgusta 1950 je zadruga e 1. IX 1950 prenehala delovati in prešla v likvidacijo.
Besedilo odslej: Krojaško-širiljska »a
druga z o- j. v Vipavi, v likvidaciji.
• Likvidatorji:
Vouk Stanko, Vipava 78, Gril Štefka,
Vipava' 170 Semič Ivo, Vipava 68.
Okrožno sodišče v Gorici
dne 26- septembra 1950.
Zt 5/49-7
10661
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. i. v
Brežicah okolica (Sv. Lenart).
Na. zboru 15. I. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1- in 2. členuBesedilo odelej: Kmetijska zadruga Bre
žice okolica.
Izbrišeta ee Bogovč Jože, Šavnik Ivan
in vpišejo novi Sani upravnega odbora:
Drama Ivan. Sv. Lenart 13, Bartole Jakob, Brezina 30, Boškovič Jože, Trnje 10,
imetje, Petan Franc, uslužbenec. Bukošek 2.
Zadr III 59/3
10654
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. •
irorjanah.
Na zboru 29. T. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. ;n % členu.Besoin, ooVloi: Kmetijska zariniea \
(ïorjanafi.
-. v-,
, Zadr lil 68/3
10657

••••••.
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v
Podgradu.
Na zboru 12. II. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. m 2- členuBesedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Podgradu.
Izbriše so Tur A'ibina in vpiše nov
Slan upravnega odbora:
Badovinac Milan, kmet, Vel. Gerovec 37.
Zadr IV 14/2
10658
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v
Št. Juriju pri Mirni peči.
Na zboru 10. IV-1950 so ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadrug» v
Št. Juriju pri Mirni peči.
Izbrišejo ee Progar Alojz, Hrastar Marija, Saje Ignac, Pirnar Marija in vpišejo
novi člani upravnega odbora:
Hrastar Alojz, Čemše 5, Zupančič Jože,
St. Jurij 10, Gačnik Martin, Hmeljč;č 33,
Koračin Simon, Sela pri Hmeljčiču 3. Kaetelic Anton, Poljane 4, kmetje, Kos Jože,
posestnikov ein, Vel. Kal 3.
Zadr III 111/2
10655
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28- septembra 1950-

•

Stev. 32 - 24. X. 1950
Bizjak Anton, delavec, Bregansko eelo
št. 46, Mimic Franc, kmet. Obrežje 8,
Povh Ludvik, kmočki srn, Bregansko selo
št. 7, Frankr- Franr, kmet, Pedgračeno 8,
Novosel Jože zidar, Rajec 12. Štefančic
Andrej, kmet, Obrežje 3Zadr III 64/4
1099O
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. y
Dobrunjah.
Na zboru 23. IV. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2- členuBesedilo odslei Kmetijska zadruga T
Dobruniah.
Upravni odbor šteje 5 do 7 članov.
Izbri&oio se Miklavec Jože, Jage'r Franc
Remec F anc. Porenta Ivan, Moškrič Jane,;, Tri- v Alojz in vpišejo novi član;
upravne , odbora:
Miklavi Franc, mizar, Podmolnik 15,
Svetek Janez, kmet, Dobrunje 27, Kamnar
Marija, kmečka hči Zadvor, Vrečar Alojz,
kmet, Podmolnik 5, Peterca Franc, kmečki
sin, Dobrunje 25.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dno 13- septembra 1950Zadr V 98/6
10129

•

585.
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v
Dobovi.
Na zboru 5. III. 1950 « ee «premen iln
zadružna pravila v 1. m 2- členuBesedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Dobovi.
Izbrišejo se Kežman Martin, Polovic .lože, Kramar Anton, Pinterič Andrej, Pavlic Anton, Mokrovrič Vanda ter vpišeta nova člana upravnoga odbora:
PreeSer Mihael, kmet, Sela 40, Antolovič Franc, kmet, Mihalovec %
Zadr. III 30/11
10443
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v
DvoruNa zboru 5. III. 1950 eo se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2- členuBesedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Dvoru.
Upravni odbor je sestavljen iz 5 do 9
članov.
Izbrišejo se Pečaver Franc, Koncilja
Viktor. Miklič Anton in vpišejo novi člani
upravnega odbora:
Kumefj Jože, cestar. Podgozd 22, Jaklič Alojz, delavec, Dol. Kot 10, Glavič
Jurii. cestar. Lašče 10 Zupančič Anton,
kmet, Sadinja vas 3, Bukovec Kari, kovač, Dvor 36, Kociančič Jože, kmet, TrebSa vas 6.
Zadr III 63/6
10446
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. i. '
Poljanah pri Toplicah.
Na zboru 10. VI- 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2- členuBesedilo ođslei: Kmetijska zadruga v
Poljanah pri Toplicah.
Izbrišejo se Povše Darko. Urbančič •»<>;
že. Poglajen Rozalija in vpišejo novi čl^n;
upravnesa odbora:
,
Kobe Ivan, delavec, Poljane 3, Hefen"
Ferdo, kmet Poljane 27. Rcbseli •'••
kmet. Poljane 17.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dno 23. septembra 1950.
Zadr IV 20/4
IO**4

584.
Besedilo: Kmetijska zadruga r. omejenim janiHvom v DobrničuNa zboru 30. IV. 1950 so se spremenila
zadružmi
ila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
DobrničuIzbriše se Zupančič Alojz in vpiše nov
član u prm nega odbora:
Kožar Janez, kmet, Kal št. 1.
Zadr III 14/6
10994
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Gorenjem polju.
Na zboru 3. III. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v l. in 2. Senu.
Besedilo orWej: Kmetijska zadruga Gorenje polje.
Izbrišeta se Dular Rezka Vovk Anton
in vpišete nova člana upravnega odbora:
Bradač Franc, Soteska 6, Lavrič Franc,
delavca, Drenje.
Zadr .III 83/3
10996
Besedilo- Kmetijska zadruga • omejenim janw» «m pri Št. Jerneju.
Na zboru 19. IV- 1950 so se spremenila
zadružna travila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga »
Gradišču pri Št. Jerneju.
Izbrišejo se: Piletič Karo], Dragman
Franc, čretnik Franc Penca Jože, Hudoklin Alojz, Ruperšič Ivan in vpišejo novi
člani upravnega odbora:
Fabjan Anton, Dol. Gradišče 8, Gorišek
Jože, Gor. Gradišče 18. Mesojedec Jože
Dol. Mokro p^lje 13. Dobrave Kari, Mokro polje 12, Turk Franc, Mohorovec 1
Rolih Janez. Prapječe 1, kmetje.
Pooblaščenec za sopodpisovanje je Ruč.gai Anton, uslužbenec zadruge, Gradišče 7.
Zadr IV 40/2
10998
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Jesenicah na Dolenjskem.
Na zboru 5. III 1950 eo se spremenila
zadružna pravila v l-, 2. in 18. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga Jesenice na Dolenjskem.
OS«.
. v
Izbrišejo ee: Pcdkrajšek lože Baje
Besedilo: Kmetijska zadruga 1 »• >•
Martin Brce Anton. Zavor Ana, Budič
Dolenjih Pirošicah.
...
Na zboru 5. II. 1950 eo ee spremen"«
Alojz Šetinc Anton In vpišejo novi člani I
upravnega odbora:
1 zadružna pravila v 1. in 2- členu.

Štev. 32 — 24. X. ISSO
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Dolenjih PirošicahUpravni odboj je sestavljen iz 7 članov.
Izbrišejo se Peseč Martin, Barbič Anton, Smukovič Franc, Martinčič Franc,
Hribar Franc, Marinčič Martin in vpišejo
novi člani upravnega odbora:
Kožar Jožo šofer, Brvi 12, Unetič Avgust, kmečki fin, Vinji vrh 2, Kožar Jože, kmečki ein, Poštena vas 9, Uštir
Franc, delavec, Stojanski vrh 10, Vegolj
Jože, kmet. G. Pirošica 35.
Zadr III 106/2
10288
Besedilo: Kmetijska zadruga M. j. v
Pijavi, gorici.
Vpišeta ee člana upravnega odbora:
Zupančič Janez, zadružnik, Drenik 2,
Skulj Anica, zadružnica, Vrh 6.
Zadr VII 129/2
10283
Besedilo: Kmetijska zadruga as o. j. v
Pokleku — Gornji Loškov ec.
Na zboru 5. III. '1950 eo se •••••••••
zadružna pravila v 1. in 2- Senu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Pokleku — Gornji Leskovec.
Izbrišejo ee Pečnik Rajko, Remih Jože, Kočevar Anton, Požun Anton, Mešiček
Milan, Zibert Anton in vpišejo novi člani
upravnega odbora:
Urbančič Vinko, poljedelec, Poklek 15,
Beline Anton, kmet, Stranjo 11, Span
Martin, kmet, Poklek 32 Zulič Anton,
poljedelec, Poklek 35, Remih Dominik,
kmet, Selca 11, Stritar Ana, gospodinja,
Poklek 27, Šterbej Janez, kmet, Poklek
št. 15.
Zadr IH 136/4
10281
Besedilo: Kmetijska zadruga t o. jSv. Duh pri Krškem.
Na zboru 19. III- 1950 so ee spremenila
zadružna pravila v 1. ja 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga
Sv. Duh pri Krlkem.
Zadr III 126/4
10286
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v
Temenici.
Na zboru 5. II. 1950 eo 66 spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odelej: Kmetijska zadruga v
Temenici.
Izbrišejo 6e člani Medved Anton, Berdaje Jože, Lavrač Franc, Mostar Karl,
Fajdiga Ignac ter vpišejo novi člani upravnega odbora:
Mahne Mimi, delavka, Temenica 35,
Roje Jože. kmet, Videm 4 Grm Ludvik,
delavka, Dolenja vas 3, Kolesa Alojz,
kmet, Rađanja vas 7, Janežič Janez, kinet,
Bukovica 17.
Zadr V 187/3
10284
Besedilo: Kmetijska' zadruga • o. j. v
Velikem Kamnu.
N,i zboru 16. X. 1949 60 ee spremenila
zadružna pravila v 1. in % Členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Velikem Kamnu.
Izbrišejo ee člani Vehovar Kari, Božičnik Franc Poljšak Franc Kn'nk_ Anton,
MoSkon Jože in vpišejo novi člani upravnega odbora:
Kozole Jože, Veliki Kamen, Šerbec
Ludvik. Veliki Kamen, Zidar Mirko, Mali Kamen, f-inžar Anton, Mrena eela. vsi
kmetje.
Zadr III 112/4
10285
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v
^mincu.
Na zboru 12 II 1950 sn ee spremenila
"^družna pravila v I. :n 2- členuf Besedilo odslej: Kmetijska zadruga *
^niincu.
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Izbrišejo se Kožuh Jože, Kalan Marija,
Starman Jože in vpišejo novi člani upravnega odbora:
Jamnik Franc, kmet, Gabrovo 5, Uman
Frane, kmet, Zminec 10, Arhar Anton ml.,
kmečki sin, Sv- Petra hrib 4.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. septembra 1Ö50.
Zadr VI 120/2
10282

•

587.
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v
Homcu.
Na zboru 31. III. 1950 so ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2- členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Homcu.
Izbriše se Nastran Ivan in vpišeta nova
člana upravnega odbora:
Sare Franc, Homec 10, in Jereb Franc,
Smarca 6, kmeta.
Zadr VI 234/3
10168
Besedilo: Kmetijska zadruga z o- j. na
Lazah, KLO Tuhinj.
Na zboru 22- VII. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga
Laze v Tuhinju.
Izbrišejo se Hribar Pavel, Hribar Jakob, Kadunc Marija, Lajmiš Pavel, Mohär Vid, Novak Franc, Zavašnik Alojzij.
Zore Jože in vpišejo novi člani upravnega
odbora:
Kramar Pavel, delavec, Zg. Tuhinj 43,
Zore Franc kmet, Češnpca 3, Baloh
Alojz, kmet, Mali hrib 3, Zavbi Stanko,
nameščenec, Zg. Tuhinj o7, Baloh Jože,
kmet, Zg. Tuhinj 36, Berlec Alojz, sedlar,
Zg. Tuhinj 4.
Zadr VI 185/2
10167
Besedilo: Kmetijska zadruga z omojenim jamstvom, Radmirje.
Nà zboru 14. V. 1950 so ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga
Radmirje.
Izbrišejo se SlatinSek Maks, Pevec
Franc, Natlačen Franc, Zavolovšek Alojz,
Poličnik Maks, Prislan Franc in vipišejo
novi člani upravnega odbora:
Tiršek Ivan, kmet, Ter 2, Banko Anton, delaveo Juvanje 17. Veber Ivan, Radmirje 3, Stiglio Pepca, kmečka hči, Radmirje 3, kmetje, Stiglič Amalija, Radmirje
24, Oeovnik Franc, Radmirje 34, Stiglič
Pepca, kmečka hči, Rarmirje 34, Pevec
Anton, delavec, Radmirje 41, Lužnik
Ivan, Radmirje 19, Rolmik Anton, Radmirje 17, kmeta.
Zadr VIII 25/6
10166
Okrožno sodiščo v Ljubljani
dne 13. septembra 1950.

Besedilo: Kmetijska zadruga i o. j. T
RakiNa zboru 12. II- 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga r
Raki.
Izbrišejo se Šiška Albin, Pavlenč Frane,
Humek Kari, Cemič Franc, Baje Franc,
Božič Vinko, Jordan Kari, Pavkovič Joža,
Zorko Kari in vpišejo novi člani upravne»,
ga odbora:
Sribar Ivan, nameščenec, Sela 14, Pavlovig Alojz, nameščenec, Raka, Kern Vinko, kmet, Celine 4 Hruševar Kari, kmet,
Jelenk 3, Blaznik Rudi, nameščenec, Sela,
Junkar Martin, kmet, Videm pri Raki,
Metelko Stefan, kmet GmajnaZadr III 90/3
10289
Okrožno sodišče r Ljubljani
dne 16. eeptembTa 1930,

•

889.
Besedilo: Kmetijska zadruga » o. j. •
v Karteljevem.
Na zboru 29. IV. 1950 eo se epremenila
zadTužna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga r
KarteljevemIzbrišejo ee Zaje Franc, Grdenc Alojz,
Bašelj Jože, Saje Anton, Kranjčic" Alojz
in vpišejo novi člani upravnega odbora:
Lokar Alojz, mizar, Gòr. Karteljevo 9,
Kebelj Francka, administrator, Dol. Kar-r
teljevo 5, Ribič Jože, Gor. Karteljevo 11,
Luštek Janez, Del. Kamenje 15. Pate
Jože, Kamenje 8 kmetje.
Zadr III 84/3
10445
Besedilo: Kmetijska zadruga > o. j. •
Stopicali.
Na zboru 10. II. 1950 eo $e spremenila
zadružna pravila v 1. in 2- členu.
Besedilo odelej: Kmetijska zadruga t
Stopičah.
Izbrišejo se Kastelic Ivan, Može Jože,.
Murn Jože, Avguštin Stanko, Gazvoda
Matija, Golobic Jože in vpišejo novi člani
upravnega odbora:
Plantan Janez, delavec, Dol. Težka
voda 23, Strajnar Anton, Dol. Težka voda
Št, 16 Stangelj Franc, Stopiče 10, Klobučar Janez, št. Jošt 14, kmetje, Koetreve
Frančiška, delavka, HruSica 8. Golob
Franc, kmet, Stopiče 11.
Zadr III 47/2
10447
Okrožno sodišče r Ljubljani
dne 25. septembra 1950.
*
590.
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. J. r
Krašnji.
Na zboru 23. IV. 1950 eo ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. Členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga r'
•
Krašnji.
588.
Izbrišejo se: StefančiČ Stane, Petere SteBesedilo: Kmetijska zadruga z o- j. v
fan. Udovč Franc, Sušnik Ivanka, GrilJ
Jelovcu pri Koštanju.
Pavel pooblaščenka Kokalj Milka in vniNa zboru 5. III- 1950 eo ee epremenila
šejo novi člani upravnega odbora.
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Per Jože, kmet, Koreno 7, Korošec JaBesedilo odslej: Kmetijska zadruga v
nez, mizar, Krašnja 33 Per Jožefa ek.
Jelovcu pri Boštanju.
Izbrišejo se Vintar Ignac, šalamon del., Koreno 7. Pooblaščenka za sopodplIvan, Jene Anton, Jennaučič Jože, Mrvič 6ovanje: Lovrenčič Tinca, knjigovodja,
Andrej in Kunterič Olga ter vpišejo novi Krašnja 60.
Zadr VI 198/2
»0378 >
člani upravnega odbora:
Božič Franc, kmet Lipoglav 4, Oblak
Besedilo: Kmetijska zadruga Log..
Jože, kmet, Brezovec 6, Knez Janez,
Izbrišejo ee Mrak* Janez, Demšar' Makmet Planina 16, Mavric Jože, kmet, Križ tevž, Kos Blaž, Debeljak Janez, Jelovčan
št. 4. Koren Franc, sin kmeta. Gaberje
Viktor, Sovine Jože, Platile Matevž In
vpišejo nov' člani upravnega odbora:
št. 12.
Demšar Matevž kmet Lop 13. Mezek
Pooblaščenec za sopodpisovanje: Kalin
Anton, trg. poni., felovec 18
. Janez, delavec, Gaberk, Demšar Janez,
Zadr III 121/3
10287 1 pos., Log, Košir Anton, kmet, Vieoko 8,
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Jeiovcan Ignac, kmet, Kovskj vrh, Potočnik Janez, delavec Valtereki vrh 5, Ma
••• Pavel, delavec, Bukov vrh, Demšar
•lanez, pos., LogZadr VI 100/5
10371
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v
Predosljah.
Izbrišejo se: Nograšek Andrej. Skofic
Ignac, Žibert Janez in vpišejo novi člani
upravnega odbora:
Ovsenik Janez, Predoslje 44, Sink
Franc, Suha 9, Sušnik Alojz, Suha 11,
Kalan Janez, Suha 16, Boštar Jože. Suha
2, vei kmetje.
Zadr VII 71/2
10374
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v
Robu.
Na zboru 12. II. 1950 so 6e spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
assedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Kobu.
Izbrišejo ee: Peterim Ludvik, Podlogar
Jernej, Petrič Janez in vpišejo novi člani upravnega odbora:
Arko Jože, kmečki del., Podhojni hrib
5, Jaklič Stane, kmet, Pečki 1 Peterim
Stefan, kmečki delavec Rob 17, Peterlin
Alojz, kmečki del., Gradišče 4, Rupar Anton, Kmet, Krvava peč 16.
Zadr VII 40/2
10375
Besedilo: Kmetijska zadruga » o. j. v
Srednji vasi.
Na zboru 29. VI. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Srednji vasi.
Izbriîejo se: Brleč Janez, Vrtacic Stane,
Burja Franc, Poljanlek Angela in vpišejo novi člani upravnega odbora:
Brleč Milan, kmet. Loke 18,.Hribar Pavel, kmet, Plrševo 3, Šuštar Franc, delavec, Srednja vas 27. MarČun Ivan, kmet,
Srednja vas 15.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6eptembTa 1950.

•

691.
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. i. v
Lučinah.
Na zboru 19. III. 1950 eo se spremenila
zadružna pravila vi. n 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Lupinah.
[zbrišejo ee: Oblak Jurij, Dolinar Ivan-,
Jun°vič Franc, Jereb .Janez, Nartnik -Janez Bogataj Peter n Selak Franc ter
vpišejo novj člani upravnega odbora:
Oblak Anton, kmet, Lucine 7, OWak
Dominik, delavec. Lucine 11, Oblak Vinko, delavec.'Lucine 19, Oblak Franc, kmet,
Brerovnica 12, Jereb Vinko, delavec, Luč.ne 5. Drmofa Jožef, delavec. Lucine 14,
Dolenc Stanislav, kmet. Lucine 6.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. avgusta 1950.
ZadrVl 199/2
9918

•

592.
Besedilo: Kmetijska zadTuga io, j. v
Kostanjevici.
Na zboru 12. II. 1950 eo ee spremenila
zadružna pravila v i. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Kostanjevici.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. septembra 1950.
Zadr II 32/12
10128

•

593.
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. !•
rajona •• • EîaMfanL

Po eklepu zbora 28. Vil. 1950 je za.
druga prenehala poslovati in prešla v
likvidacijo.
Likvidatorji: Novak Jakob, Kersnikova
ul. 8, Skoda Zora, Predovičeva 46, Nolimal Franc, Za gradom 11, Vuk Juri|. Cigaletova 1, Zixovnik Lojze Pcvšetova
ul. 46 — v<!i nameščenci v Ljubljani.
Besedilo: kakor doslej, z dostavkom: v
likvidaciji.
Likvidacijsko firmo podpisujeta po dva
likvidatorja.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15- septembra 1950.
Zadr VII 113/3
10290

•

694.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom, Mengeš.
.Va zboru 15. Vili. 1950 eo ce spremenila zadružna pravila v l. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga,
Mengeš.
Izbrišejo se: Aleš Leopold, Močnik Janez, Skok Lojze, Komparo Franc. Traven
Anton, Zabret Franc, Korošec Janez, Leveč Nace, pooblaščenka za sopodp isovanje
Gracar Julka in vpišejo novi člani upravnega odbora:
Kralj Franc Loka 80, Aleš Jože, Dobeno 6, kmeta, Zabret Slavko, kmečkf
sin, Tonole 13 Testen Marija, gospodinja,
Vel. Mengeš 116. Kceec Lojze, Vel. Mengeš 87, Skrlep Janez, Mali Mengeš 46,
Pogačar Franc, Pristava 2, kmetje, Jenko Franc, član KDZ Vel. Mengeš 95. PooblašronUa za sopodpisovanje je Klinar
Olga, ka; ^ovodja, Mengeš 21.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. septembra 1950.
Zadr. V 180/3
11003

•

595.
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. na
Muljavi.
Na zboru 11. VI. 1950 60 ee spremenila
zadružna pravila v i in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga na
Muljavi.
Izbrišejo c& Zaje Jože, Kadunc Franc,
Bregar Alojzij, Struna Anton in vpišejo
novi člani upravnega odbora:
Podržaj Jože, zidarski mojster, Bojanji
vrh 1, Zeleznikar Jože, delavec, Malo
Kompoljo 7. Roštan Janez, kmet, Leščevje
št. 9, Kutnar Anton, Jčmet, Muljava 6.
Zadr VI 36/3
10659
- i io: Kmetijska zadruga z o. j. St.
' pri Stični.
Na zboru 28. •. 1950 eo ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga St.
Vid pri Stični.
Izbrišejo o Rus Jože, Jevnikar Lovro,
Jerlah Jože. Kastelic Anton, Rus Franc
in vpišejo novi člani upravnega odbora:
Smolej Franc, kmet, Grìie 1, Bavdež
Lojze, knjigovodja, ŠL Vid pri Stični 1,
Kaetelic Jože, kmet. Velike Pece 1.
Zadr V 188/3
10656
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. septembra 1950.

•

596.
Be «duo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Stični.
Na zboru 10. IX. 1950 so se - premenila
zadružna pravita v 1. in 2- členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Stični.

Stev. 32 - 24. X. 1930
Izbrišejo »e: Kozlevcar Janez, Skubii'
Janez, Zupančič Ivan, Bregar Franc Ce
glar Franc, Urast Alojz, Podobnik •••,
Avsec Alojzija, Kaetelic Anica ter vpišpjo
novi člani upravnega odbora:
Lampret Alojzij, čevljar, Stična 33. Stalcar Janez, upok-, Stična 114, Skulca Franc,
Vel. Dobrava 6, Smrekar Jože, Mekine
št. 10 Skubic Franc, Gaberje 14, JanPŽič
Alojz, Poljana 7, Vidmar Jože. Vir 14,
kmetje, Baltic Bernard, mizar, Stična 55,
Borštnar Ignac, kmet, Metnaj 20.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. aeptembra 1950.
Zadr VI 83/3
10372

•

597.
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. j. v
Škoiji Loki.
Zaradi odločbe Vrhovnega sodeča LRS
v Ljubljani z dne 25. VIII. 1950 opr. H.
Gzz 101/50. ee razveljavi vpis o i7>rifm
zadruge z dne 10. IV. 1950 pod Zadr V
9/10 in vzpostavi prejšnje stanje
Okrožno sodiščp v Ljubljani
dne 8. septembra 1950.
Zadr V 9/13
9917

•

598.
Besedilo: Kmetijska zadrugu • omejenim jamstvom v Telčah.
Na zboru 25. VI. 1950 6o ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2- členuBesedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Telčah.
Izbrišejo se: Javoršek Jože SUušeU
Jože, Udovč Valentin, Mislaj AV.jzija in
vpišejo novi člani upravnega odbora:
Rupar Alojz, Telče 7, Mavric Franc,
DrušČe 16, Mrgole Alojz, Rogačice 7 Dufc
Jože, Telče 18, vei kmetje.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. oktobra 1950.
Zadr IV 15/2
10987
598a
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga Skoke—Dobrovce.
Izbrišejo se: Berznik Matija. Maglica
Ivan, Pleteršek Alojz, Breznik Anton.ja
in vpfšejo novi izvoljeni člani upravnega
odbora:
Raj/ Jožef, Rajh Filip. Augustin Ivan,
vsi iz Dobrove, TomaŽič Franc, Horvat
Liza, oba iz Skok, vei zadružniki
Rajh Jožef je predsdnik, Holcer Anton
pa podpredsednik odbora.
Zadr V 28
9967
Besedilo; Kmetijska obdelovalna zadru
ga Sv. Trojica v Slov. gor.
Izbriše se: Mlinaric Ernest m vnše
novi izvoljeni clan upravnega odbora:
Jakopec Alojzij, zadružnik, Zg- Verjane
Zadr VI 5
9975
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 81. avgusta 1950

•

599.
Besedilo: Vinogradniška zadruga, Ptujska cesta (Ptujska cesta — Gor. Radgona)Na zboru 23- TTI. 1950 so bila sprejela
nova pravila.
Upravni odbor Je Bestavljen iz 4—8
članov.
Besedilo odslej: Vinogradniška obd'e.ovalns zadruga, Ptujska cesta (IV. tip).
Izbrišejo «>e: Rozman Alojz, Stralci
Frano, Rajh Karl, Krajne Rudolf in vpišejo novi izvoljeni člani upravnega odbora:

Štev. 32 — 24. X. 1050
Strah Franc, Kaufte Rudolf, Rozman
Marija, KauČič Franc, vai zadružniki v
Ptujski gori.
Strah Franc je predsednik odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. septembra 1950
Zadr II 114
10069

•

600.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga, Hoče.
Izbrišejo ee: Maljner Feliks, Primée
Terezija, Požgan Franc, Semenič Pavla,
Rajzman Ignac. Kopše Jožefa in vpijejo
novi izvoljeni članj upravnega odbora:
Lobnik ,uri|, Sp. Hoče, Sobcc Anica,
Spod- Hoče, Kline Stefan. Bohova, Ilešlč
Stanko, Bohova, Sel Joïef, Bohova, Manner Marica. Rogoza.
Zadr V 69
10278
Besedilo: Kmetijska zadruga, Sladki vrh.
Izbrišejo ee: Žemljic Konrad, Kocbek
Peter, Straeer Marjeta, Peklar Konrad in
vpišeta novo izvoljena člana upravnega
odbora:
Raduna Stefan, kmetovalec. Svečane,
Kraner Karl, tovar, delavec, Sladki vrh.
Kraner Karel je predsednik odboraOkrožno sodišče v Mariboru
dne 16. eeptembra 1950.
Zadr IV 81
10279

•

(501.
Besedilo: Zadruga *a izgradnjo stanovanjskih hiš'c z o. j. pri SGP >Konstruktor« v Mariboru.
Na zboru 22. VIII. i960 eo ee spremenila zadružna pravila v 7- in 22. Členu.
Upravni odbor šteje 5 članov.
Izbrišejo ee: Sorli Rado, Rep Franc,
Krasnik Zmago, Kocjan Franc in vpišeta
nova izvoljena člana upravnega odbora:
Poštrak Ciril, kmetijski tehnik, Tržažka
št. 84, in Zumer Ludvik, monter, Knez»
Koclja 20.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. eeptembra 1950.
Zadr VI 38
10066

•

602.
Besedilo: Zavod mariborskih postreščkov, z. z o. j. v Mariboru.
Odločba okupatorske oblaeti z dne 12VII. 1944 (Gen I 52, 70) je razveljavljena.
Po etriepih zborov prizadetih zadrug se
je z Zavodom mariborskih postrelčkov,
z. z o- j. v Mariboru združil Zavod komisionarjev in za plakatiranje, z z o. j. v
Mariboru.
Izbrišejo ee: Nerat Jožef, Legvart Jakob in Gungl Andrej ter vpišejo nori
izvoljen; člani upravnega odbora:
Postružnik Konrad, Novak Ivan in Babic Anton, vei pflstrešču! v Mariboru.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. avgusta 1950
Zadr I 142
10072
<!03.
Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Prvj maj«. Selnica ob Dravi.
Izbrišejo ee: Gomivnik Jožef, Gro«
Ivan. Doba} Ana in vpišejo novi izvoljeni Člani upravnega odbOTa:
Hojnik Anton, teear. Selnica ob Dravi,
Helc] Antonija. Ozanič Roža, Cebe Sonfa,
Potnik Alojz, ve! zadružniki,'Selnica ob
Dravi.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. eeptembra 1950.
Zadr V 70
10277

Stran 49ö

URADNI LIST LRS
604.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Martin pri
Vurbergu.
Izbrišejo ee: Grušovnik Ignac, Klampfer Adolf, Rizman Marija, Himelrajn
Franc in pooblaščenka za eopodpisovanje:
Panole Hilda ter vpišejo novi izvoljeni
člani upravnega odbora:
Toplak Alojz, Ciglenca, Jurša Franc,
Ciglenca, Klampfer Frančiška, Sv. Martin,
Blatnik Alojz, Sv. Martin, Jug Bogomir,
Ciglenca, Vauda Dominik, Ciglenca, vsi
kmetje, Kekec Danijel, poslovodja, Sv.
Martin, Ribič Jožef, kmet, Sv. Martin, Mejovšeik Stanko je pooblaščenec za sopod.
pieovanje.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. eeptembra 1950.
Zadr III 88
10598

•

60S.
Besedilo; Kmetijska zadruga Selnica ob
Dravi.
Izbrišejo ee: Vodan Bernard, Groelvan,
Pipan Jožef, Kranjc Franc, Grušovnik
Vili, Strnad Make, Penič Mira ter vpišejo novi izvoljeni člani upravnega odbora:
Gorenšek Franc, namešč.. Selnica ob
Dravi, Verdonik Ivan, kmetovalec, Selnica ob Dravi, Verdonik Jožef, kmetovalec, Selnica ob Dravi, Majster Ivan,
kmetovalec, Janževa gora, Volmajor
Ivan, namešč., Selnica ob Dravi, Helcl
Bogomir, kmetovalec, Selnica ob Dravi,
Lampreht Ivan, namesč., Selnica ob
Dravi. Verdonik Ivan je predsednik, Helcl
Bogomir, podpredsednik, Košan Mirko
pa tajnik.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. eeptembra 1950.
Zadr II 95
10280

•

606.
Besedilo: Kmetijska zadruga. Sladka
gora.
Izbrišejo ee Sepec Jožef. Smodej Stanielav in Vipotnik Frane in vpišejo novi
izvoljeni člani upravnega odbora:
Medved Ivan. Dolga gora, Vuser Franc,
Sladka gora, Rupnik Alojz. Polzaneka vas.
Novak Franc, Nova vae, kmetje, Novak
Anton, zidarski palir. Sladka gora. Pooblaščenec za sopodpisovanje je šepec
Slavica, poslovodja KZ.
Zadr V 122
7S09
Besedilo: Kmetijska zadruga, Turški
vrh.
IzbriSeJo ee: Kokot Anton, Juržek Blaž,
Potočnik Franc, Petrovič Jožef, Roškar
Franc in vpišejo novi izvoljeni člani
upravnega odbora:
Bratuša Ivan. kmet, Pungračič" Ivan,
nameščenec, Turski vrh, Čeh Štefan, Gorenjski vrh. Pungračič Štefan, Beleki verh,
Potočnik Franc, Pestike, kmetje. Purigračič Ivan je predsednik, Bratuša Ivan
podpredeednik, Hrženjak Jožef pa tajnik
odbora.
Zadr III 136
7810
Okroïno sodišče v Mariboru
dne 17. julija 1950.
607.
Besedilo: Kmetijska zadruga Studonice.
Izbrišejo se: Kolar Janez. Turin Anton
6tar., Stoporko Albert. Jernejšek Jakob,
Marzidovšok Franc. Robar Leopold' <n
vpišejo novi izvoljeni člani upravnega
odbora:
Erker Tomaž, Hraetovec, Kodrič Ivan,
Križeča vas, Bračič Franc, Brezje, Kotnik Vili, Modraže, Hlebec Ivan, Krasna,

Turjn Anton ml., Modraže, vai kmetje.
Erker Tomaž je predöednik, liiebec
Ivan pa tajnik.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. eeptembra 1950
Zadr. V 92
10477
•k
608.
Besedilo: Kmetijska zadruga Sv. Trojka v Slov. gor.
Izbrišejo ee: Krajne Janez, Mlinaric Ernest, Majžir Matija, Silec Martin in vpišejo novi izvoljeni člani upravnega odbora:
Golob Ernest, Sv. Trojica, Erman Make,
Sp. Porčič, Golob Konrad, Zg. Senarska,
Kurbus Vinko, Gočova, Petrič Franc, Gočova, Rojko Rudolf ml., Sv. Trojica, vei
kmetje.
Novak Tine je podpredeednik, Golob Ernest pa tajnik odbora.
Zadr III 93
9972
Besedilo: Kmetijska zadruga St. Jauž
pri Dravogradu.
Izbrišejo ee; Bežan Slavko, Kranjc Ivan,
Grilc Franc, Pust Marija, Breznik Peter,
Cesar Ferdo. Konečnik Jožef in vpišejo
novi izvoljen; člani upravnega odbora:
Bart Adolf, vod. ekonomije, St. Janž,
Jeromel Ana, gospodinja, Otiški vrh, Gorek Avgust, kmet, St. Janž, Šefove Jožef,
kmet, Selovec, Kaudik Terezija, krnel, uči,
Selovec. Vrhovnik Viktor, kmet, OUšM
vrh, Cae Franc, kmet. sin, SL Janž, Kac
Anton, kmet, Selovec.
Bart Adolf to predsednik, Zanoškar
Viktor pa tajnik odbora.
Zadr IV 83
9968
Okrožno sodišžo v Mariboru
dne 5. septembra 1950..
*
609.
Besedilo: Kmetijska vinogradniška obdelovalna zadruga Sv. Jurij ob Pesnici.
Izbrišeta ee: Kožuhar Olga, MajheniS
Franc in vpišejo novi izvoljeni člani uprav,
nega odbora, zadružniki;
Nagode Alojz, Pesnica, Ramšak Alojz,
Grušena, Bučar Ivan, Beenica.
_ Hauptman Jožef je predsednik, Matjašič Franr pa podpredsednik odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. septembra 1590.
Zadr V 34
9973
610.
Besedilo: Čevljarska produktivna zadruga z o. j. Sv. Lovrenc na Drav. polju.
Izbrišeta ce (teenjak Marija, Korošec
Jožef ter vpišejc novi izvoljeni člani
upravnega odbora:
Galun Ivan, čevlj. mojster. S!r»v, Bistrica. Križan Alojz Sv. Lovrenc. K.'kol
Mihael. Ptujska gora, čevlj. ponudnikaOkrožno sodišče v Mariboru
'Ine 30 septembra 1950.
Zadr ITI 29
10597

•

611.
Besedilo: Nabavno prodajna zadruga
z o- j. v Sv. Petru pri Mariboru.
Na zboru 30. VII. 1950 eo bila sprejeta
nova pravila.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga Sv.
Peter pri Mariboru.
Upravn: odbor šteje 7 do 11 ftanov.
Izbrišejo ee: Knuplež Alojz. Ivnnuša
Martin, čerič Franc, črnke Zoran Kovakovič Olga, Ornila Alojz in vpišejo nov!
izvoljeni člani upravnega odboraLisjak Alojz Trčova, L'rpovnH.- Kari,
Trčova. Stergar Stanko Ruperc?, Protner
Jožef, Vodola, Kokol Ivan, Ruperže, Gra-
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diu Franc, Galestrina, Vodeb Anton, Maiečni::. blramUč Franc, Metava, vei kmetje.
Flutter Ivan je predsednik upravnega odbora.
Zadr II 111
10067
ì'o'diio: Kmetijska nabavno-prodajna
zadruga v Lcskovcu (v Halozah) (Zg. Leskov ecj•• zbora 2- III. 1949 eo bila sprejeta
nova pravila.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Lcskovcu.
Upravni odbor je sestavljan iz 7 do 9
članov.
Izrišejo 'e: Bragie Jožef, Vodušek Anton, Krajne Franc, Voglar Jožef, Bedrač
Jožef, Cafuta Alojz, Petrovič Janez, Vindia
Martin in vpišejo novi izvoljeni člani
upravnega odbora:
Vidovič Janez, delavec, Skorišnjak, Potočnik Janez, kmet, Strmec, Medved Jožef,
Varnica, Vindiš Jožef, Berinjak, Mlakar
Mhael, Belanšek, delavci, Mlakar Jurij,
kmet, Mal- Varnica, Vidovič Franc, kmet,
Repišče, Topolovec Jakob, agr. interesent,
Vol. Varnica. Kozel Srečko je predsednik,
Vidove Janez pa tajnik odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. avgusta 1950.
Zadr III 43
10070

•

612.
Brsedilo: Vinogradniška obdelovalna zadruga »Ivan Cankar« Sv. Peter pri Mariboru.
Na zboru 22. II. 1950 eo bila sprejeta
novi pravila (III. tip).
Izbrišejo ee: Verlič Stanko, Harb Maks,
Pečar Ivan, Koletnik Anton, Simonie Gizela in vpišejo novi izvoljeni člani upravne ara Jdbora:
Kupčič Anion, Hrenca, Cafuta Anton,
Celestnna. Markuš Oskar, Malečnik, Sorman Ivan, Hrenca, Berlič Franc, Celestrina, Majceni? Ana, Malečnik, vsi zadruž.
niki. Stožer Anton je predsednik, Kupčič
Anton pa podpredsednik' odbora.
Pooblaščenec /.a sopodpisovanje : Krajne
Franc, administrator, Trčova.
Okrožno sodiščo v Mariboru
dne 30. avgusta 1950.
Zadr II 100
10068
*
613.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Šmarje
pri .Tolgali.
Tzhrücjo e?: Sivka Janez, Anderluh
Avgust Zdolšek Anton, Kidrič Martin,
Vrežo Ivan, Hrov&t Alojz in vpišejo novi
izvoljen; elani upravnega odbora:
Lakner Ivaa. kmet. ein, Cerovce, Stra-.
M- Anion podpredsednik, Strašek AnNo/.a. kmetica, Stranjo, Sovine Ivan, kmet,
Bohovo. Habjan Vinke, mesar, Šmarje.
Strm« Slava, delavka. Globoko.
Lakner Tvan je vrodsednik. Kramiperšel Anton, podpredsednik, Strašek Anton pa tajnik odbora. Pcoblaščenka za
eopciipisovanje je Levoo Karolina, knjigovodja. Šmarje.
Okrožno sodišče v Mariboru
dr» 18. julrja 1950.
Zadr VI 59
781S
6)4.
Izbrisi
n<\sedilo: Kmetijska nabavno-prodajna
tart ni ga z o. j. na Slapu ob Idrijci '(okraj
Tolmin).
Zaradi p-^rehanja poslovanja.
Okrožno sodišč© v Gorici
fes 19. septemBra 1950.
Zt 70/47-S
10478

615.
Besedilo: Tiskarna družbe Sv. Mohorja,
tiskovna produktivna zadruga v Celja z
omejenim jamstvom v likvidaciji.
Zaradi končane likvidacije.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. junija 1950.
Zadr VI 131/8
6820

•

616.
Besedilo: Kmetijska zadruga Gruškovje
(Zadr IV 43), Kmetijska zadruga GorcaDežno (Zadr III 134, Kmetijska zadruga
Loka (Zadr V 11), Kmetijska zadruga
Trničc (Zadr V 7), Kmetijska zadruga
Jablane (Zadr V 21), Kmetijska zadruga
Prepoljo (Zadr V 23) Kmetijska zadruga
Mczgovci (Zadr IV 21), Kmetijska zadruga Vintarovci (Zadr IV 20), Kmetij.
ska zadruga Gorfisnica (Zadr III 25),
Kmetijska zadruga Župcčja vas (Zadr III
122), Kmetijska zadruga Apače (Zadr III
132), Kmetijska zadruga Mali Okič (Zadr
III 126), Kmetijska zadruga Zlatoličjo
(Zadr VI 55).
Zaradi prenehanja potovanja.
Okrožno sodišče v Mariboru
Ine 19. septembra 1950.
R 52/50
10481

•

617.
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j- v
Lahovičah.
Zaradi epojitve s Kmetijsko zadrugo v
Zalogu (Zadr VI 179/2).
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. septembra 1950.
Zadr VI 163/2
10015

•

618.
Besedilo: Potrošniška zadruga « o. j. v
Podčetrtku.
Zaradi prenehanja poslovanja.
Okrožno sodiščo v Mariboru
dne 7. avgusta 1950.
Zadr V 78
8687

•

619.
Besedilo: Vinarska zadruga r o. j. v Rogaški Slatini.
Zaradi spojitve t> KZ Ratanska vas.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. julija 1950.
Zadr V 104
8214

Trgovinski register
Pri vsaki registraciji je sedež podjetja
označen v besedilu, dan vpisa, spremembo
ali izbrisa pa v datumu
Vpisi
620.
Sedež: Mali Mengeš, Kamnik.
Besedilo: Gostilna Lipar. Peter.
Imetnik: Lipar Peter, gostilničar. Mali
Mengeš 14.
Obratni predmet: Izvrševanje gostilnicarske obrtiOkrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. maja 1950.
Zt 51/50 - Rg A VIII 151/1
5238

•

631.
Besedilo: Gostilna Pavôvee Janez (Mengeš. OLO Kamnik).
Imtnik: Pavovec Janez, gostilničar,
Vel. Mengeš 2.
Obratni predmet: Opravljanje gostilničarske obrti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13 septembra 1950.
Zt 88/50 —Rg A VIII 179/1 10169

622.
Besedilo: Gostilna Bolka Angela.
Imemik: Bolka Angela, gostilničarka,
Zalog 28.
Obratni predmet: Izvrševanje gcetilničan-ke obrtiZt 90/50 - Rg A VIII ISO/1
11002
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12 oktobra 1950
Spremembo
623.
Besedilo: Celjska milarna, družba z o. z.
v likvidaciji.
Izbrišeta se dosedanja likvidatorja toter Ivo in Čater Toa ter vpišejo novi likvidatorji:
Koemur Tine, Grobelnik Anton in Kocuvan Ivan, vsi v Celju.
Okrožno sodiščo v Ljubljani
dne 9. avgusta 1950.
Reg C I 81 Celje
8787

•

624.
Besedilo: »Celjska vinama« družba •
omejeno zavezo v Celju, podružnica v šostanju.
Rg C 11 42/IS
8161
Beseiilo: »Peko«, fabrikacija in prodaja
čevljev, podružnica v Celju.
Rg C II 56/14
8160
Družb: eta po sklepu poverjeništva za
trgovino in preskrbo MLO Celje št. III
1788/1 prešli v likvidacijo. Likvidatorji
so: Koemur Tine. Grobelnik Anton, Kočuvan Ivan, vsi v Celju, ki bodo po dva
skupaj podpisovali za firmo v likvidaciji.
Likvidafor&ki firmi: kakor doslej, s
pristavkem »v likvidaciji«.
Okrožno sodiščo v Ljubljani
dne 21. julija 1950.

• '

625.
Besedilo: Javno skladišče in prevozna
družba, delniška družba v Celju.
Na podlagi odloka MLO poverjeništvo
za trgovino in preskrbo z dno 14. VII.
1950 III, št. 1743/1 je tvrdka prešla v likvidacijo. Likvidatorji eo; Koemur Tine,
GrobEmik Anton in Kocuvan Ivan, vsi v
Celju, ki podpisujejo za firmo po dva
skupaj.
Likvidaeijeka firma: kakor doslej, s pristavkom >v likvidaciji«.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. julija 1950
•
636.
Besedilo: Tovarna zamaškov in stalniolnih kapic I. Bratuž & H. Demšar. Ljubljana VII, Celovška cesta 32.
Zaznamuje se -a podlagi zakona o spre;
membi in dopolnitvi zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij.
Uradni list FLRJ, št. 35-269/48 v zvez'
z ukazom Prezidija Ljudske skupščine
LRS (Uradni list LRS, št. 58-115/48) da
je tvrdka nacionalizirana.
Vpiše ae začasni upravitelj:
Kuder Ivan, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. julija 1950.
Rg A VII 162/2
7320

Izbrisi
627.

Besedilo: Drogerija Hermes, družba
z o. z., Ljubljana.
Zaradi končane likvidacij«.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. .julija 1950.
Rg C IV 239/6
?••»
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628.
Besedila: Rižama, družba • o. z. v Mkviđaciji.
Zaradi končane likvidacije.
OkTcžno sodišče v Ljubljani
dne 6. julija l?o0.
Rg C V 331/11
7259

Oglasi sodišč

•

629.
Besedilo: »Triar« tehnično prodajna
družba z o. z. v Ljubljani v likvidaciji
Zaradi končane likvidacije.
Okrožno sodiščo v Ljubljani
dne 15. julija ISSO.
Rg C V 207/5
7816

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
Vsi, ki o pogrešanih kaj vedo, so pozivajo, naj o tem poročajo sodiščejg, predIagatoljcm ali skrbnikom. Po preteku ro.
kov bodo sodišča odločila o predlogih
R 775/50
11010
Rutar Andrej, roj. 9. X. 1889. Tolmin,
Zalog 13, sin Andreja in Lucije roj. Leban, je bil julija 1943 odpeljan in je
baje umrl konec decembra 1943 v taborišču Mauthausenu. Od takrat se pogreša.
Predlagateljica je Rutarjeva iz Tolmina,
Zalog 13.
R 777/50
11011
Golob Ladislav, roj. 12. -X. 1918, Grahovo 55, •• Jerneja in Marjane roj.
Cvek, kuhar, se kot partizan III. puljekesra odreda od avgusta 1944 pogreša.
Predlagatelj Golob Rudi, Tolmin, Dijaška ul. 8.
R 773/50
11012
Leban Make, roj. 27- II. 1911, Bača pri
Modreju 29, sin Janeza in Manje roj.
Manfreda šofer, je po sporočilu RKS baje
1. III. 1945 umrl v taborišču Buchenwald.
Od takrat ee pogreša. Predlagatelj je Leban EvstaMj Bača pri Modreju 12.
R 7G8/50
11013
Voffric Lenart, roj. 6. XI. 1921, Ciginj
38, sin Valentina in Marije roj. Zuoder.
gimnazijski absolvent, je baje padel kot
borec slovenske čete I. kosovske brigade
aprila 1943 nekje v Makedoniji, ter ee od
takrat pogreša. Predlagateljica je Vogrič
Mariija, Ciginj 38.
R 776/50
11014
Gregorčič Ivana. roj. 30. L 1922. Tolmin, Klanec 2, hči Alojza in Uršule roj,
Leban, delavka, je bila 5. X. 1943 odpe.
Ijana neznano kam in se od takrat pogreša- Predlagateljica je Gregorčič Uršula,
Klanec 2. Skrbnik vseh pogrešanih je LiPušček Ludvik, uslužbence tega sodišča.
Priglasitveni rok: 3 mesece od te objave.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. oKtobra 1950.
I R 66/50-4
10877
Ulčar Alojz, roj. 16. IX. 1897, sin. Jo.
Žeta in Marije roj. Cerne, rudar v Trbovljah 24, je odšel 9. V. 1945 po privatnffi
opravkih v Celje • ee cd tedaj pogreza.
Predlagateljica je žena Ulčar Amalija,
T-bovlje Retje 179 priglasitveni rok: do
L I. 1951.
Okrajno sodišče \ Trbovljah
dne 30. septembra 1950.

Zemljiškoknjižni oklici
Rz 45/50-••80
Rz «750—À/lte

11125
Oklic
o razgrnitvi podatkov dosedanjih poizvedb
zaradi morebitnih ugovorov v postopanju
za napravo novih zemljiških knjig Za ka.
tastrtiki občini Hruševje in Velika brda
Uveden je postopek za napravo novih
zemljiških knjig za katastrski občini Hruševje in Velika brda. Zato bodo od 3. novembra 1950 do 17. novembra 1950 v Hm.
šovju št. 40 razgrnjeni vsakomur v pogled
po dosedanjih poizvedbah popravljeni po.icstivi listi, seznami parcel in lastnikov,
zemljiškoknjižna mapa ter e-piei o dosedanjih poizvedbah zaradi naprave novih
zemljiških knjig zn navedeni katastrski
občini.
Ob istem času in poleg tega še 18- no.
vembra 1950 se emejo vlagat} ugovori zoper pravilnost posestnih listov pianenoali
ustno na zapisnik pri sodnem odposlancu,
ki bo v tem času posloval na kraju razgrnitve v Hruševju št. 40.
Ce bodo podani taki ugovori, ee bodo
prav tam 18. novembra 1950 o njih uvedle
nadaljnje poizvedbe, h katerim naj tudi
brez posebnega vabila pridejo ta dan ob
8. ufi osebe, ki •• vložile ugovore.
V času razgrnitve i'n nadaljnjih poizvedb se smejo pri sodnem odposlancu
prijavljati tudi obremenilne pravice (za.
stavne pravice, služno-iti, preživitki itd.'-)Okrajno sodišče v Postojni
dne 13. oktobra 1950.

Amortizacije
Uvede s© postopanje za amortizacijo vrednotnic, katerih imetniki se pozivajo, naj
v danem roku priglasijo svoje pravice,
sicer ee bodo vrednotnice izrekle za
neveljavne
III R 379/50-3
10557
2upni urad v Sevnici, zastopan po provizorju Lasbafaerju Alojzu, prosi za amortizacijo izgubljene hranilne knjižice, št.
6137 bivše Hranilnice in posojilnice v Sevnici, z vlogo 3.302.93 din.
Priglaeitven» .rok je: do 30. XI. 1950.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 18. septembra 1950.
R 154/50 '
1083D
Hribar Frančiška, delavka iz Okroga 10,
prosi za amortizacijo vložne knjižice Hranilnice in posojilnice v Moraiku št. 838. z
vlogo 1773 din glaseča na ime: Pogacar
Jakob, Okrog ?t. 1. Priglasitveni rok: 2
meseca od' te objave.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. septembra 1Ö50.
IR 403/Ó0—4
10596
Poverjeništvo za socialno skrbstvo OLO
Ljubljana okolica kol zastopnik nedl. Bizjak Aide in Marjana prosi za amortizacijo izgubljene hranilne knjižice bivše
Hranilnice in posojilnice v Št. Vidu nad
Ljubljano z vlogo 3-978 din. Priglasitveni
rok: dva meseca od' te objave.
Okrajno sodišfe Ljubljana okolica
dno 2. oktobra 1950.
I R 420/Ó0-3
10718
Kolarš" Elemer, geodet, Murska Sobota,
Grajska ulica, prosi za emortizacijo izgubljene hranilne knjižice St, 46/67 Na-
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rodne banke podružnice v Mureki Souoii,
z vlogo 8817 din, na ime Darvaš Franc,
upok. učitelj, Murska Sobota. Priclf^itveni roj;: dva meseca od te objave.
Okrajno sodiščo v Murski Soboti
dne 29. septembra 1950.
I R 236/50-2
11049
JD2 — Podjetje žel. restavracij LRS,
Re rtavracija St. Peter na Krasu, presi za
amortizacijo izgubljene računske knjižice
št. 6560—1, izdane od podružnice Narodno banke v Postojni 2. VIIL 1919 na ime
Železniška kolodvorska restavracija St.
Peter na Krasu e končnim saldom 202.G28
dinarjev. Priglasitveni rok: tr^pesece od
te objave.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 13. oktobra 1950-

Oklici dedičem
naj v danem roku priglasijo sodišču
svoje dedne pravice aH imenujejo pooblaščenca, ker jih bo sicer pri zapuščinski
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti deleži pa bodo izročeni državi
O 179/50-12
10831
Galjot Marija roj. Iglic, gospodinja iz
Klanca 47, KLO Komenda je umrla 11.
IV. 1950 in ni zapustila veljavne odredbe
zadnje volje. Sodišču ni znano ali je zapustila kake dediče. Z odločbo OLO v
Kamniku z dne 30. IX. 1950 IV/3 šl. R
202/50 RSK 50 je za skrbnika zapuščine
postavljen Sodnik Franc iz Klanca št- 20.
Priglasitveni rok: 6 mesecev od te objave.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 7. oktobra 1950.
O 579/50-77
10441
Novak Marijana roj Gubane posestnica,
Sv. Valburga št. 2, je umrla S. VII. 1950
brez oporoke- Njen sin Novak Karel se
pogreša. Priglasitveni rok: šest mesecev
od te objave.
Okrajno sodiščo v Kranju
dne 23. septembra 1930.
O 355/50-10
11171
Franc Ribnikar. posestnik s Police 2,
je umrl 19. IV. 1950, zapustivši naredbo
poslednje volje. Pogreša se njegova hči
Marija Klimovs roi. Ribnika:. Priglasit.
veni rok: šest mesecev od te objave.
Okrajno sodiščo v Kranju
dne H. oktobra 1950.

Razni oglasi
Pozivi upnikom in dolžnikom
naj v danem roku priglasijo terjatve
oziroma poravnajo svoje obveznosti do
podjelij v likvidaciji, sicer bodo dolgovi
sodno izterjani
11177
Bratje Pavletič, družbe z o. z., trgovina
z lesom in lesnimi izdelki s sedežem v
Ljubljani je po uredbi o likvidaciji družb
z omejeno zavezo (Uradni list LRS, št.
8/1949) prešla v likvidacijo. PriglasHvpni
rok: en mesec oo tej objavi.
Likvidator: Florjanč'č Milan, Ljubljana,
'Miklošičeva 17/IV.
St. 3358
11022
<
Komisija ?.a kinematografijo pri vladi
;
LRS ie je po elilepu vlade' LRS z tin? 11.
X. 1950 razforrairaln. Priglasitveni rok«
do 5. XL 1950
Komisija za kinematograiijo vlade LRS,
Ljubljana
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93S4-2
Potrošniška zadruga z o. j. rajona II,
Ljubljana, Masarykova 15, je prešla po
6klepu izrednega občnega zbora z dne 28VII. 1950 v likvidacijo. Priglasftveni rok:
en me <ec po tretji objavi tega poziva.
Likvidacijski odbor
St. 168/50
9580-2
Potrošniška zadruga z o. j. Polje—Ljubljana je po eklepu občnega zbora z dne
29. VII. 1950 prešla v likvidacijo- Priglasitven; rok: en mesec po tretji objavi
tega poziva.
Likvidacijski odbor
-•
11108
Potrošniška zadruga z o. j. v Litiji ie
po 6klepu izrednega občnega zbora e 1.
oktobrom 1950 prešla v likvidacijo. Priglaeitveni rok: do 30. novembra 1950.
Likvidacijski odbor
11047
Po sklepu Izvršilnega odbora OLO Postojna, št. 1912/1-50 je prešlo Okrajno
podjetje >Meopromet« Postojna, kot samostojno drž. gosp. podjetje v likvidacijo.
Prigla dtveni rok: en mesec od te objave.
Likvidator
9078
Potrošniška zadruga z o- j. Slovenj
Gradec, je z dnem 1. I. 1950 prenehala
e svojim rednim poslovanjem ter prešla v
likvidacijo.
Priglasitveni rok: 14 dni od te objave v
roke Kristoviča Lojzeta. Stari trg, p. Slovenj GradecLikvidacijski odbor

Izgubljene listine
p r o k 1 i c u j <> j o
AndrašiT- Ignac. Kranj, Maj'trov trg 5
1
univerzitetno izkaznico.
092•
Arko Stanislav. Maribor. Dupleška 41,
prometno knjižico za kolo znamke >AutoMotor< št. 43333 m osebno izkaznico, izdano v Ljubljani 1946.
10799
Augustin Loopold od Sv. Bolfenka 25,
Naraplje, knjižico za kolo 5t. S-20-9071.
104S2
Avtoobrat, Mestna klavnica, Ljubljana,
prometno knjižico tovornega avtomobila
>Studebacker« št. S—2011.
1CS96
Babnik Martina. Ljubljana, Prešernova
42, knjižico za kole, evid. št. S—18988.
10886
Banfi Viktor, Msnlnr, Pc-brežje, Zrkov.
ska 136, vojaško knjižico, izdano od voj.
odseka v Splitu 1949.
1079S
Baranja Mihael, delavec. Zenkovc-, 49,
ombno izkaznico št. 243, knjižico za kolo,
evid. št- tablice 11576 in vojaško knjižico.
10749
Bencina ••••, Travnik 69 Loški potok,
preklic o izgubljeni vojaški knjižici, objavljen v uradnem listu LRS, St. 23, ker
6e je knjižica medtem našla.
10773
Bcrginc Marija, učiteljica. Sv. Križ pri
Kostanjevici, uelužbeusko knjižico, namestitveni dekret dva premostitvena dekreta, štiri spričevala meščanske šole.
spričevalo pedagoškega tečaja, potrdilo o
opravljenem predhodnem izpitu, spričevalo o diplomskem izpitu in druge odločb©
ministrstva za proeveto ter OLO Krško,
prosvetni odsek.
10905

URADNI LIST LRS
Bertoncelj Jože, Ljubljana, Trnovski
pristan 14, univerzitetno izkaznico. 10943
Božič Miloš, Pince, kolonija, Dol. Lendava, vojaško knjižico •••. PU—0001—T
št. 1013.
10954
Brdnik Vinko, Goričane 28, p. Medvo.
de, izkaznico za kolo, evid. št. S—1923,
izdano v Ljubljani okolici, spričevalo II.
razreaa delovodeke iole, spričevalo o zaključnem izpitu delovodske šole v Ljubljani in službeni dekret.
11110
Brefko Martin, Budina 41, Ptuj, knjižico za kolo znamke >Ideak, evid. št. S—
20—2700, tov. št. 55218. •
10472
Brclih Marta, Ljubljana, univerzitetno
izkaznico
10894
Brie Marica, Tolmin, kavama >Triglav<,
osebno izkaznico11117
Bukovec Jože. Vavta vas 38, KLO Straža, knjižico za kolo, št. okvira 844148.
11149
CK KPS Ljubljana, Knalljeva 9, prometno knjižico tov. avtomobila znamke
îOpel Blitzt, evid. št. S—1542.
1108Ô
Ccp Marija, Maribor, Tezno, Babnikova
ulica, delavsko knjižico, izdano v Mariboru 1948 in a- ebno izkaznico, izdano v Eetalah pri Ptuju 1946.
10805
Cerkovnik Franc. Gor. Vrhpolje Št. 1,
Šmarje pri St. Jerneju, knjižico za kolo,
št. okvira 76077.
11150
Ciplakovski Ilja, voj. poäta 3068, šofersko izkaznico št. 3481. izdano od voj. pošte št. 3068.
10789
Cipot Franc. Mlajtinei 16, osebno izkaz,
nico.
10750
Carman Peter, Bizovik 12, p. Dobrunje,
knjižico za kolo. evid. tablica ät. 9262 in
osebno izkaznico.
11069
Čujcc Bogomila iz Dolj št. 1. Tolmin,
roj. 23. VI. 1929. osebno izkaznico. 10S06
Debevc Jože, Ljubljana, Smartinska 21,
osebno izkaznico št. 77 in šofersko izkaz*
nico III. razreda.
10887
D okleva Aleksander, Ljubljana, Muzejska 5, univerzitetno izkaznico.
10932
Deželak Ivan, roj. 7. IX. 1933, Adergae
št. 11 p. Cerklje pri Kranju, izkaznico
za kolo, št. tablice 4316, številka okvira
744839.
10243
Dimitri Edi. Ljubljana, Wollova 11. indeks univerze v Ljubljani10965
Dobovišek Karel, Ljubljana, Brankova
št. 5. knjižico za kolo, evid. št. tàRice
14400.
10946
Dobrajc Jože, Ljubljana, Rimska 24.
šofersko izkaznico I- razreda in vojaško
knjižico.
10890
Dolinar Franc, Ljubljana, Prešernova
15, osebno izkaznico, knjižico za kok) št.
28446 režijsk > karto za brzi fa potniški
vlak.
10889
Dovžak Jožefa. Sempae 79, roj. 13. I.
1928, osebno izkaznico, izdano od notranjega odseka Ajdovščina.
11063
Dragar Iran, Pšata 40, p. Dol pri Ljubljani, knjižico za kolo, št. tablice S—2—
10419 • okvira 83690.
11076
Dvorak Peter, Ljubljana, Aljaževa 41,
univerzitetno izkaznico.
10927
Ermakora Jože, Ljubljana, Einepilerjeva 15. osebno izkaznico, izdano v Dravogradu in potno dovoljenje za Italijo, izdano od italijanskega konzulata v Zagrebu.
10861

Štev. 32 — 23. X. 1950
Fabjan Ana, Kobdil 6 pri Štanjelu, roj.
1. II. 1911, osebno izkaznico.
10440
Feme Marija, Ljubljana, Nunska 4,
osebno izkaznico št. 103, izdano v Trebnjem.
11084
Fišer. Urška, Maribor, Pobrežje, Finžgarjeva 27, evid. tablico št. S—16—9162
za kolo znamke »Dictator< št. 858050.
10792
Fras Vckoslav, Ljubljana, Mencingerjeva 57, univerzitetno izkaznico št. 811. izdano v Ljubljani.
11115
Frumen Ivan, Maribor, Ribniška 2, šofersko izkaznico, izdano v Ljubljani 22.
IV. 1949.
10797
Gašparič Marija, Grajena 4 pri Ptuju,
knjižico za kolo št. S—20-13287. 10810
Giljcn Veselin, Ljubljana, Pokopališka
5, indeks univerze v Ljubljani.
10ÜS6
Godec Franc, Maribor. Studenci 5, spričevalo I- letnika Gradbene delovodske
šol© v Ljubljani, izdano 1- 1940-41 od
Tehnične srednje šole v Ljubljani. 11152
Gorše Anton, kmet, Gora Kračali 55
pri Sodražici, osebno izkaznico in izkaznico o delavski knjižici.
10751
»GoSad« Ljubljana, Prečna 4, prometno
knjižico ža poltovorni avtomobil znamke
>0pel Adam<, št. S—8788.
11081
Gozdarsko avtopodjetje Postojna, prometno knjižico št. 12023 za tovorni avto
OM Orione S—2209 in prometno knjižico
št. 12013 prikolico OM R3 S-2210. 10376
Grbič Zajnvvoj. pošta 7060, Ljubljana,
potno dovolilnico St. 00166 serije N, izdano 23. I. 1950 .
•0906
Gruden Janez, Ljubljana, Tugomerjeva
17, spričevalo Jole za umetno obrt v
Ljubljani, Izdano 1. 1950.
10923
Scic Anica, knjižico za kolo znamke
»Idealt št. 2110797. reg. št. 828 na ime
Marija Brumen, prepisano na Helc Anica.
Ptuj, Ljutomerska c. 2S/a.
10904
Hocovar Vinko, železo frugar. Kranj,
Cesta v Rupo 23. delovno knjižico številka 1389142.
11093
Horvat Anton, Babinci, Ljutomer, roj10. I. 1921, trg. pomočnik, šofersko in
osebno izkaznico, izkaznico za kolo.
10488
Horvat Jože, Ljubljana, Jadranska 18,
oeebno izkaznico, izdano 1945 v Ljubljani11151
Hribar Jože. Dolnja Težka voda 3. PStoplče, osebno izkaznico št. 81510- 11063
Hribar Jožefa. Podrecje 19, p. Domžale, knjižico za kolo znamko >Pariz<, št.
tablice S-3-3718. št. okvira 74018710926
Hruby-Smertnik Engelbert, Maribor,
Pod gradiščem 5, univerzitetno izkaznico
št. 796. izdano v Ljubljani 1. 1947. 11067
Hrvattn Helena, Trpčane 28, H- Bistrica,
knjižico za kolo.
10766
Humar Aldo* Kranj. Klane 39, maturitetno spričevalo VIII. razreda realne gimnazije v Kranju, izdano 1. 1941.
1081»
Jagodic Urh, Senturška gora 5, p- Cerklje pri Kranju, tablico za kolo st. S-121392.
f°117
Jančar Marija, Zg. ••••• 3, Ljubljana,
Polje, nabavno knjižico Mkiota II. kateÇ'
št. 1995, izdano 1. IV. 1950 od Mmfft.
10928
Ljubljana-
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Jerman Ivan, Sneberje 11, p- Polje, evid.
tablico za kolo št. S—1—20169.
11153
Jordan Anton, Volčkova vas 8, St. Jer.
nej, vojaško knjižico.
10951
Jurinjak Jakob, Bietrica pri Mariboru,
prometno knjižico za kolo znamke »Steyer-Spezial« št. 1141, evid. št. tablice S—
20—4643 in osebno Izkaznico, izdano v
Slov. Bistrici 19-15.
10803
Karo Franc, Ločki vrh 53, p. Derternik, knjižico za kolo, št. okvira 3954 št.
tablice 7146.
' 10552
Kastclic Alojz, Mali vrh 4, p. Mirna peš,
knjižico za kolo, evid. št. 1035112. 10952
Kastclic Jožo, uslužbenec Lesno industrijskega podjetja Brežice vojaško knjižico, uolužbensko knjižico št. 17419 in
osebno izkaznico št- 6762.
10748
Kcršič Leopoldina, Ljubljana, Flprijaneka 17, o-ebno izkaznico št. 063802.
10942
Klcšnik Marija, Zalog 72, p. Polje,
spričevalo IV. gimnazije o maturi iz lota
1942 in ©pričevalo trg. dvorazredno šole
iz leta 1943/44 ter osebno izkaznico.
10967
Kodrič Franc, Maribor, Tezno, Strekljeva II. blok, prometno •••••• za Eolo
znamke »Junior« št. 73338, evid. št- tablice S—16-9711.
10795
Kodermac Frida, Solkan, Ul. IX. korpu.
ea 218. evid. tablico za kolo St. 674288.
10562
Kogovšek Jurij, Notranje gorice 10, p»
Brezovica, knjižico za trokolo Št. S—4336,
tov. St. 2063772 in osebno izkaznico.
10818
Kolcr Ivan, Ljubljana, Rimska 10, univizkaznico izdano od medicinske fakulteto
v Ljubljani.
10856
Komočar Ivan, Cerina 36, Čatež pri
Brežicah, knjižico za kolo, št. okvira
817942, evid. št. S-11-7Ü3.
11021
Kopač Ivan, Maribor, Pipttëeva 2a, vojaško knjižico, izdano v Mariboru 7. XI1947.
10790
Koren Anton, čevljar, Nadlesk 24, Stari
trg pri Postojni, evid. tablico §t- 1295
za kolo.
1Ö931
Korošec Ivan, Maribor, PoStelba 5,
osebno izkaznico, izdano v Mariboru 1946.
10793
Kosec Alojzij, Veliki Mengeš 87, izkaznico za kolo znamke »Puch«, evid. štev.
S-3-3730, tov. št. 948968.
11164
Kovač Alojz, roj- 14. XI. 1923, Crnci 18,
<îor. Radgona, zidar pri »Gradisu« Gu•tanj, spričevalo o strokovnem in praktik
••• izpitu.
7966
KLO Scia pri Ptuju, p. Sv. Lovrenc na
ur. polju, štampiljko KLO Sela pri Ptuju
m štampiljko krajevne gasilske čete Sela
ori Ptuju.
11088
Kralj Franjo, Ljubljana Beethovnova
14. osebno izkaznico št. 083011, Izdano 3.
VIII. 1945.
10438
Kramar Miloš, Kamnik 43, evid. tablico
notornega kolesa št. S-01257.
11163
Krampi Srečko, Rošpoh, Sv. Kril r>ro"le'tao knjižico za kolo znamke »Juniore
5
t. 85541, evid. št. tablice S-17-4555 in
°9ebno izkaznico, izdano v Sv. Križu '945.
10S02

