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K R A L J E V I N A J U G O S L A V I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
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V Ljubljani 1930. 

* -Л 



/•TM 

&* 

Kraljevska banska uprava dravske banovine. 
I. No. 148/8. L j a b 1 j a n a, dne 9. maja 1930. 

Razglas 
o ustanovitvi „Službenega lista" kraljevske banske uprave dravske banovine. 

Na podstavi § 27., v zvezi s § 8., zadnjim odstavkom, zakona o banski upravi odrejam, da se ustanovi uradno 
glasilo kraljevske banske uprave dravske banovine z nastopnim naslovom: 

K R A L J E V I N A ШШ J U G O S L A V I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

k o s - V LJUBLJANI, 19: Letnik 

V S E B I N A : 

Ta »Službeni list< bo objavljal vse zakonite predpise in razglase službenega značaja in trajne važnosti 
nastopnem vrstnem- redu in pod naslednjimi zaglavji: 

1.) Zakoni in kraljevske uredbe. 
2.) Uredbe osrednje vlade. 
3.) Banove uredbe. 
4.) Okrožnice kraljevske banske uprave. 
5.) Razne občeveljavne odredbe. 
6.) Razne objave iz »Službenih Novine 
7.) Izpremembe v osebju. 

Uradni list bo izhajal v formatu 31-50X23-50 cm. 

Dosedanji »Uradni list kraljevske banske uprave dravske banovinec preneha z dnem 9. maja 1930; zanj je 
napraviti za čas od dne 20. novembra 1929 do dne 9. maja 1930 le Se abecedno kazalo. 

Ban: Dušan Sernec a. r. 
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SLUŽBENI LIST 
KRALJEVSKE BA1VSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE V LJUBLJANI 

Abecedno kazalo. 
(Prva številka za posameznimi predmeti pomeni kos, druga pâ stran lista; označba v oklepajih za posameznimi 
predmet i : zakon, pravilnik, uredba, naredba, itd. pomeni, da se dotični predmet najde tudi pod1 to označbo.) 

Zahvala Njiju Veličanstev kralja ni kra
ljice za čestitke ob rojstnem dnevu 
prestolonaslednika, '26/369. 

Agrarna reforma: 
izprememba pristojnosti in administra

cije o njej (naredba), 21/297. '.•:• 
Agronomi: v 

opravljanje enoletnega staža (pravil
nik), 25/355. 

Albanija: 
konvencija o vzdrževanju mejnih kam

nov (zakon), 21/296. 
Arhivi: 

raziskovanje v glavnem arhivu mini
strstva za zunanje posle, 7/79; ' 

ministrstva za zunanje posle in konzu
larnih zastopništev., zakon o njih, 
6'6H. 

Arondacija: •, . 
/ozdov (naredba), 85/534. . 

Asanacijé'l ' ,. 
Izvedba del za asanacijo vasi (pravil
nik). 9/109; . %• 
navodila za izvajanje asanaçiJskiÜ' del, 

45/677. 
Avtomobili: ••-.'. 

izprememba pravilnika o državnih av
tomobilih za gradbeno službo, 35/540: 

potniški, njih vzdrževanje in uporaba 
pri oddelku za davke in finaflčnih 
direkcijah '(pravilnik), 34/524; 

uporaba potniških državnih avtomobi
lov, 19/257: ,:•.,-.. 

avtomobilski klub kraljevine \ Jugosla
vije, oprostitev plačevanja taks, 
21/310. ... ; ••.,-

B 
Ban: 

imenovanje ar. Marušiča Draga ztt ba
na Dravske bafcoVine, ukaz Nj; Vel. 
kralja, 43/685. •• 

Banska uprava: • < 
banovinske doklade na državno troša

rino na bencin, 2/20; 
S banovinska trošarina (pravilnik), 17/228 ; 

dopolnitev pravilnika o banskem sani
tetnem svetu, 17/229; » ° 

imenovanje članov v banski svet, 
15/205; : 

nadzorstvo nad občinami, kjer. je sedež 
/ v banskih uprav (uredba), 15/203; -
ocenjevanje banovinskih uslužbencev,. 

organizacija in delo banskih sietov 
(pravilnik), 19/252; 

prevzem, poslov zavoda za pospeševa
nje Industrije imòbrti v Lfrbljhni po 
banski upravi^ 25/356; 

• "razglas o policijski url v cabardkem 
«r^zn, 15/206; )'/'..f}\ 

I. Stvarno kazalo. 
Banska uprava: 

razglas banske uprave o priobčevanjii 
služb, objav v Jugoslovanu, 15/206; 

razglas banske uprave proti pijančeva-. 
nju in nespodobnemu obnašanju. 
10/124; 

uradni nazivi • banovinskih zaVodov, 
10/123. l: 

Bencin: 
banovinska doklada na državno troša

rino na bencin, .2/20. . 
Biološki proizvodi: 

dajanje dovoljenj za njih proizvajanje 
(pravilnik), 19/255. 

Blago: 
potrdila o izvoru • blaga iz Grčije, 

41/618; . , 
potrdila 0 njegovem izvoru, ukinitev 

nekaterih določb, 45/681. 
Bobni: 

železni, za uvažanje magnezijevega' 
klorida 45/481. , 

Bolgarija:' •'-
konvencija med njo in kraljevino Ju

goslavijo o likvidaciji dvolastniških 
posestev (zakon), 8/38.'-° 

Bolezni : 
. nalezljiVe, njih. zatiranje po šolah (pra

vilnik), 46/603; -
nalezljive, .preprečenje njih prenosa iz 

tujih držav (pravilnik), 46/687; 
'prijavljenje nalezljivih bolezni,• 9/102. 

Bolnice: ' ., 
organizacija notranjih del in vzdrževa

nje službe v državnih bolnicah; 
13/151; • : . . • : 

prejemki njih uradnikov in uslužben
cev v naravi, 9/101; 

sanitetsko-tehniški predpisi za njih 
gradnjo (uredba), 17/221; 

število oddelkov v državnih bolnicah 
(uredba), 23/320.; 

Borza dela: •'•' ••" . 
ukinitev privatno profesionalnih borz 

dela. 27/393. . ' 
Božično drevo: 

uvozno carinjenje steklenih okraskov' 
zanj, 38/574. - . . • • * • < * . 

Bratovske blagajnice: y • -
zdravniška služba pri njih (pravilnik). 

40/595. ' 

Carina: • 
carinske ugodnosti za hotelsko indu-

• strijo (zakon), 27/385; •• : •.'. 
dopolnitev določil za uvozne carinske 

tarife na železne bobne, 25/357; , 
izprememba uvozne carinske .tarife, 
/25/356. 26/367; , :,,/ 

• izprememba carinske tarife (zakon), 
•,-' 22/318; 
: ob uvozu motornih An ročnih Skropil-
• ntë, 21/307; 

oprostitev plačevanja nà uvoz prei>ri-
tata »Patezoja Bc, 25/057; 

Carina: 
razpis finančnega ministrstva za. uvoz

no carinjenje gnjati, 15/204; 
uvozno carinjenje mehaničnih lestvic, 

montiranih na avtomobilskem stoja
lu. 38/573; 

uvozno carinjenje provandeina, 38/578; 
uvozne carine steklenih okraskov za 

božično drevo, 38/574; 
uvozno carinjenje svilenega barvànega 

prediva za industrijske potrebe, 
40/608; 

uvozno carinjenje vagonetov V razloïe-
nem stanju. 40/608. 

Cepljenje: 
zoper oäepnice (pravilnik), 13/161. 

Cerkve: 
zakon o evangeljskih krščanskih cer

kvah in o reformirani cerkvi v Ju
goslaviji, 7/71. : 

Ceste:, 
banovinske, razmerje prispevkov za nje 

med banovino in cestnimi okraji 
(odredba), .37/582; .. 

dopolnitev uredbe o, zaščiti ; javnih" cest 
in varnosti prometa (zakon), Ž0/209; 

izprememba zakona o samoupravnih 
( cestah (zakon), 20/290; 

postavljanje zvočnikov, gramofonov- in 
radio-sprejemnih aparatov o b r t e h , 
20/298. 

. Cestni Odboru 
• pravilnik za njih poslovanje, 4/27. 
Cestni okraji: , ; i 

njih. preureditev (odredba), 37/560; 
popravek k uredbi o njih, 40/610. 

CasttdkiT '••••• ! 

,; njih draginjskô doklade (zakon), 
; ••• io/ne. - • ГГ* 
; Č l a n i : " • • • ' • • 

i banskega.sveta,njih iméhoVanjé|15/â06; 
; sklada ta zaščito učencev,-43/657; 
j komisije za strokovne izpite inihistr-
г - stva za socialno politiko in narodno 

zdravje, 44/670. 

; : : - - . ' • . . ' . - D . . / ; ' • -
\ Davki: ' / 

doklade ha nje trgovskih In oSrtnffi 
zborttic (zakon), 19/248;; 

ojiroBtitev od njih Oglej pod: oprosti-
'. tev)Q/ : 
pï-âvilnife k zakonu o izpremembah fn 

dopolnitvah zakona o neposrednih 
• davkih. lO/lte; '•• 
- âkupni davek na poslovni promet (za

kon), 26/âôO; ••" • :*•?•• 
• • u-žodtoosti za hotelsko industrijo '. (za-

•'•' kon), 21/295; 
zakon o neposrednih davkih, izpre

memba. lO/llSi \ , ' ,, , 

" • ' ' • • • # . : " ' 
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Davščine: 
'oBčin.sfca na blagovni promet v Mari

boru (pravilnik), 44/673; 
obTTnska. poprava pravilnika o davšči

ni na vozila v mestni občini mari
borski, (j/70. 

Delegati: 
eelokfoir veterinarskega delegata pri 

l>o»latiišU-ii na Dunaju (uredba), 
21 -iiis. 

Оеилг. 
preizkušanje o teži in čistini zlatega 

nenarja (pravilnik), 21/307. 
Diplomacija: 

objavljenje diplomatskih dokumentov. 
,779. 

Diplome-
nostrificiranje diplom tujili visokih Sol 

•' (zakon), 19,2.10. 
O s u p l i m i : 

disciplinski senat za zdravnike pri mi
nistrstvu za socialno politiko in na
rodno zdravje, 40/40(5. 

Dobrovoljci: 
"brezobrestna posojilu zanje v izdela-

.nem materialu (zakon), -35/528; 
' izprememba zakona o .njih (zakon), 

2R/30.Ì : 
pravilnik o izvrševanju zakona o njih, 

5/ffO. 
Dmialek: 

k pravilniku za denaturiranjte in pro
dajanje denaturiranega petroleja, 
18*246. -

Dodeljevanje zemlje: 
pravilnik o dodeljevanju zemlje dobro

voljcem, izseljencem in optantom, 
5/60. 

Dokkide: 
dopolnitev odločb ministrskega sveta o 

Uraginjskih dokladah. 3'26; 
draglnjske. dopolnitev pravilnika o 

njib. 34/52(5: 
draginjske, duhovnikov vseh konfesij, 

' 21/208; 
draRinjsko. vojaških oseb (zakon), 
10/115; 
draginjske, rentnikom pokojninskega 

zavoda -v Ljubljani; pravilnik), 38/572; 
ijih ukinitev uradnikom računskih od

delkov pri osrednjih gledališčih v 
Beogradu, Zagrebu in Ljubljani. 
40/610;. 

odločba o ukinitvi specialnih doklad. 
0/69; 

popravek k zakonu o njih pobiranju, 
na. državni aeposredni davek za tr
govske, industrijske in obrtne zbor
nice. 24/337; 

posebne, uradnikom ministrstva za- no
tranje posle (zakon). 17/220; 

sinrioupravne (glej pod: oprostitev od 
njih). 28/400,; ' - . . . , 

trgovskih, industrijskih in obrtnih zbor
nic na neposredne davke (zakon), 
19/248; 

ukinitev specialnih, in posebnih doklad 
uradriištvu, 21/308. 

Dopolnitve; 
odločb ministrskega sveta 0 draginjsldli 

dokladah civilnih uradnikov in osta
lih državnih uslužbencev in o dra-
ginjskib dokladah državnih .upoko
jencev. 3/26: 

pravil o opravljanju državnih strokov
nih izpitov uradnikov ministrstva za 

' poljedelstvo. 19/254: 
pravilnika o opravljanju državnega 
- strokovnega izpita iz poljedelske stro

ke. 42'632; 
pravilnika o sestavi in delokrogu ban-

ekega sanitetnega sveta, 17/229; 

Dopolnitve: 
pravilnika za opravljanje državnih 

strokovnih izpitov v resoru ministr
stva za finance, 38/573; 

razpisa o uvoznem carinjenju motornih 
in ročnih škropilnic za škropljenje 
drevja, 21/307; 

uredbe o organizaciji ministrstva zu 
promet in prometne službe, 45/079; 

zapisnika k trgovinski konvenciji med 
Jugoslavijo in Poljsko, 41/611. 

Dovoljenja: 
za splavljanje gozdnih proizvodov (pra

vilnik). 40/597. 
Dovoljene publikacije: 

Hrvatska (Amerika). 11/138; 
Hrvatska sloga (Amerika), 11/138; 
Naša nada (Amerika), 11/138; 
Wiener neueste Nachrichten (Dunaj), 

23/334. 
Droge: 

narkotične, izvrševanje pravilnika o 
njih kontroli, 45/67G. 

Državljanstvo: 
izstop iz državljanstva: Kuhar Josip. 

8/96; 
sprejem v državljanstvo: Košir Peter 

11/137; Kraner Martin 8/96; Orel Ma
rija 8/97; Rizen Vladimir 42/632; 
Seliger Avgust 8/96; Zaje Marica 
42/632. 

Državna bramba: 
zakon o njej, 30/411. 

Državna posojila: 
nakup in prodaja njih obveznic na 

obroke (zakon), 14/167. 
Državne obveze: 

njih likvidacija iz proračunskega leta 
1929./30., 39/593. 40/607. 

Državni račun: 
njega odobritev za leto 1927./28. (za

kon), 35/530. 
Državni svet: 

izprememba njegovega poslovnega re
da (zakon), 19/251; 

njegove odločbe glede na uredništvo, 
21/309. 43/658; 

popravek k zakonu o njem, 26/880. 
Duhovniki: 

doklade duhovnikom vseh konfesij. 
21/298. 

Dvolastniki: 
konvencija z Bolgarijo o likvidaciji 

dvolastniških posestev (zakon). 8/83. 

E 
Estonija: 

konvencija z njo o trgovinski plovitbi 
(zakon). 26/363. 

Evangeličani : ; , . 
zakon o evangeljskih krščanskih cer

kvah v Jugoslaviji. 7/71. 

F 
Fakultete: 

izprememba uredbe o filozofski .fakul
teti v Beogradu. 10/123. 

Finančna kontrola: 
navodila za njeno organizacijo, 19/257. 

Francija: 
zaščita vinskih proizvodov iz nie (na

redba), 34/521. 

G 
Glavna, kontrola : 

гакоп o njej, Izprememba (*akon), 
38/567. 

Gledališča: 
ukinitev doklad uradnikom računskih 

oddelkov osrednjih gledališč v Beo
gradu, Zagrebu in Ljubljani, 40/610. 

Gorski vodniki: 
red za nje (uredba), 37/563. 

Gospodarske poslovalnice: 
uporaba likvidacijske mase bivše go

spodarske poslovalnice pri direkciji 
državnih železnic v Ljubljani (za
kon), 28/400. ' 

Gozdarska služba: 
njena ureditev pri občih upravnih 

oblastvih (pravilnik). 39/584. 
Gozdovi: 

čuvajsko osebje pri upravi državnih 
gozdov (pravilnik), 36/545; 
dolžnost pogozdovanja (pravilnik), 

35/537: 
njih arondacija in komasacija (nared

ba). 35/534; 
njih krčenje in pretvarjanje v drugo 

vrsto kulture (pravilnik), 35/535; 
plavljanje in splavljanje gozdnih pro

izvodov (pravilnik), 40/597; 
puščanje koz v nje (pravilnik). 36/553; 
strokovno osebje za njih upravo (pra

vilnik), 35/538; 
/abramba njih opustošenja (pravilnik), 

35/537 ; 
zaščitni (pravilnik), 36/552. , , . . , 

Grčija: 
potrdila o izvoru blaga iz Grčije, 

41/618; ' 
zakon o paktu prijateljstva z njo, 5/56. 

Gramofoni: 
njih ' postavljanje ob Javnih cestah, 

20/293. 
Grozdje: 

sveže, kontrola nad njim (pravilnik). 
36/558; 

uporaba določil trgovinskih pogodb za 
uvoz suhega grozdja, 25/357. 

H 
Higienski zavodi: 

njih delokrog pri asanaciji vasi, 9/109; 
uredba o njih organizaciji. 6/65.. 

Hoteli: 
carinske ugodnosti za njo (zakon), 

27/385; • 
davčne in taksne ugodnosti za hotelsko 

industrijo (zakon), 21/295. ••••••• 
Hrana: 

gojencev v državnih zavodih za prisil
no vzgajanje mlajših mnloletnikov 
(pravilnik). 40/804; 

gojencev v državnih zavodih za prisil
no vzgajanje otrok (pravilnik);42/624; 

obsojencev v kazenskih jn drugih slič
nih zavodih (pravilnik); 16/209 • 

Hudourniki:-
zakon o njih urejanju. 1/1; 
zakon o njih, popravek,••Š2/47&'. 

Imenovanje: 
bana Dravske banovine dr. MaruSIča 

Draga, 43/635; 
v banski svet : Dravske banovine, 18/205: 

Insekticili: 
oprostitev trošarine. 40/608. 

Invalidi: ' . ' ' . . . 
zakon o njih, izprememba, 35/."528, 

Tzpiti: 
.dopdlnitev pravilnika o strokovnih iz
pitih v resoru finančnega ministrstva, 

38/573; 
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Ispiti: 
državni strokovni izpit predmetnih uči

teljev in učiteljic II. kategorije (pra
vilnik), 17/226; 

državni strokovni, v resoru ministrstva 
za socialno politico. 

državni strokovni statistični izpit (pra
vilnik), 6/67; 

gozdarskih čuvajev, ki so že v službi 
(pravilnik). 35/539; 

imenovanje članov izpitne komisije, 
44/670; 

izprememba pravilnika za uradnike 
ministrstva za trgovino in industrijo, 
28/401; 

izprememba pravilnika za višji držav
ni strokovni izpit uradnikov finanč
ne kontrole. 36/557; 

izpremembp v pravilih za strokovni iz
pit uradnikov ministrstva za trgovi
no in industrijo, 15/204; 

opravljanje v ljudskih in višjih narod
nih šolah za vzgajanje dece in mlaj
ših malolètnikov (pravilnik), 23/333; 

pravila za učiteljski izpit začasnih uci-
.-,• teljev, 10/121; 
pravilnik za strokovni izpit uslužben

cev rečne plovitbe, 7/75; 
pravilnik za višji strokovni izpit davč

nih uradnikov, 9/110; 
strokovni, gozdarskih uradnikov II. 

kat. (pravilnik), 36/543; 
strokovni, iz poljedelske stroke, dopol

nitev pravilnika, 42/632; 
strokovni, izprememba pravilnika zanj 

v resoru finančnega ministrstva, 
45/68.1; 

Strokovni, üradniätva občega oddelka 
predsedništva ministrskega, sveta 
(pravilnik), 36/554; 

strokovni, uradnikov ministrstva za po-' 
ljedelstvo. 19/254; 

strokovni, za računsko blagajniško stro
ko banovinskih uradnikov (pravil
nik). 24/341; 

strokovni, uradnikov finančne kontrole 
II. kat. (pravilnik), 32/477; 

strokovni, uradnikov ministrstva za so
cialno politiko in narodno zdravje 
(pravila), 30/422. 

uradnikov ministrstva za zunanje po
sle (uredba), 27/367; 

uradnikov pisarne kraljevskih redov 
(pravila)., 19/256; 

uradnikov uprave za zaščito industrij
ske svojine, 19/255. 

Izpremembe in dopolnitve: •• 
invalidskega zakona (zakon), 35/528; 
navodil o pristojnosti ministrstva za tr

govino in industrijo, H/173; 
o pristojnosti za posle resora ministr

stva za trgovino in industrijo. 23/334; 
pravilnika o uporabi potniških držav

nih avtomobilov, .19/257; 
pravilnika za izvrševanje zakona o dr

žavni trošarini, 36/557; 
uredbe o draginjskih dokladah za du-

hovščino vseh z ustavo usvojenih 
konfesij. 21/298; 

uvoine tarife k predlogu zakona o obči 
carinski tarifi (zakon). 22/318; 

v pravilih o opravljanju državnega 
strokovnega izpita uradnikov mini
strstva za trgovino in industrijo. 
15/204. 28/401; 

» pravilniku o opravljanju državnega 
strokovnega izpita uradnikov uprave 
za zaščito industrijske svojine, 19/256 ; 

y pravilniku o »porabljanju državnih 
avtomobilov za gradbeno službo. 
36/540; 

Jf pravilniku o zdravilih in zdravilnih 
apecialUetah, 36/557.; 

Izpremembe in dopolnitve: 
v pravilniku o zobozdravnikih in zobo-

tehnikih, 14/172; 
v pravilniku za izvrševanje predpisov 

iz št. 62. taksne tarife zakona o tak
sah, 41/617; 

v uredbi filozofske fakultete vseučili
šča v Beogradu, 10/123; 

zakona o dobrovoljcih (zakon), 28/398: 
zakona o državnem prometnem osebju 

(zakon), 16/207; 
zakona o glavni kontroli (zakon), 

38/567; 
zakona o narodnih šolah (zakon), 

17/219, 24/335; 
zakona o notranji upravi (zakon), 

22/317, 37/559; 
zakona o poslovnem redu v državnem 

svetu in upravnih sodiščih (zakon), 
19/251; 

zakona o poštno-hranilnem. čekovnem 
in virmanskem prometu (zakon), 
16/209; • 
zakona o samoupravnih cestah (za
kon), 20/296; 

zakona o taksah (zakon), 19/248. 
Izprememba: 

pravilnika za državni strokovni izpit v 
resoru ministrstva za finance. 45/681; 

pravilnika za opravljanje višjega dr
žavnega strokovnega izpita za urad
nike finančne kontrole, 36/557; 

v pravilniku o uslužbencih rečne plo
vitbe, 25/357; 

v pravilniku o zbiranju in upravljanju 
prispevkov za pogozdovanje, 15/205; 

v razpisu o uporabi pogodbenih dolo
čil uvozne carinske tarife, 25/356, 
25/357; 

v vojaški tarifi, 28/400; 
zakona o neposrednih davkih, 10/115. 

Izseljenci: 
obrestovanje njih vlog pri poštni hra

nilnici, 20/203. 
Izvoz: 

deželnih pridelkov, zakon o izrednem 
kreditu za organizacijo izvoza, 1/7. 

Izstop iz državljanstva (elej pod držav
ljanstvo). ' 

Javna skladišča: 
zakon o njih, 39/575. 

Javni beležniki: 
zakon o njih, 33/479. 

»Jugoslovan«: 
pripbčevanje službenih objav v nJem. 

15/206. 

K 
Kastav.: 

otvoritev'učiteljišča (zakon), 84/517. 
Kataster: 

njegovo vzdrževanje (pravilnik),21/300; 
njegovo primerjevanje (pravilnik), 

15/20d. 
Kazenski zavodi: 

hrana obsojencev (pravilnik), 16/209; 
plače njih upravnikov in namestnikov 

(zakon), 19/247. 
Klorid: '< 

magnezijev, bobni za njegovo uvaža
nje, 45/684. 

Kolonizacija: 
pravilnik o kolonizaciji domrovolicev, 

5/60. 
Komasacija: 

gozdov (naredba), 35/534. 
Komisije: 

člani za strokovne izpite ministrstva za 
socialno politiko in narodno zdravje, 
44/670; '•••••••• 

zdravniška, po čl. 173. kazenskega za
kona Media) , 80/415, 

Konkurenca! 
objava ob uveljavljanju zakona o pobi

janju nelojalne konkurence, 12/146; 
tolmačenje | 32. zakona o nelojalni 

konkurenci, 12/147; 
zakon o pobijanju nelojalne konkuren

ce. 5/51. 
Konkurzi : 

dostavljanje razglasov o njih (nared
ba), 27/393. 

Konvencije: 
med kraljevino Jugoslavijo in kraljevi

no Bolgarijo o likvidaciji dvolastni-
ških posestev. 8/83; 

o izvestnih vprašanjih civilnega postop
ka in zasebnega prava s kraljevino 
Ogrsko (zakon). 42/619; 

o vzdrževanju mejnih kamnov na al
banski meji (zakon), 21/296; , 

o trgovinski plovitbi z republiko Esto
nijo (zakon), 26/363; 

poštna konvencija z državami poštne 
svetovne zveze (zakon),- 27/386; 

trgovinska s Poljsko, pooblastilo za mi
nistra trgovine, za uveljavljanje do
polnilnega zapisnika o njej( zakon), 
40/611 ; 

trgovinska z Romunijo (zakon), 25/352. 
Konzulati: 

letni odmor, odsoststvo, bolovanje in 
ugotavljanje zdravstvenega stanja njih 
uredništva (uredba), 26365; 

objavljanje konzularnih dokumentov. 
7/79; 

ocenjevanje njih uredništva (uredba), 
26/73 ; 

ukinitev generalnega konzulata v Sao-
Paulu. 19/251; 

zakon o arhivih konzularnih zastopni
štev, 6/63. 

Kraški svet: 
njegovo pogozdovanje (uredba) 35/530. 

Kredit: 
zakon o izrednem kreditu za organiza

cijo izvoza deželnih pridelkov, 1/7-
zakon o izrednem kreditu za orginiza-

cijo izvoza deželnih pridelkov, po
pravek, 24/337. 

Legitimacije, 
uradniške za izrabo ugodnosti na vož

nji, 16/218. 
Likvidacije: 

d 1 ? > Ä , 0 b y e 5 , l i Proračunskega leta 
Ш9./30. (odločba), 39/593 40'607-
konvencija z Bolgarijo.o likvidaciji 
dvolastniških posestev (zakon), 8/83. 