Krcco Liljana. Ljubljana, Viška 22.
'tdeks univerze v Ljubljani.
11083

Krek Sonja, Ljubljana, Frankopanska 1,
univerzitetno izkaznico, izdano v Ljublji.
ni.
11039
Krištof Angela, Ježa pri Črnučah 26,
knjižico za kolo in ocbno izkaznico.
11072
Kropo Mirko, Maribor, Ruška 85, vojaško knjižico, izdano od voj. odseka v Mu.
riboru Iì>i9 in šofersko izkaznico, izdano
v Mariboru 1947.
10304
Kukec Jaroslav, Ljubljana, Križevniška
št. 9, izkaznico o predvojaški vzgoji št. 57,
izdano od rajona I v Ljubljani.
11155
Kukavica Pavla, Podpeč 22, p. Preserje,
osebno izkaznico, izdano v Preserju.
11162
Kunej Feliks, Ljubljana, Zrinjskega 2,
osebno izkaznico št. 037076. izdano v Ljubljani.
11090
Kunstek Alojzija, Mali Slatnik 2, Smolenja vas, knjižico za kolo, evid. št. S—10—
2109.
10943
Kuselj Milan, Ljubljana Pod Turnom
8, preklic o izgubljeni partijski in osebni
izkaznici, izkaznici rez. oficirjev in knjižici za kolo St. 29290, objavljen v Urad.
nem lkitu LRS, št. 27, ker s© se listine
medtem našle.
11075
Kveder Dimitrij, Ljubljana, osebno izkaznico §t. 0039663.
11073
Lenaršič Jože, Vnanje gorice 27, ip- Brezovica, evid. tablico št S—2—3822, izda.
no v Borovnici.
11078
Lenart Franc, kovač, roj. 1. IX. 1898,
Gabrovka 10, Sv. Križ pri Litiji, vojaško
knjižico, izdano na voj. odseku Trebnje
in osebno izkaznico izdano od KLO Sv.
Križ pri Litiji.
10581
Logar Albin, Skofja Loka, evid. tablico
osebnega avtomobila znamke »Forde štS-0720.
10945
Mahnič Albin, Podjetje »Pionir«, Novo
mesto, osebno izkaznico.
10949
Makuc Ivan, Ljubljana, knjižico za kolo
št. 13432 in osebno izkaznico.
10968
Mandič Peter, voj- pošta 5065 Ljubljana,
potrošniško karto št. 47 za. julij, avgust in
eeptember 1950. izdano od VTP Ljublja.
na.
10930
Mam Ivana, Ljubljana, Cesta na Obrije
št. 1, osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
11157
Marolt Zdravko, Rob, p. Vel. Lašče,
delavsko knjižico, izdano 1948 v Robu.
11114
Martolanc Nada. Ljubljana, Poljanska 98,
univerzitetno izkaznico, izdano v Ljubljani.
11156
Marušič Bogomir, Selo na Kra^iu p. Kostanjevica, Gorica 24. tablico za kolo št.
S-28-10030.
10575
Medvešćek Adolija, Anhova skala 3, p.
Anhovo diplomo učiteljišča, izdano 23- VI.
1949 od drž. učiteljišča v Tolminu. 11166
Medvešček Mihael, Gor. Cerovo 76, p.
Kojsko. roj. 6. VII. 1884. osebno izkaznico.
11169
Mohlo (Matijo) Janez. Leenoindustrij.
eko podjetje, Ljubljana, roj. -81 II. 1888.
delovne, knjižico.
10829
Mervar Franc, Prevalj 38 Ljubljana,
Vič, osebno izkaznico.
10888
Metlika Stanka, roj. 11- II. 1909. Klanec
št. 35, osebno izkaznico, izdano leta 1940
od NOO Herpelje-Kozina.
10944
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Milanovič Milan, voj. pošta 3069/9, šofersko izkaznico št. 3531 izdano od voj.
pošte št. 3068.
10788
Ministrstvo za kmetijstvo LRS, Ljublja.
na, ev.d. tablico motorja »Javte« številka
S—06419, ki ga začano uporablja Drolc
Jože, veterinar, Ljubljana.
11.071
Ministrstvo za notranje zadeve LBS,
Ljubljana, vozniško knjižico »t. 4136, izdano od uprave LM Ljubljana mesto na
ime Grundner Albin roj. 21. VI- 1916 v
Poljčanah.
9382
Mir Matej, Gor. Radgona, Jurkovičeva
45, izkaznico za kok> znamke »Jugosteyert,
št. okvira 430982, ©vid. št. tablice S—22—
3940.
9433
Mišković Dušan, vojna pošta 8164, Pod.
grad, knjižico »Nosilec partizanske spomenice 1941« št. 9824.
10812
Mra]j Jože. Hrastje 5, šofersko iakazni.
co št. 605911118
Vadnov Marija, Šenčur, Suha 24, izkaznico za kolo, št. okvira 374524.
11119
Luznar Zdravko, Dolenja vas, izkazni.
co za kolo znamke »Diirkopp«. št- okvira
1724791.
11120
Mitar Marcella, Ljubljana, Ma-arykova
5, osebno izkaznico, izdano v Splitu leta
1946.
10S93
Modic Marija, Rakek 207, začasno osebno iz&aznico.
10962
Mulec Elza, Maribor, Mariborska livarna, spričevalo III- razreda nižje gimnazije, izdano od II. drž. riiž. gimnazije
1. 1946.
10703
Naglic Ana. Dobrava 3. p. Črnuče, knfl.
žico za trokolo št. 13663, izdano od pov.
za notr. zadeve Ljubljana okolica.
11086
Namestnik SUva. Hotel Košenjak, Dravograd, prometno knjižico za kolo, števil,
ka okvira 10S41610903
Navodnik Franc, roj. 28. II. 19Ó4, Skorno pri Šoštanju, zdaj v Zavodnjah i6,
lesni manipulant, osebno izkaznico št- 78,
orožni list in vse lovske dokumente, voj.
jaško knjižico in potrdilo o I- ljudskem
posojilu.
10572
Novak Boris. Ljubljana, evid. tablico
osebnega avtomobila znamke >Fiat< številka S-8798.
11112
Oblak Frančiška, St. Jošt 19, knjižico
za kolo št. 13496 znamke »Triumpf«.
11091'
Obrovnik Majda, Zg. iPolskava, indeks
in izkaznico univerze v Ljubljani. 10519
Ogrizek Anton, Ljubljana, Ruska 17,
indeks go-podarske fakultete .v Ljubljani
10970
Okrajni ILO Novo mesto, prometno
knjižico osebnega avtomobila »Steyer«, št.
motorja C—671—S. št. šasije C—671—S,
št. evid. tablice S—3166., . .
10955
Okrajni komite KPS, Dolnja Lendava
prometno knjižico osebnega avtomobil!'
Steyer 55 št. 8798.
1057»Okrajni komite LMS. Idrija, knjižico z»
kolo znamke »Partizan« ït. .26—2287.
10251
Osanaj Miftar, Ljubljana, Ipavčeva 2.
nreklic o -*>ebni izkaznic^
10891
Okrajno avtopodjetjo Nova Goric?.
evid- tablico 'ov. avtomobila znamk"
»Fiat 666«. št. S—7688'. ' ' "
1058".
Pacek Jože, Drnova 15. Krško, tablico
za kolo št. S—11—6553 •••••• »Wandf
rer«. št. okvira 621801.
10521
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Paj Iran, miz- vajenec pri krajevni mizarski delavnici v Makolah delóviio knji.
äco St. 007648, izdano od poverjeništva
za deb v Polpmab. 15. X. 1948.
10628
P^k Avgust, Maribor, Po.brežje, Ulica
XIV. divizije, delavsko knjižico, izdano v
Mariboru 1946.
1Ö787
Peûariè Janko, Curile 2, Rosalnice, dovoljene za notranjo lovske pulke, kaliber
12, §t. 4429 fn prometìtno izkaznico za
kolo znamke »Miele< it- 573413.
11T70

Slovenija-ceste, Direkcija Ljubljana,
gradbišče Sv. Lovrenc na Poh., prometno
knjižico št. 7360 za tovorni avtomobil
znamke >Chevrolet«, reg- št. S—4387, št.
motorja BV-495273.
10786

Pedicon Ivo, Ljubljana, Pokopališka 5,
univerzitetno izkaznico, izdano od tenni.
ike fakultete v Ljubljani.
11161

Sterle Franc, Britc-f 2, p. Kranj, vojaško knjižico, izdano od voj. odseka Kranj
in esebno izkaznico, izdano od KLO Pre.
dcslje.
11158
Stojkovski Jovan, voj. pošta 7060, Ljubljana, potno dovolilnico št. 00155 eerije N,
izdano 13. I. 1950.
10909

Pelhan Marjan, Idrija, Trg M. Tita 2
knjižico za kolo št. 206, izdano v Idriji
L 1949.
10897
Petek Emerik, Slamnjak, Ljutomer,
knjižica za kolo št. 91310874
Pislak Anton, Maribor, Taborišče III
MD - 212, delavno knjižico št. 1606765,
izdano v Mariboru.
10791
Pislak Jakob, roj. v Slapab 21, p. Ptujska gora, tablico za kolo št. 4921, S—19.
10486
PodleSek Slavomir, Ljubljana, Pokopaliika 5, maturitetno spričevalo, izdano od
realne gimnazijp v Mariboru.
11154
Pohorska tovarna kovanega orodja Ruše.
evid. tablico št. S—5881 tovornega vozila
enamke >Chevrolet<.
10899
Popovii Milena, Šmarješke Toplice, prometno knjižico za kolo Si- NM 02376S,
evid. Stl tablice S—1—2S802, izdano na
ime strue Zora.
10958
Pofaošniška zadruga 'Sv. Ožbold, evid.
tablico tov. avtomobila znamke »FordGaz< št. 6003.
10783
Pozderec Margit, lvanci 45, p- Bogojina,
•poz. tablico kolesa St. S—23—10783.
10583
Primožič Ivan. Pobrežje pri Ptuju 93,
voj. knjižico.
9686
Rabzelj Marija, Ljubljana, Pred škofijo,
roj- 25. III. 1924. osebno izkaznico. 11082
BUttferić Milosav, voj. pošta 7060,
Ljubljana, potno dovolilnico št. 32527 serije N, izdano 6. IV. 1950.
10909
Butar Ivan, Kozaršče 29, p. Voice pri
Tolminu, osebno izkaznico in izkaznico za
kolo.
*
11124
Seljak Slavica, Idrija Vojkova 22, izkaznico .za kolo št. S-26-2470, izdano v
Idriji 1. 1949.
11148
Sever Vera, Ljubljana, Viska št. 60,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
11094
Sever Vera. Brezovica, knjižico za kolo
•. 3922.
11109
Ikok Mirko, Ljubljana, Litostrojski blok
II indeks izdan od univerze v Ljubljani.
1Ö964
Slamnik Beai, Ljubljana, Erjavčeva 4.
osebno izkaznico, izdano v Mariboru.
11160
Slovenija avtopromet SAP. Ljubljana,
evid. tablico avtobusa S-8560.
11165
Snoj Adalbert, Ljubljana, Obrtniška 6,
knjižieo za kolo št- 11794, tov. št. 1199S.
10969

Sočič Viljem, Maribor, Tezno, Strekljeva V. blok, vojaško knjižico, izdano v Pri.
štini 1948.
10796
Sremič Stepan, voj. pošta 7060, Ljubljana, potno dovolilnico št. 00146 serije N,
izdano 20. IX. 1950.
10907

Suhađolc Leopold, Kožarje 116 pri
Ljubljani nabavno knjižico od Minot.
Ljubljana, št. 1100.
10892
Sukič Jožef, roj- 27. II. 1924, Dol. Slaveči 92, vojaško potrdilo o etalnj nespo.
eobnoeti.
10312
Sauper] Slavko. Maribor, Tezno, Strekljeva •. delavsko knjižico št. 180345
izdano v Mariboru, pomočniško spričevalo mehanične delavnico >Ford« v Mariboru iz 1. 1942.
10800
Segula Milena, Ljubljana, Zarnikova 9.
osebno izkaznico št. OŽ852, Izdano v Ljubljani.
10929
Sifrer Savo, Ljubljana, Jegličeva 13,
univerzitetno izkaznico, Izdano !• 1947 v
Ljubljani.
10814
Skoda Franc, Gor. Prekopa 10, knjižico
za kolo, evid. št- 665.
10929
Šmid Drago, Ljubljana, Vrtača 17,
esebno izkaznico, izdano IÒ. VIII. 1945 v
Ljubljani.
11113
Štromajer Anton, Maribor, Limbuš 105
prometno knjižico za Itolo znamke >Puch«
št. 441782, evid. št. tablice S—17-10681.
10785
Subelj Ludvik, Beričevo, p. St. Jakob,
vojaško knjižico.
10963
Sumi Nace, Kranj, Primskovo 175 in.
deks začetnega -'emestra šolskega 1.19451946 univerze v Ljubljani.
10S65
Suvan Ivan, Maribor, Mariborska livar,
na, Melje, šofersko izkaznico št. 2601, izdano v Mariboru in prometno knjižico za
avtomobil št. S—9695.
10301
Tomšič Ivan, Črna 120 pri Prevaljah,
izkaznico za kolo šl. 2757, izdano v Slovenjem Gradcu.
9788—3—3
Trampuž Filip, Javor 13 p. Dobrunje,
knjižico za kolo št. 73'22408.
10924
Trobec Miro, šofer, OIO Sežana, roj. 25.
VI. 1924, osebno Izkaznico in vozniško
knjižico Št. 1090, izdano od poverjeništva
za notr. zadeve Sežana 1. 1947.
10249
Ujčič Korina, Ljubljana, Knezova 18,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
10822
Uprava Slovenskega poročevalca, prometno knjižieo št. 14446 za osebni avtejCytroen« S-1926 in prometno knjižico
št. 1033 •• osebni avto »Balila« S-1376.
11167

Stev. 32 — 24. X. 1950
>Ustroj«, Ljubljana, tablice za traktorje in motorje št. S-4028 in S-405S S-•32 in S—10«ó, S—4036 in S—4007, S—
4049 in S—1052 ter S—4057, izdane od
notr. uprave v Celju.
11079
Valentie Josip, roj. 26. VIII. 1893, Sembiie 47, delovno knjižico št. 1294428.
10809
Vclepcc Katarina, Beričevo •, p. Dol
pri Ljubljani knjižico za kolo, št. okvira
786003, "izdano v Ljubljani.
11070
Vorbek Vinko, Maribor, Sp. Radvanjeka
57, delavno knjižico št. 2355625, izdano v
Mariboru.
10784
Vodlan Bojana, indeks gospodarske fakultete v Ljubljani.
10895
Vodnik Jakob. Zminec 8, knjižico za
kolo znamke »Steyer« št. tablice 14019,
štev. ogrodja 75894310000
Volk dr. Rudolf. Ljubljana, Kowa 6
knjižico za kolo, št. okvira 593505, evid.
Št. 17380. izdano v LjuBljani.
10933
Vončina Valentin, šofer pri Gozdarskem avtopodjetju v Kočevju, roj. 6. II.
1927, Črni vrh nad Idrijo vojaško knjižico, izdano od II. divizije KNOJ-a. 10699
Vovk Franc, roj. 8. X. 1905, vojaško
knjižico, izdano od voj. odseka Celje okolica z evid. št. 1.
1070)
Vrečar Marija, Na pečf 5, Ljubljana,
osebno izkaznico.
11092
Vresk Ivan, ••••• št. 147, p. Dui pri
Hrastniku, osebno izkaznico, izdano v Trbovljah in izkaznico za kolo. evid. štev.
S-14-1147.
11159
Weiss Milan, Ljubljana, Cesta v Rožno
dolino 36, univerzitetho izkaznico, izdano
I. 1946 v Ljubljani.
10870
Zabovnik Zdravko, Gotovi j e 19, p. Žalec, knjižico za kolo št. 1278722.
10894
Zabrec Stane. Topole 13, p. Mengeš,
osebno izkaznico, izdano v Mengšu, izkaznico za kolo, evid. št. S—3—1515, tov. št.
1093690.
11111
Zagoda Ivan, čevljar, Rog. Slatina, knjižico za kolo, št. okvira 2010 št. tablice
S—19—3892.
1063Î
Završnik Drago, Sv. Urh 25, preklic •
izgubljeni oficirski izkaznici, eerije PU0001, št. 5830, objavljen v Ur. iistu LRS.
št- 30, ker se je medtem našla.
9747
Zdražba Ivanka, Smartinska 1, Ljubljana, osebno izkaznico, izdano v Ljubljani
in nakaznico medicinske fakkultete št. 1,
izdano v Ljubljani 1. 195010920
Zidar Marija, Ljubljana Gosposka 6.
indeks univerze v Ljubljani.
11087
Zorič Josipina, Ljubljana. Pred škofij?
21, osebno izkaznico, uslužbensko knjižico, izdano od MLÖ v Ljubljani.
11077
Že] Rupert, Nebova, Sv. Peter pri Ma
riboru evid. tablico št- S—17—1102 za
kolo znamke »Torpedo« št. 1433296. çozn
št. S-431797.
10794
2eieZnii£ Milan, Ljubljana, Predovičeva
II, indeks, izdan 1- 1947 od filozofsko fakultete v Ljubljani. •
11074
Žniđaršič Vinko, Ljubljana, Mencingerjeva 41, indeks in izkaznico univerze *
Ljubljani.
10921
"irnat Josip. Ljubljana, Beethovne*^
10922
univerzitetno izkaznico-

Udaja »Uradni Ust LRS«, Direktor tu odgovorni urednik: dr, Rastko Močnik tleka jekarna >Tcneta Tomšiča* val v Ljubljani
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Priloga k 88. kosu z dne 7. novembra 1950

Lotnik VII

Štev. 88

Razglasi in oglasi
Opozorilo naročnikom 1
Zaradi poenostavitve dela v naši upravi ter zaradi boljšega pregleda in določitve
naklade
bomo v letu 1951 pošiljali Uradni list LRS samo tistim naročnikom, ki se bodo do
15. februarja 1951 priglasili in plačali naročnino v znesku 240 din za celo leto 1951 vnaprej.
Po 15. februarju 1951 novih naročnikov ne bohio več sprejemali. Kdor bo zamudil
ta rok, bo moral kupovati Uradni list LRS v prodaji na drobno, kolikor bo list zaradi omejene naklade sploh na razpolago.
Dy preprečimo poznejše reklamacije in nesporazume obveščamo vse naročnike o
novem načinu plačevanja naročnine že zdaj, tako da bodo lahko planirali svoje izdatke za
Uradni list LRS pravočasno. Stalnim naročnikom iz L 1950 bomo ustavili nadaljnje pošiljanje lista konec januarja 1951, kolikor do takrat ne bodo naročnine za celo leto vnaprej
že poravnali.
Tisti, ki imajo naročnino za leto 1951 delno že plačano, morajo do tega roka vplačati
še ostanek, sicer iim bomo list ustavili, plačani del naročnine pa vrnili.
Volačila za naročnino v 1.1951 se lahko pošljejo že zdaj.
Državna gosnodarska podjetja in ustanove naj nakažejo naročnino z virmanom na
naš tekoči račun Dri Narodni banki FLRJ, centrala za Slovenijo, št. 601-90180-0. ostali
naročniki pa po položnicah na isti račun.
Naročnike opozarjamo na knjige, ki jih imamo med drugim še v zalogi:
Cenik nižjih enotnih cen za industrijske izdelke, z veljavnostjo na vsem ozemlju LRS. Strani 202,
cena 60 din.
Zakon o obrtništvu z vzornim statutom za sor tue zbornice, uredbo o opravljanju dimnikarske
službe ter cenikom za krojaška, šiviljska in tapetniška dela. Strani 85, cena 20 din.
Priročnik za krajevne ljudske odbore, III. del- Strani 227, cena 50 din.
Splošni register predpisov za leto 1945-47, strani 453, cena 60 din; Splošni register predpisov za
Ir« 1948 strani 404, cena 58 din in Register pravnih predpisov za leto 1949, strani 35, cena 55 din.
Dokumenti o razvoju ljudske oblasti v Sloveniji. Strani 240, cena broširane knjige 66 din, v polplatno vezana 78 din, v celo platno vezana 90 din.
Zbirka gospodarskih predpisov, II. del, strani 752, cena 105 din, III. del, strani 879, cena 130 din.

Ravnateljstvo »Uradnega lista LÄ/S«

Razglasi ministrstev
ljudskih odborov
Spremembe
rodbinskega 'mena
foverjeništvo za notranje zadeve oblastnega LO Ljubljanske oblaeti je z odločbo
z
dne 10. X- 1950 na podlagi 21. člen*
zakona v osebnih imenih dovolilo:
da ee spremeni rodbinsko ime L a • •
•
'•
Frančiške roi- 28. IV. 1920 v Stran.
e
ki vasi. zdaj v Mrzlem poUu Grosuplje,
v
>G o r j a n (4 ;
ft
l- IV-1Î91/1-50
*12»

da ee spremeni roistno ime Jelena
Stefana, roj. 5. XII. 1949, zdaj v St. Andražu št. 152, Celje okolica, v »Mariane;
St. IV-477/1-••
11258
da se spremeni rojstno ime Ma r k o v iS Frančiške, roj. 3. XII. 1948 na Jesenicah, Prešernova ceste 27, v >S 1 a .
vica«.
*t. IV-457/1—50
11257
da ee «premeni rodbinsko ime Sqba
Ivana, roj. 25 VIII. 1933 v Pk'terju, zdaj
'am na št. 22 okraj Krško, v Vod op >•
v e c.
St. IV-50S/2-50
11256

PoverjeniStvo za notranje zadeve oblastnega LO Ljubljanske oblasti je z odločbo
?. dne 11. X. 1950 na podlagi 2. Sena zakona o osebnih imenih dovolilo:
da se spremeni rodbinsko line Pot tisk a Franca, roj. 31. X. 1931, zdaj v La.
škem 81. v Pečar;
S1. IV-370/2-••
11252
da te spremeni rodbinsko ime Petek
Danijela, roj. 1. VIII. 1932 v ••1••, zd*j
na Javorniku, Kosovelova 6. MLO .leee.
nice, v Aleš;
St. IV-.I—562/2-50
11254
da ee spremeni roj6tno ime Cernet i c Karla, roj. 8. IV. 1946 v Brežicah,
zdaj v Krškem 68, v MarkeSt. IV-249/4-50
11253

URADNI LIST LRS

Stran 502
PovexjeniStvo za notranje zadeve oblastnega LO Ljubljanske oblasti je z odločbo
t Ine 20. X. 1950 na podlagi 21. &eua zakona o OPtbnih imenih dovolilo:
da ee ««premeni rodbinsko ime Hribarja Jožefa, roj. 7. i. 1950 v Kresnicah, zdaj v Gradaeu pri Liliji 69, v
Mande1j ;
St. IV—650/1—50
11420
di ee spremeni rojstno ime Smuka
Mihaela, roj. 13. XI. 1921 v Moekvi SSSR,
zdaj v Trbovljah 460, v Edvard
St. IV-36/5-••
11419
Spremembe veljajo od dneva to objave.
Ljudski odbor Ljubljanske oblasti,
poverjeništvo za notranjo zadevo
Z odločbo MLO glavnega mesta Ljubljane je poverjeništvo za notranje zadeve
z dne 6. X. 1950 na podlagi 21. člena zakona o osebnih imenih dovolilo:
da ee spremeni LuechUtzkemu
Dušanu, roj. 22. I. 1918 v Ljubljani univasistentu, zdaj v Ljubljani, Rožna dolina,
Ceeta XV/4a. rodbinsko imo v Lušicky•
Drž' St 1989/50
11250
da se spremeni Luechützky Mileni
rojeni Božič 26. XII. 1919 v Ljubi •••,
predmetni učiteljici glasbe, zdaj v Ljubljani. Rožna dolina, Ceeta XV/4a. rodbinsko ime v L u š i c k yDrž §t. 1990/50
11251
da ee spremeni P e z d i č ku Francu,
roj. 13. VII. 1922 v Malešniku. Maribor
okolica, dipl. filozofu, zdaj v Ljubljani.
Ribniška 21 in njegovemu sinu Francu,
roj. 9. V. 1949 v Ljubljani, rodb neko ime
v Pedfček;
Drž št. 1956/50
11248
da ee spremeni Pezdiček Veroniki
rojeni Urli 5. IX. 1922 v Ljubljani, nameščanki, zdaj v Ljubljani, Ribniška 21.
rodbinsko ime v P e d i č e k.
Drž. št. 1957/50
11249
Spremembe veljajo od dneva te objave.
MLO glavnega mesta Ljubljano,
poverjeništvo za notranje zadevo

Rpr-'"*or državnih
{V fi »"• •> <• ~ „,-i.:i.

Pri vsaki registraciji jo sedež podjetja
označen v besedilu, dan, vpisa, aprerneiiibe ali izbrisa pa v datumu
Vpisi
1922.
Besedilo: Posestvo >Kmetijskega znanstvenega zavoda«, Ponovičo, skrajšano:
>PijscsJvo KZZ Ponovičc«.
Poslovni predmet: Proizvodnja plemenskih živali ter vse druge vrste kmetijske
proizvodnje za živinorejsko preizkušanje
in selekcijo živine; posestvo služi tudi
vzgoji kmetijskih strokovnih kadrov in
epeenauzacijji absolventov kmetijskih šol
v živinoreji in poljedelstvu.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od.
ločba St. S—zak 363 z dne 31- VIII. 1950.
Operativni upravni voditelj: Glavna direkcija za pospeševanje kmetijstva v
Ljubljani,
Podjetje zastopata in zanj podpisuietT
Bizjak Ivan, direktor in Pcdlipnik Genrlina, glavni racunovodl/i, po zakon tih
' noblaetilih.
Ministre* vn za finance. LRS. LjuM/nn.i
dne 23. oktobra 1950.
St. 243517—1950
11522

1923.
Besedilo: »Štajerka — Brežice«.
Foälcvui predmet: Obratovanje valilnic,
vzreja perutnine, nakup in prodaja jajc
ter per u tu.ne in polžev; nabava in izdelava ustreznih »trojev in naprav ter skle£»;nje kakršnih koli poslov, potrebnih za
izvrševanje temeljnih nalog podjetja.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, od.
ločba št. S—zak 300 z dne 2. VIL 1950Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija državnih kmetijskih posestev
LRS.
Podjetje zastopala in zanj podpisujeta:
Cernoš Anton, direktor, Kramàek Kari,
glavni računovodja, po zakonitih pooblastilih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana,
dne 16. oktobra 1950St- 243 435/1—1950
11275

•

1924.
Besedilo: Tobačna tovarna, Ljubljana.
Poslovni predmet: Izdelovanje tobačnih
izdelkov.
Ustanovitelj podjetja: Vk'da FLRJ odločba 1 št. 4253 z djie 20. VII. 1946; v
pristojnost vlade LRS pa je prešlo pod
jetje z odredbo vlade FLR.1 IV, št. 1865
• dne 3. TV. 1950.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za prehrambeno indut«trijo LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Knez Mirko, direktor, Cizelj Fr.inc,
obratovodja Babnk Ivanka, glavni računovodja, po zakonitih pooblastilih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljani,
dne 14. oktobra 1950.
St. 243 495—1950
11274
1925.
*
Besedilo: »Žitofomk, podjetje za nakup
in prodajo žita in mlerskih izdelkov,
Ljubljana, skrajšano: Žitoloml, Ljubljana«.
Poslovna predmet: Nakup in prodaja
žita in mlevekih izdelkov.
Ustanovitelj podjetp: Vlada LRS, odločba št. S—zak 413 z dne 29 IX. 1950.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za prehrambeno »ndiistrijo LRS.
Podjetje zastoipata in zanj podpieujeti'':
Rauh Rudolf, direktor in Okorn Božidar, glavni računovodja, po zakonitih pooblaMiliih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 21. oktobra 1950.
St. 243510—1950
11520
I92G.
Besedilo: Lekarna Šentjakob, Ljubljana.
Poslovni predmet: Izdelovanje zdravil
po receptih, nakup in prodaja na drobno
sanitetnega blaga, obvezilnega materiala,
zdravil, speclMitet. serumov cepiv in kemikalij, galenskih in dietetskih preparatov, higienskih in kosmetičnih sredstev
ter veterinarskih potrebščin vse v obsegu delovnega območja lekarne.
Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana,
Tajn. št. 1052/50 S/L z dne 28. IX. 1950.
Operativni upravni voditelj: Uprava
mestnih lekarn, Ljubljana.
Podjetje, zastopajo m zanj podpisujejo:
Mr. ph. Komntar Nada upravnic. Tar
man D•<rica, računovodja, samostojno
MLO Ljubljana poverjeništvo za finance
dne 20. oktobri 1950.
Fin. St. 3804/50
1147«
•«27.
ô
n
"wi:V>: Tekeffnn (o^arna. Ajdovščina.
Poslovni predmet; Industrijsko izdelovanje bombažnih tkanin.
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Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba St. S—zak 96 z dne 1- XII. 1948.
Operativni upruivni voditelj: Izvršilni
odbor ÜLO Gorica.
Podjetje zabtopata • zanj podpisujeta:
••••••• Pavel direktor. Becele Mar.
trna, računovodja. }x> zakonitih pooblastilih
0L0 Gorica, poverjeništvo za finance,
dne 30. avgUdtA 1950.
St. 3490/50
11382
1928.
Uesedilo: Krajevna mesnica. Col.
Foslovnj predmet: Prodaja mesa na
drobno.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Gol.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Potrata Ivanka, upravnica, • Krapež
Anton upravnik, po zakonitih pooblasti0L() mirica, poverjeništvo za finance,
dne 13. maja 1950St. 274U/50
11376

•

192'J.
Be.vUilu: Krajevni hotel »Sofa« (Ka.
nal).
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih
in brezalkoholnih p j č, prodaja toplih in
mrzlih jedil, prenočišča.
Ustai ovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Kanal ol> Soč .
Podjetje zastopata m zanj pudpieujeta.
Pizent Martin, upravnik, in Gorjup Anton, tajnik KLO, po zakonitih pooblasti
lih.
St. 3218/50
11379
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup vina, sadja, zelenjave, krmo in drugih poljskih pridelkov — >RaMlina — Gorica«
(fit. Peter pri Gorici).
Poslovni predmet: Odkup predmetov,
naveden.h v naslovu.
Uetanovitelj podjetja: 0L0 GoricaOperativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO Gorica.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Cotič Josip, direktor, in Impolšek Anton, gl. računovodja, po zakonitih pooblistilih.
St. 3219
11380
0L0 Gorica poverjeništvo za finance,
dne 19. julija 1950.

•

1930.
Besedilo: >2ivinopromet«, Gorica (se"
dež Solkan).
Poslovnj predmet: Nakup in prodaja živine, v živem in zaklanom stanju iz obvezne kontrahirane in proste prodaje P°
vezanih in prostih cenah.
Ustanovitelj podjetja: OLO Gorica.
Operativni upravni voditelj Izvršilni
odbor OLO Gorica.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta!
Sosio Svetozar, direktor, fttekar Ma'
••••• računovodja, po zakonitih poobla
stilih.
OLO Gorica poverjeništvo za finance,
dne 14. iulija 1950.
St- 3190/50

•

1931.
.
Besedilo: Remontno podjetje, MLO Solkan (Ulica fX. korpusa 237).
..
Poslovni predmet: Gradbeno adaptacije
n nopravila.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: MLO Solkrm.
Podjefie zasfopn m zanl podpisuje:
Vugo Zdravkn -/pravnik.
,
St. 2813/50
11'74

Štev. 88-7. XL 1Ö60
Besedilo: Krajevno kleparsko podjetje.
Bukovica.
Poslovni predmet: Izdelava dežnikov
in popravila kovinskih predmetov.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO BukovicaPodjetje zastopata m zanj podpisujeta:
Abraimč Albert, upravnik in Gregorio
Zdravko, knjigovodja, po zakonitih pooblastilih.
St. 2814/50
11876
Besedilo: Krajevna mesnica, PrvačinaPoslovni predmet: Prodaja mesa.
Ustanovitelj in operativni uipravni vo.
ditelj: KLO Prvačina.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Bajt Mirko, upravnik neomejeno.
St. 587/50
11377
0L0 Gorica, poverjeništvo za finance
dno 19. maja 1950-

Podjetje zastopata in zanj podpisujeta :
Gorjup Anton, tajnik KLO in v odsotnosti tajnika Boitai Pavel, po zakonitih
pooblastilih.
OLO Gorica, poverjeništvo Za finance
dne 26. julija 1950.
Öt. 3168
11886

•

1936.
Besedilo: Krajevna mesnica (Kromberk).
Poslovni predmet: Prodaja mesa na
drobno.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Krombenk.
Podjetje zastopa m zanj podpisuje:
Pavlin Angelbert, upravnik, do neomejenega zneska.
OLO Gorica, poverjeništvo za finance
dne 20. oktobra 1950.
St. 3745
11386

•

1932.

Besedilo: Krajevno čevljarsko podjetje.
Othca (Kovk).
Poslovni predmet: Popravilo čevljev.
t'ï'b-novitel] in operativni upravni vo.... -li KLO Ottica.
Podjetje zastopajo m zanj podpisujejo:
Vid;, ar Jožef, Bratina Miro in Likar
Cvetko v odsotnosti prvega vsi pa po '.a
konitih pooblastilih.
St. 2955
11388
Besedilo: Krajcvmi krojaška delavnica,
St. Vid.
Poslovni predmet: Šivanje moških m
ženskih oblek.
Ustanovitelj podjetja: KLO Vipava.
Operativni upravni voditelj: Št. Vid
pri Vipavi.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Trost Jožef, krojač in tajnik KLO, Bož.c Lado.
Št. 3529
11387
0L0 Gorica, poverjeništvo za finance
dne 19. septembra 1950.

•
1933.
Besedilo: Opekarna Dombrava (Volčja
drag,-).
Poslovni predmet: Izdelava zidne opeke,
strešnikov in drugih raznovrstnih redel.
kov iz gline.
Ustanovite)! n operativni upravni voditelj: OLO Gorica, poverjeništvo za lokalno industrijo.
Podjetje zastopajo m zanj podpisujejo:
Kodrič Angel, direktoi in Cot'č Lavna,
knjigovodja, po zakonitih pooblastilih.
St. 3442
m*4
OLO Gorica, poverjeništvo za finance
dne 6- septembra 1950-

•

1934.
Besedilo: Ekonomija mestnih gospodarjih podjofij skrajšano EMGP (Solkan,
Srebrnioev trg 238).
Poslovni predmet: Pridelovanje polje.
delsUih pridelkov in vrtnin.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: Solkan.
Podjetje zastopata in zanj podpihujeta:
Vidi? Rudolf, upravnik. Brajnik Emil
e
' hnični vodja, po zakonitih pooblastil '
OLO Gorica poverjeništvo za finance,
dne 3- oktobra 1950.
St. R96/50
11384
*
»tf35.
besedilo: Krajevna mesnica (K-nal).
foslnrrn; predmet: Prodaja mesa.
'T«tanovii..ij in operativni upravni vo

^elj: KLO Kanal.
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1937.
BuWilo: Otroška restavracija. Miren.
Poslovni predmet: Prodaja brezalkoholn.h pijič in jedil.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Miren.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Vižin Albert, upravnik in Uršič Peter
nabavnelj, samostojno, do neomejenega
zneskaOLO Enrica, poverjeništvo za finance
dne 16. maja 1950.
St. 2765/.-.0
11373

Stran 508
1941.
Besedilo: Industrija gradbenega materiala, Kamnik.
Postomi predmet: Izdelovanje in prodaja gradbenega materiala.
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik odločba St. VII—©39/1 z dne 10. IX. Ì949.
Operativni upr.arvmj voditelj: OLO Kamnite.
Podjetje sestopajo in zanj podpisujejo:
Seräen Franc, upravnik. Cof Marija, namestnik. Sušteršio Jože, knjigovodja in
Luzar Marjan namestnik, po zakonitih
pooblastilihOLO Kamnik, poverjeništvo za finance
dne 6. septembra 1950.
St 2265 III 1950
11477

•

1942.
Besedilo: Okrajne opekarne, Ljutomer.
Poslovni predmet: Izdelovanje in prodaja opečnih izdelkov oziroma gradbenega materiala, izdelovanje potrebnega pomožnega materiala za lastno uporaboUstanovitelj in operativni upravni voditelj: OLO Ljutomer.
Podietje zastopata in zanj podpisujeta:
Pintarič Viktor, upravnik in Rajh Ivan,
knir-f-odja.
OL"
i/iner, poverjeništvo za finance
ine 19- oktobra 1950.
St. 1294
11016

•

•

1943.
Besedilo: Vodovodno instalacijsko podjetje. MLO Novo mesto (Florijanov trg 1).
Poslovni predmet: Napeljava in popravljanje vodovodne instalacije.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: MLO Novo mesto.
Podjetje zastop-ijo • zanj podpisujejo:
Cigoj Henrik, obcatovodja. GrimSic Rajko, glavni knjigovodja in njegov namestnik Adam Franc, referent obrino-industrijekih podjetij.
0L0 Novo mesto, poverj- 2a finance
dne 18. oktobra 1950.
SL 4079/1
11333

Besedilo: Krajevno krojaško podjetje,
Vipava..
Poslovni predmet: Izdelava novih moških m ženskih oblek ter popravila.
Ustanovitelj m operativni upravni voditelj: KLO Vipava.
Pod jette zastopa in zanj podpisuje:
Kr.ipež Ernest upravnik, in Širok Franc,
tajnik KLO.
0L0 Gorica, poverjeništvo za finance
dne 17- oktobra 1950.
St. 3764/50
11389

1944.
Besedilo: Okrajno podjetje la odkup
kmetijskih pridelkov, živine in izdelkov
živalske proizvodnje.
Poslovni predmet: Odkup kmetijskih
pridelkov živine in izdelkov živateke pro
izvodnje.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: MLO Novo mesto.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Campa Stane, upravnik. Rirborič Karel.
računovodja, v odsotnosti pa namestnik
Rustia Tvan, komercialist.
OLO Novo mesto, poverj. za finance
dne 23. oktobra 1950.
St. 4078/1
11334

1938.
ri L-. «-dito: Mestno podjetjo »Kurivo«,
Solkan.
Poslovni predmet: Nabava, prodaja drv
in piemoga, žaganje drv.
Ustanovitelj n operativni upravni voditelj: MLO Solkan.
Podjetje zastopajo ta zanj podpisujejo:
Murovec Peter, upravnik. Brajnik Emil,
knjigovodja in Perko Nikolaj po zakonitih pooblastilihOLO (Jerica, poverjeništvo za finance
dne 12. septembra 1950.
St. 3596/50
11381

•

1940.
•"..sedilo: Mestno podjetje »Vino< Jesenice.
Poslovni predmet: Nakupovanje in prodaja na debelo alkoholnih in brezalkoholnih pijač, preskrbo gostinstva na Jesencah.
Ustanovitelj podjetja: MLO Jesenice.
Operativni upravni voditelj: MLO Jese
•lice.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Ramu? Mirko, Upravnik. Čufer Dure,
.'mercaliet Brank Peter, poslovodja,
'nnša Francka hlagajnicarka, po zalkoni'litih pooblastilih.
MLO JosppJre poverjeništvo •• finnnrn
dne S" septembra 19."0.
St. VII—161/2-50
11280

•

•

1945.
Biv'.fiito; Okrajno podjetje za odkup in
zamenjavo prostih viškov Sežana,
Poslovni predmet: Odkup prostih v
škov kmetijskih pridelkov v okraju •
njih zamenjava v državi in fnozems'i,,
Ustanovitelj podjetja: OLO Sežana odloSta §t. 1—3310/4—1950, z dne 30. IX.
1950.
•••••+iivni upravni voditpJP Povnripnf-

tvi za trgovino in preskrbo pri 0L0 Se.
žana,
'
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Poslovni predmet: Industrijsko izdeJo: i
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: '
So«ič Ivan, upravnik. Qrmek Lidija, vanje umetnih brusov In osel.
St. 243392•—1950
11266
računovodja, v smislu predpisov in pravil
podjetja.
Besedilo: Tovarna elektronskih izdel0L0 Sežana, poverjeništvo za finance
kov Tczno pri Mariboru.
dne 27. oktobra 1950.
Vpiše se Rafolt Franjo, v. d. računoSt. 1646/1
11438 vodje, ki eopodpieuje listine po 47. členu
epi- zakona o dirž. goep. podjetjih.
St. 243266/3—1950
11271
me.
Besedilo: Gostinsko podjetje, MLO
Eesedilo: Bombažna predilnica in tkalIdrija.
nica, Tržič.
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih
Vpiše se Bida Vinko, eekrotar. ki podin brezalkoholnih pijač in postrežba P pisuje v odsotnosti direktorja, v ietem obprehr,imbenami artiklisegu kot oni»
Ustanovitelj podjetja: MLO Idrija.
St. 243284/3—1950
11270
Operativni upravni voditelj: PoverjeniMinistrstvo za finance LRS, Ljubljana
štvo za lokalno gospodarstvo MLO Idrija.
dne 14. oktobra 1950.
Podjetje znstopata ta zanj podpisujeta:
•
Tratnik Viktor, upravnik in Guzelj Mla- 1949.
ka knjigovodja do vrednosti 20-000 din.
Beeedilo: Tovarna kemičnih izdelkov,
St S916/X-50
11573 Hrastnik.
Izbrise se Podpecan Štefanija, in vpiše:
0L0 Idrija, poverjeništvo za finance
ätromajex Mirko, v. d. glavnega račudne 31. oktobra 1950.
novodje, ki eopodpisuje listine po 47. čle•
nu epi- zakona o drž. gosp. podjetjih1947.
St. 243476/1-1950
11277
Besedilo: Remontno podjetje, MLO
Idrija.
Besedilo: Industrijski servis, Ljubljana.
Izbriše se Oblak Ivan. ravnatelj tn
Poslovni predmet; Manjša popravila na
stanovanjskih, stavbnih itn dragih komuvpiše
nalnih objektih na območju MLO Idrija.
Kenk Jakob, direktor, kj podpisuje saUstanovitelj podjetja: MLO Idrija.
mostojno, v obsegu zak. pooblasti] in praOperativni upravni voditelj: Poverje- vil podjetja.
St. 243423/2-1950
11276
ništvo za lokalno gospodarstvo MLO
Idrij".
Besedilo: Podjetje za cestna vzdrževalPodjetje zastopata In zanj podpisujeta:
na dela in produkcijo gramoza, skrajšano
Kogej Pavel, upravnik in Guzelj Minka, »Cegrad«, Ljubljana, v likvidaciji.
knjigovodja, do vrednosti 20.000 din.
Zaradi zaključene likvidacije.
Št. S916/X-50
11572
St. 243502—1950
11278
Ministrstvo za financ« LRS, Ljubljana
dne 19. oktobra 1950.
Spremembe
•
1948.
1950.
Besedilo: Tovarna za proizvodnjo komičBeoedilo: Trgovsko podjetje Slovonija
nih izdelkov. Celje.
[zbrišeta ee Pfajf er Ivan in Sluga Pavla, avto, Ljubljana.
Izbrise se Povse Anton, poslovodja poter vpišeta:
Robič Anton, direktor In Podpecan slovalnice na Vi'luarjevj cesti in vpišejo:
Rop ret Ivan, v. d. poslovodje poslovalŠtefka, v. d. glavnega računovodje, ki
nice na Vilharjevi cesti. Vidmar Roman,
podpisnica po zaikonitib pooblastilih.
St. 243362/2—1950
11267 v. d. poslovodje, ki podpisuje za prodajalni«) v Novem mestu in Godnič Miro,
Besedilo: Tovarna gradbenih polizdelv. d. poslovodje, ki podpisuje za prodakov, Ljubljana.
jalni«) v Solkanu, Novi Gorici.
Izbriše se Kruljo Bernard in vpise
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
Slapni&T Jože, direktor, ki podpisuje
dne 11. oktobra 1950.
samostojno, v obsegu zak. pooblastil ta
St. 2434074—1950
11264
pravi] podjetja.
&t. 243336/2—1950.
11268
•
1951.
Besedilo: »Zvezda«, ročno izdelovanje
Beeedilo: Trgovsko podjetje z živili,
modnih čevljev Ljubljana.
LjubljanaIzbri?e ee Petemel Anton. In vpiše
Izbriše ee Ješe Janez in vpišejo:
Urbane Štefko, direktor, ki podpisuje
Saksida Edvard, šef komercialnega od«samostojno, v obsegu zak. pooblastil in
delto. Fabiani Amalija, pTodajni referent
pravil podjetja.
St- 243118/2-1950
11272 tn Jaki Anica katkulantka. ki podpisujejo
Besedilo! Gozdno gospodarstvo. Maribor. po zakonitih pooblastilih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
Izbriše ee Baraga Jakob tn vpile
dne 13. oktobra 1950.
Lotrič Jakob, sekretar, ki podpisuje v
St. 243216/4-1950
11265
odsotnosti direktorja, v istem obsegu kot
oni.
St. 243405/1-1950
11273 1952.
Benito : Mestno podjetje »Dežnik«,
Beeedilo Tovarna papirja, lepenke in
Ljubljana,
'•esovine eeverne Slovenije.
11487
Fin. št. 3833/50
Izbriše « Grandovec Peter ta vpiše
Mestno
podjetje
»Elektra«,
Besedilo:
Horvat Stefan, direktor, ki podpisuje saLjubljana.
mostojno v obsegu zak. pooblastil ta praFin. št. 3850/50
11490
vil podjetja.
Besedilo: Podjetje »Karton«, Ljubljana.
St. 243308/2—1950
11269
Fin. št. 3834/50
11481
Besedilo: Tovarna umetnih in naravnih
brusov. Maribor.
Beeedilo: Podjntio »Kuverta«, tovarna
kuvert in papirnatih vrečic, Ljubljana.
Beeedilo odslej: >To»arna umetnih bratov« aH skrajšano: »Brusi«, Maribor,
Fin. št 3846750
11485

etw. 88. - 7. XI. 1660
BeeedMo: Mestno podjetje »Angora«.
Ljubljana.
Fin. M. 3841/50
11493
Besedilo: Mestno podjetje »Torbica«,
Ljubljana.
Fin. št. 3845/50
11492
Besedilo; Mestno strojno podjetje, Ljubljana.
Fin. št. 3851/50
11491
Besedilo: Mestno podjetje »Oprema«,
St. Vid n/Ljubljano.
Fin. št. 3836/50
11482
BesediiLo: Podjetje »Pletenina«. Ljub.
Ijana.
Fin. št. 3849/50
1148-1
Besedilo: Podjetje »Stavbeno mizarstvo«,
Ljubljana.
Fin, St. 3818/50
11483
Besedilo: Podjetje »Sumi«, tovarna bonbonov, čokolade in peciva, Ljubljana,
Fin. št. 3839/50
11486
Besedilo: Tovarna zamaškov, LjubljanaFin. št 3835/50
11489
Besedilo: Podjetje »Vinocct«. Ljubljana.
Fin. št. 3847/50
11480
Beeedilo: Podjetje »Volncnka«, Ljubljana.
Fin št. 3840/50
11479
"erodilo: Tovarna baterij »Zmaj«. Ljubljana.
Fin. St. 3848/50
11488
Operativni upravna voditelj pri vseh
podjetjih odslej: Glavna direkcija za lokalno industrijo MLO Ljubljana.
MLO Ljubljana, poverjeništvo za financo
dne 26. oktobra 1950.

•

1953.
Besedilo: Podjetje »Stavbeno mizarstvo«,
Ljubljana.
Izbriše ee Spindler Ivanka in vpišo
Gartner Darinki, računovodja.
Fin. št. 3794/50
11335
Besedilo: Tovarna baterij »Zmaj«, Ljubljana.
Izbriše se Skofic Anton, in vpišejo:
Grobler Jože, direktor, Spindlor Ivanka, glavni računovodja in Škofic Anton,
tehnični vodja.
Fin. Št. 3786/50
11336
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 21. oktobra 1950.

•

1954.
Beeedilo: Podjetje »Tekstil«. Ljubljana.
Izbrišeta ee poslovalnici Stritarjeva ul. 7
in Tyrseva c. 51a ter vpišejo poslovalnice:
Pred škofijo 9. Pod Trančo 1 lopova 3S
Sv. Petra c 41.
Izbriše se Klemenčič Matija in vpiše
Furlan Olga, glavni računovodj.i.
MLO Ljubljana, poverjeništvo za financ«
dne 18. oktobra 1950.
Fin. št- 3758/59
H 259
1955.
Besedilo: Mestna gospodarska podj*ua»
Ajdovščina.
Izbriše se poslovalnica št. 3 Trgovina
• sadjem in zelenjavo, ker je preneham
ooslovati.
. .y,
&t. 3964/50
Uf*1
Besedilo: Čevljarsko podjetje. BanjšiceIzbrišeta f«e ^argo Alojz in Fahjan h* nielav ter vpišeta:
T
Humar Karl<> upravnik in Strgar '><"
pold.
1140'
St. 3359/50

3tev. 88-7. XL 19B0
Besedilo: Ljudska gostiln*, Bilje.
Izbriše ee Domtako Ivo in vpiSe
Batistič Mihael, upravnik, z letimi po••••••.
St. 3558/50
11394
Besedilo: Krajevno podjetje »Stolarna«,
Lokave c.
Izbrišeta ee Slokar Adolf in Coha Angel ter vpišeta:
Bolko Savo, poslovodja in Slokar Franc,
knjigovodja.
St. 3335/50
11397
Besedilo: Krajevna gostilna. Miren,
Izbriše ee Kokelj Jožef in vpišeta:
Vižintin Albert, upravnik, Uršič Peter,
nabavitelj, ki podpisujeta Po zakonitih pooblastilih.
St. 3552/50
11396
Besedilo: Okrajno čevljarsko podjetje,
Miren.
Besedilo odslej: Tovarna čevlje? pri
Gorici.
6t. 4003/50
11399
Besedilo: Krajevna gostilna, Slap.
Izbrišeta 6e Ferjančič Ana in Trošt Karel ter vpišeta:
Ferjančič Antonija in 2orž Fn^oe.
St. 1786/50
11392
Besedilo: Mehanična delavnica in livarna, Solkan.
Besedilo odslej: Livarna »Štrukelj«, Solkan.
Izbriše ee Skubin Albin in vpišeta:
Štrukelj Josip, direktor ia Makuc Julij,
ki podpieujett skupaj.
St. 3667/50
11393
Besedilo: Mestna gospodarska podjetja
Solkan,
Vpiše 6e odcepitev ekonom "je od Mestne restavracije. Solkan.
St N96/50
11404
BeoeOilo: Okrajna lekarna. Solkan.
Izbriše »e Prus Olga n, vpišet.4 :
Fabjan Marija upravnik, in Bole Žarko,
ki podpisujeta po Mkonitih ooohlasHlih.
SI 35.49/50
1139«
OLO Gorica poverjeništvo za finance
dne 17- oktobra 1950.
•
1956.
Besedilo: Servis lokalnih podjetij. Kamnik.
Izbrišejo ee Kovač Milan, Vav'potif Ma
•"IJa in Hvala Artiir ter vpišejo:
Palm- Jože, drektor, Zrimšek Tatiana.
faïunovodj-» Divjak Jože, blagajnik Hvala
Artur niž. komercialist, ki podpisujejo po
'•ikonitih pooblastilih
0L0 Kamnik poverjeništvo za linanco
dne 27. oktobra 1950.
St. 2597 III 1950
11476

•

1SS7.
Besedilo: Industrija bombažnih izdelkov,
Kranj.
Izbriše eo Smid Franc in vpišejo:
Vogrio Janko, ravnateli, Bakner Alojz,
namestnik, Humer Aldo ßlavn' računovodja, ki podpisujejo po zakonitih poobto
•»tilth.
4L0 Kranj, poverjeništvo za finance
dne 26. oktobra 1050.
St. 633
11426
195*.
Beeedîlo: Popravljalnica glasbil »II«r
rnnnika« odelei »Harmonika
Ljubljana*
(Tyräeva 35a).
•|
• II Ljubljana, poverjeništvo za finanre
dne 21. oktobra 1950.
Fin. Št. 8102/1950
11282

ÜRADNI LISI LRS
1959.
Besedilo: »Tapetništvo« mestno podjetje.
Besedilo ooetiej »Tapetništvo in neko.
racije« (Ljubljana, Tyrseva 41).
BL0 II Ljubljana, poverj. za finance
dne 26. oktobra 1950.
Fin. št. 8194•950
11136

•
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Besedilo: »Krajevna gostilna« Turiška
vas ter obrtno podjetje.
Vpišeta ••: Felle Lojzka, tajnica KLO ter
Dvorjak Tončka, •/••••••••• KLO, ki
zastopata podjetje, do vrnitve upravnikast. 1096/1—50
imo
OLO Slovenj Gradec, poverj za finance
dne 24. oktobra 1950.

1960.
Besedilo: Ljudska pralnica, likalnica in
kopališče KLO III (Ljubljana. Jegličeva
št. 10).
Izbrišeta se Sefic Ludvik in Baloh
Ljudmila ter vpišejo:
Čelešnik Ank-, upiuvnica, Liudič Stane,
nameščenec in Kravcar Jože, knjigovodja
RLO III Ljubljana, poverj. za finance
dne 27. oktobra 1950.
St. 5341/50
11437

1967.
Besedilo; Krajevna hranilnica. MLO
Brežice.
Izbriše ee Bukošak Rudoil in vpiše
Lapuh Nežika, z istimi pooblastli.
0L0 Krško, poverjeništvo za finance
dne 25. oktobra 1950St. 2317/1
11372

1961.
Besedilo. Okrajna industrija likerjev in
žganja. St. Ilj.
Izbriše ee Rakef Janez in vpišeta;
Detiček Anton, ravnatelj in Srok Miha,
ki podpisujeta po zakonitih pooblastilih.
0LO Maribor okolica, poverj. za finance
dne 23. oktobra 1950.
St. 3353/1-IV/1-50
11330

Izbrisi
1968.
Besedilo: Bombažna tkalnica. Vižmarje
nad Ljubljano.
Zaradi prenosa v pristojnost MLO Ljubljana.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 20- septembra 1950.
St. 24362/3—1950
10428

1962.
Benedite: Krajevno krojaško podjetje,
Boh. Bistrica.
(
Izbriše we Stree Miro in vpiše in vpiše
Zdjelar Miloš, poslovodja in mojster, ki
podpisuje za podjetje m vodi računovod
stvo po zakonitih pooblastilih.
0L0 Radovljica poverjeništvo za finance
dne 18. oktobra 1950.
St. XI 460/1-50
11215
*
1963.
Besedilu: Krajevna opekarna, Klanec.
Vpišeta ee Mihalic Jožef, tajnik KLO
tei Oerptonja Jožko šef knjigovodskega
centra v Herppljah, ki podpisujeta poleg
upravnika.
St. 1628/1-50
11331
Besedilo: Krajevno mizarsko podjetje,
Materija.
Izbrišejo se Kastelic Jožef. Godina
Franc in Grželj Anton ter vpišejo
Križm."n Anton, upravnik Godina Franc
in Pekleva Stanko.
St. 1613/1-50
11332
OLO Sežana poverjeništvo Za finance
dne 24. ok'ohra 1950.

1969.
Besedilo: Oblastno podjetje za odkup m
promet i alkoholnimi pijačami. Brežice skrajsVmo »Vino — Brežice«.
Ker je z ukazom Prezidija Ljudske
ekupščine LRS, št- U 211 z dne 23. IX.
1950 postalo podjetje republiškega pomena.
St. X-2/134/1950
11263
Besedilo: »Ustroj«, podjetje za kmetijsko strojno službo. Ljubljana.
Ker je z ukazom Prezidija Ljudske
skupščine LRS, št. U 210 z dne 18. IX1950 postalo podjetje republiškega pomena.
St. X—2/135- 1950
11262
Ljudski odbor Ljubljanske oblasti,
poverjeništvo za finance
dne 21. oktobra 1950.

•

•

•

1964.
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup in
zamenjavo prostih viškov. Sežana.
tjbrišp se upravnik Sosic Ivan in vipišp
••••• Franc, z istimi pravicami.
0L0 Sežana poverjeništvo za finance
dne 27. oktobra 1950.
St. 1646/1
11439

•

1965Besedilo- Okrajno podjetje »Raallinjak
in cvetlifnjak«. Sežana.
• Izbrišp se Zega Filip in vpiše
Ozb'? Anton, z Istim" pravicami.
0L0 Sežana poverjeništvo Za finance
dne 28. oktobra 1950.
St 822/2
11475

•

19RR.
Besedilo: Krajevna gostinska podjetja,
Muta.
IzbriJe ee: »Krajevna gostita.? Mnta<,
ker preide v ••1•• zakupne gostilne. Mula
St. 1209/1—1950
11369

•

1970.
Besedilo: Trgovsko podjetje »TTenje«
Ljubljana.
Zaradi -pojitve e podjetjem »Tekstil«.
MLO Ljubljana, poverjeništvo «a finance
dne 14. oktobra 1950.
Fin. št. 3737/50
11174

•

1971.
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO Loka.
St. 1178/1
11138
Besedilo: Mesnica, KLO Suhor (pri Met
liki).
Zaradi prenehanja poslovanja.
Št. 1044/2
M138
OLO Črnomelj, poverjeništvo za Hnance
dne 17. oktobra 1050-

•

1972.
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup
poljskih pridelkov, Gorica.
Zaradi spojitvf z okrajnim podjetjem
»Rastlina«.
St 3590/50
.11402
Besedilo: Krajevna gostilna, Kana).
Zaradi ukinitve obrata.
St. 3125/50
11390
Besedilo: »Gramo* pesek, kamene,
Plave..
Zaradi ukinitve obrata.
St. 2560/50
11395
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Besedilo: Odkupno podjetje za promet
c mesom — »Promes« (Solkan).
Zaradi združitve z okrajnim podjetjem
»ZivinopromeH, Gorica.
St. 587/50
11403
OLO Gorica, poverjeništvo za finance
dne 17. oktobra 1950.

•

1973.
üeeedilo: Gostilna s prenočiščem »Sofa«.
ZTadi prehoda v novo ustanovljeno
»Gostinsko podjetje, MLO Idrija.
St- 3915/X-50
11568
Besedilo: Mestna slaščičarna.
Zaradi prehoda v novo ustanovljeno
»Gostinsko podjetie, MLO Idrija.
St. 3915/X—50
11569
Bendilo: Komunalno podjetje.
Zaradi prehoda v novo ustanovljeno
>Remontno podjetje, MLO Idr,ja<.
St. 3915/X—50
11570
Besedilo: Mestne zgradbe in zemljišča.
Zaradi prehoda v novo («movano Poverjeništvo zn lokalno gospodarstvo MLO
Idrija.
Št. 3915/X-50
11571
OLO Idrija, poverjeništvo za finance
dne 31. oklobra 1950.

•

1974.
Besedilo: Krajevni brivsko-frizerski
ealon, 5marj« pri Sevnici.
Zaradi prehoda v privatni sektor.
OLO Krško, poverjeništvo za finance
30. septembra 1950
St. 2196-1950
10663
1975.
*
Besedilo: Mestna knjigoveznica, Krško.
Zaradi končane likvidacije.
OLO Krško, poverjeništvo za finance
dne 27. oktobra 1950.
St. 2330/1
11440
1976.
*
Besedilo: Mestni brivsko.frizerskj salon,
Krško.
Zaradi ukinitve.
OLO Krško, poverjeništvo za finance
dne 27. oktobra 1950.
St. 2331/1
11441
1977.
*
Besedilo: »Mesarija KLO* (Ljubljana,
Stožice št. 44).
Ker se z odločbo IO RLO II št. 65231950 • dne 9. VIII. 1950 združi z novo
ustanovljenim podjetjem >Memine< Ljubljana, Celovška c 81.
RLO II Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 20. oktobra 1950.
Fin. ii. 8075/1950
11281

1980.
Beeedilo: Krajevni mlin Dolenja vas
(Cerknica).
Ker je prenehalo poslovati kot samoitojno drž. gosp. podjetje.
OLO Postojna, poverjeništvo za finance
dne 4. oktobra 1950St. 2495/1-50
11043

•

1981.
Buoudilo: Krajevna gostilna in trafika,
Spuhlja št. 25.
Zaradi prehoda v privatni 6ektor.
OLO Ptuj poverjeništvo za finance
dne 3 oktobra 1950.
St- 1535/1—1950
10721

¥

1982.
Besedilo: Okrajno elektroinštalacijsko
podjetje Jesenice.
Ziradi prenehanja samostojnega poslovanj-, cenovna •• ohratna -;rt-ds-tva ee
prenetiuju na Okrajni magazin Lesce in
Okrajn< avto prevozniško in avtomehanično det'vn co LesceOLO Radovljica, poverjeništvo za finance
dne 18- oktobra 1950.
Št. XI—375/1—50
11214

•

1983.
Besedilo: Krajevna mesarija, St. Piorijan.
Zaradi ustavitve obrata0L0 Slnvonj Gradec, poverj. za finanre
dne 24. oktobra 1950.
St. 1311/1-50
11371

•

1984.
Besedilu Okrajno podjetje za odkup živine in prašičev. Slovenj Gradec, Okrajno
podjetje za odkup mleka, mlečnih izdel
kov, jajc, perutnine in divjačino. Slovenj
Gradec in Okrajno podjetje za odkup polj
skih pridelkov. Slovenj Gradec.
Ker so se združila v eno podjetje.
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance,
dne 30. avgusta 1950.
St. 1167/1—50
9600

•

1985.
Besedilo: Gostinsko podjetje. KLO
Smast.
Zaradi likvidacije in prenosa na Kmetijsko zadrugo Smast.
0L0 Tolmin, poverjeništvo za finance
dne 28. julija 1950.
St. 36/94-50
8276

•

1978.
Besedilo: Mestno podjetje >Remont<.
MariboT (Koroška c. 53).
Na podlagi «dlr'-bp M! f) Maribor z dne
9- •• 1950 št, 2335/1-50 zaradi zdiružitve s podjetjem Mestna uprava nepremičnin, Maribor.
St. POT. 56/130—60
10606
Besedilo: Okrajno gostišče »•••••••« v
Pekrah.
Ker je prešlo » področje KLO Pekre.
OLO Maribor okolica, poverj. za finance.
dne 5. oktobra 1950.
St. 8372/1-V/6-1950
10850

•

Î979.
Rosedflo: Krajevna gostilna Iga ••*
(Pudnb).
Ker je prešlo v zadružni sektor.
0L0 Postojna nnverioniStvo za finance
, dne 12 oktobra 1950.
St. 2321/1-60
11044

i sfer

— OH
Pri vsaki registraciji je sedeï podjetja
označen • besedilu, dan. vpisa spremembe ali izbrisa pa v datume

Sprem em be
630.
Besed'lo: Kmetijska zadruga v Hronovicah.
Izbrišejo se: Turk Edo, Dušnik Rafael,
Debeve Herman, •1• Alojz Muha Viktor,
Milavec Franc, Krizman Alojz in vpišejo
novi Slani upravnega odbora:
Zmitek Ivan, Landò1, 10, Ci6 Ivan, Hrenovice 50, Vadnjal Andrej Smihel 3,
Gruden Ivan, Smihel 6, MilharčiS Jurij.
Gorice 20, Čebokelj Ivan, Hrenovke 3
kmetje in Muha Frančiška, kmetica, Stu
denec 1.
Zt 87/48-14
10973

Štev. 38. — 7. XL I960
Besedilo: Kmetijska zadruga v Idrskem.
Izbrišejo se Ručna Ivan, Berginc Pavla, Miklavčič Alojz, Uršič Ivan — Mlin.
sko 7, Uršič Anton in vpišejo novj člani
upravnega odbora:
Volarič Rudi, ldrsko 17, pred ednik,
Kranjc Jožef, ldrsko 37 podpredsednik,
Matevc Ignac, Idreko 21, Tratnik Mirko,
ldrsko 63, Gabršček Ivan ldrsko 61, Sivec Ivan, Idreko 41, Uršič Ivan, Mlinsko
5, kmetje.
Zt 190/48—8
10974
Be -edilo: Vinogradniška obdelovalna
zadruga z omejenim jamstvom »Bole Mi.
loš« v Sncžatncm.
Na občnem zboru 16. avgustu 1949 so
bila sprejeta nova pravila za II. 'ip obdelovalnih zadrug.
Beeedilo o<Mej. Kmetijska delovna zadruga »Bolo Miloš« v Snežatnem.
Zt 14/49-10
10971
Okrožno H>dUrn v Gorici
dne 6. oktobra 1950«31.

•

B .•, 'iliI»; Okrajna zveza kmetijskih zalini;; •• okraj Idrija v Idriji.
Izbrišejo se Magajna Franc, Gruden
Holijodor, Aljančič Marija, Vovk prav
Vavken Ki ani:. Mohonč Kram-, vpišejo pa
novi izvol|eni član upravnega odbora.
Sturif Franc kmet, Idrija 1, podpred
.•wdjiik, Cuk 1'avel, try. jiomucmk, (lodo
vič 14, Lampe Ivan kmet delavec Idrijski
log, Likar Srečko, nameščenec Vojsko 52,
Rp|c * lojz, km»d, Plužnie 256. Lahajnar
Milan, poslovodja, Cerkno 149, Kranj«
Vencpslav je predsednikOVrajno «odišfp v (ìorici
Ine 12. oktobra 1950
Zt 80/47-10
10972

•

632.
Besed do: Kmetijska zadruga v Iga
vasi.
l/.biiše se član upravnega odbora Bavec
Jože in vpiše novi Član upravnega odbora:
Kandare An'on, Pudoh f>Okrožno sodišče * Gorici
dne 6 oktobra 1950
Zt 60/48—9
1088•

•

033.
B-sedilo: Kmetijska jadruga v Planini
pri Rakeku.
Izbrišejo co: Ziherl Ivanka, Fegelj Jakob, Kolar Frane št. 23 Istenič Jože Stevilka 124, Valente Prane Mrhar Pppca
m vpišejo novi člani upravnega »dbora:
Urhas Jože. Planina 31. tajnik, Kolar
Vlîro. Benenn Jože, kmečki delavci, Planina, Kolar Franc, kmet, Planina 91 Za
podpi nvanje |e poleg Ieteniča Jožeta '"
Urbaea Jožeta pooblaščena Milavec Jožica
uslužbenka. Planina 163.
Zt 27/48 15
1116"
Besedilo: Kmetijska zadruga v Stanici»
Zadruga je bila ustanovljena na «kup
Sein; dne 15- III. 1948.
Za zadrugo podpisujeta po dva clan-1
upravnega odbora, od katerih nadomešča
enega lahko po upravnem odboru pooblaščeni uslužbenec zadruge.
Člani upravnega odbora so:
Svigell, Alojz kmet, Kobdilf 32, pred«<;£
iik, Kobal Anton kmet, Štanjel tam'»',
Pavlica Franc, delavec. Hruševica, B•
ko Viktor, kmet, Sp. Lisjak) 12, Ban
Franc, kmet, Lukovec 4. Za podpisovan e

Štev. 83 — 7. XI. 1050
je pooblaščen Pipan Miroslav, trg. pomoč.
nJk, Štanjel 80.
Zt 200/48—13
11105
Okrožno sodiščo v Gorici
dne 12. oktobra 1950.

•

634.
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih zadrug za okraj Sežana z. z o- j. v Sežani.
Vpišejo se na skupščini dne 5. aprila
1950 sklenjene spremembe pravil v 2., 3.,
4- in 18- členu.
Besedilo odslej: Okrajna zroza kmetijskih zadrug za okraj Sežana v Sežani.
Izbrišejo ee Kodrič Avgust, Majer Gabrijel, Šknnjar Slavko Mahnič Filip, Jakomm Peter. Mihahč Anton in vpišejo
novj člani upravnega odbora:
Saksida Viktor, Sežana 62, predsednik,
Čepa!( Andrej, Sež;m;i 107, podpredsednik, fttubeli Slavko, Sežana 77 Ziberna
Stanko, Storie 45, nameščene Gregorčič
Frani-, Lokev, m Opara Stanko, Slope,
kmetu '/j\ podpisovanje ie pooblaščen
Marsou Miro. računovodja Gorenje 15.
Okrožno sodišče v Gorici
Ine fi, oktobra 1950.
Zt 44/47—13
10879

•

633.
Hivt'dilo: Okrajno podjetje za odkup živine, svinj in masti (Brežice).
Bi\-ed-I« i>dWej: Okrajno podjetjo za »d
kup živine svinj in masti. Krško, skrajšano »Odkup žjvine«, Krško.
Izbriše pe Požun Alojz.
PO-IOVTU predmet odslej: Odkup živine
in masti.
Podjptje zastopajo in zanj podpisujejo:
Merslavič •\•••1 ravnatelj, Bužančič
Vlado in Zorič Marija, računovodja, po
zakonitih pooblaetillib
Št. 2097/1
9702
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v
Ajdo reti.
Na zboru 5. •. 1950 60 se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2- členu.
Besedilo odslej. Kmetijska zadruga v
Ajdovcu.
Izbrišejo ee: Mirtič Martin, Gnidovec
Franc, Gnidovec Franc, Hren Anton in
vpišejo novi člani upravnega odbora:
Mu'm Jože Sela 2, Erjavec Alojzij, Brtr
zova reber 3. Kužnik Jože, Lipalca 10,
kmetje, in Gnidovec Jože, pos. sin, Ajdovec 2.
Zadr III 86/3
10990
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v
Brcgah.
Na zboru 2- IV. 1950 so ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2- členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Bregah.
Zadr III 122/2
1989
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v
Mošnjah.
Na zboru 21. ITI. 1950 so ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Mošnjah.
Izbrišejo ee: Reš Janez Pavlic Andrej,
Mertelj Cecilija, Globočnik Janez, Brcar
Božidai, Broian Jaka in vpišejo novi člani upravnega odbora:
Vid' • Franc kmet. Mošnje 42, Mayer
Julija u'po'<. nč-Mjira, Mošnje 3, Pangerc
lože •-..vlìni 4r> Otoji 10, Prislov Anion, Mošnje 22, Jane Franc Mošnje 11
kmeta, Ažman' Jože, tov. delavec, Zg.
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Otok 12, Perenta Matevž, kmet, Globoko
št. 6.
Zadr VI 171/2
10988
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. j. v
Piš-ecah.
Na zboru 13. II. 1950 so ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Piše cali.
Izbrišejo se; Veble Franc, Travnikar
Frančiška, Kostanjšek Miha, Petančič Jože, Molan Avgust, Bibič Jože, Medved
Vinko Lipar Viktor, Pupej Edo, Kene
Alojz. Cizel Ivan, Travnikar Ivan in vpišejo novi člani upravnega odbora:
Strucelj Ivan, Pišece 21, Šušteršič Jože, Pišece 10 kmeta, Suša Jože, pek, Pišece 46, Variée Mihael, delavec, Podgorje
53, Ogorevc Ivan, kmet, Dednja vas 50
Dušic Jože, kmečki ein, Pavlova vas 55.
Zadr III 61/2
10991
Besedilo: Kmetijska zadruga z o- j. v
Prečni.
Na zboru 12. II. 1950 so ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Prečni.
Izbrišejo se: Sulc Jože, Vintar Alojz,
Somrak Miha Sajevic Milan in vpišejo novi člani upravnega odbora:
Sali Rudolf, Češča vas 9, Saje Franc,
Kal '2- kmeta, Derganc Alojz, ind. miličnik, ftešča vas fi Kukman Alojz kmet,
Suhorje 3. Pooblaščenka za eopodpisovanje je Bratkovič Fani, poslovodja, Prečna 27.
Zadr II 84/5
10992
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11 oktobra 1950.

•

636.
Besedilo; Kmetijska zadruga z omejenim j nstvom, Kokrica.
Na zboru 81. ITI. 19"0 so se spremenila
za d niža pravila v 1, 2- in 18. členu.
BesPdilo odslej: Kmetijska zadruga Kokrica.
1'nravni odbor sestop 17 7 do 9 članov.
IzVšpjo «v Snedir Alojzij Žirovnik
Janko, T.aknei lože Dnnovpc Peter, Snedic Franc, Rozman lan^z ^kofic Franc,
Ho\ • m vpišejo novi člani upravnega
")')<>ra:
Roblek A "ton kmet Mlaka 6, Zabret
Reta ••»••(1'••1. P ibovk 4, Kopač Franc.
kmet Kokrica 38, Švegelj Jože, nam.
OOZ Kol, rira 1, Hiidobivnik Jože, kmet
Kokrica 24.
Zadr VT 49/3
11000
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Podsrcdi.
Na zboru 5. II. 1950 eo se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2- členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Podsrcdi.
Zadr III 147/6
10997
Besedilo: Potrošniška zadruga * omeje
nim jamstvom v Šenčurju.
Po sklepu zbora 25. I. 1950 je zadruga
prenehala poslovati in prešla v likvidacijoLikvidacijska firma: kakor doslej e pri«favkom »v likvidaciji«.
Likvidatorji: •;•>•• Franc, tkalski mojster Šenčur *W ötefp Anton, stroj. WjučnvniFnr, Spnčnr 1*R ' ^i-ivec Ciril, VP
îi manipulant Šenčur 126.
Likvidacijsko Hrmo podpisujeta po Ira
"kvida'orja.
Zadi VT 229/3
11001
Besedilo: Kmetijska zadruga • nmejo
nim jamstvom v St. Petru pod Svetimi
gorami.
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Na zboru 5. II. 1950 so e,e epieinenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga T
St. Petru pod Sv. gorami.
Izbrišejo se: Planine Ivan, Poljšak Kari,
Geršas Anton, Spdejt Vinko in vpišejo novi
člani upravnega odbora:
Gubma Ivan, Srebemik 9, Pratengrazer
Martin, Kunšperk 9, Cvetanovič Frano,
Dekmance 19, kmetje. Pooblaščenec za eopodpisovanje je Harlander Anton, knjigovodja, Sv. Peter 87.
Zadr II 123/8
10998
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom, TrBtcnik.
Na zboru 19. II. 1950 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga, Trstonik.
Izbrišejo se; Draksler Jože, Gregore
Jože, Dobrin Anton in vpišejo oovj člani
upravnega odbora:
Javornik Alojzij, kmet, Trstenik IG. Sire
Alojzij delavec, Trstentk 4, Studen Matevž, kmet, Tenetiše 6.
Zadr VI 47/3
10999
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. oktobra 1950.

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
Vsi, ki o pogrešanih kaj vedo, se pozivajo, naj o tem poročajo sodiščem, pred.
lagatcljcm ali skrbnikom. Po preteku ro.
kov bodo sodišča odločila o predlogih
HI R 349/50—10
11446
Dulc Franc, roj. 8. IX. 1920, Kostanjevica 96, se od juniji 1945 pogreša. Predlagateljica je Dulc Martina, Kostanjevica
št. 96.'
Tli R 380/50—4
11447
Žitnik Franc, roj. 6. XII. 1925, ein Antona in Bar© roj. Zgalin, Zupelevec io,
se kot partizan od oktobrn 1944 pogreša.
Predlagateljica jo Žitnik Bara iz Zupelevca 10.
Skrbnilk obeh pogrešancev je Brložnik
Bogomir, uslužbenec tega sodišča priglaeiiitvenj rok: tri mesece od te objave.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 26. oktobra 1950.
HT R 395/50—2
11591
• Deržič Jožefa por. Kreačič, roj. 1. II.
1863, hoj Franca in Ane rojene Grubič,
kmetica. Trnje 3, se kot izseljenk/i v
Nemčiji od aprila 1945 pogreša. P^dlfigateliica je Kreačič Marija, Trnje 3, skrbnik Brložnik Bogomir, sodni uslužbenec v
Brežicah Priglasitvena rok: trii mesece
*od te objave.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 2. novembra 1950.
TV X 874/50-3
11048
Hrovatič Ivan. roj. 10. VIII. 1913, eia
Ivana in Marije roj. Lesnika, rudar v Dobrini 3, p. Loka pri Zusmu, eo od 18. I.
1945 pogreša.
Predlagateljica Hrovatič Terezija, dob.vka. Dobrina 3 p. Loka pri Zusmu. pri'Tlaeitvpn' rok: 3 mesece od' t© objave.
Okrajno sodišč© v Celju
dne 13- olrtobra 1950.
IV R 872/50-5
11449
Ouzel i Alojz, roj. 12. I. 1925, ein Jerneja in Rozalije roj. Jug. posestniški sin,
Cerovec 3. je kot mobiliziranec nemške
vojsko vstopi) v SSSR v !• jugoslovansko
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Tešanovci 184, je bg kot vojni ujetnik
brigado ter je baje padel v bojih pri
maja 1945 iz Gyòra prepeljan v StalinCačku novembra 1944. Predlagateljica je
grad, kjer jo baje .cptembxa ali oktobra
mati Guzelj Rozalija, Cerovec 3.
1945 umrl. Predlagateljica je mati Skrilec
IV R 871
11448
Etelka roj. Vučkič, Tešanovci 184. ekrbLah Karel roj. 10. IX. 1916, ein Stefana
nik Temli Janez, poljedelec, Tešanovci
im Cecilije roj. Plantó, Ceije. Kersnikova
št. 46, ee od maja 1945 pogreša. Predlaga- št. 120. Priglasitveni rok: do 15. XII. 1950.
Po preteku roka bo sodišče odloČilo o
teljica je Lah Marija Zagreb, Tuškova
predlogu.
št 19.
Okrajno sodiščo v Murski Soboti
Skrbnik obeh pogrešanih je Nunčič Andno 10. oktobra 1950.
ton, nameščenec tega «jdišča, priglasitveni rok: do 81. I. 1951.
I R 118/50-3
10653
Hočevar Jožef roj- 7. II. 1927, poljeOkrajno sodišče v Celju
delec, ein Jožeta in Neže roj. DvojmoČ,
dne 26. oktobra 1950.
Razdrto št 8, St. Jernej, Novo mesto, se
R 378/50—5
11450
Šporar Ivaii, roj. 15. XII. 1919 sin od osvoboditve dalje pogreša.
Hočevar Alojz, roj. 28. V. 1924, čevljar
Franca in Katarine roj. Gabrič, klepar, RoRazdrto št. 8, sin Jožeta in Neže roj.
dica 29, je bnje kot partizan padel februDvojmoč, so od osvoboditve dalje pogreša.
arja 1945 v Zaplanini pri Zagorju. PredPredlagateljica je mati Hočevar Neža, golagateljica jemati Šporar Katarina, Rodici
št. 29 ekrbnik Klermenčič Ivan, uradnik spodinja, Razdrto 8. Priglasitveni rok: 4
mesece od te objave.
tega sodišča. Priglasitveni rok: dva meOkrajno sodišče v Novem mestu
seci od te objave.
dne 29. septembra 1950.
Okrajno sodiščo v Kamniku
IR 116/50—3
10913
dne 6. oktobra 1950.
Strumbelj Anton, roj. 14. I. 1907, ein
II R 401/50—8
11444
Antona m Terezije roj. Murn, kmet, Gor.
Kopač Peter. roj. 1. VIII. 1927, sin
Ajdovec 6, ee iz internacije v Nemčiji
Petra in -1ère roj. Jeriša, ključ, vajenec, od 1944 pogreša. Predlagateljica io žena
ee kot borec NOV od •••••••• 1950 poStrumbelj Angela. Gor. Ajdovec 6 prigreša. Predlagateljica je Kopač Jera, Moglasitveni rok: dva meseca od te objave.
le 26, skrbni? Zeleznik Simon, uelužbeOkrajno sodišče v Novem mestu
nec tega eodišca- Priglasitveni rok: dva
dne 11. oktobra 1950.
meseca od te objave.
I R 226/50.4
11004
Urbančič Anton, roj. 31- III. 1916 zidar
II R 404/50—4
11446
na Rakeku 41, |e odšel pomladi 1942 v
Brolih Janez. roj. 26. VI. 1909 »in
Šereerjevo brigado NOV. Baje je padel v
Franc-- in Jere roj. Fende, kmet. ee cd
boju pri Sv. Urhu na Bloški planoti 1. I.
junija 1945 pogreša. Predlagatelj jp Brolih
1943 ter je tam tudi pokopan. PredlagaFranc, Tupaliče 4, skrbnik Zeleznik Siteljica je Urbančič Fani, Rakek 105, ekrbmon, uslužbenec tega eodišca. Priglasitnik Zalar Franc, eodni uslužbenec pri tem
veni rok: dva meeeca od te objave.
sodišču. Pricbsitveni rok: tri mesece od
Okrajno sodišfo v Kranju
te objavedne 25. oktobra 1950.
I R 227/50-3
11005
I R 13/50—5
10237
Jovéek Anton roj. 4. X 1921, železniStukelj Matija, roj. 28. I. 1901 sin la
čar v St. ••••• na Krasu 40. je začetek
koba in Katarine rojene Judn'č, posp^fiiik
1944 odšel v NOV ter ee od tedaj pogreša
iz Crešnjevca 2?, ki je od 1. 193? v USA
Predlagatelj Jevšek Valentin, Nova Go
34 Varinnes, Plasce San Frincisco, Calirtca. Opekarna, skrbnik Zato Franc,
fornia ee od 1. 1938 pogreša. Prpdlagateusliižhpnec pri tem sodišču Priglasitveni
ljica |p hči fetukelj Antonija iz Crešnjevca
rok: 6 mesecev od te objave.
št 27 skrbnik Stukelj Marija, Čresnjever
t R 232/50-3
11006
št. 27 Prigkeitven, rok: šest mpsecev od
Moljk Pavel, roj- 22 I. 1920. nameščete objave.
nec v Gor. Planini 97 je po internacijah
v Italiji in v Nemčiji prišel v Zagreb, od
Okrajno sodišče » Metliki
dne 19. eeplembra 1950.
koder je novpmhra 1944 odšel k partizaIR 16/50
10878 nom. Od tedaj ee pogreša Predlagatelj je
Moljk Franc Gor. Planina 97, ekrbnik
Gornik Anton, roj. 27. II. 1910 *in AnZalar
Franc, uslužbenec pri tem sodišču.
tona In Marije roj. Gornik, kmet GabroPrigbs tven-' rok: 3 mwre od te objave.
vec 21 ee kot borec NOV .z bojev na
11007
Ilovi gori februarja 1944 pogrela. Pred- I R 23../50 -2
Moljk Stanislav roj. 15- IX. 1921, delalagateljica je Gornik Terezija Gabroveci
21, priglaeitveni rok: dva meseca od te vec v Gor. Planini 97, je po internaciji
v Italiji In Nemčija prišel v Zagreb, od
objave.
koder je novembra 1944 odšel k" partizaOkrajno Rndišfp v Metliki
nom blizu Jastrebarekega. Od tedaj ee
dne 9 oktobra 1950.
pogreša. Predlagatelj Je Moljk Franc, Gor.
( R 18/50—5
11009
Planina 97, skrbnik Zalar Frnnc. u-lnž
Luzar Janez, roj. 5. V. 1900, Iglenik 8
' pnec pri tem sodišču. Priglasitveni rok:
Novo mesto ein Janeza in Marije ro(.
' mesece od te objave.
Gerdenc, delavec v Kotu 90 pri Semiču
I
R 237/50-8
11008
fie od ieeeni 1943, ko je bil aretiran, poKlemen Franc, roj. 17. VIII. '921.
greša. Predlagateljica je žena Luzar Ba
kmečki delavec v Planini 102 je bil v
rica Podgora 44, ekrbnik Weise Mati i*
Dachau do srede marca 1945, nato pa v
•islužhenec tega eodišca. Priglasitveni rok
taborišču Buchenwald, kjer je baje umrl.
dva meseca od le objave.
Predlagatelj je Z'hpr' Anton, Planina 135
Okrajno sodišče v Metliki
skrbnik Zalar Franc uslužbenec ori tem
dne 13. oktobra 1950.
eorl'šču. Priglasitveni rok: 3 m©ece od
T R 345/50—8
11172
uh jave.
Skrilec Ludvik, roj. 4. XI. 1921. «ir
Okrajno sodišče t Poštnin'
Ludvika in Etelke roj. Vučklč, poljedelec,
dne 13. oktobra 1950.

ßtev. 88. — ?. XI. IflßO
VII R 69/60
litei
Potočna Marija, roj. 1870, h& Jolefa
in Nežo iz Vereje 66, je odS& 1. 1920 od
doma neznano kam in ee od takrat pogreša. Predlagatelj je- brat Potočnik Ferdinand, Vaireja 56, ekrbnik Erlač Avguštta, Vareja 38.
VII R 81/50
11182
Golob Janez, roj. 8. IX. 1922, fdn Ja.
neza in Julijane Golob iz Dolene 83, je
bil 1942 prisilno mobiliziran v nemško
vojsko in ee od bitke za Oetrov 27. VIII.
1944 pogreša. Predlagatelj je oče Janez
Golob, Dolena 83, ekrbnik Bedrač Franc
Dolena 36.
I R 86/50
11188
Sulek Franc, roj- 2§. I. 1888, ein Franca
in Jere Sulek orožnik v pok. ia Pušenc
št S3, ee od 18. V. 1945 pogreša. Predlagateljica je žena Sulek Alojzija, poePušenci 33, ekrbnik Potočnik Milica, Ptuj,
Ormoška c. 1.
I R 78/50
11184
Cuš Franc, roj. 10. X. 1912, kmet iz
Bresnice 41, -e od 1. 1945 pogreša. Predlagateljica je žena Cuš Jožefa Bratielavci
št. 41, skrbnik Bec Martin, PolenšakVII R 402/50
11135
Junger Janez, roj. 13. X. 1915, ein Jun.
ger Liže, kroj- mojster. Dravinjski vrh 34,
je bil konec aprila 1944 pri6imo mobiliziran v nemško vojsko, pozneje ujet in
je padel v bitki z Nemci pri Motniku 16VIII. 1944- Predlagateljica je Junger Katarina Sturmovci 8, skrbnik Junger Marija, Sturmovci 8.
VII R 401/50
11136
Šibda Blaž, roj. 1. IV. 1914, ein Franca
In Jere roj. DrevenŠek, žel. delavec, Apa
če 151 je bil začetek avgueta 1944 pri il
no mobiliziran v nemško vojsko in ie 23.
III. 1945 padel v vasi Burghof, Gor. ftlezija. Predlagateljica je žena Sibila Terezija. Apače 111 ekrbnik Novak Marija,
Apače 118.
Priglasitveni rok za vse pogrešane je:
tri mesece od te objaveOkrajno sodišfe v Ptuju
dne 18. oktobra 1950.
I R 165/50-3
10818
Gams Alfonz, roj. 25. VII 1913. m
Antona in Antonije roj Plazovnik, geometer, je kot borec NOV baje padel *
Slov. goricah 9. II. 1945 in Je pokopan v
Negovi. Predlagateljica le žena Game
Marija ekrbnik fvcovnik Filip, nameščenec tega eodišca- Priglasitveni rok le tri
meeece od te objave.
Okrajno «odišče v Slovenjem Gradcir
dne 21. avgulta 1950.
R 153/50-4
10556
Meh Rajko roj. oktobra 1921 v Starem
trgu pri Slovenjem Gradcu, ein Ivana i"
Antonije roj. Novak delavec Stari trg, je
odšel 20. VIII 1944 k partizanom In '*
kot borec v Seroerjpvi brigad' pri Sv. Lovrencu na Pohorju pogreša. Predlagat*
ljica je mati Meh Antonija, ekrbnik pegovnik Filip, eodni nameščenec v Slov.
Gradcu. Priglasitveni rok: tri mesece od
t* ob |ave.
Okrajno sodiščo v Slovenjem Gradcu
dn« 14. septembra 1950
I? 159/50
10501
Sätet Ivan, roj 18. XII 1914 v Gusta
nju ee kot nemšk vojak " rveke fron»p
nogreša. Prpdlnsntpljfca If *'••»' Ange'"
dpiavka. Lese št. 40.

Štev. S3 — 7. 23. 1080
R 171/60
10602
PavSer Ignac, roj. aprila 1908, fin Luko
in Elizabete, tov. valjavec, 3uštanj, se
od maja 1945 pogreza. Predlagateljica je
Wankmiler Marija, zaeebnica v Guštanju,
Skrbnik za oba je Oegovnik Filip, sodni
namešuni •. v Slovenjem Gradcu. Priglasi mii rok: fri mesece od dneva objave.
Okrajno sodišče Slovenj Gradec
dne 16. septembra 1950.
* R 635/50
10588
Rak Franc, roj. 27. I. 1925, kmečki delavec v Kamni gorci, Kostrivnica se kot
biivSi vojak z nemške frante nazadnje
kot ujetnik v Prekomorski brigadi v
Splitu, pogreša. Predlagatolj je ••• Rak
Gašper, priglasitveni rok: do 27- XII.
1950.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dno 26. 6optembra 1950.
I R 537/50-8
10912
Habot Jakob, roj. 18- Vil. 1909, ein
Antonije, poljedelec, ee od 21. XI. 1944,
ko jo bil baje odpeljan v Dachau, pogreša. Predlagateljica je mati Habot Antonija, priglasitveni rok: do 1. I. 1951.
I R 536/50
10911
Riolini Ivan roj. 23. VI. 1918, ein
Ivana, etanujoč v Rogatcu, je kot borec
.NOV padel februarja 1945. Predlagatelj
jo oče Riolini Ivan, Rogatec, priglasitveni
rok: 1. I. 1951.
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici
dne 2. oktobra 1950.
r R 531/50—4
11101
Skale Ivan, roj. 12. VIII. 1911, ein Jožefa in Marije roj- StipJovšek, trgovec,
Lušečka vas 36 Poljčane, je prišel pozimi
1945 * V. prekomorsko brigado v Split
in ee od takrat pogreša. Predlagateljica
je žena Skale Ana, Lušecka ••• 35, priçlaeitveni rok: do 1. I. 1951.
Okrajno «odiščo v Slov. Bistrici
dne 9. oktobra 1950.
t R 73/50-1
•297
Gracner Dragica, hči Kremžer Marije
roj. Gračner roj- 28. VI. 1927. delavka v
steklarni Hrastnik 154, je odšla 10. IV.
1944 v NOV in je baje 31. XII. 1944 p->dla
v Vačah pri LMiji Predlagateljica ie mati
Kremžar Marija, Hrastnik 154, priglasitveni rok t do 15. I. 1951.
I R 74/50—1
11298
Kreže Ivan, roj. 27. III. 1926 ein Mihael-» in Jožefe roj. •••••, kmečki sin,
Znojiip 8 je odšel 16. VIT. 1914 v NOV
'n je baje 24. VIII. 1944 padel v Čatežu
"ri Zapin7.ii. Predlacateljica ie mati Kreže
Jožefa, Znojile 8. priglasitveni rok: do
15. I. 1951.
Okraino sodišče v Trbovljah
dne 14. oktobri 1950.

Offla.ei sodišč
Oklici o skrbnikih
in raznravah
K*r bivališče tožencev ni znano, so jim
"ostavljeni skrbniki ki lih bođo zastopali
u njihovo nevarno«« io «frnške,, dokler
s
° sami ne zglasijo ali no imenujejo
svojega pooblaščenca
n

G 990/50-3
1150«
, Tožb,-, za raKVPzo zakona: Markovič Ma.
a
I,
' hlacMnicnrkn Maribor, Glavni trg
št
- 5, •••• Markoviču Josipu, žandareke-
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mu naredniku, Bedovar, mazfldnjio v Zagrebu, Deželičova 17. Razprava bo 1. XII.
1950 ob 7.30 uri! pri tem sodišču soba
St. 88- Skrbnik jie Sande Jože, nižji pravni referent-pripravmik tega sodišča.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 26. oktobra 1950.
G 437/50—2
11507
Tožba zaradi 1600 din: Mazovec Vik.
tor^ mizar. Jurski wih, po pooblaačeinki Mazovec Alojziji, bivajoči prav
tam, proti Lemaher Ceciliji in Tereziji
kot dedinjam po 1. XII. 1948 preminuli
Lemaher Tereziji. Razprava bo 24. XI.
1950 ob 9. uri pri tem sodišču, eobta št- 2.
Skrbnik je Safarič Terezija, Jurkov vrh 2.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dae 23. oktobra 1950.
G 969/50—3
11422
Tožbe za razvezo zakona:
Bikov Mira roj. Batič, knjižničarka v
Mariboru, Majstrova 16, proti Bikov Aleksandru, študentu učiteljišča, roj. 20. VIII.
1920 v" Starem Duhanovu pri ••••••,
SSSR (G 969/50);
Nerat Ceno, slikar, G 8 Crete Part,
Whyale, South Australija, proti Nerat Heleni Mariji, roj- Arene, 22. XII. l904 v
Düsseldorfu (St. 943/50);
Oman Jožica, tkalki!. Studenci. Korenčanova 9, proti Omanu Armimi, strugarju,
Studenci, Obrežna 1, roj. 6. I. 1922 pri
Sv. Jakobu v Slov. gor. (G 657/50).
Razprava v vseh treh zadevah bo 17.
XI. 1950 ob 8. urj pri teim sodišču, soba
št. 86. Vsem strankam neznanega bivališča je postavljen skrbnik Sande Jože, nižpravni referPnt-priipravnik tega sodišča.
Tožba na izpodbijanje zakonskega rojstva:
Nedl. Butolcn Darinka, zastopana po
skrbnici Sancin Nadi. niž. pravnem referentu-pripravniku tega sodišča, proti Mlakar Jožefi, gospodinji, Zg. Rad van je,
Zvezna 11 in proti Butolenu Jožefu, delavcu, Zg. Radvanje, Leejakova 34. Skrbnik je Novak Anton, nižji pravni referemtpripravniik tega sodišča. Razprava bo pri
tem sodišču 21. XI. 1950 ob 7.30 uri, soba
št. 86.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 19- oktobra 195011472
G 179/50-4
Tožba za razvezo zakona: Mesaric Gizela, gospodinja. Cernelavci 38, p. Murska Sobota, proti Mesariču Jožefu nežna,
nega bivališča. Razprava bo 30. XII. 1950
ob 10. uri pri tem sodišču. Skrbnik Merklin Ludoviik, poljedelec v Öraelavcih 9.
G 225/50-4
11473
Tožba za razvezo zakona : Mathie Uršula,
poljedelka Bratonci 9, p. Beltinci, proti
Mathisu Ludoviku neznanega bivališča.
Razprava bo 30. XII. 1950 ob pol 11. uri
prj tem sodišču. Skrbnik Vučina Janez,
krojač v Murski Soboti. Kolodvorska 7.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 26. oktobra 1950.
G 85/50
11641
Tožba za razvezo zakona: Jerina Ciril,
uslužbenec v Ljubljani, TyrSeva 82. proti
Jerina Nadi roj. Orehpk, sedaj neznanega biivališfa. Razprava bo 14. XII. 1950
ob 8.30 pri tem sodišču. Skrbnik !e Požonej Avciipt, uslužbenec na Rakeku.
Okrajno sodišče v Postojni,
dne 18. oktobra 1950.

Stran 509

Oklici dedičem
naj v danem roku priglasijo sodišča
svoje dedne pravice ali imenujejo pooblaščenca, ker jih bo sicer pri zapuščinski
razpravi zastopa] skrbnik, nesprejeti deleži pa bodo izročeni državi
O 618^50—5
11443
Kavčič LOVTO, posestnik na Zirovskem
vrhu 35, je umrl 25. VIII. 1950 brez sporočila poslednje volje. Pogreša •• njegov
ssn Kavčič Ciril. Priglasitveni rok: šest
mesecev od te objave.
Okrajno sodiščo v Kranju
dne 25. oktobra 1950.
O 8/50-8
11296
Vončina Blaž, kovač. Roče Ï3 pri Toi*
minu, je 22. XII. 1931 'unir] v Ročah, Dediči sodišču niso znani. Priglasitveni rok:
tri mesece od to objave.
Okrajno sođiščo v Tolminu
dne 13. oktobra 1950.

Kazni ••1••
neu

Št. 278/1-50

Razpis
Rektorat medicinske visoko šole v
Ljubljani razpisuje:
2 višji asistemtski mesti na stomatološki fakulteti.
Prošnje, opremljene e potrebnimi prilogami, je treba vložiti na Rektoratu
medicinske visoke šole, Ljubljana, Vra.
zov tirg 4/1 do 20. novembra 1950.
Rektorat medicinsko visoke šole
11474

Sprememba poštnega okoliša
Od 1. XI. 1950 dalje bo pošta Sv. Jurij pod Kumom poslovala pod novim na.
ziivom Podkum.
Direkcija PTT. Ljubljana

Pozivi upnikom in dolžnikom
nai v danem roku priglasijo terjatve
oziroma poravnajo svojo obveznosti do
podjetij v likvidaciji, sicer bodo dolgovi
sodno izterjani
Št- I—1051/50
11300
Obrtniška zveza za Slovenijo je prešla
na podlagi 139. člena zakona o obrtništvu
in določbe vlade LRS, Komitoia za lokalno
industrijo, v likvidacijo. Priglasitveni rok:
do 15. XI. 1950.
Likvidatorji
11648
Goßoodansko podjetje PV LRS Ljubljana (Kongresni trg 14) bančna veza fiOt—
68190-2 je 30. IX 1950 prešlo v likvi.
daoijo. Priglasitveni rok do 20. XI. 1950.
Likvidatorji
9884-3
Potrošniška zadruga z o. j- rajona II,
Ljubljana Masarykova 15. je prešla po
sklepu izrednega občnega zbora z dne 28.
VII. 1950 v likvidacijo. Priglasitveni rok:
en me-ec po tretji objavi lega poziva.
Likvidacijski odbor
Št. 133/50
11193
Okrajno združenje olrtnikov v Kran;u
ie 1. septembra 1950 prešlo v likvidacijPriglasitveni rok: 30 dni po tej obiav'.
Likvidacijski odbor
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11107
V emMu 189. člena zakona o obrtništvu
(ür. liet LRS. št. 20—102/50) je prešlo
Okrajno združenje obrtnikov za Maribor
mesto ta okolico v Mariboru, Miklošičeva
1, v IJkvidacijo. Priglasitvenj rok: tiri
mesece po tej objavi.
11692
Po sklepu Izvršilnega odbora OLO Poetojma št 1404/1-60 z dne 11. X. 1950 je
prešlo Okrajno odkupno gospodarsko
podjetje >Vtao* Rakek—Cerknici kot
samostojno državno gospodarsko podjetje
v likvidacijo. Priglaeitveni rok: l mesec
od' te objave.
Likvidator
11442
Kmetijska zadruga Sostro je ' likvidaciji. Priglaeitrveni rok: en mesec od te
objave.
Likvidatorji
11338-3-1
PotrošniSka zadruga v Šenčurju pri
Kranju e podružnicama na Visokem in
v Voldem je prešla v likvidacijo. Priglaeiitveni rok: do 31. XII. 1950.
Likvidacijski odbor
St. 196
11139
Potrošniška zndruga z o. j. St. Vid je
1. X. 1950 prešla v likvidacijo. Priglasitvenj rok: 15 dni po tej objavi.
Likvidacijska komisija
Živinorejska zadrugi na Vrhniki je
prešla v likvidacijo. Priglasitfveni rok:
do 30. XI. 1950.
Likvidatorji
11650
Strojna zadruga na Vrhniki je prešla
v likvidacijo. Prislapitveni rok: do 30.
XI. 1950.
Likvidatorji
St. 1389/50
11593
Z odločbo vlade FLRJ, št. IV 3714/50
Je Državno omladinsko podjetje »Avtoput« po dokončanem delu prešlo v likvidacijo. Obenem e tem je prenehala e
poslovanjem
Delavska
preskrbovalna
ehižba pri tem podjetju. Priglasitveni
rok je do 15. XII. 1950. Dolžniki lahko
vplačajo svoje dolžne zneske na račun
Državne investicijske banke v Beogradu
št. 1000—300262. ' dolžniki Delavske prepkrhovalne službe pri istem podjetju pa
na račun tete banke št. 1000—3042602St. 49/1-50
11592
Likvidacijska komisija

•• Ljubo, Ljubljana, Ruska c. 5. evfd.
tablico motornega kolesa znamke >Vikto
ria« št. S—00388, izdano v Ljubljani.
11204
Anželj Terezija, Gor. Ridgona, Partizanska ulica osebno izkaznico in zkaz
nico za kolo.
11100
R«r Martin. Sakušak 25/a zd.tj Polen
Sak 9 pri Ptuju vojaško knjižico, izdam.
od vojaškega odseka v Ptuju.
10740
Relšak Anton, Oirkulane pri Ptuju \<
jaško knjižico, izdano v Ptuju 1940
osebn izkaznico št. 86, izdano v S H u
1. 1945.
114M
•••••• Stefan, Liulomer, Kolod t^f-U •

Bcrnik Anton, Kožarje 93, p. Vič pri
Ljubljani, knjižico za kolo, evid. št. tablice 9369.
11321
Bertalanič Vilma, roj. 1930, Strulcovci
št. 13, osebno izkaznico, izdano v Strukovcih, izkaznico •• kolo, številka okvira
902988. tov. št. 11997, izdano v M. Sobot!.
10939
Bezjak Frančiška, Sp. Duplek pri Mariboru prometno knjižico za kolo znamke
>Evid< št. 1254512, ••-id. št. tablice S—
17—42.
11463
Božič Anton, Šmarje 4, p. Sevnica,
osebno izkaznico, knjižico za kolo, evid.
št. tablice S—11—2625.
11177a
Birkič Evgcn, Ljubljana, Prešernova 42,
osebno izkaznico inozemca10255
Božič Milan, Ljubljana, Ilirska 21, indeks izdan od univerze v Ljubljani.
11413
Brankovič Judita, Volčja draga roj. 12.
XII. 1928. delovno knjižico št. 11278820,
izdano v Gorici.
11301
Cck Anton, Okrajno odkupno podjetje
II. Bistrica, delovno knjižico št. 1296172,
izdano od poverjeništva za delo v II. Bistrici.
11505
Cerar Stefan, Skerjanče 13, p. Radomlje,
knjižico za kolo •• ime ••••• Janez,
št. 107869.
11016
Cimerman îlorma, medic. tehnik-inMru.
mentarka pri Splošni bolnici, Novo mesto,
spričevalo o dovršeni šoli za mstrumenta-rko v Ljubljani iz leta 1947.
10873
Colnarič Ivan. Ljubljana, Dom vojnih
študentov, indeks univerze, izdan v
Ljubljani.
11498
Crnko Viljem, Dolenci 13, p. Vel. Dolenci, osebno izkaznico št. 249, izdano od
KLO Dol"n- M. Sobota.
10959
Curk Albert roj. 23. III- 1907 v Gor.
Branici, zdaj v Solkanu 205, tesar, osebno
izkaznico št. 2507, izdano v Gorici. 10753
Carni Evgcn, poljedelec. Tešanovcd 83,
p. Martjanci prometno knjižico za kolo
znamke »Puch< št. 855.788. št. tablice
10041.
11232
Čelofiga Marija, Brestrnica pri Mariboru,
osebno izkazrico izdano v Kamnici pri
Mariboru 1. 1945.
11220
Čolakovič Emin, vojaški pošta 7060,
Ljubljana, potno dovolilnico št. 32544 se
rije N, izdano 12. V. 1950.
11503
Cuk Franc Idrija, Rožna ulica -9 ruj.
26. III. 1914, delovno knjižico št. 1492379,
izdano od OLO poverjeništva za dslo
Kranj 5. IX. 1948.
11435
Dobravcc Andrej, Prazniki 1. p. Turjak,
knjižico za kolo, evid. št. tablice 1115, izdano v Vel. L-tščah.
11307
Dolami? Mafija. Babinci 7 p Ljutomer,
osebne izkaznico in knjižico za kolo znamke >Herkules« št. 412128, št tablice 214,
izdano v Ljutomeru na ime Dolami? Kristina.
10871
Dornik Ivan. Maribor, Studenci, Erjavčeva 28. evid. tablico št. S-16—«372 za
kolo znamke »Opek, št. 183085.
11221
Drigo Mario, roj- 13. XII. 1909 v Torino- prt Čedadu (IMija) zdaj v Podrum 13, Bovec, osebno izkaznico izm otj poverjeništva za notranje zadeve
'min.
11116
H de Viktor Trbovlje Loke 65 pro-

6, prometno tablico za kolo št, 21-4879
.10936

ueL.0 knjižico št. 7772 za motwao bolo.
4.0555

» lz«r'^ ' "ie listine
preklieujcjjo

*••

ßtev. 88. - 7. XI. 1950
Dvorak Jože, Maribor, Pobrežje, Kuzmičeva 12, prometno knjižico za kolo,
evid. št. tablice S—16—7762.
11464
Ehrenfried Machalka, Ptuj, maturitelo
spričevalo iz leta 1931, izdano 3. IX.
1931.
11020
Erbežnik Ciril, Ljubljana, Ciglarjeva
15, osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
11434
Fajfar Majda, Ljubljana, Levsitikova 31,
knj'žioo za kolo št. okvira 024829.
11600
Foher Jožef, Pince vas 67, Dol. Lendava, izkaznico za kolo znamke »Echo*
št. 1018830 in izkaznico za kolo znamke
»Ideak št. 86125 na ime Feher Helena,
Pince vs.
11015
Fole Majda Ig pri Ljubljani, uslužhoneko knjižico št. 22098.
1159Ö
11600
Finkcs Rudolf, Ljubljana Svetosavska
št. 22. knjižico za kolo št. 11469 m «sobno izkaznico.
11205
Frankonbcrgcr Franc. roj. 11. XII. 1910
Vormbach
(Nemčija),
šofer-mehanik.
Ljubljana, Cesta v Mestni log 47, osebno
izkaznico.
11497
Frfcj Silvester. Krnica, p. Zg. Gorje,
evid. tablico motornega kolesa znamke
>Gieler.n< št. S—01803.
11206
Gabrijclfič Terezija, Ljubljani, Poljanska c. 12 oeetbno izkaznico izdano v Ljubljani.
11459
Geodetski zavod LRS. Ljubljana, StreliSka, 12/a, prometno knjižico poltovornega
avtomobila >Dodge< št. S—3479. 11080
Giljcn Vesclin, Ljubljana Pokopališka
št. 5, univerzitetno izkaznico.
11319
Glavni odbor Zvezo vojaških vojnih invalidov za Slovenijo v Ljubljani, prirvo
za carinjenje št. 1211 z dne 14. XII. 1949
carinarnice v Sežani.
11470
Glazer Ivana, Maribor, Cankarjeva 15/11,
osebno izkaznico, izdano v Mariboru 194611219

Godina Emil, SLipe 10. Kozina, roj. 14.
X. 1931, spričevalo IV. razreda gimnazije10934
Gozdarsko avtopodjetje, direkcija Kočevje, delovno knjižico na ime Zagorjan
Lado, šofer, Kočevje, izdano od odseka
za delo OLO Kočevje.
3133
Gozdarsko avtopodjetje Kočcvjo, evid.
tablice vozil št. S-8870, S-8233. S-8884
S—8880 S—8891, S—6102, S—0197 S—
1785.
10872
Grad Katarina Videm 18. p. Dol pri
Ljubljani, evid- tablico št. S—2—9719 za
kolo, izdano od odseka za notr. zadele
Ljubljana okolica.
11244
Groicr Jože Kranj, vojaško knjižico,
izdano od vipavskega voj. področja v Vipavi.
Ho2*
Gruber Viljem, Planini pri Rakeku, šofersko izkaznico, izdano od MLO Maribor

izdano oiä vojaške uprave, Ljubljana
Gruden Jože, Škofljica 55 knjižn-o^
kolo, evid. št. tablice 28, Št. okvira *41/
Guštin Ciril, Novo »,.*.ln i , ,:»'". '
.-»pričevali III. in IV razreda "1U" . tó
izdani t Novem mestu,
*i*">9
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Kosanc Apolonija ,Ljubljana, Vodnikova
••• Jožefa, Lublj.ina. Kolezijeka 2,
št. 121a, »pričevalo II. letnika trg. šole
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
11306
11429 v Ljubljani.
Kosar Janez, Maribor, Tezno. Jaskova
Hcnigman Tončka, Ljubljana, Soteska
4, O'tclnno izkaznico11178 št. 23, prometno knjižico za kolo znamke
»Meister-BJedeteld« št. 1300256, evid. št.
Ilcrič Francka, Dragomer 18. p. Brezo^
tablice S—16—9276.
11226
vica, osebno izkaznico.
11241
Košmrlj Ivana. Ljubljana, Dolenjska e.
Horvat Franc, Borovci 4, p. Sv. Marko 12, oeebno izkaznic© in pomočniško spriniže Ptuja knjižico za kolo št. 111063. št. čevalo.
11594
tablico 4409.
10745
Kovačič Ivanka, Ljubljana Strelieka 29,
Humar Valentin, Ajševica, Rožna do- osebno izkaznico št. 082777 izdano v Ljublin,-' 11, Nova Gonca tablico za kolo št. ljani'
11243
S-28-Ó141.
11233
Kožar Marija, Količevo 32, prometno
Jakšič Jožefa. Ljubljana, Tomrčeviska 5,
knjižico za kolo, evid. št. tablice 203L
izkaznico za kolo.
11599
5264
Jcrmol Ivan. Ljubljana, Kolodvorska 30,
KLO Selo pri Ptuju, preklic o izgubljeosebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
ni îtampiljki gasilske čete Sela pri Ptuju,
11411
objavljen v Ür. lMu LRS, št. 32. ker se
ie medtem našlak 11088
Jcvnikar Anton. Ljubl|an>", Ravnikov« 4,
spričevalo nrojstrwke delovods-ke šole iz
Krambcrgcr Franc, Radehova 33 Svleta 1930/37.
11308
Lenart v Slov. gor., osebno izkaznico,
Kamnar Angela por. Bccele. Hrast jp 1,
iiflužbenskn knjižico, odločbo o nastavip. Ljubljana osebno izkaznico in knjižico tvi, izdano od Min. za lokalni promet in
za kolo.
11410
invalidsko odločbo.
10826
Kane dr. Pavcj, Ljubljana, Tržaška 17:.
Kranclbindpr Anton polj. delavec Lo
knjižico za kolo, evid. št. 10160.
11247 ! kavec Mairi j,i Snežna, roj. 20. X. 1926,
osebno ißkaznico, izdane v Radgoni leta
Ka4tclic Jože, uslužbenec Leeno indu1950.
10747
strijskega podjetja Brežice, preklic o izKristan Franc, soboslikar in pleskar,
gubljeni, vojaški knjižici uelužbunski
SI. .laivornik, Mlrdimska 8. šolsko spričeknjižici št. 17419 • osebni izkaznici števalo obrtno-nadalje/valne šole, izdano leta
vilka 0762, objavljen v Ur. betu LRS
1933 na Rledu.
11237
št. 32, ker PO se listine medtem našlek 10748
Kristane Janko, Srednja vas 16, p. ŠenKavčič Stanko, roj. 2. IX. 1914. Žeje čur pri Kranju, voj"àko knjižico, izdano
I. 1947 vod voj- odseka v Kranju. 11183
št. 1, Komenda pri Kamniku, vojrško
knjižico uzdano od voj. odseka v Kamniku.
Kupljen Alojz (Slavko) vozniško knji10825
žico št. 3615. izdano od odseka za notraKorši? Jože Rupa 27. p. Kranj osebno
nje zadeve Maribor mesto 5. XI. 1948.
Izkaznico za kolo.
10935
11122
Lasbaher Jakob, Lutverci, p. Apače,
Kc-rt Avgust, roj. 26. Vili. 1904 na
Gor. Radgona, izkaznico za kolo znamke
Prevaljah, zdai v Mežici vojaško knjižico»Wanderer« žj. 98924, si. MIhe S-2210953
11168
Kink Avgusta, Ljubljana, Trnovski pri- 863.
Lesič Jožo, roj- 1926, Djakoviči, Travstan 4, osebno izkaznico na ime Jörg Avnik, Bosna, zdaj pri OZKZ lesni odsek
gusta.
idi. vojaško knjižico m osebno izKiphut Amalija. Mestno komunalno pod- ("'moi
kaznico.
11065
jetje v Ljutomeru, evid- tablico za kolo
Likar Blaž, sin Jakoba in K-ižič Jere>
št. S—21—2118
11313
roj. na Vojskam 2. II. 1892, oe-hno izKlemenfič Zdravko. Polje, Lj-ibljano, kaznico št. 5, izdano v Idriji.
11140
'(njižico za kolo, evid. št. tablice S—1—
Lorbcr
Franc,
Gradbeno
podjetje
Pio19338.
11543
nir«
Novo
mesto,
knjižico
za
krfo,
evid.
Kobal Helena, Vojsko nad Idrija Si. 67,
11539
œebûo izkaznico št. 40 na ime Poljanec št 1378.
Lukman Uroš. Cerlmica 51 pri Rakeku,
Helena,
hči Antona in Lapajne Ivane.
r
oj. 17. IV. 1923, izdano od KLO Vojsko spričevalo II. letnika industrijske kovinar11428
10. IX. 1945.
11235 sko šole v Mariboru.
Lulik Jožef, Okrajno vodovodno podKodrič Konrad, Zg. Bistrica 45, Poljčaue evid. tablico z.i kolo št. 19-138, št. jetje Dornberk, šofersko izkaznico št. 9010940
okvira 6S3159
11501
Luznar Zdravko, Dolenja vas, izkazniKolarič Miroslav Maribor, Leningrajska
?t- 14, voiaško knjižico, izdano v Nišu 1947 co za kolo >Dürkopp«, St. okvira 1724791.
11120
in osebno izkaznico, izdano v Mariboru
leta 1945.
•227
Maček Avgust. Ljubljana, Cesti v Mestni log, Vič, vojaško knjižico izdano v
Komncnič Dragica. Ljubljana, C.jlovšk*
'.jubljani in osebno izkaznico, izdano v
•, osebno izkaznico št. 21/48. izdano v
Prekmurju.
11500
11541
Sarajevu.
Malino Franc, Okrajno odkupno podjetKomel Marija, Loke 33 dorica, sev. ko
•p TI. BiHrici, delovno knjižico št. 1294972,
lođvor, izkaznico za kolo št. tahl'ce S
7dano od poverjeniStva za delo v 11. Bi-8—10013, št. okvira 1261.
11550
11505a
Kopač Leopold. Ljubljana, Vrhovci 75, strici.
Mareučc Anion Koraka vas 13, Novn
'Torneino knjižico osebnega avtomobili
mesto, knjižico za kolo evd. št- tablice
•"lamke »Opel« r-v'd. št. tablice 1972, iz'^o v Ljubljani.
11633 2193, št. okvira 17808 tedino od OLO
Novo mesto.
,
11430
Kos Franc, 4tara v-e pri Velenju ml.
G
Mnrk.ivif
Momčilo,
poročnik,
voj
pošta
- IX. 1916 vojaško knjižico, zdann »d
v
"°jaSkega odseka v Šoštanju10725 8009, M- Soboti, brezplačno oblačilno

EÄr&n Oil
knjižico serijo B št. 13386 in nakupno
oblačilno knjižico št. 67.'
11231
MaroU Fani, roj. 30. IX. 1929, spričevalo 6. razr. cenovno šole v Polju. 11458
Matjas Ivanka, Ljubljana, Gradišče 7,
knjižico za kolo.
11414
Matko Alenka, Ljubljana, Gajeva 6,
spričevalo II. drž. ženske renine gimnazije iz 1. 1944/45.
11432
Matvoz Rupert, nočni čuvaj, LIP. Prevalje, stanujoč v Lešah 64, p. Prevalje,
prometno knjižico za kolo št. 80267, M.
spozn. tablice S—18—1570 in osebno izkaznico.
11099
Medved Anton, avtoizvošček, Maribor,
P-irtizaneka 20, evüd. tablico S—6160
osebnega avtomobila znamke >0peI-Super«.
•26
Meršol Stano. Ljubljana, Cankarjeva 7,
evid. tiblico za kolo. št. S—1—1238.
11309
Mescsnc] Stanko, Ljubljana, ••••••ška 12, šofersko izkaznico s tremi taloni,
izdano na Rakeku.
11595
Mestna klavnica, avtoobrat v Ljubljani,
evid. tabbco št. 1807 in duplikat prometne knjižice tov. avtomobila št S—1807.
11260
Mestna klavnica
Ljubljana, bariran
ček št. F 034659 izgubljen 6. X. 1950.
11086
.M'opronu Ljubljana. Tyrseva 36, evidtablico tovornega avtomobila znamke
>Praga« št. 8656, izdano v Ljubljani.
11498
Miklavc Majda, Ljubljana. Cigaletova 11,
knjižico za prehrano R-3 932 izdano od
Minot11324
Milafič Milorad, Ljubljana, Celovški cesta, novi blok III, knjižico za kolo, evdd.
št. 23884, izdano v Ljubljani.
11546
Milavec Anton, Vevče 97 p. Polje, osebno izkaznico št. 076S82, knjižico za kolo
št. 40494 in železniško izkaznico številka
125314, vso izdano v Ljubljani.
1194
Ministrstvo za notranjo zadeve LRS,
tablico št. S—8491 osebnega avtomobili
>Fiat€ 1500.
11023
Mis Martin, Vikrče 18. p .Medvode, osebno izkaznico ter knjižico za kolo. 11246
Mišica Danica, Ljubljana, Cinkarjeva 9.
uelužbensko knjižico št. 2176, iedano od
p! dsedstva vlade, Ljubljana.
11433
Mrliar Marija. Kimnik. Zaprice 7»
knjižico za kolo, evid. št. tablice 7011,
izdano v Kamniku.
11180
Mrak Jože, Hrostje 5, šofersko iskaznico št. 6059.
11118
Mramor Milka. Galjevica 42. p. Ljubljana, osebno izkaznico, izdano od KLO
Sv. Gregor.
11460
Nnhtiga] Ema poroč. Trupac, Ljubljana, fitrosmijerjeva 8, univerzitetno izkaznico, izdano v Ljubljani.
11535
Ncdoh Leopold, Ljubljana, Linhartova
14, osebno izkaznico, izdano v Ljubljani'
11597
Ogrizek Marjana, Slatinsko podjetje»
Rogaška Slatina, uelužbensko knjižico St.
17356.
11402
Okrajno avtoprevoznistvo Ptuj. cZg.
Rreg 2, evid. tablico avtomobila št- >—
5590.
11105
Pavlus Janez, ftkofja Loka, Kolodvorska
št. 10, šofersko 'zk.iznico. prometno knji-,
žico št. 01624, izdan; v Kranju In osebno
izkaznico, izdano v Škofji Loki.
11320

Stran 512
Pečar Jožo, Maribor, Koroška 104, prometno knjižico za kodo znamke >Griitzner<
št. 800, evid. et tablice S—16—16168.
11462
Počnik Jož©, Prevoz, Ljubljana, Jernejeva ulica, knjižico za kolo it. 29297.
11208
Perdili Emil, Laško, Aškerčeva 87,
osebno in šofersko izkaznico, potrdila in
račun od motorja >Puch<.
11144
Perme Mirni, Brest 28. p. Ig pri Ljubljani knjižico za kolo, evid'. št- tablice
1020.*
11310
Penne Stanko, Ljubljana. Florijanska
št- 18, osebno izkaznico, izdamo v Ljubljani.
11409
Petek Franc, Boračevo, Račji vrh, šofersko izkaznico, izdano v Mariboru 1947,
osebno izkaznico, izdano v G. Radgoni
pod št. 305 in prometno knjižico za kok»,
št 8028L
11222
Pezdir Jožo. Ljubljana, Podsmreka 42,
spričevalo IV. mešc. šole, izdano v Ljubljani- Vicu in spričevalo o maturi z iste
fole.
11632
Pip Stano, Vasca 10, p. Cerklje pri
Kranju, spričevalo o elektromonterskem
izpitu iz leta 1924.
11311
PlaninSek Ljubo, Ljubljana, Beethovnova 14, šofersko izkaznico, izdiano v Ljubljani.
11534
Podjetje »Asfalt«, Ajdovščina, evid. tablico za motorno kolo žt. S—05710.
10957
Podržaj Marija, Št PaveL p- Dobrunje.
knjižico sa kolo št. 8692 izdano v Ljubljeni.
"
11209
Pompe Pavel, Trška gora 5, p. Krško,
potrdilo o stalni nesposobnosti v vojaški
službi št. 2 z dne 10. IV. 1950.
11210
Potočnik Anton, Ljubljana, Rožna do'
Una, Cesta VII št. 9. evidenčni tablici
S—0040 osebnega avtomobila.
11182
Premogovnik Kočevje, evid. tablico 4,5
tonskega tovornega avtomobila znamke
»Saurer«, št. 8855.
10807
Preželj Franc, Jesenice, Zavetiška ul. 5,
Gor., evid. tablico za kolo št. S—5—5609.
10S08
Pritekclj Alojz. Ljubljana, Moste, Klunova 6, knjižico za kolo, evid. št- tablice
6100 in osebno izkaznico.
11412
Radšel Maks, Maribor, Maistrova 15,
odhodno spričevalo 2. razreda strojne delovodske Šole.
11207
Rajonski odbor Ljudsko tehniko ••,
Ljubljana, evoj žig z besedilom: Rajonski
odbor Ljudske tehnike IV. rajona Ljubljana.
11457
Raspotnlk Ozvald, Kozji vrh 40. Dravograd, vojaško knjižico in knjižico za kolo
St. 3905362.
10956
Ravnahor Gustav. Trebnje. Stari trg 26,
oeebno izkaznico in vojaško knjižico, izdano v Trebnjem ter prometno knjižico,
izdano v Ljubljani.
11245
Rebec Vera, Sezam, roj- 8. VII. 1926,
oseibno Izkaznico št. 3*2911, izdano v Sežani 10. XI. 1947.
11303
Rebernlk Anton, Zg. Radvanje 84 pri
Mariboru, voj. knjižico, iizdano v Mariboru 1948, osebno izkaznico, izdano v
Radvanju 1945, prometno knjižico za kolo znamke »Brennabor« gt 1339774, evid.
št tablice S—16—14483.
11467
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Rifolj Martin, Ljubljana, Zaloška 45,
pomočniško spričevalo izdano v Ljubljani.
11644
Rozman Boris, Ljubljana, Cankarjevo
nabrežje 31« univerzitetno izkaznico, izdano v Ljubljenk
11542
Rudnik rjavega premoga, Trbovlje,
Hrastnik, evid. tablica št. S—4600 tovarnega avtomobila znamke »Tam«, št motorja 10505 in prometne knjižice žt. 7825
tovornega avtomobiia znamke »Chewrolet», evid. št S—4553, izdano od poverjeniStva za promet. Trbovlje11239
»Sečnja drv«, Ljubljana, knjižico za
kolo št. S—29906.
11240
Slane Alojz. Skunna vas. p. Metlika,
knjižico za kola
10824
Slapar. Jožo. Trata 5, p. Skofja Loka»
osebno izkaznico št. 305, izdano od KLO
Sv. Katarina pri Tržiču.
11698
Slejko Roman, Ljubljana, Rožna dolina,
C. VI. št. 30, univerzitetno izkaznico številka 788, izdano v Ljubljani.
1427
Slomonšck Jože, Podlabinj, Kazermon
št 47, p. Labin Istra vojaško knjižico.
10823
Sojer Ivan, Podgorica 76, p. Dol pri
Ljubljani, knjižico za kolo, št. okvira
4920179.
11305
Stopar Ivan in Stopar Nuša, Ljubljana,
Siska, Drenikova 31, prometni knjižici in
evid- tablici Za kolo št 1075 in št. 1076,
izdani v Novem mestu.
11211
Strlič Matovž, Slov. Bistrica 13, osebno
izkaznico, iedano 9. IX. 1947 v Mariboru
in prometno knjižico za kolo znamke »Titania«, tov. št. 1547428, izdano od OLO
SI- Bistrica 1- 1947.
11199
Subošič Mitar, voj. pošta 3875, Ljublja"
na, podoficirske nabavno knjižico št. K 1
in industrijsko karto št. III, izdano od
VTP v Ljubljani,
11536
Suhodolčan Franc, Maribor Tezno, Iršičeva 6 osebno izkaznico, izdano na Teznem 1945.
11223
Sukič Ludvik, Ropoča 41, knjižico ••
kolo znamke >Wolfram«, št. okvira 171616,
št tablice S—23-5049.
11229
Suporcc Rudolf, vojaški vojni invalid,
Pesje 14. p. Velenje, invalidsko odločbo Iin II. stopnje potrdila NIK v Celju, invalidsko člansko izkaznico in knjižico za
kolo.
11097
Safari? Cecilija, Okoshvoi 20. knjižico
za kolo znamke »Falkenburg«, št tablice
2092, št. okvira S—22-236896.
11121
Sirca Mara, Strmca 8, roj. 23. III1934, spričevalo •. razreda gimnazije v
Postojni.
19961
Sirca Zmaga, Goduje 19, Dutovlje. osebno izkaznico.
11408
Skaper Josip, Dolič 46, p. Gor. Lendava,
tablico ZT kolo, žt 1646228.
11312
Sproh Lovrenc, Sčrajna 24, Rodni vrh
pri Ptuju, izkaznico za kolo znamke >Pica
Nove«, št tablice 6977.
10811
Straus Franc, posestnik, Lormanje 20,
prometno knjižico za kolo
št. tablice
1529, št. okvira 96804.
11315
Suštoršič Kristina. Savije, 43 p. Jezica,
osebno izkaznico, radano na Jezici.
11179
Sviligoj Marija, Ljubljana, Pavšičeva 40,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani
11499

Stew. 3S. ~ 7k XI. 1930
Taler Justin, Jesenice, Gregorčičeva 12.
vojaško knjižico Št 1667.
11336
TemOnt Karel. Orehova vas pri Mariboru, evid. «jtblico št S—17—8665 za kolo
št 63778.
11217
Terbuč Anica, Maribor, Mlinska 16,
osebno izkaznico št 2, izdano na Pragrekem 1Ô48.
11225
Trainar Julijan. Sv. Lakenc. Mokronog,
kjižico za kolo št 1824 in nakaznico številka 465 •• izplačilo hranarme.
11452
Turnšek Štefka, Ljubljana, Zabjak 8,
uslužbensko knjižico 3637.
10537
TJIo Janez, roj. 1919. uslužbenec OLO
Postojna, osebno izkaznico, izkaznico za
kol» znamke »WiskK, dovoljenje za nabavo lovskega orožja, izdano od OLO, po,
verjeništva za noir, zadeve Postojna ter
uslužbeneko knjižico, izdano od OLO Rakek.
10938
Urbane Franc, Star« Fužina v Boh. številka 35. osebno izkaznico št. 3697/86 in
osebno izkaznico žt. 3469/315 na ime Urbane Marija.
11096
Vadnov Marija, Šenčur, Suha 24. izknznico za kolo, št okvira 374524.
11149
Volikonja Božidar, Ajdovščina, Gregorčičeva 28, šofersko knjižico, izdano od
notr. uprave v Gorici št. izkaznice 1450.
10937
Verlič Alojz. Maribor, roj. 21. VI- 1914
v Smledniku, izkaznico kriminalne službe
št. 178.
11230
Vipotnik Albin, Ljubljana, Tavčarjeva
4. pomočniško spričevalo, izdano l. Ì924
od Obrtne zadruge v Žalcu.
11547'
Vojsko Majda, Ljubljana, Ciglirjeva 39,
spričevalo I- razreda X. drž. gimnazije v
Mostah.
11242
Vrbnjak Mirko. Maribor, Pobrežje, Ferlugova 7, šofersko izkaznico, izdano v Mariboru.
11218
Zajšck Martin. Maribor, Usnjarska 12,
prometno knjižico za kolo znamke >Diplomat« št 202151 evid. št. tablice S-167758.
11224
ZafoSnik Jožef. Sp. Pobijava pri Mariboru, vojaško knjižico, izdano v Mariboru 1947, prometno knjižico za koto
znamke »Viktoria« št. 1210272, evid. šttablice S-17-7359.
11465
Zalar Franc, roj. 1. IX.' 1906. Vrhnika,
Raskovec 13, osnovnošolsko spričevalo,
spričevalo obrtne nadaljevalne šole in pomočniško spričevalo iz usnjarske stroke.
11546
Zavrianik Jožefa. Solkan. Sv. Stefan 79,
roj. 2. I. 1891, Bate, osebno izkaznico.
11146
Zupane Angela, Maribor, Preglov.i 11,
delavno knjižico št. 1316001. izdano y
Mariboru.
11401
Želcznik Anton, Nebovn 20, Sv. Peter
pri Mariboru, osebno Izkaznico, izdano p«
Sv. Petru 1946 prometno knjižico za kolo
št. 698555 evid. št. tablice S-17-13G1 m
za kolo št. 289288. evid. št. t»bBce S-171122b
11280.
2ižmond Ivan, Volčja draga 69 pri Gorici, delavsko knjižico št 1277918, izdano
1145,>
od OLO Solkan.
Zvab Marija, Gorenje 48. Hrpelje-Kozin . osebno izkaznico.
**•

Izdaja >Dradnl list LRS«, Direkten in odgovorni urednik: di Raetko Močnik. Ueke îsknrna »Toneta lomilca« «•< • 1.•)»«•••

URADNI LIST
LJUDSKE KttPUBUKtž SLOVBNIJE
Letnik VII

Priloga k 84. kosu z dne 14- novembra 1950

Ster. 84

Razglasi in oglasi
Opozorilo naročnikom 1
Zaradi poenostavitve dela v naši upravi ter zaradi boljšega pregleda in določitve
naklade
bomo v letu 1951 pošiljali Uradni list LRS samo tistim naročnikom, ki se bodo do
15. februarja 1951 priglasili in plačali naročnino v znesku 240 din za celo leto 1951 vnaprej.
Po 15. februarju 1951 novih naročnikov ne bomo več sprejemali. Kdor bo zamudil
fn rok, bo moral kupovati Uradni list LRS v prodaji na drobno, kolikor bo list zaradi omejene naklade sploh na razpolago.
I)y preprečimo poznejše reklamacije in nesporazume obveščamo vse naročnike o
novem načinu plačevanja naročnine že zdaj, tako da bodo lahko planirali svoje izdatke za
Uradni list LRS pravočasno. Stalnim naročnikom iz l. 1950 bomo ustavili nadaljnje pošiljanje lista konec januarja 1951, kolikor do takrat ne bodo naročnine za celo leto vnaprej
že poravnali.
Tisti, ki imajo naročnino za leto 1951 delno že plačano, morajo do tega roka vplačati
še ostanek, sicer iim bomo list ustavili, plačani del naročnine pa vrnili.
Vplačila za naročnino v L 1951 se lahko pošljejo že zdaj.
Državna gospodarska podjetja in ustanove nai nnkažejo naročnino z virmanom na
naš tekoči račun pri Narodni banki FLRJ, centrala za Slovenijo, št. 601-90180-0. ostali
naročniki pa po položnicah na isti račun.
Ravnateljstvo »Uradnega lista LRS«

Register državnih
gospodarska "od'etij
Pri vsaki rcRistrariji je f>od«z podjetja
označen v besedilu, dan vpisa, spremembe ali izbrisa pa v datumu

Ljudiske skupščine LRS TJ št. 205 z dne
11. VIII. 1950.
Operativni upravni voditelj: Generalna
I rekcija za prehrambeno industrijo LRS.
Podjetje zaetApa in zanj podpisuje:
Rotar Rado, ki podpisuje samostojno,
ohspgu zak. pooblastil in praviij podirttjia.

V plei
1Ö8G.
Rerodilo: Mlinsko odjetjo. Ajdovščina.
Poslovni predmet: Prodelava žitaric.
Ustanovitelj podjet|a: OLO (lorica, odlofiba št. pov. 1543/48 z dne 5. XI. 1948;
»a podjetje republiškemu pomena pa je
bilo razglašeno z ukazom Prezidija Ljudske skupščine LRS, U št. 205 z dae 11.
VIII. 1930.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija Za prehrambeno industrijo LRS.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Komipare Alojz, v. d. upravnika, Kom
Pare Alojzija, računovodja, po zakonitih
Pooblastilih]
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 2. novembra 1950.
St.243 506—1050
11758
*
1987.
Besedilo: Mlinsko p°djetjo. Celjo.
Poslovni |iredmet: Predelava žitaric.
Ustanovitelj podjetja: Ljudsk odbor
4"blinnfskf
ljnnfskf oblasti, odločba St. I 229/1 z
dn.** 1 H 1950; podietjp ie bilo razçla•••• za republiško z ukazom Prezidija

St. 343-503-1950
11752
Besedilo: Mlinsko podjetje, Domiale.
Poslovni predmet: Predelava žitaricUstanovitelj podjetja: Ljudski odbor
Ljubljanska oblasti, odločba št. I 229/1 z
dne 1. H. 1950; podjetje je bilo razglašeno za republiško z ukazom Prezidija
Ljudske skupščine LRS, U št. 205 z dne
li. VIII. 1950.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za prehrambeno Industrijo LRS.
Podjetje zastopata im zanj podpisujete :
Urbančič Karo! v. d. direktorja, Detel?
Vida, trlavni računovodja, po zakonitih
pooblastilih.
St. 243-494-1950
11763
Besedilo: Mlinsko podjetje, Grosuplje.
Poslovni predmet: Predelava žitaric
Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor
Ljubljanska oblasti, odločba St. I 229/1 z
dne 1. II. 1950; podjetje je bilo razglašeno za republiško z ukazom Prezidija
Ljudske ekups?ine LRS, U št. 205 z dne
11. VIII. 1950.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za prehrambeno industrijo LRS
Podjetje zastopa 'n zanj podpisuje:

Bojane Vinko, v. d. upravnikn. samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravil
podjetja.
6t. 243-492-1950 .
11754
Besedilo: Podjetje za razdelilne naprave
in daljnovode >Elektroprenos«t Maribor,
Poslovni predmet: Gradnja razdelilnih
naprav in daljnovodov, prenos in trans,
formacija električne energije.
Ustanovitelj podjetja: Vlada FLRJ, odločba IV št. 3142-B/4 z dne 8. VIII. 1947;
podjetje j© prešlo iz zvezne uprave v
upravo vlade LRS z odločbo vlade FLRJ,
IV št. 1284/3 z dn© 16. III. 1950.
Operativni upravni voditelj; Generalna
lirekcija za eJektrogoepodarfttvo LRS.
Podjetje zastopajo in zan] podpisujejo:
Randl Edvard, direktor, Zupane Mirko,
glavni inženir, Jedlovčnlk Emil, glavni
računovodja, vsi po zakonitih pooblastilih.
6i 248-427/1—1950
11760
Besedilo: Mlinsko podjetje Ptuj.
Poslovni predmet: Mletje Sitane ter
drugih poljetóh pridelkov.
Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor
Mariborske oblasti, odločba 8t. 264/1—
1950 z dne 23. •. 1950; podjetje j« bito
razglašeno za republiško z ukazom
Prezidija Ljudske skupščine, U 6L 205 z
dne 11. VTII. I960.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za prehrambeno industrijo LRS.
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Podjetje zastopata in zanj pondipieujeta:
Mrèek Andrej, direktor, Drofenik Jože,
računovodja, po zakonitih pooblastilih.
St. 243—507—1950
11755
Besedilo: Mlinsko podjetje, Okolja Loka.
Poslovili predmet: Predelava žitaric
Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor
Ljubljanske oblasti, odločba št. 1 229/1 z
dne 1. II- 1950; podjetje je biLo razglašeno za republiško z ukazom Prezidija
Ljud&kt skupščine LRS, U št. 205 z dne
dne 11. VIII. 1950Operativni upravni voditelj: Generalna
d rekcija za prehrambeno industrijo LRS.
Podjetje zastopati: Linke Dušan, v. d.
upravnika, Trojar Helena, računovodja, po
zakonitih pooblastilih.
&t. 243-493-1950
11756
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dno 28- oktobra 1950*
1988.
Besedilo: Mlinsko podjetjo, Murska Sobota.
Poslovni predmet: Mletje žitaric in dru.
gih poljskih pridelkov.
Ustanovitelj podjetja: Ljudski odbor
Mariborske oblasti, odločba št. 262/1—50
z dne 13. II. 1950; podjetje je bilo razglašeno za republiško z ukazom Prezidija
Ljudske skupščine LRS, U št. 20 z dne
11. VIII. 1950.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcij,-! za prehrambeno industrijo LRS.
Podjetje zastopata m zanj podpisujeta:
Brancie Make, direktor in Kuzma Marija, glavn računovodja, po zakonitih pooblastilih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 30. oktobra 1950
St. 499/2-1950
11757

•

1989.
Besedilo: Papirnica in tOTarna celuloze,
Vovče-Goričanc.
Poslovni predmet: Industrijska proizvodnja papirja, celuloze in pinotana.
Ustanovitelj podjetja: Vladu LRS, odločba St. S-zak 271 z dne 5. VII. 1950.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija kemične industrije LRS.
Podjetje zastopajo im zanj podpisujejo:
Trampuš Lido, direktor, Tavčar Edo,
komercialni direktor. Kunst Maks, tehnični vodja, in Košak Jože, glavni računovodja. • podpfeujejo po zakonitih pooblastilih.
MlmstrsUo ïa finance LRS, Ljubljana
dne 3 novembra 1950.
St. 243 345/4-1950
11761
1990
Reseđilo: Državni obrtni mojster Grom
Jožo >Alpa« hranilni proizvodi (LJublja.
na Komenskega ul. 28).
Poslovni predmet: Izdelovanje hranilnih proizvodov.
Ustanovitelj drž. obrtnega obrata: MLO
Lpihljana. odločba z dup 23. X. 1950,
To in. št. 1200/50.
Operativni upravni voditelj: Poverjeni?h*o za obrt MLO Ljubljana.
Za državni obrtni obrat podpisuje državni obrtni mojster Grom Jože samostojno, v njepevj odeotnoeff pa oseba, ki
jo on določi v sporazumu z operativnim
upravnim sodiščem.
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 2. novembre 1930Fiai. št. 3912/5»)
11646
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1990a.
Besedilo: >Izbira« trgovsko podjetje »
izdelki prosto prodajo, Ljubljana, krajše:
»Izbira«, Ljubljana (Wollova 1/il).
Poslovni predmet: Trgovanje na debelo in na droono z izdelki široke potrošnje,
namenjenima' za prosto prodajo, nabava
surovin in polizdelkov z namenom, da t«
izročijo lokalni proiavodnj, v izdelavo oziroma dovršitev, trgovanje na debelo m
na drobno e piedlaimi in računskimi
stroji, gramofoni, gramoioskimi ploščami,
registrirnimi blagajnami, ml^vmimi pere«, papirjem, pisarniško opremo in potrebščinami, manjša strokovna popravila
nalivaa'h peres.
Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana,
odk-čba TP št. 3770/50 z dne 29- IX.
1950.
Operativni upravni voditelj: Direkc»ja
mestnih magazinov, Ljubljana.
Poslovalnice; št. 1 Frančiškanska pasaža, št. 2 Čopova ut. 3, št. 3 Prešernov
trg 3, št. 4 Stritarjeva ul- 6, št. 5 Nebotičnik-pasaža, št. 6 Mestni trg 21, št. 7
Tyräeva c. 20, št 8 Čopova ul. 54, št. 9
Sv. Petra c. 31, št. 10 Frančiškanska ul. 5,
št. 11 Stritarjeva ul. 9, št. 12 Miklošičeva
c. 12, št. 13 Celovška c. 53, št. 14 Selenburgova ul- 5, št 15, Selenburgova ul.
5a, št. 16 Gradišče 4, št. 17 Tyrševa c
51, št. 18 Sv. Petra c 26, št. 19 Poganska
e. 13, št- 20 Florij.-meka ul. 21Skladišče: Mestni trg 21 in Knafljeva
uL 2.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Sefic Pavle, ravnatelj, Habbe Otmar,
šef komercialnega oddelka, Vidnvyer El•za, glavni računovodja, Gerdin Stanislava,
v odsotnosti gl. računovodja, vsi po zakonitih pooblastilih.
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 2. novembri 1950Fin. št. 3917/50
11672
1991.
Besedilo: Dclavsko-uslužbcnska restav
racija. MLO .Tecnico.
Poslovni predmet: Prehmna delavcev
in nameščencev e toplimi in mrzlimi jedili ter alkoholnimi in brezalkoholnimi
pfjača mi.
Uetanoviteli io operativni upravnf voditelj: MLO Je-senice.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Piller Hinko, upravnik, Maček Danic1,
knjigovodja in Tičar Janez, nameftnik
upravnika, po zakonitih pooMafltilib.
MLO Jesenice, poverjcniïtvo za finance
dne 8. novembra 1950.
St. 402/2-50
11748

•

1992.
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje
»Javomik«, Jesenice.
Poslovni predmet: Prodaja in točenje
alkoholnih in drugih pijač:
Ustanovitelj in opprafivni upravni voditelj: MLO Jeeonice.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Ramuš Mirko, upr.-ivnfk, Cufer Dore,
namestnik in Burnik Milka, knjigovodja,
ki podpisujejo po zakonitih pooblastilihMLO Jesenice, porerjoniäfvo za financo

dne 3. oktobra 1Ô50.
St. VIII-153/2-50
*

11747

»993.
Besedilo: Mestno obrtno delavnico,
Kamnik.
Poslovni predmet: Vodovodna-instala.
cijeka dela, ključavničarstvo, elektrode-

l.Tvnica, mehanična delavnica z električno
žago.
Ustanovitelj podjetja: MLO Kamnik,
odločba št. 1817 z dne 19. IX. 1950.
Operativni upravni voditelj: MLO Kamnik.
Podjetje zastopajo in zan| podpisujejo:
Orzimele' Oskar, upiavn'k, l'lrhiitnik
Anton, niame&tmk, Boiata, Ivanka, računovodja in Nemec Jurij, namn*-tn k, po
zakonitih pooblastilih.
0L0 Kamnik, poverjeništvo 'ii\ financo
dne 7- novembra 1950.
Št. 2599 III 1950
11802
1894.
Besedilo: Delavsko uMužbon*ka reMa*
racija Narodnega ßlwlalisfa. Maribor
(Glavni trg 8).
Poslovnj predmet; i'ii'liian.i duiaiceni.
uslužbenrem in name-? MIC m Narodnoga
gledališč.^.
Operativni upravnj vodil« i,
Uprava
Slovenskega narodnega glodalica Maribor.
Podjetje zastopajo in ?"ri( podpisujejo:

Stibler Viiktor, upravnik Cel"\leo Marija, računovodja. Kai i^-nik Kei-',,i, pedonami refereriit in Rakoveo Rado «»perm
pevec.
MLO Maribor poverj^nišd,, •/,,, finance
dne 17. oktobra 1950.
St- Pov. :>G/I:Mì -50
II5SO
1995.
Besedilo: Okrajno podji-tji' »Tovarn»
mesnih izdelkov«, Murska Sobota.
Poslovni predmet: Indi»Ir •»•• ••<•1•lavi mesa.
Ustanovitelj podjetja: OH) Murska Sobota.
Operativni upravni \u'lil' lj: OU) Murfika Sobota, poverjenliivn za mdiiMnio 'M
obrtPodjetje zastopajo in zanj podpihujejo:
Leskovšek Tugomir, direktor. Keiner
.lože, pomožni manipulant, in Stare Regina, nižji knjieovodja-raèiinovodja.
0L0 Murska Sobota, poverj. za finance
dne 3. novembra 1950.
S! «79'50
11715

S p r o m «• m l> v
I9.9G.
Besedilo: Tovarn» liUcrjc-v in sadn"'
•••••»?, \]dov•na.
Izbrišeta se Gačnik Jožko m Širok An
ton, ter vpišeta:
, ..
OigMč Jerica, komercialni vodja, Sušeu
Marija, računovodja; ki podpihujeta P°
zakonitih pooblastilih.
Št. 243422/1 - 1050
H513
Besedilo: »Elckfrosijrnal* montaž"0"
tehnično podjotjo, Ljubljana.
Vpiše so
.?
Tng. Plazzeri-no Rnnolf vodja '.c".n1^
nega sektorja, ki podpisuje za podje••
odsotnosti direktorja v istem ob«wr" Km
oni.