M 
Maloletniki: i 

njih prehrana v zavodih za vzgajanje 
40/6(Mh malolètnikov (pravilnik), 

ustroj sodišč za nje (uredba), 27/392; 
zavodi za njih vzgajanje (zakon), 34/518. 

Maribor: 
davščina na blagovni promet (pravil

nik). 44/673; 
popravek k pravilniku o davščini na 

vozila, 6/70. 
Material: ' ! 

gradbeni zavod za njegovo preizkušanje 
(pravilnik), 25/354. 

Meje: 
njih izpremeba v čabarskem in kočev- ' 

skem srezu (uredba), 17/225. 
Mejni kamini : 

konvenoija z AÌbanijo o niih vzdrže
vanim 21/288, 
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Mesti: 

mestne idîee, 21/309. 
Mieaetoàki svet: 

naglo« o ajegovi seji г dne 11. decern« 
hm ISSO, 44/659; 
dopolnitev njegovih odločb o dràginj-

«kih dokladab državnim uradnikom, 
uslužbencem in upokojencem, 3/26. 

Ministrstva : 
dopoüitev uredbe o organizaciji mini

strstva za promet, 45/679; 
izprememba pristojnosti za posle mini

strstva za trgovino in industrijo, 
23/334; 

izprememba uredbe o organizaciji mi
nistrstva za promet in prometne 
službe, 26/368; 

naredba minietastva za poljedelstvo o 
dogonu neoenažene in blatne živine' 
na sejme, 12/147; 

naredba ministrstva za poljedelstvo o 
odvračanj ovčjih oeepnic, 6/68; 

navodila ministrstva za trgovino in in
dustrijo e tolmačenju § 32. zakona o 
oelojaloi feoekureeei, 12/147. 

objava ministre»* ш trgovino in in-
duetrijo k гккхжи o pobijanju nelo
jalne konkurence, 12/146; 

ocenjevanje »radništva ministrstva za 
zunanj« posle (uredba), 26/367; 

ocenjevanje nelužbencev ministrstva za 
zunanje posle, 9/99; 

odmor, odsotstvo, bolovanje uslužben
cev ministrstva- za гићолје posle 
(uredba), 26/365; 

pomožno osebje pri prometnem ministr
stvu, 18/231; 

pravilnik ministrstva pravde, seje za 
ustavo. islamske verske zajednice, 
16/204; 

pravilnik ministrstva za narodno zdrav
je o zobozdravnikih in zobotehnikih, 
14/172; 

pravila za strokovni izpit uradnikov 
ministrstva za trgovino in industrijo. 
15/204; 

raziskovanje v arhivu ministrstva za zu
nanje posle, 7/79; 

razpis ministrstva za zgradbe za idej
ni načrt palače postne hranilnice v 
Beogradu, 10/126; 

uredba finančnega ministrstva o pre
nosu poslov glede odobravanja po
godb o nabavah, 19/251; 

uredba ministrstva za socialno politiko 
in narodno zdravje o dopolnitvi ne
varnostne tabele, 14/173; 

zakon o arhivih ministrstva za zunanje 
posle. 6/63; 

zakon o ureditvi ministrstva za polje
delstvo, 3/21. 

Monopoli : 
prevoz monopolovanih predmetov sko

zi Jugoslavijo (zakon), 14/170; 
uporaba zakona o Organizaciji finanč

ne uprave za uslužbence finančnih 
monopolov, 34/515. 

Motnik: 
pobiranje občinske trošarine v 1. 1931, 

46/689. 

N 
Načrti: • ' 

raspis za načrt palače poštee hranil
nice v Beogradu, 10/126. 

Nadzorstvo: 
' nad predmeti za občo uporabo ?ured-

ba), 14/170; 
nad zdraviH biološkega izvora (pra

vilnik), 14/170: 
nad § g t ; ( E r a ^ e f e 23/320. . 

Nalezljive bolezni: 
prijavljanje, 9/102; 
zaprečenje njih prenosa iz tujih držav 

(pravilnik), .46/087. 
Naredba : 

glede čuvanja in vzdrževanja predme
tov zgodovinske, znanstvene, umetni
ške vrednosti, naravne lepote in red
kosti, ki.se proglasijo za take, 38/571; 

ministrstva pravde o dostavljenju raz
glasov o konkurzu in poravnavi, 
27/393; 

minietretva za. poljedelstvo o odvrača
nju in zatiranju ovčjih osepnic, 6/68; 

ministra za poljedelstvo o prepovedi 
dogona neosnažene in blatne živi
ne na živinske sejme, 12/147; 

ministra za socialno politiko in na
rodno zdravje, s katero se izpremi-
njajo plačilni razredi za pokojnin
sko zavarovanje nameščencev, 34/518; 

o arondaciji in komasaciji gozdov, 
35/534; 

o dopolnitvi drugega dela nevarnostae 
tabele, 14/183; 

o odpiranju in zapiranju trgovinskih 
io obrtnih obratovalnic v Dravski 

. banovini, 2/15; 
o pobiranju zdraviliških taks v zdra

vilišču Bled v L 1930, 15/206; 
o redu za gorske vodnike v Dravski 

banovini, 37/563; 
o uvozu malih živali v potniškem in 

poštnem prometu, 17/225; 
o zaščiti vinskih proizvodov po izvoru 

iz Francije, 34/521; 
povodom izpremembe v pristojnosti in 

administraciji pri izvajanju agrarne 
reforme, 21/297; 

Narkotične, droge: 
kontrola nad njih nabavo in razpečava-

njem (pravilnik), 45/627; 
promet z njimi (pravilnik), 31/427. 

Natečaji : 
popolnitev sodniškega mesta pri dežel

nem sodišču v Ljubljani, 12/148; 
sprejem gojencev v nižjo šolo inten

dantske . akademije v Beogradu. 
12/148; 

sprejem gojencev v nižjo šolo vojaške 
akademije, 11/128, 11/132; 

sprejem gojencev v pomorsko vojno 
akademijo, 11/138; 

sprejem zdravnikov in lekarnarjev., za 
nižje aktivne sanitetne" častnike, 
11/137; 

sprejem 100 slušateljev v državno pro
metno š,olo v Beogradu, 10/126; 

Navodila : 
ministrstva za trgovjno M industrijo 

glede tolmačenja § 32. zak. o nelo
jalni konkurenci, 12/147; 

za izvajanje asanacijskih del, 45/677; 
za izvedbo organizacije finančne kon

trole, 19/257; 
za izvrševanje pravilnika o prometu in 

kontroli narkotičnih drog in strupov, 
45/676; 

za izvršitev odločbe o oprostitvi plače
vanja uvozne carine na preparat »Pa
rare ja B«, 25/357; 

za pobiranje banovinske doktede na 
državno trošarino na bencin, 2/20. 

Naseljenci: 
brezobrestna posojila zanje v izdela

nem materiala (zakon), 36(628. 
Nazivi: 

banovinskih zavodov, ustanov in podje
tij, 10/123. ^ ^ 

Nelojalna konkurenca: 
*4* №&Ш*. Jtatoanfc Sgg,. 

Nevarnostna tabela: 
dopolnitev njenega drugega dela (na

redba), 14/173. 
Notarji: 

zakon o njih, 33/479. 
Notranja uprava: 

zakon o njej, izprememba (zakon), 
22/317, 37/559. 

Obča uprava: 
ocenjevanje njenih uslužbencev, 9/99; 
ureditev gozdarske službe pri občih 

uprav, oblastvih (pravilnik), 39/584. 
Občine: 

davščina na vozua v Mariboru, 6/70; 
davščina na blagovni'promet v Maribo

ru (pravilnik), 44/673; 
delo občinskih zdravnikov, (pravilnik), 

o4/Doûf j 

nadzorstvo nad njimi, kjer je sedež 
banskih uprav, 15/203; 

občinski blagajniki, 43/655; ' 
občinske trošarine (pravilnik), 17/228; 
opravljanje njih blagajniških poslov, 

43/655; ; * 
občinske trošarine v občini Motnik In 

Ribnica Aa Pohorju, 46/689; 
ustanovitev zdravstvenih občin (odred

ba, 24/337; 
zdravstvene,, njih utanovitèv (uredba). 

31/437; 
združene zdravstvene občine, službeno 

razmerje zdravnikov (uredba), 44/671. 
Objave: 

ministrstva za trgovino in industrijo ob 
uveljavljanju zakona o pobijanju ne
lojalne konkurence, 12/146; 

službene, v >Jugoslovanu«, 15/206. 
Obmejni promet: 

njega ureditev z Madžarsko (uredba), 
15/175. 

Obrestovan je: 
vlog pri poštni hranilnici, 20/298. 

Obroki: 
nakup in prodaja obveznic državnih 

posojil in srečk Srbskega rdečega 
križa (zakon), 14/167. •' 

Obsojenci : 
njih hrana v kazenskih zavodih (pra

vilnik), 16/209. • 
Obveznice : . 

nakup in prodaja obveznic državnih 
posojil (zakon), .14/167; 

nakup in prodaja srečk Srbskega rde
čega križa (zakon), 14/167. 

Ocenjevanje: 
uradnikov ministrstva za socialno po

litiko (uredba), 27/391; 
.' uradnikov ministrstva za zunanje posle 

ter diplomatskih in konzularnih za
stopništev (uredba), 26/367; 

uredba o ocenjevanju uslužbencev, 9/99. 
Obmejna služba: 

pravilnik o njej radi zapreč<Mr}a pre
nosa nalezljivih bolezni jz tujih dr
žav, 46/687. 

Obratovalnice: 
obrtne, naredba o njih odpiranju ' in 
zaprranju, 2/16. / 

Odbori: 
zdravstveni, njih đelo fanav&tiftV 

. 46/685; 
ва biološke proizvode, njib веећниц 

delokrog in doižnoeti (рготопаф, 
45/676. 

OädeBd: 

nta štovao v dcfeguh Здвдо 'trn** 
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OdloEbai 
državnega sveta v uradniških zadevah, 

21/309; 
ministrstva za 'finance o uravnavi po

stopka ze likvidacijo državnih obvez 
iz proračunskega 1. 1929./30., 39/593, 
40/607; 

ç izpremembi prvega odstavka § 13. 
uredbe o organizaciji ministrstva za 
promet in prometne službe, 26/368; 

o ukinitvi privatno profesionalnih 
borz dela, 27/393. 

Odredbe: 
o dovoljevanju banovinskih denarnih 

prispevkov za diplomirane praktične 
živinozdravnike, 45/681; 

o preureditvi cestnih okrajev v območ
ju Dravske banovine,. 37/560; 

o . prispevnem razmerju banovine m 
cestnih okrajev k stroškom za grad
njo i.n vzdrževanje banovinskih cest 
ter naprav na njih, 37/562,; 

o uradnih nazivih banovinskih zavodov! 
ustanov in podjetij Dravske Bano
vine, 10/123; 

o ustanovitvi zdravstvenih občin v po
dročju Dravske banovine, 24/337. 

Ogrska: 
konvencija z njo o izvestnih vprašanjih 

civilnega postopka in zasebnega pra
va (zakon), 42/619; 

okrajni cestni odbori: 
pravilnik za njih poslovanje. 4/27. 

Oprostitev davkov in samoupravnih do-
klad: 
Društvo »Dijaški dom* v Kočevju, 

35/542; ' 
Jugoslovanska matica, pokrajinski od

bor v Ljubljani, 28/400; 
Lichtenturnov zavod, v Ljubljani, 28/4ÖU: 
Narodna galerija v Ljubljani, 35/542; 
odbor za ustanavljanje in vzdrževanje 

delavskih ustanov v Ljubljani, 35/542; 
osrednji odbor Slovenskega planinskega 

društva v Ljubljani, 35/542; 
Planinsko društvo za Bosno in Herce

govino v Sarajevu, 28/400; 
»Prosveta« srbsko.;prosvetno in kultur

no društvo v Sarajevu, 28/400; 
telovadno društvo »Sokol« Novo mesto, 

35/542; 
srbska . pravoslavna cerkvena občina 

Celje 35/542; 
eavez godbenikov v kraljevini Jugo

slaviji iz Zagreba, 35/542; 
uršulinski samostan'v Ljubljani, 28/400; 
uršulinski samostan y Mekinjah, 35/542; 
zavod »Marijin dom« v Kočevju, 36/542; 
zavod šolskih sester v Repnjah, 35/542; 
zveza za tujski promet v Sloveniji s 

sedežem v LJubljani, 28/400. 
Optanta: z 

brezobrestna posojila v izdelanem ma
terialu za nje (zakon), #5/528. 

Organizacija: 
banskih svetov (pravilnik), 19/552; 
ministrstva za promet 45/679; 
prometne službe, 45/679; 
navodila za njeno izvedbo pri finačni 

kontijoli, 19/257; ; 
službe v državnih bolnicah. 13/151. 

izdelovanje, uvažanje itd., (pravilnik), 
•'2/9. 

Orožništvo: 
aabon o nJem, 43/640; 

Osebje: 
{jtevajeko, prt upravi drïavnft' gwzdov 
'.,- ^афот), 36/545. 
fzpremembe in dopolnitve zakona o dr-
. Kavnem prometnem osebju (zakon), 

Osebje: 
pomožno osebje državnih prometnih 

ustanov pri prometnem ministrstvu 
(pravilnik), 18/231; 

strokovno, za upravo gozdov (pravil
nik), 35/528. . 

Osepnice: 
cepljenje (pravilnik), 13/161; 
naredba o zatiranju ovčjih osepnic, 

6/68. 
Otvoritev: 

poslovanja novo osnovanih direkcij pošt 
in telegrafov, 35/541. 

Ovce : 
naredba o zatiranju osepnic, 6/68; 
popravek naredbe o zatiranim osepnic, 

12/148. . 

Pakt' prijateljstva : 
zakon o paktu prijateljstva z Grčijo, 

5/56. 
»Рагааоја B«: 

oprostitev uvozne carine, 25/357. 
Petrolej : , > 

njegovo denaturiranje in prodajanje 
denaturiranega petroleja, 12/546; 

začasna zasebna skladišča zanj. (pravil-
. nik), 44/666. 

Pijančevanje: 
razglas proti pijančevanju, 10/124. 

Podčastniki: 
draginjske doklade za nje (zakon), 

10/115. 
Področje:. 

uredba o področju higienskih zavodov, 
zdravstvenih domov in zdravstvenih 
postaj 6/65. 

Pogodbe : 
prenos poslov glede odobravanja, po
godb o nabavah (uredba), 10/251. 

Pogozdovanje:' 
dolžnost pogozdovanja gozdov (pravil

nik), 35/537; 
izpremembe v pravilniku o pogozdova

nju, 15/205; • 
kraškega sveta (uredba), 35/530. , ' 

Pojasnila: 
drugega odstavka navodil za uporabo 

določil iz trgovinskih pogodb pri 
uvozu suhega grozdja, 25/357> 

o mestnih ulicah, 21/309. 
Poklonitev; 

novih zastav polkom, 26/359 
Pokojninski zavod: 

doklade rentaikom (pravilnik), 38/572. 
Policija: i 

državni policijski izvršilni uslužbenci 
(zakon), 43/635. 

Policijska ura: 
razglas o njej v čabarskem srezu, 

15/206. 
Poliklinike: • . 

šolske, njih delovanje in dolžnosti (pra
vilnik), 41/612. ' 

Poljedelstvo: 
ustanovitev • svetinje za pospeševanje 

poljedelstva 11/127. , 
Poljska : 

trgovinska konvencija z njo, pooblastilo 
ministrstvu trgovine za uveljavljanje 
dopolnilnega zapisnika k njej (za
kon), 41/611. . 

uveljavljenje dopolnilnega zapisnika z 
. njo, 43/655. 

PopravJÜ: . . . 
k pravilniku o odpremljaaju živeli in 

aivalskih etrovin po železnid ali z 
ladjo, 6/70; 

k pravilniku o pobiranju občinske dav
ščine na vozila v mestni oböM mari-

. boreki, ß/ZOj 

PopravM: 
k uredbi o preureditvi cestnih okrajev 

v območju Dravske banovine, 40/610; 
k uredbi o tarifah za nagrade upra

vitelji! konkurzne mase in za na
grade upravitelju prisilne poravnave 
izven konkurza, 15/203; 

k zakonu o hudournikih, 32/478; 
k zakonu o vinu, 6/70; 
naredbe ministrstva za poljedelstvo o 

odvračanju in.zatiranju ovčjih osep
nic, 12/148; 

uredbe o osnovanju sodišč za mlajše 
maloletnike, 40/609; 

v v pravilniku o pomožnem osebju dr
žavnih prometnih ustanov v resoru 
ministrstva za promet, 20/293; 

v spisku strojev in strojnih delov, iz
delanih v državi, 26/369; 

v zakonu o izpremembah in dopolnit
vah zakona o državnem svetu in 
upravnih sodiščih, 20/369; 

v zakonu o izrednem kreditu za orga
nizacijo izvoza deželnih pridelkov. 
24/337; 

v zakonu o odmerjanju in pobiranju 
doklad na neposredni davek trgov
skih, industrijskih in obrtnih zbor
nic, 24/337; 

v zakonu o položajih in zvanjih, pogo
j a za njih pridobitev, o postavljanju 
razporejanju, plačah in ostalih pre
jemkih uradnikov ministrstva za tr
govino in industrijo, 15/203. 

Poravnave : 
dostaviljanje razglasov 0 njih (uredba). 

27/393. 
Poslovno red: 

'. njegova izpreniemba v državnem evehi 
in upravnih sodiščih (какоп). 19/561. 

Posojila: 
brezobrestna, v izdelanem materialu za 

dobrovoljce, ' -naseljence m optante 
(zakon), 35/528. 

Pošta: 
male.živali v poštnem prometu (nared

bi), 17/225; 
obre.stovan.je vlog pri poštni-hranilnici, 

20/293; 
pošt-no-hranilni- promet, izprememba 

(zakon), 16/209; 
peštma konvencija z držav aim i svetovne 

poštme zveze (zakon). 27/886; 
začetek poslovanja novih poštnih direk

cij, 35/541. 
Potrdila: 

. o izvoru Maga iz Grčije, 41/618: 
o izvoru blaga, ukinitev nek?' ih do. 

'• ločb, 45/683 ; 
o izvoru blaga za trgovsko .uornico v 

' Solunu, 15/205. 
Pravila: , "• 

o opravljanju učiteljskega ЈирМа za za
časne učirfHje in u.W'ipìii'-.p -ni>ro<*Mih 
šol, ki nimajo popoine Kvalifikacije 
za stalne učitelje,, 10/121 ; 

za opravljanje državnega strokovnega 
izpila uradnikov pisarne kraljevskih 
redov, 19/288; 

za opravil janje državnega strokovnega 
izpita uradnikov iz resora ministrstva 
za socialno politiko in narodno zdrav
je, 30/422, 

Pravilniki : 
izpreaneimibe in dopolnitve pravUntSa 

o zobozdravmiillrih in zobolehnikiih, 
. 14/172; 

igpremeim/be in dopolnitve k pravilniku 
za'iavrševanje zakona 0 obnavljanju 
in poepeèevanju vinogradništva, 8/95; 

k zalkonn o' izpremeiriban in dopolni
t v a h aafoona o neposrednih davkih, 

lOj/lJÖ^ 
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Pravilniki : 
o dajanju dovoljenj za proizvajanje bio

loških proizvodov, 19/295; 
o deloikrogu, delovanju in dolžnosti šol

skih poliklinik in šolskih zdravnikov 
k zakonu o narodnih šolah, 41/612; 

o delokrogu zavodov za zdravstveno za
ščito mater io otrok, 12/139; 

o delu agronomov za čas opravljanja 
enoletnega staža na državnih in bano
vinskih poljedelskih posestvih, 25/355; 

o delu občinekih zdravnikov, 34/523; 
o delovanju zd ravstvenih domov, 12/143; 
o delu zdravstvenih odiborov, 46/685; 
o izvedbi del za asanacijo vasi, 9/109; 
o izvrševanju zakona o izdelovanju, 

uvažanju, izvažanju in prodajanju 
smodnikov, raznesli in ostalih raz-
počnih zmesi, streliva in orožja, 2/9; 

o izvrševanju zakona o sodnih taksah, 
21/300; 

o kontroli svežega grozdja, 36/558; 
o katastrskem premerjevanju, 15/203; 
o krčenju gozdov in pretvarjanju gozd

nega zemljišča v drugo vrsto kulture, 
35/535; 

o nabavi in razpečevanju domačih in 
tujih bioloških proizvodov, 45/675; 

o načinu pobiranja in o' uporaibi Äp-
branüh pristojbin za preizkušanje^n 
odobravanje zdravil in zdravilnih spe-
cialitet, 34/524; 

o natančnejših določilih za izvrševanje 
zakona o nadzorstvu nad živili, 23/320 ; 

o obmejni službi, da se ne zanesejo na
lezljive bolezni iz tujih držav, 46/687; 

o opravljanju strokovnega izpita za ra-
čuneko-iblagajniško elužbo za banovin
ske uradnike pri kraljevski banski 
upravi v Ljubljani, 24/341; , 

e opravljanju državnega strokovnega iz
pita predmetnih učiteljev in učiteljic 
II. kategorije, 17/226; 

o opravljanju državnega strokovnega 
statističnega izpita v oddelku obče 
državne statistike pri predsedništvu 
ministrskega sveta, 6/67; 

o opravljanju strokovnega izpita za 
uslužbence direkcije rečne plovitbe 
kraljevine Jugoslavije, 7/75; 

o organizaciji in delu banskih svetov, 
19/252; 

0 organizaciji in notranjem delu in 
vzdrževanju službe v državnih bol
nicah, 13/151; 

o pobiranju občinske davščine na bla
govni promet v mestni občini mari
borski, 44/473; 

o pogojih, po katerih se daje dovolje
nje za plavlja.nje in splavljanje gozd
nih proizvodov, 40/597; 

o opravljanju izpita v ljudskih in višjih 
narodnih šolah, zavodih za vzgajanje 
dece in mlajših maloleinikov, 23/388; 

o pomožnem osebju državnih prometnih 
ustanov v resoru ministrstva za pro
met, 18/231; 

o posebni izobrazbi strokovnjakov za 
živila. 24/336; 
o postavljanju kvalifioi ranih gozdar
sko strokovnih oseb za upravo ne
državnih gozdov, 35/538; 

o prehrani gojencev v državnih zavodih 
za prisilno vzgajanje otrok, 42/624; 

o prehrani gojencev v državnih zavodih 
za vzgajanje mlajših maloletaikov, 
40/604; . 

o prehrani obsojencev, kazenskih in 
drugih sličnih zavodov, 16/209; 

o prijavljanju doviartve začetega spla\ 
va, 29/409i 

Pravilniki: 
o prijavljanju nalezljivih bolezni in o 

zbiranju podatkov o njih, 9/102; 
o prirejanju in programu tečajev za 

šolske zdravnike, 36/555; 
o prometu in kontroli narkotičnih drog 

in strupov, 32/427; 
o puščanju koz v gozde, 36/553; 
o raziskavah v glavnem arhivu mini

strstva za zunanje posle in neslužbe-
nem objavljanju diplomatskih in kon
zularnih dokumentov, 7/79; 

o sestavi, dolžnostih in delokrogu od
bora za biološke proizvode, 45/679; 

o teži in čistini zlatega denarja, ki se 
mora preizkušati glede čistine in ži
gosati, 21/307; 

o terenskem delu tehniških uradnikov 
in uslužbencev ministrstva za grad
nje in njegove zunanje službe, 21/299; 

o terenskem delu tehniških uslužben
cev gozdarske stroke, 23/332; 

o uporabi potniških državnih avtomo
bilov, izprememba v njem, 19/257; 

o uporabi, vzdrževanju in amortizaciji 
potniékih avtomobilov pri oddelku za 
davke in finančnih direkcijah, 34/524; 

o ureditvi gozdarske službe pri občih 
upravnih oblastvih, 39/584; 

o uslužbencih rečne plovitbe, izpre
memba v njem, 26/367; 

o ustrojstvu zavoda za preizkušanje 
gradbenega materiala pri ministrstvu 
za gradbe, 25/354; 

o zabrambi pustošenja gozdov in o dol
žnosti pogozdovanja, 35/537; 

o zaščitnem cepljenju zoper osepndce, 
13/161; 

o zaščitnih gozdovih, 36/552; 
o zatiranju nalezljivih bolezni po šolah, 

46/683; 
o zdravilih in zdravilnih specialitetah, 

30/417; 
seje za sklep ustave islamske verske za

jednice kraljevine Jugoslavije, 15/204; 
za dovolitve proizvajanja bioloških pro

izvodov, 147172; 
za izdajanje draginjskih doklad rentni-

kom pokojninskega zavoda za name
ščence v Ljubljani, 38/572; 

za izdajanje zastav in depozitov petro-
grajske zastavne banke in ruske dr
žavne banke, ki sta bili prineseni iz 
Rusije preko Kotora v Beograd, 
46/688; 

za izvrševanje določil o banovinski in 
občinski trošarini, 17/328; 

za izvrševanje zakona o dobrovoljcih 
glede dodeljevanja zemlje in koloni
zacije, 5/60; 

za izvrševanje zakona o državni troša
rini, 32/444; 

za kontrolo zdravil biološkega izvora, 
. 14/170; 

za opravljanje višjega državnega izpita 
davčnih uradnikov, 9/110; 

za opravljanje državnega strokovnega 
izpita gozdarskih uradnikov II. kat., 
36/543; 

za opravljanje izpita za gozdarsko ču-
vajno službo za gozdarske čuvaje, ki 
so že v službi, a ki izpita še nimajo, 
35/539; 

za opravljanje 'državnega strokovnega 
izpita uradnikov občega oddelka 
predsedništva ministrskega sveta, 
36/564; 

za opravljanje višjega strokovnega iz
pita uradnikov finančne kontrole IL 
kot., 32/477; 

za opravljanje zdravniške shiSbe pri 
bratovek'iù Wagajnicah, 40/595; 

Pravilniki: 
za poslovanje okrajnih cestnih odborov 

v območju Dravske banovine. 4/27; 
za vršenje službe čuvajskega osebja 

pri upravi državnih gozdov. 36/545; 
za vzdrževanje katastra, 21/300; 
za začasna zasebna skladišča za petro-

lej, 44/666; 
zdravstvenega doma y Rogatcu, 30V424. 