,<-1A

St 24354^3—1950
"•'""
Besedilo: Mariborska tiskarna, MarlV°J/
Izbrišete se Glavič Vinko • Promnwi•
Ančka ter vpišeta:
.. „ .,
Lesjak lozica, sekretar in Kodne ù° „
računovodia k podplwifHa po •••••.
•inoblastilih.
.,1fi
11&)
St. 243-180/2-1950
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Stov. M; — 14. XL 1950
Bewdilo: Splošno gradbeno podjetje
»Pionir«, Novo mestu.
Izbriše so 'lonkar Mirko in vpiše
Jazbec Anica, glavni računovodja, ki
sapocip.euje listine pio 47. členu epi. zakona o drž. gospoda rakih podjetjih.
Si. 24397/2—1950
11515
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 20. oklobra 1950.

obsegu kot oni ter Jolen Jože, glavni računovodja, ki eopodpieujejo listine po 47.
členu epi- zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 30. oktobra 1950.
St. 243 418/1—1950
11764

•

2001.
Besedilo: Mestno podjetje »Cementninet, Ljubljana.
Izbrišeta ee Penca Viktorija in Kave Milena ter vpiše
Miosen Engelbert, namestnik za podpisovanje.
Fin. št 3868/50
11528
Besedilo: Podjetje •• sečnjo lesa, Ljub.
Ijana.
Fin. žt 3863/50
11526
Besedilo: Tovarna testenin, LjubljanaFin. št. 3864/50
11530
Besedilo-- Mestno industrijsko podjetje
»Tribuna«, Ljubljana.
Fin. št. 3874/50
11531
Beeedilo: Podjetjo >Žika< tovarna hranil, Ljubljana.
Fin. št. 3856/50
11527
Besedilo: Mestno podjetjo »Žaga Škofljica«. Ljubljana.
Operativni upravni voditelj podjetij od.
slej: Glavna direkcija lokalne industrije
MLO Ljubljana.
Pm. št. 3865/50
11529
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 27. oktobra 1950.

1999.
ßpsedilo: Lesno »ndnstrijsko podjetje,
Cerknica.
obrišeta se Likar Fran(o in Mele Franc
'er Vjpiže;
VrecWr Alojzij, sekretar, ki podpisuje
v
odsotnosti direktorja, v istem obepgu
kot oni.
St. 243251/2-1950
11760

2002.
Beeedilo: Podjetje »Alko«, Ljubljana.
Fin. št. 3922/50
11670
Besedilo: Podjetje »Kartonažna tovar,
••, LjubljanaFin, št. 3910/50
11671
Besedilo: Ljubljanska tovarna hranil,
Ljubljana.
Fin. št. 3915/50
11677
Besedilo: Mestno podjetjo »Pohištveno
mizarstvoc, Ljubljana.
Fin. št. 3916/50
11675
Beeedilo: Mestno podjetje >2imA<,
Ljubljana.
Fm. M. 4923/50
11676
Besedilo: Podjetjo »Bombažna tkalnic*<, Viimarje nad Ljubljano.
Fin. št 3906/50
11669
Operativno upravni voditelj veeh podjetij odele j: Glavna direkcija •• lokalno
industrijo MLO Ljubljana.
MLO Ljubljana, poverjenižtvo »o finance
dne 2. novembra 1950.

•

1097.
i3nscdilo:»15. september« industrija cementa, salonita in apna na Soči, Anhovo.
Izbriše 6e Jankovi« Ujirfdje to vpiše:
Markovuc Stojan glavni računovodja, ki
sopodipieuje listino po 47. členu splošnega
zakona o drž. gasp, podjetjih.
St. 243349/1—1954)
11518
Besedilo: Splošno gradbeno podjetje
»Rog«, Kočevje.
Izbriše ee Zupančič R^jko in vpiše
Iieric Matija, glavni računovodja, ki 6opodpiisuje listine po 47. členu spi. zakona
o drž- goep. .podjetjih.
St. 243••/2—1050
11519
Beeedilo
Elektrotehnično
podjetjo
»Elcktrotchna«, Ljubljana,
Izbriše ee ing. Skah Kario m vpiše
Križaj Marijan, direktor, ki podpisuje
«imo^tojnio, v obspfru zak. pooblastil in
Pravu] podjetja.
Št. 24349Ö/1-1950
11517
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 21. oktobra 1950.
100«.
Biwedvlo: Goriške opekarno. Bilje pri
Gorici.
1 zbrišeta ee Stojan Ciril m Buk-vec
Z\onimir ter vpšeta;
Nemec Ladislav, v. d. direktorja in
Kramar Frnnc ü lavni računovodja, ki
podpisu jela po zakonitih pooblastilih,
St. 243488/1-1950
11523
Brindilo: Go/darsko nabavno podjetje v
Ljubljani.
Izbriše fio Ivančič Leon in vpiše
Semen Ivan, direktor ki podpisuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pra.
vil podjetja.
St. 243101/2-1950
11521
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 23. oktobra 1950.

•

Sk

Besedilo: Tovarna tekstilnih in usnjar.
'h pomožnih sredstev, Ljubljana.
Vpiše ee
Adamič Jožica, v. d. glavnega računov
odjo, ki eopodpisuje listje po 47. členu
e
P'. zakona o drž. ••••- podjetjih.
St. 243 524—1950
11759
Ministrstvo za finaneo LRS, Ljubljana
dne 2. novembra 1950.

2003.
Besedilo: Podjetje »Unitas<, Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odtelej:
Glavna direkcija ta. lokalno industrijo
MLO Ljubljana.
MLO Ljubljana, poverjeništro za finance
dne 28. oktobra 1950.
pin. it. 3831/59
11525

2000.
*
Besedilo: Kmetijska oskrba,
» '^orižo ee Goloti Franc kol
^novodja to vpišo kot planer,
Ie v odsotnosti direktorja,

2004.
Besedilo: Trgovsko podjetje »Sadje-zelfnhra€, Ljubljana.
[zbrišeta so čafarin Mara in Savrič Mira ter vpišeta;

Prvačlna.
glavni ra.
ki podpi
v ietein

•

Stran 51•
Svarc Valter in Stibilj Marjja, ki pod••••••• v odsotnosti ravnatelja oziroma
glavnega računovodje.
Vp.še se pomožna naprava: »Transportni oddelek« Ljubljana, Karlovška c- 6t 19.
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 3- novembra 195>).
Pia. št. 3943/50
11647
2U05.
Besedilo: Remont stan I. Ljubljana,
Ambrožev trg 8.
Izbriše ee Mam Janez in vpsše:
BrunHč Ivan.
&t. 11145/50
11760
Besedilo: Gospodinjski servis (LJubljana, Dolenjska c 1).
Izbrišeta ee Brunčič Ivan in Safler Ana
in vpišeta:
Knžnar Ivan in Zikotnik Marija
St. 10S11/50
11770
Besedilo: »Prevoz I« (Ljubljana, Dolenjska c. 1).
Izbrišeta &e Brunčič Ivan ta Salier
Ana ter vpišeta;
Križnnr Ivan • Zarotnik Marija.
St. 10718/50
11769
Besedilo: »Kroj« (Ljubljana, Poljanska
c. 15).
Izbrišejo se Stani? Viljem, Stenberger
Stanko in Jerovšek Betka ter vpiše:
Petrovič Stojanka.
Št U4S9/50
11707
Beeedilo: »Gostinstvo 1 rajona (Ljubljana, Vegova 2).
Izbrišeta 6e Šiško Alojzij in vpiše:
Kečkes Viktor.
St. 10615750
11768
RLO I, Ljubljana, ••••••. ••. finance
dne 17. oktobra 1950.

•

2006.
Besedilo: Delavsko namoščenska •°•••
Šiška, Ljubljana.
Izbriše •• •••1• Orto in vpiše
Klančar Milena, računovodja.
RLO II Ljubljana, povorj. za financ*
dne 4. novembra 1950Fin. št 8428/1950
11665

•

2007.
Beeedilo: Kolonial« (Ljubljana, CelovJka
cesta 81).
Izbriše se, Raìme ivo in, vpiše
Pregi Mirko, ki podpisuj» samostojno,
v računovodstvemiih zadevah pa •••••• z
računovodjem.
RLO II Ljubljana, poverj. za finance
dne 3. novembra 1950.
Fin. št 7941/1950
11666

•

2008.
Besedilo: Okrajne opekarne, Črnuče.
Z odločbo vlade LRS &t. 23-183/50 z dne
21. VII. 1950 preidejo opekarne na Verdu in Vrhniki iz sklopa LjuMjaoekEh opekam pod operativno uprravon vodetvo
10 OLO Ljubljen* okolic« •• *e pridružijo
Okrajnim opekarnam Ljubljana okoKca e
sedefom v Gmucäh.
&t. 1554/1
H512
Beeedilo: Okrajne opefcar»*. Örnuce.
Z odločbo 10 OLO Ljubljf.M oVolka se
preimenujejo Okrajne opekarne ••••••.
Beeedilo odelej- Okrajne »pA-arne Ljub
ljana okolica, Ornuïe.
St. •654•
1•1
OLO Ljubljana okolica poverj. »a finance
dne 24. oktobra I960.

UKADiNl LISI LKS

Stran 516
2009.
Besedilo: Krajevna krojaška delavnica,
Veržej.
Izbriše ee Božič Jožef • vpiše
Budja Alojz, poslovodja, kj podpisuje
po zakonitih pooblastilih.
OLO Ljutomer, poverjeništvo za finance
dne 2. novembra 1950.
Št. 1362
11712
2010.

Beeedilo: Mestna klavnica, Maribor.
Z odločbo MLO Miribor z dne 9. IX.
1950, št. 2200/1 ee e podjetjem združi
>Tovarna mesnih izdelkov, Maribor.
Poslovni predmet odslej: Klanje živali,
industrijska predelava mesa hlajenje
meei in podobno ter izdelava umetnpga
ledu.
Izbriše ee Puh Lovrenc iti vpiše:
Kranjec Drago, ravnatelj.
Št. Pov. 56/117—50
11581
Besedilo: Industrija kovinskih izdelkov,
Maribor (Cesta zmage 13).
Operativni upravni voditelj odslej: Direkcija lokalne industrije MLO Maribor.
Izbriše 6e: Tumpej Rudolf kot n-mejnik glavnega računovodje in vpiše:
Gergič- Albina, personalni referent, kot
namestnik glavnega računovodje, ki podpisuje po zakonitih pooblastilih.
St. Pov. 56/139 -50
11582
Beeedilo: Tovarna »Zlatorog«, Maribor.
Operativni upravni voditelj odslej; Direkcija lokalne industrije MLO Maribor.
St. Pov. 56/138-5»)
11580
MLO Maribor, poverjeništvo za finance
dne 12. oktobra 1950.
2011.
Besedilo: Industrija lesnih proizvodov,
Maribor»
Operativni upravni voditelj odslej: Poverjeništvo za industrijo in obrt, MLO
M>ribor.
Operativni upravni voditelj odslej: Direkcija lokalne industrije MLO Manbor.
St. Pov. 66/143-50
11585
Besedilo: Tovarna trakov in sukanca,
Marilor.
Operativni upravni voditelj odslej; Poverjeništvo za industrijo MLO Maribor.
Operativni upravni voditelj odslej: Direkcija za lokalno Industrijo MLO Maribor.
St. Pov. 56/140-50
11583
Beeedilo: Mestno kino podjetje, Maribor (Grajska ulica 5).
Vpše ee stranski obrat: Artistični duet,
ki ga eestspvljala Hole Anton fm Paradiž
Stpfan.
St. Pov. 56/141-50
11581
MLO Maribor. pnvp-i«ni5t>o la linanco
dne 17. oktobra 1050.
2012.
Beeedilo:

•
Mestne

pekarne,

Maribor

(Gi a jeki trg 6).

Vpièe ee Pekarna št. XIV, Maribor,
Ptujska cesta 6.
St. Pov 56/144-50
11587
Bes-dilo: Mestni pnprebni zavod, Ma
ribor.
Izbriüe se MauriS Ivan in vpiše

Madžarac Slavko, ravnatelj, z istimi
pooDlastili.
St. Pov. 56/146—50
11588
MLO Maribor, poverjeništvo za financo
dne 24. oktobra 1950.
2013.
i>i»adulo. Tovarna >Zlatorog«, Maribor
(Klavatóka 23).
Poslovni predmet odslej: Industrijsko
izdelovanje maščob, izdelovanje mlin in
pralnega praska, topljenje loja in tehničnih maiòob, .zdeiovanje glicerina in ko.
zmeticnih sredstev ter regeneracija mineralnih odpadnih oljIzbrišejo se izvenmduòtr jiski obrati: Ind'iitNjBk. magaziffl republiške kemične
industrije Manbor o Obratna menza Tovarne >Zlatorog«, Manbor Kl^vniška 23.
MLO Maribor, poverjeništvo za finance
dne 2. oktobra 1950.
St. Pov. 56/131— 50
11577

•

2014.
Besedilo: Mestna opekarna. Maribor —
Kadvanje.
Izbrise ee: Lileg Marjeta in vpiše
Roinian Mihael, glavni računovodja, z
letim pooblastilom.
MLO Maribor, poverjeništvo za financo
dne 10. oktobra 1950.
St. Pov. 56/135—50
11579

•

2015.
Besedilo: Mestno gradbeno podjetje,
Maribor (Strosemayerjeva 27).
Izbriše se Vaš Alojz n vpiše
Arko Stane, ravnatelj.
MLO Maribor, poverjeništvo za financo
dne 25. oktobra 1950.
St. Pov. 56/148-50
11590

•

2016.
Besedilo: Okrajno splošno odkupno pod.
jetje, Sežana.
Razreši ee dolžnosti upravnika Kjudor
Ivan in vpiše
'-'akeida Viktor, z istimi pravicami.
0L0 Sežana, poverjeništvo za finance
dne 6. novembra 1950.
St. 1513/5—50
11668

•

2017.
Beeedilo: Krajevno gostinsko podjetje,
Crna. Kino Črna. Avtoprevoz, Črna. Vodovod, Črna. Krajevno obrtno podjetje,
Črna.
Izbrišejo se: Strmčnik Ivan, Radovič
Leopold in Podstenšek IvaD ter vpišejo:
Vodovnik Albert, ravnatelj, Hercog Ivan,
predsednik KLO in Drofenik Edi, tajnik
KLO, ki podpisujejo po zakonitih pooblast ilih.
0L0 Slovenj Gradec, poverj. za finance
dne 30. oktobra 1950.
St. 1863/1-50
11613

•

2018.
Bcöed'lo: Krajevna gostinska podjetja,
Preraljo, Obrtna gospodarska podjetja,
Prevalje. Krajevni »Kino<, Prevalje. Trgovska podjetja, KLO Prevalje,
Izbrišejo ee Krištof Drago, Ladinek
Make in Zunko Ivan ter vpišejo:
Pišinger Andrej, ravnatelj, .lamer
Z. travko, predsednik, Drezgiî Bogdan,
ndministrativni manipulant, ki podpisujejo
po zakonitih pooblastilih.
0L0 Slovenj G »videe, poverj. za finance
dne 27 oktobra 1950.
St. 1349/1-50
11614

Štev. 34. - 14. XI. 1950
Besedilo:

Krajevno

obrtno

podjetje,

St. 1392/1-50
11824
Besed'lo: Krajevna gostinska podjetja,
Lese.
St. 1892/1-5«)
11825
Izbrišejo se grl obeh podjetjih Jurai
Karl, Srot Ivan in Jelenko Rajko ter vpišejo:
Jelenko Rajko, predsednik KLO •
Praznik Avgust, referent za komunalne
zadeve KLO ter Dobelšok Ungo, uprav.
nik KGP Lese.
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance
dnj 9. novembra 1950.

•

2019.
Beeedilo: Okrajno podjetje za odkup
kmotijskih pridelkov, Slovenj Gradec.
Izbrišejo s? podjetja: Okrajno podjetje
•• odkup živine in prašičev. Slovenj Gradec; Okrajno podjetje za odkup mleka,
mlečnih izdelkov, ja|c, perutnine in divjačine, Sloveni Gradec m Okraino podjetje
za odkup poljskih pridelkov. Slovenj Gradec, ker ee združijo v eno podjetje.
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance
dne 30. avgusta 1950.
St. 1167/1-5»)
»800
Izbrisi
2020.
Besedilo: Krajevna gostilna, KamnicaNa podlagi odločbe MLO Maribor z dne
19. III 1950. št. 346/1-50.
MLO Maribor, poverjeništvo •• finance
dne 25. oktobr.n 1950.
St. Pov. 56/147-5»)
11589
2021.

•

Beeedilo: Mestna delavska uslužbenska
restavracija, Maribor.
Na podlagi odločbe MLO Maribor z dne
20. IX. 1950 in odločbe poverjemStva **
turizem in gostinstvo MLO Maribor z dne
27. IX. 1950, št- 197/1.
MLO Maribor, poverjeništvo za finance
dne 10. oktobra 1950.
St. Pov. 56/133—50
1157»

Register
invalidskih podjetf*
Pri vsaki registraciji Je 6edož podjetja
označon v besedilu, dan. vpisa, spremembo ali izbrisa pa v datumu
Vpisi
2022
Bendilo: Invalidsko podjetje >Pušk»r'
na« v Kranju.
. .
Poslovni predmet: Induetr jski in 0D.r _
način izdelovanja in popravljanja, ^••
in prodaja lovskega orožja in lovskih
ribiških potrebščin.
,.nr
Ustanovitelj podjetja: Okrajni •••••
v
Zveze vojaških vojnih Invalidov
•«£
nju .odločba št. 21/50 z dne 1.J*- •£<
odobreno od MLO Kranj št. 5323 • av
26- IX. 1950.
, . s
Operativni upravni voditelj: Okrajni o*
bor Zveze VVI v Kranju.
Podjetje zastopata m zanj podpnujei •
Vraničar Drago upravnik •••"•:
Skufpj; Nuïa, knjigovodja po zakoniti" •"
oblaetilih
_„ ,. ,,.,,.
Ministrstvo za finance LRS Ljubljana
Ine 4. oktobra 1950.
^.g
llüö
St. 243226/1-1950

•A

URADNI LIST LBS

Štev. 34. — 14 XI. 10SO
Spremembe

688.

Besedilo: Živinorejska selekcijska za2023.
, .
r.
Benedillo: Invalidsko podjetje >Sivalnua druga simodolske pasme z omejenim jamstvom v Bevkah.
in krojacnica« na Bledu.
Z odločbo 010 Ljubljf.na okcJàca z dme
Izbrišeta ee: Humer Vinko, upravnik,
18. X. 1949, št. 3298/1 je zadruga prešla
Rozman Marija, knjigovodja, in vpišeta ee:
Metulj Alojzij, upravnik, in Hudovernik v likvidacijo.
Likvidatorja: Bergles Alojz, Blatna BreJožica, knjigovodja.
zovica 6, Muli 5 Karel, Blatna Brezovica
OLO Radovljica, poverj. za finance,
št. 21.
dno 19. septembra 1950.
Zadr III 25/4
11868
St. 26/2-50
10276
Besedilo:
Vodovodna
zadruga
v
Bizo•
viku, zadruga z omejenim jametvom.
2024.
Z odtočbo OIO Ljubljana okolica z dne
Besedilo: Invalidsko podjetje »Tovarna
17. X. 1949, št. 3186/6 je zadruga prešla
lovskih patron*. Kranj.
v likvidacijo.
Operativni upnwni voditelj odslej:
Likvidatorja: ZrimSek Janez, uslužbenec
Okrajni odbor Zveze VI Kranj.
pri KLO Bizovik, Mojšker Alojzija, BiIzbrišeta se: obrat >••••,•••< in Vizovik.
ziatili Jože, upravnik tei vpišeta;
Z*dr II 85/12
11366
Krenner Jože upravniik, Skufca Nula,
Besedilo: Strujna, nabavna in prodajna
knjÌTOvo'd,;a, ki podpisujeta po zakonitih
i zadruga v Blatni Brezovici, zadruga *
pooblastilih.
i omejenim jamstvom.
Ministrovo za finance LRS. Ljubljana
Z odločbo OIO Ljubljana okolica z dne
dne 19- oktobra 1950.
St. 243225/2—1950
11279 18. X. 1949, št- 3302/1 |e zadruga pregia
v likvidacijo.
•
Likvidatorja: Berglee Alojzij. Blatna
2025.
Besedilo: Invalidsko podjetje — mizar, Brezovica 6, Mušič Karel, Blatna Brezovici 21.
ska delavnica >Istok«. Miren.
Zadr IV 57/28
11340
Izbriše ee Samokec Miro in vpiše:
Besedilo: Mlekarska zadruga z omejeBirea Henrik, upravnik, ki podpisuje
uim jamstvom ua Brezovici pri Ljubljani.
sai nas t o ju o. v obsegu pooblasti] in praZ odločbo OIO Ljubljana okolica z dne
vil podjetja.
18. X. 1949. š». 3301/1 je zadruga prešla
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
v likvidacijo.
dne 20. oktobra 1950.
Likvidatorja: Stanič Onjeehv, Brezovica,
Št. 24331/6—1950
11524
Marinko Anton, Vnanje gorice 81.
•
Zadr II 82/60
11364
202G.
Besedilo: Mlekarska zadruga z omejeBesedilo: Invalidsko podjetje >Fiiia
nim jamstvom v Dolskem.
mehanika« Nmo mesto.
Z odločbo OIO Ljubljana okolica z due
Besedilo odate j- Invalidsko podjetje
7. X. 1949, št- 3282/1 je zadruga prešla
»Mrhnnirna iclavnira<. Novo nfesto.
v likvidacijo.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
Likvidatorja: Gostinčar Franc, Vinje
dne SO oktobra 1950.
St. 243192/1-1950
11765 št. 17 Kokalf Jože Petelinie 23.
Zadr' • 8/55
11362
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga z
omejenim jamstvom v Oameljnab.
Z odločbo OIO LjuMiana okolica z dne
Pri vsaki registraciji je sedei podjetja
označen
besedilu, daji. vpisa spranem- 18. X. 1949. št. 3328/1 ie zadruga prešla
v likvidacijo.
bc ali izbrisa pa v datumu
Likvidatorja: Burg,ir Ivanka, poetov.
KZ, Šmartno, Gameljne. Zebovec StaniSp rem cm be
slava knjigovodja, Smartuo, Gameljne.
Zadr IV 70/9
11342
G37.
Besedilo: Kmetijska zadruga v Doljah.
Besedilo: Vodovodna zadruga z omejeIzbrišeta ee Leban Anton in Gabršček
nim jamstvom » Horjulu.
Franc, vpišejo pa novi člani upravnega
Z odločbo 010 Ljubljana okolica z dne
odbora:
7. X. 1949. St. 2814/2 Je zadruga prešla
Rutar Anton, Volarje 45, predsednik,
v likvidacijo.
Kenda Franc Gabrije 11, Lebern Jožef,
Likvidatorja: Zdešar Matevž, Horjul M.
Gabrije 16, kmetje.
121, Logar Franc, Horjul 25.
Zadr 213/48—11
11283
Zadr I 35/4
11361
Besedilo: Vodovodna zadruga na Lee
Besedilo: Kmetijska zadruga, Laze.
nem brdu pri Vrhniki, zadruga i omejeIzbrišejo ee Facja Anton, Krmavner
Franc in Facia Jožef, vpišejo pa novi Sanim jamstvom.
Z odločbo OIO Ljubljana okolica « dne
ni upravnega odbora:
Matičič Štefan, kmetski ein, Laze 27, 18. X. 1949 št. 3353/1 ie zadruga prr'la
v likvidacijo.
Podboi Alojz, Laze 41 In Nagode Anton,
Likvidatorja- Oven Anica, poslovodja
Jakovica 7 kmeta. Predsednik upravnega
KZ Zaklanec. Zdešar Ivan, učiteljica, Zaodbora je Hrovatin Ivan.
Zt 39/48-13
11284 ki-vnec.
Zadr I 81/6
11860
Besedilo: Kmetijska zadruga • Trnju.
Besedilo: Mlekarska zadruga z omeje
TzhriSefo ee Avčin Franc, Rotar Pavel,
nim jamstvom v Medvodah.
Žele Franc in vpišejo novi Seni upravZ odločbo 010 Ljubliana okolica z dne
nega odbora:
Možina M^ha Trnje 86. Smrdelj Alojz, 7. X. 1949. St. 8246/1 Je zadruga preSla
v likvidaciio.
Trnje 2-^ ITI Bergoï Jože'a Klenik.
Likvidatorja- Hafner Tomaž. VnSe 36,
Okrožno sodišče v Gorici
Lampič Ed gif Vaše 21.
dne 18- oktobra 1950.
Zadr II 54/16
11365
Zt 68/48-10
11285
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B<n»odilo; Vodovodna zadruga v Medvodah, zadruga z omejenim jametvom.
Z odločbo 010 Ljubljana okolica z dne
7. X. 1949, M. 2819/2 j« zadruga prešla
v likvidacijo.
Likvidatorja: Zor Franc, Preeka 10, Košir Viako. Svetj e 41.
Zadr II 27/13
11363
Besedilo: Živinorejska selekcijska zadruga z omejenim jamstvom r Medvodah.
Z odločbo Ü10 Ljubljana okolica z dne
7. X. 1949, št. 2813/2 je zadruga prešla
v likvidacijo.
Likvidatorja: Kržišmk Alojzija, Vaše
št- 51, Babnilk Andreja, Gon&ane 3.
Zadr IV 59/9
11341
Besedilo: Lesno-produktivna zadruga
>Zlati vrhe z omejenim jamstvom v St.
Joštu nad Vrhniko.
Z odločbo OIO Ljubljana okolica z dne
18. X- 1949, št. 3355/1, je zadruga prešla
v likvidacijo.
Likvidatorja : Sečnik Marija, poslovodja
KZ Št. Jošt, Kozjek Frančiška, knjigovodja KZ St. Jošt.
Zadr IV 89/7
11858
Besedilo: Kmetijska »trojna zadruga v
Vnanjih goricah, zadruga z omejenim
jamstvom.
Z odločbo OIO • Ljubljana okolica z dne
18. X. 1949. št. 3299/1 je zadruga prešla
v likvidacijo.
Likvidatorja: Krmavner Jože, Vnanje
gorice, Stanič Ojnjeslava Brezovica.
Zadr IV 28/11
11339
Besedilo: Živinorejska zadruga z umeje
nim jamstvom na Vrhniki.
Z odločbo OIO Ljubljana okolica z dne
18. X. 1949, št. 3332/1 je zadruga prešla
v likvidacijo.
Likvidatorja: Čeme Janez, Vrhmika
Podliipeka 20, J apel j Matija, Vrhnika. Na
Klancu 12.
Zadr II 87/77
11367
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga »
omejenim jamstvom, Vrhnika okolica.
Z odločbo OH) Ljubljana okolica z dne
18. X. 1949. št. 3330/1 je zadruga prešla
v likvidacijo.
Likvidatorja: Čeme Janez, Vrhnika
Podlipaka 20, Japelj M-tija. Vrhnika Nä
Klancu 12.
Likvidatoreke firme: kakor doslej e
nristavkom »v likvidacij«.
Za likvidacijske firme podpisujejo lLkvL
daitorji ••••••.
Zadr I 13/5
11359
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. oktobra 1950.
639.
*
Besedilo: Živinorejska zadruga z omejenim jamstvom na Brezovici pri Ljubljani.
Z odločbo OIO Ljubljana okolica z dne
18. I. 1949, št. 3300/1 (e zadruga prešla
v likvidacijo.
Likvidatorja: Krmavner Jože. Vnanje
gorice, Stanič Ognjeslav, Brezovica.
Z?dr V 121/2
11356
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome
ierim jamstvom na Dobrovi.
Z odločbo OIO Ljubljana okolica z dne
18. X. 1949, št. 3313/1 le zadruga Prešla
v likvidacijo.
Likvidatorja: Vrhovec Anton. Kožarje
§t 2. Rihar Ivan, Gabrje 5.
Z.*dr V 69/2
11&53
Besedilo: Zadružna elektrarna v Dolskem zadruga z omejenim jamstvomZ odločbo OIO LJubljana okolica i dne
18. I. 1949. št. 3352/1 je zadruga prešla
v likvidacijo.

Stran 518
Likvidatorja: Gcetinčar Franc, Vinje 17,
Kokalj Jože, Petelinje 'Zli.
Zadr IV 94/4
11343
Besedilo: Živinorejska zadruga z omcjonim jamstvom v Litiji.
Z odločbo 010 Liuniiana okolici • dne
7. X. 194L, St. 3327/1 je zadruga prešla
v likvidacijo.
Likvidatorja: Kapla Berto, poslovodja
KZ Litija. Jerovec Marija, knjicovodja K/
Litija.
Zadr V 119/3
11357
Besedilo: Obnovitvena zadruga z- ouiojenim jamstvom v Pijavi gorici.
Z odločbo 010 Ljubljana okolica z dne
7. X. 1949. SL 3224/1 jo zadruga prešla
v likvidacijo.
Likv'datorja : Stefančič Jože in Šešker
Franc, Pijava aorica.
Zadr V 53/2
11302
Besedilo: Električna z.:i'niza v Podlipi,
zadruga z omejenim jamstvom.
Z odločbo 010 Ljuobana r-kobci • dne
7. X. 1949, št. 2824/12 ie zadruga prešla
v likvidacijo.
Likvidatorja: Mn'ovaîic •-'nez. Podlipa
st. 12, Žerjal Flenrk Rovte 52.
Zadr IV 118/3
11345
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom, Potllineglav.
Z odločbo 010 !.;ib!|ana i -kolica z dne
7. X. 1949, št. 3190/11 je zadruga preüa
v likvidacijo.
Likvidatorja: Kavčič Leopold io Rabič
Franc Podliipoglav.
Zadr V 37/3
11350
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejc
nim jamstvom na Kašici.
Z. odločbo'010 Li'ibliana okolica z dne
7. X- 1949. St. 3190/13 jo zadruga prešla
v likvidacijo.
Likvidatorja: Knez .J"nez MI Javcen Anton, Ra-ica.
Zadr V 15/5
11349
Besedilo: Zadružna elektrarna v S'. Jo»
Stu nad Vrhniko, zadruga z omejenim
jamstvom.
Z odločbo 010 Lpibliana okolica • dne
18. X. 1949. St. 332.5/1 je zadrug.-, prešla
v likvidaci'o.
Likvidatorja: Pečnik Marija, poslovodja
KZ, Št. .lost. ••••.•• Frančiška, knjigo
vodja KZ St. Jošt.
Zadr IV 127/4
11346
Besedilo: Obr.'ivitvena zadruga z omejenim jamstvom, Vafc.
Z odločbo 010 bpibljana okolica z dne
7- X 1949. št. 3191 '10 je zadruga prešla
v likvidan'io.
Likvidatorja: Brva Martio in Črtane
Fortunat Vače.
Zadr V 94/3
11354
Besedilo: Obnoviti ena zadruga z omejenim jamstvom v Vnanjih goricah.
Z nlločbo 010 Ljublana okoi'oa z dne
18. X. 1949 št. 3354/1 je zadruga pre.šla
v likvduriio.
Likvidatorja: Kermavner .Jože. Vnanje
gorice, Stanič Or/njeslav, Brezovica.
Zadr V 1113
11355
Besedilo: Zdravstvena zadruga z omejenim jamstvom za «oilni okraj Vrhnika na
Vrhniki.
Z odločho OTO Ljublana okolica z dne
18. X. 1949, št 32W1 je «a d ru tra prešla
v likvidacijo.
'.'kvidat^ria- Opeko Jože Vrhntfo». Kotnikeva 20. Petmvči? P<>tpr Vrhnika, Ora
dišce 7.
Zadr IV 105/5
11344
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Besedilo-: Obuovitvena zadruga z omejenim jamstvom v Vrlioveiu — Kožarje.
Z odločbo OlO Ljubljana okolica z dno
7. X. 1949 št. 3191/19 je zadruga prešla
v likvidacijo.
Likvidatorja: Vrbovec Stane, Vrhovci 1,
Dulmar Franc, Vihovci 52.
Zadr IV 143/7
11347
Beeedilo. t)ji:ni\ •>•• eia z .'>uga z oiuejeuiin jamstvom, Zas.vje— liibče.
Z odločbo OlO Ljublana okolica z dne
7. X. 1•49, št. 'albajO je «idiuga prešla
v likvidacijoLukvidatorja: Smerkolj Martin m Grošelj Jože, Iiibče Zaeavje.
Žadr V 0/4
11348
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom v Zelimljah.
Z odločbo 010 Ljublana okolica z dne
7. X. 19;i), c;. 3190/15 je zadiuga prešla
v likvidacijoLikvidaloijn: Riamar Ivan. Zelunlje.
Podlogar Mai.ja, Zeiii;il(e 17.
Likv-ulatorske ï nue: kakor doslej e
pr Wt." v k om »v likvidacip«.
Za likvid ici i-';e iirme pc-J]) Huje-ta likvidatorja ukiipaj
Zadr V 49/2
11351
Okrožno M)d-šfo v Ljubljani
dne 17. oktobra 1950.

Štev- 84. — 14. XL 1950
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Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Novi Štifti.
Na zboru 9- VII. 1950 eo ee spremenila
zadružna pravila v 1. va 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Novi Stiiti.
Izbršejo eo Ribtar M"tevž, Volavšt-k
Ivan, Skušek Franc, T"jnšek Ana, Potočnik Ivan, Krznar Slavo in vpišejo nov
člani upravnega odbora:
Matjaž Anton kmet, Tirofeek 42, Sovmšek Anton, kmečki ein. Tirosek 31, Veišink Franc, kmet, Tirosek 20, Lazn.ik
Šteika, tajnica KLO, Tirose-k 1, Kotnik
Tomaž, kmet. Tirosek 2, Grudnik Franc,
kmečki ein. Tirosek 49.
Zadr VII G5/10
11294
Beeedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom Šmartno ob Paki.
Na zboru 19- III. 1950 so ee «premenila
zadružna pravila v 1. 2. in 18. členu.
Betvcdilo odslej: Kmetijska zadruga
Šmartno ob Paki.
Upravni odbor sestavlja 8 do 11 članov.
Izbrišejo so Sumljak Vinko. Podgoršek
Marlin, Stopar Marko, Krevwl| Stanko.
Podgoišek Avguet. Steblovnik Viktor in
vpišeio novj člani upravnega odbora:
Bizjak Jožko, kmet. Šmartno kl, Albwrt
Fani, član ekonomije Rečica 9 ••••••
Vlado, kmečki ein, Slatine 20, Kl.-nčnik
Anton, kmet, Veliki vrh 45 Razbornik
Stanko, Mali vrh. Sviceli Mari .TI. Sminino 21. člana okonomiie, Tajnšek Ivan,
kmet- Refi ca.
Zadr VII 83/3
112.13

•; to.
Uct-edilo: Kiiiot.ijnli.ii zadruga z omejenim jamstvom v Birčni vasi.
Na /boru 17. IV. 195n ••• «e •••••••••
zadružna piavila v J. m 2- členu.
lir>i-tf'd:Io odslej: Ivmolij-|;a zadruga ?
Itirčni vasi.
Izbrišejo eo Hrovaljč Franc. Vindiàniab
Mojzii, 1'ečaver Stefan Muhič Alojz, Lo»
kar .lože • vpišejo novi članJ upravnega
odbora:
Hio\at Anton, krnet Bučna vat« 9, Erjavec Af'o'i, delavec, Stranska vas 25, Pečnver Anion, kmet, Birčna vae 29. Pire
Krifitina, delavka, Vel. Podljuben 5 Zupančič Franc, kmet, Birčna vaP 18.
Zadr III 113/2
11292
Bendilo: Kmetijska zadruga z omejo
nim jamstvom v Dobu.
Na zboru 23- VII. 1950 eo se spremeaJa
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Dobu.
Izbrišejo se Sušnik Anton, Drolka Ivanka, Cvetko Martin. Pimat Franc, Orehek
Franc in vpišejo novi člani upravnega
odbora:
Matičič Dušan. trg. pomočnik Dob 94,
Orehek Pavel, kmet, Dob 70, Cerar Edvard Dob 48, Stiftar Jože. Brezovica 2,
krneč, sinova Kržan Avgust, upravnik
ekonomije. Dob 73.
Zadr VI 158/2
11291

Besedilo: Kmetijska obdelovalna zadruga »Sava« v Vogljah.
Izbrišejo ee Zupane Anton, Globočnik
Franc, Globočnik Ciril im vpiSejo novi
člani upravnega odbora:
Vehovec Mihael, Voklo 08, Golorej Janez Voklo 24 kmec. delavca Se-kne Ja
nez, kmet, Voglje 35.
Z-dr VII 80/2
11288
Okrožr-> sodiSčc v Ljubljani
dne 20. oktobra 1950.

Besedilo: Kmetijska zadruga • oroeje
nim jamstvom v Provojah.
Na zboru 15. VIII. 1950 so se «spremenila zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
ProvojahIzbrišejo ee Kocjan Franc Ster Jože,
Košnik Alojz, Breznik Jože in pooblaščenk.4 Za eopodpieovanje Koto'k Jerica ter
v-nfšefo novi člani upravnega odbora:
Novak Franc. St. Vid 18, Avbelj Franc,
t inovira •, Prašnikar Viktor, Vrba 8,
kmetje Bernot Katarina, St. Vid 12. Marinšek Veronka fit. Vid 15. gospodinje.
Pooh'aščp-nka za ponodpisovanjp je Kvader Olga, knîiçrovodia Dob 104.
Zadr VI 187/8
•290

041.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Dobravi pri Skocljanu.
Na zboru 21. TV. 1950 eo ee epremonlla
zadružna prav'la v 1. In 2- členu.
Besedilo od«'ei- Kmetijska zadrugo v
Dobravj pri Skncijanu.
Tzbrišolo «4j Mencto Franc, MojetroviČ
Anton Jerak Alojz, Hočevar Anton in
vpišejo novi Slani upravnega odbora;
Selak Tv.*n. kmet. Dobrava 5. Tränte
Franc kmet Dobruška vas 8, Pire Ivan.
kroH Cučja mlnka 4, PavšiB Ivan. kmet
fučin mlako 6 Rodi?. Ignac, kmet, Dobra
va 29.
_
Zadr III 115/4
11287

Besedilo: Kmetijska zadruga z «mojo.
nim jamstvom v Vodicah.
Na zboru 18- III. 1950 eo ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu
Besedilo» odslej: Kmetijska zadruga v
Vodicah.
Izbp'^joee -leraj Anton, Kunetelj Aloiz
Jereb Fr-nc, Ciperi? Lovro in vpišejo
novi člani upravnega odbora:
Treven Vinko cestar. Vodice 87, t ankar Primož, krojač. Vod ce 56, Kušar
Ivan. upokojenec Dobruša 10. Kadivc JTkob. Rcpnje 54, Jež Janko, Vodice' 70,
kmeta.
Zadr VI 208/2
112.49

•

Štev. 34. — 14 XI. 1950
Besedilo: Kmetijska zadruga * omejenim jamstvom v Primskovem.
Na zboru 0. III. 1950 eo ee spremenila
zadružna praviti v 1. in 2. členu.
BeeedUo odslej: Kmetijska zadruga
Primskovo.
Izbriše ee član upravnega odbora Bregar Franc • vpiše novi član upravnega
odbora:
Pancar Franc, kmet, Doljni vrh 2.
Zadr III 150/6
11295
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. oktobra 1950.

•

642.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Gorenjem VThpolju ••
St. Jerneju na Dolenjskem.
Na zboru 5. III. 1950 eo ee spremenila
zadružna pravila v 1. m 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga,
Vrhpolje.
Izbrišejo ee Purkovuč Jože. Zagore Jože, Unetič Janez, Bratkovič Jane& Kovačič Francka ra vpišejo novi člani upravnega odbora:
i'otoòar Jernej kmet, Gor. Vrhpolje 8.
Hudoktin Marija, gospodinja, StTanje 9,
Gričar Nlko, delavec. Dol. Vrhpolje,
Franko Martin, kmet. Gor. Vrhpolje 43,
Potočar Janez, obrtnik, Mihovo 25.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. oktobra 1950.
Zadr IV 35/2
11566
613.
[i used ito: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Kamniški Bistrici.
Na zboru 4. X. 1950 eo se spremenila
zadružna provila v 1. in 2. členuBesedilo odflej: Kmetijska zadruga v
Kamniški Bistrici.
Izbrišejo ee Balantič Anton, Spruk Jože,
•••• k Jože, Vidmar Janko, Bernot Frančiški, in vpišejo novi člani upravnega
odbora:
Grkman Franc, nameščenec, Sp. Stranje 19, Vider Ana. gospodinja. Županje
njive 5. Pavlin Janez, kmet. Potok 1, Bahntič Peter, delavec, Praprotno 8. Koritnik Anton mizar, Zg. Stranje 10. Pooblaščenka za eopodpisovanje J6 Barlič
Angelca, knjigovodja. Kamniška Bietrica.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. oktobra 1950.
Zadr VI 216/2
11423
G44.
Besedilo: Kmetijska zadmga z omejenim jamstvom v Lcskovcu.
Na zboru 22- I. 1950 eo ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odelej: Kmetijska zadruga v
Leskovcu.
Izbrišejo ee Sani upravnega odbora:
Bizjak Stanko Sikošek Ivan, Možgan Rudolf, Pire Aloizij, Pire Marija. Pire Leopold, Salmič Jože in vpišejo novi člani
upravnega odbora:
Grebene Anton. Brezje 13 Voglar Vinko Senuše 11, Bizjak Alojz, Nemška gora
št.'i. Pire Alojz Velika vas 27, Cerovšek
Franc, Ivan idol 2, kmetje Kerin Alojz,
f.eekovep, 1 in Stresi Franc Leekovec 72,
zadružnika. VahčiČ Anton je odslej predsednikOkrožno sodiš?« v Ljubljani
dno 8. avgusla 1950.
11286
Zadr III 63/5
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645.
Besedilo: Kmetijska zadruga • omejenim jamstvom. Višnja gora.
Na zboru 30. VII. 1950 eo 6o epremenaila zndružna pravila v 1, in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga,
Višnja gora.
Izbriiejo se Omahen Anton, Pirnat Jože, Novljan Milena, Zupančič Alojz, Normali Jože, Zaje Anton, Potokoj Martin,
Zupančič Polde, Vrančič Amalija in vpiL
sejo novi člani upravnega odbora:
Zavodnik Ivan, Peščenjek 2. Novljan
Leopold, Peščenjek 10, Znidaršič Leopold Peščenjek 6, delavci, Potokar Janez, Peščenjek 23, KoŠčak Anton, Dedni
dol 16, Zupančič Alojz, Vjšnja gora 4,
kmetje Perušelk Matija, obrtnik. Višnja
gora 83, Zupane Alojz, Vel. Dobrava 10,
Grčman Janez, Leekovec 12 kmeta. Pooblaščenka za eopodpisovanje: Kikeij .Angela, knjigovodja. Višnja gora 69.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne • oktobra 1950.
Zadr VI 92/4
11567

•

Stran 519
648.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Dravograd.
Izbrišejo ee: Cera Franc, Goetemčnik
Ivan, Kurart Miroslav, Ourč Ivo, Čatar
Angela, Kajžer Ivanka, Golob Aleke, Gologranc Anton m vpišejo non. izvoljeni
člani upravnega odbora:
Krevh Ivan, nameščenec, Vič, Preglav
Ivan, kmet. ••, Sv. Boštjan, Spalir Milka,
zadružnica, Vid, Mavric Anton, Sv. Duh,
V i vod Franc, Goriški vrh, kmeta, Kor.
bes Matilda, kmet. hči, Velka, Mori Jakob, kmet, Ojstrica.
Paternes Franc je predsednik, Krevh
Ivan pa tajnik odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dno 26. oktobra 1950Zadr V 21
11823
64Ö.

•

Besedilo: Vinogradniška zadruga v
Framu.
Izbrišejo ee Kozel Ivan, Novak Anton,
Vrhovšek Gregor, Trlep Franc in vpišejo
novi izvoljeni člani upravnega odbora:
Nikolič Peter, zadružnik, Danko Karel,
zadružnik, Fram, Ozimič Ivan, zadružnik,
Morje, ••••• Jože, zadružnik, Planica,
Kraner Vera, zadružnica, Cerne Stefan,
zadružnik, Fram. Nikolič Peter je predsednik upravnega odbora.
Okrožno sodiščo v Mariboru
dne 12. oktobra 1950.
Zadr II 102
11820

646.
Besedilo: Lovska zadruga v Ljubljani,
zadruga z omejenim jamstvom.
Izbrišejo se: Herfort Viklor, Rajh Mirko,
dr. Šalamun Franjo, Anderluh Avgust,
Levar Franc, Grazanolli Eio in vpišejo
novi člani upmvnega odbora:
Spanger Vekoeiav, Veržej, Križevci,
Mezlu Alfonz, Ptuj, Oovirk Gregor, Ljubična 6, Vesel Jože, Podgorje pri Apačah
•
št. 18, Čehovin Anton, Postojna, Darete 650.
Ilija, Ljubljana, Smoletova 9, Gregor SteBesedilo: Kmetijska zadruga. Hole ••!
fan, Dol. Lendava, Spodnja uL 8, KeršeMariboru.
van Lado, Gradišče pri Renčah, Kenda
Izbrišejo 6e Bratoš Rudolf, Žitko Ernest,
Josip, Idrija, Titova 1, Skrlj Andrej,
Kozar Franc in vpišejo novj izvoljeni SaKrepi j e pri Dutovljah, Fortuna* Julijan, ni upravnega odbora:
Kozaržče pri Volčah, •••••••• Franc, Ilir.
Primée Mirko, knjigovodja, Spod. Hoče.
eka Bistrica.
Maljnar Alojz. Spod. Hoče, Kučer Jožel,
Zadr IV 88/27
11643
Hoče, Anželj Franc, Spod- Hoče, Pinter
Jožef, Bohova, kmeta.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omojo.
Zadr II 110
11828
nini jamstvom v Pcfali.
Na zboru 5 III 1950 eo ee epremenila
Besedilo: Kmetijska zadruga. Tolsti vrh,
zadružna pravila v 1. in 2. členuGuštanj.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga v
Izbrišejo 6e Kotnik Dominik, Hovnik
Pi-fah.
Pavel Sater Alojz Rane Franc. Merkač
Izbrišejo eo Barlič Franc, Coricane,
Ivan, Lrpovnik Ivan, Gorenšek Ivan in
Barlič Franc, Hudeje, Vetorac Alojz, Vi- vpišejo novi izvoljeni člani upravnega
dergar Jožp in vpišejo novi člani uprav- odbora:
nega odbora:
Rane Anton, kmet, Dobrinje, Sadovnik
Jeeenšek Ciril, Peče 4, Avbelj Franc, Jožef, drž. uslužbenec. Tolsti vrh, Kotnik
Koseze 8, kmeta, Vetorac Ciril, delavec,
Andrej, kmet, Dobrinje Konečnik Štefka,
Peče 15, Barlič Janez, kmet, Hudeje 34.
gospodinja, Stražišče, i'aradiž Jožef, kmet.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Tolsti vrh, Kajzer Mariji?, najemnica,
dne 3. novembra 1950.
Tolsti vrh, Osojnik Filip kmet. Tolsti vrh.
Zadr VI 214/3
11642
Koren Marija, najemnica, Navreki vrh.
Okrožno sodiščo v Mariboru
•
dne 23. oktobra 1950.
647.
Zadr IV 75
11325
Besedilo: Kmetijska zadruga, Sv. Lovrenc na Dravskem polju.
•
Izbrišejo ee: Ivančič Dominik, BeraniČ 651.
Besedilo: Okrajna zveza Kmetijskih za.
Make, Pišek Stanko, Sardinšek Janez, Kridrug, Ljutomer.
žan Alojz in vpišejo novi izvoljeni Člani
Izbrišejo ee: Horvatič Ivan, Topličar
odbora:
Janko, Rajh Ivan, Pučko Jože, Novak
Beranič Franc, kmet, Hasenmali Martin,
kmet, Dolenc Franc, železničar, Sv. Lov. Janko, Grof Slavko, Noeak Mirko, Stampar Slavke, Radanovič Vinko in vpišejo
rene na Drav. polju, Korošec Anton n
novi izvoljeni člani upravnega odbora, zaKlajnšek Janez, Župeč> vas, Kovačič Janez, Pleterje. Vidovič Blaž. Murko Stan- družniki:
Peeerl Alojz, Kerenčič, Horvatič Stefan,
ko, Pišek Lovro, Apače, vel kmetje.
Razkrižje, Stuhec Franc, Radoelavci, PeBeranič Franc je predsednik, Vidovič
Blaž tajnik, Kovacic" Janez, pa blagajnik terka Jožef, Mola, Novak Franc, Krapje,
Stanjko Franc. Ljutomer, Matej Ludvik,
upravnega odbora.
Ljutomer, Stmcelj Peler, Vinski vrhovi,
Okrožno sodiščo v Mariboru
Tlabjanič Martin, Presika, Ferenc Anton,
dne 24- oktobra 1950.
Veržej. Skuhala Franc. KriŽev«, Belec
Zadr III 53
11821

Stran 520
Janko, uSiteüj, Ljutomer, Mlinaric Izidor,
Saved.
Okrožno sodišč© T Mariboru
dine 6. novembra 1950.
Zadr II 135
11819
652.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Mihove».
Izbrišejo ee: Krašovec Ivan, Lamberfsr Jožef, Draskovic Franc, Draâkoviô
rane, Pernat Josip, Modic Martin, Pleteršek Simon in vpišejo novi izvoljeni
flanj upravnega odbora:
Peräuh Franc, Klasinc Alojz, Mihovce,
kmeta, Klasinc Štefan, Dragonja vas,
Klajnšek Alojz, Mihovce, Klaeinc Jožef,
Dragonja vae, kmetje, MatevžiS Marija,
kmetica in Lah Franc, Mihovce.
Peršuh Franc je predsednik, Klasinc
Alojz pa tajnik upravnega • odboraOkrožno sodišče v Mariboru
dne 4. novembra 1950.
11822
Zadr IV 101

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
Vsi, ki o pogrešanih kaj vedo, s© pozivajo, naj o tem poročajo sodiščem, predlagateljem ali skrbnikom. Po preteku rokov bodo »odišča odločila o predlogih
11449
IV R 872/50—3
Guzej Alojz, roj. 12. I. 1925, sin Jerneja In Rozalije roj- Jug, pos. sin, Cerovec 3, je kot mobffiziranec nemške vojeke vstopil v SSSR v I. jugoslovansko
brigado ter je baje padel v bojih pri
Čačku novembra 1044. Predlagateljca je
mali Guzej Rozalija, Cerovec 3.
Skrbnik obeh pogrešanih je Nunčič Anton, nameSîenec tega eodiSca, priglaeitveni rok: 31. I. 1951.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. oktobra 1950.
IV R 877/50—6
11564
EUdorovi« Albin, roj. 17. V, 1923, sin
Franca in Marij« rojene Hudorovič, delavec, Doberteš« vae 50, Sv. Peter v Savinjski dolini, je vetopil 11. I. 1945 v
Tomšičevo brigado NOV in Je M bajo
od Nemcev ustreljen- Predlagateljica je
mati KoprivSek Marija, Zeljne 40, ékrbniik NunS? Anton, nameačenec tega sodišča. Pn'Kl-ttritvenj rok: 31. 1. 1951.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. oktobra 1950.
IV R 876/50—4
11792
Grilc Jože, roj. 21. XII. 1909, ein Franca in Kristine roj. Dernovšek, posestnik
v Spdražu 35, KLO Sv. Jedert, je 6. VIII.
1944 vetopil v NOV ter ee od 7. XI. 1944
pogreza. Predlagateljica je žena Grilc
Barbara roj. Seetoonik, Sadraž 35, p.
Laško, ekrbnik Nunčič Anton, nameščenec
pri tem eodišču. Priglaeitveni rok: do 15.
II. 1950.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. novembra 1950.
t R 3/50
11811
Peri« ïzàdor, roj. 16. VII. 1928, ein Rudolfa « Kristine roj. Ferfolja, poljedelec
y Pincah, kolonija, ee iz Internacije v
Sarvarju na Madž. '•.•••••. kjer je bajp bil
17. IX. 1944 pokopan, pogreša. Predlagateljica je Peric Kristina roj. Ferfolja,
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Ljubljana, Gajeva 9, ekrbnik Frančežkin
Anton, Pince, kolonija. Priglaeitveni rok:
3 mesece od te objave.
Okrajno sodiščo v Dol. Lendavi
dne 8. novembra 1950.
I R 362/50-8
11146
Zgur Franc, roj. 13. XI. 1916, ein Ivana
in Frančiške roj- Bratuž, mizar, Lozice 53,
je bil kot italrjantki vojak odpeljan v
Srbijo in ee iz l. 1944 v okolici Beograda
pogreša. Predlagatelj jo Zgur Ivan, Lozice
št. 53 skrbnik Lah Tudolf, zemljiškoknjižni referent pri tem sodiSču. Priglaeitveni
rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Gorici
dne 13- oktobra 1950.
I R 309/50—4
11213
Masten Romana, roj. 1. IV. 1927, hči
Jožefa in Frančiške roj- uorkič, delavka.
Bilje 172. je bila 14. X. 1944 odpeljana
v Nemčijo in ee od 22. IV. 1945 pogreša.
Predlagateljica je Maaten Frančiška, Bilje
št. 172, ekrbnik Lah Rudolf, zemljiškoknjižni referent tega sodišča. Priglaeitveni
rok: dva 'meseca od te objave.
Okrajno sodišče • Gorici
dne 18. oktobra 1950.
II R 405(50—5
11815
Malovrh Jakob, roj. 3. VII. 1904, ein
Antona in Ane roj. Akč, mali kmet v Pre.
bačevem 8, ee od leta 1945 pogrela.
Predlagateljica je Malovrh Marija iz
Prcbačevega 8, ekrbnik Zeleznik Simon,
sodni uslužbenec pri tem sodišču. Priglasitvernj rok: 2 meeeca od te objave.
II R 407(50—3
11816
Cuderman Janez, roj. 21. IV. 1913, 6in
Janeza in Marjane roj. Muhi, kmet iz Predone lj 51, ee od Ma 1945 pogreša. Predlagateljica jd Cuderman Marjana v Predosljah 51, skrbnik Zeleznik Simon, eodnj
uslužbenec pn tem sodišču. Pri glasit ven!
rok: 2 meeeca od te objave.
II R 409/50-4
11817
Logar Joiei, roj. 14. •. 1903 v Logu
št- 25, ein Franca in Marije rojeno Ogrin,
delavec v Železnikih 92, je v juniju 1940
odšel z doma in ee od takrat pogreza.
Predlagateljica jo Logar Josipina, snažilka
iz Ljubljane, Bavdkova 1, ekrbnik Zeleznik Simon, eodn uslužbenec pri tem sodišču. Priglasitveni rok: 1 leto od te objave.
Okrajno sodišče v Kranju
dno 10. novembra 1950.
I R 289/50—5
11717
Hacin Martin, roj. 23. XI- 1927, Ljubljana, ein Martina in HHdegarde •••.
Schwarz, vajenec v Ljubljani, Medvedova
St. 14, ee kot partizan od novembra 1943
pogrešn. Predlagateljica je Hacin Ana,
Ljubljana, Medvedova 14, ekrbnik Pogačnik Oliva, Ljubljana, Medvedova 19.
R 273/50-6
11718
Hov« Janez. roj. 19. X. 1886, ein Jurija
n Marije roj. Stembal. kmet v Smartaem
št. 28 ob Savi. Ljubljana, je baje 10. II.
1945 umrl v Dachau. Predlagateljica je
Dovč Ivana, Šmartno 28 ob Savi. ekrbnik
Bolta Alojz, Sneberje 32, LjublanaI R 267/50-7
11719
Krušnik Ciril, roj. 12. II. 1926, sin Alojza ta Uršule roj. Pijnter, vajenec v Ljub'lani, Gerbičeva ul. 6, ee kot partizan od
10. XII. 1913 pogreša. Predlagateljica je
Krušnik Uršula, Ljubljana 10/a, skrbnik
Vlahovač Heda, Ljubljana, Gerhideva 6.

Stev» 84. — 14 XL 1930
I R 266/50-7
11720
FribovÄtö Ivan, roj. 26. IV. 1890, ein
Jurija in Terezije roj. Hlebec, nazadnjo v
LJubljani, Podlimbarska 46, ee od maja
1945 pogreša. Predlagatejjica in ekrbn.uk
je Pribovžič Pavla, Ljubljana, Podlimbarekega 46.
I R 264/50—4
11721
ValenSic" Franc, roj. 5. IX. 1913 v Ljubljani, Vevòe, ein Franca in Margarete roj.
Ocvlrk, uradnik v Ljubljani, Zaloška 6, so
kot partizan pogreši. Predlagateljica je
Valenčdč Margareta, Ljubljana, Zaloška 6,
6krbnik Vonöina Robert, uslužbenec RLO
III, Ljubljana.
1 R 241/•0-9
11722
•••••• Jože, roj. 7. III. 1909, ein Mihaeli in Ane roj- Simončnč, narednik
bivše jugosl. vojake. Ljubljana, Cigaletova
št. 17, se od maja 1945 pogrela. Predlagateljica je Bračko Rozina, Sv. Peter 52,
p. Zidani most, skrbnik Šinkovec Fmnc,
Ljubljana, Cigaletova 20.
Priglaeiitveni rok za vse pogrešance jo
2 meeeca po tej objavi.
Okrajno sodišče za gl- mosto Ljubljana
dne 2. novembra 1950.
I R 331/50-7
10591
Založnik Franc, roj. 10. XI. 1923,
kmečki delavec iz Podrebra št. 8, ©e -ri
junija 1945 pogreša. Predlagatelj je Založnik Ivan, Podreber št 8.
I R 334/50—6
10592
Jere Franc, roj. 21. XI. 1917 v Ameriki,
delavec poročen iz Dobrunj št. 77, se od
junija 1945 pogreša. Predlagateljica je
Jere Rozalija, Dobrunje 77.
I R 336/50-7
10593
Bežek Anton, roj-18. V 1925 iz Rakitim
št. 7, kmečki ein, sam fki, se od julija
1942 pogreša Predlagateljica jo Bežek
Ana, Rakitna št. 7.
I R 340/50—3
10594
Košenina Milan, roj. 8- VIII. 1925,
eameki, ključavničar v Goričanih M» 49,
se od 1942 pogreza. Predlagateljica ;e
Košenina Marjeta, Goricano 49.
I R 341/50
10595
Krivic Alojzij roj- 1. II. 1919, sin posestnika iz Gonršc št, 6, ee od maja 1945
pogreša. Predlagatelj je Krivic Jo dp, posestnik. Smrjenje št. 10. Skrbnik za vse
jé Novak Mara, uslužbenka OLO Ljubljana
okolica. Priglaeitveni rok • vse: dva
meseca od dneva objave
Okrajno sodišče Ljubljana okolica
dne 2. oktobra 1950.
I R 347—50
11788
Koprivec Franc, roj. 17. XI. 1919, sin
Franca in Ivane roj. Bricelj, dehvec,
Polhov Gradec 59, ee od maja 1945 pogreša. Predlagatelj je Gladek Ivanka rojKoprivec, St. Vid—V.žmarje 36, ekrbnik
Novak Mira, uslužbenka pri 0L0 Ljubljana okolica.
I R 336—50
1178?
Bežek Marjan-Anlon, roj- 13. V. 1920,
hlapec, Podjež— Papež, se od julija 1942
pogreša. Predlagateljica je mati Bezek
Marijana iz Rakitne 7, skrbnik Novak
Mara. uslužbenka OLO Ljubljana okolica.
I R 341-59
l1700
Krivic Alojzij, roj. L I. 1914, era Jerneja to Katarine, nazadnje na Gomnišcu
št. 6, se od maja 1945 p greši. Predlagatelj je Krivic Toeip, posestnik, Smirenje 10. skrbnik Novak Mara, uslužbenka
OLO Ljubljana okolica,

Štev. 34. — 14. XI. Ip50
I R 343-50
11701
Benet Vladimir, roj. 28. IX. 1919, ein
Alojzija in Dorotejo roj. Kovači«, krojaški i^omočoik v Iški w»si 25, se kot
partizan od maja 1942 pogreša. Predlaga,
toljica je Benet Zatka iz Lukovice 9, ekrbni,]< Sporere Pavla, uslužbenka poverjemištva za eoe. skrbstvo pri OLO Ljubljana
okolica. Priglasitveni rok za vse primere
je: 2 meseca od te objave.
Okrajno sodišče Ljubljana okolica
dne 10. novembra 1950.
ml2
IT R 457/50—3
Vaguer Kristina, roj. 4. VII- 1888 hči
Kolar ja Ivana • Barbare roj. Zelezinger,
gospodinj, Pobrežje, Stanko Vrazova 4.
so od januarja 1946 pogreša. Predlagatelj je VagneT Franc, Maribor, Pobrežje,
Stanko Vrazova 4 skrbnik Vetrih Albin,
uradnik lega adisca. Priglasitveni rok:
tri mesece od te objave.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 20- maja 1950.
10055
!K 11/50
••;.,•• ...J... roj. 17. X,l. 1907 v Mehela
wiei pn Črnomlju, sin Jožefa m Ane
rojene Bradač, pečar v Semiču 146, ee kot
partizan od okitobra 1942 iz bojev pn
Kočevskih Crmo-šnjicab pogreša. Predlagateli-r» |e Kužnik Vida rojena Žnidaršic,
delavka v Vavt vaai 42, skrbnik Weiss
Matija, sodn- uslužbenec v Metliki. Priglanotveni rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sortisco v Metliki
dne 11. septembra 1930.

I R 119/30- 3
11793
Modic Anton, roj. 30. Vili. 1924, ein
Antonu in Frančiške roj. Košir, poljode!. i v H'ii'11. vasi 3, je kot Norec Levstikove hmgade NOV pidel 3. III. 1944 v
bojih pri Turjaku. Predlagatelja sta starša
Modic Anton in Frančiška. Birčna vas- 8,
pricrlasitveui rok: dva meseci od te obiavp
Okrajno sodišče * Novem mestu
dne R novembra 1950.
t1744
I R 75/50-2
Pust Boris roj. 4. VI. 1930, sin Martina in Frančiške rojene Draksler, kmečki sin na Dolu pri Hrastniku 2, je odšel
27- VI. 1944 k partizanom in je verjetno
28. TX. 1944 padel na Kata pri Hrastniku. Predlagatelj le očim Jakopič Make,
poverjenik za kmetijstvo pri 0L0 TrbovHe, Dol 2 pri Hrastniku, priglasitvami
rok: do 1. II. 1951.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 27. oktobra 1950.
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Skrbnik je uslužbenec tega sodišča
Botjak Matija, priglasitveni rok: en mesec po tej objavi.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 7. novembra 1950.

Amortizacije
Uvedo so postopanje za amortizacijo vrednotnic. katerih imetniki ee pozivajo, uaj
» danem roku priglasijo svoje pravice,
sicer so bodo vrednomice izreklo ta
neveljavne
IV R 1521/50
11421
Vrtačnik Marija, preuž^Vfcarica v Brezovici 3, p. Vojnik zastopana po snahi
Vrtačnik Mariji, gospodinji v Celju, Ulca
XIV. div. št. 6/I1I, prosi za amortizacijo
hranilne knjiž.oe bivše Hranilnice in posojilnice v Kozjem št. 51/111, v sedanjem
znesku 1268 din, izdane na ime Vrtačnik
Vida. Pnglasitven, lok. dva meseca od
te objaveOkrajno sodišče v Celju
dne 25. oktobra 1950.
I R 55/50
11785
S;janec Jožef, Smolinci 103, prosi za
amortizacijo svoie izgubljene hran.Ine
knjižica bivše ifranilnice in posojilnice
Sv. Anton v Slov. gor. z vlogo 3.841.44 dmPriglasitveni rok: 2 meseca od te objave.
I R 70/50
11786
Anžel Franc. Zupetitiui 10, prosi za
amortizacijo svoje hrnnilne knjižice 6t. 904
bivše Hranilnice in posojilnice Sv. Anton
v SI- gor- v znesku 1.670^1 din. Priglasitveni rok: 2 meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Gor Radgoni
dne 4. novembra 1950-

Oklic dedičem
uaj v danem roku priglasijo sodišču
svoje dedno pravico ali imenujejo oooblaščenca. ker jih bo sicer pri zapuščinski
razpravi zastopal skrbnik, nesprejeti deleži pji bodo izročeni državj
0 82/50—12
11612
Rajgelj Martin, kmet, Sp- Bitnje 11, je
umrl 14. XII. 194• im zapusti] oporoko.
Pogreša se njegov nezakonski sin neznanega imena in priimka. Priglasitveni rok:
šest mesecev od te objave.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. oktobra 1950.

Razni odasi
Pozivi i'nni):om in Hf'/nil-nm

Oglasi sodišč
Oklici o skrbnikih
in ra^nravah
Ker bivališče tožonrov nI znano, so jim
postavljeni skrbniki ki M» bodo zastopali
na njihovo fipvnrno«! in -droîkp,, dokle'
so «inni >o zglnsijo all nO imonujojo
svojega pooblaščenca
(1 170/49-14
11784
Tožba za razvezo zakona: Remšk.-r Marija rni. Rus, delavka v Dolgi vasi 83,
zoper R^mškar Vinka, ČPvljarja, brez slalnega bivališča.

nai v đanem roku priglasijo lorjaf»©
oziroma poravnajo svojo obveznosti đo
podjeli) v likvidaciji, sicer bodo dolgovi
sodno izterjani
11338-3.2
Potrošniška zadruga v Renčurju pri
Kranju e podružni<vma na Visokem in v
Voklem je prešla v likvidacijo. Priglasitveni rok: do 31. XII. 1950.
Likvidacijski idhor
St. 168/50
9580-3
Potrošnišl j zadruga z o. j. Polje—Ljubljana ie Po sklepu občnega zbora * dne
29. VII. 1950 prešla v likvidacijo- Priglasitve^ rok: en mesec po tretji ibjavi
tega poziva.
Likvidacijski odbor

Strna 621

Izgubljene listine
preklic a je jo
Bartolj Alojz, Vrhn.lka, Kolodvorska 4,
delovno knjižico, izdano v Mestni klavnici,
Ljubljana.
11730
Berlan AJojz, Višnja gora, Luče 10,
osebno izkaznico, izdano od KLO Žalna,
Grosuplje.
11731
Bertuik Anton, Kožarje 93, p. Vič pri
Ljubljani, knjižico za kolo, evid. št tablice 9369.
11321
Bitenc Stanislav, Ljubljana, Rudnik 28,
osebno izkaznico št 008S0, izdano v Ljubljani.
11626
Bizjau Frančiška, Ljubljana, Cesta oa
Brdo, osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
11775
Borčiž Slavka, Ljubljana, Erjavčeva 21,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
11809
Božič Janko, Ljubljana, Cesja na Brdo
àt. 112, delavsko knjižico, izdiino na Je.
senicah.
11623
Brcšič Francka. Sk. Loka, Sv. Duh 31,
knjižico za kolo št S—13862, izdano v Sk.
Loki.
11703
Brglez Avgust, Statenberg 72 prj Maketah, evid. tablico h. S—0401.
11709
Colja Albert, Jesenice, vojaško knjižico,
izdano od II. divizije KN0J-a, Kranjska
gora.
11602
Cerne Fran«, Ljubljana, Polje 28, in1
deks, izd.-m od univers« v Ljubljani,
11632
Cerv Danica, roj. 10. V. 1924, Hudajužna 18, Tolmin, železničarka, postaja
Gorica, osebno izkaznico, izdano v Tolminu.
11143
Dobravcc Alojz, Temljine 8, p. Podmelec, Tolmin, osebno izkaznico, izdano
od ONOO za Tolminsko, odsek za notranjo zadeve.
11701
Dolenc Branko, Ljubljana, Tržaška 119,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
11663
Fiondciscn Jesen, Ljubljana, Florijanska 13, univerzitetno izkaznico St. 1033,
izdano v Ljubljani.
11622
Fabio Silvo, roj. 13. V. 1895, Fontana
pri Poreču, delovno knjižico, izdano v
upravj za delovno silo OLO Jesenice.
11019
Gascr Franc, Ljubljana, Smartinska 21,
osebno izkaznico, izdano v Sorici fn vojaško knjižico, izdano na Vrhniki. 11653
Gncdič Alojz, Ljubljana. Frankopanska
št. 11, osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
11776
Golob Aleksander, roj. 2. VIII. 1924 v
Kosfolacu, zdnj v Velenju, osebno izkaznico št. 723/49, izdano v Topolščici.
11302
»Gosad«. Ljubljana, Prečna 4, prometno
knjižico prikolice >Diip< št- 9111, izdano
v Ljubljani.
11727
Gosak Meta, Ljubljana, Marmonlova 45,
akademsko izkaznico, izdano od medicinske fakultete v Ljubljan'.
11025
Grdadojnik Leopold, Horjul. Vzrdenec 7,
obrtniško spričevalo izdano na Vrhniki.
11734
Grcgorn Franc, Ljubljana, Kopališka 5,
delavno knjižico si. 32678, izdano v Ljubljani.
11656
•••'• Jožef Kokoriči 3, KLO Logarovci,
knjižico zn koto št. tablice S—21—2664,
Sit. okvira 37.7000.
11418
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li anuša Matija, kmet v Pušencih 26,
osebno izkaznico, ••••• list za lovsko
puško, člansko izkaznico loveke družine,
izkaznico za kolo m vojažko knjižico ter
osebno izki-znico na ime Ivanuša Katarina, roj. Skaliber.
11471
Janhar Matevž, Komenda, Lahovče 61,
knjižico z-i kolo, evid. št. tablice S953,
izdano v Komendi.
11624
Jerebi« Alojzija, Prežganje pri Litiji,
Volovlje 1, invalidsko izkaznico, izdano
julija 1948 od KLO Ljubljana okolica.
11778
Jerič Renato, Dobrunje, Bizovik 122,
partizansko spomenico št. 16229, izdano v
Beogradu.
11697
Jevtovic Areen, Dravograd, evid. tablico
sa kolo »Veletzinel«, št. S—4154.
11708
Jordan Antonija, Ljubljana, Ob Ljubljanici 69, o^tmo izkaznico.
11696
JD2, direkcija za eksploatacijo železnic,
Ljubljana, nadzorstvo proge št. 2 Litija in
delovno knjižico št. 1346640, izdano 2
IX. 1947 na ime Hochkraut Martinov
Alojz, progovni delavec.
11634
Juratovec Franc, Zagorje ob Savi. Podkraj, Loke 41, vajeniško spričevalo, z.
dano v Sneberjih.
11810
Kastrcvc Amalija, Ljubljana, Jezica 118.
delovno knjižico, izdano v Ljubljani.
11657
Ratrašnik Francka, Drvvlje, Sv. Roka
fit. 12, evid. tablico za kolo št 16786.
11808
Kobica Cvetka, Gorišnica pri Ptuju,
oeebno izkaznico, izdano v Ljubljani,
uslužbensko izkaznico in prometno knjižico za kolo št. S—28—3070, izdano v
Ljubljani.
11773
Kocmur Janez, Ljubljana, Sterkljeva 8,
maturitetnp spričevalo, izdano v Celju.
11704
Kopriva Jože, Postojna, Titov trg 138.
^ricevalo A Ic. razreda gradbenega tehnikuma.
11781
>Koteks<, Ljubljana, Pred Škofijo 1, pro.
metno knjižico avtomobila »Jeep-Ford«
S-0798.
11700
KLO Ljubija-Lepa njiva, Šoštanj, knjižico št. 3969 za kolo znamke >SK Original« št. 707212 na ime Skok Rok in knji.
ileo št 3890 za kolo znamke >Daimler<.
St. 844043 na ime Zbil Slavko.
11416
Kralj Franc. Ljubljana, Zaloška 45,
osebno izkaznico št. 048888, izdano v
Ljubljani.
11659
Kristl Ivan? Ljubljana, Mesarska 4,
osebno izkaznico, vojaško in uslužbeneko
knjižico, vee izdano v LJubljani.
11654
Lazar Jakob, rudar. Toplice 147, Zagorje
O/S, spričevalo o opravljenem fzpMu ta
kurjača.
11562
Leskovšek Miha, Podtoal 147 pri Velenju, vojaško knjižico, vojaško potrdilo in
izkaznico za kolo na Isto ime oziroma na
Imo Kunej Marija, Polzela.
11200
Lukac Jožef, Zirje 17, Sežana, osebno
izkaznico, izdano v Sežani.
11563
Marinšck Rudolf, St. Slemence 40, p.
Spitalič, knjižico za kolo znamke »Ideal«,
tov. St. 30981, evid. St. 19—2626
11095
»Meprom«, Ljubljana, Tyrieva 36, erid
tablice tor. avtomolila »Ford« št. S-S182
116•4
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Metelko Martin, Ljubljana, Celovška 43,
oeelno izkaznico, izdano v Raki pri Krškem,
linei
Mrak Ana, Ljubljana, Trnovski pristan
št. 16 b, železniško in osebno izkaznico.
11627
Mitië Dragoslava, Ljubljana, Dalmatinova 15, vojaško izkaznico št. 355, serije
I, izdano od I. vojaške oblasti v Beogradu.
11698
Mitrovič Radoslav, voj- pošta 5065, Ljubljana, industrijske Airte R I in R II, izdane od VTP Ljubljana.
11729
Mirkac Ivan, Stari trg 4, osebno izkaznico in delovno knjižico.
11064
Oblak Alenka, Kranj. Stražišče 126,
prometno knjižico za kolo št. S-44209, izdano v Kranju.
11779
Pajk Dragica, Zadružna 18, delavsko
knjižico št. 15296503, izdano v Kranju.
11733
Perdan Jožeta, Kmnj, Šenčur 163. eipričevalo meščanske šole, izdano v Zg. Šiški,
Ljubljana.
11805
Pintar Janez, Capulje št. 1, Zabnica,
Kranj, orožni list za IOVSKO puško ktlibra 16 mm št. 2120 ,n osebno izkaznico.
11238
Pire Alojzij, Ig pri Ljubljani, knjižico
za kolo, evid- št. tablice 750Š57, izdano v
Ljubljani.
11660
Polenèiî Joie!, roj. 16. III. 1888 v Fojamj v Brdiih, osebno izkaznico.
11123
Poglanj Ljudmila, Šmartno pri Litij],
Kostrevnica 11, knjižico za kolo, izdano
v Ljubljani.
11629
Popovič Ljubo, Ljubljana, Zaloška 16,
oeebno izkaznico, izdano v Osjeku šolereko izkaznico, izdano v Zagrebu, delovno
knjižico (dupldkat), izd->n v Dol. Logatcu
in vojaško potrdilo o stalni nesposobnosti,
izdano v Zagrebu.
11707
Primožič Jernej, Ljubljana, Miklošičeva
št. 9, uelužbeneko izkaznico št. 53836, izdano od uprave LM za Slovenijo, Ljubljana.
11777
Ravnihar Ivan, Ljubljana, Hranitaiška 1,
vojaško knjižico, izdano v Ljubljani.
11705
Reševalna postaja Ljubljane, Zaloška
cesta 25„ avtomobilsko evid. številko S
1035.
11723
Ribzelj Marija, Ljubljana, Celovška 40,
oeebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
11732
Rojko Karel, Cankova 14. M. Sobota,
tablico za kolo Št. S-23.4766.
11683
Samsa Anton, Št. Peter na Krasu, roj.
7. VII. 1932. osebno izkaznico in izkaznico za kolo. št. tablice S—25—2826 1er
fzkaznico za kolo na ime Rebec Emil,
fotograf, St. Peter, št. tablice S—25—958,
vse izdano v Postojni.
11554
Senčar AIoj». Ljubljana, Dvoršakova 12,
indeks in univerzitetno izkaznico, izdano
v Ljubljani.
11699
S«režim Stanko in Gabrijela, Štanjel na
Kivsu, osebno izkaznico, izdano v Štanjelu.
11804
Slovenija avtopromet SAP. Ljubljana,
prometno knjižico •. 6210 avtobus? S—
3685, št. motorja 006223, št. šasiie 00297611706

Štev. 84. — 14. XL 1950
Strajhar Simon, Kamnik, Poreber 15,
knjižico za kolo in oeebno izkaznico, izdano v Kamniku.
116.72
Strman Božo, drž. nameščenec, Ljubljani'', Novi bloki 12/III, knjižico za koio,
evid. št. S—1—27025, tov. St. 404c. 11631
Suhadolc Alojz, LJubljana, GMnce 12,
vojaško knjižico.
11630
Svet za predelovalno industrijo LRS,
Ljubljana, prijavo za izvozno carinjenje
št. 75 z dne 15. III. 1951) in dovođenje,
izdano na Ministrstvo za industrijo in rudarstvo LRS pod reg. št. 237 z dne 15.
III. 1950 za avto »Olympia«, pvd itpv.
S—8984, št. motorja 4911090. št. šasijo
011112.
1169.-)
Šolak Jovan. VP 2667, St. Vid, Ljubljana, vojaško izkaznico št. 1376, izdano
od voj. pošte št. 2667 v Št. Vidu pri L.ub
ljani.
1165S
Suštaršič Anton, Ljubljana, Stari trp 9,
štiri diplome in potrdila o opravljenem
kovaškem, podkovekem, etrojno ključavničarskem m mehaniškem •••••••' 41 •.pitu, izdana od Obrtne zbornice v Ljubljani.
11806
Taloši Ankica, roj. 1919 v SWijankov.
cih, zdaj v St. Janžu 8 pri Dravogradu,
oeebno izkaznico št. 761, izdano v Vinkovcih 1. 1947.
11417
Tavčar Marija, Ljubljana, Langueova 18
oeebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
11702
Tomac Marica poroč". Marinac, Ljubljana,
Kalanova 6, osebno izkaznico, izdano v
Novem Sadu.
11655
TopolovCp Ivan, Njiverce 15, p- Hajdina pri Ptuju, vojaško knjižico m osebno
izkaznico na ime Marija Topolovec. Niiverce 15.
11318
Udivč Alojz, Kranj, Labore 35, spričevalo o opravljenem tekstilnem tečaju v
Kranju, 'zdano junija 1938.
11603
ITrankar Julij, Kamn'k, Vriipojje 54,
vojažko potrdilo o stalnj nesposobnosti,
izdano na vojaškem odseku v Kamniku.
11651
Vogrin Štefan, Ljubljana, Ob Ljubljanici 29, oeebno izkaznico št. 11186, izdano
16. VI. 1946 v Splitu.
11772
Vrgora Mlread, Ljubljana, Pokopališka
št 5, oeebno izkaznico št. L 54, izdano
v Moslarju.
11632
Zadniknr Franc. Ljubljana, Jeeenkova
St. 10, knjižico za kolo, evid- št. tablice
22942, št. okvira 1731794, izdano v Ljubljani.
11725
Zaletel Ivan. Vižmarje, Ljubljana, orožni list, reg. št. 77. vlož. št. 61Ö, izdan od
MIO Ljubljana 30 II. 1948.
11774
Zupane Josipina, Ljubljana, Cesta na
Rožnik 81, osebno izkaznico, izdano v
Ljuhliani, knjižico za kolo evid- št. tablice 25785.
»
11C33
Železniška postaja St. Peter na Krasu,
vojaško knjižico, na ime Noč (Valentina)
Franc, izgubljeno na postaji Boh. Bela10752
Aupančič Anton, Ljubljana, Splitska 6,
'ri izgubljene talone šoferske izkaznice
st. 978.
11726
Zuimek Zdenka, Ljubljana, Miklošičeva
it. 15, ospbno izkaznico, izdano v Ljubno*.
11724
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Razglasi in oglasi
Opozorilo naročnikom 1
Zaradi poenostavitve dela v naši upravi ter zaradi boljšega pregleda in določitve
naklade
bomo v letu 1951 pošiljali Uradni list LRS samo tistim naročnikom, ki se bodo do
15. februarja 1951 priglasili in piatali naročnino v znesku 240 din za celo leto 1951 vnaprej.
Po 15. februarju 1951 novih naročnikov ne bomo vel sprejemali. Kdor bo zamudil
ta rok, bo moral kupovati Uradni list LRS v prodaji na drobno, kolikor bo list zaradi omejene naklade sploh na razpolago.
Da preprečimo poznejše reklamacije in nesporazume obveščamo vse naročnike o
novem načinu plačevanja naročnine že zdaj, tako da bodo lahko planirali svoje izdatke za
Uradni list LRS pravočasno. Stalnim naročnikom iz L 1950 bomo ustavili nadaljnje pošiljanje lista konec januarja 1951, kolikor do takrat ne bodo naročnine za celo leto vnaprej
že poravnali.
Tisti, ki imajo naročnino za leto 1951 delno že plačano, morajo do tega roka vplačati
še ostanek, sicer jim bomo list ustavili, plačani del naročnine pa vrnili.
Vplačila za naročnino v 1.1951 se lahko pošljejo ie zdaj.
Državna gospodarska podjetja in ustanove naj nakažejo naročnino z virmanom na
naš tekoči račun pri Narodni banki FLRJ, centrala za Slovenijo, št. 601-90180-0. ostali
naročniki pa po položnicah na isti račun.
Ravnateljstvo •»Uradnega lista LRS*

Register državnih
gospodarskih podjetij
Pri veaki reiçistrarifl je sedež ••••
označen v besedilu, dan vpisa, spremembe ali izbrisa pa » datumu
VpUi
2027.
Beeedilo: Mizarstvo, KLO Galicija.
Poslovni predmet: Izdelovanje pohiStva,
stavbena mizarska dela ter izdelovanje lesenega kmetijskega in drugega orodja.
Ustanovitelj in uperativni upravni voditelj: KLO Galicija, odSMSba z dne 26. III960.
Podjetje zastopata ta zanj podpisujeta:
RoKc Rudi, upravnik in Podvršniik
Jože.
OLO Celje okolica, por«! n ••••••
dtae 28. oktobra I860.
Štev. 3162/50
11908

•

2028.
Besedilo: Tovarne >Krsno<. Domžale.
Poslovni predme: Strojenje in barvanje
kož na forano.
Ustanovitelj podjetja: MLO Domžale,
Clocha »t. 1976/60 z dne 5. X. 1950.
Operaiffvni upravni voditelj: MLO Dom' Žale.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejoVitar Felidjan upravnik mestnih pod
Hif, Drvmiale. Vobtt Cirfl. Sef knjigovodskega centra, Domžale, Kav&c Jože,

tin. poročevalec, MLO Domžale, Cernivec
Anton, poslovodja, po zakonitih pooblastilih.
St. 2578 III I960
11906
Besedilo: Sklad za mehanizacijo in investicijsko graditev zadružnega kmetijstva,
KamnikPoslovni predmet: Mehanizacija in inu
veeticijska graditev zadružnega kmetijstva.
Ustanovitelj podjetja: OLO Kamnik, odločba St. 684/50 z dne 27. X. 1950.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO Kamnik.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kokalj Janez, •'iirektor, natmestaäk Kern
Franc, v. d, računovodja, po zakonitih
pooblastilih.
Ôt. 2068/111—1950
11905
MLO Kamnik, poverjentëtvo za, finance
dn® 10. novembra 1950.

•

2029.
Beeedilo: >Pinus«, tovarna smolnih k.
delkov, Maribor.
Poslovni predmet: Industriislko predelovanje maaiv in lepil m tehnične namene
ter predelovanje drevesne emole.
Ustanovitelj podjetje: OLO Maribor oko
lica»
Operativni upravni voditelj: OLO Ma.
ribor okolica, poverjeniätvo za lokalno
industrijo in obrt.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Pflpus" Zdenko, ravn/itel/, Kociper Marija, namestnica. Dubrovnik Jože, raču-

novodja in Stern Mira, njegova namestnica.
OLO Maribor okolica, porerj. za finance
dn© 10. novembra 1950.
&t. a471/l-IV-1950
11897

•
2030.
Beeedilo: Okrajno podjetje za odkup
artiklov živinske proizvodnje in živine,
Ptnj, (Zrinjeko.F.ankopani>ka 10).
Poslovni predmet: Odkup živine, mleka
in mlečnih iedelkov, maščob, jajc, perut,
nine in medu na področju •••••• Ptuj.
Ustanovitelj podjetja- OLO Ptuj.
Operativni upravni voditelj: Izvršnimi
odbor OLO Ptuj, poverjeništvo za državne
nabave.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Bratec Rudoli, direktor in Mataj Stefan, radunovodjja, po zakonitih pooblastilih.
OLO Ptuj, noverjeniStvo za finance
dne 7. novembra 1950.
St. •5/2-50
11746

Spremembe
2031.
Beeedilo: Izvozno uvozno podjetje,
Šempeter pri Gorici.
Besedilo odslej: >••*••••• expo ri i iivozno uvozno podjetje. Nova Gorica.
Izbriše se: Martinu? AJojz kot •••••••
in vpišeta:

Stran 53*1
GaraaroÜi Leo, dèrektor in Martinuč
A&ojz, pomočnik direktorja, e poobJiTstili
v mejah zakonitih predpisov in pravil.
Ljudski odbor Goriške oblasti,
poverjeništvo za finance
dne 13. novembra 1050.
St. 183/15—60
11910
2032.
Besedilo: Podjetje Mestni vodovod,
Ljubljana.
Izbriše se Tavčar Anice im vpiôe
Leakovec TatjanaSILO Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 9 .novembre 1950.
Fin. žt. 3999/50
11900

UBADHI UST LRß
Vilar Felicijan, upravnik mestnih podjetij. Domžale, Vobič Ciril, šef knjigovodskega centra, Domžale, Kavčič Jože, fin.
poročevalec, MLO Domžale, Podgoršek
Franc, poslovodja, ki podpisujejo po zakonitih pooblastilih,
OLO Kamnik, poverj- Za finance
dne 13. novembra 1950.
&t. 2595 III 1950
11291
*
2038.
Besedilo: Mestno gostinsko podjetje —
delavsko uslužbonska menza, Kamnik.
Izbriše se Reme Marija -, vpišejo:
Sitar Ludvik, upravnik, Plahutudk Anton, namestailt, Nemec Jurij, gl-.vn; računovodja, in Bervar Ivanka, namestnik, ki
podpisujejo po zakonitih pooblastilih.
0L0 Kamni): poverjeništvo za finance
dne 81. oktobra 1950St. 2459/III—50
11574

Besedilo: Soboslikarsko podjetje, KLO
VranskoIzbrišeta se Maček Franc in Lipovšek
Jože ter vpišeta
i
*
Cukjati Albin, upravnik in Praprotnik 29SÖ.
Terezija, knjigovodja.
•••••••: ••••-.• gradbeno podjetje,
OLO Celje okolica, poverj. za finance
Domžale.
dne 21. oktobra 1950.
Izbrišejo se Si&pic Radovan, Breznik
St 2291/50
11909 Janez. Bergant Franc in vpišejo:
Roglič Franc, računovodja, Detela Olga,
•
2034.
namestnik, Peterca Ivan, direktor, Stepic
Besedilo: Okrajna opekarna, Gradac pri Radovan, namestnik, ki podpisujejo po
Črnomlju.
zakonitih pooblastilih.
St. 2508 III 1950
11576
Izbriše ee Stamjpohar JuMj in vpiše
•••••• Julij, ki podpisuje samostojno,
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance,
v mejah zakonitih pooblastil ta pravil
dna 81. oktobra 1950.
podjetja.
•
OLO Črnomelj, poverjeništvo za finance 2040.
Besedilo: Tekstilna industrija, Domdne 8. novembra 1950.
11799 žale.
St. 1234/1
Izbrišeta ee Spur Jakob in Ravnikar
•
Marija ter vpišejo:
Besedilo: Mestno »Mizarstvo«, Koroška
Borišek Jože, direktor, Kane Ivan. koBela.
mercialist, Luzar Stane, računovodja, in
Operativni upravni voditelj odslej: IzBreskvar Marija, namestnik, ki podpisuje„vršilni odbor MLO Jesenice.
jo po zakonitih poooblastilih.
Izbrišeta ee Rebolj Jože in PetemeJj
0L0 Kamnik, poverjeništvo za finance
Marijn ter vpišejo
dne 30. oktobra 1950.
Glavič Feliks, upravnik, Mencingar
St. 2518/III 1950
11575
Vera, knjigovodja in LenardiČ Milka, bla.
•
gajničarto, z istimi pooblastili.
2041.
MLO Jesenice, poverjeništvo za finance
Besedülo: Krajevna mizarska delavnica,
dne 8- novembra 1950.
Dobova.
St. VIII—396/2—50
11749
Izbrišeta se poslovodja Dragovič Mar•
tin in •••••••• Merelaivđč Jože ter vpi2036.
Besedilo: Mestna gostilna. Depala vas.
Metrslavdč Jože, upravnik in Kovačič
MLO Domžale.
Jože, namestnik, kđ podpisujeta z jetimd
Izbrišejo ee Tratnik Ivan, Vobič Ciril.
pooblastili.
Kavčič Jože in Pavovec Matija ter vpišejo:
OLO Krško, poverjeništvo za finance
Vilar Felicijan, upr.ivnik mestnih poddne 13. novembra 1950.
jetij, Vobič Ciril, šef knjigovodskega
St. 2430/1
11907
centra Domžale, Kavčič Jože fin. poro•
čevalec, Pavovec Matija, poslovodja, ki 2042.
podpisujejo po zakonitih pooblastilih.
Besedilo: Okrajno podjetje *a odkup ziSt. 2596 III 1950
11913
nne, svinj In masti (Brežice).
Besedilo: Mestna gostilna, Domžale 2.
Besedilo odslej: okrajno podjetje za odIzbrišejo se Tratnik Ivan, Vobič Ciril
kup živine in masti, Krško, skrajšano Odim Vidmar Vinko ter vpišejo:
kup živine. Krško.
Vilar Felicijan, upravnik mestnih podPoslovni predmet odslej: Odkup žlvime
jetij Domžale, Vobič Ciril, šef knjigovod- in masti.
skega centra Domžale, Kavčič Jože, fin.
Izbriše se Požun Alojz.
poročevalec MLO Domžale, DubokovJč
Podjetje zastopajo In zanj podpisujejo:
Ivo, poslovodja, ki podpisujejo Po zakoniMerelavič Avgust, ravnatelj, Bužancic
tih pooblastilih.
Vlado In Zorič Marija, računovodja, po
zakonitih pooblastilih.
0L0 Kamnik, poverj. *a finance
St. 2097/1 .
9762
dne 13. novembra 1950.
0L0 Krško poverjeništvo za finance
St. 2594 TII 1950
11911
dne 27. oktobra 1950.
•
2037.
•
Bsedüo: Mestna mesarija, Domžal«.
2043.
r
Izbrišejo so Tratnik Ivan. Vobič ClrfL
Riedito: Kraj vni mlìn lo žaga, DoKavf'6 Jože in Podgoršek Fpanc ter vpibova.
šejo:
S 2420
11628

Štev. 35 •- V-, XI- 1050
Bosedilo: Krajovno gostinsko podjetje,
Dobova.
Izbriše ee pri obeh podjetjih Drugovio
Martin in vpiše:
Cvetkovič Zdravko, z istimi pooblastili.
St. 2419
11827
OLO Krško, poverjenštvo za financo
dne 9. novembra 1950.

*

•

2044.
B^edio: Uprav» zgradb rajona II, Ljubljana.
1-oieg dosedanjega upravnika ee vpiše
še njegov namestnik
Jamnikar Drago, ki bo samostojno podpisoval v cdetotno&ti upravnika, v računovodstvenih zadevah pa skupaj z -ačunovodjeni.
RLO II Ljubljana, poverj. za finance
dne 11- novembra 1950.
Fin- št. 8542/1950
11904

•

2045.
. Besedilo: Mestno obrtno delavnice,
Ptuj.
Vpiše ee obrat >2aga«, ki opravlja razen žaganja tudi posek lesa v lastni režiji
in ga tudi odkupuje.
0L0 Ptuj, poverjeništvo za finance
dne 9. novembra 1950.
St. 1664/1—50
11826

•

204G.
Besedilo: Okrajno remontno podjetje,
Hoče.
Izbrišeta 6e Vešligaj Jože in Strnad
Anica ter vpišeta
Auer Anton, ravnatelj in Maetnak Dragica, računovodja, ki podpisujeta za podjetje.
OLO Maribor okolica, poverj. za finance
dne 9 .novembra 1950.
St. 11898
11898

Izbrisi
2047.
Besedilo: Mestno podjetje »Remont«,
Maribor (Koroška 53).
Zaradi združitve e podjetjem >Mestna
uprava nepremičnin, Maribor« (odločba
MLO Maribor, št 2335/1—50 z dne 9. IX.
1950).
MLO Maribor, poverjeništvo Za financo
dne 28. septembra 1950.
St. Pov. 56/130—60
10606

•

2048.
Besedilo: Podjetje »Vezenina« (Maribor).
Na podlago odločbe MLO Maribor z dne
24. VÌI. 1950 št 783/3—50 zaradi ukinitve.
MLO Maribor, poverjeništvo za financo
dne 28. septembra 1950.
St. Pov 56/123—50
10603

Zadružni resister
Prf TgaSf registracij! Je eodeï ••••••
označen
besedilu, dan, vpisa, spremembe aH Izbrisa pa v datumu

Spremembe*
653.
Besedilo: Kmetijska zadruga, Goricf.
Izbriše ee Markič Angela in W&Q **>
nov član upravnega odbora:
Bajd Peter, kmet, Letence 10.
Okrožno eodlšče v Ljubljani
dne 10. novembra 1950.
Zadir V 129/6
"S94

••••

štev. 8• - •. •. vam
Beeediäo: Kmetijska zadrug» • J*v»rjah.
izbrišejo se Petemxelj Franc, Krajnik
Jakob, Vodnik Vinta), Peteroelj Janez,
Podobnik Blaž in vpijejo novi òlaim
odbora:
lutar Anton« Dol. ZeUna, Peterneij Anton, Javorje, Bogata] Jože, Petemelj Jože,
Muravo, Demöar Tomaž, Zaprevalj«, ved
kmetje.
Zaidr VI 164/4
11&93
Beesdilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom, Ljubno.
Na zboru 19. Ul. 1950 so se qpranienila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: kmetijska zadruga ua
Ljubnem ob Savinji.
Izbrišejo se Nareke Franc, Marovt Ivan,
Pustoelemâek Jože, Ermenc Luka, Božič
Viinko, Kolenc Franc, Spicka Karl in vpišejo novi člani upravnega odbora:
•••••• Franc, kmečki ein, Teir 79,
Preskar Jože, kmet, Ljubno 23, Draskovic Karl nameščenec, Ljubno 47, Krajne
Valentìa, Ter 47, Podkrižnik Franc, Ter
46, Dotftovc Franc, Ter 73, Marovt Mar.
tim, delavec, Ljubno 69, kmetje, Bezovnjak Stefan, deJrvec, Ljubno 43Zadr VII 62/9
11890
Okrožno sodišč© v Ljubljani
dne 11. novembra 1950.

•

655.
Besedilo: Kmetijska zadruga * o. J.
Straža.
Ni zboru 12. III- 1930 eo ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odele j: Kmetijska zadruga,
Straža.
Izbrišeta ee Kumélj Rafael, Tieovec
Ludvik in vpišeta nova H ma upravnega
odbora:
Petan Franc, kmet, Potok, Saje Jože,
delavec. Dol. Straža 29.
Okrožno sođišle- • Ljubljani
dne 11. novembra 1950.
Zadr II 58/5
11895

•
Besedilo: Kmetijska zadruga, Oen pri
Ljutomeru.
Izbrišejo ee: Stojko Mihael, Tršovec
Vera, Rudolf Karel, Kosič Anton Mlinaric Janez, Pere Janez, Oopot Jožef Zibret
Jan^z Kramer Marija, Rižnar Jožef •
vpišejo novi izvolieni člani upravnega odbora, zadružniki:
Puconja Branko, Cven, Cimerman Jožef, Krapje, Macun Janez, Oven, Babic
Jožef, •••••• Rajner Frančiška, Krapje.
»intartf Marija Krapje. Spur Rudolf.
Krapje. Puconja Branko je predsednik,
^pur Rudolf podpredsednik, Cimerman
•ožef pa blagajnik odbora.
Zadr IV 70
1098•
Besedilo: Kmetijska zadruga, Noržinc».
Izbrišejo se: Pučnik Anton. Sagaj Franc
Stih Franc, Krajne Anton in Halae Marija in vpišejo novi izvoljeni elani upravnega odbora:
Kreslin Ivan, Babinci. Krajne Janez,
tforšinci, zadružnika, Rajh Franc, kovač.
NoršiVi. Stajnko Jože je predsednik od*vora.
Okrožno sodišče • Mariborn
dne 14. oktobra 1950.
Zadr IV 16
10986

•
457.
Beendilo: Vinogradniška
»•ad roga, Limbu S.

obdelovalna

LIST

use

Isbriie ee Fefcjan Viktor in vpièejo novi
izvoljen] dlani upravnega odbora:
Kimovec Anton, zadružnik, Pekre, Glazer Terezija, zadružnica, Ruée, Rodeia
Jožef, zadružnik, Limbuš. Kimovec Anton
je predsednikOkrožno sodišče v Mariboru
dne 9. oktobra 1950.
Zadr II 109
10984
Besedilo: Kmetijska zadruga Ribnica na
Pohorju.
Izbrišejo «se Skocir Franc. •••••&•'
Jožef, Zabavnik JeLca in vpišejo novi dlani upravnega odbora:
Pur Viktor in Pušnik Jožef, Ribnica na
Pohorju, Miklavc Ignac. Hudi kot, Hudov.
nik Jožef, Ribn.ca na Pohorju, vsi kmetje.
Uran Anton je predsednik. Petrun Ivan,
podpredsednik, Pui Viktor pa tajnik odboraOkrožno sodišče v Mariboru
dne 16. oktobra 1950.
Zadr III 85
11327

•

659.
Besedilo: Kmetijska zadruga. Sv. Lovrene na Pohorju.
Izbrise ee Pergarec Jožef uu vpišejo
novi izvoljeni članj upravnega odbora:
Repas Franc, Kumen Kasjak Ivan, SvLovrenc. Karaiènik Pavel, Sv. Lovrenc,
vej kmetje. Repae Franc je podpredsednik odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. avgusta 1950.
Zidr I 48
11329

•

660.
Besedilo: Kmetijska zadruga Strožja
vas.
Izbrišejo se: Necemer Franc, Pevec
Franc, BedekovHS Avgust, Koprivniik FIorijan. Golob Anica, Sever Viktor. Erjavec
Stefan, Pergar Ivan. Puconja Lovro SiSko
Jožef in vpišejo novi izvoljeni čbni upravnega odbora:
Cimerman Franc, Pristava, Strajmšak
Alojz, Strocja vas, Mauko Ludvik, Stročja
vas, Curie Vinko. Stročja v.ae. Novak
Franc, Vescica, Lesar Anton, Globoko, vsi
zadružniki. Lebar Stefan je predsednik,
Lešnik Ivan, podpredsednik Mauko Ludvik pa tajnik odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. okteta» 1950.
Zadr III 95
11326

TrjETOvinski register
Pri vsaki registraciji Je sedei podjetja
označen v besedilu dan vpisa, spremembe
ali izbrisa pa r datumu
V pisi
661.
Besedilo: Gostilna pri Grmovïku (Gornje Ponikve, Trebnje).
Imetnik: Grmovšek Emanuel, gostilničar. Gor. Ponikve 20.
Zt 96/50 - Rg A VIII 185/1 11798
Besedilo: Gostilna Berk Alojzija (Gabrijele, Trebnje).
Imetnik: Berk Alojzija, goetilnicarka,
Gabrijele 1.
Zt 94/50 - Rg A VIII 183/1 11795
B-sediio: Gostilna Kobal Franc (Gabrijele, Trebnje).
Imetnik: Kotel Franc, gostilničar, Gabrijele 57.
«
Zt 95/50 - Rg A VIII 184/1 11796

Stran 685
Beeedife; ••••• pri ••••• (ßLrü.

na. Trebaj«)»

imetnik: Vavtar Milan, Gostdlni&ir, Krtina 3.
- Zt 97/50 — Rg A •• 187/1 11794
Besedilo,- Gostilna Jakfič Alojz (St. Rupert, Trebnje).
Imetnik: Jaklič Alojzij, gostilničar, St.
pent 24.
Zt 98/50 — Rg A VIII 186/1 11797
Obratni predmet pri vseh firmah: Opravljanje gostiindčareke obrti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. novembra 1950.
662.
*
Besedilo: Gostilna pri Uhanu (Sv. Štetan, Trebnje).
Imetnik: Uhan Ivan, gostilničar, Sv.
Stefan 14.
Obratni predmet: Iavir&ev.?jije gostilničarske obrti.
Okrožno sodiate v Ljubljani
dne 16. novembra 1950.
Zt 114/60 - Rg A VIII193/1 11905

•

663.
Besedilo: Gostilna Jarem Janez (St.
Lovrenc, Trebnje).
Imetnik: Jarem Franc, goeUlnicVvr, St.
Lovrenc 3Zt 113/50 - Rg A VIII192/1 11984
Besedilo: Gostilna Lukek Ana (St. Ru.
pert, Trebnje),
Imetnik; Lukek Ana. gostilnicarka, St.
Rupert 21.
Zt 111/50 - Rg A VIII190/1 11982
Besedilo: Gostilna Prah Marija (St. Rupert, Trebnje).
Imetnik: Prah Marija, gostilnicVirika, St.
Rupert 39.
Zt 112/50 — Rg A VIII191/1 11983
Obratni predmet firm: Izvrševanje gostàlnicareke obrti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. novembra 1950.

•

664.
Besedilo: Gostilna Ravnikar Stanislay
(Čatež, Trebnje).
Imetnik: Ravnikar Stanislav, gostilniCfli* CateŽ lfi

Zt lÓO/50-Rg VTII.188/1
11892
Besedilo: Gostilna Nahtigal Feliks, Trebelno, Trebnje.
Imetnik: Nahtiigal Felilke, gostilničar,
Trebelno 16.
Zt 99/50 - Rg A III189/1 11891
Obratni predmet pri obeh firmah: Izvrôeivante goetuniïareke obrti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. novembra 1950.

•

665.
Besedilo: Gostilna Raznožnik Marija
(Velika Loka).
Imetnik: Raznožnik Marija, goetilnicarka v Veliki Loki 42.
Poslovni predmet: Izvrševanje gosti taloareke obrti.
Olčrožno sodile v Liubljani
dne 25. oktobra 1950.
Zt 92/50 - Rg A VIII 181/1 11425
Besedilo: Gostilna Majcen Ivan (Vrlipk,
0L0 Trebnje).
Poslovni predmet: Izvrševanje gostitoi••••• obrti.
Imetnik: Majcen Tvao, gostilničar Vrhek št. 1.
Okrožno «odisîe » Ljubljani
dne 3. novom'v" 1950
Zt 93/50 - Rg A VIII 182/1 11644
/

Stran 620

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
Vsi, ki o pogrešanih kaj redo, se požirajo, naj o tem poročajo sodiščem, predlagateljem ali skrbnikom. Po preteku rokov bodo sodišča odločila o predlogih
I R 95/50
11995
Lovšin Vinko, roj. 5. VII. 1911, bivši
orožnik v Kotu 28, je baje padel kot partizan 29. XI. 1942. Predlagateljica je Lov.
Sin Marija, Kot 28, p. Ribnica.
I R 97/50
11996
Fiiipčič Doroteja, roj. 6. IL 1927, trgovaka vajemka iz Kočevja 27, je bila kc*t
interniiranka v Nemčiji baje ubita aprila
1945 prt bombnem napadu. Predlagateljica je Fiiipčič Angela, Kočevje 27.
I R 115/50
11997
Korelc Anton, roj. 4. I. 1909, cestar Iz
Koprivniika 2 pri Kočevju, je bil baje
ustreljen od Italijanov 20. XII. 1942 prt
Starem Brezju pri Kočevju. Predlagateljica je Korelc Frančiška, Domžale, Sogoveka 8.
I R 117/50
11998
Hodnik Frmc, roj. 1. IV. 1927, trgovski
vajenec iz Kočevja, je bnje padel kot
partizan 12. XII. 1943 na Babnem polju.
Predlagateljica je Hodnik Pepca iz Kočev.
ja 26.
I R 204/50
11999
Rogale Alojz, roj. 23- XI. 1922, krojač
Iz Kočevja 4, je vstopil februarja 1944 k
partizanom in ee od tedaj pogreša. Predlagateljica je Rogale Ana iz Rajšelj 4,
p. Banja Loka.
Skrbnik vseh pogrešanih je_ Botjak Matija, nameščenec pri tem sodišču, priglaeitveni rok: tri mesece od te objave.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 13. novembra 1950.
I R 346/50-3
11884
Suikič Ludvik, roj. 2. XI. 1920, sin Ane
roj. Grgar, poljedelec, Križevci 38, ee kot
mobilizaranec madžarske vojske od 8.
VII. 1944 pogreša. Predlagateljica Se Sukič Ida. Križevci 38. skrbnik Kerčmar Janez Križevci 237. Priglaeitven) rok: do
81. I. 1951.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
đne 9. novembra 1950.
I R 119/50—3
11798
Medic Anton, roj. 30. VIII. 1924, sin
Antona ta FrančiSke rojene Košir, polje
delec v Birčni vaej 3, }e kot borec '.•^etikove b-gade NOV padel 3. •. 1944 v
bojih pri Turjaku Predlagatelja sta <*tarsa Medic Anton m Frančiška, BirSna vae
3. priglasitve*;; rok dva meseca yd te
objave.
0kra.no 3jdiïce * Novem me«»
dne 8. novembra 1950.
R 556/47—14
11914
FiKipciič Anton, roj. 15. VIII. 1913,
kmpčki delavec v Križu 80 pri Tomaju. ee
od junija 1945 pogreša. Predlagatelj je Fiiipčič Adolf, Križ 30.
R 219/50-8
11915
Bogateč Ernest, roj. 23. VII. 1909,
kniaoki delavec « Štanjelu 21, ee kol partifcai-borec Gradnikove brißadeod Janu.
arja 1944 pogreša. Predlagateljica je Bogateč Stanislava iz Štanjela 21.
K 990/50—6
1191«
H^'îcak Karei ranilo, roj. 17. Vil.
1926, gnmazijalec v Zagrebu, Deželičeva

••••• LIST LUS
29, Je septembra 1Ö43 odšel k paœtiaanom iln ee od takrat pogreša. Predlagateljica je Hireščak Kirietnaia, Kozina 22.
R 222/60—7
11917
Skorja Ivam, roj. 16. VII. 1920, kmečki
detavec v Omoticah 30, je kot partizan
padel prive dni aprila 1944 v bojih z
Nemci blizu Ribnice na Dolenjskem. Predlagaiteljiica je Udovič Ana, Kubed 6.
R 223/50-8
11918
Kante Rafael, roj. 9. IX. 1923, dekuvec
v Kragljišču 8, je ko* partium padel eredi marca 1945 v boju z Nemci na Planini
pri Cerknem. Predlagatelj je Kanto Alojz
iz Kragljišča.
R 225/50—5
11919
Pipan Franc, roj. 26. X. 1926, kmečki
ein v Brjah 16, je kot partizan padel začetek maja 1945 v bojih z Nemci pri Opcimah in ee od tedaj pogreša. Predlagateljica je Mahnič Danica, Brje 16 pri
Komnu.
R 227/50—8
11920
Gustinčič Evgen, roj. 28. IV. 1928, iz
Zavrha 8, ee kot internirr»nec v Dachau
od erede 1944 pogreša. Predlagateljica
je Gustinčič Ivanka iz Zavrha 8.
R 229/50-6
11921
Stare Avgust, roj. 27. III. 1914, kmečki
eia iz Smokvice 32, ee kot italijanski vojak z ruske fronte od decembro 1941 pogreša. Predlagatejica j© Udovič Urša iz
Poletičev 34.
R 230/50-6
12922
Žoga Anton roj. 6. II. 1891, kmet iz
Koprive 31, ee kot avtrijeki vojak 97. pešpolka na ruski fronti od pomladi 1915
pogreša. Predlagateljica je Fabjan Stana
rojena Vrabec iz Koprive 11.
• Skrbnik vseh pogrešanih je Benčič Mirko, uslužbenec pri tem sodišču, priglaeitvemi rok: 3 meeece od te objave.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 30. oktobra 1950.
R 780/50
11951
Jermol Stanko, roj. 19. IV. 1922 v Rakovou, mizar, ee kot partizan od 1. XI.
1944 pogreša. Predlagateljica je Jermol
Antonija iz Rakovca 44, skrbnik Liipušček
Ludvik, uslužbenec' tega eodišča. Priglasi tvenf rok: 3 meeece od te objave.
Okraj-o sodišče v Tolminu
dne 14. novembra 1950.
I R 77/50—2
11950
Draksler Zdravko, roj. 9. VII. 1921, ein
Blaža in Jožefe rojene Medved, brivski
pomočnik v Broici 88 pri Hrastniku, v
od 1. I. 1945 pogreša. Predlagateljica ;e
matii Drakeler Elizabeta, gospodinja v
Braid 88, prtglaeitvenJ rok: do 15. II.
1951.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 14. novembra 195»).

Og-Jasi sodišč
Oklici o skrbnikih
in razpravah
Ker bivališče tožencev ni «nano <>o jiro
postavljeni skrbniki ki (ih bođo rastopali
na njjhovo nemarno«I In -irišlip. doklci
se sami a« »elaaljo ali ne imenujejo
svojega pooblaščenca
• 405/54
11992
Tožba za priznanje lastninske pravice
Sabeder Rudolf, posestnik in železničar,

Štev. 85 — 21. XL 1950
Maribor, Tomšičev drevored 1, proti Rebenktaiuberju Ivanu, Francu, Julijani, Antonu, Alojzu, Ani, Mariji in Frančiški,
posestniikiOHi v Vajgenu. Razprava bo 8XII. 1950 ob 9. uri pri tem podišču, soba
št. 27, skrbnik je Sabeder Ivan, posestnik, Vaj gen.
Okrajno sodišče Maribor okolica
dne 15. novembra 1950-

Amortizacije
Uvedo so postopanje za amortizacijo vred
notnic, katerih imetniki se pozivajo, naj
» danem roku priglasijo svoje pravice,
sicer se bodo vrednotnice izreklo za
neveljavno
IV R 1582/50—4
11947
Tuirnšek Friderika, Ljubljina, Trdinova
8/1, prosi za amortizacijo hranilne knjižice
št. 1543 bivše Posojilnice na Frankolovem
v. z. z n. z. na ime Habič Jože, Ljubljana,
e «tanjem od 30. IV. 1947 po 1377 din,
zdaj naložena pri Kmetijski zadrugi, hranim.! ta kreditni odsek, Frankolovo. Priglaeitveni rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. novembra 1950.
II R 847/50-4
11883
Veber Jožko iz Starega divora 30 prosi
za imortizacijo izgubljene hranilne knjižice bivše Okrajne hranilnice in •••••••,ce v Škofji Loki 377, z vlogo v obračunekem znesku 3090.52 din. Priglasitveni
roik: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Kranju
dno 10, novembra 1950.
I R 76750—4
11787
Hribwäek Pavla roj. Fink, vdova po
dentistu v Zagorju ob Savi, prosi za
amortizacijo izgibljene življenjske police
št. 911794/115678, izdane 27. V. 1938 od
Assicurazioni Generali v Trstu, filialna
direkcija v Zagrebu na znesek 20.000 din
rn ime korietnika Hribovska Ivana mlZačetek zavarovanja 1. VI. 1938, konec
1. VI. 1961. Priglasitveni rok: tri meeece
od te objave.
Okrajno sodKče v Trbovljah
dne 6. novembra 1950.

Oklic dedičem
naj v danem roku priglasijo sodišču
svojo dedne pravice aH imenujejo pooblaščenca, ker jih bo sicer pri zapuščinski
r
izpravi zastopal skrbnik, nesprejeti do
leži pa bodo izročeni državi
O 794/50—5
•8•5
Winkler Avgust, mali posetnik pri SvLovrencu na Poh. 51, roj. 14. VIII- 1865,
je 21. VII. 1945 umri brez poslednje volje, Dedinja Winkler Hedvika, nečakinja,
živi neznano kje v Avstriji. Skrbnik je
Kbmpfer Franc, upravnik pošte pri SvLovrencu, priglasitveni rok: šest mesecev
od te objave.
Okrajno »odišPo Maribor okolica
dne 11. novembra 1950.

URADNI LIST LRS

$toy. 85-21. XL 1950

iiazni oglasi
11886

Öt 292/2—50

Razpis
Rektorat medicinske VìPW-O šole v Ljubljani razpieup:
1 asisteotsko mesto na interni kliniki,
1 .-isistentako mesto na tnstütiutu za sodno
medicino in Î docenteko mesto na r>e-iiatričnj kliniki,
Prošnje, apiremijeae e potrebnimi pruogami, je treba vložiti na Rektoratu medicinske visoke Me, Ljubljana, Vrazov trg
4/1 do M. XI. 1950.
Rektorat medicin^ visoke šolo
POZIVI UpTifv«?ïïi 'H 4".•"^^'••-•.
nat v danem roku priglasijo terjat» e
oziroma poravnajo evoje obveznosti do
podjotij v likvidaciji, sicer hodu dolgovi
sodno izterjani
11991
Z odločbo OLO Ljubljana okolica št.
3352/1 z dne 18. X. 1950 je prešla Električna zadruga Dolsko v likvidacijo. Priglasitvenri rok: trj mesece po tej objaviElektrična zadruga Dolsko pri Ljubljani
, 11882
Z odločbo OIO Ljubljana okoli«) z dno
7. oktobra 1919 It. 2819/2 je Vodovodna
zadruga v Medvodah T. s. z o. z- prenehalla poslovati in je prešla v likvidacijo.
Briglasitveni rok: do 16. XII. 1950.
Likvidatorja
11338-3.2
Potrošniška zadruga v Šenčurju pri
Kranju e podružničnim na Visokem in ?
Voklem je prešla v likvidacijo. Priglasitvenl rok: do 81. XII. 1950.
Likvidacijski odbor

Izpuh I iene listine
•••••••••••
Ahmotagič Mamut, Maribor, Kdoveka
št 22, delavsko knjižico et. 28780, Mano
llötfi
v'Münchemi, Nemčija.
Anžur Ivan, Polje 22, prometno knjižica za kolo, evid. it 19288, tov. K. 86110.
11841
Avto-moto zveza Slovenije, •••••••,
Celovška 23, prometno knjižico St. 14170
osebnega avtomobila znamke >Fiat liuuc,
n93b
reg. §t. S-1970.
Bario Poter, Ljublana, Mahničeva: 19,
tablico za kolo St. 4843.
"«59
Borce Rado, Ljubljana, Povšetova • sofereko izkaznico, izdano v Gorici. 118d4
Bradač Viktor, Loška ras, KLO Pod.
turn, vojaško knjižico12021
Brodnjak Alojz. roj. 10. V 1883, For.
min 28, p. Sv. Marjeta pri MoskanjcJh,
nrometne» knjižico za kolo, reg. St. S—
20-4615.
11560
Bukovec Anton, LJubljana, Jenkova 11,
epuioevalo kovinske Sole, izdano v SiškJ.
11966
Cargnclutti Jožo, Maribor, Kejžerjeva 3,
prometno knjižico št. 513083 za kolo
znamke »Puch«, evid. št. tablice S-16-2604.
11689
Celan Stanko, Sevno 12, KLO Ločna,
vojaško knjižico.
12019

Celan Marija, Ljubljana, Dolinska 64,
osebno jzkarrrtoo in izkaznico univerze v
LJubljani.
11016
Corno Franc, Ljubljana, Polje 28, spričevalo VIII. girnimaraije, ledano v Ljubljani 1. 1945.
11833
Crncec Alojzija, Maribor, Roôpoh 220,
prometno knjižico za kolo zmaimfce >Gladiator<, evid. št- tablice S-17-6587 in ceetd.
no izkaznico, izdano v Kamilici pri Mariboru 1. 1945.
11685
Črnivec Jožef, Ljubljana, Skaručna 40,
prometno knjižico za kolo, jzdano v Medvodah.
11842
Dobelak Karel, Senežci 27, p. Velika
Nedelja, izkaznico z« kolo znamke »Waffenradc, tov. št. 3.917.663, evid- št. tablice S-20-8553.
1197a
Dcnnota A4ojz, Medvode, Sora 23,
spričevalo meščanske šole, izdiano v St.
Vidu.
11S43
Drčar Janez, Podgoia 85, KLO Straža,
delovno knjižico.
11863
Fnjiar Peter, Kranj, Huje 23, tablico
osebnega avtomobila št. S—8901, izdano
v Kranju.
11837
Globekar Franc, Ljubljana, Sv. Pefoa
58, spričevalo IV- mzreda gimnazije za
foleko leto 1947/48.
11854
Gobce Rajko, Maribor, Studen«, Obrež| na 16, delavsko knjižico št. 2361741, izdano v Mariboru.
11691
Golo Jožo, Dobmič, Korito 29, prometno knjižico za kolo št. 155199, izdamo v
Trebnjem.
11853
Grad Jožo, Tacen 88 p. St. Vid nad
Ljubljano, knjižico za kolo, št. 1890608,
št. tablice 14051.
11834
Grmck Slavka, roj. 23- XII. 1913, Ga.
brovica pri Komnu na Krasu, osebno -izkaznico, izdano od OLO Sežana in izkaznico za kolo št. S—29—343.
11098
Hartman Franziska, Ljubljana, Soteska
št, 10, osebno izkaznico.
12008
Hmelak Vinko, Ljubljana, Tyrseva cesta, osebno izkaznico St. 040963.
11780
Ivancic Franc, Tolmin, Brunov drevored 4, evid. tablico za motorno kolo št.
S-05300.
11620
Janrnik Francka, Ljubljana, Zg. Hrusica 49, osebno izkaznico, izdano v Ljubljanj in prometno knjižico za kolo, izdano v
Ljubljani.
11836Jandric Milorad, podporočnik, voj. pošta 1170, St. Peter na Krasu, oficirsko izfciznico št. 7280, izdano od voj. poŠte
7964, II. Bistrica.
11504
Janežič Julij, Ljubljana, Miklošičeva,
obrtno pričevalo avtomehanike, izdano v
Zagrebu,.
11844
•••• Sergcrj, Ljubljana, Vimarjeva 35,
indeks, izdan na pravni fakulteti v Ljubljani..
11932
•••• ïoïica, Ljubljana, Vodnikova 99,
spričevalo III- gimnazije iz L 1947/48.
120O7
Jesenko Viktor, Maribor, Pobrežje, Prelogova 7, delavno knjižico št. 863, izdono
pod zap. št. 38.
11878
Jesenski Tiber, Ljubljana, Ftramkopaneka 20, inđoks. izdan na medicinski fakulteti v LJubljani.
11033
Kadivec Tilka, Kr,anj, Hraetje 1, prometno knjižico za kolo št. 390867. 12015
Kajfcž Jakob, Ptuj, vojaško knjižico, jzdano od vojaškega urada v Ptaju. 11681

Stran B3!7,
>Kemofenna<4ja<, Ljubljane, prometno
knjižico št- 767, izdano cd NM Y Ljubljani
za tovoxiri. avto znamke »Chevrolet«:, reg.
M. S-0726.
12009
Keržan Nevenka, Ljubljana, Podturn 4,
delovno knjižico,
11997
Kleindienet Mara, Ljubljana, Poljanska
št. 28, diplomo o strokovnem učiteljskem
iïpitu, izdano junija 1947.
11942
Kmetijska zadruga, Ljubljana, Maistrova 10, knjižico za tnkolo, izdano v Ljubljani.
12012
Kočar Albin, Polje, Studenec 36, prometno knjižico za kolo.
11939
Kogoj Angel, uslužbenec pri Gospodarskem aivtopodjetjiu, Kočevje, delovno knjižico.
11934
Kolarič Anton, Središče ob Dravi, evid.
tablico za kolo št. št. S—20—9253, izdano
od 0L0 Ptuj,
11609
Kolenc Peter, Maribor, Studenci, Heroja
Seroerja 8, vajeniško knjižico, izdano "
Mariboru 1947 in spričevalo obrtne šole
v Mariboru za leto 1949.
11686
Koltaj Mihael, Ljubljana, Idrijska 5,
| indeks, izdan na gospodarski fakulteti •
Ljubljani.
11846
Korenjak Hinko, avtomehahik, Podvinci
št 14, Ptuj, prometno knjižico za kolo
št. S-20-1507 znamke >Waffenrad Steve^ tov. St 313833, izdano • Ptuju.
11550
Koželj Andrej, Kamnik, Tunjice 37, prometno knjižico za kolo.
12004
Koželj Jane/, Kamnik, Tunjice 87, prometno knjižico za kolo.
12008
Koželj Jože, Kamnik, Tunjice 87, osebno izkaznico.
12005
Krhin Franc, Dol. Gradisce, KLO Gradišče, knjižico za kolo, evid. št. 216.
12020
Kovačevski R*do, Ljubljana, Središče 1,
Indeks univerze v Ljubljani.
11840
Kragelj Marija, Ljubinj 26, Tolmin, roj.
17. VII. 1881, Ljubinj 26, osebno izkaz,
nico.
11925
Kupec Rafko, Ljubljana, St. Vid 101,
dijaöko knjižico avtomehandöne stroke.
11941
Lahajnar Alojz, Okolja Loka, poveljstvo
straže KPD. preklic o izgubljeni uslužbenski knjižici št. 55847, objrvljen v Ur.
listu LRS, št. 28, ker se je knjižica medtem našla.
11973
Lapornik Ivan, Maribor, Vodnikov trg 3,
vojaško knjižico, izdano v Otočcu, Lika
1947 in osebno izkaznico, izdano v Mariboru 1948.
11874
Lazič Grnjo, voj. pošta 8229, Ljublj'na,
vojsko izkaznico, izdano od poveljstva v
Ljubljani.
11R31
Lešnik Anton, Pekre <S68 pri Mariboru,
spričevalo VII. n^zreda mešane gimnanie
v Mariboru, vpisna št 7, za leto 194R/46.
11RS0

Lukež-Vedlin Marjana, Ljubljana. K"'nikova 21, prometno knjižico za koln št.
S—1—21503.
11R56
Oven Joža. Velika Loka 7, Trebnje,
uelužbenslko železniško karto št. U —
Velika Loka, Trebnje.
11739
Markoja J^žef, Odranci 282, p. BeHinol,
osebno 'zkaznico št. 95, izdano v LendnvL
11468

Martinïlï Jože. Jesenice •,• Goir., Ciril
Metodova ulica. lovska soba 2, delovno
knjižico št 2361859.
12»)17
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Martinčič Miro, Maribor, Pobrežje, Ulica t Pristovnik Konrad, livarski mojster, CiXIV. divizije 4, evid. tablico št. S-16-0494Ó
gonca 29, p. Bistric, dovoljenje za naza motorno kolo št. 10159.
11693
bavo orožja št. 3678, reg. št. 90 z dne
Marze] Maks, Golavabuka 52, p. Slovenj 9. IX. 1950, izdano od poverjeništva za
notranje zadeve 0L0 Poljčane in promet.
Gradec, orožna Meta: št. 101, kaliber pu8ke dvooevke 20 mm, št. 871.286-22 in ka- no knjižico za kolo, evid. št 5507- 11618
liber druge pnžke 16/•.••••, St. 579.
Presene Miklavž, Ljubljana, Kongresni
11555 trg 4, indeks; izdan od filozofske fakulteMarin Frane, Sv. Tomaž, Traovoi 12, te v Ljubljani.
11849
prometno knjižico za kolo H. 4682.
Prošek Matilda, Dol pri Ljubljani, Sv11969 Jakob ob Savi 2, prometno knjižico za
Mom Jožef, Pokose 16 pri Zg. Poljekavi, kolo št. 8-2-10803, evid. št 0202591.
letno spričevalo V. razreda klasične gim11968
nazije v Mariboru za šolsko leto 1945/46.
Puhman
Anton,
Kamnica
47
pri
Mari11692
boru,
prometno
knjižico
za
kolo
številka
Narad Frančiška, Črnuče 29, osebno iz- 2111128, evid. št. tablice S-17-7055.
kaznico, izdano v Črnučah.
11970
11879
Nemec Ivan, uslužbenec okrajnega pod.
Radonu!
Sabina,
Ljubljana,
St.
Vid
56,
jetja za odkup v Dol. Lendavi, evid. tablica št- S-03709 za kolo znamke >Siegiiar<. osebno izkaznico št. 006896) izdano v Sa11855
11737 rajevu.
R&tajc Anton, Maribor, Einspilerjeva
Pak Ludvik, Sv. Jakob v Slov. gor., vo.
št. 34, Šofersko izkaznico št. 983, izdano
jaško knjižico, izdano v Šibeniku oktobra
v Mariboru11876
1948.
•687
Pečar Terezija. Maribor, Tezno, MurRebolj Olga, Ljubljana, Grablovičeva 8,
nova 11, prometno knjižico za kolo znamoeebno izkaznico št. 98S37, izdano v Ljubke >Verea< št 19949, evid. št. tablic« Ijani.
11936
S-16-12443.
11881
RoWek Jože, roj. 14. II. 1892, Mežica 54,
Pelan Zinka, Zagorje 3, invaliderò izprometno tablico št. 3459 in prometno
kaznico 058756.
11'JlO knjižico za kolo znamke >Veeta«, steviika
Perger Greta, tovarna perila, Ptuj, knji- okvira 89336.
11557
žico za kolo.
11615
Rozmane Anton, delavec, Vrhnika, Nova
Peterka Anton, mizar, Dob, Zaug 21,
i^eeta 36, izpuetnico osnovne šole na Vrhosebno izkaznico, izdano v KammiiJ In niki iz leta 1922 in spričevalo o dovršeni
prometno knjižico za kolo, izdano v Kamobrtni nadaljevalni šoli na Vrhniki iz
niku.
11835 1. 1925.
11607
Petrič Rafael, Ljubljana, Ümdiäce 2,
Rucigaj Alojzij, Ljubljana, Zaloška 113,
osebno izkaznico in prometno knjiži -,o za
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
kolo, evid. St. 13927, izdano v Ljubljani.
12013
11851
Sorten Roeka, Kamnik, Mengeš, proPezdirc dr. Jože, Ljubljana, inde«, 'zmetno knjižico za kolo, št. tablice S-3dan na gospodareki fakulteti v LjuoiVmi.
12371.
11966
11845
Skaia
Ivan,
Maribor,
Komenskega
9,
Pisar Franc, Šmartno 109, knjižico za
kolo št. 665309, št. tablice 288 in jeebne prometno knjižico za kolo znamke Olymizkaznico.
11978 pia« št. 45664, evid št. tablice S-16-8026
11873
Plazovnik Alojz Maribor, Zolgeneva 20.
Skubie Franc, Ljubljana, Ob Ljubljanici
prometno knjižico za kolo znamke Pan71, oeebno izkaznico, ladano v Ljubljani.
ther« št. 647409, evid. št. tablice S-1611838
11119 in oeebno izkaznico, izdano v Mariboru.
11875
SGP >Pionir«, Novo mesto, evid. ta.
Ploško Viljem, Ljubljana, Gerbiceva Hlico za tov. avtomobil št. S—8297. 11865
št- 91, prometno knjižico in kolo Številka
Smeh Ana, Maribor, Studenci Ruška 93,
11297, št. okv ra 17917017.
11935
prometno knjižico za kolo št. 1112032,
Podjetje za globinsko vrtanje, Ljubljana, evid. št. tablice S-16-80S2.
11688
Vilharjeva 33. evid. 'ablicr št. S-988'
Sorokin Afanazij, Ljubljana, Ceeta dveh
osebnega avtomobila >Lancia<.
1200,?
cesarjev 185, oeebno izkaznico, izdano v
Podjetje za melioracije Ljubljana, baza
Ljubljani.
12011
Ptuj, delovno knjižico št. 1099637 na ime
Sortne Miran, Brode, KLO Zminec, knjlKovačič Juni Bare, roj 10. •. 1906 »
Koloribi, ok.ai Čaka'«c
11679 žro za kolo, Št. tablice 12811, št. okvira
57753.
11680
Podlesnik Srecìko, ro, 31. X. 1913, 'nd.
Standohar
Margareta,
babica,
Predgrad
Inspektor pri Gozdni manipulacij] v Ru
šah. uslužbeneko knjižico, izdano od LIP, 69, Stari trg ob Kolpi, ehižbeno knjižico
11862
Maribor, osebno izkaznico. Izdano od. KLO št. 13571.
Smnlnik in potrdilo z« prošnjo z« irola«
Strajnar. Tonika, Ljubljana, Albanska
liet.
11621
št. 49, oeebno izkaznico, izdano od KLO
Prokopa.
12014
Potrošnika zadruga rajona ITI Ljnbljana
v likvidaciji, knjižico za kolo znamke
Zregelj Andrej, Ljubljana, Breg 20,
>Vieta<, evid. St. 30968, tovarniška števil.
knjižico za kolo, evid. Št. tablice 34088,
ka 1819997.
11923 ladino v Ljubljani.
11832
Požar Vladimira, LJubljana,. TugomerStrle Jelka roj. 5. I. 1924, zdaj pri
jeva 7, spričevalo VI. drž, gimnazije v Okrajni menzi, Kranj, delovno knjižico
L; .iiijanl.
119S7 št. 1390430. izdano 28. VIL 1947. 11639

Ste*. 86 - 21. XI. I960
Suhadobnik Marijan, Breg 31, p. Kranj,
knjižico za kolo in potrdilo o zaposlitvi.
11451
Šalamun Tomaž, Stara Nova vae, p. Križevci pri Ljutomeru, prometno knjižico za
kolo št. NM 486721, evid. št. tablice
8-2089.
11946
Sirec Jožef, Ptuj, Gregorčičev nasad 1(
knjižico za kolo znamke »Puchc, št. okvira 111-972, evid- št. tablice S—20—822 in
knjižico za kolo znamke »Kosmos«;, številka okvira 510257, uvid. št. tablice S—<;0—
2697 •-• ime Sirec Jožefa.
11601
Sprajcar Ivanka, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta XI št. 15, prometno knjižico
za kolo.
11940
Spreioor Alojz, Stare žage, KLO Podturn, osebno izkaznico, vojaško io kolesarsko knjižico.
12018
Straus Jožica, Korena, p. Barbara v
Slov. gor-, prometno knjižico za kolo
št. 1732, evid- št. tablice S-16-5318. 11872
StrukcJj Anton, LJubljana, Gerbičova
št. 42, šolsko spričevalo •. razreda gimnazije.
11415
Suligoj Ivana, Ljubljan/i okolica, Dolenja vas 2, knjižico za kolo, evid. št. S—
23—13524, izdano v Polhovem Gradcu.
11830

Ticai Franc, Medvode, Vaše 40, šofersko člansko izkaznico št. 145128.
11848
Tlčar Štefanija, Medvode, Vaše 40, prometno knjižico za kolo.
11847
Uprava bolnice TBC Topolšica, evid.
tablico št. S-4615 tovornega avtomobila
>ChevroM<,
10583
Vasif Boziljka, Maribor, dela/vno knjižico št. 3845749, izdano v Senti, •••••.
11871
Vasit Bosiljka, Maribor, delovno knjiin 3 motornega kolesa 500 cem, vozniška
knjižica št. 3944.
11945
Veseli* ing. Miran, Maribor, Vinarska
s». 4, pvid tablico št. 04889.
11600
Voncina Rafael. Maribor, Kosairjeva 54,
lojaško knjižico št. 3182/185, izdano v
Mariboru 1947, šofersko izkaznico za
rptošna vozila št. 2228/1, prometno knjižico za kolo znamke >Vibtoriac številka
1375148, evid- M. tablice S-16-114. 11877
Vrhoree Leon, Kamnik, Podgora 2, delovno knjižico »t. 1497367.
12001
Zaniè Slobodan, Ljubljana, Cesta v Roînr, dolino, indekf» kemične fakultete ta dijaško izkaznico.
11943
Zelenik Anton, Zamušani 72, šofer-traktorist voznik II- razreda, .talone št. 34,
d-toio od Obkmtnfipa komiteja 1950.
11561'
Zidari? Karolina, Slov. Javornik, VoJ.
kova 4, oeebno izkaznico, tediano v St
Jerneju.
11S29
ZnMi4-)f Vladimir. Drenovec 12, Bizelj«
oko, evid. tablico za kolo št. S-ll-6059.
11552
Zupane Štefanija. Hrastnik ob Savi, vila
Pecnilk 38, roj. 15. XI. 1914 v Skrljeru.
Bakar, oeebno Izkaznico št. 145793, izdano
7. VI. 1946 v Zagrebu.
11675
Zabkar Jože, miličnik na postaja LM
Salovoi, tekstilno knjižico, izdano od Mi
nota št. 613. M za leto 1950.
•469
Železniški artooddelek, Ljubljana, avtomobilsko tablico št. S-1027.
^452
Žumer Ciril, Kamnik, Tunjiška mlaltfu
prometno knjižico za kolo.
I200fi

jtzdaja >Uradoi liât LBS*. Direktor jo odgovorni urednik: dr. Raefcko Močnik, tiska tiskarne >Toneta Tomšifca< v Ljubljani
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Letnik VII

Ster. 36

Razglasi in oglasi
Razglasi ministrstev
in ljudskih odborov
Spremembe
rodbinskega 'mena
Poverjenik za notranje zadeve oblast,
nogi LO Maribor je z odločbo z dne
8. XI. 1950 po 21. členu zakona o osebnih imenih dovolil:
da ee črakoviču Zvonimirm, roj- •&*•
X. 1949 v Puconoih, M. Sobota, stanujoèemu v Puconaih ll>9, spremeni rojstno
ime Zvonimir v Leopold.
St. IV 653/2-50
l*888
da eo Glaser - Zazula Alenki, roj.
23. III. 1926 v Mariboru, profesorski pripravnici na gimnaziji v Rušah, stanujoči
v Rušah, spremeni rodbinsko •e »
O1«1*61-

,1007

fit, IV 849/1-50
»887
Spremembi veljata od dneva te objave.
Ljudski odbor Mariborske oblasti
poverjeništro ia finance-

Register državnih
gospodarskih podjetij
Pri vsaki registraciji Je sedei podjetja
označen » besedilu, dan vpisa, spremeni.
be aH izbrisa pa r datumu

Vpisi
2049.
Besedilo: Mlinsko podjetje, Maribor.
Poslovni predmet: Mletje žita to izdelovanje testenin ter mlevekin izdelkov na
industrijski način.
Ustanovitelj podjetja: Vhda •*^.^ločba št S-zak 455 z dne 19. X- 19o0Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija na prehrambeno industrijo LRS.
Podjetje zastopata in vai podpisujeta:
Bruman Jože direktor. Kislih Stelka.
računovodja, po zakonitih pooblastilih.
Mistrstrstvo za îinance LRS. LJubljana
dne 6. novembra 1950.
fit 243532 - 1950
1209o

•
2050.
Besedilo: »Slovenija - ïi^ppr0•««.
podjetje za izvoz «vine in živilskih proizvodov (Ljubljana).
Poslovni predmet: Nabup in izvoz živine prašičev, meenih izdelkov, črev, mleka in mlečnih izdelkov.
Ustanovitelj podjetja: VTada LRS, odločba St- S—zaic 439 « dne 31. X. 1950.
Operativni upravni voditelj: Ministrstvo
za državne nabwe LRS.
Podjetje zastopata in zanj podpihujeta:
Franine Mirko, direktor. Mravlje Fra.
njo. v. d. glaraepa računovodje, po zafco
ni•h poôbVstttib.
Mstretretro » finance LRS. Ljubljana
dne 10. noveitftra 1950.
6t 243 534-1950
•01

Spremembe:
2051.
Besedilo: Podjetje za generalna in
srednja popravila avtomobilov, Celje.
Izbrise se Stojan Andrej io vpiše:
Dobovišek Vera, glavni računovodja, ki
sopodpieuje listine po 47- členu splošnega
zakona o drž. gosp. podjetjih.
St. 243 25/5—1950
12097
Besedilo: Lesno industrijsko podjetje,
Dravograd.
Izbriše ee Bezlaj Leopoldina in vpiše:
Veržun Adolf glavni računovodja, ki
eopodpieuje listine po 47. členu epi. za.
kona o drž. gosp. podjetjihSt. 243 75/2-1950
12094
Besedilo: >Koteksc, podjetje za promet
s kožami in tekstilnimi surovinami, Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odslej: Generalna direkcija za tekstilno in usnjareko industrijo LRS.
St. 243 481/1-1950
12093
Mistrstrstvo za iinance LRS, Ljubljana
dne 6. novembra 1950.
2052.
Besedilo: Kemična tovarna, Domžale.
Izbrise se Krašnja Franc in vpiše:
ing. Dolenc Frone, v d. direktorja, ki
podpisuje eamostojno, v obsegu zak. pooblastil m pravil podjetja.
St. 243 477/1-1950
121»»
Besedilo: Podjetje *a remont mlinov
Domžale — Studa.
Poslovni predmei odslej: Oskrbovanje
mlinskih podjetij v Sloveniji z mlinskim
tehničnim gradivom
Izbriše se Kralj Jože in vpiše:
Ribnikar Kristijan, direktor, ki podpisuje samostojno, v obsegu zik. pooblastil
in pravil podjetja.
fit. 343 410/1-1950
12106
Besedilo: Les. Ljubljana.
Izbriše ee Jerman Vinko in vpišeta:
Legat Riko direktor in Kuhar Marija,
računovodja, ki podpisujeta po zakonitih
pooblastilih.
St. 243 63/4-1950
12103
Besedilo: Tovarna kleja, Ljubljana.
Izbriše se Počkaj Rado in vpiše:
Martelanc Miroslav, glavni računovodja,
ki eopodpieuje listine po 47. členu spi.
zakona o drž- gosp. podjetjih.
St. 243520 - 1950
11204
Mistrstrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 14. novembTa 1950.
2053
Besedilo: »Exportprojekt«:, Ljubljana.
Jugoslavija.
Izbriše se Snuderl Boris in vpišejo:
Cunder Stane, direktor, Adamič Mila,
glavni računovodja in Hubad Mila, knjigovodia ki podpisuje po zakonitih pooblastilih,
•Mistrstrstvo za finance LRS. Ljubljane
dn- 11. novembra 1950.
St. 243 186/1—195»)
12102

2054.
Besedilo: Tekstilna tovarna >Tntek~ic,
Kranj.
Vpišejo se pooblaščeno! za podpisovanje:
Jezemik Pavel, tajnik, Indihnr France,
glavni računovodja, Andoljšek Alojz namestnik gl. računovodje in Rugale Mar.
jan, knjigovodja ki podpisujejo po zakonitih pooblastilih.
Mistrstrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 10. novembra 1950.
St. 243 533-1950
12100
2055.
Besedilo: Predilnica in tkalnica, Maribor.
Izbriše se Cesnik Valentin in vpiše:
Ivič Vilko, tehnični vodja ki podpisuje
v odsotnosti direktorja, v istem obsegu
kot oni.
Mistrstrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 9. novembra 1950.
St. 243470/2-1950
12099
2056.
Besedilo: Rudnik črnega premoga. TL
mav (Vremski Biitof).
Izbrišeta ee Slokan Franc. Praznik
Franc ter vpišeta:
Praznik Franc, direktor in V4toveo
Franc glavni rač.tmovod|a, ki podpisujeta
po zakonitih pooblastilihMistrstrstvo za finance LRS. Ljubljana
dne 8. novembra 1950.
St. 243 310/1-1950
12098
2057.
Besedilo: Lekarna St. Vid, Ljubljana.
Izbriše se Mr. Komotar Nadn in vpiše:
Mr. ph. Oblak Jože. upravnik.
Fin. št. 4022/50
12061
Besedilo: Lekarna S'ška, Ljubljana.
Izbriše se Mr. ph. Mušič Ljuban in
vpiše:
Mr- ph. Komar Bojana, upravnic.
Fin. št. 4021/50
12060
Besedilo: Podjetje za sečnjo lesa Ljubljana, (sedež odslej- Reeljeva 24).
Izbriše se Ouček Mira in vpiše:
Marn Ana, računovodja.
Fin. št. 4053/50
12063
Besedilo: Podjetje »Pohištveno mizarstvo«:, Ljubljana.
Izbriše se Veber Božo in vpise:
čuček Mira. računovodja.
F.in. št. 4»)73/50
12059
Besedilo: Podjetje »Umetnina«, Ljubljana.
Vpišeta ee:
Perušek 8onJa ki podpisuje v odsotnosti direktorja in Bucik Anice, ki podpisuje v odsotnosti računovodje.
Poslovni predmet odelej: Komisiteka
prodaja.
Fin; i St. 4057/80
1;2062
Besedilo: Mestno gradbeno adaptarijsko
podjetje »Obeova«, Ljubljana. Smartinska
cesta 21.
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Izbriše »e Skubie Franc m vpiše:
Zrimšek Jože, direktor ki podpihuje v
obsegu zakonskih pooblačil in pravil podjetja.
Pin. St. 4060/50
120Ö4
M LO Ljubljana, poverjen,št\ o za finance
dne 16. novembra 1950.
2058.
Besedilo: Gostinstvo, Olju.
Vpiše ee nova poslovalnica: HoteJ Ev.
ropa, Celje, Kidričeva 6.
IX—2355- 1950
12129
Besedilo: Lesno predelovalno podjetje,
Celje.
Izbrišeta ee poslovalnici Mizarstvo I,
Mariborska 13 in Mizarstvo II Mariborska
63 ter vpišeta novi poslovalnica: Sodarftvo, Medlog 14 in Parna žaga, Maribor
eka cesta 9.
Poslovni predmet odslej še: Sodareka
dein in rezanje lesa na razne načine.
IX-2384—1950
12127
Besedilo: Pomoinj stavbeni obrati,
Celje.
Izbriše so poslovalnica Slikarstvo, pieekarstvo in črkoslikarftvo v Prešernovi
6, ostaneta pa poslovalnici: Kammoseštvo
in cementninarstvo Razlrgova 7 in Pečarstvo, Mariborska 16.
IX—2366—1950
12127
MLO Celje, poverjeništvo za finance
dne 18. nevembra IOJO.