Predivo: 
uvozno carinjenje svilenega barvanega 

prediva, 40/608. 
Predmeti : 

zgodovinske, znanstvene, umetniške 
vrednosti, njih čuvanje in vzdrževa
nje (naredba), 38/571. 

Predsedništvo ministrskega sveta: 
pravilnik o izpitu uradnikov za stati

stični oddelek, 6/27. 
Prepovedane publikacije: 

Anarhija (Buenos Aires), 40/610; 
Borba (Paris), 38/574; 
Borbeni radnik (Francija), 16/218; 
Budućnost (Berlin), 41/618; 
Croatia (Ženeva), 33/510; 
Črnogorec brez domovine (Amerika) 

42/633; 
Difesa dell'Adriatico, 31/442; 
Ethnopolitischer Almanach. Ein Führet 

durch die europäische Nationalifäten-
bewegung (Dunaj), 37/566; 

Geninskis Leksikon (Genus, Budimpe
šta), 40/610; 

Grič (Dunaj), 42/633; 
Hilli i dritës (Albanija), 10/125; 
Iskra (Čikago), 25/358; 
t,a Dalmazia nel suo dramma vivente 

(Fermo), 31/442; 
La Dalmazia nel passato e presenta e 

nell'avvenire (Ancona), 31/442; 
Lo stato operaio (Francija), 10/126; 
Mord und Justizmord (Nemčija), 14/178; 

. Plamen (Pariz), 46/690; . 
Proletarec (Amerika), 10/125; 
Reichepost (Avstrija), 18/246; 

: The Royalish Internackmal Herald (De-
vonshire-Anglija), 42/634: 

Za svobodno Hrvatsko pod diktaturo 
Srbije (Amerika), 29/410. 

Pristojbine : 
za preizkušanje zdravil in njih specie^ 

litet (pravilnik), 34/524. 
Proizvodi : 

biološki, njih razpečevanje (pravilnik), 
45/675; 

biološki, sestava odbora za nje (pravil
nik), 45/679: 

gozdni, njih plavljanje in splavljanje 
(pravilnik). 40/597; 

vinski, njih zaščita po izvoru iz Fran
cije (naredba), 34/521. 

Provandein: 
uvozno carinjenje, 38/573. 

Promet: 
dopolnitev uredbe o organizaciji pro» 

metne službe, 45/679; 
izpremembe v zakonu, o poštno-hranil-

nem prometu (zakon), 16/209; 
izprememba zakona o čekovnem pro

metu (zakon), 16/209; 
izprememba zakona o prometnem oseb

ju (zakon), 16/207; 
izprememba zakona o virmanskem pro

metu, 16/209; 
obmejni, njegova ureditev z Madžarsko 

(uredba), 15/176; 
pomožno osebje prometnih ustanov pri 

prometnem minietretvu OpraviMc), 
18/231; 

skupni davek na poslovni proinet (sia« 
kon), 26/360}. 
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Prp.piet: . 
s'.strupi in'narkotičnjrmi drogami (pra

vilnik), 31/427;' 
uvoz niH'lih živali v poLuiiko.ii) in pnSl-

fieiii prpniHu (fla-rp^Jbf?)',. 17/225.; 
zakon ó žoleaiiv'ah javnega nr-oinela, 

27/371; 
zaščitil .prpmpla na javnih cesjцЈх (zä

un). 20/200. 
I5ubiiKai:i.jo; 

giej poti: dovoljene'publikacij» in pœl: 
pr e ]) o v e d an e p ubi i k aoi j e. 

R 
Rab: 
, ustroj srez,a na njpiji (zakon), 10/248. 
Rau io; 

postavljanje radjo-sprejéinnih aparatov, 
20/203; " ; ' " ' 

Rakj; . 
prepoved njih izvažanja" i r sladkih yod, 

28/4Д2.. 
Raznosila: 

njih izdelovanje, uvažanje itti; (pravil
nik). 2/9. • ' • • • . ' * 

Razglasi: 
banske uprave Dravske banovine D seji 

* ministrskega sveta z dne 11.. deimpir 
bra 1930., 44/659; ; . " 

banske uprave O ppjjcijski uri v ča-
. barsjiem srezu, 15/2Ü0; 

rbaiiske uprave o opravljeni» obči|is.kih 
blagajniških poslov v občinah Drav
ske banovine, 43/655; 

o pripoznanju svojstva samosvojega ri-
barskega okraja Zalog,.20/293: 

•e - "postavljanju zvočnikov, gramofpnov 
in radio-sprèjemnih aparatov, 20/293. 

Razpisi: • 
finančnega ministra o /uvoznem cari

njenju gnjati, 15/204; 
fl potrdilih, p isvqru blaga, k j jih izda-
.. ja naša trgovska zbornica v Solami, 

13/205. 
Bed: '. 

M. ßorefce vednjkg (naredba), 37/563. 
Rjbarslvo: 

ppipoznanje svojstva . samosvojega ri-
barskega okraja, ribarskoga okraja 

-. Zalog, 20/293. . 
Ribnica na Pohorju: 

•pobiranje občinske trošarine- v letu 
1931., 46/(189. 

Rogatec: ,. 
zdravstveni dom (pravilnik), 30/424. ' 

Romunija: 
trgovinski sporazpm z, Jiiupslavijo 
- (zakon), 25/352. 

':• s •;•' 

Sanitetni svet: ' 
dopolnitev pravilnika.o njegpvj sestavi 

Ш delokrogu. 17/220. 
ni: Sejm 

prepoved dogpna neosnažepe ip blatne 
živine ria njé, 12/147. • , 

Senat: 
disciplinski za zdravnike. 40/(509. 

Skladi: 
-za zabito učencev, člani akladev, 43/657 

Skladišča: . : . : • 
začasna, za petrolej (pravilnik), 44/666. 

Službene objave: 
njib; priobčevanie v »Jugoslovanu«, 

"1672081 . " • • ' ; '"•.'. ' 
Srnodpik:. 

pravilnik za njegovo izdelovanje in uva
žanje,, 2/fc: •••"."" : 

SodllSa: "•' 
državno, za zaščito drŽave (zakon). 

44/661; 

Sodišča; 
- izvrševanje zakpna R sednib "taksah 

(pravilnik) t 27/ВД0; 
lljjh pspovanje za mlajše lpalöjetpike, 

PRpravek k nredbi, 4Р/6Ј39; 
. popolnitev mesta pri deželnem spdjsču 

V Ljiibjjapj, 12/48; 
: spdnetaks.e (zakqn), 2Q/2q3; 

upravna, izprememba njih PQs]pvnega 
re4a (zakon), 19/25}J •'. 

! upravna, popravek/ v zakonu p njih, 
26/369; 

zdravniške komisije pp čl, 137,'fojz. za
kpna (uredba). 30/415; 

za nilajšsnialĐletnikeCiir^ba), 37Ш2. 
;Sao Paulo: x 
i ukinitev generalnega konzulata, JÖ/35J. 
•Speciplitete:. 

pravilnik Q zdravilnih spenlaJitetah, 
30/317; . . . . . . 

prislojbine za preizkušanje zdravilnih 
speroalitet (pravilnik), 3.4/524; 

zdravilne, izprememba pravilnika o 
.n.iih, 30/557, 

Sprejem v državljanstvo (gjej. državljan
stvo). '.' -, 

Srečke: 
nakup in prodaja pa obr-ek-e srečk Rde

čega križa (zakon), H/167. 
Srezi: 

Čabarski |n kočevski, jzprememha meje 
(uredba). 17/225; " : " 

ustroj rabskega sreza (zakop), 19/248. 
Stara Loka;, 

jzprpmeba meje med pjp iji Skofjo 
Lpkp, 4Q/609. •••'*.'• . " 

Statistika: 
. pravilnik o drž.avueni statiatjçpem iz

pitu, e'67. :' 
Strokovnjaki: 

za živila (pravilnik), 84/386. 
Strupi: . ' 

izvrševanje pravilnika o njili kepfpoli, 
4;VÜ76: ' " 

promet z njimi (pr-avjlnllc). 31/437. 
Svetinje: . 

ustanovitev svetinj za pospeševanje po^ 
ljedelslva, 11/137. 

ŠkoFja Loka: 
izpremeipba meje med njn in Staro 

Loko, 40/609. '"• 
Škropilnice: 

..njiji carinjenje ob uvp»u, 2J/D07, 
Šolstvo: -. . 4\ 

izprememba zakona o narodnih šolah 
(zakon). 17/219, 24/35S; 

natečaj za nižjo šolo vojaške akademije, 

nostrificiranje diplom tujih yjspkjh. šol 
(zakon), 19/250; 

opravljanje Izpitov v šolah za vzgajanje 
dece in mlajših lnaloletnikov (pravil
nik). 23/333: 

ptvoritev učiteljišča V Kft?tvu (zakon), 
34/517; ' • 

sprejem slušateljev v železniško p « h 
metnp golo, 10/126; 

sprejem v pomorsko vojno akademijo, 
11/138; 

sprejem v nižjo ' špJo in twdafo ikeaka
demije v Beogradu, 13/14$; 

šolske poliklinike in; Meki zdravniki, 
njih delpvanje in dijlfnoeti' (pravil
nik). 41/619; r ":•,.•• 

• vojaška PlJrtna^oJe; feakei})', 89/408; 
zatiranje nalezljivih bolezni pa "šolah 

(pravilnik). 46Z6S3, 

T rr'T 

Take». 
izpremembM v pravilniku za/izvrševanjp 

predpisov iz st. 62 taksne larjie .za*-
kppa o taksah, 41/в17;-

izprenienibe zaupna p njih, (zpkon), 
.19/248;- • '•/•.} 

; oprosiitev od plačevanja taks':.-./ 
»ecekiub 5-Naža kr i la t v,. Marjbprii, 

28/4'02; .Glasbena Mptki»/. V..Ljiib-
Jjani. 24/а4^ј:1цријегејак.А '(Jru^tvo 
za Dravsko banovipp v Mariboru, 
2D/35JJ;':krapjske dežp]pe elektfar-
llß vr Ljpbjjsili, 16/y>i«; :orpitološjii 

, zavod v Ljubljeni, 21/310; zadrpKa 
. .d ržavnih ' uslužbencev, za gradnjo 

• stanpveni. v Maribor«,-jo/gl8-,.'šve-
1 za kulturnih drpštev v Mariboru, 

, 2 9 / ö l ü ; ••'••. ;•'••'• ; . . ' , ; ' . .-.• '. .-., 

previlnik za. izvrševanje fiakona p sod
nih taksah, 21/300; . . . '• , 

! 'eodae:(»ekon)r':20."!3<i8j.';:.,. 
• taksne ugodnosti S» hptelsko induslrijo 

(za.kpn),.2i/20ä. 
: Тага; . ' .'.•;-,. 
• od- blaga, ki se uvaža v domačih, želez-
i nih sodih, izvoženih/za povratek, 
! .'38/573. • • . . . . ,' . ' 
jTai'lfaJ:.. ..' .•:.,.-/ •. ..-

izprenieinba določil uvozne uHrliiske ta
rife. .25/356, 26/357;. . -••• / 

izprememba uvozne tarife (zakon). 
, '/28/318; . . •.. •"-•: . / • :-,. . '-..:' 
; iziirepiemba v vojaški tarifi. 28/400. 
^Tečaji: •'•':•':.••, 

za šolske zdravnike (pravilnik). ЗвЛМб. 
: Tehniki: : .;.-.: 'u 

terensko delo telinisliijiairadiiikov •(pra
vilnik), 21/291), •. .• ' . :• . ' . : • 

fl'eren: '••'•' ...'.."..:, .-,•••• . 
. -pravilnik: o terenskeni delu tebrflških 

uradnikov (pravilnik). 21/2(№, ' •'• 
pravilniki/o terenskem : Hehi-tpliii|§!:îh 

usliabencevguzdai.ske otroke, 23/TS3£. 
. Trošarina: ' . • • ' , 
i banovinska, določilo o njej (pnivjjpij;), 

; 17/228; ' ' " ' . - ,. ." ' 
državna," ižpreipcmba praviliiH^'o "Ûiej, 
. -36/557; •. . ' ' . " ' • ' • . ' • . 

državna. .izvr£e'viiiije.iiakr.na o iij^j'pi'a-
. • vilnjkV. 32/444';; '.••'•; hY . 

•državna, zakon o njei, 'ЈП 3.|;j:/ 
'• navpdi]a za .ppbirauin bano.vinFkp. f j p . 
; klatle.iin državno trpJar-.'iip na ben

cin, 2/20: 
občinska, določila o njej (pravilnik). 

: 17.^28; . . . . • ,. . " . ," 
občinska. n.it-no pobirapjp v o^fiiJi\'Mol-

ni k, .46/689; 
, Občinska, пјецо pobiranje, v občim" {>'ib-

mca na Poborin. 46 (W0;. 
^oprostitev, -od- nie insok!4 ;itov (HrHstsv 

za zatiranje šcjtpe pfü), 40/UJ3,,. . 

; r : ' • = / ^ • - • • • ; : • " : • " " 

Učenci i 
njih zdravstvena zaščita (zako»> -W/'riJl 

Učitelji:- ' '•-•>".• .'. ' 
' izpiti predmetnih učiteljev ј л učiteljic 

H. kat. (pravilnik), .17/22«; 

Ukinitev:... ..'•-..,/; •-•'; ';:[::, . 
Bpecialpllj ju posebnih doklad, 21/303. 

Ulice: " ; ..- , 
ppjaanilo o: megtnih ulicah, 21/809, -':• ' 

Univerze: ' ' ' •••••• 
zakon o njib, 22/311, 

Upokojenci:' . ••" v '•'•'• ;""'V'i ° 
o d ^ e o njih draginjških-doîiîaàah, 
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Upravna sodišča? 
izprememba njih poslovnega reda (ea-

kon), 19/251; - -, 
popravek k zakonu, o njih, 26/369. 

Uradniki: • -1 . 
dopolnitev pravilnika o hjihf draginj-

skih dokladab, 34/526; 
draginjske doklade vojaških uradnikov 

(zakon), 10/115; 
državni policijski izvršilni uradniki (za-

kon), 43/635; 
izprememba pravilnika za strokovne iz

pite uradnikov ministrstva za trgo
vino in industrijo, 28/401; 

njih legitimacije zaradi izrabljanja, 
ugodnosti na vožnji, 16/218; 

njih letni odmori, odsotstva'; bolovanje 
pri ministrstvu za- zunanje--posle 
(uredba), 26/365? 

njih ocenjevanje 'pri ministrstvu za so
cialno politiko in narodno zdravje 
(uredba), 27/391; 

njih ocenjevanje pri ministrstvu-za zu
nanje posle (uredba), 26/367; . 

odločbe državnega sveta o njih, 21/309; 
odločbe o njih draginjskih dokladab, 

3/26; 
plače upravnikov in namestnikov: pri 

kazenskih zavodih (zakon),.19/247; ' ' 
posebne đoklade zanje v ^ministrstvu 

za notranje posle (zakon),, Ì7/2&0; • . 
sprejemanje v službo pri' ministrstvu, za 

zunanje posle (uredba), 27/387; 
strokovni izpiti banovinskih uradriikbv-

racunsko-blagajniške stroke (pravil-
• nik). 24/341; 
strokovni-izpiti uradnikov finančne-kon-

trole II. kat, 32/477;-
»trokovni izpiti gozdarskih - uradnikov 

II. kat. (pravilnik), 36/543; 
Strokovni izpiti uradnikov miniètrstva> 

za socialno politiko-in nar../zdravje 
(pravila), 30/422; '-

strokovni'izpiti uradnikov pisarne kra
ljevskih redov (pravila), 19/2,56; V 

Strokovni izpiti uradnikov poljedelske
ga ministrstva, 19/254; 

strokovni izpiti uredništva -občega, od
delka predsedniStva ministrskega «ve--\ 
ta (pravilnik), 36/554; 

strokovni izpiti uradnikov za\ zaščito 
industrijske svojine, 19/255; • • 

terensko delo tehniških .uradnikov-
(pravilnik), 21/299, 23/382; ' 

ukinitev doklad uradnikom pri račun
skih oddelkih osrednjih gledališč v 
Beogradu, Zagrebu in Ljubljani, 40/ 
/610; 

ukinitev .njih specialnih in posebnih 
•doklad. 21/308; 

Uporaba zakona o finančni upravi za 
uslužbence državnih' monopolov ' (za
kon). 34/515; 

višji strokovni Izpit davčnih uradnikov 
(pravilnik). 9/110. 

Uredbe: 
o delokrogu veterinarskega delegata pri 

kraljevskem poslaništvu na Dunafu. 
21/298; ••-<*• 

6 dopolnilnem zapisniku k trgovinski 
konvenciji med Jugoslavijo in Poli
tiko. 41/611; • 

finančnega ministrstva ó . prenomi po
slov glede odobravanje pogodb ó na
bavah itd.. 19/261; 

O izpremembi meje in ugotovitvi pod
ročja čabarskega In kočevskega sreža -
v Dravski banovini, 17/225 ; • ' ' ' : • •-• ' ' 

o izvrševanju nadzorne oblasti nad ob
činami, kjer ie sedež banskih utfràv, 
15/203; . 

o javnem nadzorstvu" nad predmeti za 
*b& uporabo, 14/17.0;: : , 

• • T - . - - ' . ' - - ' -

Uredbe: 
o letnem odmoru, odsotstvu, bolovanju 

in ugotovljenju zdravstvenega stanja 
uradnikov in uslužbencev ministrstva 
za zunanje posle in diplomatsko kon
zularnih zastopništev v inozemstvu, 
26/365; 

o načinu vzgajanja v zavodih za vzga
janje otrok in mlajših maloletnikov, 
34/518; 

o organizaciji in področju higienskih 
zavodov, zdrav., domov in zdravstve
nih postaj, 6/65; 

' o ocenjevanju uradnikov in uslužben
cev ministrstva za zunanje posle ter 
diplomatskih in konzularnih zastop
ništev, 26/367; 

o ocenjevanju uslužbencev ministrstva 
za notranje posle, uslužbencev obče 
Uprave na področju banovin in upra
ve mesta Beograda in banovinskih 
uslužbencev, 9/99; 

o ocenjevanju uslužbencev ministrstva 
' za socialno politiko in narodno zdravje 
s službo v ministrstvu samem in v 
ustanovah, podrejenih mu neposred
no, 27/391; 

o osnovanju sodišč za. mlajše malojet-
nike, 27/392;. 

o pogozdovanju kraškega sveta, goličav 
in sviža-, 35/530; 

o prejemkih uradnikov in ostalih usluž-
' bencev državnih in banovinskih bol

nic v naravi, 9/101; 
o sanitetsko-tehniških predpisih za 

gradnjo javnih bolnic, 17/221: 
o sestavi zdravniške komisije, 30/415; 
o službenem razmerju zdravnikov, v 

združenih zdravstvenih občinah v 
Dravski banovini, 44/671; -. • 

ò sprejemanju, v službo in opravljen ju 
izpita uradnikov ministrstva za zu
nanje posle, 27/387; 

o stalni letni državni podpori verske 
zajednice. zidov v kraljevini Jugo
slaviji, 7/74; 

o številu in vrsti oddelkov v državnih 
bolnicah, 23/320; 

o ureditvi obmejnega prometa z Ma
džarsko. 15/175; 

. o •ustanovitvi zdravstvenih občin v pod
ročju Dravske banovine, 31/437; 

o zaščiti javnih cest in javnosti prome-
• ; ta (zakon). 20/290. 

Uslužbenci: 
uredba o ocenjevanju uslužbencev raz

nih strok. 9/Ö9. •- . • • 
Uveljavljenje : 

dopolnilnega protokola k trgovinski kon* 
venciji s Poljsko, 43/655-

Ustanove: ' . . ' • • ' - ••-
zakon o njih, 28/395. 

Ustanovitev: 
svetinje za pospeševanje poljedelstva, 

\1л.£7л «k 

Vagonetir , ' - . . , 
.uvozno carinjenje njih delov v razlože-

üem stanju, 40/608.-
Valute?' .:• V --1' 

odkup inozemskih 'valut^ 40/610. 
Verer :- :'"'* ' '''"' 

uredba^ o stalni letni podpori verski^a-
îedaaëi Ша^Ч^% / 

seja za ustavo islamske verske zajed' 
., biće (pravilnik); 15/204; 
zakon o evangeljsko-krŠcanBkjh cerkvah 

'in i e'- refflfmirani krščanski cerkvi 
. 'feiIjevAfùgos3[àvije,.7M! 

Veterinarstvo: 
delokrog veterinarskega delegate pri 

poslaništvu na Dunaju (uredba). 
21/298. 

Vinogradništvo: 
izprememba pravilnika o obnavljanju 

ifllaospeševanju, 8/95. 
Vino; .... 

popravek k zakonu o vinu, 6/70. • 
Vloge 5 

njih obrestovanje pri poštni hranilnici. 
20/293. 

Vojaške zadeve: 
državna bramba (zakon), 30/411: • 
sprejem sanitetnih in lekarniških nižjih 

Častnikov, 11/137; 
sprejem v nižjo šolo intendanske aka-

déjrnije v Beogradu, 12/148; 
sprejem v nižjo šolo vojaške akademije. 

11/128, 11/132; -( • • • . . 
sprejem v pomorsko vojno akademijo, 

vojalka obrtna šola (zakon), 29/403. 
Vojni/plen: ."..-•. 

njegova likvidacija (zakon),:35/529. 
Vožnje: 

uradniške legitimacije za nje, 16/218. 
Vseučfl^ča: :. 

izpéeiiemba. uredbe o. filozofski fakul
teti 'v Beogradu, 10/123; 

nostrificiranje diplom tujih vseučilišč 
ftakon),. 19/250. 

Zadruge: ' • , 
držaSmih uslužbencev v Mariboru, opro-

efttev taks; 16/21$. . 
Zadužbine: 

zakon o njih, 28/395. • 
Zakefli? 

o arhivih ministrstva za zunanje posle 
in (diplomatskih ia > konzularnih za
stopništev kraljevine Jugoslavije v 
inozemstvu, 6/63; 

o brezobrestnem posojilu v izdelanem 
gradbenem materialu dobrovoljcem, 
naseljencem in optantom za zidanje 
Ш | 35/528; 

o ceäaskib ugodnostih za hotelsko in
dustrijo. 27385; 

. ) davčnih in taksnih ugodnostih za ho« 
toteko industrijo. 21/295;. 

:i deklaraciji ministrstva za zunanje po-
sj^kraljevine Jugoslavije, formulira
ne^ v Ženevi o podpisu fakultativne 
o4w^be. predvidene v protokolu o 
posa^isu' statuta stalnega mednarodne
ga' sodišča, 43/654: . '..•'••' 

~ dopolnitvi uredbe o zaščiti javnih.cest 
î^varnost i prometa na njih z dne 
6i junija 1929., 20/290;. 

o drifeinjskih dokladab Častnikov. yo-° 
iplđh uradnikov, podčastnikov in go-
jeftisBv vojaških akademij, 10/11S; . 

•o draaivni brambi, 30/411; 
o-drz&vnib policijskih" izvršilnih; üsltd-

beficih. 48/635; ' • . " . 
o đtravnenv sodišču zà zaščito dtÉave, 

44/661; •> 
o «*žavni trošarini, 25/343; 
o/A^geljBko-krščanekih cerkvah ip o 

reformirani krščanski cerkvi ' kralje«' 
Шје. Jugoslavije, 7/74; 

o Spremembah In dopolnitvah invalid- ' 
gega zakona, .85/628; •'•" •"'' '. 

o ictìremèmbah in dopolnitvah zakone 
• * đobrovoljcih, 28/398;. 
o izjiremembah in dopolnitvah zakona 

^državnem prometnem osebju. 18/007; 
o'ïzpïemembah in dopolnitvah zakona 
, sp lava j kontroli. &$&& . л ^ . / : 
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Zakoni: 
o izpremembah in dopolnitvah zakona 

o narodnih So)ah. 17/219, 24/335; 
o izpremembah in dopolnitvah zakona 

o neposrednih davkih, 10/115; 
o izpremembi in dopolnitvi zakona o 

notranji upravi. 22/317, 37/559; 
.o. izpremembah in dopolnitvah zakona 

o poslovnem redu v državnem svetu 
in upravnih (.udlžBlL, 19/21)1; 

o izpremembah in dopolnitvah zakona 
o pojtno-hranilnem čekovnem in vir-
manskem prometu v kraljevini Jugo
slaviji, 16/208; 

o izpremembah in dopolnitvah v zako-
jm n samoupravnih cestah, 20/290; 

o izpremembah. in dopolnitvah zakona 
o taksah, 19/248; 

o izpremembah in dopolnitvah uvozne 
tarife k predlogu zakona o obči ca
rinski tarifi,. 22/318; 

o izrednem kreditu za organizacijo iz
voza deželnih pridelkov, 1/7, 24/337; 

o javnih Deležnikih (notarjih), 33/479; 
o javnih skladiščih, 89/575; 
o konvenciji o izvestnib vprašanjih ci

vilnega postopka in zasebnega prava 
tned kraljevino Jugoslavijo, in kralje-' 
vino Ogrsko, 42/619; 

o konvenciji med kraljevino Jugosla
vijo in kraljevino Bolgarijo o likvi
daciji dvòlastniSkih posestev, 8/33; 

O konvenciji o trgovini in plovitbi med 
kraljevino Jugoslavijo in republiko 
Estonijo, 26/363; 

o konvenciji o vzdrževanju in obnav
ljanju mejnih kamnov malih piramid 
in znakov-količkov na-meji. 21/296; 

o likvidaciji odstopljenega vojnega ple
na. 35/529; . ' • " 

o nakupu in prodaji obveznic državnih 
posojil kraljevine Jugoslavije in erečk 
Srbskega rdečega križa na obroke, 
14/167;. 

o nostrificiranju diplom s tujih univerz 
in visokih šol, 19/250;, • 

o odmerjanju in pobiranju doklad na 
neposredni davek .trgovskih, indu
strijskih in obrtnih zbornic, 19/248; 

. o odobritvi državnega računa o dohoda 
kih in izdatkih za L 1927.728.. 35/530; 

0 otvoritvi učiteljišča v Kastavu, 34/517; 
6 paktu prijateljstva, prijateljskega po

ravnanja in sodnega razpravljanja 
med kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in med republiko Grčijo, 
sklenjeno v Beogradu dne 27. marca 
1929.. 5/66; . \ ••. ' , 

o plačah fn ostalih prejemkih uprav-
1 nikoV in namestnikov kazenskih za

vodov, 19/247; •• ? • 
o pobijanju nelojalne konkurence, 5/51; 
o pooblastilu ministra za trovino in 

industrijo za uveljavijehje. dopolnil
nega zapisnika k trgovinski konven
ciji med kraljevino Jugoslavijo in 
republiko Poljsko in uredba k temu 
pooblastilu. 41/611; . . . -

o posebnih dokladah na plaše' uradni
kom resora roinistrstva za notranje 
posle, 17/220;, ••. 

o prevozu monopolovanih predmetov 
skozi Jugoslavi joj 14/170'; 

o sktipnem davku na poslovni promet, 
e katerlpi se dopolnjujejo in menjajo 
predpisi zakona o davkih na poslovni 
.promet. 26/360: 

p sodnih taksah, 20/26.8ј . 

Zakoni: . . ' - . , 
'• o svetovni poštni konvenciji in določi

lih o prenosu pismonosne pošte > po 
zračni poti s pogodbami o pismih in 
škatlah z označeno vednostjo pošt
nih paketov in določilih o prenosu 
poštnih paketov po zračni poti, pošt
nih nakaznicah, poštnih.nalogih, pošt
nih virmanih, in naročbi na liste in 
občasne spise, sklenjeni med kralje-

, vino Jugoslavijo in ostalimi država
mi, članicami svetovne poštne zveze, 
27/386; .' ' . . • . , • 

o o trgovinskem sporazumu med kra
ljevino Jugoslavijo in kraljevino Ro
munijo, 25/352; 

o taksah, izprememba v pravilniku za 
izvrševanje predpisov iz š t 62. takš
ne tarife, 41/617; 

o univerzah, 22/311; 
o uporabi likvidacijske mase bivše go

spodarske poslovalnice . pri direkciji 
državnih železnic v Ljubljani, 28/400; 

0 uporabi zakona o organizaciji finanč
ne uprave za uslužbence državnih 
monopolov. 34/515; 

o ureditvi ministrstva za poljedelstvo. 
... 3/21; r 

Jojire^anju hudournikov. 1/2: 
o ustanovah (zadužbjnah), 28/395;. 
o ustrojstvu sreza in sreskega nàcélètva 

na Rabu, 19/248; \; . 
o vojaški obrtni šoli, 29/403; 
o zdravstveni zaščiti učencev. 34/511; 
o zadužbinah (ustanovah), 28/395; 
o žandarmeriji (orožništvu),'48/640; V 
o železnicah javnega, prometa, 27/871; 
o železniški imovini v eksploataciji mi-

nistretva za promet, 1/5; ••.'••'' 
Zalog: 
. pripóznanje svojstva samosvojega ' ri-

barskega okraja, 20/293; 
Zastave: . , , 

nove, za pojke (kraljevska uredba), 
26/359. 

Zavarovanje t 
izprememba plačilnih razredov za za

varovanje nameščencev (naredba), 
34/521. , ' . 

Zaščite: ' ' ". 
države, zakon o sodišču za zaščito 

države, 44/66Ì; 
javnih cest in varnosti prometa (zakon), 

20/290; 
pravilnik za zdravstveno zašejto mater, 
. 12/139; 

: vinskih proizvodov iz Franci je * (nared-
, ba), 34/521; .." 
zdravstvena zaščita 'učencev (zakon), 

.. 34/511. " ••/..••• 
Zavodi : 

delokrog zavodov za zdravstveno zašči
to mater in otrok /pravilnik).. 11/139; 

državni, za prisilno vzgajanje otrok, 
prehrana; gojencev (pravilnik), 42/ 

./624;". ' 
higienski, njih področje (uredba), 6/65; 
za 'pospeševanje industrije in obrti v 

Ljubljani, ukinitev, 25/356; 
- za vzgajanje mlajših maloleteikoy, "njih 

prehrana (pravilnik). 40/604;"•"" 
za vzgajanje otrok in mlajših malolet-
nikov (zakon), 34/518; •'.' ' ' 
uradni nazivi banovinskih zavodov. 

10/123; , . .-.'_ • ; ' ' ' J [• 
ustrojstvo zavoda zä breiilkušanje L 

' benega. materiala (pjriivjlnik), 25̂ 1 

Zdravila: 
biološkega izvoda,; njih razpečevanje in 

nabava (pravilnik), 45/675; , 
dovolitev proizvajanja zdravil biološke

ga izvora (pravilnik).. 14/172; 
izprememba pravilnika o njih, 36/170; 
kontrola nad zdravili'biološkega izvora 

(pravilnik), 14/170; ' : . : " 
pravilnik o njih, 367557,'30/317 ; . 
pristojbine za njih preizkušanje ' (pra

vilnik), 34/524. ••:;. 
Zdraviliške takse: 

pobiranje taks v. zdravilišču' Bled, 18/ 
/ 2 0 6 . . • • . - ' • ' . . 

Zdravniki: 
' občinski, njih delo (pravilnik), 33/523; 

diecipliaski senat za. nje. 40/606; .'. ' 
, njih službeno, razmerje ,v zijruïeAih 

zdrav.. občinah '(haT&db'â)^ 44/671 ; 
šolski, njih delovanje in dolžnosti (pra

vilnik). 41/612;' 
šolski, tečaji za nje (pravilnik), 36/555 

Zdravniška služba: .. •/','• 
' nje opravljanje pri bratovfekih' blagäj-

• niçah (pravilnik). -40/585,'. '" ' 
Zdravstvo.: 

dçlo zdravstvenih odborov (pravihiikV 
46/685; • '.- ''.-. •••'..•. ' 

predpisi za gradnjo javnih bòrnie (ured-: 

ba), 17/22};., .. 
prijavljanje splavdv (pravilnik), 29/4B9;-
ustanovitev zdravstvenih' eScW (odred

ba). 24/337. 31/43/; '•"-' 
• zdravstvena zaščita': učencev (žakonTi' 

34/511. •-:*- •: : -•:• : ••••-
zdravstveni domovi: 
• njih delovanje (pravilnik). 12/Ш; 
' ìfredba o njih organizaciji 6/65; '• 
' v Rogatcu (pravilnik), 307424. 
Zbornice: ? : ' ' : . "'. \ ' : '- ' ' ' 

. ' dokladè na neposredne davke ЛхкШ 
skin, industrijskih in obrtniH zbor
nic (zakon), 19/248:'•'.'.' ' ' , . ' 

popravek k zakonu o đoklađaTi-na ne
posredni davek .za ;trgovske, ;i"nđU' 

,'• strijske in obrtne zbornice. 24/837V 
Z l a t o : . .'••'.. ; ; . ' . " O •• 

• teža in čistina zlatega-''denarja;' 'brëiz-
. kušanje in žigosanje (pravilnik), 21/307 • 

Zobotehniki : ,': \ , : 
' izprememba v pravilniku ó njih. 14/172. 
Zobozdravniki: ' ' '. : v -I .'. - . 

izprememba v pravilniku o Wjih,- Î47Î72 
.Zvočniki: ••• 

njih postavljanje ob javnih cestah. 20/ 
/ 2 9 3 . . • • ' ' . ; * , • • ! : 

3 ' . • • ' ' : •'• •.-•'• : . . 

• • . ? ^ P : . , , ^ ; - ; V -
Žandarmerija: 

i zakon o'njej, 43/$40c ...,. '•',,•-• ..V':..';'•'' 
židje: ". ';.- ';,';•- \',1. '],],.,, 

uredba o stalni podpori yerak« zaj»4* -
nice židbv, 7/74.' ' -f • . . . . , • .,-• 

Ž i v a l i : ' ,••• »' --. .•••; .;•'' . ..-•.'', ' 

; jd'ogón'nà'živinske вејие;. 1Ž/H7; ">" 
• pravilnik;'o •• njih odpjfémliaïiju, po:že

leznici ali z ladjo, 6/7Q; ; • ' • - ' . ' 
uvoz malih živali ,v, ppšJaein in,-.notBi-

'Skem prometu (nare'dba); 17/525. 
živila: • ;_;;,.. .' / 
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Mandi France 29/410 
Maraž dr. Dionizij 16/218 
Marčič Albin 10/125 
Maričič Anton 19/261 
Marinček Anton 26/370 
Marinič Alojzij 42/634 
Marinko Vinko 31/441 
Marjanovič Humbert 46/690 
Marken Leopold 12/149 
Markež Valentin 26/370 
Markovič Nenad 33/609 
Mara dr. Rudolf 9/112 
Maroh Peter 12/149 



- хш -, 
Marših France 16/21,8 
Martinak Viktor 10/126 
Maruši« dr. Drago 26/369 
Maselj Andrej 41/618 
Masi Budivoj 12/149 
Masovi« dr. Zorislav 42/633 
Matanovič Drago 25/358 
MatjaSič Miroslav 12/149 
Matko Josip 26/370 
Matunovi« Ivan 11/138 
Mauer Marija 12/150 
Maver ' Mavricij 26/370 
Mavric France 26/370 
Medani« Bogumil 11/137 
Medanič Zvonimir 33/510 
Meden Anton 26/370 
Medici Vanda 11/137 
Medved Janko 41/618 
Medved Josip 19/261 
Medveaček Vekoslav 18/246 
Meglic Roža 12/150 
Megušar Antonija 12/150 
Mehle Anton 19/261 
Mehtig Kari 31/442 
Mejač Anton 20/294 
Meja« France 10/126 
Melik Anton 26/370 
Memen Marija 12/150 
Mencinger Leon 20/294 
Mendl-Trampuž ' Marija 22/318 
Mernik Anton 26/370 
Meršolj Vinko 28/402, 11/138 
Mesec Josip 19/261 
Meaiček-Meglič Sabina 42/632 
Metličič dr. Josip 19/261 

'Metlika Ivo 11/138, 33/510 
Mezek France 12/149 
Mežnarži« Matija 19/261 
Midžor Peter 11/137 
Mihelßi« Alojzij 26/370 
Miholjevič Matija 33/509' 
Mikijelj Stanko 33/509 ! 

Miklič Josip 42/633 
Milač Anton 30/294 
Milavec France 19/261 , 
Milavec Josipina 12/149 
Miler France 41/618 
Miler-Petrič Ivan 27/394 
Miličevič Todor 10/126 
Miloševi« Dragoslav 42/63 
Mimik Meta 12/150 
Mišna Janko 10/125 
Mia« Ivan 12/149 
Mlakar Kari 12/149 
Mlakar Martin 12/149 
Močnik. inž. Josip 19/260 
Modic Vida 12/150 
Modrijan Zofija 42/632 
Modrovčič Ljudmila 12/150 
Mohar France 9/112 
Mohorčič Mara 12/150, 13/166 
Mohorič Ivan 26/370 
More Anton 42/633 
Morelj France. 19/261 
Moser Olga 12/159 
Mozetič Marija 12/150 
Mrak Anton 24/401 ' 
Mrak Marija 13/166 
Mramor Alojzij 19/260 
Mravliak Peter 26/370 
Muc Anton 19/261, 21/309 
Muhič Bogomir 20/294 
Mulaček Rajko 8/97 
Müller Janko -9/112 
Munda Avgust 14/173 
Murn Iva 20/293 •' 
Murnik dr. Viktor 20/293, 28/401 
M u m Josip 42/634 
MuSkateljc Anton 20/294 
Mužina Adela 20/293 
Мивдф Matija 31/442 

N 
Naglic Bernard 12/150 
Naglic Josipina 13/166 
Nagode Anton 20/294 
flahtigal Pavla 11/137 
Napotnik Ivan 12/149 
Neszmeny Dionizij 10/125 
Netkovi« Andrej 33/509 
Neubauer Ana 42/632 
Nevečereb Miroslav 29/4M 
Nikolič Blagoje 11/138 
Novafcan dr. Anton 26/369, 29/410 
Novak Alojzij 20/294 
Novak Angela 42/632 
Novak Elza 12/150 
Novak Ferdinand 16/370 
Novak France 31/442 
Novak Franja 23/334 ' 
Novak Ivan 42/632 
Novak Lev 42/634 
Novak dr. Ljudevit 20/370 
Novak Marjan 33/509 
Novak dr. Stanko 11/138 
Novak Viktor 42/634 
Novak inž. Viktor 28/402 
Novotny Josip 31/432, 
NòvSak Josip 19/261 
Nusbek Zmagoslav 12/150 

O 
Oblak France 19/261 
Oblak Franja 13/166 
Oblak Gabrijel 26/370 
Obereigner Emil 17/230 
Obereigner inž. Emil 28/402 
Obersnel Maks 20/293, 26/370 
Očakar Marija 42/632 
Ogorevc Josip 26/370 
Ogrizek Franc 26/370 
Olivčič Robert 12/149 
Oljšak Tousaint 10/125 
Okorn Regina 23/334 
Okreti« Ivan 19/261 
Omladi« Filip 26/370 
Omladi« Josip 26/370 
Orehek Franc 26/370 
Orel Franc 15/206 
Orel Karel 20/294 . 
Orel Marija 8/97. 
Orožen dr. Josip 28/404 
Orthaber Ivan 12/149 
Oset Miloš 26/370 
Osojnik Jan 17/230 
Osole Franc 30/426 
Osolnik France 19/261 
Osterc Slavko 29/410 . \ 

Рабеп Niko 33/509 
Pajnd« dr. Evard 37/566 
Palma Josip 27/393 
Pance Vinko 31/442 
Panieli« Gvozden 33/509 
Papež Ljudevit 20/293 
Parkelj Robert 13/166 
PavleSič Stefan 30/426 • 
Pavlic Alojzij 19/261 
Pavlic France 17/230 
Pavli« Ivana 12/149 
Pavldcek Maks 38/574 • 
Pavlini« Otmar 14/174 
Pavlovi« Djördje 11/136 
Pavlovu« Dragoljub 11/137 
Pavšek Anton 12/150 
Pavži« France 12/149 
Pažon Ivan 20/294 
Peèar Ignacij 12/149 . . , • 
Pečenko Lidija 12/149 
Pe«irer Ana 12/149 . 
Peènik Mica 20/293 t 
Peharaik France 27/398 
fiele Sloggi ШШ 

Pen Martin 19/361 
Pengal Mara 11/138 
Pensa Pavel 28/402 
Perhavec France 38/694 
Peri« FiMp 26/369 
Perko Anton 12/149, 27Ö94 
Perko Joeip 27/393 
Pernat Marica 12/149 
Perne Hinko 14/173 
Peel« Miroljub 33/509 
Petan«« Martin 38/574 . 
Petejan Josip 26/369 
Petek Antonija 20/294 
Petek Emil 40/610 
Peterlin dr. Maks 27/393 
Peterlin Milan 31/442 
Peternel Ivana 13/166 
Peterman Pavla 11/138 ' 
Petina Julij 12/149 
Petkovšek-Pepelnlk Marija 42*32 
Petovar Lovro 27/393 
Petri« Hinko 25/358 
Petri« Marija 13/166 
Petrovi« Niko 28/402 
Pevec Ivan 12/149 
Pfeifer Hilda 12/150 
Pfeifer JoSko 27/393 
Pfeifer Karolina 12/149 
Pfeifer Vilko 42/633 
Piber Ivan 26/369 
Pignar Marija 12/150 
Pileti« Viktor 11/137. 20/294 
Pintar Ferdo 27/393 
Pinteri« Kristina 42/632 
Pip Alojzij 33/510 
Pipan Ernest 12/149 
Pipan Ivan 27/393 
Pipenbacber dr. Josip 20/293, 26/3Û9 
Piper Vaša 33/509 
Pire Ana 13/166 
Pire Ciril 13/166, 26/369 
Piree Andrej 27/393 
Pirjevec dr. Karl 9/113 
iPirkhart Josip 21/310 
Piäek Alojzija 12/149 
Pišljar France 41/618 
Pivec Rupert 27/393 
Pivko dr. Ljudevit 26/369 
Plavšak Ludovik 27/393 
Placer Albert 16/218 • 
Plečnik Kari 12/149 
Plehan Vera 13/166 
Plese dr. Ivan 28/402 
PleterSek Josip 11/137 
Podboj Ivan 41/618 
Podboj Marija 12/149 
Podgornik Ludvik 12/148 
Podgornik Olga 12/150 
Podjed Marija 20/294 
Podleenik Jakob 24/342 
Podmenik Olga 13/166 
Podršaj France 27/393 
Pogačnik Anton 27/393 
Pogačnik Hinko 27/393 
Pohat Erno 42/633 
Pohare Ivan 11/138 
Poklukar Ciril 16/218 
Poiane France 42/633 
Polenšek dr. Jurij 33/509 
Poljšak Danica 20/293 ' 

Pondelak Amalija 13/168 
Popovi« Luka 11/137 
Popovi« Pero 42/633 
Perenta Marija 12/150, 13/169 
Posti Marija 12/150 
Potokar Marija 11/138 
Poväe Ljudmila 13/166 
Požega Anton 12/149 
Prah France 12/149 
Pranjfalk Anton 12/149 
Prašek dr. Emil 42/634 
Praznik Marija 11/138, 18/402 
PjçebU Aadrej 46/680 
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Prelog Ferdo 17/230 
Prelog Matilda 23/334 
Premerstein Robert 42/6Š3 
Prepeluh Albin 26/369 
Pretif Aleksander 10/125 
Prezelj Maks 46/690 
Prezelj Marija 23/334 
Priča France 12/149 
Prijatelj Karolina 12/149 
Primožič Leopold 10/126 
Pristovšek France 20/294 • 
Proba Anton 27/393 
Prosen Peter 46/690 
Protič Danilo 33/510 
Pšeničnik Josip 41/618 
Pue dr. Dinko 26/369 
Pucelj Ivan 26/369 
Pučelik Vojteb 12/149 
Pučko Ignacij 18/246 
Pučnik dr. Josip 27/39S 
Punčuh Miroslav 41/618 
Puntar Josip 13/166 
Pupis Justina 13/166 
Pupis Viljem 12/149 
Pustoslemäek France 41/618 
Pustoslemäek Rasto 26/369 

R 
Rabič Karla 12/149 ' 
Rabin Ivan 40/610 
Radej Anton 11/137 
Radosavljevič Štefan 33/509 
Radulovič Vukaäin 11/138 
Rafajlovič Štefan 33/510 
Rainer Josip 19/261. 23/334 
Rajar dr. Janko 27/394 
Rajh Jakob 27/393 
Rajšp Zoran 42/633 
Rakovec Alojzij 12/149 
Rakovec dr. Ivan 10/126 
Rakovec Rudolf 8/97 
Rakovec Zofija 12/149 
RakovšČek-Petrič Marija 22/318 
Rakovšek Vekoslav 42/634 
Ramov Ivan 33/509 
Ramovš Jakob 26/369 • 
Rane Blaž 12/149 
Randič Branimir 33/509 
Ranal Alojzij 42/633 
Rankov dr. Milivoj 42/633 
Rant Hubert 14/174 
Kapotec dr. France Î2/149 
Ratej Josip 13/166 
Rauter Vinko 21/310 
Rauter Amalija 23/334 
Ravnihar dr. Vladimir 26/369 
Ravnik Janko 28/402 
Ravter France 33/441 
Raza? Anka 13/166 ' 
Rebernik Ivan 12/143 
Rechberger France 21/310 
Rehberger France 38/574 
Reja dr. Oskar 46/690 
Rek Ljudmila 12/149 
Rekar dr. Ernst 27/394 
Rekar France 20/294 
Remec A ngelj 38/574 
Kemic Marija 13/166 
Rezek dr. Josip 27/394 
Ribarič Josip 46/690 
Ribnikar Adolf 26/369 
Rigler France 42/633 
Rihterič Justina 12/149 
Ri pel i Matija 27/394 
Rizen Vladimir 46/632 
Robič Srečko 27/394 
Rogelj Alfred 27/394 ; 
Ragi Josipina 9/113. 12/150 
Rojina Anton 27/394 
Rojnik Ivan 10/126 
Rojšek Julija 42/634 : 
Ropatar Olga 12/166 
Ropič Edvard 10/125 

Rosi Niko 33/509 
Roš Bogomir 9/112 
Roš dr. France 27/393 
Rot Pavla 12/149 
Rovšek France 12/149 
Rozman Alojzija 12/149 
Rožanc Anton 38/574 
Rožanc Mihael 41/618 
Rozman France 41/618 
Rozman dr. Gregor 29/410, 37/566 
Rubin Filip 12/261 
Rudela Kari 13/166 
Rudež Stanko 33/509 
Rudolf Ivan 19/261 
Rudolf Rudolf 33/509 
Rudolf Terezija 13/166 
Ru novec France 20/294 
Rupnik Ivan 10/125 
Rupnik Valentin 10/125 
Rus Ivan 27/394. 33/510 
Rus dr. Josip 9/112 
Rus Zdravko 27/394 
Rustja Josip 28/402 
Rušnjak Ivo 9/113 
Ržen Vinko 12/149 

Sadar Vinko 21/310 
Sadran inž. Edvard 38/574 
Sagaj Alojzij 27/394 
Saganelli Ana 13/166 
Sajovic Amalija 12/149 
Sajovic Janko 20/293, 26/369 
Sajovic dr. Ivan 26/369 
Sajovic Marija 12/149 
Samardžič Ivan 33/509 
Samardžija Miloš 21/310 
Samec Josip 22/318 
Sand Josip 20/294 
Saria dr. Balduin 46/960 
Savnik Angela 9/113 
Savrič Josip 12/149 
Sbil Ljudmila 11/138 
Sbrizaj Ivan 20/294 
Schaubach dr. Boštjan 27/394 
Schauer Rudolf 31/442 
Schildenfeld Rudolf 19/261 
Schmit Drago 10/125 
Schroll France 19/261 
Schweiger France 42/633 
Schweiger Stanko 28/402 
Sedlak inž. France 10/125 
Sedlar Avgust 14/173 
Seliger Avgust 8/96 
Seiko Janko 19/261 
Semen Marija 13/166 
Senca r dr. Matej 26/369 
Senekovič dr. Ivan 17/230 
Senica Olga 13/166 
Senjov dr. Davorin 33/509 
Sernec inž. Dušan 26/369, 31/441 
Sernec Josip 10/126 
Sever Josip 32/478 
Shvegel dr. Ivan 9/113, 23/334 
Sič France 42/634 
Sila Terezija 12/150 
Simčič Antonija 12/149 
Simerl Josip 19/261 
Simič Božidar 33/509 
Simič Mihalj 33/509 
Simič Tihomir 42/634 
Simončič Josip 25/358 
Sirke Štefanija 13/166 
Sirnik Leopold 13/166 
Sitar Anton 13/166 
Sivka Martin 20/294 
Skala Ivan 33/509 
Skalar Elza 20/293 
Skale Miha 27/394 
Skale Otmar 14/172 
Skrëm Josip 42/633 
Skočir Viktor 31/442 
Skvarča. Ivaa Ш281 

Slabe France 28/402 
Slavec Ivan 12/149 
Smerdel Jakob 42/633 
Smerdu Ivana 12/149 
Smerdu Roža 11/138 
Smertnik Josip 26/369 
Smodič Anton 12/149 
Smodič Rafaela 12/150 
Smolej Marija 12/149 
Smole Alojzij 10/126 
Smrtnik Josip 20/293 
Snoj Henrik 27/394 
Soklič Ivan 19/261 
Soršak Angela 42/632 
Souvan dr. Hubert 8/97 
Spasojevič Pero 28/402 
Stamenkovič-Novak 33/509 
Stanič Ivan 13/166 
Stanič Janko 28/402 
Stanislav Vaclav 12/150 
Stanojevič Dragoslav 9/113 
Stanovnik Pranja 12/149 
Stanovšek Fortunat 46/690 
Stante Jernej 9/112 
Stare Vlado 27/394 
Stariha Josip 41/618 
Steblovnik Martin 27/394 
Stefanciosa France 9/112 
Stejskal Gustav 10/126 
Stepič Dragoljub 14/174' 
Sterlekar Milan 20/293 
Steudte Ivan 20/294 
Stojan dr. Ivan 27/394 
Stojanovič Dimitrij 33/509 
Stoječ Rajko 24/342 
Stojkovič Josip 41/618 
Stopar France 46/690 
Straus Mihael 12/149 
Strmecky Rudolf 27/394 
Strof Milorad 33/509 
Strumbl Alojzij 20/294 
Stuhec dr. Anton 28/401 
Stupar Josip 27/394 
Sušeč Štefan 14/173 
Supanc Bernard 46/690 
Supančič France 12/149 
Svoboda Maks 12/149 ' 