•

2059.
Besedilo: Inštalacije, Celje.
Izbriše se poslovalnica Inštalacije- kle.
pijretvo v Zidanškovi 9 in vpišeta novi
poslovalnici: Strojno ključavničarstvo, Delavska 10 in Strojna tinomehanika, Drap.
Sinova 16.
Poslovni predmet odslej še: Strojno
kluičavničaretvo in f'na mehaniki.
MLO Celje poverjeništvo za finance
dne 17. novembra 1950.
St. IX-2380-1950
12125

•

2060.
Besedilo: Inštalacije Celje.
Izbriše ee Leskošek Ludvik in vpiše:
Sentjurc Hari, ravnatelj.
St. IX-2330—1950
12131
Besedilo: Prevozništvo. Celje.
Izbriše se Poznik Justina in vpiše:
Slanen Francka, računovodja.
S| IX-2318-1950
12133
Besedilo: Tekstilna tovarna. Celje.
Pri rarunovodjii Klavžar Mariji ee poetavi: sedai omožena Plausteiner.
St. IX-2327—1950
12132
Besedilo: Zaloga piva Celje.
Izbriše ee: Naprudnik Drago in vpišeHojnik Jože. ravnaitelj.
St. IX -2449-1950
12124
MLO Celje, poverjeništvo za finanee
dne 20. novembra 1950.

•
20fi1

Besedilo: Mizarstvo, Celje.
Izbriše ee poslovalnica Parna ž>ga na
Mariborski cesti 9. Poslovalnice, ki poslujejo še so: Stavbeno mizarstvo Stanetova
22, Pohištveno mizarstvo. Kerenlkova 17,
Specialno mizarstvo, Tovarniška ulica 8
im Tapetništvo, Zidanškova ulica 21.
MLO Celje, poverjeništvo za finance
dne 16. novembra 1950.
St. IX-2331-1950
12130

2U62.

tiesedilo: Mlekopromet, Celje.
Izbriše ee Kundič Marko in vpiše:
Cede Alojz, ravnatelj, ki podpisuje po
zakonitih pooblastilih.
St. IX-2126-1950
12134
Besedilo: Živila. Celje.
Izbriše se Variée Ivan in vpiše:
Doler Stanko, ravnatelj, ki podpisuje po
zakonitih pooblastilih.
St. IX—1994—1950
12135
MLO Celje, poverjeništvo za finance
dne 21. novembra 1950.

•
2063.
Besedilo: I. mestna lekarna, Celje.
Vpišeta 6e Mr. Ditrih Vida upravnik
in Strupi Julija, računovodja, ka podpisujeta po zakonitih pooblastilih.
St. IX-1994-195Ü
12137
Besedilo: 11. mestna lekarna, Celje.
Vpišeta se Mr. Zeienik Marija, upra/v.
mik in Strupi Julija, računovodja, ki podpisujeta po zAkonitih pooblastilih.
St. IX—1685-1950
12138
Besedilo: III. mestna lekarna. Celje.
Vpišeta ee Mr. Cubila Zora, upravnik
in Strupi Julija računovodja, ki podpi.
6ujeta po zakonitih pooblastilih.
St. IX-1684—1950
12139
MLO Celje, poverjeništvo za finance
dne 28. oktobra 1950.

•
2064.
Besedilo: Državni kino, Domžale.
Izbrišejo se Tratnik Ivan, Vobič Ciril
in Vidmar Vinko ter vpišejo:
Vilar Felicijan, upravnik mestnih pod.
jetij, Vobič Ciril, šef knjigovodskega centra, Kavčič Jože. finančni poročevalec in
Lavrič Stana, upravnica, ki podpisujejo
po zakontih pooblastilih.
0L0 Kamnik, poverjeništvo za finance
dne 14. novembra 1950.
Št. 2593/IH 1950
11963

•
2065.
Besedilo: Mehanična delavnica. Dom.
žale.
Izbrišeta ee Tratnik Ivan in Vidmar
Vinko ter vpišejo:
Vilir Felicijan, upravnik, Vobič Ciril,
šef knjigovodskega centra, Kavčič Jože,
finančni poročevalec, Praprotnik Mane,
poslovodja, ki podpisuje po zakonitih pooblastilih.
St. 2588 III 1Ô50
12119
Besedilo: Mestna čevljarska delavnica
Domžale.
Izbrišeta se Tratnik Ivan in Vidmar
Vinko ter vpišejo:
Vilir Felicijan, upravnik, Vobič Ciril,
šef knjigovodskega centra, Kavčič Jože,
finančni poročevalec, Felt Vinko, poslovodja, ki podpisujejo po zakonitih pooblastilih.
St. 2583 III I960
12116
Besedilo: Mestna ekonomija, Domžale.
Izbrišeta se Tratnik Ivan in Vidmar
Vinko ter vpišejo:
Vibr Felicijan. upravnik, Vobič Ciril,
šef knjigovodskega centra, Kavčič Jože,
finančni poročevalec, Kovač Si^ne, poelovodja, ki podpisujejo po zakonitih pooblastilih.
St. 2584 III 1Ô50
12117

Stev. 36 — •. XII. I960
Besedilo: Medina gostilua, Domžale.
Izbrišeta ee Tratnik Ivan ra Vidmar
Vinko ter vpišejo:
Vihr Felicijan, upravnik, Vobič Ciril,
šef knjigovodskega centra, Kavčič Jože,
finančni poročevalec, Kovač i>t.?no, pošlovodja, ki podpisujejo po zakonitih pooblastilih.
OLO Kamnik, poverjeništvo za finanoe
St. 2586 III 1950
12118
dne 20. novembra 1950.

•

2066.
Besedilo: Mestna mizarska delavnica,
Domžale.
Izbriše ee Tratnik Ivan in vpišejo:
Vilar Felicijan upravnik, Vobič Felicijan, šef knjigovodskega centra, Kavčič Jo.
že, finančni poročevalec, Žagar Jože, poslovodja ki podpisujejo po zakonitih pooblastilih.
St. 2592 III 1950
12122
Beeedilo: Mestna pekarija Domžale.
Izbriše ee Tratnik Ivan in vpišejo:
Vilar Felicijan. upravniik, Vobič Ciril,
šef knjigovodskega centra, Kavčič Jožo.
finančni poročevalec in Koncilja Pavel,
poslovodja.
St. 2590 III 1950
12121
Besedilo: Pionirska restavracija, Domžale.
Tzbriše se Tratnik Ivan in vpišejo:
Vilar Felicijan, upravnik. Vobič Ciril
šef knjigovodskega centra, Kavčič Jože,
fin/mčni poročevalec to Cerar Antonija,
poslovodja.
St 2589 III 1950
12120
OLO Kamnik. ••••••••••• za financo
dne 18. novembra 1950.

•

2067.
Besedilo : Odpad, RL0 III (Ljubljana,
Bohoričeva 23).
Izbrišeta se Pire Jožef in Gorenc Lojze 1er vpišejo:
J.^nčič Franc, upravnik, Poljane Franc,
komeiroialiisit in Peršin Anica, poverjenik
za komunalne zadeve.
St. 6662/50
U9S9
Beeedilo: Prevozništvo, BLO III (LjubIjana, Poljanska 6*)).
Izbrišeta ee Jammik Anton in Pire Jože ter vpišejo:
Rupert Anton, upravnik, Poljane Franc
komercialist, Peršin Anton, poverjenik za
komunalne zadeve in Požonel Franc, računovodja.
St. 5661/50
11990
Besedilo: Uprava zgradb. RLO III
(Ljubljana, Jegličeva 15).
Izbrišeta ee Baraga Stanko in Sernbrek
Julka ter vpišeta:
Gogala Vilko, upravnik In Bricclj Ceferin. poverjenik za stanovanjske zadeve.
St. 5663/50
11988
RLO III, Ljubljana, poverj. za finance
dne 16- novembra 1950.
2068.
Besedilo: Obrtno podjetje >PohiStvoc>
Ljubljana. Predjamska 32.
Izbriše ee Juvan Ruža in vpiše:
SuštaTŠič Venera, knjigovodja.
RLO IV Ljubljana, poverj. za financ©
dne 21- novembre 1950.
••. St. 83S0/50
•23
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2069.
Besedilo: Krajevna podjetja, Dol. Logatec.
Vpièe ee novi obrat: Otroška restavracija.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj je KLO DoL Logatec.
Podjetje zastopajo im zanj podpisujejo:
Lenaršič Ciril, upravnik Vidmar Fnni,
namestnik. Cilenšeik Sonda, računovodja,
ved po zakonitih pooblastilih.
0L0 Ljubljana okolica, poveri, za finance
dno 18. novembra 1950.
St. 969
12065

•

2070.
Besedüo: Krajevna podjetja. Dol. Logatec.
Vpišeta se nova obrata: Remont podjetje
(popravilo zgradb in jarmih naprav) ter
Sodareka delavnica (izvrševanje veeh sodarekih del).
St. 969
12209
Besedilo: Krajevna podjetja, Litija.
Izbriše ee Lajovic Metod in vpiše:
Drnovšek Ivan, ravnatelj, kd podpisuje
samostojno v vseh zadevah.
St. 1715/1
12208
Besedilo: Delavsko uelužbenska restavracija, Medvod«.
Besedilo odelej: Krajevna restavracija,
Medvode.
Izbrišejo se Dobnikrur Franc Majcen
Anica, Steri« Anton io vpišeta:
Urbaje Ferdinand, poslovodja in Bukovec Anica, računovodja, ki podpisujeta po
zakonitih 'poobkstllih.
St. 1718/1
i?Aft
Besedilo: Državna krajevna žaga in trgovina z lesom, Seniîica, Medvode.
Besedilo odelej: Krajevna žaga. Medvode.
Vpiše se novi obrat v Medvodah.
Izbrišeta se Dobnikar Franc in Starle
Anton ter vpišejo:
v
Jesenko Matevž, poslovodja, Locnikar
Franc, namestnik in Bukovec Franc, računovodja, ki podpisujejo po zakonitih pooblastilih,
«•••»
St. 1719/1
12207
Besedilo: Okrajna mehanična delavniea. Medvode.
T/v
Operativni upravni vodite) odtfej: &.IM
Medvode.
St. 1717/1
12210
0L0 Ljubljana okolica, poverj. » finance
dne 21. novembra 1950.

•

2071.
... . _
Besedilo: ••••••• podjetje suhih barv,
Dol pri Ljubljani.
..
Besedilo odslej: Okrajna industrija enhih barv. Dol pri Ljubljani.
Izbrišeta so Valjnvec RudoM. Plazei
Leon ta -vpišejo:
J_.l
top. Gorjup Drago, namestnik ravnatelja, Spenko Roai. računovodja in Tefcavc
Ida, namestnik rîcunovodje, « podptaaiejo po zakonitih pooblastilih.
OLO Ljubljana okolica, pomeri, za finance
dne 18. novembra I860.
St 977
12160

•

2072.
Besedilo: Avtopromet • Ljutomeru.
Izbriše ee sopodpieovalec dt. Saîberger
AdöW in volse na njegovo mesto
•••••• Draco.
OLO Ljutomer, povcrioništvo za finance
dne 14- riovpmbTi 1950.
St. 1394
11952

2078.

Besedilo: Trojiška usnjarna pri Sv. Trojici v SI. gor.
Podjetje je 1. septembra 1950 prešlo »
likvidacijo. Likvidator je Golob Jožef, ki
bo podpisoval za podjetje v likvidaciji.
OLO Maribor okolica, poverj. za finance
dne 11. novembra 1950.
St. 3428/2—IV/1-1950
11899

•

2074.
Besedilo: Okrajni magazin, Postojna.
Vpiše ee Dužnik Rafael, ki bo podpisoval v odsotnosti direktorja, po zakonitih predjpieih.
0L0 Postojna, pove-rjeništvo za finance
dne 15. novembra 1950.
St. 2671/1—50
12043

•

2076.
Besedilo: Mestna komunalna podjetja,
Slovenj Gradec.
Vpiše se nova poslovalnica: Industrijski
servis, Slovenj Gradec, ustanovljena z
odločbo MLO Slovenj Gradec, št- 1058/1-50
z dne 8. XI. 1950Za poslovalnico podpisujejo:
Smolčnik Ivan, poslovodja, Saivinek.
Financ, predsednik MLO ter Kranjc Alojz,
računovodja.
0L0 Slovenj Gradec, poverj. za finance
dne 13. novembra 1950.
St. 1S89/1—50
11961
2076.
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje,
Trojane (St. Gotard 6).
Besedilo odslej: Krajevno gostinsko
podjetje, Trojane (St. Gotard 8).
Operativni upravni voditelj: KLO Trojane.
OLO Trbovlje, poverjenlStvo za finance
dne 13. novembra 1950.
St. 1244/1—1950
11962

Zadružni register
Pri vsaki registraciji je sedež podjetja
označen
besedilu, dan. vpisa, spremembe ali izbrisa pa r datumu
Spremembe «
667.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom • Buru.
Na ••••• 21. IV. 1950 je bila sklenjena
sprememba pravo.
Besedilo odelej: Kmetijska zadruga,
Rut-Orant.
Izbrilejo se Keinperle Lovrenc, Črtar
Miha in Drove Martin, vpišejo pa novi
členi upravnega odbora:
Tiojar Iivan, Rut 14. Bizajl Nikolaj,
Grant 12, Keanperle Leopold, Rut ß. kmetje. Predsednik odbora je Stendler Anton.
Zt 189/4S-5
12145
Okrožno sodišče v Gorici,
dne 16. novembra 1950.

•
668.
Besedilo: Zadruga za izgradnjo stanovanjskih ••• delavcev in nameščencev
elektrogospodarstev * o. j., Maribor.
Na zboru 22. X. 195») eo bila epreme,
njena pravili v 7. ta 22. členu.
Upravni odbor sestavlja 7 članov. Iz-'
briše ee Bajžclj Franc in vp'Sefa novi
izvoljeni Sani upravnega odbora:
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Kirajšek Mirko, skladiščnik, Kettejeve
št. 8, Vaš Alojz, grad, delovodja, Pođ'.
gradišče 6, Kovači» Antra, višji delovodja,
Gosposveteka 31, vai v Mariboru.
Zadr VI 40
12142
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Gornjem Gradu.
Na zboru 24. II. 1950 eo ee spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odide j: Kmetijska zadruga T
Gornjem gradu.
Izbrišejo ee Hren Alfonz, Rifelj Ferdo,
Tratnik Terezija, Završnik Matija. Zaleznik Ivan, Prek Janez, Matjaž Jože, Rojter Rudolf in vpišejo novi dlani upravnega
odbora:
Jajnmik Malija, Sv. Ftorijan, Btenšak
Anton, Sv. Florijan 8. Krebe Iwan, Gornji
grad 10, Jelšnik Alojz, Presečnik Ivan, Sv.
Lenart, Pustoakanšek Franc, Dol 29,
kmetje.
Zadr VU 59/10
12041'
Okrožno sodišče v Ljubljani
dno 17. novembra 1950.
669.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v OrehovieL
Na zboru 19. IV. 1950 eo se •••••••••
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadrega,
Orehovlca.
Izbrišejo se Kce Alojz, Sušlar&ič Janez, Lipaj Andrej, Bemardič Janez, Juno
Franc, Pavlic Anton, AnibroZič Marija ia
vpišejo novj člani upravnega odbora:
Šiško Janez, zadružnik, Totoü vrh 9,
Pavlic Jože, delavec, Loke 16", Klajder Jože, kmet, Polista va 8, Pavüan Anton, Motao polje 10, Božič Franc, Zopuže 16, obrtnika, Luzar Franc, delavec, Cerovi log
36, Franko Francka, zadruznioa/Hraeyo 4,
Pavlic Pepoa, obrtnik, Orehovica 19. Zagore Jože, delavec, Stana vas 8.
Zadr IV 26/3
11987
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom • Sclih prj Hinjah.
Na zboru 27. II. 1950 so se spremenila
zadrušna pravila v 1- in. 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga, Sela prj lunjali.
Izbrišejo ee Novak Martin, Plut Vinko,
Breznik Franc, Pestotnik Antonija, Blatnik Anton in vpišejo novi člani upravnega odbora:
Novalk Alojzij, kmet, Vrh 4, Papež
Franc. deWec, Lopaita 22. Turk Matija,
Visejc 34. Blatnik Viktor, Ratije 9, kmeta,
Mrvar Ciril, delavec, Vis eie 42.
Zadr III 109/2
1198G
Okrožno eodišče v Ljubljani
dne 14, novembra 195*3.

•

670.
Besedilo: Kmetijska zadruga. Makole
pri Poljčanah.
Izbriše io se Vantur Franc Kropeč
BIa2 Znidar Viktor. Skrbig Males in vpišejo novi izvoljeni dani upravnega odbora:
Kranjc Albin, kmot, Varož. Mlakar
Bogdan, kmet. ein, Ložnica. Lcejak Kari,
ekonom, Makole, Vtič Stefan, kmet, Sv.
Ana. Lesjak Kari -K predsednik, Kranjc
Albin pa podpredsednik odbora.
Zadr V 95
12140
Besedilo: Kmetijska zadruga Spod.
Duplck.
Izbrišejo • Poštrfik Jožef Sabedrr
Ivan, Kranjc Franc, Pečar Alojz, Tepeh
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Martin, Simonie Ffanç Kranjc Jožef in
vpišejo ttövi izvoljeni člani upravnega od.
bora:
Pipenbaher Avgust, Grajfoner Leo,
Drozg Drago, Vogrin Ferdo. Potočnik
Hanika, vai kmetje v Spod. Dupleku.
Drozg Janko je predsednik, Potočnik Hanika tajnik, Pipenbaher Avgtun pa blagajnik odbora.
Zadr III 82
12141
Okrožno soilišfc v Mariboru,
dne 21. novembra 1950.

Oglasi sodišč

Pozivi upnikom in dolžnikom

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
Vsi, ki o pogrešanih kaj vedo. se pozivajo, naj o tem poročajo sudištem, predlagateljem ali skrbnikom. Po proteku rokov bodo sodišča odločila o predlogih

•^prnijiškoknjižni oklici
E I 429/49-16

12250
Dražba
Dne 20. I. 1951 ob 10. uri bo pri tem
sodišču v sobi št. 33 dražba nepreuriičnm
zemljiiška knjiga Trnovsko predmetne vi.
št. 217, cenilna vrednost: 110.009din oz.
•• posamezne parcele 26.169,40.272, 22.026
m 22-192 din. Najmanjši ponudek: 73.773
dinarjev oziroma za posamezne parcele:
17.446, 26.84S, 14.684 in 14.795 din.
Pravice, katere bi ne pripuščale dražbe,
je treba priglasiti pr. sodišču najpozneje
pri družbenem naroku pred začetkom
dražbe, sicer bi se jih ne moglo več uveljavljati glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri veri.
Sicer se opozarja na dražbeni oklic, ki
je nabit na uradni deski sodišč".
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. oktobra 1950,

III R 375/50
11«8
Prevolšek Prane, roj. 31. VII. 1929,
ein Ignaca in Jožefe, rojene Kozinc, čevl|.
vajenec v Podvrhu 37, ee kot partizan
od januarja 19-15 pogreša. Predlagateljica
je Prevolšek Jožefa, Podvrh 37.
Oklici o skrbnikih
III R 390/50
11949
in razpravah
Zimmerl Herman, roj. 24. IV. 1907 v
Kep bivališče tožencev ai znano io jim
Preval jah, ein Rihai da in Amalije rojene
postavljeni skrbniki ki jih bodo zastopali
Travnik, trg. niietavljenec v Brežicah, so
na njihovu nevarnost in stroške,, dokler
od 18. VI. 1945 pogreša. PredlagAteljica
j« Zimmerl .losipina. zastopana po se sami le »glasijo aH ne imenujejo
svojega pooblaščenca
dr. Janku Zirovniku, odvetniku v Ljubljani.
G 188/50—2
12068
Skrbnik obeh pogrešanih jo Brložnik
Tožba sa razvezo zakona: Steržinar MaBogomir, uslužbenec pri tem sodišču, pririja, poseetnica, Loke 26, proti Steržiglasitveni rok: trj mesece od te objave. narju Miroslavu, mizarju, Loke 26. RazOkrajno sodišče r Brežicah
prava bo pri tem eodSČu 30. XII. 19Ó0
da© 14. novembra 1950.
ob 9. uri, soba H. 1, «tortandk je W«doe
IV R 878/50-3
11818 Matija, uslužbenec pri tem eodiSču.
Kovač Franc, roj. 27- I. 1898 v Malin
Okrožno sodišč« T Metliki
Dolan prd Vojniku, ein Franca m Terezije
doe 18. novembra 1950.
noj. Stancer, drevesničar v Vojniku okolici št. 40, od 23. oktobra 1944 pogrebi. Predlagateljica jo žena Kovač AmaAmortizacije
lija. Vojnik okolica 40, skrbnik Nunčič Uvede ee postopanje •• amortizacijo vred
Anton, nameščenec pri tem eodiSču. Pri- notnic, katerih Imetniki ee pozivajo, naj
glaeltveni rok: do 10. II. 1951.
v danem roko priglasijo svoje pravice,
Okrajno sodiSce v Celju
sicer se bodo vrednobico izrekle ca
dne 9. novembra 1950.
neveljavne
IR 803/50-6
10910
IV
R
1610/50-4
12378
Kelvišer Viktor, roj. 29. VII. 1926, sin
Glavnik Franc, Prevorje 81, prosi aa
Jožefa in Marije rojene •••••, tov. delavec, Sv Križ 34 ee kot borec NOV iz amortizacijo hranilne knjižice biv. Poštne
bojev pri Kočevju eredi decembra 1943 hranilnice v Beogradu St. 148950, • stapogrela. Predlagateljica je mati Kelvižar njem 8308 dim. Prtglaeiitvemt rok: dva meMarija, Sv. Križ, skrbnik Rihter Mirko, seca od te objavo.
Okrajno sodišče v Celja
eodni nameščenec na Jesenicah- Prigladne 24. novembra 1950.
eitveni rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče na Jesenicah
IV R 162Ö/50-8
12353
dno 28. septembra 1950.
Ocvlrk Franc, posestnik, Celje, JetniSka
I R 347/50-3
12347 at. 18 prosi •• amortizacijo hranilne knjiZohar Jurij. roj. 1. VII. 1687, ein Ju- žice Komunalne banke v Celju. St. 94.673
rija in Eve roj. Bockaj, poljedelec, Nu. z vlogo v znesku 210.000 din. Priglasitekova 76, je kot mobiliai ranec a. o. voj- veni rok; dva meseca od te objave.
Okrajno sodišč« v Celju
ake umrl •zu Lwova 1. 1914. Predlagadin» 27. aovembr« 1950.
teljica je nečakinja Žohar Marija. Nu.
ekova 76, skrbnik Recek Franc Nutìkova
6t. 29. Priglasitveni rok: do 1 H. 1951.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 27. novembra 1950.
St. 1077/50
1BW8
I R 241/50-2
12309
Razglas
Ferula Ivan, sin Janeza in Ane roj. PeDr. Viktor Maček Je bil dne 22. XI.
gan, roj. 31. I. 1913, Senožeče 63, ee kot i
partizan od 26. XII. 1944 *pogreSa. Pred- I960 vpisan v Odvetniško zboraioo v LjubfeigMelj je Ferfib Andrej, Senožeče 63, ljani kot odvetnik e sedežem svoje pisarpriglasi troni rok: tri mesece od te objave. ne v LJubljani.
Izvršilni odbor Odvetaiäke abonni««
Okrajno sodišč« v Postojni
do« 18. novembra 1*60,

Razni oglasi

nai v danem roku priglasijo terjatve
oziroma poravnajo svoje obveznosti do
podjetij v likvidaciji, eicor nodo dolgovi.
godno izterjani
12108
Potrošniška zadruga Ökofja va* je 2.
IX. 1950 prešla v likvidacijo. Priglasitveni
rok: do 15. XII. 19.3'J.
Potrošniška zadruga Skoîja vas
v likvidaciji (p. Celje)
St. 81-1-50
12192
Okrajna metlnrna Dolnja Lendava je
prešla v likvidacijo. Priglasitveni rok: do
31. XII. 1950.
Likvidator
11667
Vodovodna zadruga 1. x. z o. z. v Horjulu
je prešla v likvidacijo. Priglasitveni rok:
en mesec od te objave.
Likvidatorja
St. 965
12069
Kmetijska zadruga (prej Nabavna in
prodajna zadruga) Kofcvje. trgovinski
in Lasni odsek ter Potrošniška zadruga
Kočevje sto prešli v likvidacijo. Prigla.
sitveni rok: do 16. XII. 1950. Člani zadruge, ki eo se izselili iz Kočevja, naj
do tega roka priporočeno priglasijo svoje sedanje bivališče, Številko in datum
Sanake izkaznice.
Kmetijska zadruga, Kočevje
11838—3-8
Potrošniška zadruga v Šenčurju pri
Kraoijoi s podružnicama na Visokem in v
Vokletn Je- prešla v Ekvidacijio. Priglaeitvean rok: <S> 61. XII. 1900.
Likvidacijski odbor

Izgubljene listine
p re k li tu jejo
Anderlič Alojzij, Korp 83, p. Rihemberk, vojaško knjižico.
12270
Axèon Jakob, roj. 24. IV. 1879. Renče
&t 296, osebno lakaznico, izdano v Reačah in knjižico za kolo St. 4262.
11741
>Avtoprevoz<. Maribor, Kopališka 11,
gotovinski ček St. F Ö22207 na 57.000 din,
korietnik Jesenšek Vinko, Maribor, Vidavova 12.
12197
Avtopronietna Sola MLP Ljubljana. Jezica 29, prometno knjižico avtobusa Mercedes ät. S-9045.
12000
Babic Ivan, Sv. Mikhvž p. Hoče, evid.
št. tablice S—17—9353 za koto Enamke
>Nerot 8t 4624.
12032
Baje Stanislav, Dol. Logatec 183. osebno
izkaznico St. 977, prometno knjižico &•
kolo St. 12776, evid. St. S—2—12776. „
12270
Battete Franc, Zarefica 7, It Bidricaknjižico i& kolo •••••• >GengaU, P**"*
12252
St. okvira C 0. 14046.
A
Barbari« Franc, ZIberci 21, p- P^f.
Gor. Radgona roj. 1885, knj«j?° ".^
•••• >Vlctoria<, St. 1163573. St. tabb
„e S-^2-591.
I2073
Bergant Marija, Ljubljana Locnilcariove 14, ceebao Lkasfflìico. ^dano v M*

Štev. 86 — •. XII. 19ù0
Bricclj Vinko, Ljubljana, Metelkova 16,
izkaznico za kolo št. NM 024500. izdano
v Ljubljani.
12317
Brvar, Ivana, roj. 1. V. 1907, Dolenja
vas St. 50, Zagorje ob Savi. osebno izkaznico.
I"42
Bučan Anton, Ljubljana, Vižmaije 189.
vojaško knjižico, izdano na vojnem odseku v Ljubljani, šofersko izkaznico, izdano v Ljubljani in knjižico za avtomobil,
znamke >Ford<, ©vid. št. 9967.
12176
Cigoj Jožica, Ljubljana, TyrSeva 10, delovno knjižico, izdano v Ljubljani. 12082
Ciraprië Ivan, Podpreeka, p. Droga pri
Laškem potoku, okraj Kočevje, roj. 14. V.
1921 vojaško potrdilo o etalni neeposobnoeti, izdano od vojaške komisije v Ljubljani.
12076
Cotter Miha, Ljubljana, Velika čolnarska
St. 10. osebno izkaznico, izdano v Ljutomeru.
12049
Cotië Vinko, Ljubljana, Korošcema 18,
ovid. tablico za kolo št. 4342 izdnno v
Ljubljani.
12091
Čcdomir Stankovi?, Obrenovac, Plromen,
šofersko izkaznico St. 433, izd.-mo v Zagrebu.
11203
Ceh Stefan, čevljar, Tumišče 139, osebno izkaznico, izkaznico za kolo in položnico o vplačilu bolniške blagajne. 11684
Čemas Niko, Ljubljana. Brejčeva 8,
osebno izkaznico, izkaznico ljudskega in.
spcJktorja. izdano od' RLO I Ljubljana.
Cepak Andrej, Sežana 107, osebno izkaznico št. 7951, izdano od OLO HerpeljeKozina 1. 1946.
12077
Čcrin Julijana, Ljubljana, Litijska 6,
prometno knjižico za kolo in evid. tabliro
St. 4236, izdano v Mostah.
12054
Cufcr Ivan. Trtnik 12, Grahovo pri Tolmiinu, roj. 30. X. 1881. orožni list, izdan
v Tolminu za loveko puško >Ferlach<
1222
št. 704-1.
0
Dapps, Maribor, prometno knjižico za
tovorni avto znamke >Man< št. 109S8,
ovid. št. tablice S-6438.
12031
Deklova Marija, LJubljana, Vodovodna
št. 192, osebno izkaznico in prometno knjižico za kolo n„ ime Muha Franc. 11964
Demšar Jakob, Železniki 42. Kranj, spričevalo o mizarskem pomočniškem izpitu,
izdano od mizarske zadruge Rožna dolm'"12156
Vič, Ljubljana.
Dimnik Franc, Šmartno ob Savi 29,
osobno izkaznico, izdano v Polju. l^>»d
Dnhcršck Jože. Lokovica, p. P^valje,
•v.kaznico za kolo, št. tablice S-63510.14i9.
12! 554
Dolinar Anton, Liubljana Kožarje 29.
prometno knjižico za kolo, evid. št. tablice
S—2-4893, izdano na Brezovici.
I2>to7
Dolinar Marija, Ljubljana. Kožarje 29
prometno knjižico za kolo, evid. številka
S—2—4891. izdano na Brezovici.
12058
Drčar Jožefa. Ljubljana, Kolodvorska 24,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
12229
Dren Franc^ Grosuplje Luče 10. osebno
izkaznico št. 4830, izdano od KLO Vel.
Lašče.
12155
Dvoräak Marija, Ciplenre pri Vurbercru,
Prometno knjižico za ko'o št. 237S30. z
evid. SU tablice S-17-552.
12034

••••• LIST LRS
Gajšt Jožo, Maribor, Tezno, Slekovčeva,
spričevalo o strokovnem izpitu kleparske
stroke učencev v gospodarstvu v Mariboru.
12026
Grubelnik Mirko, roj. v Ribnici na Pob-,
Marenbeirg št. 51, delovno knjižico štev.
2777400, izdano v Slovenjem Gradcu.
12356
Grm Pavel, Ljubljana, Kettejeva 12,
prometno knjižico za kolo, evid. št 173084.
12201
Higienski institut medicinsko fakultete
klinično bolnice v Ljubljani, prometno
knjižico za kolo, evid!. št. S-1.4814.
12284
Hostar Zdravko, Ljubljana, Prešernova
št. 3, spričevalo 1. razreda gimnnzije, izdano od ravnateljstva gimnazije v Smled.
miku.
12359
Ilozjan Božida^ roj. 29. X. 1922 v Zagrebu, vojaško knjižico, izdnno od vojne
pošte 51547 in uelužbeneko knjižico.
11928
Uren Ciril, Vrhnika 33, oeebno izkaznico, izdano na Vrhniki in vojaško knjižico, izdnno od voj. odseka v Ljubljani.
12319
Unbar Franc, Vel. vrh, KLO Jelovec,
roj. 28. VII. 1914. vojaško knjižico, izdiano
od voj. odseka v KTŠkem 1- 1947.
12277
Ilumar Anton, Sv. Mihael 15, Sp. Sem.
pas, knjižico za kolo znamke »Adler<
št. 27472, št. tablice S-28-1321.
11924
Jakornin Ignac, Brezovica. Vnanje gorice, osebno izkaznico št. 6, izdano v Brezovici in prometno knjižico za kolo. evid.
št. 3620.
12175
Javornik Friderik roj. 27. VI. 1903,
MaTOnberg 62, delavsko knjižico številka
1328210, izdano v Slovenjem Gradcu.
12355
Jeraj Matija. Varpolje 16, Rečica ob Sa.
vinji, šofersko izkp.ziiico št. 1705. 11710
Ješo Danica, Ljubljana. Ljubljanska 11,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
12361
Kadivc Mirko, Ljubljani, Dol 27. osebno
izkaznico, izdano v Dolu, prometno knjižico za kolo. izdano od NM Ljubljana
okolica.
12228
Kalan Roži, Ljubljana, Koritkova 23,
uslužbensko knjižico, izdano v Ljubljani.
12280
Kariž Vclislava, Ljubljani, Malgajeva 5
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
12328
Kašelj Angela, Žirovnica Doslovce 8,
prometno knjižico za k')lo št. 2827. 120S0
Kcčck Marija, Maribor, Gospoeveteka
št. 19, knjižico za •••• št. 815840, evid.
št. tablice S—16—1843.
12033
Kclher Iva* Ljubljana, Gutemanova 30.
pomočniško spričevalo čevljarske obrti io
delavsko knjižico, izdano v Krškem.
12185
Kerin Anton. roj. 30. X. 1901 v Gorici,
vojaško knjižico izdano v Krškem. 11974
Kikclj Viktor, kova? pni Okrajni opekarni. Cerkno, delovna knjižico številka
19225S3, izdano v Idriji 9. II. 1949.
11735
Klander Jožo, Ljubljana okolic^, Dolsko, prometno knjižico za kolo evid. šle.
vilka 10308.
121(78

Stran &83
KlancFek Frančiška. Strnišče, knjižico
za kolo na ime KUineček Jože 6t. okvira
195733, evđd. št. 2»)—10214.
11788
Klemene Draga, Ljubljana, Rejčeva 32,
osebno izkaznico, izdrno v Zagrebu,
12281
Klemen čič Albin, Slov. Javornik, Savska
št. 6, osebno izkaznico, izdano od KLO
Slov. Javornik.
12225
Kocct Ignac, Gor. Bistrica 16^, Dol.
Lendava, knjižico za kolo znamke >Rika*
šl. 93605.
11740
Komar Ignac, gradb. delovodja pri podjetju »Asfalt«, Ajdovščina, osebno izkaznico št. 4542, izdano 1. 1946 v Postojni.
11927
Kopše Janez, Grdina pri Ptuju prometno knjižico zia kolo znamke >Rippe< štev.
258001, evid. št. tablice S—20—12935.
12035
Korčc Milena, Ljubljana, Rožnn dolin«,
Cesta XII, št. 11, prometno knjižico za
kolo št 10338.
12231
Korošec Jože, Godemarci pri Ljutomeru,
osebno izkaznico, izdano v Ljutomeru 1947
pod št 010111.
12036
Kos Janoz, Škofja Loka 7, vojaško knjižico, izdano od II. pešadijoke brigade v
IL Bistrici I. 1947.
12200
Kriianič Franc, delavec. Stuki št. 23. p.
Ptuj, vojaško knjižico,
11738
Krpan Karlo, roj. 4. III. 1892 v Renčah,
zidar na gradbišču Jesenice, potno dovoljenj© za cono B St. 25772 z dne 26. VIII.
1950. izdano od ministrstva za notranje
zadeve LRS, osebno izkaznico in delovno
knjižico.
11314
Kvas Martin, Trbovlje, Retje 63, spričevalo o zaključnem izpitu, izdano od ravnateljstva industrijske šole v Trbovljah
št. 18.
11944
Laliak Ivana, Brezovača, Plešiivacn 12,
prometno knjižico za kolo evid- StS-42082.
12184
Lcban Angel, Tolmin Rakovoc 40, pro.
metao knjižico za kolo, evid. tablico štev.
3611.
12157
LegiSa Ladislav, Ljubljana, Šiška, osebno izkaznico izdino v Ljobljani.
12182
Lesnoindustrijsko podjetje • Novem me.
etu. prometno knjižico za motorno kolo
znamke DKW 350 com, evid. št. S-02nS2,
št. okvira GOS800, St. motorja 1188581.
11605
Lipoščak Dano. Ljubljana, Gutemanova
št. 30, osebno izkaznico.
12045
Litostroj, Ljubljana, prometno knjižico
za avto >Federcil< št. S-0950.
12329
Logar Ana, Voglje 32. tov. delavka, >Intoks«-, Kranj, osebno izkaznico, izdano od
KLO Voglie, prometno knjižico za kolo
znamke »CsepeU tov. št. N52995. reg.
št. S—4—712 in prictasilnieo za izdajo
stalne osebne izkaznice.
11456
Lukanič Kristina, Skofja Loka. Trrta 24,
delovno knjižico, izdano v Ljubljani.
12227

Marbon Marija. Bled Pokljuka. Mrzli
studenec, šolsko spričevalo 3. meščanske
šole v LjuWiani, spričevalo dveletne tr.
govske šole v Z^erebu in spričevalo obrtne nadalievalne šole v Ljubljani.
12174
Marinfi? Martin, kovač. Bušeča vaç 45,
Cerklje ob Krki, knjižico v kolo znamk'
»Puch<, tov. št' 3256S0. evid. št. 5848.
1:1736

v

Stran 534
Maršhavzer Kati Ljubljana, Karlovška,
izkaznico ljudskega inšpektorji, izdano
od RLO I Ljubljana.
12052
Mcrkelj Danilo, Velike Zabije 82. p. Dobravlje pri Ajdovščini, knjižico za kolo,
evid. št tablice S—28-452.
12158
Miklič Marjan. Trzin. roj. 14. V. 1930,
osebno izkaznico, izdano v Trzinu. 12256
Mrjan Rado, Ljubljana, Kotnikova 17,
osebno izkaznico.
11803
Novotny Franc, Ljubljana D-ava 35,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
12202
Oblak Marija, Jesenice, knjižico z,i kolo,
izdano na Jesenicah.
12327
Okrajna mizarska delavnica Apače,
Stampiljko z besedilom: Okrajna mizar,
ska delavnica Apače.
11870
Okrajna zveza kmetijskih zadrug z o. j.
Sežana, evid. tablico kamiona št. S-7317.
12078
0L0 Lendava poverjeništvo za imetij,
stvo, delovno knjižico št. 1252327 na ime
2alik Mihael in delovno knjižico štev.
1252325 na ime Kovačič Matija. Jba zid.
pomočnika v Odrancih.
7213
0L0 Maribor okolica, evid. tablico št.
S—6720 za osebni avto znamke »Opel—
Super«.
12029
Okrajno gradbeno podjetjo Ptuj. delavno knjižico št 1261741, last Klriča Antona, zidarja, Ormož 125.
12358
Pcčnik Jožo, Ljubljana, Kamniška 22,
osebno • šofersko izkaznico, izdano v
Ljubljani.
12362
Permo Marija, Luče 40. osebno izkaznico.
12048
Pcterlin Ana. Ljubljana, Streliška 12,
osebno izkaznico, izdano v Ribnici. 12181
Plcsničar Jože, Ljubljma, Domžalska
št. 30. prometno knjiižico in taloni št. 7332
avtomobila »Topolino«.
12047
Podjetjo »Propaganda«, Ljubljana. Se.
lenburgova 6, knjižico za kolo znamke
»Partizan« št. S-33887 izdano v Ljubljani.
12360
PodrepSek Marija, Ljubljana. Tržaška
št. 123, delovno knjižico.
12056
Poldan Jožo, Krška vae 56, knjižico za
kolo zaimke »Gastert-Werke« št 1588155,
St. tablice S-ll-3223.
11977
Potokar Ljudmila, Lanišče 3, p. Škofljici, knjižico št. 233861 za kolo, izdano
v Škofljici.
12320
Prah Ivan, Krška vaa ,6 roj. 4. V.
1904, osebno izkaznico.
11977a
Prevozništvo RLO II Ljubljana, Jerne.
jeva 14 knjižico tovornega avtomobila
št. 8637, izdano v Ljubljani.
12363
Propaganda, podjetjo OF, Ljubljana,
Erj"vceva 12 a, knjižico za kolo znamke
»Partizan«, št. S-33.887, tov. št. 472292,
izdano v Ljubljani.
12257
Pušič Milan, delavec v Okrajni delavnici
cumbov v SL Bi 'rioi, delovno knjižico.
11868
Rajar Franc, LJubljana, Galetova 21,
eeebno izkaznico št, 096732.
12081
Rihter Rajko, Zrkovce pri Mariboru,
prometno knjižico za kolo št. 35832, evid.
«t. tablice S—16—12748.
1203»
Rode Marjanca, Kranj, Huje 56. osebno
i7kaznioo.
11551
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Rode Jože. Kr '•• Orehek 63, spričevalo o čevljarskem izpitu, izdano v Ljubljani.
12153
Rodon'ó Ljubomir, podoficir, voj. pošta
1266, Tolmin, vojaško knjižico serije »C«
št. 27670.
12224
Rogan Manja, Murska Sobota, poljeka
ulica 30, knjižico za kolo znamke »Coda«
št S-23—91.
11929
Rogelj Valentin. Ljubljana. Trubarjeva
št. 2 delovno knjižico.
11971
Rot Andrej, roj. 20. I. 1928 na Srpe.
mci, osebno izkaznice, izdano v Tolminu.
11869
Rožič Ferdinand, Imenje 50, p. Kojsko
v Brdih roj. 16. II. 1932, osebno izkaznico, izdano od KLO Šmartno v Brdih.
11743
Sajhcr Franc, Lastomerci, Radgona, roj.
29. IX. 1926 knjižico za kolo, evid. številka S-3829 • vojaško izkaznico. 11556
Sanitarno-epideijolna postaja, Maribor,
prometno knjižico za kolo znamke »Junior« št. 81211. evid. št. tablice S-16-5120.
12027
Sindikalna podružnica Maribor, Tezno,
prometno knjižico za kolo št 1224086,
evid. št. tablice S-16—3252.
12028
Širini Artur, DoL Logatec, vojaško knjižico, izdano od voj. odseka v Dol. Lo.
gatcu,
12323
Sitar Ludvik. Sv. Kungota. p. Hajdina
prd Ptuju knjižico za kolo znamke »Panther«, št. tablice 5224. št okvira 626030
vn ime Sitar Antonija.
18860
Slovenija avtopromet. Ljubljana, prometno knjižico št. 1932 avtobusa S-1589,
Izdano v Ljubljani.
12088
Slana Slavka, Trgovišče 51, Vel. Nedelja,
izkaznico za kolo, epozn. št. S-20-852 št.
okvira 238013.
11979
Sluga Karel. Sežana, Pidei 19 osebno
Izkaznico, izdano v Sežani.
12162
Smrekar Alojzij. Laze 13, osebno izkaznico to izkaznico zn kolo, izdano v Dolskem.
12315
Stanič Karlo, Ravne, Bate 116 Grgar
pri Gorici, osebno izkaznico.
11553
Stergar Anton, roj. 16. I. 1926, p. Ročinj,
osebno izkaznico In izkaznico za kolo št
2262.
12221
Stanič Rainhold, rez. zrrtavnik, Doblice 49, p. Črnomelj oficirsko izkaznico
serije Pu-0001/L št. 8143, izdano od voj.
okrožja v Ljubljani 3. III. 1948.
11635
Struna Jože, Mila Rebrca 8, Zagradec.
osebno Izkaznico eer. St. 0012186, reg. St.
11876, izdano v Grosupljem 4. XI. 1950.
11810
Sveto Ivan, LJubljana, Dobrova 82, prometno knjižico za kolo, reg. St. 4994.
12177
Šinkovec FanìSi, Ljubljana. Gosposka, Izkaznico ljudskega inšpektorji izdano od
RLO I LJubljana.
12051
Skoliber Terezija, Ptuj, Kukova 6, prometno knjižico za kolo. evid. št S-2Ö-119,
okvirna št. 795412.
12089
Stcr Janez, Ljubljana, Murnikova 22,
knjižico za kolo št. 25171. izdano v Ljub.
ljani.
12364
Strave Ludvik, Postojna. Kolodvorska
št. 16, preklic preklica iz 1. 1949 o Izgu-
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bljeni šoferski izkaznici št. 1841, izaVini
20. IX. 1947 v Ljubljani.
12087
Strus Mihael St. Vid 84 nad Ljubljano,
vojaško knjižico, izdano od voj. odseka,
Ljubljana.
12316
Trček Alojzija, Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 229, prometno knjižico za kolo
S-l-11619.
12084
Torkar Jože, PirniČe 53, delovno knji.
žico, izdano v Ljubljani in poeeelnj list
izdan od katastrsko uprave v Ljubljani.
12322

Tovarna verig. Lesce, delovno Knjižico
na Ime Ritoper Anica delavka, roj. 26.
X. 1929 v Nemčiji.
11317
Tnbušon Franc, Ozeljan 25 Sempas,
osebno izkaznico.
Ï1548
Udovič Franc, L-mišče 3 p. Škofljica,
knjižico za kolo št 426448, izdano v Škof.
ljlci.
12325
Uranjek Ivan, Blejska Dobrava 25, vojaško knjižico izdano od voj. odseka v
Mariboru.
12226
Valenfič Stanko, šofer, Postojna, Vil.
harjev trg 7, delavsko knjižico št. 12357Ô5,
izdano 13. XI 1948 v Postojni.
11861
Vidrih Jože, Ljubljana, Rimska 20, indeks univerze v LJubljani.
12204
Vinko Anica, LJubljana, St. Vid 67,
osebno izkaznico.
12046
Vizjak Drago, LJubljana, Rimska 23,
dijaško knjižico, izdano od železniške šole
v Ljubljani.
12318
Vrečar Miha, Sneberje 12. Polje, tablico
za kolo št. S-l-19865.
12278
Vrenk Fraine, Jezica, Mala w$ 11, osebno izkaznico.
11782
Z« je H«rt», Kamnik, Smarca, osebno Izkaznico, izdano v Ljubljani.
12180
Zajko Anton. Maribor, Dvoržakova 10,
izkaznico za kolo št. 143618, uslužbensko
knjižico št. 356668 osebno izkaznico št
012657 ter izk-znico za kolo št. 564164
na ime Marhold Leopold.
11975
Zelnik Marija, Predstruga 10, p. Dobre.
polje, zdaj v Laporjah 6, p. Turjak, osebno izkaznico, izdano v Grosupljpm.
11976
Zidar Alojzij, LjublJ.-na. Dol 13, prometno knjižico za kolo, evid. št. 10009,
izdano v Ljubljani okolica.
12179
Zupan Edvard, Tržič, Ziganja vae 40,
epričevlo II. gimnazije, izdano v Tržiču.
12230
Žakelj Ivan, roj. 16. XII. 1904, «laj v
Opalah 14, KLO 2iri, vojaško knjižico.
11304
Žele Alojz. St. Peter na Krasu, železnicareki hiša 52, roj. 2. VI. 1891 v Vre.
mah, osebno izkaznico št. 263, izkaznico
za kolo znamke »Legnano« št. S-25-4129,
tov. št CC 5824, izdani v Postojni. 11858
Živilska industrija. Maribor, delovn0
knjižico na ime Borovnik Angela, roj*, •
XII. 1929 v Mariboru pomožni delavka
pri tem podjetju.
12147
Zižič Vukašin, LJubljana, Pokopališka 5,
indeks arhltektne fakultete in univerzitetno izkaznico, izdano • Ljubljani.
12321
Znldarič Stane, Ljubljana, Ob LjublJaniči 49, delovno knjižico, ledano v WjJ°T
ljpni.
I2092
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Razglasi in oglasi
Opozorilo naročnikom i
Zaradi poenostavitve dela v naši upravi ter zaradi boljšega pregleda in določitve
naklade
bomo v letu 1951 pošiljali Uradni list LRS samo tistim naročnikom, ki se bodo do
15. februarja 1951 priglasili in plačali naročnino v znesku 240 din za celo leto 1951 vnaprej.
Po 15. februarju 1951 novih naročnikov ne bomo več sprejemali. Kdor bo zamudil
ta rok, bo moral kupovati Uradni list LRS v prodaji na drobno, kolikor bo list zaradi omejene naklade sploh na razpolago.
Da preprečimo poznejše reklamacije in nesporazume obveščamo vse naročnike o
novem načinu plačevanja naročnine že zdaj, tako da bodo lahko planirali svoje izdatke za
Uradni list LRS pravočasno. Stalnim naročnikom iz L 1950 bomo ustavili nadaljnje pošiljanje lista konec januarja 1951, kolikor do takrat ne bodo naročnine za celo leto vnaprej
že poravnali.
Tisti, ki imajo naročnino za leto 1951 delno že plačano, morajo do tega roka vplačati
še ostanek, sicer jim bomo list ustavili, plačani del naročnine pa vrnili.
Vplačila za naročnino v L 1951 se lahko pošljejo že zdaj.
Državna gospodarska podjetja in ustanove naj nakažejo naročnino z virmanom na
naš tekoči račun pri Narodni banki FLRJ, centrala za Slovenijo, št. 601-90180-0» ostali
naročniki pa po položnicah na isti račun.
Ravnateljstvo »Uradnega lista LJKS«

Razglasi ministrstev
Org. St. 65/49-72

12406

Razglas
Z odločbo ministri za pravosodje LRS
z dne 27. XI. 1950, Org. št. 55/49-71. je
bil postavljen za območje okrožnega todišča v Ljubljani ing. Potočnik Milan iz Ljubljane, Linhartova 18, za edinega 60dneg^ tolmača za nemški, francoski, italijanski in angleški Jezik.
Ta odločba ee objavlja po 6. Senu
uredbe o stalnih sodnih tolmačih z dne
lß. II. 1949 (Ur. list LRS «. 7-30-49).
Ministrstvo *a pravosodje LRS

Register državnih
gospodarskih podjetij
l*ri »saki registraciji je «ed»* podjetja
»limfen T besedilu d»D vpisa, spremembe
•ili izbrisa • » datumu

Vpisi
2077.
Beseailo: Chemo — import — eksport,
Ljubljana.
Poslovni predmet: Uvoz in izvoz euro,
vin in pomožnega materiala, ki ga potrebujejo oziroma izdelujejo kemična in sorodna podjetja.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odtoèba St. S—zak 625 z dne 15. XI. 1950.
Podjetje je pod splošnim in plrnskim

vodstvom Generalne direkcije za kemično
industrijo LRS.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Hartman Gvido, v. d. direktorja, ki
podpisuje samostojno, v obsegu zak. pooblastil in pravjl podjetja.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 22. novembra 1950.
St. 243553—1930
1229D
2078.
Besedilo: Trgovina državnih posestev
Slovenije, Jesenice.
Poslovni predmet: Nabava kmetijskih
pridelkov pri podjetjih državnega sektorja in kmetijskih zadrug, vnovčevanje pridelkov v nepredelanem a]i predelnem
stanju, sklepanje in opravljanje vseh drugih e tem povezanih zadev.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. odločba St. S—z.-k 520 z dne 9. XI. 1950.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija državnih kmetijskih posestev
LRS.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Kogoj Albin, direktor in Stma Marija,
glavni računovodja, kd podpisujeta Po zakonitih pooblastilih.
St. 243 549-1950
12290
Besedilo: Mlinsko podjetje, Ljubljana.
Poslovni predmet: Mletje žita, proizvodnja mlevekih izdelkov na industrijski način.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. odločba St. S—zak 451 z dne 16. X. 1950.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija za prehrambeno industrijo LRS.

Podjetje zastopate io sanj podpisujeta t
Baznik Slane, namestnik direktorji, ia
Pirek Ivanka, glavni računovodja ki pod.
pieujeta po zakonitih pooblastiHb,
St. 243548—1950
12288
Besedilo: Trgovina državnih posestev.
Slovenije, Ljubljana.
Poslovni predmet: Nabava kmetijskda
pridelkov pri podjetjih državnega eek.
torja in kmetijskih zadrug, vnovcevanje
pridelkov v nepredekneln ali predelanem
etanju, sklepanje in opravljanje veeh drugih e tem povezanih zadev.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba St. S—••• 520 z dne 9. X. I960.
Opentivni upravni voditelj: Generalna
direkcija državnih kmetijskih posestev
LRS.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Motoh Bogomir, direktor in VerčiČ
Olga, glavni računovodja ki podpisujeta
po zakonitih pooblastilih.
St. 243550-1950
12289
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 21. novembra 1950.

•

2079.
Besedilo: >Gorjana<, lesno podjetje,
Ljubljana.
Poslovni predmet: Eksploatacija gozdov,
nabava celuloznega, brusnega in tehničnega lesa za podjetja pod operativnim
upravnim vodstvom Generalne direkcije
kemiJSne industrije LRS in za podjetja
sorodne industrije.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. odločba St. S—zak 427 z dne 9. X. 1950.

Operativni upravni voditelj: Generalna direkcija kemične industrije LRS.
Podjetje zastopa in sanj podpisuje:
Senica Viktor, direktor, ki podpisuje
samostojno, v obsegu zak. pooblastil in
pravil podjetja.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 28. novembra 1950.
St. 243 550—1950
12498
BOSO.
Besedilo: Rudnik rjavega premoga, Trbov 1 j e—Hrastnik.
Poslovni predmet: Pridobivanje in
prodaja rjavega premoga.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba St. S—z-ak 492 z dne 7. XI. 1950.
Operativni upravni voditelj: Generalna
direkcija sa rudarstvo LRS.
Podjetje zastopajo in zanj podpihujejo:
Hegier Jože, direktor, ing. Preželj Vinko, gkivnl inženir, in Sterniša Anton,
pomočnik direktorja, ki podpisujejo v odsotnosti direktorjai v istem obsegu kot
oni.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 5. decembra 1950.
St. 243 551/1-1950
12655
2081.

Besedilo: Mavric Edo, državni obrtni
mojster krojaško stroke (Ljubljana, Gajeva 9).
Poslovni predmet: Vea dela krojaàke
etroke.
Ustanovitelj obrata: MLO Ljubljana, odločba Tajm ät. 1275/50 z dne 31- X. 1930Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo f\ obrt, MLO Ljubljana.
Obrat zastopa in zanj podpisuje:
Mavric Edo, samostojno, v odsotnosti
pa •••••, ki jo on določa v sporazumu z
Operativnim upraivnim voditeljem.
Fin it. 4008/50
11931
Besedilo: Vogrinec Franc, drž. obrtni
monter čevljarske etroke (Ljubljann).
Poslovni predmet: Vea dela čevljarske
etroke.
Ustanovitelj obrata: MLO Ljubljana, odločba Tajn St. 1260/50 z dne 31. X. 1950.
Operativni upravni voditelj: Poverjeništvo za obrt, MLO Ljubljana.
Obrat zastopa in zanj podpisuje:
Vogrinec Franc, samostojno, v njegovi
odsotnosti pa oseba, ki jo on pooblasti v
aporazumu z operativnim upraivni'ni voditeljem.
Fin St 4006/50
11930
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance
, dni 10. novembra I960.
8082.

.

Štev. 87 — 12. XII. 1950

URADNI LIST LES

Strnu 536

•

Besedilo: Meatno kmetijsko posestvo,
Logatec.
Ustanovitelj podjetja: MLO Ljubljana,
Tain. št. 1837/50 z dne 22. XI. 1950.
Operativni upravni voditelj: Poverjeni8tvo za kmetljetvo in gozdarstvo MLO
Ljubljana.
Poslovni predmet: Kmetijska in vrtnarska proizvodnja, vnovčevenje proizvodov
• nepredelanem *n predelanem stanju in
dklepanje zadev, potrebnih za redno
opra'-lianje poslovnega predmeta.
Podjetje saetopa in zanj podpisuje:
7••• Stane, upravnik, v okviru eakomL
tlh pooblaetÄ.
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 28. novembr.« 1950.
••. it. 4146/60
12288

2083.
Besedilo: Agentura lokalne proizvodnje,
Celje.
Poslovni predmet: Izvoz proizvodov iOkalne industrije in kmetijstva, uvoz predmetov Široke potrošnje, eurovin in strojev, prodaja izdelkov lokalne proizvodnje
in prirejanje gospodarskih razstav.
Uetanoivtelj in operativni upravni voditelj podjetja: MLO Celje.
Podjetje zaetopp in zanj podpisuje:
2ic Mirko, ravnatelj po zakonitih pooblastilih.
MLO Celje, poverjeništvo zu finance
dne 16. novembra 19i0
St. 1X-2365—1950
12014

•

2084.
Besedilo: Krojaško podjetje MLO Metlika.
Poslovni predmet: Šivanje novih in popravilo starih moških oblek.
Ustanovitelj podjetja: MLO Metlika odločba St. 1762 z dne 18. X. 1950.
Operativni upravni voditelj; MLO Metlika.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Kompare Ivan, upravnik po zakonitih
pooblastilih in pravilih.
Št. 1244/1
12434
Besedilo: Šiviljsko podjetje, MLO Metlika.
Poslovni predmet: Izdelava novih in
popravilo starih ženskih oblek.
Ustanovitelj podjetja: MLO Metlika, odločba St. 1762 z dne 18. X. 1950.
Operativni upravni voditelj: MLO Metlika.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Prus Martina, upravnik, po zakonitih
pooblastilu in pravilih.
8t. 1822/1
12435
0L0 Črnomelj, poverjeništvo za finance
dne 1. septembra 1950.

•

2085.
Be6edUo: žaga, MLO Črnomelj.
Poslovni predmet: Rezanje lesa.
Ustanovitelj podjetj.-': MLO Črnomelj
odločba St. 775 z dne 9. XI. 1950.
Operativni upravni voditelj: MLO Črnomelj.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Sprajcar Stanko, upravnik po zakonitih pooblastilih in pravilih.
0L0 Črnomelj, poverjenBtvo za finance
dne 17. novembra 1950.
St. 1284/1
12432
2086.
*
Besedilo: Okrajno kmetijsko gospodarstvo, II. Bistrica,
Poslovni predmet: Poljedelstvo, sadjarstvo, živinoreja in plemenska postaja.
Ustanovitelj podjetja: 0L0 II. Bistrica.
Operativni upravni voditelj: 0L0 II.
Bistrica, poverjeništvo •& kmetijetvo.
Podjetje združuje obrate: državna posestva Zabiče — ekonomijo Mala Bukovica, drž. posestvo Bitnja, okrajno ekonomijo Prem, zadružno ekonomijo, Dolnji
Zeimon in deloma mestno ekonomijo Ilir«
eka Bistrica.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Kruh Franc, ravnatelj in Samea Rudolf, racunovod}'\
0L0 II. Bistrica, poverjeništvo za finance
dne 2. decembra 1950.
St. 873/19
12379

•

2087.
Besedilo: KLO Remont, Ribnica
Poslovni predmet: Gradbena dela, popravil« zgradb in podobno.

Ustanovitelj podjetja: KLO Ribnica na
Dol.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Ribnica.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Kerž?n Edo, upravnik in Roje SUmka,
računovodja, po zakonitih pooblastilih
St. 1467
'2614
Besedilo: Gospodarsko-obnovitveni odsek. KLO Sodražica za trg Sodražica.
Poslovni predmet; Obnovitev po vojni
porušenih zgradb vojnim oškodovancem,
izvedba del po regulacijskem načriu trga
Sodražica, izgraditev zadružnih objektuv
DKZ Sodražica, ki gre v breme kredita
ZKD, kolikor bi ta ne imela zadostne
lastne delovne sile, izgraditev vodovod",
kanalizacija trga, gradnja objektov KLO
iltd. '
Ustanovitelj podjetja: KLO Sodražica.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Sodražica
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kovačič Ivan, predsednik, Lušin Lojze,
namestnik, Zaje Franjo in Vesel Stane
čj.~na, po zakonitih pooblastilih,
0L0 Kočevje, poverjeništvo za finance
dne 7. decembra 1950.
St. 1454
12624
2088.

•

Besedilo: KLO Sodaviîarstvo, Ribnica
(na Dol.).
Poslovni predmet: Izdelovanje sodavice
in pokalice.
Ustanovitelj podjetja: KLO Sodražica.
Operativni ••••/vni voditelj: Izvršilni
odbor KLO Sodražica.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Keržan Edo, upravnik in Roje Stanka,
blagajnik, po..zakcmiti'h pooblastilih.
0L0 Kočevje, poverjeništvo za finance
dne 2 decembra 1950.
St. 1460
12618
2089.

•

Besedilo: Sklad za mehanizacijo in investicijsko graditev zadružnega gospodarstva, okrajšano »Sklad«.
Poslovni predmet: Dodeljevanje traktorjev, kmetijskih strojev in orodja kmečkim obdelovalnim zadrugam, popravljanje
strojev, preskrba z gorivom in mazivom.
• Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: OLO Lendava.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Paušič Jože, direktor in glavni računovodja, ki podpisujeta vse listine po 47.
členu epi. zakona o drž. goap. podjetjih.
OLO Lendava, poverjeništvo za financ»
dne 27. novembra 1950
St. 683/1-1950
12341

•

2090.
Besedilo: Uprava pokopališča RLO »
(Ljubljana, Polje 94).
Poslovni predmet: Upravljanje rajonskega pokopališča.
Ustanovitelj podjetja: RLO V Ljubljana
odločb? z dne 30. X 1950.
v
Operativni upravni voditelj: RLO »,
poverjeništvo za finance.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Rojšek Ivan, poverjenik za komumine
zadeve. Kačar Frvnc, predsednik •.•.
Kačar Jože, podpredsednik RLO in U
bine Einko. v. d. poverjenika za komunalne zadeve.
,. „,.
RLO V Linbljana, poverjeništvo za financ
dne 27. novembra 1950.
Fin. St. 6041/50
l233"

ßtev. 37 - 12. XII. I960
2091.
Besedilo: Krajema krojacniea. Gor. Logatec.
Poslovni predmet; Vsa dela te etroke.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Gor. Logatec.
Podjetje zastopata in sanj podpisujeta:
Nagode Stane, poslovodja in Logar Jut.
ka, knjigovodja, po zakonitih pooblastilih.
St. 1760/1
12240
Besedilo: Krajevna čevljarska delavnica,
Medvode.
Poslovni predmet: Vea dela te strokeUstanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Medvode.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Ôtajor Anton, poslovodja • Bukovce
Anica računovodja, po zakonitih pooblastilih.
St. 1755/1
12242
Besedilo: Krajevna pekarna, Medvode.
Poslovni predmet: Peka kruha.
Ustanovitelj podjetja: KLO Medvode,
odločba št. 567/50 z dne 14. XI. I960.
Operativni uprnvni voditelj: KLO Medvode.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Zbogar Mirko, poslovodja, Zbogar Marija, namestnik, Bukovec Anica, računovodja, po zakonitih pooblastilih.
Št 1753/1
12239
Besedilo: Krajevna čevljarska delavnica,
Unvto.
Poslovni predmet: Vsa dela te stroke.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Rovte.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Menart Stefan, poslovodja, Peterlin
Franc, namestnik, Loitrk Terezija, ••••.
novodja, po zakonitih pooblastilih.
St. 1759/1
12241
OLG Ljubljana okolica, poverj. za finance
dne 23. novembra 1950.
2002.
,
.
Besedilo: Krajevna mehanična delavnica, Medvode
Poslovni predmet: Vsa dela te etroke.
Ustanovitelj podjetja: KLO Medvode,
odločba št. 564/50 z dne 14. XI. 1930
Operativni uprnvni voditelj: KL6 Medvode.
Podjetje zastopata in zani podpisujeta:
Mlakar Stanko, poslivod'a, Struke.j
Franc, namestnik in Rib'č Ivanka, računovodja, po zakonitih pooblaMP h.
št. 1717/2
IM0«
Besedilo: Krajevna mesarija. Medvode.
Poslovni predmet: Nakup, proda i- m
razdeljevanje mesa.
,
• „ ,
Ustanovitelj podjetji: KLO Medvode,
odločba št. 566/50 z dne 14. XI. 1?D0
Operativni uprpvn. voditelj: KLO Medvode.
. , j
Podjetje zastopata m zanj podpisujeta:
Okoren Franc, poelovod>V Bukovec
Anica, računovodja, po zakonitih poobla"
St. 1755/1
12211
Besedilo: Otroška restavracija,, Medvodo.
Poslovni predmet: Postrežba otrok.
Ustanovitelj podjetja: KLO Medvode,
»dločba št. 563/2 z dne 14. XI. 1950.
Operativni upravni voditelj: KLO Medvode,
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Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Presterl Marija, upravnik, Bukovce
Anica, računovodja, po zakonitih pooblastilih.
St. 1754/1
12212
0L0 Ljubljana okolica, poveri, za finance
dne 23, novembra 1Ö50.

•

2098.
Besedilo: Šivalnica in krojacniea, Verd.
Poslovni predmet: Izdelava in popra,
vilo moških, ženskih in otroških oblek.
Ustanovitelj podjetja: KLO Verd, odločba St. 228-1 z dine 20. V. 1950. Operativni upravni voditelj: KLO Verd.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Piirker Adolf, poslovodja,
Vidmar
Franc, namestnik, Bihar Lojzka, računovodja, po zakonitih pooblastilih.
0L0 Ljubljana okolica, poveri, za finance
dne 18. novembra 1S50.
St. 800
12159

•

2094.
Besedilo: Gostilna eoe. zakupa Vrabl
Danica, Križevci.
Podjetje zastopa in zamj podpisuje:
Vrabl Danica, poslovodja.
St. 1362-1950
12187
Besedilo: Gostilna soc zakupa Zadravec Ferdo, Mala Nedelja.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Zadiravec Ferdo, poslovodja.
St 1363—1950
12188
Besedilo: Gostilna soc. zakupa Manžekovič Mirko, Veržej.
Podjetje zastopa in zanj podpisuje:
Manžekovič Mirko, poslovodja.
St 1361—1950
12187
Poslovni predmet podjetij: Prodaja alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter jedu.
Ustanovitelj podjetij: OLO Ljutomer.
Operativni uroravni vodïtelj: OLO Ljutomer, poverjeništvo za trgovino in preekrbo, uprava za turizem in gostinstvo.
OLO Ljutomer, poverjeništvo za finance
dne 18. novembra 1950.
2095.
Besedilo: Združenje drž. gospodarskih
podjetij ta okraj Ljutomer.
Poslovni predmet: Prodaja in nakup
alkoholnih in nealkoholnih pijač ter jedil.
Ustanovitelj podjetja: OLO Ljutomer.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO Ljutomer.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Vinkovdč Ernest, rpvnatelj. Roner Milica in Komac Bojan, namestnik ravnatelja.
OLO Ljutomer, poverjeništvo za finance
dne 7. decembra 1950.

•

2096.
Besedilo: Zakupno gostišče, Lešnik
Alojz (Maribor, Brezje. Dupleška c. 49).
Obrat je bil ustanovljen e pogodbo o
zakupu z dne 31. I. 1950, sklenjeno med
poverieništvom za gostinstvo in turizem
MLO Maribor in med Lešnikom Alojzijem.
Poslovni predmet: Gostinske storitve,
prodaj jedil in pijač.
Obrit izvršuje in za obrat podpisuje
LeSnik Alojz.
St Pov. 5•/11-•0 .
12386

Stran 687
Besedilo: Zakupno gostišče, Pavešič Jo«
sipina (Maribor, Kamnice).
Obrat je bil ustanovljen a pogodbo •
zakupu z dne 31. I. 1950, sklenjeno med
poverjenlštvom za gostinstvo in turizu-n
MLO Maribor in med Pavešič Josipioo.
Poslovni predmet; Gostinske etoritv«,
prodaja Jedil in pijač.
Obtrt izvršuje in za obrat podpisuje
Pavešič Josipina.
St. Pov. 5•/10•-•50
1288T,
Besedilo: Zakupno gostišče >Pii Lipi«,
Planin« Pavla (Zgornje Radvanje, Ladkova tU. 44).
9fc*•t je bil ustanovljen e pogodbo 9
zakupu z dne 1. IV. 1950, sklenjeno med
poverjeništvom vy gostinstvo in turizem
MLO Maribor in med Planine Pavlo.
Poslovni predmet: Gostinske etoriitv^
prodaja jodU in pijač.
Obrt izvršuje in za obrat podpisuj©
Planine Pavla.
St. Pov. 56/110-50
1288«
MLO Maribor, porerjeništvo ca finance
dne 6. novembra 195Q.
*
2097.
Besedilo: Krajevni mlin (Loška gora)".
Poslovni predmet: Mletje žitaric
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj podjetja: KLO Loška gora, odločba
št. 1036/50 z dne 3. XII. 1950.
Podjetjo zastopa in. zanj podpisuje:
Kežmah Jožef, upravnik, v vseh zadevah podjetja.
0L0 Poljčane, poverjeništvo za finance
dne 4. decembra 1950.
St. 4807/50
15»*«

•

2098.
Besedilo: Gostilna in menza, KLO Begunje.
Poslovni predmet: TočeniJe alikohotoHi
in brezalkoholnih pijač, prodaja topKh in
mrzlih jedil.
Ustanovitelj in operativni upravno v*.
ditelj: KLO Begunje.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta!
Rožanc Nežka in Borštnik Fani, knjiga
vodja, po zakonitih poobtaetidïh.
OLO Postojna, poverjenffîvo • •••••
dne 21. novembra 1950.
St. 26§3/I-S0
12189

•

2099.
Besedilo: Krajevno gostinsko podjetje»
Bukovje.
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih
in brezalkoholnih pijač.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Bukovje.
Podjetje zastopata in zanj podpisuje*«
Požar Jože poslovodja ter Vodoprvee
Franc, član KLO, po zakonitih predpisih.
0L0 Postojna, poverjeništvo »a finance
dne 16. novembtra I960.
St. 2306/1—••
12Xa
2100.

•

Besedilo: Krajevni mlin, Hrastje —Mota (št. 9).
Poslovni predmet: Mletje Sita.
Ustanovitelj in onerativni upravni voditelj podjetja: KLO Hrastje — McKK
Podjetje zastopata in zanj podpleufetat
Vrbanjšček Alojz, upravnik in Frae
Franc, nadzornik, v okviru pravil podjetja
Bt. 16/47
•82
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Stran 538
Besedilo: Krajevni mlin Äepovci (Stevđika 98).
Poslovni predmet: Mletje žita.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj : KLO Zepovci.
Podjetje jaaetopata in zanj podpisujeta:
Zunio Franc, upravnik in Bogataj Mirko, nndeornik, v okviru pravi] podjetja.
St. 16/46
12383
Beeedilo: Sklad za mehanizacijo in in•••••••• graditev zadružnega kmetij
fetva v Radgoni.
Poslovni predmet: Vzdrževanje in razdeljevanj« traktorjev, kmetljekih etrojev
in orodja kmetijskim obdelovalnim Mdrugam ekrb za proizvodnjo in nabavo
materiala ter gradnje zadružnih objektov, pomoč kmetijskim obdelovalnim zadrugam v vsem njihovem poriovnju.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj podjetja: OLO Radgona.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Korošak Franjo, direktor. Jeneš Martin, namestnik 'gromoma, Ribaš Anica,
računovodja in Novina Karl, instruktor
KOZ.
Št. 16/46
12381
OLO Radgona, poverjeništvo za finance
dne 1. decembra 1930,

Spremembe
2101.
Besedilo: Tovarna likerje? in *adnih
isdelkev, A-jdovseina.
Izbriše ee Rotar Rado in vpiše
Jereb Srečko, direktor, KI podpihuje
eamostojmo, v obsegu zak. pooblaet'1 'n
pravi] podjetja.
Minisïwtvo ca finance LRS, Ljubljana
dne C. decembra i9i'i
at. 243 422/4—1950
12658

•

8102,
Beeedilo: Podjetje za rejo ••••••,
Celie.
Z odločbo vlade LRS žt S-zak 497 z
dne 31. X. 1950 je podjetje prenehalo e
poslovanjem in prešlo v likvidacijo.
Besedilo odslej: Podjotje za rejo prašičev, Celje, v likvidaciji.
Za podjetje v likvidaciji podpisuje «amostojno
Sere Drago, likvidator
Ministrstvo sa finance LRS Ljubljana
dne 9. decembra 1950.
St. 243286/2—1950
12665

•

2103.
Beeedilo: Tovarn» emajlirane posodo,
Celje.
Izbrise ee
Zuioanek Milan kot glavni računovodja
in vpiše kot pomočnik direktorjn. ki pod••••• v odsotnosti direktorja v istem
obsegu kot oni, razen listin po 89. členu
ep! zakona o drž. gosp. podjetjih.
Vpiše ee
ta". Pompe Rihard, pomočnik direktorja, ki podpisuje v odsotnosti direktorja
v ••• obeegu kot oni.
••1• Viktor ee izbrise kot namestnik
glavnega računovodje in vpiše kot glavni
računovodja ki eopodpieuje listine, navedene v 47. členu spi. zakona o drž.
goap. podjetjih. Izbriše ee ing. Ugo Lojze",
komercialni direktor.
St. 243 88/6 - 1950
12663

Beeedüo: Lesno industrijsko podjetje,
Slovenj Gradec.
izbriše ee Veržun Adolf in vpiše
Kolar Adolf, računovodja, ki eopodpißuje Letine po 47. 61enu epi. zakona o dri.
gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance- LRS, Ljubljana
dne 9. decembra 1950.
Št 243 110'3 - 1950
12664
2104.

•

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, Bokalce.
izbrišeta ee: Ing. Potočnik Franc io
Radkovič Fanika ter vpiše .
Bizjak Ivanka, glavni računovodja, ki
eopodpisuje listine po 47. členu epi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
St. 243203/5-1950
12493
Beeedilo: Podjetje za generalna in
srednja popravila avtomobilov, Celje.
Izbriše se Tanko Josip in vpiše
Podplatan Slavko, eekretar, ki podpisuje v odsotnosti diirektorja, v istem obpegu kot oni.
St. 243 25/6-1950
12492
Besedilo: Podjetje ïa razdeljevanje
električno energije, Ljubljana,
Izbriše ee Arko Anton, šef uprave za
ljubljansko okrožje, ki podpisuje v obsegu pooblastil, določenih v pravilih podjetja.
St. 243 402/1-1950
12500
Besedilo: Semenarna za Slovenijo, LJubljana.
Izbriše ee Kramar Franc in vptèe
Komljanec Andrej, v. d. direktorja, W
podpisuje eamcetojno, v obeegu wk. pooblastil m pravil podjetja.
St. 243 108/2—1930
12499
Besedilo: Podjetje za rejo prašičev v
Mariboru
Z odločbo vlade LRS 6t. S—zak 4997 z
dne 31. X. 1950 je podjetje prenehalo *
poslovanjem in prešlo v likvidacijo.
Beeedilo odslej: Podjetje za rejo praSièev v Mariboru v likvidaciji.
Za podjetje v likvidaciji podpieuje eamoftojno Cepin Ivan, likvidator.
St. 243180/2-1950
12496
Besedilo: »Donit«, tovarna tesnil, Med.
vode.
Izbrišo se Ločnikar Julka in vpile
Thaler Gabrijel, glavni računovodja,
ki eopodpisuje Jtetfae po 47. olenu epi.
zakona o drž. gosp. podjetjih.
St. 243 643/1-1950
12495
Beeedilo: Tekstilna tovarna. Medvode.
VpiSeta ee: Gorjanc Franci tehjjie»!
vodja in Zupinek Branko, obratoval računovodja, ki podpSeujeta po zakonitem
pooblastilu.
St 243 558—1950
12501
Beeedilo: Tovarna lepenke, •••.
Izbriše ee Repše Franc in vpiže
Lllik Miroslav, direktor, ki podpieuje
samostojno, v obsegu zak. pooblastil In
pravil podjetj.a
öt. 243 209/8-1950
12404
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 25. novembra 1950.

•

2105.
Besedilo: Pođjetjo za remont mlinov,
Domïale — Studa,
fabriše se Jeretina Ivanka In wpiîe
Stuein Jullian, glavni računovodja, ki
eopodpisuje Urtine po 47. Členu epi. zakona o drž. gr«p. podjetjih.
St 243 410/2—1950
12660

Štev. 37 — 12. XII. 1950
3106.
Beeedilo: Podjetje za rejo prašit-ev.
Novo roeito.
Z odločbo vlade LRS it. S - zak. 497
z dne 31. X. 1950 je podjetje prenehalo
a poslovanjem io pregio v likvidacijo.
Beeedilo odriej: Podjetje za rejo prašičev, Novo mesto, v likvidaciji.
Za podjetje v likvidaciji podpieuje eamoetojno
Smrekar Anica, likvidator.
St. 243 290'3—1950
12659
Ministrstvo ta finance LRS, Ljubljana
dne 7. decembra 1950.

•

2107.
Beeedilo: Tovarna upognjenega pohištva, Duplica pri Kamniku.
Izbriše ee Kodrič Albert m vpiše
Menic Anton, direktor, ki podpisuje samostojno, v obftegu zak. pooblastil in pravil podjetja.
St. 243 64/5—1950
12291
Beeedilo: Mlinsko podjetje. Murska Sobota.
Vpišeta ee
Tomelj Stoj^n, induMrijekf nadzornik
in Raber Hilda, aliti knjigovodja, ki podpisujeta po zakonitih pooblastilih.
St. 243 499/4-1950
12294
Beeedilo: Rudnik rjavega premoga. Senovo,
Vpiše ee
Pušnik Franc nožjj knjigovodja, ki eopodpieuje v odsotnosti glavnega rrčuno.
vodje, v ietem obsegu kot oni
St. 243 314/3-1950
12293
Beeodilo: Umetna valilnica, št. Vid pri
Ljubljani.
Izbrišeta ee Božič Sorerb in Turk Ana
ter vpišeta
Stroad Jovo, direktor in Višnovec Marija, glavni mžunovodja. ki podpfeujoto
po zakonitih pooblastilih.
St. 243 545-1950
12292
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana
dne 21. novembra 1950.

•
2108.

Beeedilo: Tovarn* uinja >Stamlardc,
Kranj.
IjJbriie *e Peeek Zoran in vpiše
Stempibar Anton, v. d. ^la^neg^ računovodje, ki eopodpieuje Usiin« po 47členu api. zakona o drž. goap. podjetjih.
Ministrstvo (a Usance LRS, Ljubljana
dne 4. decembra 13*0
St. 243 32/1 — 1950
12654

•

2109.
Besedilo: >BIektr««lgnaI<t montažno —
tehnično podjetje, Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odelej: Ov
neraln« direkcija kovinske in elektroindustrije LRS.
St. 24354/7-1950
122»»
Besedilo: >0*••1>••, podjetje za oskrbovanj« lokalne industrije in obrtništva,
Ljubljana.
_,
.
Izbrileh e© Koleac Jakob in GlavaS
Drago ter vplSejo:
_1V _.
Novak Adolar, direktor. Klemen&o Stenko, eekretar, Grcem-n Edo, komerciali^
in Benedik Marija, nižji knjigovodja, k'
podpisujejo po zakonitih pooblastilih. —
Za odsek za kemikalije podpisujejo:
Florj»n«č Stanko, vodja odseka, Luk«
Zvonimir, komerei-Kfl, Godler Ivan, finančni manipulant, Pegan Danica, knji-

Štev. 87 — 12. ••. I960
govodja, namestnik Bajželj Zinka, nižji
knjigovodja, pa po zakonitih •••••&••"
St. 243 541-1960
12287
Beeedilo: >Hotel Vitrane«, Podkoren.
Vpiše ee
Gregori Štefka, glavni računovodja, ki
sopodpisuje liettne po 47. členu spi. za.
koma o drž. gosp. podjetjih.
St. 248 157/3-1950
122S6
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana
dne 18. novembra 1950.

•
2110.
Besedilo: Semenarna za Slovenijo, Ljubljana.
Izbriše se Kržišnik Anton in vpiše
Suligoj Ciril, glawnii računovodja, Iki
sopodpisuje listine po 47. Henu epi. zakona o drž. gosp. podjetjih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 8. decembra 1930.
St. 243 108/3—1950
12662
2111.
Besedilo: Papirnica in tovarna celuloze,
Vevče — Goričane.
Izbriže ee Tavčar Edo in vpiše
Markošek Emil. komercialni direktor,
ki podpisuje v odsotnosti direktorja, v
istem obsegu kot oni
St. 243 845/6—1950
12661
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 8. decembra 1950.

2•2.
, ,
Beeedilo: Podjetje >Avtotaksi«. LjubM».
na.
Izbrišejo ee Starič Aloja, Sinionclč Milena, Vrančič Ciril in Bobnar Rudolf ter
vpišejo:
_
Gorkič HUarii, upravnik, Prek Ivan, ra.
èunovodja in Likar Cvetka tehnični vodjo
Fin. St. 8993/50
11901
Besedilo: Podjetje »Kamen«, Ljubljana.
Izbrise ee Sedej Ivan, upravnik œ
vpiše
Zamida Rudi, upravnik.
Fin. «• 8961/50
11903
Besedilo: Podjetje »Roleta«. Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odslej:
Glavna direkcij za lokalno industrijo,
MLO Ljubljana.
Fin. št 3984/50
11902
MLO Ljubljana, poverjeniltvo_ ta. financ*
dne 8. novembra 1950.
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Besedilo: Podjetje >Preei*na mehanika«.
Ljubljana.
Vpiše ee
Radoševič Ančka, računovodja.
Fin. «. 4130/50
12236
Besedilo: Zabavno gledališče, Ljubljana.
Izbriše ee Frelih Emil in vpiše
Jenko Dolfe, direktor.
Fdn. St. 4120/50
12237
MLO Ljubljana, poverjeništvo is finance
dne 23. novembra 1950.

•

2114.
Besedilo: Mestno podjetje »Totra«, Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odslej: Glav.
na direkcija za lokalno industrijo MLO
Ljubljana.
Fin. št. 4163/60
12366
Besedilo: Podjetje >Meprom«, Ljubljana.
Izbrišeta ee Mušica Vida in Recek Franc
ter vpišeta
Vrančič Ciril, raöunovodii in Lavric
Stane, sopodpisnik.
Fin. št. 4164/50
12365
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 27. novembra 1950.

•

2115.
Besedilo: Mestno strojno podjetje, Ljub.
Ijana.
Izbriše se Hladnik Ivan in vpiše
GMha Franc, sopodpisnik.
Fin- št. 4248/5
12556
Besedilo: Trg. podjetje >Na-Ma«, Ljubljana.
Vpiše se Transportni oddelek, Ljubljana, Mestni trg 23.
Fin. št. 4205/50
12557
MLO Ljubljana, poverjeništvo ia finance
dne 6. decembra 1950.
2116.
Beeedilo: Krojaška delavnica, KLO
Ivančna gorica.
Izbrišejo ee Skufca Lojze Frintar Andrej in Vidic Meri ter vpišejo z iettai
pooblastili:
Radelj Anton, poslovodja. Kavšek Jože,
tajnik KLO in Trpin Rudi. šef knjigovodskega centra.
0L0 Grosuplje, poverjeništvo za finance
dne 23. novembra 1950.
St., 1181
12218

•

2117.
Besedilo: Okrajno ključavničarsko pod•
jetje, Jesenice.
2113.
,
Besedilo odslej: Drïavni mojster Hri.
Beeedilo: Komunalni servis, Ljubljana. bar Jakob, strojno ključavničarstvo in voVpiäe ee detajlna poslovalnica na Za- dovodi, Jesenic«.
loški cesti 21.
Operativni upmvni voditelj odslej: I«,
Fin. St. 4117/50
12288 vršilnl odbor, MLO Jesenice.
Izbrišeta ee Rajhman Ivan In Kogoj
Beeodilo: Mestno kleparsko in InstalaMilena ter vpišeta
cijsko podjetje, Ljubljana.
Izbriše ee Sušteršič Verena in vpise
Hribar Jakob, državni mojster in SmoKoren&n Dora, računovodja.
le} Anäca, knjigovodja, e pravicama in
Fin. K. 4150/50
12234 dolžnostmi v okviru dosedanjih pooblastil.
Beeedilo: Mestno podjetje >Cem*ntnl.
St. VIII-485/2-50
12343
n
a«, Ljubljana.
Besedilo: Okrajna lekarna, Jesenice.
Izbrišeta ee Horvat Ignac in Misson
Beeedilo odslej: Mestna lekarna, JeseEngelbert ter vpišete
Misson Engelbert, upravnik. Krištof Ve- nice.
Operativni upravni voditelj odelej: Izrena, računovodja tn •••••• Vladimir,
vršilni
odbor MLO Jesenice.
namestnik.
Izbriše se Zupane Franc in vpišeta
Fin, št. 4115750
12236

Stran 580
Mg. ph. Zalokar Zora, namestnik upravnika in Skomavec Marta, knjigovodj'-», •
fetimd pooblastili.
St. VIII—439/2—50
12342
MLO Jesenice, poverjeništvo za finance
dne 27. novembra 195Q.

•

2118.
Beeedilo: Mestna kavarna, Domžale.
Izbrišeta ee Tratnik Ivan in Vidmar
Vinko ter vpišejo
Vdlar Fehoijan, upravnik. Vobič Ciril,
šef knjigovodskega centra, Kavčič Jože,
fin. poročevalec, Dubokovič Ivo, posla.
vodja, kd podpisujejo po zakonitih pooblaetfflh.
0L0 Kamnik, poverjeništvo za finance
dne 22. novembra 1950.
St. 2580 III 1950
12244

•

2119.
Besedilo: Mestna slaščičarna, Domžale.
Izbriše se Tntnik Ivan in vpišejo
Vilar FeMcijan, upravnik, Vobič Ciril,
šef knjigovodskega centra, Kavčič Jože,
fin. poročevalec, Lenček Janez, poelovodja,
ki podpisujejo po zakonita pooblastilih.
St. 2581 III 1950
12305
Besedilo: Mestna šivalnica in pralnica,
Domžale.
Izbrišeta ee Tratnik Ivan in Puntar
Dragica in vpišejo
Vilar FeMcijan, upravnik, Vobič Ciril,
šef knjigovodskega centra, Kavčič Jože,
fin. poročevalec, Meden Tončka, pošlo.
vodja, ki podpisujejo po zakonitih pooblastilih.
St. 2585 III 1950
12308
Besedilo: Mestno prevozniško podjetje,
Domžale.
Izbriše se Tratnik Ivan in vpišejo
Vilar Felicijan, upravnik, Voibič Ciril,
šef knjigovodskega centra, Kavčič Jože,
fin. poročevaleo, Pire Alfona, poslovodja,
po zakonitih pooblastilih.
Št. 2587 III 1950
12307
Besedilo: Mestno remontno podjetje,
Domžale.
Izbrišeta ee Tratnik Ivan in Vädmar
Vinko ter vpišejo
Vilar Felidjan, upravnik. Vobič- Ciril,
šef knjigwodskeg.-» centra, Kavčič Jože,
fin. poročevalec, Košir Peter, delovodja,
ki podpisujejo po zakonitih pooblretilih.
St. 2579 III 1950
12306
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance
dne 24. novembra 1950.

•

2120.
Beeedilo: Okrajna lekarna. Kamnik.
Izbrišeta ee Arko Roaka in Močnik Marija ter vpišejo
Mr. ph. Nemcova Olga, upravnica. Mr.
ph. Juvan Marija, namestnik, Kožuh Franc
in Skofic Majda, ki podpisujejo po zakonitih pooblastilih.
St. 2775 III 1959
12367
Besedilo: Krajevna gostilna, Vodice.
Izbrišeta ee Kramar D^na in Grafema,
uer Jera ter vpišejo
öebulj Karol, poslovodja, Čebulj Bernardka, Traven Jako!' katerega nadomešča Ciperle Lovro, namestnik in Riba*
Zdravko, šef knjigovodskega centra.
St. 2774 III 1950
12368
OLO Kamnik, poverjeništvo za finance
dne 25. novembra 1950. ,

URADNI UST LRS

Stran 540
2121

B "dilo: Gostinski obrat, KLO Jurjoricn.
1.1»riše ee Pogacruk Karel in vpišejo
SkcT Ivan, upravnik, Govže Danici, računovodja in Šile Eia, poslovodja in namestnik, ki podpisujejo po zakonitih pooblastilih.
St. 1708
12612
Besedilo: Čevljarsko podjetje, KLO Lo
Ski potok.
Izbriše ee Kordiš Alojz.
Št. 1449
12617
Besedilo: Gostinski obrat, KLO Loški
potok.
Izbriše se Košmrlj Jože.
St. 1447
12621
Besedilo: Kolarsko podjetje KLO Loški potok
Izbriše ee Kordiš Alojz.
«t. 1448
12620
Besedilo: Mesarija. KLO Loški potok.
Izbrišeta ee Knave Rudolf in Avftelj
Milena.
St. 1451
12620
Besedilo: Mizarsko podjetje, Loški potok.
Izbriše ee Kordiš Alojz.
Št. 1450

12618

Pri vseh podjetjih ee vpišeta:
Mohar Anton, knjigovodja in Rus Zlata.
blagajnik, ki podnisuieta za podjetje po
eakonitih pooblastilih
0L0 Koïevjo, poverjeništvo za finance
dne 7. decembra 1950.

•

2122.
Besedilo: Okrajno podjetje »Odpad«.
Kočevje.
Vpiše se
Vodušek Oton, računovodja, ki podpisuj n skupaj z upravnikom KirkoviČPTn
Jožetorn
0L0 Kočevje, poverjeništvo za finance
dne 2. decembra 1950.
St. 1494
12610

•

2123.
Besedilo: Kino, KLO Ribnica.
St. 1463
12616
Besedilo: KLO gostinski obrat, Ribnica.
St. 1462
12615
Izbrišeta se pri obeh podjetjih: Picek
Franc m Zal>T Stane ter vpišeta
Keržan Edo, upravnik in Roje Stanka,
račvnnvodja, ki podpihujeta po zakonitih
poo^'astilih.
0L0 Kočevje, poverjeništvo za finance
dne 3. decembra 1950

•

2124.
Besedilo: Gostilna KLO Vrh.
Operativni upravni voditelj odslej: KLO
Kcetel.
Izbriše se Južnič Ivan in vpišeta
Jurko\ai5 Neža poslovodja in Jurkovič
Alojz, računovodja, ki podpisujeta po zakonitih pooblastilih.
OLO Kočevje, poverjeništvo Za financp
dne 7. deremfr>ra 1950
St. 1540
12611
2125.
Besedäo: Mestna podjetja »Avtopodjcti<x. •••••••>
P
diilio odslej): Mostna podjetja »Prevoz« Sreiice,

Štev. 37 — 13. XII. I960

Poslovni predmet: Važni prevozi inetoritve • lastnimi in tujima prevoznimi
predftvi, motornimi vozah m konjskimi
vpregami.
OLO Krško, poverjeništvo za finance
dne 5. decembra 1950.
ßt. 2554/1
12555

Tivadar Stefan, upravnik, Novosel Viktor, uslužbenec MLO in Roki Franc, poverjenik za prow+o, z istimi pravicami.
St. 110/2-1950
12104
OLO Lendava, poverjeništvo za finance
dne ! '. novembra 1950.

•

2181.
Besedilo: Ljudska kopel (Ljubljana, Kolodvorska ul. 4).
Izbrišeta se Seljak Jožica in Legat Stanko in vpišeta
Korošec Joža, upravnica in Pirmat Lea,
knjigovodja.
S'. 11794/50
12299
Besedilo: >.Tavna tehtnica* (Ljubljana,
Masarykova 9).
Izbrišejo se Zalar Anton. BrunSič Ivan
in Satler Ana ter vpišeta
Cerne Franc, v. d. upravnika in Piraat
Lea, knjigovodja.
Št. 11084/50
12298
Besedilo: »Klobuček« (Ljubljana WoLfova ul. 3).
Izbrišeta ee BrunSč Ivan in Satler Ana
ter vpiše
Magister Ivan. knjigovodja.
St. 11959/50
12800

2126.
Besedilo: Okrajna lekarna v Brežicah.
Izbrišeta ee Oršanič Beati in Lapuh
Ivan ter vpišeta:
Oršanič Oton. upravnik in Lipušček
Adeln, knjigovodja.
OLO Krško, poverjeništvo za finance
dne 19. novembra 1950.
Št. 2448
12067

•

2127.
Besedilo: Okrajna lekarna v Kostanje,
vici.
Izbriše se Smrkej Marica in vpiše
Kerin Anka, z istimi pooblastili.
OLO Kr>L». piiv< rjeništvo za finance
dno 18. novembra 1950.
Št. 2449
12066

•

2128.
Besedilo: Okrajno podjetje za odkup
poljskih pridelkov, krme, sadja in zelenjave, Krško.
Besedilo odslej: Okrajno podjetje za
odkup rastlinskih proizvodov, Krško.
Poslovni predmet odslej: N^kup in prodaja rastlinskih proizvodov,
OLO Krško poverjeništvo za financo
dne 2. decembra 1950
St. 2505/1
12431
2129.

•

Besedilo: Okrajna lekarna v Sevnici.
Izbriše se Svažič Julija in vpiše
Budja Mihaela, knjigovodja, z istimi pooblastili.
OLO Krško, poverjeništvo za finance
dne 6. decembra 1950.
St. 2536
12488
2130.

•

Bfftedilo: Mestna obrtna podjetja. Dolnja Lendava.
Vpišejo ee poslovalnice: Mestna po.
pravljalnica dvokolee in Mestno pleekaretvo
Poslovni predmot: Poprivlianje dvokolee, splošno sobosllkarstvo in pleskarstvo.
Izbrišpta se Kiralj Aleksander in Kneževič Milan ter vpišeta
Novesel Viktor, uslužbenec MLO In
Rogi Franc, poverjenik za presveto, z isti
mi pravicami.
St. 118/2—1950
12161
Besedilo: Okrajni magazin, Dolnja Lendava.
Izbrišejo ee poslovalnice v Gaberju
Kobilju in poslovalnica »Sadje in zele.
nfava« v D Lendavi.
St. 626/2-1950
12162
Recedilo: Mestna plinarna. Dol. Len
dava.
Izbriše se SarjaS Jože in vpiše;
Tivadar Stefan, upravnik, z istimi pravicami.
Št. 110/2-1950
12163
Besedilo: Mostno jroatinsko podjetje,
Dol. Lendava.
Izbriše se poslovalnica Mestna gostilna
ki ie prešla v socialistični zakup.
Tzbršpj'o s G Lpbar Tecdor. Kiralj Aleksander in Kneževlč Milan ter vpiSejo:

•

Besedilo: Odpad I (Ljubljani, Zivinozdraveka 1).
Izbriše ee Legat Stanko in vpiše
Pirnat Lea.
Št. 7950/50
12297
RLO I Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 20. novembra 1950.
2132.

•

Besedilo: Brivnica in česalnlca. RLO III
(Ljubljana, Pokopališka ul- 4).
Izbriše eo Oblak Lado In vpiše;
Ovetetič Drago, z istimi zakonitimi pooblastili.
RLO III Ljubljana, povcrj. za finance
. dne 22. novembra 1950.
St. 5801/50
12282

•

2133.
Besedilo: Cevljama, RLO IV (Ljubljana, Lepa pot 1).
Izbrišejo se: Bacar Jakob, Juvan Roža,
Skodnik Igo in vpišejo:
Hrovat Anton, poslovodja, Ferfila Fnnjo, knjigovodja, Sekač Aleksandra, uslužbenka RLO IV ki podpisujejo z istimi
pooblačili.
St. 3459/50
12558
Besedilo: Podjetje »Odpad« IV (Ljubljana, Opekarska cesta 18).
Izbriše se Pribik Franc in vpiše
Tratnik Jože. upravnik.
St 3485/50
12559
RLO IV Ljubljana, povcrj. za finance
dne 5. decembra 1950.
*
2434.
Besedilo: »Prevoz IV«, (Ljubljana Opeka rek n cesta 18).
Izbrise se Pribik Franc • vpiše
Tratnik Jože, upravnik.
RLO IV Ljubljana, povorj. za finance
dne 27. novembra 1950.
Fin. št. 3442/50
12302

•

2135.
Besedilo: Krajevna obrtna podjetja, Pirniče.
Izbrišeta ee Milač Alojzij In •••••••
Folike ter vpišeta:

URADNI LIST LRS

ßtev. 87 — 12. XII. 1950
Resnik Viktor, upravnik in MdEan
Franc, računovodja, Ikj podpisujeta po
zakonitih pooblaetiilih.
OLO Ljubljana okolica, poverj. za finance
dne 23. novembra 1950
St 1757/1
12243

•

2136.
Besedilo: Mostno podjetje >Povrtnina«,
Maribor.
Operativni upravni voditelj odslej: Direkcija mestnih trgovskih podjetij, MariboT.
St. Pov. 56/162—50
12398
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje
>Urana<, Maribor.
Operativni upravni voditelj odslej: Direkcija mestnih trgovskih podjetij, Maribor.
St. Pov. 56/164-50
12399
Besedilo: Tovarna kemičnih izdelkov,
Maribor (Meljska 56).
Izbriše ee Horvat Franc in vpiše
Planinšec Viktor, namestnik glavnega
računovodje.
St. Pov. 56/161—50
12396
Besedilo: Tovarna pletenin In konfekcije, Maribor (Meljfka c. 56).
Izbriše se Horvat Franc in vpiše
Planinšec Viktor name6tnik glavnega
računovodje.
St. Pav. 56/161—50
12397
Besedilo: Podjetje >Gorcat čevljarstvo
(Maribor, Studenci.
Izbriše ee Petek Franc in vpiše
Duole Ludvik, poslovodja, ki podpisuje
v okviru pooblastila operativnega uprav,
nega vodstva.
6t. Pov. 56/163-50
12400
MLO Maribor, poverjeništvo «a finance
dne 17. novembra 1950.
2137.

•

Besedilo: Mestne pekarne. Maribor
(Grajski trg 6).
Operativni upravni vodMelj odslej: Direkcija mestnih trgovskih podjetij, Maribor.
St. Pov. 56/155-50
12388
Besedilo: Mestno podjetje >Živila<, Maribor.
Operativni upravni voditelj odslej: Direkcija mestnih trgovskih podjetij, Maribor.
9t. Pov. 56/153-50
12389
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje
>Papir<, Maribor (Jurčičeva 8).
Operativni upravni voditelj odslej: Direkcij mestnih trgovskih podjetij, Ma.
ribor.
St. Pov. 56/150-50
T12890
MLO Maribor, poverjeništvo •• finance
dne 6. novembra i960-

•

2138.
Besedilo: Tovarna čevljev, Maribor
(Gregorčičeva 24).
Operativni upravni voditelj odslej: Direkcija lokalne industrij«, Maribor.
Izbriše so Potfč Ivan m vpiše
Matela Leopold, glavni računovodja.
St. Pov. 56/162—50
12393
Besedilo: Industrija papirnatih izdelkov, Maribor (Koroška 6).
Operativni upravni voditelj odslej: Direkcija lokalne industrije, Miribor.
Izbriše ee Pečenko Andrija in vpiSete
Čanžek Franjo, ravnatelj in Selinšek
Milivoj, član. upravnega odbora, strojni

tehnik, ki podpisujeta po zakonitih pooblastilih.
St. Pov. 56/154—50
12394
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje
>Železnina — Kemikalije«:, Maribor (Ulice 10. oktobra 1).
Operativni upravni voditelj odelflj: Direkcija meetnih trgovskih podjetij, Ma.
ribor.
St. Pov. 56/161—50
12392
MLO Maribor, poverjeništvo *a finance
dne 6. novembra 1950.

•

2139.
Besedilo: Mestno podjetje >A.vtoprevozi«, Postojna.
Izbrišeta se Požar Franc in Sirca Sonja ter vpišeta:
Ambrož Korol, upravnik in Si mac
Oskar, šef knjigovodskega centra, ki zastopata in zanj podpisujeta po zakonitih
predpisih.
0L0 Postojna, poverjeništvo za finance
dne 21. novembra 1950.
St. 2749•-50
12190

•

2140.
Besedil»: Okrajna tovarna eteričnih
olj, Dolenja vas pri Cerknici.
Izbriše se Obreza Franc in vpiše
Dovž~k Adolf, upravnik, z istimi pooblastili.
0LO Postojna, poverjeništvo za financo
dne 24. novembra 1950
St. 2753/1—50
12380

•

2141.
Besedilo: Mestno podjetje za upravo
zgradb, Ptuj.
Izbriše 6e Berltf Milan in vpiše:
Oui Anton, upravnik.
St. 1764/1—60
12340
Besedilo: Mestno vrtnarstvo in ekonomija, Ptuj.
Izbrišeta se: Kojc Franc in Bolta Slavko ter vpišeta
Vrtič Štefan, upravnik in Žitnik Stanko,
računovodja.
St 1763/1—50
12339
0L0 Ptuj. poverjeništvo za finance
dne 27. novembra 1950.

•

2142.
Besedilo: Gorenjska tovarna čokolade,
Lesce pri Bledu.
Vpiše ee
Potrata Milena, industrijski obratovodja,
kot tretji zastopnik podjetja, ki podpisuje
in zastopa podjelje v odsotnosti direktorja po zakonu o drž. gasp, podjetjih.
St. XI-515/1—50
12303
Beredito: Uprava ••••••••• obratov
in naprav na Bledu.
Izbriše se Arti Ivanka m vpišeta;
Zupan Jelka, knjigovodja, Arh Ivanka,
namestnik knjigovodje.
Si. XI—563/1—50
12804
ÖL0 Radovljica, poverjeništvo za finance
dne 26. novembra I960.

Shan 541
Ošep Albin tajnik KLO in Felle Ivan,
upravnik, ki podpisuje po zakonMiih pooblasti Eh'
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance
dne 24. novembra 1950.

•

2144,
Beeedilo: Tovarna pil, Prevaljo.
Izbriše so Bogatin Franjo m vpišeta:
Tajnikar Make, ravnatelj ter Gorenšek
Franc, računovodja, ki podpisujeta po zakonitih pooblastilih.
OLO Slovenj Gradec, poverj. za finance
dne 22. novembra 1950.
St. 1392/1—60
122*15

•

2145.
Besedilo: Okrajna apnenica, Šmartno ob
Paid.
St. 2131/50
12336
Besedilo: Okrajna rlektrofnstalacija,
Šmartno ob PakL
St. 2134/50
12333
Besedilo: Okrajna kovnrnica, Šmartno
ob Pakl.
St. 2132/50
12336
Besedilo: Okrajno mizarstvo, Šmartno
ob Paki.
St. 2133/50
12334
Besedilo: Okrajno remontno podjetje,
Šmartno ob Paki.
St. 2133/50
12337
Izbriše 6e pri vseh podjetjih RadeJ
Drago in vpiše
Steblovnik Vika, knjigovodja.
OLO Šoštanj, poverjeništvo za finance
dne 81. oktobru I960.

•

214 G.
Besedilo: Okrajna tovarna gumbov, Šoštanj.
St. 2186/50
12338
Besedilo: Okrajna tovarna otroško kon.
fekcij© in umetnih vezenin (Šoštanj).
St. 2187/50
12332
Izbriše se pri obeh podjetjih BrunšeJc
Ema in vpiše
Legvart Štefka knjigovodja.
OLO Šoštanj, poverjeništvo m. financ«
dne 22. novembra 1950.

•

2147.
Besedilo: >0LIP«, Okrajno lesno indu,
sfrijsko podjetje, Podmclec-Tolmin.
Izbriše ee Kogoj Avguštin in vpiše
Fratnik Julij, računovodja, s pooblastil}
po pravilih podjetji.
St. 36/126—1050
12248
Besedilo: Okrajna klavnica, Tolmin.
Izbrišejo 6e UrJič Jož-et Ručna Ivan in
Mašera Rudi ter vpišeta;
Obid Stanko, v. d. upravnika in Miheliî
Marija, namestnik računovodje, z îstimi
pooblastili.
OLO Tolmin, poverjeništvo •• finance
dne 25 novembra 1950.
St. 36/124—1950
12247

•

Izbrisi

Besedilo: Uprava stanovanjskih zgradb,
Muta,
5t.'1229/1-50
12489
Besedilo: Vodovod. Muta.
St. 1229/1-50
12490
Izbriše ee pri obeh podjetjih Verdnik
Rudolf in vpišeta :

2148.
Besedilo: Tovarna tanina, Goričano —
Medvede.
Zaradi epojiilve s Papirnico in tovarno
i'oluloze, Vevče — Goričano.
Ministrstvo za financo LRS. Ljubljana
dno 3. novembra 1950.
St. 243 345/4—1930
11703

2148.
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Stran 542
G149.

Besedilo: Pivovarna, Laško.
Zaradi prehoda v pristojnost 0L0 Celje
okolica.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 30. oktobra 1950.
St. 243.14/1-1950
11751

•
2150.
Besedilo: Mlin in testenine, Maribor.
Zaradi spojitve z Oblastnim mlinskim
podjetjem v Mariboru.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 6. novembra 1950.
St. 243 532—1950
12098

•

2151.
Besedilo: Papirnica in tovarna celuloz»,
Vevč© — Coricane.
Zaradi epojitve e Tovarno tanino, Coricane — Medvode.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 3. novembra 1950.
St. 243 345/4—1950
11762
*
2152.
Besedilo: Trgovsko podjetje »Izbira«,
Ljubljana.
ZaTadi spojitve e »Strojpisßin«.
Fin. St. 3917/50
11674
Besedilo: Trgovsko podjetje »Strojpis«,
Zaradi spojitve z >Izbiro<.
St. 3917/55
11673
MLO Ljubljana, povorjeništvo za fmanco
dne 2. novembra 1950.

•

2153.
Besedilo: Mehanične delavnice, Celje.
Zaradi končane likvidaeiie.
MLO Celje, poverjeništvo za finance
dne 20. novembra 1950
St. IX—2342—1950
12129

•

B154.
Besedilo: Krojagko-äiviljsko podjetje,
MLO Metlika.
Zaradi razdvojitve v dve samostojni
podjetji.
OLÓ Òrnomclj, poverjeništvo za finance
dne 1 decembra 1950.
St. 1244/1
12433

•

2155.
Besedilo: Okrajno podjetje »Mleko«,
Kamnik.
Zarodi združitve.
0L0 Kamnik, poverjeništvo za finance
dne 7. novembra 1950.
St. 2463 III 1950
11800

•

215G.
Besedilo: Delavska uslužbenska restavracija Slovenskega narodnega gledališča,
Maribor (Glavni trg 8).
Na podlagi odloka Ministrstva za finance LRS L dne 8. XI. 1950, št. 243/11700/195«') se vpia v register drž. gosp.
podjetij MLO Maribor razveljavi, ker
podjetje nima značaja samostojnega drž.
gospodarskega podjetja.
MIO Maribor, poverjeništvo za finance
dne 14. novembra 1950.
Št. Pov. 56/136—50
12401

•

2157.
Besedilo: M«stni mlin, Maribor.
Ker je prešel v novoustanovljeno Oblačno mlinsko podjetje Maribor.
MLO Maribor, poverjeništvo za finance
dne 6. novembra 1950
St. Pov. 56/156—50
12391

2158.
Besedilo: Okrajna hranilnica, Sv. Lenart
v SI. gor.
Ker so prešla vea aktiva in pasiva na
Krajevno hranilnico. Sv. Lenart v SI. gor.
0L0 Maribor okolica, poverj. za finance
dne 6. novembra 1950.
St 3566/1-IV/1-1950
11711

•

2159.
Besedilo: Krajevni mlin v Lucevi, Krajevni mlin v Kuzmi, Krajevni mlin v Bankovcih (bivši mlin Hasaj) in Krajevni
mlin v Dankovcih (bivši mlin Horvat).
Zaradi prenehanja poslovanja v dosedanji upravi.
0L0 Murska Sobota, poverj. za finance
dne 4. novembra 1950.
St. 890/1950
11714
2160.

•

Besedilo: Krajevno obrtniško podjetje,
Movraž.
Zaradi ukinitve.
0L0 Sežana, povorjeništvo za finance
dne 4. novembra 1950.
St. 1681/1—50
11645

•

2161.
Besedilo: Krajevna gostilna. Legen,
Zaradi prenehanj,-» poslovanja.
0L0 Slovenj Gradec, poverj. za finance
dne 22. novembra 1950.
St. 1441/1-50
12246

Register
invalidskih ir-cHetij
Pri vsaki registraciji jo sedež podjetja
označen v besedilu, dan. »pisa. spremembe ali izbrisa pa v datumu
V pisi

2162.
Besedilo: Invalidsko podjetje »Lesna
obrt«. Črni vrh.
Poslovni predmet: Izdelovanje lesenih
izdelkov in odkupovanje na drobno in
debelo predmetov iste stroke
Ustmovitelj podjetja: Okrajni odbor
Zveze vojaških vojnih invalidov v Idriji.
Operativni upravni voditelj: Okrajni
odbor Zveze vojaških vojnih invalidov v
Idriji.
Podjetje zastopata to zanj podpisujeta:
Peiternelj Ciri£ upravnik in Kavčič KaroL knjigovodjn, v obsegu zak. pooblasti]
in pravil podjetja.
OLO Idrija, poverjeništvo za finance
dne 9. decembra 1950.
St. 4374 /X-80
12609
2163.

Spremeni be

Besedilo: Invalidsko podjetje »Avtomehanika«, Ljubljana.
Izbriše ee Dronlk Vinko in vpiše:
Hribar Janez, upravnik, ki podpisuje
samostojno, v obsegu pooblastil in pravi]
podjetje.
Ministrstvo za finance, Ljubljana
dne 14. novembra 1950.
St. 243 205/3—1950
12107

•

2164.
Besedilo: Invalidsko puškareko podjetje Ljubljana
Izbriše ee Hutor Anton in vpiže

Stev. 87 — 12. XII. I960
Fajst Karel, poslovodja, ki podpisuje
samostojno, v obsegu zakonitih pooblastil
in pravil podjetja.
Ministrstvo za financo LRS, Ljubljana
dne 7. decembra 1950
St. 243 229/2—1950
12666

•

2165
Besedilo: Invalidsko podjetje »Plelilnica žičnih mrež«, Sodražica.
Vpiše e e
Govže Alojz, upravnik. Ici podpisuje samostojno, v obsegu pooblastil. Izbriše so
Katern Ferdinand kot v. d. upravnika in
vpiše kot pooblaščenec ki podpisuje v
odsotnosti upravnika, v istem obsegu koi
oni.
Ministrstvo za finance LRS. Ljubljana
dne 18. novembra 1950.
St. 243 222/2—1950
12296

Zadružni register

Pri vsaki registraciji jo sedež podjetja
označen v besedilu, dan, vpisa, spremombe ali izbrisa pa v datumu
Vpisi
671.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omeje.
nim jamstvom Idrija okolica (Idrija).
Na zboru 12. II. 195") eo .lile sprejete
spremembe pravil vi. 2. in 18. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga,
Idrija.
Zadruga je ustanovljena z deleži brez
jams-tva. Upravni odbor *> »stavlja 5 do
9 članov, ki jih voli zbor izmed zadružnikov. Izbrišejo se Podobnik Ivan. Bencina Franc in Mohorič Jožef, vpišejo pa
novj Slani upravnega odbora:
Lazar Franc upok. rudar, Idrija, Ru.
d.->reka 18, Golob Frančiška, namešcenka,
Tdr';.i. Gradn:ki\a 0 RT?!? L^noM rudar, Idrija, Ulica k^ppian« Mihevca 9
Kokalj Ivan kmet. Idrija, Ulici IX. korpusa 23 in Podobnik Julij, kmet, Čekovnik 13.
Zt 3/19--50
12144
Okrožno sodišče v Goricj
dne 1R. novembra 1950.
672.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom na Čatežu.
Na zboru 5. II. 1950 en se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2 členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga na
Čatežu.
Izbrišejo se Miklič Matija, Pugelj Marija, Zagorjan ViMor Me&erko Ludvik.
Brandstätor Janez in vpišejo novj člani
upravnega odbom:
Jankovič Jože, teear, Čatež 47, Cirnskl
Andrej, čevljar, Čatež 40, Erjavšek Ferdinand, kmet, Dobeno 12, Tomše Martin,
kmeif Sobenja vas 27, Horvat Nežn, kmetica, Žejno 1, Volk Franc, nameščenec,
Sobenja vas 15.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. decembra 1950.
Zadr IV 13/2
12625

•

f.73.
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom, Golo-Škrilje.
Ni zboru 20. II. 1950 eo se spremenila
zadružna pravila v t. in 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga,
Oolo-ftkrllje,
Izbrišejo ee Rutar Simon, Jamnik Ivan
Debevee Franc Krnc Jakob Podrža'
Franc, Kališčar Alojz, Pangerr Franc irvpišejo novi Sini upravnega odbora:

Štev. 87 — 12. XII. 1050
Ustnik Martu:, Sknlje 11. Kralj« Ježe,
Golo 7, Virant Anton, Golo 6, Puiiart
Alojz. Zapotok 1 Slembai Miha, Viroko
et. ö, Krač janež, Suša 7, Glaivan Anton,
olmi]« 5, vej kmetje.
Zadr VI 11••
12562
Besedilo: Kmetijska zadruga r, z. z o. j.,
Mirna peč.
Na zboru 20. IV. 1950 eo 60 spremenila
zadružna pravih v 1. In 2. členu.
Besedilo od»iej; Kmetska zadruga,
Mirna pet
Izbrišejo se Miklič Anton, Rarpuš Leopold Povše Alojz, Rajer Franc, Žagar
Leopold, Spendal Janez, Stemberger Anton in vpišejo novi Ciani upravnega odbora:
brajer Franc, Čevlj. pcelovodja, Mirna
••• 4, Božič Adalbert, učitelj, Mirna pei
St. 2, Povše Rudoli, delavec, Ded. fodborit 1, Dular Martin, Gor. Podborit 12,
Zaraboc Janez, Globodol 29, Rozman
Franc, Globodol 10, kmetje klavec Ana,
delavka, Mirna peč 14.
Zadr I 18/20
12561
Besedilo: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Podhosti.
Na zboru 10. IV. 1950 so ee spremenila zadružna pravila v 1. In 2. öeau.
Besedilo odalej: Kmetìjeka zadruga •
Podhosti.
izbrišejo ee Oblak Marija, Sonica AloJzij, Peoiga Jože Bradač Albin, Awgn&tm
Jože in pooblaiSenoa za eopoorpfeovanje
Luzar Peter in Brudar Fani ter vpijejo
novj clan} upravnegn odbora;
Markovič Alojz, Sek 4, Medic' Jože
Podturn 13, Košmrlj Jože, Meniška vas
St. 31, kmetje, Grabnar Jože, zadružnik,
Podhosta 22. Pooblaščeaka •• sopodpisovanje je Golobic Vaici, poslovodja Podh osta.
Zadr III 96/2
.12563
Besedilo: Kmetijska zadruga • omejenim jamstvom na Stari Vrhniki.
Na zboru 19. •. 1950 eo 6e spremenila
zadružna pravih v l, in 2, Senu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga na
Stari Vrhniki.
Izbrišejo ee Grom Viktor, Homovec
Jože, Kank Pavel, Ogrin Pavel, Petkov.
Sek Jože in poobtešSenka Mole Gabri j eh
ter vpiSejo novj člani upravnega odbora:
Homovec Anton, •••••• Stara Vrhnika
St 52, Nagode Ivan, kmeteki sin, Stan
Vrhnika 11 Caserman Frnnc, kmet, Stara Vrhnika 5, Grom Valentin, uradnik,
Stara Vrhniki 61.
Pooblašče-nka za »opodpisovanj«: Sedmak Danica, poelovodja Stara Vrhnika.
Zadr VI 42/4
12564
Okrožno sodiWe * Ljubljani
dne 6. decfmbra 1950.

UK A DNI UST LUS
Ivan, nameščenec, BuUjaova 51 in Suštarsic ic.er. Kmet, beinuita 1. pooblaščenec
za ec^JupiMjvanje je Kener Jože, SKOIljica o/.
Zadr V 161/6
12214
Besedilo: Kmetijska zadruga • omejenim jamstvom v St. Ožboltu.
,.Na zboru Iti. IV. It)d0 yo se spremenila
zadružna pravila v 1., 2. in 18. člemu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga •
St. Ožboltu.
Upravni odbor sestavlja 5 do 7 članov.
Izbrišejo ee PoaoevSek i rane, Levée
Anton, Leveč Terezija. Smertatj Janko
m vpišejo no vi fc.ani upravnega odbor«:
Jelševar Pavet, kmečki sin, Log 7, Trdin Antonija, gospodinja Podmilj 1, Leve
Franc, kmet, Bršlenovca 3, Podbevšek
Anton, upok. rudar, Podmilj 2, Kropivšek
Lovro, kmečki em, at. Ožbolt 4, Jerin Marjeta, kmetica. Javorje 4. Poobhščeaka za
»podpisovanje Je Učakar Silva, poslovodja, St. Ožbolit 3.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dno 21. novembra 1950.
Zadr VI Ml/2
12216

•

675.
Besedito: Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom v Skolji rasi.
Na zboru 15. IV. 1Ô50 so ee spremenila
zadružna pravila v 1. • 2. členu.
Besedilo odslej: Kmetijska zadruga >
Skolji vasi.
Izbrišejo ee: Kožuh Jože, Maetnak Anr
ton Vrečko Leopold, Križan Franc, Deiner Ivan, Dremel Frane in vpišejo novi
člani upravnega odbora:
Novak Martin. Arclia 7, Okorn Franc,
Škofa vas 21, kmeta, Goleč Zofija, kmečka delavka Zadobrova, Kovač Avgust,
Arclin 17, Kotnik Franc, âmea-jeta št. 7,
kmeta.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. novembra 1950.
ZadT VII 129/5
12344

•

676.
Besedilo: Kmetijska zadruga s omejenim jamstvom v Spitaliču.
N.t zboru 2. IV. 1930 so se spremenila
zadružna pravila v 1. in 2. členu.
Beeedilo odslej: Kmetijska zadruga »
Spitaliču.
Izbrišejo se Drolc Gregor, Baloh Janez in vpišeta nova člana upravnega odbora:
•Sedeljšak Franc, kmet, Spitalič 26 in
Pider Janez, kmečki ein, Spitalič 7.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Zadr VI 197/3
12215

•

677.
Besedilo: Kmctijsya zadruga, Cirknica.
Po sklepu lzredenge občnega zasra z
dne 12. XI. 1950 se Je s to zadrugo zdru674.
Besedilo: Okrajna zveza kmetijskih za- žila Potro? niškaa zadruga Kaniža. S tudrug za okraj Ljubljana okolica v Ljub- sodno odločbo z dne 23. VII. 19-19 uveljani.
deni likvidacijski postopek Kmetijske zaIzbrišejo ee Lenarčič. Jože, Dolinar Stan- druge Cirknica se zaradi nndaljnjega poko, Sovine Slane. Avsec Alojz, Stanovom slovanja zadruge ustavi.
Izbrišejo se Stariha Jakob. Majcen RuJože, Dolinar Ivn, •••• Martin, Bedenk
•Tože. Skulj Jože Rener Jože, Prek Jože, dolf, Čaigran Janko, Gorišek Fr.Tic Ul
Krošeij Miha in vpišejo novi «lani uprav- Ivan, Nabrgoj Janko, Putar Janko in poohlašPenka za eopo.ipifiovanl" Kntnlinif
nega odbora:
Kastelic Stane, kmet. Škofljica 3, Kos Milic ter vpišejo nov) Izvoljeni Plani
Martin, delavec. Gradec 58 pri Litiji. Vi- upravnega odbora:
Krenik Stefan. CMtnica, Oraž Jožef.
rile Ludvik, Šmartno pri Liti« Hom<-'"-<Jože, Stara Vrbnik* 52, kmeta. Drobnič | Kaniža kmeta, Koren Ivan, cestar, KaMarija, kmečka hči Zelimlje 18, Bolta liža, Lopič Jožef. mi'7. mo'ster, Cirknica.
Ivan. Ježa 6. Lisica Franc, Vrbi'jenje 37, Može N"da, gospodinia, Cirknica. P(>rner
Košir Alojz, Dobrova 5, kmetje, Vrhovec Rudolf je predsednik, Kronvcge] Jožef
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podpredsednik. Može Nada pa U. ,.Jk
upravnega odbora.
Okrožno sudiste v Mariboru
dne 5. decembra 1950.
Zadr IV 11
12566

•

678.
Besedilo: Kmetijska zadruga Sv. Jurij
v Slov. gor.
Na podlagi sklepov zborov prizadetiK
zadrug z dne 22. V. 1Ô50 se Je e to zadrugo združila Kmetijska zadruga Gasteraj, kj je s tem prenehala obstojati.
Izbrišejo se Kroner Vinko, Fe^onj*
Franc. Kocbek Franc in vpišejo novj izvoljeni člani upravnega odbora:
Samec Slavko, Gasteraj, G rager Slavka,
Zernec Ferdo, Jurovrici dol, Firas Slavko,
Gasteraj, Lešnik Ivan, Partlraje, Lorenčic
Karel, Jurovski dol, Kerenc Hinko, Varda, Dirvjak Franc, Maina, kmetje, Verglex
Oto, uslužbenec, Jurovski dol, Cučko Anton in Konrad Anton, Maina, kmeta. Ver*
glez Oto Je predsednik, Kerenc Hinko
podpredsednik, Jager Janez pa tojnik odbora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7, novembra 1950.
Zadr IV 58
11953

Trgovinski register
Pri vsaki registraciji je sedež podjetja
oznafen v besedilu, dan vpisa, sprememb»
uli izbrisa pa v datumu

V pUi
679.
Besedilo: Gostilna Skarja Ana (Martinja vas, Trebnje).
Imetnik: Skarja Ana, gosfflničarka,
Martinja vas 19.
Obratni predmet: Izvrševanje goefcilničareke obrti.
Okrožno sodišče v Ljubljanj
dne 5. decembra 1950.
Zt 118/50 —Rg A VIII 197/1 12560

•

680.
Beeedilo: Gostilna Smole Franc. Mima,
Trebnje.
Imetnik: Smole Franc, gostilničar, Mirna 20.
Zt 116/50.Rg A VIII 195/1 12039
Besedilo: Gostilna Lesjak Anton, Čatež,
Trebnje.
Imetnik: Lesjak Anton, gostilničar. Čatež 19.
Zt 115/50.Rg A VIII 194/1 12038
Besedilo: Gostilna "zimek Marija. Sel*
pri Sumbcrku, Trebnje.
Imetnik: Ozimek Marija, gcsiilničanka.
Sela pri Bumberku 4.
Zt 117/50.Rg A VIII 196/1 12040
Obratni predmet r>ri vseh firmah: ïzvxše*vanie costilniSârejîe obrti.
Okrožno sodišče v Ljubljani,
rime 17. novembm 1950.
Izbrisi
681.
Besedilo: Tehnični biro dr- ing. Kaeal &
Kobau, družba i o. *• (Ljublj-ma).
Zaradi izdaje dovoljenja RLO I Ljubljana z dne 14. IX. 1950 št. 8690/50 za
samostojno izvrševanje obrti.
Okrožno sodišče v Liubljani
dno 26. oWo^rn 1050.
Rg C III 165/20
11424
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Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
Vsi. ki o pogrešanih kaj vedo, se poziTaju, naj o tem poročajo sodiščem, prodla,,.i!iljem ali skrbnikom. Po proteku rokov bodo sodišča odločila o predlogih
R 167/50-5
12632
Mak Jožef, roj. 25. III. 1915, ein Antona in Marije roj. Igerc pojjedelec na
StrCjQi 16, p.. d. Zeleznik, Prevalje, se kot
borec NOV iz bejev oktobra 1944 pogreša.
Pre. lagatelj je oče Mak Jože, Strojna 16
pri Gornjem gradu.
R 161/50-6
12631
Samec Maks, roj. 7. V. 1916, ein Petra
In Cecilije roj. Gostencnik, rudar na Dolgem brdu, Je bdi kot borec NOV v za.
6edi pri Sv. Danijelu. Preivalje, na cesti
ustreljen in je tam pokopan. Predlagatelj* ca je Kersnik Katarina.
Skrbnik obeh pogrešanih je Cegovnik
Filip, uradnik pri tem sodišču, priglasitveni rok: tri mesece od te objave.
Okrajno sodišče v Slovenjem Gradcu
dne SO. novembra 1950.
R 1006/50-2
12500
Rožanc Lovrenc, roj. Mlinar, 7. VIII.
1925, ein Mlinar Ane, delavec pri rudniku
ligniti v Velenju, je bil kot nemški vojak
zaradi sodelovanja e francoskimi partizani
v Bordeauxu obsojen na 8 let in zaprt v
kaznilnici Papenburg blizu hoLindake
meje ter ee od oktobra 1944 pogreša.
Predlagateljica je mati Rožanc Ana, roj.
MlinT, Podkraj 15, p. Velenje.
R 350/50-4
12507
Videmšek Marija, roj. 10. III. 1891, hči
Jakoba in Marije roj. Grobelnik, posestnica v Gaberkih 45, p. Velenje, ee od
junija 1945 pogreša. Predlagatelj je Videmšek Florijan, Gaberke 45.
Skrbnik obeh pogrešanih je Voiavònik
Anton, uradnik pri tem 6odišču. priglaiitveni rok: do 1. •. 1951.
Okrajno sodišče r Šoštanju
dne 6. decembra 1950.
I R 82/50-2
12193
Matko Franc. roj. 2. XII. 1920, ein Fer.
dinanda in Ivane roj. Brujan, kovaški pomočnik pri Sv. Katarini 5. ee kot partizan od februarja 1945, ko je bil baje kot
talec ustreljen, pogreša. Predlrgateljica je
mati Matko Ivana, Sv. Katarina 5. priglaeitvenl rok: do 1. III. 1951.
Okrajno sodišče • Trbovljah
dno 22. novembra 1950.
I R 87/50
12404
Juhtman Anton, roj. 10. I. 1926, ein
Antona in Rože roj. Arzenšek, delavec v
Tosljcah 154, Zagorje ob Savi, ee od'
pomladi 1945 kot borec NOV pogreša.
Predlagatelj je Arzenšek Avgust, mizar
Zagorje 113, priglasitveni rok: do 20. II.
1951.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 28. novembra 1950.
I R 78/50
12111
Dulak Adirn, roj. 6. XII. 1922, ein
Ignara in Marije roj. Sovre, rudar v Studencih 40 pri Hrastniku, ee od konca 1.1944
pogreša. Predlagateljica je mati Dušak
Marija. Studenci 40. Hmetnik, priglasitveni rok: do 20. II. 1951.
I R R0/50—2
12109
Leskovšek Evgen, roj. 16. XI. 1919, ein
Antona in Frančiške roj. Mahkovec, nazadnie v Zagorju. Toplicah 123. e° od
22. VIII. 1944 pogreša. Predlacra^ljica je
žev f/eskovšek Lidrfa Zagorje, TOOIICP
St. •, priglasitveni rok: do 20. II. 1951.

URADNI LIST LR8
I R 79/50--2
12110
Rovšek Jože, roj. 18. I. 1919, ein Jožeta
in Marije roj. Baš, rudar na Jeeenovcu
54, ee od 29. XII. 1944 pogreša. Predlagatelj je oče Rovšek Jože, Jesenovec 54,
priglasitveni rok: do 20. II. 1951.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. novembra 1950.
I R 85/50-3
12572
Lomšek Štefanija, roj. 28. VII. 1925,
hči Leopolda in Terezije roj. Brnik, dijakinja, Brdci 24 se iz bojev NOV pri
Hinjfh na Dolenjskem, od 11. III. 1945
pogreša. Priglaeiitveni rok: do 10. II.
1951.
Okrajna sodišče v Trbovljah
dne 7. decembra 1950.

Oglasi sodišč
Oklici o skrbnikih
in razpravah
ker bivališču tožencev ai zuauo. so •••
postavljeni skrbniki ki jih bodo zastopati
na ajihovo oevarnosi in otroške,, doklej
»e sami ne «glasijo ali ne imenujejo
svojega pooblaščenca
G 1106/50 in G 848/50
12438
Tožbi za razvezo zakona:
M-Ugaj Greta, gospodinja, Maribor, Studenci, Ruška 89, proti Malgaju Feliksu
pek. mojstru v Hardeku 1, in
Donko Marija, gospodinja, Maribor, Ob
železnici 14, proti Donku Francu, zidarju
prav tam. Razpmva v obeh primerih bo
19. XII. 1950 ob 750 uri pri tem sodišču
soba št. 86, ekrbnik je Sande Jože, nižji
pravi referent pripravnik pri tem eodišču.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 28. novembra 1950.

Amortizacije
Uvede ee postopanje za amortizacijo vrednotnic, katerih imetniki se pozivajo, naj
v danem roku priglasijo svoje pravice,
sicer se bodo vrednntnice izrekle ta
neveljavne
R 369/49
12466
Pahernik Marija, poeestnica, Vuhred 9,
prosi za amortizacijo ob preselitvi 1949
izgubljene hranilne knjižice birvSe Hranilnice in posojilnice pri Sv. Lenartu v Slov.
goricah, št. 2558 na ime Knnjc Jože -z
vlogo 6929.54 val. din. Priglasitveni rok:
dva meseca od te objave..
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 21. oktobra 1950.
II R 159/50
12465
Plaekan Vinko, upokojenec DOZ v Mariboru, Maistrova 1. prosi za amortizacijo
zavarovalne police bavše Jadranske zav<*.
rovalne družbe, ravnateljstvo v Zagrebu
št. 352721/J z zavarovalno veoto 150.000
din, izdnno 16. IX. 1923. Sklenitelj in zavarovanec: Plaekan Vinko, direktor v
Mariboru, roj. 30 V. 1887, začetek zavarovanja 16. IX, 1923, konec 16. IX. 1948.
Priglasitveni rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 17. novembra 1950.
II R 154/50
12589
Saho Franja, poslovodja, Maribor, Dalmatinska 11, prosi zr\ amortizacijo izgubljenih bariranih čekov Narodne banke
FLRJ, centrale LRS v Ljubljani, izdanih
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28. III. 1950, in eicer ček št. 001.929 z
veoto 6300 din in cek« št. 001.927 z vsoto
6.180 din. Priglasitveni rok: dva meseca
od te objfjve.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 13. oktobra 1950.
II R 157/50
12467
Zdolšek Anton, upok. železničar Studenci, Erjavčeva 3, prosi m amortizacijo
izgubljene hranilne knjižice bivšega Hranilnega in posojilnega doma v Ljubljani,
št 559 na ime Jurčič Jože z vlogo 3219.50
din. Priglasitveni rok; dva meseca od te
objnve.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 21. oktobra 1950
I R 21/50—3
12542
Brnčič Ilija, posestnik v Kunčanih 3,
prosi za amortizacijo hranilne knjižice
bivše Prve dolenjske posojilnice v Metliki, sedaj Kmetijske zadruge v Metliki,
št. 13260 z vlogo 3.145 din. dne 5. XII.
1950. Priglasitveni rok: dv^ meseca od
te objave.
Okrajno sodišče v Metliki
dne 6. decembra 1950.
I R 834/50
12405
Korošec Frančiška roj. Dobrave, gospodinja, Boh. Cešnjica 83, prosi za amor,
tizaoijo izgubljene hranilne knjižice bivše
Hranilnice in posojilnice v Boh. Srednji
vsi. št. 1487 z zneekom 1104.30 din na
ime Dobravec Frančiška. Priglasitveni
rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 25. novembra 1950.