Šajina Ludvik 12/149 , 
Šalamun dr. France 26/369 
Šalehar France 42/632 
Šeplja inž. Riko 41/618 
Šarabon dr. Vinko 46/690 
Savnik Angel 14/173 
Šavnik France 27/394. 31/442 
Segula Alojzij 19/261 
Semrov France 12/149 
Šenk Josip 29/410 
Šerbinek Ivan 27/394, 31/442 
Šerko dr. Alfred 15/206, 28/402 
Šest Josip 8/96 
Šlbovec Štefanija 12/149 
Sjfrer Štefanija 12/14P 
Šiftar Kari 27/394 
Sigur Ana 12/150 
Šilih Anton 20/294 
Sink France 14/173 
Sink Emil 19/261 
Šinkovec Ivan 27/394 
Šircelj France 40/610 
Šiška Henrik 12/149 
šiškovic Filomela 1/8, 8/98 
škerlavaj Josip 10/125 
Skerlj dr. Stanko 1/8, 8/96 
Škoflek Marija 42/632 
Škvarča Viktorija 11/178 
Smičiklas Peter 9/112 
Šmid Alojzij 27/394 
Šmid Ana 29/410 
Smit Ema 12/149 
Smidinger Ana 12/149 
ämojdek <*r. 4&1Ш 
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Šobi Lea 14/150 -
Šoštarič Dragica 12/1.4S 
Špadjer Dušan 33/509 
Špindler Vekoslav 20/3G9 
Šprah Josip 10/125 
Šraj Janko 12/148, 12/150 
Šraj Marija 12/14!) 
Sri bar Maksim 23/334 
Štefin Karel 40/610 
Štempihar dr. Jurij 11/13*/ 
Stiglič France 27/394 
Štimec Ljudmila 13/100 
Štrancar Alojzij 20/294, 28/402. 
Štrein Ivan 27/394 
Štritof Antonija 22/318 
Štrukelj Marija 13/100, 42/032 
Štular Josip 28/401 
Štupar Zdenko 11/138 
Sturm Kari 11/137 
Šubert Josipina 12/149 
Šubic Mira 13/166 
Šubic Miroslav 12/149 
Šuen Koza 20/294 
Šume Valter 13/166 
Šuša Karl 37/506 
Sušnik Anton 26/369 
Sušnik France 46/690 
Šušteršič Terezija 42/632 
Šušteršič inž. Mirko 29/410 
Švaglič Zvonimir 33/509 
Švajgar Liudmila 11/138, 

Tabernik Alojzij 15/200 
Taler Albina 13/106 
Tanjšek France 21/310 
Tasič dr. Jurij 29/410 !> 
Taupotič Miroslav 12/149 
Tauer Andrej 17/230 
Tavčar Albina 12/149 
Tavčar Ivan 27/394 
Tavčar inž. Karl 28/402 
Tavčar Mihaela 12/149 
Tavzes Mijo 197261 
Tekavčič dr. Kari 16/218 
Tekavec Alojzij 27/394 
Terseglav Franc 27/394 
Tevž Ivan 33/509 
Tibie Fortunat 13/166 
Tomazin Ljudmila 13/166 
Tomazin Matija 27/394 
Tomažič dr. Ivan 42/634 
Tomažič Miroslav 12/149 
Tomec Štefanija 12/149 
Tornine Milan 9/112 ' 
Toplak Henrik 10/125 
Tori Marija 12/50 
Torkar Ivan 20/294, 21/310, 38/574 
frampuž France 27/394 -
Tratnik Ivan 28/401 
Trepečnik Bogomir 10/125 
Triller Erna 12/149 
Trinkhaus Ivan 10/126 
Tripkovič Sava 30/426 
Trojner Martin 19/261 
Trost Angela 29/410 i 
Trošt France 46/690 ' 
Trstenjak Lavo 19/261 ..'.•• 
Truger Hedvika 13/166 
Turin Maks 15/200 . 
Turk Frančiška 13/166 
Turk Jakob 17/230 
Turk Josip 20/294 
Turba inž. Josip 10/125 
Tuta Herta 42/632 

U ' 
(Jčakar Anton 12/149 
Ulbt Kornelija 12/160 
Ukmar ADton 15/206 
Ukmar Dragotin 42/633 
UkušiČ Blaž 12/149 
Umek Anton 9/112 

Uranič Ivan 15/200 
Uranio Rudolf 21/310 
Uratnik Filip 27/394 
Urbančič Karel 12/149 
Urbančič Vera 11/138 
Urbani Anton 40/610 
Urbas inž. Janko 24/402 
Urbič Alojzij 33/590 
U rek Ivan 26/ 369 
Urh Ivan 41/618 
Uršič Ivan 46/690 
Uršič Savla 12/149 
Ušeničnik Vida 13/166 
Užnik Rudolf 28/402 

V 
Vadnov Josip 41/618 
Vafpetič France 33/510 
Vagaja dr. Anton 13/149 
Wagner Viktor 12/149 ' 
Valant Mija 12/138 
Valpotič Josip 9/112 
Vari Valentin 32/478 
Varvar Matilda 13/166 
Vaš Avguštin 19/261 
Vašič Emilija 13/166 
Vašič dr. Ivan 20/293. 26/369 
Vatovec Ana 13/166 
Vavhnik Viktor 33/509 

. Vavken Evgen 46/690 
Vavpot Lovro 23/334 
Vavpotič Franja 23/334 
Vazzaz Ludvik 46/690 
Veber Alojzij 41/618 
Veber Ivan 33/509 
Veber Minka 38/574 
Verbič France 14/173, 42/633 
Verbič Ivan 30/426 
Vebovar Zdenka 11/138 
Weinberger Mirko 26/370 
Vengust Jernej 12/149 
Verč Anton 12/149 
Verdir Josip 12/149 
Verderber Maks 20/294 
Verhovnik Jurij 19/261 
Vernik Mara 13/466 
Veršič Ivan 26/370 
Veselic Ana 12/149 
Veselinovič Ivan 30/624 
Veselko Ana 13/166 
Vesenjak Ivan 26/369 
Vester Josip 26/370 
Wester Rozalija 12/149 
Viđali Mihaela 13/166 
Vidic Oton 14/173 
Vidmar dr. Ivan 16/218 ' 
Vidmar Jernej 12/149 
Vidmar Stana 42/634 
Vidmajer Ivan 19/261 
Vidomšek Karla 12/166 
Vidovič Ivan 18/246 
Vilčnik France 26/370 
Vilhar Aleksander 26/370 
Viper Vaso 38/574 
Virant Ivan 11/138 
Virant Stanko 26/369 
Visenjak France 41/618 
Vistinghausen Vanda 33/510 
Viščevič Zija 33/509 
Visočnik Mihael 19/26/ 
Vitezica Marij 33/509 
Vode Angela 42/632 
Vodlak Ivan 11/137, 19/260 
Vodopivec Ludvik 12/149-
Vodušek Gustav 26/370 
Vojsk Roža 12/150 
Vojsk Vladimir 17/230 
Volč Ivan 11/138 
Volavšek Josip 19/261 
Voršič Ivan 19/261 
Voušek France 17/230 
Vovk Ana 42/632 
Vovk Anton 19/261 
Vovk Pavel 19/261 

Vraber Maks 21/310 
Vrabič Anton 19/261 
Vrančič Ivan 13/166 
Vrančič Vinko 19/261 
V ran jek Janku 41/618 
Vranjican Niko 33/509 
Vrečko Andrej 13/166 
Vrečko Martin 20/370 
Vrhnjak Vinko 26/370 
Vrhove Lojze 20/293 
Vrhovnik France 46/690 
Vrtačnik Frančiška 13/166 
Vrlovec Zoran 33/442 
Vujadinovič Zvezdan 38/509 
Vuičič Anton 12/149 
Vujčič Edo 11/138 
Vujoševič Trifun 33/509 
Windischer dr. France 26/369 
Windischer Ivan 12/149 
Windischer Ivana 13/166 

Zabavnik Ferdo 33/509 
Zablačan Valentin 12/149 
Zablatnik FiHp 13/166 
Zabukovec Pavla 12/149 
ZadolSek Elizabeta 13/166 
Zaje Marica 42/633 
Zaje Viktor 27/394 
Zalar Matk» 26/370 
Zalazni k Albin 46/690 
Zakotnik Ivan 26/370 
Zapušek Alojzij 19/261 
Zavodnift. Albert 19/261 
Zavodnäfe Jakob 12/149 
Završnjfc Hubert 26/370 
Zbrizaj Ivan 28/401 
Zdc-lše»: Josip 26/370 
Zelenko France 9/112 
Zemlifič France 26/370 
ZemVjič Jakob 26/370 
Zemlji« Milan 12/149 
Ziernfeld Zmago 28/402 
Zihfirl Josip 19/261 
Ziberle Nada 20/293 
Zhna Ignacij 11/138 
Zînauer France 12/149 
ZSsič Konstantin 33/509 
Zmazek France 12/149 
^obec Anton 12/148. 17/230 
Zor Marija 13/166 
Zorčič Mihael 31/442 
Zoreč Ana 12/150 
Zoreč France 12/149 
Zoreč Ivan 41/618 
Zorjan Matija 19/261 
Zorjan Martin 19/261 
Zotovič dr. Miroslav 42/633 
Žuljan Hubert 17/230. 42/634 
Zupan Ivan 28/401 
Zupan Josip 19/261 
Zupane Ivan 41/618 
Zupančič France 26/370 
Zuiiančič Gilbert 28/401 
Zupančič Marija 12/149 
Zupanec Ivan 12/149 

V 

Z 
Žagar Anton 26/370 . 
Zana Pavla 13/166 ч 
Žebot France 26/369 
Zebre Andrej 42/623 
Železnik Albin 12/149 
Železnikar Saša 26/369 
Žgur Vinko 12/149 
Žič Prance 33/509 
Zigon Alojzij 18/246 
Žitnik Alojzij 46/690 
Živic dr. Anton 25/403 
Zivko Amalija 12/150 
Zupančič France 26/370,. 30/428 
Zupančič Oton 26/369 
Županič dr. Niko 26/969 



Poštnina plačana v gotovini. 

K R A L J E V I N A J U G O S L A V I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
1. koš. V LJUBLJANI, DNE 13. MAJA 1930. Letnik I. 

V S E B I N A ; 
1. Zakon o urejanju, hudournikov. i 3, Zakon o izrednem kreditu za organizacije tevoza deželnih 
2. Zakon o železniški imovini \ eksploataciji ministrstva za pridelkov. 

pronret. • I Razne objave iz »Službenih Novin«;. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

• M i 

ALEKSANDER L, 
po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije. 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega mini 
stra za šume in rudnike po zaslišanju predsednika , 

Našega ministrskega sveta ' 

Zakon 
p urejanju hudournikov.* 

' ' • . § 1 - -

','" Hudourniki so grape in divji gorski potpki, ki po- ' 
vzročajp z izpiranjem.in ódsipanjem. ali z hapïayljanjem \ 
(kamenjem, gramozom in peskom) škodo javnim ali za 
sebnim koristim. 

§ л . 
Hudourniško območje je celokupna pritečje hudo- j 

urnika (perimeter) ter se zove delovni okoliš. ' y. j 
Poleg struge, plazin in. jarkov" ;pbsežfi*vse parcele^ j 

y pritoČju ter mora biti v vsakem poediaenr ргџпеги 
oznarnenovanp y projektu. ; 

Za urejanje hudournikov in izvajanje pptrebnih del : 
veljajo odredbe zïkona o vodah in zakona o gozdih!, kp- ' 
Ukor ni odrejeno s tem zakonom drugače. "" '•' • ' 

§*< \ 

.Podjetniki za izvajanje uréjevaljnih del pri hudo- j 
urnikih .poč tem ..zakonu utegnejo biti: država, banovine, ; 
.občine. -Дц, interesenti poaebe ali združeni v ebliki ; 

;". * »Službene Novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
1. marca 1930., št, 48/XVII. ; 

• . . . . • • . ' ; , § > ' • ;. ; 

V hudourniškem območju se smejo odrediti vsa 
potrebna dela in vsi potrebni ukrepi gradbenega, kul
turnega in gozdarskega značaja, ki so prikladni za ko
ristno odvajanje gorskih veda in utr janje tal tako v 
strugi sami, kakor: polaganje kiaßla^JlöPniyljanje çre-
graj, nasipov, obrežnih utedb itd., kakor tudi v drugih 
delih delovnega okpjiša, kakor: vezanje tal s.pogozdo
vanjem, prepoved sečnje in paše, reguliranjetransporta 
gozdnih in drugih produktov, način gozdnega gospodar
stva in izprememba kulture. ' 

Gradivo (gradbeni material) na "zemljiščih, ki leži v 
delovnem okolišu ali na bližnjih krajih, morajo Odstopiti 
lastniki za dela, navedena v § 5. tega zakona." 

Lastniki zemljišč, ki leže v delovnem okolišu ali v 
bližini, morajo dovoliti, da se uporabljajo ta zeinljiŠča 
za dovažanje, ràztPvarjànje in pripravljanje gradbenega 
materiala kakor tudi za gradnjo stanovanj za uprava 
del in za delavce, za napravljanje razsadnikov itd.' 

Lastniki posestev imajo pravico do primernega po
vračila one škode, ki bi jih zadela zaradi odstopa grad
benega materiala ali zemljišč; nimajo' pa pravice do po
vračila za odvzemanje onega materiala, ki ga jim je 
nanesel hudournik na posestvo y očividnp škodo. 

Banovine, sreži, občine in vasi, v katerih prid se 
izvajajo urejevalna dela pri hudournikih inorajp pristo
piti svoja zemljišča brezplačno v uporabo upravi teh 
urejevalnih del, kolikor jn dokler je potreba, če izvajajo 
ta dela država, banovine ali občine. 

Kjer iii javnega zemljiškega katastra, morajo priti 
lastniki zeinljiŠČ ha poziv organov za urejanje hudo
urnikov na lice mesta in pokazati brezplačno meje svo
jega posestva.' :' 

;§7- • 

Zemljišča ali gradbeni objekti (mlini, žage in druge 
zgradbe ali njfit deli), glede katerih se po pravici suniL 
đa jih' ìasthikàe Bo okoriščal tako kakpf Ш biïo treba 
za uspehi deî, aH -da jih hë bo postavil'itfvzdVževiff t 
takem stanju, kakršno bi bilo potrebno' za uspeh ;délnaîï 
sicef za izvajanje del, se smejo celotna au delotoa та^-
làstiti. ,' ' ' '..; ,;' "• ' • -

Òhe pravice' drugih oseb, ki obrem erqàjp paféèle'v 
delovnem okolišu, se smejo "prav takorazlastiti, Če -зе-Ш-
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izvrševanje ali uživanje teh pravic težko nadzirati ali бе 
se ne da spraviti to uživanje v sklad z onim stanjem, v 
katerem je treba vzdrževati te parcele ali objekte. 

• §8. 

Za razlaščeni svet se mora dati odškodnina in ko 
se ta odmerja, je treba vzeti v poštev ne samo vrednost 
razlaščenega sveta ali razlaščene pravice, ampak tudi 
to, ali in za koliko se je zmanjšala vrednost preostalega 
sveta ali preostale pravice do objekta. 

Ce gre za to, ali naj se na izvestnih zemljiščih ali 
drugih objektih ustavijo pravice do užitkov, da pa naj 
uživalc§_pravic bodisi država, bodisi drugi interesenti 
odškodujejo za take pravice do užitkov na drugih zem
ljiščih ali objektih, gre uživalcem pravic samo tolika od
škodnina v denarju, kolikršno predstavlja razlika vred
nosti med staro in novo pravico do užitkov. 

Občine imajo pravico do odškodnine za prepoved 
paše samo, če se s to prepovedjo ne bi ščitila njih po
sestva ali koristi, ampak koristi drugih občin ali intere
sentov. 

•. . § 9 - ' 

Ce se zemljišče ali gradbeni objekt ne razlasti, mora 
dopustiti lastnik izvajanje vseh potrebnih del in izpre-
memb na njih ob podjetnikovih stroških. 

Lastniki takega zemljišča ali objekta morajo izpol
njevati naredbe, ki se izdadp za prihodnje uporabljanje 
teh zemljišč ali objektov o vrsti gospodarjenja, nđEffru 
pogona ali načinu izvoza gozdnih in drugjk'proizvodov. 

Ce se s temi deli ali naxeà&matìr zmanjša čisti do« 
hodek zemljišča ali objekta proti dosedanjemu upodab
ljanju ali če se ukine kakšna druga pravica,, lé vpliva 
na lastnikovo gospodarstvo, se mora dati za to od
škodnina. 

Ce odrejene omejitve ne prestopajo ukrepov, ki jih 
predpisujejo odredbe zakona o gozdih in ki se jih mora 
držati lastnik tega zemljišča, mu ne gre pravica do od
škodninskega zahtevka. 

§ 10. ; • 

Ko se odmerja odškodnina, se ne smejo vpoštevati. 
one okolnosti, o katerih se ugotovi, da so se izvedle z 
namero, da bi služile za podstavo zahtevku večje od
škodnine, nadalje ne taki načini uporabljanja zemljišča, 
ki glede na vse krajevne razmere niso dejanski 
osnovani. 

Ko dajo pristojna oblastva koncesije za ukoriščanje 
vodne sile ali pravice do vode vobče v hudourniških; 
območjih, na katerih se je začelo postopanje za ureditev 
hudournika, morajo zaslišati predhodno tudi pristojno 
ustanovo za urejanje hudournikov, ki pošlje pri eventu
alnem ogledu na licu mesta strokovnjaka ob stroških 
stranke. 

§ n-
Ce podjetnik ob svojih stroških pogozdi zemljišče, ; 

ki ni razlaščeno in ki bi ga moral po zakonu o gozdih 
pogozditi lastnik sam, se odtegne lastniku od odškod-; 

nine, ki,,шц pripada, oni znesek^ ki bi ga moral lastnik 
položiti zà omenjeno pogozditev. • • 

Ce prestopajo stroški za. pogozdovanje goličav in 
kraškega sveta oni znesek, ki bi pripadal lastniku kot 
odškodnina, razlike ni polnrati. _ 

§12. 
Vrednost posestev in pravic, ki naj se razlaste, ka

kor tudi druge odškodnine ocenjajo trije zapriseženi fž-
vedenci ob, priliki komisijske razprave na licu mesta. — 
-Te izvedence odredi obče upravno oblastvo prve stopnjo. 

§ 13. . 
Obstoječa napajališča, pota, prehodišča, in druga 

prometna sredstva, ki se zbog ureditve kafcŠnega hudo
urnika prekinejo ali razrušijo, najsi so neizogibno po
trebna, mora upostaviti podjetnik ob spojiti stroških na 
istem ali na drugem prikladnejšem kfäju v"saj toliko, da 
se omogoči pristopanje živine k naptëfatëfeem ali preha
janje v oni meri, kakor je bilo tO pféf. 

§ il 

Priznane odškodnine. «té tfffiejo izplačati v denarju 
hkrati za ves čas, doklef früfä omejitev pravice, ali pa 
se izplačujejo v letnih é&r%kih. 

§ 15. : ' [• 

Ce dado téCejeyalna dela pri hudournikih koristi 
kateremukelf delu posestva onega lastnika, ki se mu je 
prisodia? odškodnina po tem zakonu, je treba cenilno 
vrédîloef (e koristi odbiti od prisojene odškodnine. 

Če je vrednost koristi večja od prisojene odškod-
пгШ, ni presežka izterjavati od lastnika. 

' 

dela 

§16. 

1Z-Za urejevalna dela pri hudournikih je treba 
delati najprej generalni projekt in ga vročiti banu. 

Generalni projekt služi za podstavo presojanju, 
ali in koliko so namerjana dela v javni prid ali drugače 
koristna. . . ' 

Ban potrjuje one generalne projekte, kateri!* pro
računi znašajo do vštetih .500.000 dinarjev, o čemer po-' 
roča ministru za šume in rudnike; one generalne pro
jekte, katerih proračun preseza gorenjo vsoto, pa pošilja 
v potrditev ministru za šume in rudnike. 

§ 17. 
Ko se prejme potrditev generalnega projekta, se iz

dela podrobni projekt, ki se vroči banu. '" 
Podrobne projekte s proračunjeno vsoto do vštetih 

5ÖS.000 dinarjev pretresa ban ter daje zanje predhodno 
odobritev, o čemer poroča ministru.za šume in rudnike; 
one podrobne projekte, katerih proračun prëseza 500.000 
dinarjev, pa pošilja z mnenjem vred v pretres in pred
hodno odobritev ministru za šume in rudnike. 

Generalni in podrobni projekt služita za podlogo 
izvajanju del in njih financiranju. . 

. . • . ' §18. 
Pođrpbni projekti, ki so dobili, od ministra za šume 

in rudnike predhodno odobritev, se pošljejo banu. 
Ban pošlje te kakor tudi one podrobne projekte, za 

katere je dal sam predhodno odobritev po svoji pristoj
nosti, občemu upravnemu oblastvu prve stopnje y na
daljnje postopanje. 
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§19. 
Obče upravno oblastvo prve stopnje razgrne po

drobni projekt za dobo 2i_dni v prizadeti občini na 
javni vpogled. " 

Obče upravno oblastvo prve stopnje razglasi isto
časno v prizadetih občinah namerjana dela ter označi v 
tem razglasu rok, od katerega do katerega dne bo pro
jekt razgrnjen na javen vpogled in ob katerih dneh bo 
bival v občini strokovni organ za urejanje hudournikov, 
da bo dajal interesentom ustna pojasnila o ptojektu in 
namerjani ureditvi. 

V gorenjem razglasu mora. navesti obče upravno 
oblastvo prve stopnje, da je vsem interesentom na iz-
volji, vložiti ugovore zoper celotni projekt ali zoper nje
gove dele. 

Ugovori se morejo vložiti pri občem upravnem obla-
stvu .prve stopnje v času, ko je projekt razgrnjen na 
javni vpogled,,ali pa podati na zapisnik pri komisijski 
razpravi na licu mesta. 

Obče upravno oblastvo prve stopnje odredi v gore
njem razglasu, kdaj se bo vršila komisijska razprava, ter 
označi dan, uro in kraj njenega začetka. 

O vsebini tega razglasa je treba posebe obvestiti in 
pozvati na razpravo vse one, ki jim posezajo ukrepi, ob
seženi v projektu, v lastninsko pravico, v pravico do 
užitkov ali v pravico do vodne rabe. 

, j Na razpravo se morajo pozvati nadalje vsi oni, ki 
! 1 prispevajo k stroškom za dela bodisi v denarju, bodisi 
i 1 v naravi. 
! l Vse pozvane osebe trpe svoje potne in ostale stro

ške same. 
Kolikor so pri teh delih prizadeta druga ministr

stva, morajo biti prav tako obveščena, da eventualno 
lahko pošljejo svoje delegate. 

Da se omogoči poziv vseh interesentov na komisij
sko razpravo, morajo sestaviti organi za urejanje hudo
urnikov po zemljiških Trn^ah .«д/питкв vseh lastnikov 
onih posestev, ki so blizu hudournika, kakor tudi se-
znamek lastnikov mlinov, žag in drugih naprav, ki jih 
goni vodna sila dotičnega hudournika, ter priložiti te 
seznamke projektu. 

V krajinah, kjer ni zemljiških knjig, morajo poslati 
občine take seznamke brezplačno organom za urejanje 
hudournikov. 

§20. 

Na komisijski razpravi je treba najprej točno ugoto
viti, kako bi vplivala projektirana delà na obče javne 
in poedine zasebne koristi, in potemtakem oceniti, ka
teri ugovori se uvažujejo. 

Na razpravi je treba gledati na to, da se doseže med ' 
organi za urejanje hudournikov in interesenti sporazum 
glede vloženih ugovorov, ki se tičejo odškodnine. 

Ugovori zoper celotni projekt ali zoper njegove dele, 
od katerih stranke ne bi odstopile, se morajo izčrpno 
pretresti in, če je treba, se opravi takoj na licu mesta 
ocenitev s pristojnimi zapriseženimi izvedenci (cenilci). 

Komisijska razprava sé vodi ustno. 
Komisijo sestavljajo: sreski načelnik, sreski šumar

ski referent in zapisnikar. 
O vsej razpravi je treba sestaviti zapisnik, ki obsega 

vse važne momente razprave, zlasti vse dosežene spo- ! 
razume in. druge razloge, navedene za projekt in zoper : 

njega, nadalje vse okolnosti, ki so važne za določitev 
odškodnine. 

Podjetnika zastopa delegirani organ za urejanje 
hudournikov; druge prizadete državne ustanove pa za
stopajo njih predstavniki. 

Občine in vasi pošljejo svoje predstavnike; druge 
osebe pa prisostvujejo razpravi osebno ali pošljejo svoje 
pooblaščence, opremljene s pismenim pooblastilom. 

Redno pozvane osebe, ki niso prisostvovale in niso 
poslale pooblaščencev ter se ne-ptrinjajo 'C sklepi komi
sije, trpe stroške posebne komisije, ki bi morala skle
pati o njih naknadnih zahtevkih. 

Potni in ostali stroški za člane komisije, organe za 
urejanje hudournikov in izvedence obremenjujejo pod
jetnika. • • 

§ 21. 
Na podstavi komisijskega zapisnika odloči obče 

upravno oblastvo pTvTjtopnjë o projektu vobčtTih o po 
edinih.njegovih del^^^rašlastitvali in drugih določenih 
ukrepih, o vprašanjih odškodnine, končno o stroških ' 
vsega podjetja, o prispevkih poedinih udeleženih strank 
za izvajanje in vzdrževanje del in o načinu, po katerem 
naj se ti prispevki izplačujejo podjetniku. 

Obenem odloči o stroških komisijskega ogleda. 
Glede izprememb celotnega projekta ali poedinih 

njegovih delov mora zaslišati obče upravno oblastvo 
prve stopnje predhodno organe za urejanje hudournikov. 

To odločbo pošlje obče upravno oblastvo prve stop
nje vsem prizadetim strankam. 

'. § 2 2 . V . . . ••-• • 

Vsaka prizadeta stranka ima pravico pritožbe -v 15^ 
dneh od dne, ko je prejela odločbo, na bana, čigar re
šitev je dokončna. r ' "" 

' Ce prizadeta stranka glede odškodnine ni zadovoljna 
z banovo rešitvijo, sme zahtevati odškodnino s civilno 
pravdo' "pri "pristojnem sodišču. 

To pravdo mora začeti prizadeta stranka najdlje y 
enem • mesecu, ko postane odločba občega upravnega 
ouTasIM p » ^ stopnje pravnomočna. •;. 

Poznejši. zahtevek glede odškodnine se. ne jemlje, v. 
poštev. . 

§ 23. 

Pravica do prisojene odškodnine se pridobi z onim 
dnem, ko se dejanski začne omejitev pravice do užitkov, 
odnosno ko se izvrši razlastitev. 

:0 

i 

§ 24. 

Z vloženimi pritožbami glede odškodnine kakor tudi 
z uvedenimi pravdami se ne zadržuje izvrševanje ure
jevalnih del pri hudourniku. _'-„*., .--•-. 

. ' ' . ' , . §25. 
Podrobni projekt z vsemi komisijskimi akti vred 

mora poslati obče upravno oblastvo prve stopnje banu, 
ko . ga odobri dokončno, če ne preseza. proračunjena 
vsota 500.000 dinarjev. , »".-

Ce preseza proračun podrobnega projekta gorenjo 
vsoto, ga pošlje ban z mnenjem vred Y dokončno odo
britev ministru za šume in rudnike. 

<t. 



_ 4 -

\ 

§26. 

Ce nastane med urejanjem ali naknadno potreba, 
razširiti izvestna dela ali izvestne ukrepe tudi na druga 
zemljišča in druge objekte, ki jih projekt ne óbseza, po
skusi organ za urejanje hudournikov prostovoljen spo
razum s prizadetimi strankami. 

Ce se sporazum ne doseže na ta način, izda obče 
upravno oblastvo prve stopnje brez komisijske raz
prave odločbo, zoper katero ima nezadovoljna stranka 
pravico pritožbe po § 22. 

Z vloženimi pritožbami in začetimi pravdami se д е 
zadržuje izvrševanje del. —— 

§ 27. 

Ce se začeta dèla za urejanje hudournikov iz kakr
šnihkoli razlogov prekinejo, a ne traja ta prekinitev 
nad deset let, se smejo nadaljevati brez ponovnega po
stopanja po tem zakonu po že prej izdanih odločbah. 

Ce traja prekinitev nad deset let, se mora opraviti 
vse postopanje po tem zakonu. 

§ 28. ' 

V jako nujnih primerih, kjer je izvajanje izvestnih 
del neodložno zaradi nevarnosti usadov, plazin, odsipa-
nja bregov, poplave, kar vse bi moglo ogroziti človeška 
življenja, zgradbe, ceste, mostove in druge objekte jav
nega in zasebnega značaja, sme odrediti jnuuslex^za 
šume in rudnike, da je izvesti najnujnejša dela, tudi 
preden se uvede postopanje po tem zakonu. 

§29. 

V hudourniškem oomočju je dopustno-odrediti pre
poved paše in ostale predhodne nujne ukrepe na vseh 
zemljiščih brez razlike, tudi preden se izvede vse redno 
postopanje, določeno po tem zakonu, če je škoda večja 
kot korist od paše ali če to zahtevajo druge važne za
sebne ali javne koristi. 

Posestniki ali pooblaščenci imajo pravico, zahtevati 
na komisijski razpravi odškodnino za prepoved paše in 
povračilo ostale škode, prizadete s temi ukrepi, kolikor 
ne gre za stalno zaščitene gozde. 

§30. 

Prepovedi paše in ostali ukrepi po prejšnjem para
grafu morajo prestati, če se v Цеп letih ne začno dela 
za urejanje hudournikov. 

§31. 

Zajz-vajanje ónih urejevalnih del pri hudournikih, 
ki jih izvaja 'država, trpi-stroške glede teh del s 70% 
država, s 30% pa banovina, v katere območju se izva
jajo ta dela. 

Ce se razprostira hudourniško območje, v katerem 
še izvajajo dela, na območje dveh aH več banovin, pri
speva vsaka banovina sorazmerno s koristmi od teh del 
v okviru zgoraj označenih odstotkov. — Ce se ne doseže 
sporazum,, odloči minister za šume in rudnike. 

. Tä 30% ni prispevek morajo postaviti banovine v 
svoj prihodnji proračun razhodkov ter gà diati na raz
polago banu, ki sporoči to ministru za Subie "in rudnike. 

§ 32. 

Stroške za ona urejevalna dela pri hudournikih, ki 
jih izvajajo banovine, občine, interesenti pósebe ali v 
obliki zadrug, trpe te osebe same. 

Država sme prispevati k stroškom teh oseb naj
več 30%. 

§ 33. 

Banovine se pooblaščajo, da smejo pobirati v pri
merih, določenih v §§ 31. in 32. tega zakona, prispevke 
od interesentov za urejevalna dela pri hudournikih, toda 
največ do 30% celokupne vsote, ki jih prispeva odnosno 
porabi T)âribvina za ta dela. 

§ 34. 

Banovine in občine, ki izvajajo urejevalna dela pri 
hudournikih, se pooblaščajo, da smejo najemati posojila 
za izvajanje teh del. — 

§ 35. 

Kredit, odobren za izvajanje del pri odrejenem 
hudournikih, se pooblaščajo, da smejo najemati posojila 
ugasne po izteku proračunskega leta, ampak se sine 
trošiti še šg£t mesecev. 

§ 36. 

Stroške za—iadr/.evanJR onih urejevalnih del pri 
hudournikih, ki jih je izvedla država, trpi s 50%"država, 
s 50% pa banovina; stroške za vzdrževanje onih ureje
valnih del pri hudournikih, ki so jih izvedla druga telesa 
ali druge osebe, pa morajo trpeti oni, ki so izvedli 
ta dela. 

§ 37. 

Bani sestavijo vsako letp proračun o stroških za 
vzdrževanje onih urejevalnih del pri hudournikih, ki 
jih je izvedla država, ter postavijo 50% proracuhjene 
vsote v proračun banskih uprav; ostalih 50%. pa je treba 
postaviti v banovinske proračune ter jih dati na raz
polago banom. • % 

Ce se razprostira območje izgrajenega hudournika 
na območje dveh ali več banovin, se mòra razdeliti 
50% ni banovinski prispevek za vzdrževanje na vsako 
banovino sorazmerno s koristjo, ki jih imajo, in vsaka 
mora postaviti svoj delež v svoj proračun razhodkov 
ter ga dati na razpolago banu. — Če nastane spor, od
loča minister zâ šume in rudnike. 

. §38. • 

Nadzorstvo nad urejenimi hudourniki, nad ograjami 
in pogozditvami, izvedenimi po predpisih tega zakona 
v hudourniških pritočjih, je naloga šumarskih organov 
občih upravnih oblaštev. " : ' 

• Ce je treba, se sme poveriti nadzorstvo občinskim 
in vaškim logarjem, poljskim čuvajem ali drugim zanes
ljivim osebam za primerno nagrado iz sredstev,.dolo
čenih s proračunom za vzdrževanje. 

Čuvajsko osebje za čuvanje in "nadziranje urejenih 
hudournikov in njih območij . je smatrati' ^ги^гапе 

-tenâ_Jiarbo^i; оЂбе upravttö oblastvo fcrvë sfo^njeìnT 
"zapriseže na to dolžnost. 
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To osebje mota prijaviti vsakö škodo, storjeno na 
zgradbah, ograjah, pogozditvah m drugih delih, takoj 
pristojnemu občemu upravnemu oblastvu prve stopnje. 

Poleg tega jno«a^*ijaviti vsak drugi državni, samo
upravni, občinski ali drugi javni uslužbenec kakor tudi 
vsak zasebnik opaženo škodo takoj najbližjemu občin
skemu ali občemu upravnemu oblastvu prve stopnje 
pismeno ali ustno. '• 

§39. 
Poškodba, prizadeta od oseb ali živali na zgradbah 

ali ograjah, v strugi hudournika ali v drugih delih de
lovnega okoliša in prekršitev naredb o obdelovanju,, 
uporabljanju zemljišč in drugih objektov in o izvažanju 
proizvodov se kaznuje v korist fonda^za pogozdovanje 
kraškega sveta v denarju do 1500 dinarjev ali z zaporom ; 
do 30 dni; poleg tega pa je obsoditi krivca na povračilo 
povzročene škode, . "'.. . . . . . . . 

Ce se denarna kazen od krivca ne more izterjati, se j 
izpremeni v zapor, pri čemer se šteje vsakih 30 dinar- ' 
jev za 1 dan zapora. 

§40. 

i Vsa dela in vsi posli za urejanje hudournikov spa-
/ dajo v pristojnost пшш1гзћш__га šume in rudnike in 
I banskihupray_ po § 38., IV*, točkah 22.) 23.) in 24.) 
! zakona o banski upravi z dne 7. novembra _19jž9. 

Pri banskih upravah je ustanoviti odseke za službo 
pri hudournikih z nazivom: »Sumarsko-tehnični odsek 
za urejanje hudournikov« (šuina.rsko-tehnička sekcija za 
uređenje bujica). 

Dokler se vrše dela na terenu, smejo ustanoviti 
bani začasne terenske sekcije z nazivom: »Šumarsko-
tehničnasekciia za urejanje hudournikov« (šumarsko-
tehnicìFa sekcija za uređenje bujica). 

Šefe teh sekcij in drugo osebje je vzeti iz odsekov 
za urejanje hudournikov banskih uprav. 

Ce ni zadostnega števila ukaznega osebja, se jem
ljejo pogodbeni uradniki, dnevničarji, honorarni usluž
benci in dninarji po veljavnih zakonskih predpisih. 

§ 41; 
Tehnično službo glede urejanja hudournikov vrše 

kvalificirani gumarski inženjeru in oni inženjerji sorod
nih strok, ki se zatečejo na dan, ko stopi ta zakon v 
veljavo, v službi za urejanje hudournikov. 

Dela, ki jih izvršuje država, se izvajajo poglavitno 
v režiji ali v mešani režiji, kakršen je pač značaj posla. 

Ce izvajajo ta dela druga telesa ali druge osebe, 
se mora vršiti njih izvajanje pod nazorstvótft državnih 
strokovnjakov za hudournike. 

§42. 

Ce izvajajo urejevalna dela pri hudournikih druga 
telesa ali druge osebe, ne pa država, sme poslati mini
ster za šume in rudnike na njih prošnjo svoje strokov
njake za izvajanje teh del; toda v tèm primeru morajo 
oni, ki jih izvajajo, plačevati tem strokovnjakom potne 
ih ostale terenske stroSke. 

§43. 

Minister za šume in rudnike predpiše pravilnik a« 
izvajanje tega zakona. ' '..,. . 

§44. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj.podpiše* ob
vezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v >Službenih 
Novinah«; s tem dnem prestanejo veljati vsi zakoni in 
zakonski predpisi, ki nasprotujejo temu zakonu. 

V B e o g r a d u , dne 20. februarja 1930.Ц št. 5732. 

Aleksander s. r, 

Minister za šume 
in rudnike: 

dr. Korošec s. r. 
Videl in pritisnil 

državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
dr. M. Srškić s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta 

minister 
za notranje, posle* 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja 
divizijski general: 

Peter Živković s. r. 

«m . > • 

Mi 
ALEKSANDER I., 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega mini
stra za promet po zaslišanju predsednika Našega mini

strskega syeta 

Zakon 
o železniški imovini v eksploataciji ministrstva 

za promet.* 

. Člen 1. 

Vsa premična in пергепиСпаДда.отта^ državnih,že
leznic, ki jo vodijo in upravljajo tè Železnice in ki se 
zateče v njih eksploataciji na dan 31. marca 1$30ц «fe 
motajiopjsati в stanjem tega dne in Ugotoviti Se mora 
njena vrednost v denarju. 

V to stanje mora priti naknadno tudi vrednost imo
vine, ki je bila nabavljena na račun pTorà'cuhSktìjgà leta 
1929/1930. ter se prevzame izza dne 81. marca 1980. 

Člen 2. 
Zgradbe zemljišč, spodnji in zgornji ustroj želez

niških prog, ostali objekti, vozila, posebne instalacije, 
oprema in ostali inventami predmeti se vpišejo ob po
pisu v poseben-inventar; potrošni materijal, ki je v 
glavnem založišču in v ostalih založiščih materijala, pa 
se popiše posebe. 

* ^Službene Novine kraljevine Jugoslavije« žr dne 
18. marca 1930;; št. -eg/XXÎï. - • - . ' • • • --••• . 
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Nepremičnine in premičnine s potrošnim materija
lom vred, ki se vodijo v knjigah po svoji vrednosti, se 
popišejo po tej vrednosti, če očividno ne nasprotuje de
janski vrednosti. 

Kolikor ne bi bila vrednost, odnosno nabavna cena, 
ob popisu znana ali bi očjvidno nasprotovala dejanski 
vrednosti, jo ocenijo posebne komisije po posebnih na
vodilih, ki jih izda v ta namen •minister za promet. 

Člen 3. . 

Popisana in ugotovljena vrednost inventarnih pred
metov se vknjiži kot začetna osnovna imovina na računu 
>Stalna glavnica državnih železnic«; popisana in ugo
tovljena vrednost potrošnega materijala pa se vknjiži 
kot začetno stanje na računu »Obratna glavnica držav
nih zeleznitx. 

Centralno knjigovodstvo državnih železnic vodi v 
svojih knjigah ustrezrie račune, ki kažejo poedine dele 
stalne in obratne glavnice in po katerih vknjižujejo 
vse izpremèmbé v službi stalne in obratne imovine. 

Člen 4. 

na Kolikor bi bila železniška imovina, popisana 
način, obremenjena z dolgovi ali bi bilo glede nje kaj 
terjatev, se vodi ta imovina brez teh dosedanjih bre
men in terjatev. 

Novi dolgovi, odnosno terjatve, v zvezi z izpremem-
bami v železniški imovini, nastali izza dne 31. marca 
1930., se vknjižujejo in izkazujejo v letnih končnih ra
čunih kot posebna aktiva in pasiva. 

Stalna imovina se povečava z vrednostjo iznova pri
dobljenih predmetov, zmanjšuje pa z vrednostjo pred
metov, odsvojenih ali izknjiženih zbog nerabnosti, ka
kor tudi za vrednost rednih letnih ali izrednih od
pisov. 

Člen 6. 

Vrednost materijala, ki se izdaja v potrošek glav
nega in iz ostalih založišč, se odobruje knjigovodstve
nim računom obratne glavnice. 

Ta vrednost potrošenega materijala obremenja pro
računske partije in pozicije, namenjene potrošim po
trošnega materijala. V mejah zneskov, odobrenih knji
govodstvenim računom po odredbi prvega odstavka te
ga Člena, se vrše za nabave potrebnega potrošnega ma
terijala. Za te nabave, ki so izvršene v mejah zneskov, 
povrnjenih po proračunu, se obremenjajo ustrezni knji
govodstveni računi obratne glavnice. 

Nabave materijala na račun obratne glavnice se 
smejo vršiti tudi nezavisno od teh zneskov, povrnjenih 

*s proračunom; toda stanje materijala ob .koncu vsakega 
proračunskega leta ne sme biti višje nega skupna vred
nost obratne glavnice po členu 3. tega zakona, razen 
če sé poveča po členu 14.' 

Člen 7. 

Stroški za popravila in vzdrževanje 
predmetov ne povečujejo njih vrednosti. 

inventarnih 

Za povečavo vrednosti kakšnega objekta se jemljejo 
v poštev samo nove investicije. 

Člen 8. 

Račune stalne in obratne glavnice državnih želez* 
nie vodi centralno knjigovodstvo državnih železnic ta
ko, da je moči iz teh računov kakor tudi iz vseh ostalih, 
ki obsezajo njih dele, vsak čas videti dejansko stanje in 
vrednost v denarju Celokupne imovine, ki je v upravi 
državnih železnic. 

Člen 9. 

Stalno in obratno imovino po odredbah tega zako
na in pravilnikov in navodil, izdanih na njega podstavi, 
upravlja minister za promet. 

Svojo pravico upravljanja sme prenesti minister 
za promet na nakazovalce druge stopnje. 

Za vsak del železniške imovine mora obstajati od
govorni voditelj. 

Člen 10. 

Nakazovalci ne smejo odsvajati nepremičnin, ki se
stavljajo stalno imovino, ter jih tudi ne obremenjati s 
stvarnimi pravicami. Prevzemati ne smejo tujih garan
cij, ki bi obremenjale stalno imovino državnih železnic 
ali njih kreditno sposobnost. 

Premični inventarni predmeti se smejo prodati pod 
dejansko vrednostjo samo na licitaciji. Natančnejša na
vodila za prodajanje premičnih predmetov kot delov 
inventarja izda minister za promet. 

Nasprotna vrednost v denarju, plačana za odsvoje-
ne inventarne predmete, se odobri fondu za obnavljanje 
stalne imovine. 

Člen 11. 

Potrošni materijal, ki ne more služiti svojemu na
menu, se proda po navodilih, ki jih izda minister za 
promet po drugem odstavku predhodnega člena. 

Prodani materijal se odpiše od računa obratne glav
nice; dosežena prodajna cena pa se odobri temu raču
nu, da služi nadaljnjim nabavam potrošnega materijala; 
razlika med vrednostjo po obračunih materijala in dose
ženo prodajno ceno pa zmanjša, odnosno poveča stanje 
računa obratne glavnice, državnih železnic. 

Člen 12. 

Zmanjšava vrednosti poedinih delov stalne imovi
ne, ki nastane z rednim uporabljanjem ali padanjem 
njih vrednosti, se jemlje v poštev z rednim letnim od
pisom. Minister za promet predpiše posebna navodila o 
izračunavanju rednih letnih odpisov od stalne imovine. 
- Izračunjeni redni letni odpis od vrednosti stalne 
imovine se vzame v poštev, ko se sestavlja končni letni 
račun državnih železnic. 

. Letni odpisi se dotirajo fondu za obnavljanje stal
ne imovine. 

Ta fond služi za obnavljanje železniških prog, 
zgradb, vozil, instalacij in ostalih inventarnih predme
tov. Fondu za obnavljanje se odobrujejo tudi krediti, 



ki so odobreni v ta namen s proračunom, nadalje poso
jila, ki so namenjena obnavljanju. 

Člen 13. 

Od obratne glavnice se ne vrše letni odpisi. Izred
ni odpisi od obratne glavnice se smejo vršiti samo ob. 
škodi, povzročeni z nezgodami in nesrečami. 

Člen 14. 

Povečava stalne in obratne glavnice se sme dolo
čiti s proračunom ali specijalnim zakonom, s, katerim 
se odobri v ta namen izvesten odstotek presežkov pri 
ostvarjenih proračunskih dohodkih državnih, železnic. 

Ce. se tako poveča stalna glaynica, se odobri zvi-
šek fondu za obnavljanje stalne imovine. : 

Povečava obratne glavnice z dotacijo po proračunu 
ali po specijalnem zakonu se odobri neposredno računu 
obratne glavnice.. Take povečave se smejo vedno upo
rabljati za povečanje rezerve potrošnega materiala. 

Stalna in obratna glavnica se smeta povečati tudi 
na račun reparacij in s podobnim pribavljanjem izven 
proračuna. 

Člen 15. 

• Za izpremembo v stanju stalne in obrafKe imovine 
državnih železnic je treba,ministru za promet predhod
nega sporazuma z miriištront' za finance in odobritve 
predsednika ministrskega sveta v nastopnih primerih: 

1.) za pripravljanje všeh'Krrst posojil, ki so name
njena celoma ali deloma investicijam državnih železnic, ] 
odnosnp povečavi njih- stalne imovine. Pravica, najemati 
ta posojila, gre ministru za finance; 

2.) za najemanje posojil, namenjenih povečavi re
zerve potrošnega materijala, odnosno obratne imovine ' 
državnih železnic; _'.••' . - . ..•:• 

3.) za sklepanje pogodb, s katerimi se dajo poedine 
proge v. eksploatacijo drugih oseb; . „ . • 

4.) za izredne odpise od stalne in obratne imovine 
preko Din 1,000.000--̂ - škode, povzročene z nezgodami 
in nesrečami ali z izgubo posesti, odnosno s prestan
kom državne eksploatacije; '" ! 

6.) za poravnave v spornih zneskih,' večjih od Din 
бОО.ООО-—, če se nanaša spor na dele stalne ih Obratne 
imovine; ' • • •• •'•••' •':• 

6.) za dajanje nepremičnin v zakup, ki pripadajo 
stalni imovini, če preseza letna zakupna ; céna ' Din 
500.000— ali če traja zakup dlje kot tri leta. 

Člen 16. 

Začetno in končno stanje in vrednost stalne, in 
obratne glavnice državnih železnic z aktivi in pasivi po 
členu 4. tega zakona^ kakor tudi njih gibanje: v! prora
čunskem letu se mora izkazati s končnim letnim • raču
nom vred posebe, in sicer tako, da se jasno vidi, za ko
liko se je njih vrednost povečala ali zmanjšala. 

» 

• Člen 17. 

Minister za promet se pooblašča, predpisati vsa po
trebna navodila po tem zakonu o ustanovitvi staine in 
obratne glavnice'in pravilnike o njiju upravljanju'> in. 
obračunavanju. • ' 

Člen 18. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, ob
vezno moč pa dobi, ko se razglasi v »Službenih No-
vinah«. 

Naš minister za promet naj skrbi.za izvrševanje te
ga zakona. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1930. 

Minister za promet: 

Laz. Radivojcvić s. r. 

Videl in. pritisnil 
državni pečat.,' 

čuvar državnega pečata, 
minister, pravde: 

ar. M. Srškić s. r. 

. Aleksander s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

. minister. 
za notranje posle, 

Častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

. kralja. '..,'.. 
divizijski general: 

Peter Živkovie s. r. 

• • 8 , - •. . . - . . - . ; , . • • 

' . . M i '..'• • : • / . : ; ' . . 1 ; . . . 

•'.: '• ' ALEKSANDER'L, . 
po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega mini
stra za trgovino in industrijo in Našega ministra za fi
nance po zaelišanju predsednika Našega niinistrskega 

• sveta ; • •" •' V i - : 

'""" Z a k o n "..••^•/••' 

o izrednem kreditu za organizacije izvoza ; 

deželnih pridelkov.* 

, , s 1 - - • ' . - . ' • • ; ' - " • • 

Za organizacijo izvoza deželnih • pridelkov.'dajë m i 
nister za finance v proračunskem vletu i-930/1931.:na raz
polago po tem zakonu ministru za trgovino in industrijo 
izreden kredit do Din 50,000.000-—. na račun presežkov 
vseh državnih dohodkov v tem proračunskem letu. 

§ 2 -

Iz odobrenega kredita ustanovi minister za trgovino 
in industrijo privilegirano, delniško družbo za izvoz de
želnih pridelkov kraljevine Jugoslavije. ; . /;-

Natančnejše odredbe o organizaciji,, o nalogah,in 
poslovanju družbe se predpišejo z družbenimi pravili.. 

• - • • • . . § 3 . . r ;••• •:-, 

Družba je oproščena plačevanja vseh državnih in 
samoupravnih taks pri ustanovitvi, zvišbi glavnice, iz-
premembi pravil in izdajanju svojih delnic kakor tudi 
pri najemanju posojil. . -

* »Službene Novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
28. aprila 1930., št. 95/XXXVII. . ' , 
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Če emitira družba obveznice ali posojila y inozem
stvu, mora izposlovati od ministrstva za finance pred
hodno odobritev. 

Prav tako so imovina in dohodki družbe oproščeni 
vseh državnih in samoupravnih davkov, pribitkov (do-
Mad), taks m drugih naklad in davščin kakršnekoli 
vrste. 

Kuponi družbenih delnic ш obveznic so prav tako 
oproščeni vseh državnih in samoupravnih davkov, pri
bitkov (doklâd) in taks. 

§4. 

Upravni odbor družbe mora biti sestavljen iz šte
vila članov, ki jih izvoli zbor delničarjev po odredbah 
družbenih pravil, irr iz po enega predstavnika ministr
stva za trgovino in industrijo, ministrstva za poljedel
stvo, ministrstva za promet in ministrstva za finance, 
ki jih odrede pristojni ministri. 

V nadzorstveni odbor postavita minister za trgovino 
in industrijo in minister za finance po enega predstav
nika. 

' § 5 . 

Nadzorstvo nad družbo vrši minister za trgovino 
in industrijo po posebnem stalnem komisarju. Stalni 
komisar je uradnik ministrstva za trgovino in industri
jo, ki ga odredi minister za trgovino in industrijo. Na
grada za komisarja obremenja družbo. 

.. :&оцаадгјц : ministrstva za trgovino in industrijo je-
dolžnost, nadzirati celokupno družbeno poslovanje, zla
sti pa to, da to poslovanje ne nasprotuje predpisom za- j 
konov in družbenih pravil,-kakor tudi pregledovati vse '• 
družbene knjige. V ta- namen mora prisostvovati vsem 
sejanjupravnega -qdhora in zborom delničarjev. Komi- • 
sar ima v predmetih svoje dolžnosti pravico, zahtevati' 
pojasnila po družbeni upravi, ki mu jih mora dajati po 
najboljši vednosti. 

Ce komisar spozna, da sklep upravnega odbora ali 
-çbpra delničarjev nagprptuje zakonom in družbenim pra- , 
-̂ Öpm ali gospodarskim koristim države, eme ustaviti i 
iJÖegöXO izvršitev; to mora takoj sporočiti ministru za 1 
tiggyino in, industri jo, ki odloči v osmih dneh. Odločba : 

ministra za- trgovino in indetrijo je izvrsna. '• ; j 

§7. 

Ostanek kredita, odobrenega- s tem zakonom, ki se 
«posatezza podpis delnic, se daje na razpolago ministru • 
za trgovino in industrijo, da daje družbi podporo za do- ; 

*ego njenih namenov. 
' ''-PotroŠek te vsote ne spada pod kontrolo, predpi

sano z zakonom o državnem računovodstvu, ampak ra-i 
Suni v breme te vsote se izplačujejo po odločbi ministra i 

za trgovino in industrijo apprazumno z ministrom za fi
nance po odobritvi predsednika vlade. 