Bazni oglasi
Pozivi upnikom in dolžnikom
na) T danem roku priglasijo terjatve
oziroma poravnajo svoje obveznosti do
podjetij v likvidaciji, sicer bodo dolgovi
sodno Izterjani
12675
Živinorejska zadruga Litija je prešla v
likvidacijo. Priglasitveni rok: do 1. januarja 1951.
Likvidatorji
12603
•1••••••• zadruga z. o. j. v Medvodah
je prešla v likvidacijo. Priglaedtvoni rak:
en mesec po objavi.
Likvidatorji
St. 2138/50-1
12685
Na podlagi odločbe izvršilnega odbora
OLO Muraka Sobota z dne 8. XII. 1950,
št. 2130/50—1, je podjetje >Okrajna žaga,
M. Sobota 31. XII. 1949 prešla v likvidacijo Priglasitev terjatev oziroma dolgov,
nastalih do 31. XII. 1949 je do 31. XII.
1950.
Horvat Jože!, likvidator
St. 2138/50-1
12686
Na podlagi odločbe izvršilnega odbora
OLO M. Sobota z dne 8. XII. 1950, štev.
2130/50—1 je podjetje Okrajna mlinska
podjetja, Murska Sobota 31. XII 1949
prešlo v likvidacijo. Priglasitev terjatev
oziroma dolgov, nastalih do 31. XII. 1949.
je do 31. XII 1950.
Mitkovič Anton, likvidator
12167
Gostilna KLO Velike Lašče je 8. XI.
1950 prešla v likvidacijo. Priglasitveni
rok: dò 31. XII. 1950.
Krajevni ljudski odbor Velike Lašče
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Izgubljene listine
pr«kHcnjejo :
Avto-moto društvo Slatina Radenci, tablico za motor št. S—03832:
H9S0
Bc-dnartuk Slavko, Ljubljana, Pokopališka 5. osebno iskaznico, izdano v Koprivnici, univerzitetno izkaznico, potrdilo
vojaškega odseka, nakazilo za nabavo šolskega materiala in nakaznico zdravstvenega fondi.
12527
Bednički Anton, Apače 62 knjižico za
kolo, št. 613310, izdano v Ptuju.
12473
Bcnedejčič Prane. Tolmin, oeebno izkaznico.
12169
Benodejčič Ivanka, Ušndk 10, p. Voice
osebno izkaznico, izdano od KLO Ciginj
in izkaznico za kolo št. 3184.
12112
Bcrnik Marija, Ajba 4, delovno knjižico.
12199
Blažič Emil, Rafut 53. Nova dorica, osebno izkaznico' št. 03021, vojaško potrdilo
io št. kolesa 1856.
11619
Blažič Jakob. Maribor, Pobreška 20 tekstilno knjižico P A/427, izdano od preskrbe Minot.
11813
Blažič Marija, roj. 22. III. 1922. Kromberk 89 pri Gorici, severni kolodvor,
oeebno izkaznico.
11050
Brezan Marija, Hraetje 16, delovno knjižico izdano od poverjieniâtva za delo,
Kranj.
12637
Bricnian Pavel, Slovenj Gradec, Celjska c. 20. vojaško knjižico, izdano od vojaškega odsekn Prevalje osebno izkaznico
in prometno knjižico za kolo znamke
yQöAzt, št. 1548783 na ime Paradiž Leopold, Otiški vrh.
8875
Brolib Ivan, Vnanje gorice 62, pomočniško spričevalo, izdamo od Inšpekcije dela
v Ljubljani.
12524
Burkeljca Ivan, Kranj Gorenja Sava 2,
roj. 20. VI. 1915, spričevalo o pomočniškem iepitu strojnega ključavničarja in
spričevalo obrtne šole ter delovno knjižico trgovske pomočnice in spfičevelo
gimnazije Lichtenthuraa v Ljubljani na
ime Raspet Vida, roj. 20 III. 1921.
11931
Cchti Mirko. Ljubljana, Rožna dolina,
Ceeta 13, šoferski talon št. 1, izdan v
Ljubljani.
12534
Cerar. Slavka. Lavrica 7, knjižico za
kolo št. 138777, izdano v Lavrici. 12421
Cvetko Franc. Ptuj, Lackova 11, vojaško knjižico, izdano na voj. odseku v
Ptuju, knjižico za motorno vozdlo anamke
>Zünd.4jpp< 200 cem na naslov Republiškd odbor sindikata kmetijskih delaivcev
in nameSčencev, Maribor, issdano v Mariboru m šofersko ••••••• za motorna vozila, izdano od Avto-moto v Ptuju. 12151
campa Alojzij, dijak, Mali Mengeš 1,
izkaznico za kolo, št. tablice S—3—2620,
tov. ft. 1830672.
12146
časar Janez, Plitvički vrh 34, Radgona
knjižico za kolo.
°8937
Dobevcc Franc, Begunje 105 pri Cerknici, začasno osebno fckamrico in knjdHco
za kolo ft. S—25—4253, izdano v Begu-,
njah.
12522
Dintinjana Zvonimir, Ljubljana, Zaloika
št. 143, fndeke ekonomske fakultete univerze v Ljubljani.
12528
njorojeviî Nikola, zastavnik, voj. poèta
7034/21, Slov. Bistrica, tablico za kolo
št. 30—1509.
12253
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Drnovšek Janez, učitelj, Beltinci 84, indeks višje pedagoške šole v Ljubljani.
12023
Drobnič Ivan, ml. vodnik, roj. 20. III.
1924, zdaj poslovodja prodajalne VPT
Vel. Blokah vojaško knjižico, izdano na
voj. odeeku v Postojni in potrjeno od
voj. pošte 7345-10 v Splitu.
12025
Duboković Vojko, Medvode 4, delavsko
izkaznico št. 8088. izdano od »Litostroja<
v Ljubljani.
12479
Durakovič Ibrahim, Ljubljana Vilharjeva, vojaško knjižico, izdano od vojnega
osdeka v Ljubljani, potrdilo o zaposlitvi,
izdano od Livarne Šiška, Ljubljani.
12696
Fekonja Martin, Usnjarski tehnikum,
Domžale, delovno knjižico št 1395922.
11453
Ferlic Janez, Draga št 8, začasno osebno izkaznico, izdano v Sori potrdilo za
popravilo čevljev in potrdila o zapuščinski razpravi, izdano od sodišča v Kranju.
/
12426
Frelih Marija, Jesenice, Maistrova 3,
osebno izkaznico.
12004
Gačnik Edvard, Krmelj, Trebnje, delovno knjižico št. 1423195, izdano v Trebnjem 29. V. 1947.
12518
Gostinstvo RL0 IV Ljubljana, prometno knjižico poltovornega avtomobila znamke DKW št. S-8269, izdano v Ljubljani.
12427
Gozdarsko avtopodjotje Postojna, poslovalnuv» Cerknica, evid. tablico prikolice
št S-6S52.
12411
Grebene Leopold, Mozelj 53 pri Ko.
čevju, oeebno izkaznico izdano 1. 1945 v
Kočevju.
11812
Grebene Milan, Opalkovo, p. Velike Lašče, knjižico za kolo ät. 7079G1, izdano v
Velikih Laščah.
12415
Gregore Milan, Maribor, Mlinska 6, delovno knjižico št. 2800S65, izdano v Mariboru.
12261
Hajrula Nurka. Pred škofijo 15, osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
12480
Holmich Ciril, profesor na drž. gimnaziji v St. Petru pri Gorici, vojaško knjižico.
12370
Hohnjec Boris, Ljubljana, Šiška, novi
blok 12, univerzitetno izkaznico, izdano v
Ljubljani.
12636
Horvat Rudolf, Maribor, Koroška 17
delovno knjižico, izdano v Mariboru 1950.
12265
Hoznar Andrej, Podkoren 106, Kmnjeka
gora, osebno izkaznico, izdano v Kranjski
gori.
12535
Hribar Janez, Črnuče 74, šoiereko izkaznico št. 2867, izdano v Ljubljani, knji.
žico za kolo, izdano od NM Ljubljana
okolioa.
12413
Jan Prane Jesenice, Industrijska 11,
oeebno izkaznico ta osebno izkaznico na
ime Jan Anica, izdano oboj© na Jesenicah.
12422
Judei Elka, Ljubljana, Kamniška 14,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani
12475
Kalan Roži, Ljubljana, Korytkova 13,
delovno knjižico.
12196
Kavčič Marija. Godešič 12 knjižico za
kolo št. 113045, izdano v Skofji Loki.
12538

••••• W5
Kerin Franc, Ljubljana, Vidovdaasua S,
diplomo dorvršene gradbeno tehnične šole
izdano od uprave gradbenega tehaikuma
v Ljubljani.
124§4
Kermavncr Janez, Črnuče 135, spričevalo 8 razreda osnovne šole na Vrhniki.
12481
Klaus Josip, Maribor, Livada 2, prometno knjižico za kolo znamke >Puch<
št. 262711.
122G2
Komisija državne kontrole, Ljubljana,
prometno knjižico za oeebuđ •••••••
znamke BMV št. S—0273, izdano v Ljubljani.
.
12550
Kokalj Franc, Maribor. Onožnove 11,
prometno knjižico za kolo znamke >Nero<
št. 414G06 z evid. tablico št. S-16-923.
12264
Kolnik Maks, Maribor, Studenci, Ruška
št. 61. prometno knjižico za kolo znamke
>Stadion«: št. 1569841 z evid. tablico
št S-16-1065S.
11267
Kos Franc, Ročinj 51, Goriško, oeebno
izkaznico žt. 6448 in izkaznico za kolo
št. 6369 in št. 702834.
11867
Kralj Bogomir, Ljubljana, Privoz 7, Šofersko izkaznico s tromi talonj St. 6386.
izdano v Ljubljani.
12607
Kranjc Majda. Ljubljana, Prešernova
6/IV, indeks (II nadaljevanje) filozofske
fakultete univerze v Ljubljani.
12667
Kristan Janez, magister pharm. Logatec, vojaško rdečp potno dovolilnico serije L št. 088294, izdano od voj. poŠte št.
7292, LJubljana.
12626
Kvas Ivan, Ljubljana, Je-ramova 14, Trnovo, vojaško knjižico izdano od vojnega
odseka Umago v Istri.
12523
Lah Anton, Sodinci 64, delovno knjižico
št. 1839607, izdano od Gradbenega podjetja ZA ceste LRS, Žalec.
12408
Lešnjak Janez, Škofja Loka, Pošta 1>
roj. 28. VII. 1902, oeebno tokaaaico in
lcnjffico za kolo, tov. ft. 1118200, peg. it.
S—4—14027.
9246
Lipuščck Janez. Ljubljana, Rožna dolina, Ceet- XVII št. 22, poštni Met številka 016395. izdan od MNS Ljubljana.
12520
Majdič Andrej, Krtina, tablico za kolo
št. S 82834, izdano v Kamniku.
12428
Makovcc Milica, Okrajna menza, Ljutomer, osebno izkaznico in izkaanico za
kolo št. 4747 ter izkaznico za kolo št. 1217
m ime Sever Alojz, Stročja rae.
9017
Martinčič Ludvik, Jesenice, Kosova 5,
delovno knjižico in epričeivalo o pomočniškem izpitu, izdano oboje v Münchenu.
12536
Matičič Alojz, Trnje 8, p. St. Peter n«
Krasu, prometno knjižico za kolo ft. 141. •
12171
Mauc Anton, Šmartno 41, p. Slov. Gradec uslužbenako knjižico, izdano v Ce ju,
izkaznico za kolo, št. tablice 321, izdano v
Slovenjem Gradcu in izkaznico o tečaju
RK, izdano od javne bolnioe v Slovenjem
Gradcu.
12037
Mestno podjetje »Artotaksic Ljubljana,
Slomškova ul. 6, ©vid. št. oeebneiga avtomobila znamke >Mercedes< S-2Ò32.
12429
»Meproin«. Ljubljana, Tyr&eva 86, evid.
tablico tovornega avtomtobtta znamk*
>Ford< Jt. S—1600, ledano v Ljufcljoni.
12599
Miptič Marjan, Ljubljana, Orlova 19,
«pričevalo •. letnika grafHSmcge telini.
kuma, ladano • Ljubljani.
12482
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Mlakar Tone, Ljubljana, Koblerjeva,
invalidsko knjižico št. 22070/70, izdano od
Mestnega odbora vojnih invalidov, Ljubljana.
12652
Močnik Marija, Gmajna 26, Črnuče,
knjižico za kolo Št. 645777 S-2-10883, izdano v Ljubljani.
•
12638
Mohar Ivanka, Ljubljana, Cigaletova 11,
ushižbensko knjižico, izdano od Ministrstva za notranje zadeve, Ljubljana. 12549
Mrak Franc, Kranjska gora 42, vojaško
knjižico, izdano na voj. odseku o« Jesenicah.
12687
Mrak Franc, Ljubljana Cesta v Mestai
log 45, prometno knjižico za kolo, evid.
St. tablice 11511.
12228
Murtovar Marija, Setnik 6 p. Polhov
Gradec, delovno knjižico, izdano od
Uprave za delovno •• MLO Ljubljana.
12410
Najvirt Mihael, Ruperèe 31, p. Šmarje
ob Pesnici, prometno knjižico za kolo
znamke >Styria< St. 216507 z evid. tablico št S-17/2663.
12260
Nartnik Ivana, Polhov Gradec 47, spričevalo •. razreda mešč. Sole. izdano od
Uršulinake meščanske Sole v Ljubljani.
12523
Nedelko Franc, 2ice 1, Sv. Ana v Slov.
gor., vojaško knjižico.
8965
Novak Mirko, DoL Lendava, Partizanska
ulica, knjižico za kolo St. S—24—87.
12074
Okrajno avtoprevozništvo Gor. Radgona,
evid. tablico št. S—5352, S—5343.
9370
Omerzu Ivan, Ljubljana, SiSka Novd
bloki 9, prometno knjižico motornega
kolesa št. 17330^0-42-69, izdano v Mariboru, duplikat šoferske knjižice, izdan
v Ljubljani, vojaško knjižico aktivnih
oficirjev, izdano od' voj. poŠte 6748.
12418
Paši? Ser«, roj. 2. IV 1924 v Gali pri
Bihaču, Bosn-o, zdaj na Javorniku, Gor.,
Straža, blok 5/II, potrdilo o vojaški nesposobnosti.
12150
Pavlic Anton, Loka pri Mengšu, oeebno
izkaznico izdano v Mengšu, knjižico za
kólo, izdano v Domžalah in vojaško izkaznico, izdano od voj. odreka v Kamniku.
12529
Petkovi? Ugrin, Kranj, voj. požta
39063/0, potno dovolilnico št. 89034 za
progo Kranj — Smederevo.
12420
Petni Jože, Rafolče 7, osebno izkaznfco,
Izdano cd KLO Rafolče.
12521
Pirš Josipina, Kamnik, Novi trg št. 28,
prometno knjižico za kolo št. 66816, izdamo v Kamniku.
12600
• PHtolnik Drago, MLO Maribor. Sodna
M. 9/II, prometno knjižico za osebni avto
'namke »Opel-Super« št. S—972 na ime
Rigelnik Jakob, Stori trg pri Slovenjem
Gradcu.
12514
Plesničar Pavle, Slatina Radenci 93,
prometno knjižico za kolo št. 619023.
12022
Pođpecan Alojz, LJubljana, Zaloška 45,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
12425
Polanec Stanko, Pretrež 33, p. Laporje
iplovno •••••• št. 1272401.
12590
Polesnik Iran, Jezica 44, osebno izkaznico.
12314
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Sloscr Ernest, Maribor, Pobrežjo, AhacPonikvar Matilda, Gerečja vae 39 p.
Hajdina, delovno knjižico.
9193 ljeva 11, šofersko izkaznico, izdano v Ma.
12263
Potočnik Jože, Pristava 7, Križe pri riboru 1948.
Soš Stelan, R"dmoiancl 98, p. Dol. LenTržiču, zdaj '.vri žagi " Tržiču, izkaznico
za kolo et. tablice 9354, Št. okvira dava, prometno knjižico za kolo št. 1741.
12116
1517608.
12076
Stelančič Vida, Ljubljana Hajdrihova
Poverjeniätvo za lokalni promet, Novo
mesto, prometno knjižico št. 6386 za St. 15, osebno izkaznico St. 0679525, iz12598
osebni avtomobil znamke »Fiat«, reg. št. dano v Ljubljani.
S-3211.
12-161
Struci Alojzija, Dogoee pri Mariboru,
Pučko Angela, Ptuj Krempljeiva 4, de- prometno knjižico za kolo znamke »Prelovno knjižico St 1626421, izdano 6. XI. sto« št 722211 z evid. tablico St. S-17—
12266
1948 od Vičarja Franca.
12311 9202.
Tomše Jože, Gorica 3 Oplotnica pri
Pungartnik Fran«, osebno izkaznico,
v Mariboru 1945, prometno knjižico za Slov. Konjicah, prometno knjižico za kolo
izdano v Mariboru 1945, prometno knji- St. 1,566.573. reg. St. 2050, izdano v PolJžico za kolo št. 57445 z evid. tablico št. čanoh.
11814
S—16—2261.
22272
Tomšič Rezka, Vrhov« 39, Ljubljana,
Racman Ciril, Naeirec 12, Herpelje, vo- šolsko izpričevalo IV. razreda gimnazije,
jaško knjižico in vojaško potrdilo. 8999 izdano od ravnateljstva IX. drž. giimia12430
Rebornik Franc, Pivole 35 pri Hočah, zije Ljubljana-Vič.
Toplovod Ljubljana. Metelkova 13, ev:d.
prometno knjižico št. 58441 z evid. tablico
Št. 17/11211 in osebno izkaznico, izdano tablico za tovorni avtoniobil znamke
v Hočah 1946.
12270 »Ford« št. 9274, izdano v Ljubljani.
12476
Resman Peter, Begunje 7, p. Begunje
Tovarna usnja »Indus« v Ljubljani, vona Gorenjskem, vojaško knjižico izdano
od voj. okrožja LJubljana.
12605 jaško knjižico o kupljen, kobilj »Majdi«
12553
Rihar Jože, Polhov Gradec 1, orožni iz leta 1948.
Turin Milan, Straža pri Novem mestu,
liet in vojaško knjižico, ladino oboje v
Ljubljani.
12531 šofersko izkaznico, izd-no v Mariboru.
12416
Scbal Ana, Grosuplje 43. delovno knjižico št. 2426026, izdano v Grosupljem.
Tvornica dušika, Rušo. spričevalo štev.
124S3 148/47 na Ime Rečnik Vinko in epričev.lo
12407
Senckovič Anton, Lesane 27, p. Apače, št. 103/47 na ime Muršič Mirko.
roj. 13. I. 1915, osebno izkaznico. 12072
Vato vi? Sava, vodnik, voj. pošta 7309
Ljubljana, Polje, vojaško knjižico štev.
Slovenija ceste, direkcija L jiubljana evid.
tablice za poltovorni avto »Ford-Eifel«, 26818, izdano od voj. pošte 6672 Zagreb.
12547
reg. št. S—2389, za poltovorni avto »Fia>t«,
Vehovar Ruža, Ljubljana, Grasellijeva
reg. št. S—7098. za motorno kolo »Ardi«,
reg. št. S—02007 in evid. tablico ter pro- 18, oeebno izkaznico, izdano v Rovinju.
12474
metno knjižico za motorno kolo »Ardi«,
reg. št. S-01194.
12424
Vcngust ••••, Orehoveki vrh 22, proSever Ljudmila, Ig, Grad, osebno Iz. metno knjižico za kolo znamke »Stadion«
St. 1044.
12168
kaznico št 125, izdpno » Semiču.
12414
Verdonik Bruno, Maribor Nova vae,
Smerkolj Leopold, dentist, Ljubljana, KnafMčeva 16. prometno knjižico z/j koCelovška 82, evid. št. osebnega avtomo- lo znamke »Styria« št. 1563530 z evid.
12208
bila >Opel< — Kadet St. 9911
12478 tablico št. S-16—11991.
Vrabič Stelan, Maribor, Studenci, CirilSoklič Olga, Polje 25 p. Boh. Bistrica,
prometno knjižico za kolo znnmke NAG, Metodova, prometno knjižico za kolo ?t.
7073 z evid. tablico št. S-16—15518.
št. okvira 683503, št tablice S—6—791.
12269
9113
Vrečar Franc, Polje 64, vojaško knjižico
Spasojevič Mičun, vodnik, voj. pošta
5065, Ljubljana, kupon tekstilne nakaz- in knjižico za kolo, izdano v Ljubljani.
12548
nice St. i. p. 8, izdano od voj. pošte 5065,
Ljubljana.
12601
Zavodnik Stanko, Kranjska gor.a 49,
Stanič Stana, Glasbena šola, Šempeter delavno knjižico, izdano v Škof ji Loki.
12530
pri Gorici, preklic o izgubljeni osebni
izkaznici št. 5854, objavljen v Ur. listu
Završnlk Minka, Ježa 8 pri Črnučah
LRS, K. 8 z dne 25. II 1950, ker ee je oeebno izkaznico, izdano v Črnučah in
lietina medtem nagla.
K 1148 knjižico za kolo St. 1745719, izdano v Dol12530
Stanojevič Dimitrije, voj. pošta 5065, skem.
kupon tekstilne nakaznice in mila št. i, p.
Zdešar Lojze, Sujica 1. p. Dobrova,
3 i. p. 1. izdano od voj. pošte 5065. Ljub- knjižico z* kolo št. 732409 izdano v Breljana.
12602 zovici in voJaSko knjižico, izdano od voj.
12417
Stojkovič Peter, Dom armije, Ljubljana, odseka v Ljubljani.
potrošniško nakaznico OM in OS izdano
Zupanič Franc, Gorišnica 82 pri Mood voj. pošte 7710 v Beogradu.
12551 škanjcih, delovno knjižico St. 1263722, iz11549
Sajn Jože, Harije 18, p. II. Bletrica, dano v Ptuju 16. VIII. 1948.
Žumer Jože, Jeeenice, Industrijska 1°'
osebno izkaznico St. 108.
12539
indeks filozofske fakultete, izdan °d
Salda Leopold, Maribor, TyrJeva 70
I2477
osebno izkaznico, izdano v Mariboru 1945 univerze v LJubljani.
Žvanut Stanko, Ljublj-na. Tržaška 69,
in prometno knjižico za kob znamke
v
»Torpedo« z evid. tablico št. S-16/2563. osebno izkaznico, izdano Ljubljani
12532
12271

.i: ja fratini ust LRS«. Direktor in odgovorni urednik: dr. .{ etko Močnik, tit>ka Unkarua »Toneta Tomšiča« v Ljubljani
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Razglasi ministrstev
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Org. St. 58/48-S9
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Prvi ••••
Sestavljen je osnutek nove zemljiške
knjige za katastrsko občino V ©ètica v
sodnem »kraju Ljutomer in se določi
15. januar 1951
kot dan, od katerega dalje je treba ravnati e tem osnutkom kakor z zemljiško
knjiigo. Stara zemljiška knjdga za omenjeno katastrsko občino &e a tem dnem
sklone In da iz rabe, kolikor jo zamenjuje nov* zemljiška knjdga.
Od navedenega dne dalje le samo z
vpisom v novo osnovano zemljiško knjigo mogoče doseči u&nke zemljiškoknjižnega vpisa glede zemljišč, vpisanih v tej
zemljiški knjigi.
II
Obenem fle z dnem 15- januarja 1951
uvede postopek za popravljanje navedene
novoosnovane zemljiške knjige. Zato ee
pozivajo, naj priglasijo evoje zahteve najkasneje
do vštetega 15, marca 1951
•a) ved tisti, Id zahtevajo na podlagi "pravice, pridobljene pred 16. januarjem
1951, da bi se spremenili vpiea, ki jih obsega novoosnovana zemljiška knjiga in
ki ee tičejo lastninskih ali posestnih razmerij, pa najsi ee izvede ta sprememba
z odpisom, pripisom ali e prenosom aH e
popravo označbe zemljišč ali e eestaVo
zemljiškoknjižnih teles ali kakor koli
drugače;
b) ved tisti, ki 60 pridobili še pred 15.
januarjem 1951 "na zemljiščih, vpisanih v
novoosnovani zemljiški knjigi, ali na njihovih delih zastavne, služnostne aH druge pravice, prikladne za knjižni vpis, pa
še niso vpisane ali niso vpisane tako. kakor je treba.
V priglasitvi pod b) j© treba natančno navest pravneo in vretni red, ki ••
zanjo zahteva, kakor tudi zamljiškojtnjižne vložke, v katerih naj ee izvrši vpis.
Navesti je treba tudi» ne kaj ee .opira
priglašena pravica in na kaj zahtevani
vretni red. Listine, ki obstoje o twm, ee
predlože e priglasitvijo vred, ali pa je
treba navesti, fcfe ao «toranijene.
Ptìglasitveine dolžnosti x ničemer ne
Izpirieminja to, da Je pravica, ki jo J®
treba priglasiti, morda razvidna 'z zemljiške knjige, ki ee da iz rabe, ie kakšne
Letine, ki je že pri ••<1••, ali '.z kakšnega sodnega sklepa itd.
Kdor zamudi zgoraj dani rok 15, marca 1931, izgubi pravico, uveljavljati pri^laeitvä ' zavezane zahtevke do tretjih
oseb, ki si pridobijo knjižne pravice, v
dobri Teri na podlagi vpisov v novoosrio-.
vani •••••• knjigi, kolikor"M vpisi niso
izpodbijani.

ra
Zoper vpise obremenilnih pravic (zastavne, služnostne in elicne pravice), ki
bodo v novoosnovani zemljiški knjigi obstojali na dan 15. januarji 1951, na] vsi
tleti, ki mislijo, da so z obstojem kakšnega teh vpisov ali z njegovim vrstnim redom oškodovani v svojih pravicah,
vložijo ugovore do vštetega 15. marca 1951,
ker dobijo sicer ti vpise učinek zemljiškoknjižnih vpisov.
IV
Novoosnovana zemljiška knjiga je vsakomur na vpogled med rednimi uradnimi urami pri okrajnem eedišču v Ljutomeru. P-! 'em sodišču ee tudi vlagajo
morebtne priglasitve in ugovori po pričujočem oklicu, in sicer pismeno ali ustno
na zopienik
Proti zamudi rokov za priglasitve in
ugovore ni dopustna postavitev v »rejšnjj
sten in se ti roki ne smejo podaljšati za
posamezne stanke.
Ministrstvo za pravosodje LUS
v Ljubljani, dne 18. decembra 1950.
G 1219/14-50

13893

Razglas
Ministrstvo za kmetijstvo LR Slovenije
razglaša po 2..in.8, členu uredbe o preprečevanju in zatiranju nalezljive ohromelosti prašičev (Uradni Ust LRS, št. 24150/49), da so v LR Sloveniji z nalezljivo
ohromelostjo pešičev okuženi okraji:
Maribor okolica. Pfou) in Trebnje ter da
okraja Maribor mesto in Poljčane nista
okužena 8 to boleznijo.
Ministrstvo za kmetijstvo LRS

prememba
rodbinskega imena
Poverjeništvo za notranje zadeve oblastnega LO Ljubljanske oblasti je z odločbo t dne 28. XI. 1950 po 21. členu zakona o osebnih imenih dovolilo:
da se spremeni rodbinska ime Schrenerja Viljema, roj, 14. V. 1911 v New
Yonku, zdaj v Vel. Laščah 4. v Š r a j e r
Viljem;
S*. IV 456 '
12751
da *e »premeni rodbinsko ime Schrener Miroslave roj. Poženel 11. III. 1919
v LJubljani, zdaj v Vel. Laščah 4, v
Srajer Miroslava roj. Poženel;
St. IV 4••/50
12752
da se spremeni rojstno ime Krpan Dracoslava, roj. 17. IV. 1950 v Celju, zdaj
pri Sv Krištofu 93, Celje okolica, v Kr-

rivTe^so
Spremembe veljajo od dneva t« dbjavo.
Ljudski odbor Ljubljanske oblasti,
poverjenižtvo za finance

Register državnih
gospodarskih podjetij
Prt vsaki registraciji je sedež podjetja
označen T besedilu, dui vpisa, spremembe
ali izbrisa ».a • datumu
Vpisi
2166.
Besedilo: Granitna industrija Oplotnica.
Poslovni predmet: Proizvodnja in dobava granitnih izdelkov, granitnega ifl
apnenčevega gramoza.
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, odločba št. S zak 345 z dne 5. VIII. 1950.
Operativni upravni voditelj: Glavna direkcija industrije gradbenega materiala
LRS.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Božič Franjo, direktor im Jerman Marica giavaj računovodja, po zakonitih pooblastilih.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 12. decembra 1S50.
fit. 243 43/5—1950
12837
21G7.
Besedilo: ^Združenje državnih gostinskih podjetij, Ilirska Bistrica.
Poslovnj predmet: Združenj© admini••••••••-" in operativnega aparata, materialna preskrba gostmstv.a, evidenčna
služba v gostinstvu.
Ustanovitelj podjetja: OLO Ilirska Bistrica.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO Ilirska Bistrica, poverjeništvo
*•> trgovino in preskrbo.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
2nidaršič Josiip, ravnatelj in Maglica
Anton, skladiščnik.
0L0 Ilirska Bistrica, poveri, za financ*
dne 14. decembra 1930.
Sfev. 373/20
12794

•

2168.
Besedilo: Gostilna socialnega zakupa,
Slamnjak.
Poslovni predmet: Prodaja alkoholnih
in nealko/olnih pijač ter jediL
Ustanovitelj podjetja: OLO Ljutomer.
Operativni upravni voditelj: 0L0 Ljutomer, poverjeništvo za trgovino to preskrbo (uprava za turizem in gostinstvo).
Podjetje zastopa in z>anj podpisuje:
Plambergar Eia, Slamnjak, poslovodja.
0L0 Ljutomer, poverjeništvo za finance
dne 13. decembra 1950.
SL 1481-50
12773

•

2169.
Besedilo: Krajevni mlin in žaga r
Kuimi.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: KLO Kuzma.
Poslovni predmet: Mletje in predelava
žitaric, žagvnje drv.
Podjetje zastopata in zanj podpieuieta:
Fartek Ema, poslovodja in Zrim Jože,
tajnik KLO.
St. 945/1950
12700

Stran 548

URADNI LIST LRS

bus^uuo; Mestno gostinsko podjetje
>Ccntral Hotel«. Mursua Sobota.
Poslovni predmet: Točenje alkoholnih
in nealkohoinih pijač.
Ustanovitelj podjetja. MLO Muieka Sobota.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Flisar Elza, ravnatelj in Franko Gizela, računovodja in namestnik, po zakonitih pooblastilih.
St. 920/1950
12696
Beeedilo: Sklad za mehanizacijo in investicijsko graditev zadružnega kmetij
Btva v Murski Soboti.
Poslovni predmet: Mehanizacija in investicijska graditev zadružnega kmetijstva.
Ustanovitelj podjetja: OLO Murska Sobota.
Operativni upravni voditelj: Izvršilni
odbor OLO Murska Sobota.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Siftair Emorik, v. d. ravnatelja in Poavek Gusti, po zakonitih pooblastilih.
St. 968/1950
12694

Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Kos Franc upravnik. Fluher Ernest,
računovodja, Pirnar Vinko, poverjenik za
komunalne zßdeve.
OLO Poljčane, poverjeništvo za finance
dne 11. decembra 1950.
Sit. 4891/50
12734

• •

2171.
Besedilo: Mestno podjetje »Oblačila«,
Slov. Bistrica.
Poslovni predmet: Opravljanje krojaških del, izdelovanje ženskih io otroških
oblek, perila ter popravila.
Ustanovitelj in operativni upravni voditelj: MLO Slov. Bistrica.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Vodičar Andrej, upravnik, Fluher Ernest, računovodja, Pirnar Vinko, poverjenik za komunalne zadeve pri MLO.
OLO Poljrane, poverjeništvo za finance
dne 11. decembra 1950.
12735

•

2172.
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje »MeBesedilo: Krajevni mlin in žaga. Pertrop«. Slov. Bistrica.
toča.
Poslovni predmet: Oskrba prebivalstva
Poslovni predmet: Kmečko mletje žitaz drvmi in premogom, gostinskih obratov
ric, žaganje lesa kmetom.
v Slov. Bistrici in okolici e pivom; nabaUstanovitelj podjetja: KLO Pertoča.
va in odkup živine, prodaja mesa poOperativni upravni voditelj: izvršilni
trošnikom, izdelovanje mesnih izdelkov,
odbor KLO Pertoča.
peka in prodaja kruha, peciva, prodaja
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
Nemec Janez, predsednik in Mencdngar živil in manufakturnoga blaga.
Ustanovitelj in operativni upravni voAlojz, tajnik KLO. po zakonitih pooblastiditelj: MLO Slov. Bietrica.
lih.
St. 971/50
12691
Podjetje zaetopata in zanj podpisujeta:
Pimat Vinko, poverjenik za komunalne
Besedilo: Krajevni mlin. Rogaševci.*
•Poslovni predmet: Kmečko in trgovsko zadeve^ Fluher Ernest, računovodja po
zakonitih pooblastilih.
mletje žitaric.
St. 4891/50
127S3
Ustanovitelj in' operativni upravni voBesedilo: Mestno podjetje »Remont«,
dliitelj: KLO Rogaševci.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:, Slov. Bistrica.
Poslovni predmet: Opravljanje ključavMarkoč Jožef, poslovodja, Kornhaueer
Viljem, predsednik in Sračnjak Franc, ničarskih, kolarekih, kovaških, mizarskih,
slikarskih, tesarskih, sedlarskih (torbarčlan izvršilnega odbora KLO.
St. 926/1950
12698 skih) tapetniških to kleparskih dei ter
popravila zgradb in graditev kanalizacije
Besedilo: Mlinsko in žagarsko podjetje, in manjših objektov.
Skakovci.
Ustanovitelj in operativni upravni vopoelovnj predmet: Predelava žitaric In ditelj: MLO Slov. Bistrica.
lee,a.
Podjetje zastopajo in zanj podpisujejo:
Ustanovitelj in operativni upravni voMatičič Tone, upravnik. Fluher Ernest,
ditelj: KLO Skakovci.
računovodja in Pirnar Vinko, poverjenik
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta:
za komunalne zadeve.
Dundek Anton, poslovodja in Sraban
&L 3889/50
12732
Ludvik, tajnik KLO.
0L0 Poljčane, poverjeništvo za finance
St. 913/1950
12699
dne 12. decembre 1950.
Besedilo: Krajevni mlin, Sotina.
Poslovni predmet: Mletje žitaric.
•
Ustanovitelj in operativni upravni »o2173.
Besedilo: Krajevni mlin Konjišče. KLO
d'Uelj: KLO Serdica-Sotina.
Podjetje zastopata in zanj podpisujeta: Stogovci.
Fe.|k"r Viktor in namestnik Vore Alojz,
Poslovni predmet: Mletje žita.
po zakonitih pooblastilih
Ustanovitelj podjetja: KLO Stogovci.
St. 909/1950
12704
Podjetje zastopajo in zanj podpihujejo:
Vrabelj Stanko, upravnik, Miklavčič
OLO Murska Sobota, poverj. j& finance
Andrej, poverjenik, Vidmar lože, predseddne 4. decembra 1950.
nik KLO Stogovci.

•

OLO Radgona, poverjeništvo za financ«
dne 11. decembra 1950.
Besedilo: Mestno podjetje »Komunalac,
St. 16/48
12742
Slov. Bistrica.
Poslovni predmet: Preskrba z vodo,
upravljanje stanovanjskih zgradb in gradSpremembe
nja novih zgmdb in kopališč, tehtanje ži2174.
vine in tovorov, predvajanj« filmov preResedilo: Mlinsko podjetje, Celje.
ekrtvwanje razsvetljave, upravljanje vrtVpiše ee S»raue Silva, računovodja, Id
narije skrb za čistost mesta in prevozništ'
j sopodpisnik Tetine po 47. členu epL vTI
T . "OMir-li • operativni upravnj vo- i kona a dr? <T"ST>. podjetjih.
St. 243 503/3-1950
12842
ditelj: MLO Slov. Bistrica.
*
2170.

Štev. 38 - 21. XII. 1950
Beeedilo: Kmetijsko gospodarstvo, Maribor.
Izbnše se Duiar Albin, glavni računovodja in vpiše;
Kolar EÙi, glavni računovodja, kj 6opodpisuje listine po 47. členu spi. zakona
o drž. gosp. podjetjih.
St. 243346/1-1950
12841
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 14. decembra 1950.

•

2175.
Beeedilo: Zavod za konstrukcije industrijskih strojev in naprav, Ljubljana.
Operativni upravni voditelj odslej: Generalna direkcija za kovinsko in elektroindustrijo LRS.
Ministrstvo za finance LRS, Ljubljana
dne 12. decembra 1950.
St. 243 565-1950
12840
2176.
Beeedilo: Podjetje »Pletenina«. Ljubljana.
Izbrise ee Rebec Mirko in vpiše:
Mogorč Jana, računovodja.
Fin št. 4237/50
12688
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ura«,
Ljubljana.
Izbriše se Kunnik Oton in vpiše:
Cvetko Slavko, upravnik.
MLO Ljubljana, poverjeništvo za finance
dne 6. decembra 1950.
Fin št. 4245/50
12687
2177.
Beeedilo: Čevljarstvo, KLO Marija Gradec.
Izbriše ee: Glušič Avgust in vpiše:
Nerat Anton upravnik:

St. 3464/1950
12801
Beeedilo: »Juteks«, tkalnica jute. Žalec.
Izbrise se Vrhovec Jakob in vpiše
Kovač Ernest, direktor.
Št. 3283/1950
12799
Beeedilo: Papirnica is žaga, KLO Višnja
vas.
Izbriše ee Kranjc Jožef, upravnik in
vpiše:
2erjav Karel, upravnik.
St. 3467/1950
12800
Beeedilo: Valjčni mlin, KLO Marija
Grade«.
Izbrise ee Glušič Avgust in vpiše:
Nerat Anton, upravnik.
St. 3464/50
12798
OLO Celje okolica, poverj. za finance
dne 14. decembra 1950.

•

2178.
Beeedilo: Mestno podjetje »Slaščičarna«,
Jesenice.
Izbrise ee Pogačnik Juetl in vpiše:
GlaveČ Metka, knjigovodja, Id podpisuje po zakonitih pooblastilih.
MLO Jesenice, poverjeništvo za finance
dine 7. decembra 1950.
8t. 243/4-50
12671

•

2179.
Besedilo: Okrajna restavracija »Triglav«
(Ljutomer).
Podjetje je postalo drž. gosp. podjetje
krajevnega pomena.
Operativni upravni voditelj i« "LO
Ljutomer.
0L0 Ljutomer, poverjeništvo za finance
dne 7 decembra 1950.
Sf. 1481/1
12689

Štev. 38 — •. ••. I960

URAĐM 1.• LBS
•

Uvedba postopanja
za razglasitev za mrtve
Vsi, ki o pogrešanih kaj ved», 8« polivajo, naj o tem poročajo sodiščem, predlagateljem ali skrbnikom. Po preteku ro.
••• bodo sodišča odločila o predlogih
IV R 860/50-11
12166
Šoštar Alojzija roj. Kovač dne- 9. VI.
1883, hči Andreja in Ne^e roj. Hriboväek,
Orni vrh 8, je bila avgueta 1942 odvedena
v Auschwitz, kjer je baje oktobra 1942
umrla. Predlagatelj je Sostar Franc, Crni
vrh C, p. Sv. Jurij ob Taboru, skrbnik
Nunčič Anton, nameščenec iP** tem ^^
šču. Priglasitveni rok: 20. II. 1951.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. novembra 1950.
IV R 880/50—5
12194
Gradt Bogomir, roj. 2. XI. 1881, ein
Karla in Frančiške rojene Ceraovšek,
Gradt Adela. roj. 19. X. 1887, hči Jurija in Alojzije Ožim ter
Gmdt Ingeborg roj. Lautner dne 21.
VI. 1920, hči Gustava in Viljemine rojene
Jaklin, vsi v Celju, Vodnikova 6, ee od
maja 1945 pogrešajo. Predlagateljica je
Pfeferer Franja, Celje. Miška Kranjca 32,
skrbnuk Nunčič Anton, nameščenec pri tem
sodišču. Prigilaeitvenj rok: do 20. II.
1051.
Okrajno sodišče v Oelju
dne 21. novembra 1950.
IV R 883/50-3
12227
Mihclin Alojz, roj. 24. II. 1910, sin
Alojza in Antonije, tov. deGivec v Celju,
Zg. Hud'inija 158. ee od junija 1945 pogreša. Predlagateljica je žena Mihelin Ana
Celje, Zg. Hudinja 158. priglasitveni rok:
tri mesece od te objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. novembra 1950.
IV R 8S1/50
12626
Hojnik Stefan, roj. 8. XII. 1901, ein
Stefana in Uršule roj. Pere, trg. pomočnik v
Celju. Mariborska 67, se od junija 1945
pogreša. Predlagateljica je žena Hojnik
Marija, Celje, Mariborska 67, priglasitveni
rok: 3 mesece od te objav©.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. decembra 1950.
IV R 8S7/50—4
12802
Povalej Jakob. roj. 26. IV. 1908, &ln
Jakoba in Elizabete roj. Kreže, čevljar v
Novi vasi 6, p. Sv. Jurij pri Celju, ee je
marci 1945 vrnil preko Splita ist angleškega ujetništva ter stopil v NOV. Od takrat 6o pogreša. Predlagateljica Je Povalej Emilija, gospodinja v Novi vasi 6,
p. Sv. Jurij pri Celju. prigbsirveni rok:
trli mese-co od' ite objave.
IV R 886750-3
12803
Poftnin Jožef, roj. 10. XI. 1914, ein
Mihaela in Ane roj. Kandolf, organist v
Belovem 52, p. Laško, je baje oktobra
1944 kot partizan padel v Kočevski vasi.
Predlagatelj je oče Petrin M&aeï posestnik v Belovem 52, p. LaSko, priglasitveni
rok: tri mesece cd te objaire.
Okramp sodišč© v Celju
dne 12. decembre 1950.
IV R 892/50
12814
. Cancer Franc, roj. 8. seitembtra 1917,
sin Franca in Marije roj. v n^nik. žagarski delavec v Lokah št. 22. Sv. Jurij ob
••1>•-• ge pogreša kot Dprtizan od fv»us.ta 1^44. Predlagateljica ie ČanČar 'Morija, žena, bolniška strežnica v' Ljubljani,

*

-

-

Stiaa &*9,

*-

Zaloška cesu ft» 11. Prigteeitveni rok: S
mesece od dneva objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. decembra 1950.
I R 307/50—4
11040
Lamut Janez, roj. 3"). XII. 1913, srn
Alojza in Jožefe roj- Ipavec, delavec v
Gozdu pri Colu 15, je bil 22. XI. 1944
odpeljan v Dachau in ee od tedaj pogreša.
Predlagateljica je Mamut Joeipina, Gozd
pri Colu 15, ekrbmik Lah Rudolf, uradnik tega sodišča. PMglasitvenj rok: dva
meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Gorici
dnö 27. oktobra 1950.
1 R 311/50—5
1199*
Kobal Alojz, roj. 31. I. 1887, trn. Andreja in Terezije rojene Vrčon, kmet v Vrhpolju 72, je bil 26. VIII. 1944 odpeljan iz
Gorice proti Jesenicam in ee od tedaj
pogreša. Predlagateljica Kobal Frančiška,
Vrhpolje 72, skrbnik Lah Rudolf, zemijeknjižnj referent pri tem sodišču. Priglasitveni rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Gorici
dne 13. novembra 1950.
I R 305/50-5
12403
PetejV>.n Mihael, roj. 27. IX. 1895, učitelj
v Mirnu pri Gorici, se kot vojak bivše
a. o. vojike iz romunske fronte 1. 1916
pogreša. Predlagateljica je Petejan Marija, Kranj, Partizanska 5, skrbnik Lain
Rudolf, zemljiškoknjižni referent pri tem
sodišču. Priglaeiltveni rok: dva meseca
od te objave.
Okrajno sodišče ? Gorici
dne 27. novembra 1950.
1 R 318/50—3
12781
Kovačič Anion, roj. 5. II. 1851. sin Jožefa in Marjete roj. Kovačdč, kmet in
čevljar, Miren 177, je cdšel 1890 v Ameriko im se od tedaj pogreša. Prediligate1'jiica je Kovačič Dora roj. Furlan, ••••
177.
I R 319/50-8
12782
Toroš Stanislav, roj. 25. XII. 1912. sin
Lovrenca in Cirile roj. Sim&iS kmet v
Medani 31, je bil 31. I. 1945 odpeljan v
Nemčijo v internacijo in se od tedaj pogrešfl. Predlagaetlj je Toroš Lovrenc, Medena 31.
I R 320/50-8
12783
Toraš Stanislava, roj. 25. XII. 1912, sin
Lovrenca in Cirile JO}. Simčič, radiotelegrafist, Medana 31, je bil 14. XII. 1943
odpeljan v Dachnu in se od 30. VIII. 1944
pogreša. Predlagatelj je Toroš Lovrenc,
Medana SI,
Skrbnik v*eh pogrešanih je Lah Rudolf, zemljiškoknjižna' referent v Solkanu,
priglasitveni rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodiiče v Gorici
dn« 1Š. decembra 1&>0.
R 266/50-3
12509
Bencina- Anton, roj. 7.1.1886. ein Franca in Marije TO)*. Tratnik, gozdni delavec.
Bela 6, Crni vrh, Je baje junija 1943 umrl
v taborišču Cairo Monteinotte _ v Italiji.
Predlagateljic.'', je Bencina Marija, gospodinja, Bela 6 skrbnik Sova Jožefa, Idrija,
Titova 14. Priglasitveni rok: dva meseca
od te objave.
Okraj-no sodišče v Mriji
dne 25. novembra 19"0
R 276/50-2
12847
KrfSŠriik Franc, roi. 6. XII. 1919 v
JéWmjjn vrhu, sin Primoža in Frančiške
roj. Lukancrč, delavec iz Jeličnega vrha

24. Idrija, jo baje kot partizan oktobra
1944, ob umiku Prešernove brigade, utonil
v reki Krki na Dolenjskem. Predlagatelj
je Lukančio Anton iz Zavratca 10, skrbnik
Sova Jožefa, Idrija Titova ul. 14. Priglasitveni rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 13. decembra 1950.
I R 80S/5O—4
11337
Janša Silva, roj. 9. IX. 1920, hrj Vinka
m Helene roj. Žnidar, zasebna uradnica.
Hrušica 50, je odšla maja 1943 v NOV.
i-od imenom Darja je bila zaposlena r
tehniki v Davči v n&kem bunkerju, ki so
tja •. H- 1944 zažgali Nemci in je zgorela.
Predlagatelj je oče Janša Vinko, Hrušica
št. 52, skrbnik Ribter Mirko, naìneSceneo
teg.'i sodišča. Priglasitveni rok: ava meseca od te objaveOkrajno sodišče na Jesenicah
dne 14. oktobra 1950.
I R 832/50—2
11993
Vovk Anton, roj- 14. XII. 1918, sin J?.••!,• in Helene rojeno wile, kmetij3ki
delawep •• Jc^jnicSh, Otaptisvetelka 63,
je bîtÎ944 pritfitao mobiilmran v nemško
vojsko in je baje pomladi 1945 pni Koenigsbergu padel. Predlagateljica je sestra
Brajc Ang; la, Jeeejiiee, Goepo*veteka 63,
6krbmik R.hter Mirko, nameščenec pri
tejn sodisfa. Priglasitveni rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 11. novembra 1950.
I R 261/50—7
12744
Allie Mila j, roj. 17. X. 1917 mehanični
vajenec v Ljubljani, Ižanska c. 169. so
kot partizan pogreša. Predlagatelj AHč
Ivan, Ljubljana, Ižanska c. 13•, eknbnik
Strle Jernej, Ljubljana, Ižanska c. 223.
I R 285/50-6
12745
Vidic Milan, roj. 1. I. 1921, štunent v
Ljubljani Resljeva 27, se kot partizan od
leta 1941 pogreša. Predlagatelj je Vidio
Franja, Ljubljana, Realjeva 27, skrbnik'
Stulej Štefka, Ljubljana, Resi jeva 27.
I R 295a/50—5
12748
Rihar Leopold, roj. 27. VII. 1923, dûjak, Ljubljana, Rožičev^ 31, ee kot partizan pogreša. Predlagateljica Rihar Ivanka Ljubljana, Rožičeva 31. skrbnik Drobes Franc, Ljubljana.
I R 297/50—4
12747
Lah Viliibald, roj. 29. I. 1914, študent
prava, Ljubljana, Jegličeva 10, ee kot
partizan od leta 1943 pogreša. Predlagateljica je Lah Ana, Ljubljana, Jegličeva
10. ekrbnilk Sedej Lado, Ljubljana, Jegßceva 10.
I R 299/50—4
12748
Dolenc Jožo, roj. 18. I. 1906, zobotehnik,
sin Jakoba in Marije roj. Ižpnec, nazadnje v Ljubljani, Gledališka 10, se od
januarja 1942 pogreša. Predlagateljica Je
Dolenc Mi ri ja, Ljubljana, ••&•••• IO,skrbnik Arnšelk Janko, LJulbïJaraa. Gajeva
SI. 3.
PrislasMven* rok za vse pofreSane jes
dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče LiuWjaaa mesta
dne 5. decembra 1930.
I R 132/50—2
12165
Soktjeter Mirko, roj. 2. X. 1Ä17 sin
Marije in Katarine roj. ••••••, vdničar
v Lac! vasi 20. ee kot prisilni iflioMiziranec nemške vojeke iz bojev na ruskem
bojišču od marca 1944 posrreša. Pfd'a^ateljiica Je ?pua SaVjeter Manija, •••• va*
21, priVlap'tveni rok: do 31. I. 1951.
0km'-"> ^ndinte v Liutomera
dne 18. novembra I960.
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II R 495/50—3
12743
Celigi Franc, roj. 20. VIH. 1894, ein
Jože|| • Jelene ruj. Andreas, bivši lastnik pivovarne v Mariboru, Koroška 2, je
kot intemuranec L 1945 v taborišču umrl.
Predlagatelj je poverjendšlvo za notranje
zadeve pri MLO Maribor, skrbnik Horvat
Jože uradnik pri tem sodišču. Priglasitveni rok: tri mesece od te objave.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 25. novembra 1950.
II R 472/50
12575
Andrič Mihael, roj. 27. IX. 1907, ein
Gregorja • Marjete, mizr-r, Maribor,
Mlinska 38, se od junija 1945 pogreša.
II R 481/50
12580
Breznik Ailred, roj. 2. VI. 1912, sin
Konrada in Terezije roj. Tamberger kaznilniški uradnik v Novi vasi, Sp. Radvnjska cesta 1, ee od 10. I. 1946 pogreza.
II R 4o.V50
12584
Horvat Franc. roj. 26. VII. 1913, ein
Ft-nca in Alojzije roj. Ditinger, meha.
nični monter, Pobrežje Nasipna 15, ee
od maja 1945 pogreza.
U R 480/50
12579
îankoviè Rudolf, roj. 13. IV. 1909, sla
A.eserko Marije roj. Jankovič, sidarskl
delavec, Pobrežje, Ob gozdu 15, ee kot
borec NOV od 18. VI. 1944 pogreša.
II R 489/50
12588
Jelen Ivan, roj. 30. XI. 1897, ein Ma.
tije in Terezije roj. Doler, voj. uradnik
IV. razreda, Maribor, Meljeka 63, je bil
izseljen na Hrvatsko 27. XI. 1942 pa v
taborišče Lipik in ee od tedaj pogreša.
II R 477/50
12577
Kranjc Ludvik, roj. 20. VIII. 1920, ein
Mihaela in Rozalije roj. StramSak, tapetnik na Pobrežju, Gvajčeva 2, s*> kot prisilni mobilizirane« nemške vojske od 15.
III. 1945 iz Königsberga pogreša.
II R 475/50
12576
Kranjc Rozallja roj. Svenšek 22. VII.
1901, hči Jožefa in Rozalije roj. Stirmšek,
gospodinja, Tezno Vodovodna 1, ee od
•••• 1945 pogreša.
II R 484/50
12582
Leskovar David, roj. 17. XII. 1912, ein
Karla in Jožefe roj. Paekalo, etražnik v
Mariboru Židovska 4, je bil kot izseljenec
v Srbijo februarja 1945 v Quii aretiran
in se od tedaj pogreša.
II R 466/50
12574
Obreza Ciril, ro-, 28. VIII. 1929, ein
Cirila in Marije roj. Trček, dijak v Studencih Sokolska 39, je bil kot partizan
novembra 1944 odveden v celovške zapore, kjer je februarja 1945 skušal pobegniti. Od tedaj ee pogreša.
ÏI R 478/50
12578
Novak Miroslav roj. 21. VII. 1908, sin
Ivana in Ivanke roj. Jerič, ključavničar v
Mariboru. Pohorska 12, je bil od geetapovoev aretiran in ee od 10. X. 1941 po.
greäa.
II R 468/50
12574
Pestevšek dr. K^rel, roj. v Mariboru,
pin Rudolfa in Štefanije, odvetniški pripravnik na Pobrežju, Pobreška 30, je bil
oktobra 1943 prisilno mobiliziran v nem.
ško vojsko in «• od novembra 1944 pogreba.
II R 492/50
12588
Pclančič Ivo, roj. 9. IX. 1921, sin Ivana
in Julijam roi Leakovar. tekstilni tehnik.

URADNI LIST LRS
Maribor, Koroška 43 ee kot borec NOV
od 29. X. 1941 pogreša.
II R 487/50
12585
Polanoič Lovro, roj. 6. VIII. 1923, 6in
Ivana in Julijce roj. Leskovar, elektromehanik, Maribor, Koroška 43, se kot
borec koroškega odreda NOV od 12. H.
1945 pogreša.
II R 482/50
12581
Veranič Anten, roj. 23. V. 1908, sin
Ivana in Kane roj, Varšek, šofer v Mariboru, Tržaška 35, je bil kot aktivist
avgusta 1944 aretiran la se od 1. III.
1945 pogreša.
II R 485/50
12583
Verdonik Ivan, roj. 2. XI. 1908, sin
Ivana in Marije roj. Klepee, ključavničar,
Marioor, Sp. Radvanjeka cesta 55, se ou
23. I. 194Ö pogreša.
II R 488/50
12586
2ohar Jože, roj. 24. II. 1919, sin Matije in Ane roj. Antoličič. slikar v Mariboru Ribniška 3, ee kot prisilni mubilizir?nec nemške vojske od 10. XII. 1944
pogreša.
Skrbnik veeh pogrešanih je Horvat Jožef, uradnik pri tem sodišču, priglasitveni
rok: tri mesece od te objave.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 28. novembra 1950.
I R 19/50—4
1271b
Kočevar Malija, roj. 30. V. 1913, ••
Janeza • Marije roj. Kraševec, poetstnik,
Maline 22, ee kot borec 10. brigade NOV
iz bojev z Nemci pri Velikih Laščah
od 12. IV. 1945 pogreša. Predlagateljica
je žena Kočevar Neža, Maline 22, skrbnik
Weise Matija, uslužbenec pri tem sodišču. Priglasitveni rok: diva me*»eca od le
objave.
Okrajno sodišče v Metliki
dne 11. decembra 1954).
I R 241/50
12627
âvajker Friderik, roj. 6. VII. 1915, sin
Dominika in Jožefe, delavec v Zg. Porčiču
18, ee kot mobiliziranec nemške vojske
od 9. I. 1945 pogreša. Predlagateljica je
Öv.räjker Marija, Zg. Porčič 18, skrbnik
Bauman Avgust, Sp. Porčič 27.
I R 246/50
12628
Ledinek Karel, roj. 7. X. 1887 ein Matije in Marije roj. Greel, viničar na Boču,
Sv. Duh na 0. v., je kot sodelavec Djure
Djakoviča umrl v zaporih v Stari Gradiški
in ee od 3. V. 1933 pogreša. Predlagateljica je Ledinek Elizabeta, Maribor,
Studenci, Obrežna 103, skrbnik Krampi
Ivan, tajnik KLO Sv. Duh na Ostrem
vrhu. Vel. Boč 12.
I R 247/50
12629
Vidmar Anton roj; 14. XI. 1909, lovski
čuvaj v Cinžatu, se od 18. IX. 1943 pogreša. Predlagateljica je Vidmar Marija,
Sv. Lovrenc na Poh. 196, skrbnik Toraj
Mirko, Sv. Lovrenc na Poh. 130.
I R 248/50
12630
Muc Franc roj. 8. XII. 1909, sin Franca
in Alojzije roj. Obrovnik, delavec v Smol.
niku 34, je oktobra 1944 odšel k partizanom in je baje pndel v bojih v Savinjska
dolini.
Muc •••••. roj. 18. VI. 1917, ein Franca in Marije roj. Obrovnik ključavničar v
Lobnioi, ie bil aprila 1942 ustreljen kol
talec v Mariboru.
Muc Rajko. roj. 20. VIII. 1920, sin
Franca in Alojzije roj, Obrovnik, lemi
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delavec v Smoiuiku 34, je kol mobiliziranec nemške voj&Ke baje padel 8. X.
1943 pri Oršj v Rusiji.
Predlagateljica tren pogrešanih je Muc
Marija, bmolnik 34, skrbnik Kacjau VJIUko, logar gozdne uprave v Itusah. Priglasitveni rok: tri mesece od tp objrve.
Okrajno sodiščo Maribor okolica
dne 8. decembra 1950.
II R 493/50—4
12813
Simoiiiič Franc roj. 11. XI. lulo. sin
Simončič Marije, mizar v Mariboru, Židovska 12, ee kot borec NOV od 2. IV.
1945 pogreša. Predlagateljica je žetia Simoiiuč Helena, skrbnik Vitez Stanislav,
uradnik pri tem sodišču, pnglasotveni
rok: tri mesece od te objave.
Okrajno sodišče v Novoui mestu
dne 25. novembra 1950.
I R 121/50-6
12006
Cimermančič Franc, roj. 12. XII. 1922,
ein Franca in An© roj. Zagore, poljedelec
v Siiiolenji vasi, se od nia^ja 1945 pogreša.
Predlagateljica je mati CimernK.nčič Ana,
Potov vrh 24, Smolwi ja va» pi i Novem
mestu, priglasitveni rok: dva meseca od
te objave.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dno 6. decembra 1950.
I R 122/50-7
12G72
Kifelj Jože, roj. 18. VII. 1923 m Rifelj
Franc, roj. 20. VIII. 19z4 poljedelca, oba
sinova Franca in Alojzije roj. Pavec, Zalog 15, KLO Zbure, se od maja 1945 pogrešata.. Predlagateljico je mati Riielj
Alojzija, 2Hog 15. Priglaeibveni rok: dva
meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. decembra 1950.
I R 769/50-3
12Ô02
Arh Franc, roj. 9. •. 191Z, cm .Vlatej;i
in Marije roj. Strgar gozdni delavec,
Gorjuše 64, se od 5. VII. 1945 pogreša.
Predlagateljica je žena Arh Pavla. Gor
juše 64.
I R 813/50—3
12503
Polajnar Franc, ro). 6. I. 1928, sin Matevža in Frančiške roj. Langus, ključ,
vajenec, Boh. Bietrica 47, je kot borec
Vojkove brigade padel v aprilu 1^40 nad
vasjo Bukovje pri Postojni. Predlagatelj
je oče Polajnar Matevž, delavec, iioh. Bietrica 47.
I R 833/50—4
12504
Praprotnik Anton, roj. 1. II. 1918, sin
Jožefa in An roj. Langus, pefrMski pomočnik, Ljubno 79, je 1943 odšel v NOV
in se iz hajke v okolici Velike planine
eredi novembra 1944 pogreša. Predlagateljica je mati Praprotniik Ana Ljubno 79.
Skrbnik vseh pogrešanih je Rihter Mirko, nameščenec pri tem sodišču, priglaeitveni rok: dva meseca od te objaivc.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 4. decembra 1950.
R 767/50
12807
Kragelj Andrej, roj. 28. XI. 1895, ein
Antona in Neže roj. Leban, je bil 25. II.
1944 odpeljan v Savono, po razpadu Italije pa v Mauthausen, kjer je baje 29.
XI. 1943 umrl. Predlagateljica je Kragelj
Jožef.?, Poljubinj 73. Priglasitveni rok:
dva meseca od te objave.
1
12808
R 769/50
Skocir Marija, roj. 7. VIII. 1922, hči
Franca in Kntarime roj. Kutin Vrsno 35,
je bila 25. V. 1944 odpeljan- v Auschwitz, od tam v Rawensbrück in Rach-
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lin, kjer jo baje 29. IV. 1945 umrla.
Predlagatelj jo Skočir Franc, Vreno 35,
priglaeitvenj rok: en mesec od te objave.
Skrbnik obeh je Lipušček Ludvik, uslužbenec pri tem sodišču.
R 75S/50
12804
Pavlin Franc, roj. 26. V. 1903, ein Andreja in K.-Harine roj. Rakušček. Drežnica 1, je bil 23. III. 1943 odpeljan v
Mauthausen kjer je baje 20. I. 1944
umri. Predlagateljica je Pavlin Cecilija,
Drežnica 1.
R 7Ö5750
12805
Hrast Julij, roj. 5. I. 1914, ein Lamberta in Ane roj. Jermol, Oiginj SO, je bdi
24. Vili. 1944 poslan v internacijo v Dachau, pozneje v Neugamme pri Hamburgu ter ee od taknt pogreša. Predlagatelj
je Hrast Lambert, öiginj 30.
R 766/50
12806
Breščak Peter, roj. 18. VI. 1892, Modrej
6t. 37, em Stefana in Marjane roj. Kovačic, j© bil 2. V. 1945 odpeljan neznano
kam, ter ee od tpkrat pogreša. Predlagateljica je Brešcak Frančiška, Modrej 37.
R 770/50
12810
Dobravec Franc, roj. 31. III. 1898, ein
Blaža bi Ane roj. Leban, Ciginj 25, je
bil od 26. I. 1943 interniran v taborišču
Cairo Montenotte, pozneje pa v Mauthaueenu. kjer je baje 4. I. 1944 umrl.
Predlagateljica je Dobravec Alojzija Öiginj 20.
R 771/50
12811
Sivec Anton, roj. 23. XI. 1911, sin Antona In. Lucije roj. Leban. je bil 15. VIII.
1944 odpelj-n v Dachau, kjer ee od 1. VI.
1945 pogreša. Predlagateljica je Sivec
Lucija, Tolmin, Rutarjeva ul. 21.
R 772/50
12812
oreška Rudolf, roj. 4. V. 1920, SuHd
45, fin Jakob-' in Marije roj. Lah. jp bil
kot italijanski vojak v Libiji, kjer je zbolel ' baie v Narrici -I;-,. vT 19-"''
Predlagateljica je •••••• Marija, SuKd
št. 45.
R 774,50
12813
Kavčič Alojz-Cmi, roj. 5. VII. 1895.
Ljubinj 18, sin Antona in Marije roj,. Kavčič, je bil 22. II. 1943 odpeljan v taboriSče Cairo Montenotte, nato pa v Mauthausen kjer je baje 28. XII. 1943 umrlPredlagateljica je Kavčič Marta Liubinj
St. 18
Skrbnik veeh pogrešV-nih je LSipušček
Ludvik, uslužbenec pri tem sodišču, priglaeitveni rok: tri mesece od te objave.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. decembra 1950.

Oglasi sodišč
Oklici o skrbnikih
in razpravah
Ker bivališff tnîenrév. ui tnano -"o Jim
postavljoni skrbniki ki (ih bodo zastopali
na njihovo nevarmi-i in .«troike, doklei
se sami in z?la«ijn ali ne imenujnj«
Rvniogn ponhlaitanca
Tož>_ za razvezo ••••••: .
. .
G <M7/n
. 12S50
Frae Alojz, električar v Mariboru, Lekarn^ka ulica 9, proli Frae Amali\\ trosoodinji v Razvanju 141. p. Hoče.,
G 1202/50
12851

URADNI LIST LRS
Bratuša Alojzija, gospodinjska pomočnica v Studencih, Obrežno uïca 67, proti
BratuÄ Jožefu, bolničarju v Mariboru,
Gosposka ulioa 20.
Obravnava v obeh primerih bo 29. XII.
1950 ob 8. uri pri tem eodišču, eoba št.
86. Skrbnik je Sande Jože, nižji prav.
ref. pripravnik pri okrožnem sodišču v
Mariboru.
Okrajno sodišče Maribor mesto
dne 15. decembra 1950.

Amortizacije
Uvede »e postopanje »a amortizacijo vred
ootuic, katerih mietutki »o pozivajo, uaj
v danem roku priglasijo »vuj* pravice,
sicer ee bodo vrednotimo izrekle za
ueveljavn«
II R 878/50-2
12848
Na pTOšojo Freliha Jožela, Zg. Sorica
1, 6e uvede postopanje za amortizacijo
izgubljene hranilne knjižice bivše Hranilnice in posojilnice v Sorici št. 391 z vlogo
v obračunanem zneeku 289051 din. Priglasi tveni rok: dva meseca od te objave.
Okrajno sodišče v Kranju,
dne 6. decembra 1950.
IV R 1627/50
12849
Na prošnjo Anüoga Silvije, nameščenke
v Doberteši v^si 66, p. Sv. Peter v Sav.
dolini, • uvede postopanje za amortizacijo izgubljene hranilne knjižice Hranilnice in posojilnice v Getovljah št. 43.100
v vak»rizira>nem znesku 2.433.37 din. seda)
prenesena na Kmetijsko zadrugo v Sv.
Peitru v Siv dolini.
Okrajno sodišče v Celju,
dne 13. decembra 1950.
II R 156/50-4
12816
Zalaznik Jožica, gospodinja iz Maribora,
Beograjska ul. 32 prosi za amortizacijo
vrednotnice sprejemnega list'« št. V-205
Ljudske samopomoči v Mariboru in dodatne članske izkaznice iste ustanove St.
333 cd 31. marca 1941, glaseča se na din
20.000.-.
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likvidacijo. Priglasditveni rok: 60 dni od
te objave.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 22. novembra 1950.

Hazni oglasi
Razglas
St 1205/50
11565
Alojz Kramar je bil dne 21. oktobra
1950 vpisan v Odvetniško zbornico' v
Ljubljani kot odvetnik s sedežem svoje
piearne v Ljubljani.
Izvršilni odbor Odvetniške zbornice
v Ljubljani
St. 1446/50
12892
Dr. Janko Drnovšek je bil 15. XII. 1950
vpisali v Odvetniško zbornico v Ljubljani
kot odvetnik e sedežem svoje posarne v
Brežicah.
,„
Izvršilni odbor Odvetniške zbornice
v Ljubljani •
,,,„.

Pozivi upnikom in dolžnikom
nai T danem roku priglasijo terjatve'.,
oziroma poravnajo «>uj« obveznosti do
podjetij v likvidaciji, «icer bodo dolgovi
sodno izterjani
12718
Potrošniška zadruga Kokrica pri Kranju
je prešla v likvidacijo. Priglasditveni rok:
do 31. I. 1951.
Likvidatorji
St. 1284/50
12437
Delavsko-namešceriMka potrošniška zadruga z. o. j. v Slov. Bistrici je prešla v
likvidacijo. Priglasitveni rok: do 21. L
1951.
Likvidatorji

Izgubljene listine

prekUeujejo :
Baje
Leon,
Ljubljana. Rožna ulica 38,
Oklic dedičem
invalidsko knjižico št. 20790.
12762
uaj » danem roku priglasijo «odišfn _
Bertoncelj Franc, Maribor, Strma ulica
svoje dedne pravice aH imenujejo '(»obla
14, osebno izkaznico, izdano v Mariboru
šfenca. ker jih bo sicer pri zapuščinski L 1946.
11866
razpravi zastor»«) skrbnik, nespreje.ti d»
Blatnik
Jože.
Koper,
Dekani,
gradbišče
Ipli DJ> bodo izročeni dria»!
Slovenija ceste, šoferpko izkaznico št. 53,
issdono v Ljubljani.
12680
O 1455/50-3
12716
Bojt Ivan. Ljubljana, Vič. Kančeva 59,
Kocjan Julijana, mala posestnica v Pu- osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
štanju, je umrli 25. VIII, 1950 brez opo12725
roke. Sodišču dediči niso • znani. Prigla"
Bohak Terezija, Manosi Pobrežje. Zusitveni rok: šest mesecev od te objave.
pančeva 18, evid. tabKco št. S-16-9899.
Okrajno sodišče v Celju
12455
dne 4. decembra 1950.
Breičak Mirko, Bate 125, p. Grgar,
osebno izkaznico in dve odlikovanji NOV
osebno izkaznico na ime Radinje Ana,
Poziv upnikom in dolžnikom ter
Bate 125. roj. 14. III. 1924.
12071
naj v danem roku priglasijo ierjetv»
Brumce N<*ža, Ljubljana, Vodnikova 129,
oziroma poravnajo svoje obveznosti do osebno izkaznico, izdano v Ljubljani
podjetij r likvidaciji, sirer bodo dolgovi
12764
sodno izterjani
Erc'eoj Ivan. ftkoflie 42. osebno iskazII R 20/50-4
12717 nico izdnno v VT<*n-»k«ym Britotu.
12726
Premoženje dr. Kobala Alojza, bftvšega
Erman Vnčka, Ka;nr1o pri Dobovi, knjicdveta'kn
v
Liubl'A"i.
Komenekega
14.
!e
no S. ?1enu uredbe o likvirhrii! razmerij, Hco za kolo št. S-115662, izdano v Kr*i<pm.
12676
nastalih z zaplembo premoženja, prešlo •
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Uregur'a Mihael, Lukovica 11, osebno
izkaznico, izdano v Loyu • knjižico za
kolo, št. 4477 izdano v Brezovici.
12673
Horvat Alojz, Ljubljana, tobačna tovarna, delovno knjižico št. 2193320.
12729
Jereb Rudolf, Ljubljana, Campova 8,
evid. tablico z<a kolo znamke »ityria<,
št. S-10050, izdano v LjiubJjani.
12677
Gozdarsko avtopodjetjo Kočevje poslovalnica Kočevje, evid. tablice za tovorne
avtomobile št. S-0337, S-3468, S-3484,
S-3904, S-5152, S-8224, S-39Ö9, S-2937
in prometno knjižico za tovorni avtomobil
>White« št. S-9537 in »Chevrolet« št. S3484.
12173
»Gradiš« avtopark, Ljubljana, Smartinska c. 32, evid. tablico za tov. avtomobil
aaanike »Chevrolet«:, št. tablice S-1929,
izdano v Ljuoljani.
12S18
Grašič Anton, Sv. Jakob v Slov. goricah,
prometno knjižico za kolo znamke »Wan
derer« št. 610746, evid. tablico št. S17-2438.
12432
Hribernik Marija, Žerjav 7, p. Crna
pri Prevaljah. osebno izkaznico št. 8514,
izdano v Žerjavu.
12377
Jarc Ivan, Prebeije, Jezero 59, vojrško
knjižico, izdand v Ubjeüu.
1279U
Jereb Alojz, Ljubljana, Galjevica 38,
osebno izkaznico izdano v Ljubijani,
uslužbensko knjižico, izdano od gener.
direkcije za elektrogospodarstvo in knjižico za kolo M. 32^019, izdano v Ljubljani.
12821
Jernej Frančiška, Maribor, Rošpoh 191,
prometno knjižico za kolo, znamke >NSU«
št. 1559266, evid. št. tablico S-17/6766.
12416
Job Stefan, Maribor, Bernokerjeva evid.
tablico št. S-16/373 za kolo St. 362.
12456
Juriëinec Ivan, Podbrdo, p. Tolmin,
Gradišče St. 19, oeebno izkaznico, izdano
v Varaždinu 1946 in brezplačno režijsko
karto.
12222
Generalna direkcija lesno industrije,
Ljubljana, Vič 89 evid. tablico osebnega
avtomobila znamke »Waukehall«, >št. S0587, izdano v Ljubljani.
12765
Kapel Emil, delavec, Bistra, p. Borovnica, delovno knjižico.
12768
Knaleljc Franc, Bi rena vae 4 delovno
knjižico in knjižico •• kolo.
12770
Klopčar Angela, LJubljana, Topniška 14,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
12793
Kobold Alojz, Jamžev vrh 21, p. Podvelka, wkaznico za kolo št. 4319.
12357
Kočevar Krista, Ajdovščina, oeebno izkaznico, prepie dekreta, izdan v Skoplju
to priznanico za II. ljudsko (posojilo, izdano v Ajd'oväSini.
12681
Kokot Neža, Drenovec, invalidsko knjižico, odločbo o priznanju pokojnin© po
možu in odločbo o podpori.
12310
Kmet Drago, Maribor, Tezno Ptujska
59, vojaško knjižico, šzdano v M-mboru
1•|9, osebno izkraznica, izdano v Mirnem
pri Hrastniku.
12444
KovaČič Tončka, Baca pri Modreju, Tolmin, osebno izkaznico.
12251

URADNI LIST LRB
Koželj Ivan, Maribor, Studenci, Jocoofl
41, prometno knjižico št. 314034, znamke
»Pax« z evid. tablico št. S-16-5938.
12459
Kulot Erman, Ilir. Bietrica, spričevalo
za II. ginm. razred št. 19, izdamo v Ilirski
Bistrici 30. IV. 1949.
12764
Lotriè Cilka, Ljubljana, Gledališka 10,
»ojaško knjižico št. 7243 izdano v Ljubljani.
12792
Majcenovič Marija, Cirkiulane 2, izkaznico za kolo, evid. št. 20/9869, št. okvira
66130.
12410
Matjašic Alojz, Zagorci 45, izkaznico za
kolo, št. 10680110 in evid. tablico, št.
S-20—2860 izdano v Ptuju.
12318
Marcijan Milan, Dob 18 pri Domžalah,
delovno knjižico >št. 1400370.
12554
Marjasec Anica, Ljubljana Linhartova
3, osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
12722
Mencej Matija, Ljubljana, Bežigrad, Janševa 13, evid. tablico za kolo št. 15142,
izdano v Ljubljani.
12788
Mihelič Franc, Ljubljana, Kožarje 90,
osebno izkaznico, izdano v Kočevju.
12819
Mihelič Marija. Hraetje 8, knjižico za
kolo št. 20.716, izdano v Mostah.
12678
Mlckuš Andrej, Maribor, Ulica heroja
Bračičfl 22, «pričevalo VI. in VII. razr.
drž. realke v Mariboru leta 1929 in
1930., diplomo geom. odseka tehn. sred.
Sole v Ljubljani z dne 16. VI. 1933.
12442
Muršec Dolfe, Pesnica pri Mariboru, vojaško knjižico, izdano v Mariboru 1947,
prometno knjižico za kolo znamke »Steyer« št. 413312-NM, evid. biblico št. S16/480.
12443
Pavlic Marija, Ljubljana, Sv. Petra c. 3,
osebno izkaznico, Izdano v Zagrebu.
12763
Pavlin Franc, Ljubljana, Knifljeva 10
oeebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
12791
Peršuh Franc, Mihovoi p. Girkovct,
osebno izkaznico to knjižico za kolo.
12374
Petek Stefan, roj. 3. XII. 1919, Gomilice 12, p. Tumišče, vojaško knjižico.
12375
Piskemik Milica, Ljubljana, Vič, Tesna
ul. 4, indeks, izdan od gospodarske fakultete v Ljubljani.
12789
Potočnik Marija, Tovarna meril Slovenj
Gradec, spričevalo o kvalifikaciji zp izdelavo meril jzdano v Slovenjem Gradcu,
reg. št. 51•11 z dne 29. VI. 1948.
12517
Požrl Zmaga, Zavrhek 12, oeebno izkaznioo, izdano v Herpeljut-Kozini.
12727
Prinčič por. Jekucei Desanka, Rim, Via
Napoleon III St. 6, potno dovoljenje od
jug. poslaništva v Rimu, osebno izkranioo
izkaznico za tujce Sogiorno, izdano oa
italijanske policije v Rimu.
- 12767
Pnc Olga, Ljubljana, Muzejska 3/III,
osebno izkaznico, izdano v Ljubljani.
12674
Puhalj Kancijan, Maribor, Rošpoh 165,
vojaško knjižico, izdano v Vršcu 1948,
Vojvodina.
12458
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Puhar Ivana, Zg. Zadobrova 53, knjižico
za kolo št 16740, izdano v Polju
12679
Raboršek Albin, Crešnjevce pri Slov.
Bistrici evid. tablico št. S-19/5240 za kiolo
št. 113789.
12457
Rudnik lignita Velenje, evid. tablico za
tovorni avtomobil 8-9621.
12765
Sajinčič Ljudmila, Maribor, Zrkovska
176, evid. tablico št. S-16/9082 za kolo
znamke »Junior«, št. 66403.
12447
Setnikar Jakob, Polhov Gradec, Setnica
19, knjižico za kolo, evid. tablico št. 13232,
Izdano v Ljubljani.
12820
Stok Dora, Majcno. 2, p. Sežana, osebno
izkaznico, št. 36782, izkaznico za kolo
št. 3577-S-25-0.
12195
Stopar Anton, Vrhov dol 37 pri Limbušu, evid. tablico št. S-17/10637 za kolo,
znamke »Esev« St. 52451.
12453
Sabanovič Bajra, Maribor, Tovarniška 7,
vojaško knjižico, izdano v Beogradu 1947.
12449
Sabeder Marija. Maribor, Kočrvarjeva
9, evid. tablico št. S-16/8982 za kolo znamke >Junior«, št. 80846.
12448
Sarkezi Jože, Serdica 57, p. Sotela pri
••••-ki Soboti, vojaško knjižico, izdano v
Murski Soboti.
12760
Šket Angela. Ruše, Tovarna dušika, prometno knjižico zrt kolo, znamke »Waffcvnrad« št. 848012. evid. št. tablice S-17/."*>fi.
12454
Štandcker Rozika, Ranci 34 pri Pesnici,
evid. tablico št. S-17/3236 za kolo znamke
»Steyer«, Št. 4003330. _ . .
.. _ 12450,
Stefančič Angela, Ljubljana, Ambrožev
trg (Novi blok), izkaznic« epomemre št.
7846 in 7831, izdano v Beogradu.
12723
Tavčar Iran, K repi je 4, oeebno in šofersko Izkaznico, izdani v Sežani.
12724
Vršnik Milena, Ljubljana, Aljaževa 17,
preklic o izgubljenem indeksu ekonomsko
fakultete v Ljubljani, objavljen v Ur. listu
LRS št. 35 z dne 21. XI 1949, ker se
je hetnica medtem našla.
12728
Trgovsko preskrbovalno podjetje »Minot«. Ljubljana, Črtomirova 8, evid. tablico poltovornega avtomobila, znamke
»Oakland«, št. S-2061, izdano v Ljubljani.
12766
Zalar Janez, Borovnica 110, dijaško
knjižico in spričevalo II. letnika železniške industrijske šole Ljubljana Šiška.
12771
Zec Tekla, Maribor, Trubarjeva 10,
prometno knjižico za kolo, znamke >Stcyer« št. 340717, evid. št. Hblice S-l 6/15067.
12460
Zorman Franc. Parttoje, Sv Jurij v
SI. gor., prometno kniižico za kolo znamke »Star< št 1423445. evid. tablico št.
S-17/2209
12461
Zwrbi Ana, Ljubljana, Dravska 3, delovno knjižico, îzdfmo v'Kamniku.
12761
Živko Marija, Maribor, Maistrova 26
o?nt>40 izkaznico, izdano v Mariboru 1945,
oštno-uslužbensko knjižico, izdano v Mariboru.
12445

Izdaja »Uradni list LRS«. Direktor in odgovorni urednik: dr..-. stko Močnik, tisika tiskarna »Toneta Tomšiča« v Ljubljani