§ 8 . 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga Njegovo Veličanstvo 

kralj podpiše, .obvezno moč pa dobi z dnem, ko se raz-
. glasi v »Službenih Npvinah«. . • 

V B e o g r a d u , dne 15. aprila 1930.; I. br. 869. 

Aleksander s. r. 
Minister za trgovino in 

industrijo: 
Juraj Demetrpvié s. r. 

Minister za finance: 
dr. S. Švcrgljuga s. r. 

Videl in pritisnil 
državni pečat 

čuvar državnega pečata, 

dr. M. Srskić s. r. 

Predsednik 
ministrskega' sveta, • 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja 
divizijski general: 

. Peter ŽiVkovič s. r. 

Razne objave iz „Službenih 
Novin", 

Številka 96 z dne 29. aprila 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 25. marca 

1980.: Postavljena sta: na medicinski fakulteti univerze 
kralja Aleksandra Prvega v Ljubljani za rednega pro
fesorja v 3. skupini I. kategorije dr. K an sky Evgen, 
izredni profesor na isti fakulteti v 4. skupini T. kate
gorije; na pravni fakulteti iste univerze za izrednega 
profesorja v 4. skupini I. kategorije dr. K o r o š e c 
Viktor; docent na isti fakulteti v 8. skupini I. kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. aprila 
1930. Postavljeni so: na filozofski fakulteti univerze v 
Beogradu za docenta v- 6. skupini I. kategorije dr. 
S k e r l j Stanko, profesor na mestni ženski realni 
gimnaziji v Ljubljani; цџ tehnični fakulteti univerze 
kralja Aleksandra Prvega y Ljubljani: za rednega pro
fesorja v 2. skupini I. kategorije ing. G o s t i š a Viktor, 
generalni direktor oddelka za rudarstvo ministrstva za 
šume in rudnike, in za izrednega profesorja v ,4, skupini 
I. kategorije ; ing. Lpb e Feliks. 

Številka 97 z dne 30. aprila 1930: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. aprila 

193Ô.: Postavljena je po službeni potpebi na II. državni 
realni gimnaziji v Ljubljani za učiteljico veščin v 1; 
skupim II. kategorije S i š k o v i č Filomela, učiteljica 
veščin na gimnaziji v Knjaževcu v isti skupini iste ka
tegorije. 

~ш\ P 

ta^ **аЦо*вка banska uprava dravske banovine. Odgovorni urednik: Dr. Vidic Fran v Ljubljani ' 
Tifeka m zalaga; Т)вкагм »Merkur« v ;МЈЛЦ«А; njen predstavnik: Otrnar' Michâlek v Ljubljani.' 



Poštnina plačana v gotovini. 

K R A L J E V I NA J U G O S LAVI JA 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

2. kos. V LJUBLJANI, DNE 16. MA J. A. 1930. Letnik I..' 

V S E B I N A : 
^Pravi ln ik za izvrševanje zakona o izdelovanju, uvažanju, 
• izvažanju in (prodajanju smodnikov, razn'eeil in ostalih • raz

iocinili zmesi, streliva in orožja. 

5. Naredba o odpiranju in zapiranju trgovinskih in obrtnih 
obratovalnic v. dravski banovini. 

6. Navodila za pobiranje banovinske doklade na državno tro
šarino na bencin. 

Uredbe osrednje vlade. 

Na podstavi § 15. "zakona o izdelovanju, uvažanju, 
izvažanju in prodajanju smodnika, raznesu in. ostalih" 
.razpočnih zmesi, streliva in orožja z dne 21. septembra 
1929., predpisujem sporazumno % ministri za notranje 
posle, i za finance in za trgovino in industrijo, 

Pravilnik 
za izvrševanje zakona ö izdelovanju, uvažanju, 

izvažanju in prodajanju , smodnikov, raznesil in 
'.:i ostalih razpoènih zmesi, streliva in orožja.* 

• i : . •: Č l e n 1. 

•' Smodniki, strelne vrvice, raznesila vseh vrst in raz-
počne žiriesi • za rušenje ih'Tazdiranje bodisi direktno, 

'bodisi 5?/kakršnegakoli orodja, spadajo pod vojaški mo
nopol ter so izključna pravica države. 

" " ' ' " " " " «„ '• j . , > ' 

' Člen 2. 
Smodnik, vojaško orožje in vojaško strelivo-izdeluje 

in uvaža za svoje potrebe država sama. 
Če je treba, sme odstopiti, minister za vojsko in 

mornarico sporazumno z ministrom za trgovino in indu
strijo po. odredbah tega .pravilnika izdelovanje delov 
vojaškega orožja in streliva tudi privatnim osebam. 

Prav tako sme odstopiti minister za vojsko in mor
narico sporazumno z ministrom za trgovino in indu-, 
strijo privatnim osebam izdelovanje strelnih, vrvic, raz-, 
nesil in ostalih irazpočnih »mesi za nevojaške potrebe, 
kakor tudi elementov za te tvarine. 

Prodajanje uvoženega nevojaškega orožja, nevo
jaškega streliva in njiju delov sé sme odstopiti samo.: 

pooblaščenim trgovcem. ' . 
* »Službene novine kraljevine, Jugoslavije« z dne 

20, marca 1930., St. 64/ХХШ. — Zakon glej v Uradnem 
listu z dne 12. oktobra 1929., št. 406/101. 

Za privatne osebe se smatrajo fizične in pravne 
osebe. 

Člen 3. , 
Raznesila in razpočne zmesi se smejo izdelovati, 

uporabljati in dajati v promet, če se proglase z izvrše
nim preizkusom za sposobne. .,. 

Ali je raznesilo predmet vojaškega monopola ali 
ue in a,li je sposobno oa rabo in promet;, se določi s pre
izkusom v vojaško-komisijskiu iaDoratorijin. 

S preizkusom se mora ugotoviti: 
1. ali je dotično raznesilo sposobno za rabo, 

met in prevoz; 
2. ali je postopati z dotičnim raznesilom po ob

stoječem predpisu, ki velja za smodnike, ali pa po po
sebnih predpisih; in 

3. ali je raznesilo v predlagani obliki nevarno ali 
pa je brez nevarnosti za ravnanje in prevoz. 

Izdelovanje. 

; " " Č l e n 4 . • • • • • . • • • ' 

Vsaka privatna oseba, ki bi hotela izdelovati v dr
žavi za nevojaške potrebe strelne vrvice, razne vrste, 
raznesil in druga sredstva za rušenje in podžiganje ka
kor tudi elemente za te tvarine, mora vložiti po banski 
upravi prošnjo na ministrstvo za vojsko in mornarico. 

Prošnji je treba priložiti: 
, 1. potrdilo pristojnega oblastva, da je prosilec dr

žavljan kraljevine Jugoslavije; 
2. potrdilo o dotedanjem poklicu in dobrem ve

denju; 
3. potrdilo o strokovni sposobnosti; 

o urejeni vojaški obveznosti; . 
pristojnega oblastva, da prosilec ni v 

4. potrdilo 
5. potrdilo 

konkurzu; . 
.6. situacijski načrt tvornice in skladišča y dveh 

izvodih s podrobnim opisom, kako bi se izdeloval ma
terial na najmodernejši znanstveni podstavi; 

7. obveznost, da bo najmanj 60% glavnice, vložene 
v podjetje, v rokah jugoslovanskih državljanov. Če je 
prosilec delniška družba, morajo biti člani upravnega in 
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nadzorstvenega odbora po večini jugoslovanski držav
ljani, ki bivajo stalno v državi. 

Pri družbah z omejeno zavezo morajo biti delo
vodje jugoslovanski državljani, nastavljeni v državi. 

Pri javni trgovski družbi morajo izpolnjevati pred
nje pogoje vsi družbeniki, pri komanditni družbi pa 
javni družbeniki. 

Pri javni trgovski ali komanditni družbi mora iz
polnjevati pogoj strokovne zaposlenosti v tvornici naj
manj en družbenik. 

Pri družbi z omejeno zavezo mora izpolnjevati 
ta pogoj najmanj en poslovodja. 

Pri delniški družbi ali drugih pravnih osebah mora 
izpolnjevati pogoj strokovne sposobnosti (po točki 3. 
tega člena) delovodja podjetja. 

Člen 5. 

Odobrilo se izda, če so izpolnjeni pogoji iz člena 4. 
tega pravilnika, tudi še ob nastopnih pogojih: 

1. prosilec mora izpolnjevati pogoje zakona o obrtih 
(radnjama) za ustanovitev in opravljanje obrta ter je 
moral biti zaposlen v podobnih tvornicah najmanj le
to dni; 

2. sirovine mora nabavljati v državi, kolikor jih 
je v njej; 

3. brez posebnega dovolila ne sme zaposlovati ino
zemskih državljanov; 

4. glede nadzorstva in stroškov za nadzorstvo se 
mora pokoravati predpisom in naredbam ministra za 
vojsko in mornarico; 

5. med vojno mora izdelovati ono, kar mu odredi 
minister za vojsko in mornarico; 

6. v tvornici se mora ravnati po pravilih in pred
pisih, ki veljajo za dotično fabrikacijo v zdravstvenem 
pogledu in v pogledu javne varnosti; 

7. na zahtevo ministra za VOJSKO in mornarico mora 
odpustiti poedine nameščence in delavce; . 

8. na zahtevo ministra za vojsko in mornarico mo
ra predlagati poročila z vsemi podatki o fabrikaciji ka
kor tudi o izpolnjevanju pogojev, določenih v točki 6. 
predhodnega člena in v točki 2. tega člena. 

Druge pogoje, potrebne v konkretnih primerih, 
predpiše minister za vojsko in mornarico v odobrilu. 

Odobrilo za izdelovanje velja za 15 let od dne, ko 
je začelo podjetje obratovati. 

Prej izdana odobrila veljajo za dobo, ki je označe
na v njih. 

Odobrilo za tvorniško izdelovanje strelnih vrvic, 
raznesil in razpočnih zmesi vdja samo za ono fizično ali 
pravno osebo, ki ji je izdano. Brez odobritve pristojnega 
oblastva se ne sme prenesti na drugo osebo. 

Člen 6. * 

Minister za vojsko in mornarico pošlje odobrilo, iz
dano za izdelovanje strelnih vrvic, raznesil in raznih 
razpočnih zmesi, pristojni banski upravi, ki mora skrbe
ti, da se uporabljajo pri gradnji tvornice predpisi za
kona o obrtih glede gradnje industrijskih in tvorniških 
naprav. 

Odobrilo za gradnje industrijskih in tvorniških na
prav ee sme izdati po predhodno izvršenem postopanju, 
ki ga določa zakon o obrtih. 

Postopanje izvaja oblastvo, ki je po zakonu o obrtih 
pristojno, izvajati postopanje pri gradnji' industrijskih 
in tvorniških naprav. 

V postopanju se morajo zaslišati tudi strokovnjaki, 
ki jih odredi pristojno vojaško oblastvo. 

Kolikor bi ukoriščala tvornica vodno silo, veljajo 
odredbe zakona o vodah. 

Člen 7. 

Kraj, kjer naj se zgradi tvornica za izdelovanje 
strelnih vrvic, raznesil in raznih razpočnih zmesi, mora 
biti oddaljen od naseljenih krajev. 

Ogroženi kraji se dele glede na stopnjo nevarnosti 
eksplozije na dva razreda. 

V prvi razred spadajo one zgradbe podjetnikov, ki 
ne pripadajo tvornici, zgradbe, katerih lastniki so dali 
pismen pristanek, da se sme tvornica zgraditi, potem 
manj uporabljane poti in ceste. 

V drugi razred spadajo vse ostale naseljene hiše 
in ogrožene zgradbe, zavodi in druge naprave, železni
ce, vodne in suhozemske ceste kakor tudi vsi oni objekti, 
ki bi jih utegnila zadeti nesreča ob eksploziji večjega 
obsega. 

Prostori tvorniških objektov, v katerih so raznesila, 
morajo biti oddaljena od objektov prvega razreda naj
manj 500, od objektov drugega razreda pa najmanj 
1000 metrov. 

Člen 8. 

Tvorniške delavnice za izdelovaje smodnika, strel
nih vrvic, raznesil in razpočnih zmesi morajo biti se
stavljene iz več skupin. / 

Prvo skupino sestavljajo delavnice za izdelovanje 
poedinih elementov. Medsebojna razdalja 80 m. 

Drugo skupino sestavljajo delavnice za izdelovanje 
raznesil. Medsebojna razdalja 30 m. 

Tretjo skupino sestavljajo delavnice za izdelovanje 
nabojev in temu podobnega in za njih vkladanje. Med
sebojna razdalja 15 m. 

Četrto skupino sestavljajo skladišča, kamor se sprav
ljajo raznesila. Medsebojna razdalja 60 m. 

Peto skupino sestavljajo stanovanjske zgradbe, ki 
morajo biti oddaljene ' 250 m od zgradb, izpostavljenih 
nevarnosti eksplozije. 

Skupine skladišč s prostornino do 200 kg raznesil 
in razpočnih zmesi morajo biti oddaljene druga od dru
ge najmanj 100 nv skupine s prostornino preko 200 do 
10.000 kg morajo biti oddaljene druga od druge najmanj 
200 m. ,. 

Člen 9. 
Pri poedinih zgradbah prvih treh skupin morajo 

biti izdelani trije zidovi iz močnega betona, ki bi bili 
ob eksploziji dovolj odporni; četrti zid pa mora biti iz 
stekla ali druge lahke tvarine, ki je za eksplozivni val 
neznatno odporna ali sploh ni odporna. 

Pred četrtim (steklenim) zidom se mora napraviti 
na njegovi zunanji strani prsobran iz prsti ali peska, 
v katerem ne sme biti kamenja ali opeke; sezati mora 
nad strešno konstrukcijo in njegova krona mora imeti 
v premeru 1 m. 

Prsobran mora biti zatravljen in poledinjen. 

Člen 10. 

Skladišča za spravljanje smodnika, raznesjl in raz
počnih zmesi morajo biti oddaljena od brzojavnih žic 
najmanj 100 m; od železnic, suhozemskih in vodnih cest 
in naseljenih krajev: 

a) skladišča za spravljanje do 100 kg' 100 m; 
b) skladišča za spravljanje do 500 kg 500 m; 
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e) skladišča za spravljanje do 1.000 kg 1.000 m; 
6) skladišča za spravljanje do 10.000 kg 1.500 m. 

Skladišča za spravljanje raznesil do 100 kg, zgraje
na ravnem svetu, so lahko izdelana tudi iz lesa. 

Skladišča za spravljanje raznesil preko 100 kg mo
rajo biti izdelana iz močnega plovčevega betona, lahke 
strešne konstrukcije, ograjena s prsobranom iz prsti ali 
peska, v katerem ne sme biti kamenja ali opeke; prso-
bran mora sezati čez strešno konstrukcijo skladišča za 
1 meter, krona prsobrana pa mora imeti v premeru naj
manj 1. m. Na valovitem svetu morajo biti skladišča 
ograjena samo na oni strani, odkoder eksplozivni val 
ogroža okolico. 

Podnožje prsobrana mora biti oddaljeno od pod
nožja skladiščnih zidoy najmanj 1 m. 

Ce se grade skladišča v zemlji v obliki kavern, se 
postavi prsobran samo na oni strani, odkoder eksplo
zivni val ogroža okolico. 

Okovi oken in vrat morajo biti iz bakra ali medi; 
ventilacija mora biti napravljena tako, da se dado skla
dišča lahko zračiti. t> 

Prsobrani morajo biti poledinjeni in zatravljeni. 

Uvoz. 

' Člen 11. 
Brez- dovolila ministrstva za vojsko in mornarico je 

prepovedano, uvažati smodnik, strelne vrvice, raznesila, 
razne razpočne zmesi, nevojaško orožje, nevojaško stre
livo in njih dele in vobče vse vrste vojaškobojnega ma
teriala. 

Kolikor se izdelujejo omenjeni materiali v zadost
nih količinah v državi, se njih uvažanje ne dovoljuje. 

Člen 12. 
Državna rudarska podjetja in ostali državni uradi 

morajo nabavljati potrebne smodnike, strelne vrvice, 
raznesila in razpočne zmesi v vojaških založiščih, če so 
njih cene enake ali ugodnejše kot pri pooblaščenih iz
delovalcih, ali prodajalcih. 

Ta podjetja morajo pribaviti pred uvozom takih ma
terialov iz. inozemstva za to dovolilo od ministrstva za 
vojsko in mornarico. 

Člen 13. 
Dovolila za uvoz smodnika, strelnih vrvic, raznesil 

in razpočnih zmesi daje ministrstvo za vojsko in mor
narico brez sporazuma z ministrstvom za notranje posle, 
dovolila za uvoz nevojaškega orožja, nevojaškega stre
liva in njiju delov pa sporazumno z ministrstvom za no
tranje' posle. 

Člen 14. 

Kdor želi uvoziti materiale, označene v členu 13., 
mora vložiti pri ministrstvu za vojsko in mornarico 
predpisno kolkovano prošnjo ter ji priložiti: 

1. predpisano takso za dovolilo . v neuničenem 
kolku ; 

2. nabavno dovolilo pristojne banske uprave; 
3. prepis analize za raznesila; 
4. Če se uvažajo dinamit ali gutaperčne strelne 

vrvice, potrdilo rudarskega oblastva, iz katerega mora 
biti razvidno, da je dinamit potreben za razbijanje trdih 
sten, gutaperčna strelna vrvica pa za podvodna dela. 

V prošnji mora označiti, kaj uvaža, količino, vrsto 
materiala in od katere inozemske firme namerja izvršiti 
nabavo kakor tudi carinarnico, ki naj izvrši ocariuHev. 

Člen 15. 

Ministrstvo za vojsko in mornarico da na vsako vlo
ženo prošnjo za uvoz smodnikov, strelnih vrvic, raznesil 
m Tazpočnih zmesi, nevojaškega orožja, nevojaškega stre
liva in njiju delov, dovolilo za uvoz ali pa izda odlok, 
da se uvoz ne odobruje. 

V dovolilu je označiti vse podatke o materialih, ki 
se uvažajo, in carinarnico, pri kateri se mora - izvršiti 
ekspedicija. 

Dovolilo se pošlje prosilcu neposredno, odlok, s ka
terim se uvoz ne dovoljuje, pa se pošlje prosilcu po 
pristojni banski upravi. 

Po en prepis dovolila se pošlje armijskim koman
dam, banskim upravam in uvoznim carinarnicam. 

Armijske komande pošiljajo prepise dovolil oni kra
jevni komandi, ki je uvozni carinarnici najbližja. 

Člen 16. 

Ko prejme uvoznik od železniške ali poštne postaje 
obvestilo, da je material prispel, mora takoj obvestiti 
pristojno komando mesta, če pa gre za uvoz raznesil, 
tudi najbližjo policijsko oblastvo. 

Po predloženi deklaraciji mora zahtevati uvoznik od 
komande mesta strokovno vojaško osebo, da jo pošlje 
v odrejenem času na carinarnico pregledat material. 

Člen 17; 

Pregled materiala izvrši strokovna vojaška oseba 
istočasno z uradnim carinskim pregledom. 

Strokovna vojaška oseba potrdi po končanem pre
gledu na dovolilu in deklaraciji, da je pregled izvršila, 
ter obenem označi ugotovljeno stanje. 

Ta oseba predloži potem poročilo svojemu prvonad-
rejenemu starešini, ki ga pošlje po redni poti ministr
stvu za vojsko in mornarico. 

Člen 18. 

Če ugotovi strokovna vojaška oseba s pregledom, 
da se material ne ujema po vrsti in količini, kakor je 
označeno v dovolilu, se material uvozniku ne izroči, do
kler ne predloži o tem odloka ministrstva za vojsko in 
mornarico. 

Člen 19. 

Carinarnice ne smejo izvršiti uvozne carinske eks
pedicije, dokler strokovna vojaška oseba ne pregleda 
materiala. 

Člen 20. 

Strokovna vojaška oseba, odrejena za pregled ma
teriala, ima pravico do dnevnice in do povračila potnih 
stroškov, ki ji pripadata po zakonskih predpisih in ki 
jih trpi uvoznik. 

Višina teh stroškov je razvidna VL priloge ât. 1. 

Izvoz. 

Člen 21. 

Ne dovoljuje se izvoz smodnikov, strelnih vrvic, raz
nesil, razpočilnih zmesi in vobče vseh bojnih stredstev, 
katerih uvoz v dotične države je po mirovni pogodbi 
prepovedan. 
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Člen 22. 

Ministrstvo za vojsko in mornarico daje na vložene 
prošnje dovolila za izvoz smodnikov, strelnih, vrvic, raz
nesu in razpočnih zmesi ali pa izda odlok, da se izvoz 
ne dovoljuje. 

V prošnji za pridobitev izvoznega dovolila mora 
označiti izvoznik točni kupčev naslov, kraj in državo 
namembe. vrsto, količino in način, kako je material 
omotan, in izvozno carinarnico. 

Prošnji je treba priložiti v neuničenem kolku takso 
za izvozno dovolilo. 

Če se zdi ministrstvu za vojsko in mornarico po
trebno, označi v izvoznem dovolilu, da pregled materiala 
izvrši strokovna vojaška oseba. 

• Stroški za to obremene izvoznika. 

Prevoz. 

Člen 23. 

Razen v izjemnih primerih ni dovoljevati prevoza 
smodnikov, strelnih vrvic, raznesil, raznih razpočnih 
zmesi in vobče vseh' vrst bojnih materialov, katerih 
uvoz v dotične države je po mirovni pogodbi prepovedan. 

Člen 24. 

Dovolila za prevoz daje minstrstvo za vojsko in 
mornarico. 

Prevoz se dovoljuje na prošnje, v katerih je treba 
označiti točni naslov pošiljateljeve in prejemkove fir
me, državo izvora in namembe, vrsto, količino in omot 
materiala kakor tudi vstopno in izstopno carinarnico. 

Za take prošnje in taka dovolila ni pobirati takse, 
če se pošiljajo materiali iz pogodbenih držav. 

Tudi za take primere sme odrediti pristojno obla-
stvo strokovno vojaško osebo, da izvrši pregled mate
riala, kar se označi že v dovolilu. 

Stroški za ta pregled ne obremenjajo lastnika. 

Člen 25. 

Carinske ekspedicije ob izvozu in prevozu materiala 
se ne smejo izvršiti, če se ne predlože dovolila mini
strstva za vojsko in mornarico za izvoz, odnosno prevoz. 

Prodajanje. 

Člen 26. 

Smodniki, strelne vrvice, raznesila in razpoČne 
zmesi, ki jih izdeluje država, se prodajajo ali iz vo
jaških založišč aH pa .posredno iz .privatnih založišč po
oblaščenih prodajalcev po cenovniku, ki ga predpiše 
minister za vojsko in mornarico. 

Vojaška založišča za prodajanje teh materialov se 
ustanavljajo in ukinjajo po naredbi ministra za vojsko 
in mornarico. 

Člen 27. 

Oni vojaški nakazovalci za založišča in blagajne, ki 
pobirajo plačilo, odrede plačilo po cenovniku in izroči
tev materialov iz založišča, ko se predhodne uverijo, da 
ima zahtevane materiale. 

../Izkupiček za materiale sé pošilja blagajni smodniš-
nične uprave v Kamniku, ki postopa z njim po veljav
nih naredbah. 

Vojaška založišča predlagajo svoje zahtevke za te 
materiale po redni poti ministrstvu za vojsko in" mor
narico, in sicer do dne 1. septembra za prvo, do dne 1. 
maja pa za drugo prihodnje polletje; pri tem se ko
ristijo z izkustvom glede materiala, prodanega v pol
letju minulega leta, in upoštevajo količino materiala, 
ki ga imajo v tem času v založjšču. 

Člen 28/. 

Založišča pooblaščenih izdelovalcev se grade ob po
gojih, ki jih predpiše ministrstvo za vojsko in morna
rico ob izdajanju odobril za izdelovanje. 

Člen 29. : 

-Pooblaščeni smejo prodajati smodnike, strelne vrvi
ce, raznesila in razpočne zmesi samo zanesljivi ne-
prikorni jugoslovanski državljani, ; ki imajo zä prodaja-
janje sposobne prostore in za čuvanje večjih količin 
skladišča, predpisana s členom 10., im če dobe' za to tu
di dovolilo od pristojne banske uprave. ' ' 

Ko izdajajo banske uprave dovolila, morajo paziti 
na to, da se uredi prodajanje in čuvanje materiala na 
način, ki se sklada s koristmi javne varnosti. 

Da vrši imetnik dovolila prodajanje, mora izpolnje
vati pogoje, določene z zakonom, b pbrtih za 'ustanavlja
nje trgovinskih obratovalnic. 

Materiali se morajo hraniti samo v onem prostoru 
ali skladišču, ki ga je oblastvo odobrilo za ta namen. 

V prodajalnicah in skladiščih se smejo hraniti sa
mo one količine materiala, ki so v dovolilu označene. 

Banska uprava sme dovoliti, da se h r a n i ' v proda
jalnicah največ б kg lovskih smodnikov; toda tudi' ta 
količina mora biti ločeno spravljeria in čuvana na več 
varnih krajih v prodajalnici. 

Smodniki nad količino 5 kg, vse strelne vrvice, vsa 
raznesila, vse rudarske kapice, razne razpočne zmesi in 
lahko zapalne artificije se morajo brezpogojno čuvati v 
skladiščih. '4 

Za postavitev zgradb, namenjenih za skladišča, se 
mora odrediti komisijski ogled in izvesti postopanje po 
zakonu o obrtih. Na razpravo je pozvati tudi strokovno 
vojaško osebo pristojnega vojaškega oblastva. ' 

Skladišča morajo biti izolirana in izdelana po od-
dredbah člena 10. tega pravilnika. • \ <.. : , 

Člen 30. ] . ' • . ' . . 

Pooblaščeni prodajalci smodnikov, strelnih vrvic, 
raznesil in razpočnih zmesi morajo nabavljati te mate
riale tako iz vojaških kakor tudi iz založišč pooblaščenih 
izdelovalcev z. nabavnim do-voliloim pristojnega občega 
upravnega oblastva prve stopnje, .....-.• 

Voditi morajo knjigo o nabavah.in knjigo o prodaji 
teh materialov, in sicer partijalno za vsako; vrsto mate
riala (glej obrazec priloge št. 2). . . :' 

': Člen 31.' 

Armijske oblasti za svoja založišča, vojaške smod-
niščnice in arti'lemjsiko^ehnični zavodi kalcoi* tndi i vo
jaški kontrolni organi pri pooblaščenih-dadelövaieih-pfl-
dajajo svoje preglede o -stan ju in 'prodajanju-' smodnikov, 
strelnih vrvic, Taznesil dn raznih ràzpo&rïh zmësï làt'mi-
nuli mesec do 10. dne tekočega meseca. '•'- : : 
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Iz iteh pregledov mora biti' razvidno, koliko je ostalo 
iz minulega meseca, koliko, se je česa med mesecem 
prejelo, prodalo, izdalo in koliko je ostalo ob koncu 
meseca. 

Iz pregleda kontrolnega organa mora biti 'razvidno, 
koliko in kakšnih sirovin za izdelovanje raznesil je ostalo 
iz prejšnjega meseca, koliko se je uvozilo, koliko potro
šilo, koliko izdelalo raznesil, koliko materialov prodalo, 
koliko je ostalo neprodanega materiala, koliko se je po
bralo za prodani material monopolne takse in pri kateri 
blagajni, ko se je dajal material v promet, komu se Je 
material prodal. V poročilu je treba označiti izvor siro : 

vune. 
Ölen 32..' 

Pooblaščeni : prodajalci smodnikov, strelnih vrvic, 
raznesil in'raznih razpočnih zmesi jih morajo prodajati 
v originalnih omotih po predpisanih cenah iii na pod
stavi nabavnih dovolil pristojnih občih upravnih oblastev 
prve stopnje. 

(dede tega, kako nabavljajo smodnik in aievojaško 
etrelivo, imetniki orožnih listov .in, lovskih, kart, veljajo 
odredbe, § 40. v pravilniku za zvrševanje zakona o po
sesti in nošenju orožja z dne 1. julija 1927.; samo da 
mora predložiti vsak pooblaščeni prodajalec ob koncu 
vsakega meseca svojemu pristojnemu poMcijsko-uprav-
nemu oblastvu prve stopnje seznam ek onih oseb, ki so 
nabavile pri njem v minulem mesecu naštete materiale. 
GtLede dovolila za nabavo raznesil veljajo odredbe §. 41..,.. 
îstega' pravilnika. 

Pooblaščeni izdelovalci vroča jo cenovnike svojih iz
delkov ' ministrstvu za vojsko in • mornarico ; iprav tako pa 
mu pošiljajo tudi izpremembe v cenah svojih : dadelkou, 
preden stopijo v veljavo. Taki cenovniki morajo biti 
nabiti na vidnem mestu v prostorih podjetja. 

Člen 33., 

Smodniki, strelne vrvice, raznosila in razpocne zmesi 
se smejo uporabljati samo ita koristne namene. •'•'•'•'' 

4 Potrošniki teh materialov v rudnikih, kamentflomih 
Md. morajo imeti za njih spravljanje posebna skladišča. 

Ravnanje « temi materiali se ne sme poveriti malo-
letmim iri nestrokovnim'' osebami. 

'"' Člen 34. ,."'.• "•••''.'. 

lUvoženo nevojaško orožje, nevojaško1 strelivo in 
njiju dele smejo prodajati samo jugoslovanski državljani, 
ki so zadostili predpisom zakona o obrtah. Za nabavo in 
posest, orožja zaradi prodajanja je treba odobrila pri
stojne banske uprave po odredbah člena 25. zakona o 
posesti in nošenju orožja. 

Ölen 35. 

Glede tega, kako uporabljajo nevojaško orožje, ne
vojaško strelivo in njiju dele osebe, ki niso trgovci, ve
ljajo odredbe §§ 8. in 18. zakona o posesti in nošenju 
Orožja. 

Vojaško-monopolna taksa. 

Člen 36. ! 

'VojaSko-monopoähä taksa se pobira: na1 šjrekie vrvi
ce, raznesila in razpocne > zmesi v predelanem stanju. 

Ta taksa se pobira ob uvozu, odnosno takrat, ko se dajo 
ti materiali iz vojaških ali iz. zalpžišč pooblaščenih iz
delovalcev y promet; ne pobirajo pa se ob.izvozu teh 
materialov. 

Na raznesila, ki naj se uporabijo» kot sirovina za 
izdelovanje raznesil in razpočnih zmesi kakršnekoli 
vrste, sé ob uvozu ne pobira ta taksa; pač pa se pobira 
na izdelke iz teh sirovin, ko se dajo v promet v državi. 

Ta taksa se ne pobira, če se uvažajo materiali za 
potrebe vojske in mornarice, o čemer je treba obveScati 
pristojne carinarnice. 

Na raznesila, ki se uvažajo zaradi predelave v iz; 
délke, neporabné kot raznesila, se ta taksa ne pobira. 

-• • Člen 37., • • • <••'. ., •••••. » 

Vojaško-monopolno takso pobirajo: • " : ' ' • ' 
1. ža vojaške materiale pristojne vojaške blagajne; 
2. za materiale pooblaščenih izdelovalcev . blagajne 

armijskih, odnosno divizijskih oblasti; in <• 
3. za materiale, ki se uvažajo, pristojne carinarnice. 

Možnost patentne zaščite. 

••..:,• •,-. Člen 38J- ;•.• . • >• :• 

Izumki, katerih predmet se nanaša na orožje, stre
livo in njiju dele, na smodnike, strelne vrvice, raznesila 
in ostale razpocne zmesi, niso izključeni od patentne 
zaščite; vendar pa mora izpolniti lastnik patenta ali nje
gov pooblaščenec, preden začne ite predmete izdelovati 
in1 dajati v promet, pogoje, predpisane z zakonom o iz
delovanju, uvažanju in prodajanju smodnikov, raznesil 
in ostalih razpočnih zinesi kakor tudi s tem pravilnikom. 

O vsaki prijavi, ki se nanaša na predmete, označene 
v'prednjem odstavku, obvesti uprava za zaščito industrij
ske svojine, preden razglasi dotično; prijavo, artilerijsko-
tehnični oddelek ministrstva za vojsko in, mornarico za
radi eventualne uporabe predmeta po § 20.. zakona o 
zaščiti industrijske svojine. Ministrstvo za vojsko in • mor
narico izda svojo odločbo najdalje v dvéh mesecih od 
dne, ko je prejelo to obvestilo. 

Ce se v označenem roku uprava ne obvesti o izdani 
odločbi, sme podaljšati postopanje glede dotične prijave. 

Vendar pa to ni ovira, da se sme koristiti ministr
stvo za vojsko in mornarico tudi po razglasitvi prijave 
s pravico, ki jo daje državi § 20. zakona o zaščiti indu
strijske svojine. . - .:. 

•Kazni. * • • 

.'..'člen ".39. 

Po § 8. zakona se kaznuje: ' .,, ''.'.' 
1. kdor neupravičeno izdeluje in daje v promet 

smodnike, strelne vrvice, raznesila, razpocne zmesi, 
orožje, strelivo in njiju dele; kakor tudi ostale bojne 
materiale; •...•',' ; . /• •• 

2; M o r prejpaketira originalne omote smodnikov, 
strelnih vrvic, raznih raznesil in razpočnih zmesi; 

3. kdo zavedno kupuje, prodaja in prenaša mate
riale, naštete''V toČkan 1. in 2., ali se kakorkoli zavedno 
udeležuje izgoraj ozaiacenih dejanj. ; ..,.-.. 

Tretjina pobrane kazni gre ovaditeljü. ;.; ...;•:?•.. ,., 
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v Člen 40. 
Na vsa kazniva dejanja, storjena ob uvozu, izvozu in 

provozu, se uporabljajo carinski zakonski predpisa. 

Ölen 41. 

Na poslana poročila o zaplenjenem vojaško-mono-
pölnem materialu morajo vojaška oblastva ta material 
takoj prevzeti in čuvati ločeno v svojih skladiščih do 
dpkončne izvršne sodne sodbe, odnosno do izvršne od
ločbe finančnega oblastva. 

Za te materiale morajo prirediti vojaška oblastva 
posebne inventarje, v katere jih 'vpisujejo po seznamku, 
prejetem od oblastva, ki jih je zaplenilo. Material se 
izloči iz inventarja po izvršnih sodnih sodbah, odnosno 
izvršnih odločbah finančnih oblastev in po reverzu one
ga, M ga je prejel, odnosno kupil. 

Stroški za prevoz, čuvanje in konserviranje trpi last
nik àti pa jih je pokriti iz prodajne cene. 

• Stroškovnik sestavi dotična komanda ali ustanova, 
ki je material «uvala. Izkupiček se izroči državni bla
gajni kot njen dohodek. 

Končne odredbe. 

Člen 42. 
Industrijska podjetja, ki obstoje na podstavi prej 

dobljenih koncesij, morajo predložiti po razglasitvi tega 

praviUaika. y 90 dneh.-,izčrpna poročila ministrstvu za 
vojsko in mornarico, da izpolnjujejo pogoje, določene v 
točkah 1., 2. in 3. člena S. tega pravilnika. 

Člen 43. 

Kjer stoji v pravilniku: »ministrstvo za vojsko in 
mornarico«, je pristojen artilerijsko-tehnični oddelek. 

Člen 44. 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 
v »Službenih novinah«, razglasiti pa ga je tudi v »Služ
benem vojnem listu«. 

iKo stopi ta pravilnik v veljavo, prestanejo veljati: 
pravilnik ministrstva za vojsko in mornarico A. B. br. 837 
z dne 25. avgusta 1920* in vse ostale naredbe, ki naspro
tujejo temu pravilniku. 

V B e o g r a d u , dne 12. marca 1930.; A. t. br. 3102. 

Minister za vojsko in mornarico, častni adjutant 
Njegovega Veličanstva kralja, armijski general: 

Š t e v . S. H a d ž i ć, s. r. 

* Uradni list z dne 13. novembra 1920., št. 416/130. 

IZPISEK 
ш zakona oi povračilu stroškov službenega potovanja častnikov, vojaških 

pri vojski in mornarici. 
i 

Prilega št. 1. 

uradnikov in ostalih uslužbencev 

a a 
•a 
(D 
U o o. & 

Povračila za službeno potovanje. 
Člen 6. 

Služibeno potovanje je ono, ki se vrši po naročilu pristojnih starešin. Dokler 
> ves čas, prebit na poslu, ki je združen s tem potovanjem. 
rZa službeno potovanje brez trupe se priznavajo povračila po nastopni razpredelnici: 

traja tako potovanje, se 

Po činih 

Vojvodi in admiralu 
Armijskemu generalu, viceadmiralu, divizijskemu 

generalu, konteradmiralu, brigadnemu generalu, 
višjemu vojaškemu uradniku I. razreda . . . 

Polkovniku, kapetanu bojne ladje, višjemu voja
škemu uradniku II. razreda 

Podpolkovniku, majorju, fregatnemu in korvetne-
mu kapetanu, višjemu vojaškemu uradniku III. 
in IV. razreda 

Kapetanu I. in II. razreda, fregatnemu in korvet-
nerau poročniku, nižjemu vojaškemu uradniku 
in vojaškemu pisarju I. in II. razreda . . . . 

Poročniku in podporočniku, nižjemu vojaškemu 
uradniku in vojaškemu pisarju III. in IV. razreda 

Naredniku vodniku, mornariškemu in zrakoplov-
nemu vodji 

Naredniku in godbeniku IV. nižjega in vštetega 
III. razreda . . . . . 

Podnaredniku in godbeniku do IV. nižjega razreda 

Potnina 
dinarjev 

za vožnjo 
po želez
nici ali 
z avto

mobilom 

o 

> Л 

o 
> 

e a ;=• 
N r 

Л ft 
en C 4) —. 

.o 

5 

4 

3.60 

3 

2.50 

2 

1.50 
1 

•£? 

a 
'3 
t-
a 

a 
230 

200 

170. 

150 

120 

100 

60 

50 
40 

Za strokovno izobrazbo in nevarnost 
za življenje ob pregledovanju razne
su in razpočnih zmesi po § 290. za
kona o ustroju«vojske in mornarice, 
neglede na čin in zvanje vojaško-

kontrolne osebe, za en pregled 
dinarjev 

100 

Popolna dnevnica pripada, če se prebije na poslu nad 12 ur, polovica dnevnice pa pripada, če se prebije 
na poslu manj kot 12 ur. 
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P r i p o' ni b а : Ob koncu vsakega leta je treba potegniti pod 
poslednjim vpisom črto in primerjati vse na
bavljeno blago, razliko (saldo) pa vpisati pod 
črto v razpredelku 3. do 5. Saldo se ne pre
naša na prihodnje leto. 

Knjiga o prodaji spodaj označenih materialov 
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P r i p o m b a : Ob koncu vsakega leta je treba potegniti pod 
poslednjim vpisom črto in vpisati vsoto v raz-
predelke 3. do 5. Ta vsota se vpiše ob letnem 
primerjanju v knjigo o nabavah. 

Banove uredbe. 

VIII. No. 2599/6. L j u b l j a n a , dm© 6. maja 1930. 

Naredba 
o odpiranju in zapiranju t rgov insk ih in obr tnih 

obratovalnic v dravski banovini . 

iNa podstavi 61. 47 ministrske uredbe o odpiranju in 
zapiranju trgovinskih in obrtnih obratovalnic (podjetij) in 
o delovnem času pomožnega osebja z dne 16. aprila 1929, 
Službene novine z dne 19. junija 1929 št. 141/LIX., ter po 
zaslišanju pristojnih zbornic, določam čas, ko smejo biti 
v poedinih krajih dravske banovine trgovinske in obrtne 
obratovalnice odprte, takole : 

A. O b d e l a v n i k i h . 

Trgovinske obratovalnice. 

Člen 1. 

Trgovinske obratovalnice smejo, kolikor ni v nasled
njih členih določeno drugače, biti odprte: 

1. v okolišu policijske uprave ljubljanske poleti in 
pozimi od %8. do ИШ. du od 14. do 19. ure. 

2. v ljubljanskem okoliškem srezu poleti od 7. do 
%1B. in od И15. do 20. ure, pozimi od Уз8. do 5^13. in 
od УЛ4. do 19. ure. 

3. v brežiškem srezu poleti in pozimi od 6. do 13. in 
od 15. do 20. mre; v krajih Brežice in Sevnica poleti od 
7. do И13. in od 14. do 18. ure, pozimi od %8. do У* 13. 
in od 14. do 18. ure. 

4. v kamniškem srezu poleti od 6. do H13. in od 
5-414. do 20. ure, pozimi od 7. do % 18. in od 14. do 
20. ure; v mestu Kamnik poleti od 7. do % 13. in od 14. 
do УЛ9. ure, pozimi od 8. do 5413. in od M14. do 18. ure, 
ob sobotah poleti in pozimi do 7. do 5-ž 13. in od % 14. 
do 5419. ure. 

5. v kočevskem srezu poleti in pozimi od 547. do 12. 
in od 13. do 5420. ure; v mestu Kočevje poleti od 7. do 
12. ure in od % 14. do 19. ure, pozimi od 548. do 12. in 
od 13. do 18. mre, v sobotah eno uro dalje, to je poleti do 
20. in pozimi do 19. ure. 

6. v kranjskem srezu: 
a) sodni okoliš Kranj: poleti od 548. do 12. in od 

14. do 5419. ure, pozimi od 8. do 5413. in od 54 14. do 
18. ure, i 

b) sodni okoliš Tržič: poleti in pozimi od 7. do 13. 
in od 14. do 19. ure. 

7. v krškem srezu: poleti od 6. do K13. in od 5414. 
do 19. ure, pozimi od 7. do 5413. in od 5414. do 19. ure; 
v mestu Krško poleti in pozimi od 7. do 5413. in od 5414. 
do 19. ure. 

8. v laškem srezu: poleti in pozimi od 7. do 5413. in 
od 5414. do 18. ure; v trboveljski im dolski občini poleti 
od 7. do 12. ni od 54 14. do 5419. ure, pozimi od 7. do 12. 
in od 13. do 18. ure; v občinah Laško, Sv. Krištof, Dol 
pri Hrastniku in Trbovlje smejo biti trgovinske obrato
valnice ob plačilnih dneh Trboveljske preinogokopne 
družbe za eno uro dalje odprte. 

9. v litijskem srezu: poleti od 6. do 54 13. in od 54 14. 
do 19. ure, pozimi od 7. do K13. in od 5414. do 19. urè. 

10. v logaškem srezu: poleti od 547. do K13. in od 14 
do 19. ure, pozimi od 7. do 12. in od 13. do 18. ure. 

11. T novomeškem srezu: poleti od K 8. do K13. in od 
14. do 19. ure, pozimi od 8. do 54 18. in od 14. do 19. ure. 

12. v radorljiškem sreau: poleti od 6. do 12. in od 14 
do 20. ure, pozimi od 7. do 12. in od 13. do 19. ure. 
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13. v področju škofjeloške sreske izpostave: poleti od 
7. do ll?. in od 34 14. do 3419. mre, pozimi od 348. do 12. 
in,od 3414. do 3419. ure, pozimi od 34 8. do 12. in od 
V 14. do 19. tire. ' ' " " " ; , . . , .. 

14. T celjskem srezu: poleti od 347. do, У, 13. in od 
V14. do 3420., ure, pozimi od 7. do 3413. in od' 3414. do 
18. ure, v mestu Celju in občini celjska okolica celoletno 
od : 348. do 12. in od 14. do 19. ure. 

15. T gornjegrajskem srezu: poleti od 347. do 3413. io 
od 3414. do 3420. ure, pozimi od 7. do K 13. in od 3414. 
do 49. ure. 

16. T konjiškem in ljutomerskem srezu: celoletno od 
6. do 12. ure, v občinah Konjice trg, Loče, Oplotnica, 
Vitanje in 2ice celoletno od 347. do 34 13. in od 14. do 
19. ure, v občinah Gornja Radgona, Ljutomer in Veržej 
poleti od 347. do 3413. in od 3414. do 19. ure, pozimi od 
У,7. do УЛЗ. in od 3414. do 18. ure. 

17. v dolnje-lendavskem in morškosoboškem srezu: 
celoletno od 6. do 12. in od 14. do 19. ure. 

18. v grerih Maribor, desni in Maribor, levi breg: 
poleti od 6. do 3413.'in od 3414. do 20. ure, pozimi od 
7. do K13. in od 3414. do i'9. ure; v mestu Maribor celo
letno od 348. do 3413. in od 14. do .3410. ure. 

19. T prevaljskem srezu: poleti od 347. do 20. ure, 
pozimi od 7. do 19. ure; v občinah Črna, Dravograd, Gu-
štanj, Marenberg, Mežica, Muta, Preval je, Ribnica na Po
horju, V.uhred in Vuzenica poleti od 7. do 3413. in od 14. 
do 19. ure, pozimi od 348: do 34 13. in oŠ 14. do 19: ure. 

20. v .ptujskem srezu:. poleti /od. 347: do. 34Ì3. in od 
3414. do 20. urèi'pozimi od 348."do' Ï9. ure; v mestu Ptuj 
celoletno od 7. do 341Š. in od 3414.do 1& ure;, v mestu 
Ormož poleti od 34 7. do ' 3413. in od 3414. do Ì9.",ure, 
pozimi.od 348. do 18. ure. 

21. v slovenjegraSkem srezu: poleti4od 348. do 12. in 
od 3414. do 19. ure, pozimi od 8.. do, 12. in od 13. do 
19. ure.. . . . . . • 

22. v šmarskem srezu: poleti od 347. do 12. in od 13. 
do K 20. ure, pozimi od 7. do 12. in od 13.do 19. ure; т 
zdravilišču Rogaška Slatina poleti od 6. do 3413. in od 
14. do .34.21. ure. . 

23. v cabarskem srezu: celoletno od 6. do 12. in oti 
3414. do 3420. ure. 

Člen 2. 

Trgovine z mešanim,'špecerijskim in kolonialnim 
blagom, delikatesne tagovine, kramarske obratovalnice in 
branjarije smejo biti odprte: 

1. v okolišu policijske uprave ljubljanske: poleti in 
pozimi od 7. do, 13: in od 14. do 19. ure. 

- 2. v sodnem okolišu Kranj: poleti od 7. do 12. in od 
14. do 19. we, pozimi od 348. do 3413. in od 3414. do 
3419,'ure. , 

„,. 3.ry bivši mariporski oblasti: celoletno od 7. do 12. 
in od 14. do 19. ure. 

4. v cabarskem srezu: poleti od 6. do 15.,in od 14 
do 20. ure, pozimi od 7. do 12. in od là. dò 20. ure. 

'"•.-.." '•• • • ' Ölen 3 . , ; ."'..' ..' '' 

; Trgovine e' papirjem, pisarariškimi m Solekimi ipred-
meti,rkakor tudi knjigarne smejo biti odprte:; . . ; . ; 

• i.i.v MvSi ljubljanski oblasti: celoletno od 348. do 
3413r.inod Ш4С dó-19:. ure.: > ." iiu ',.: .,>.. 

1 ':„• 2. v bivši mariborski oblasti: celoletno od 348. do 12. 
in od 3414. do УгИ9. ure. 

Člen 4. 

V okolišu policijske uprave ljubljanske smejo biti 
odprte: 

a) trgovine z manufakturnim, galanterijskim/in mod
nim blagom poleti in pozimi od 8. do 3413. in od 14 do 
3419. ure. 

b) trgovine z železnino poleti od 348. do 3413. in od 
14. do 19. ure, pozimi od 8. do 3413. in od 14. do 19. ure. 

Ölen 5. 

Cvetličarne smejo biti odprte: celoletno od 348. do 
3413. dn od 3414. do 20. ure. 

Člen 6. 

Pekarske prodajalnice smejo biti odprte: celoletno 
od 5. do 20. ure. 

V cabarskem srezu: celoletno od 6. do 21. ure; trgo
vine kruha in Deciva od 7. do 20. ure. 

Člen 7. 

Slaščičarne smejo biti odprte: poleti od 5. do 22. ure, 
pozimi od 6.-do21. ure, neglede na to, so i i v zvezi ali 
ne s prodajanjem alkoholnih ali néalkoholnih pijač. 

V cabarskem srezu: celoletno od 8. do 20. ure brez 
prestanka. 

Člen .8. 

Mesnice in prekajevalnice (prodajalni lokali) smejo 
biti odprte: .,'••, 

1. v bivši ljubljanski oblasti: 
a) stalne prodajalne celoletno od 6i do 3413. in od 

17. do 19. ure, . •• ,- .. : 
b) mesarske stojnice in barake smejo obratovati ce

loletno od 5. do 14. ure. 
2. v bivši mariborski oblasti: celoletno od 5. do 11. 

iin od 16. do. 20. ure. 
3. v Cabarskem srezu: celoletno od 6. do 12. in od 

14. do 20. ure. 

Člen 9. 

Mlekarne smejo biti odprte: poleti od 5. do 22. ure, 
pozimi od 6. do 21. ure. 

One mlekarne, ki prodajajo poleg mleka in mlečnih 
izdelkov tudi druga živila, imajo obratovalni čas odmerjen 
po členu 2. • • • . . • - . 

Člen 10. 

•' Poslovanje v kioskih, na stojnicah, cestnih križiščih, 
na nezagrajenih prostorih, po vežah, hodnikih in bara
kah' ni dopustno1 ob 'času, ko inorajo biti 'zaprte druge 
trgovinske obratovalnice za dotično blago. •' 

'Izjemoma : se dovoljuje trgovcem, ki '•- se > bavijo iz-
Mjučno e prodajo presnega sadja in presne zelenjave ter 
trgovcem s slaščicami, obratovanje na stojnicah in drugih 
'zgoraj navedenih prostorih poleti in pozimi !od 6. do 
20. ure. Če prodajajo tpoleg navedenih, še "druge predmete, 
•velja za njihove obratovalnice čas, kakršen je-določen 
za vse druge trgovinske obratovalnice. : : i 
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Člen 11. 
(Prodajanje in krošnjarjenje po ulicah in hišah je po 

18. url prepovedano. 
Navzlic temu je dopustno prodajanje novim, revij in 

časopisov, pečenega 'kostanja, brezalkoholnih pijač, alve 
in sladoleda, presnega in posušenega sadja in kuhanih 
klobas po ulicah do 22. ure. Po javnih lokalih se smejo 
prav tako do 24. ure prodajati novine, revije in časopisi, 
a kočevski predmeti, cvetice, podelano sadje in presno 
sadje ves čas, dokler so javni lokali odprti. 

Ölen 12. 
Okrepčevalnice, vinarne in Zganjarne in sploh obra

tovalnice v katerih se točijo alkoholne pijače in prodajajo 
nirala jedila izključno za konsum v lokalu, smejo biti 
odprte od 7. do 21. ure. 

•Če pa se točenje izvršuje v obratovalnicah, v katerih 
se prodaja tudi blago za uporabo zunaj4 lokala, velja za 
te, obratovalnice v členu 1., odnosno 2. določeni obrato
valni čas. • 

• J : Ölen 13. 

Točilnice brezalkoholnih, pijač, javne kuhinje, mlečne 
okrepčevalnice smejo biti odprte poleti od 5. do 22. ure, 
pozimi od 6. do 21. ure. •. 

Ölen 14. 

(Bančni zavodi, posojilnice in zavarovalnice smejo biti 
odprti celoletno od 8. do-13. 'in od 15.' do.,18. ure; če pa 
je za poedino stroko ali posamezno podjetje uvedeno aie- : 
prestano obratovanje, pa celoletno od M! 8. do 14. ure. 

V čabar&kem -srezu: celoletno od 7;,.do 20. ure. 

Člen 15. . 
''' Pisarne industrijskih podjetij, veletrgovine brez na

drobne prodaje, poslovalnice in skladišča agénturnih in 
komisijskih trgovin in blagovne razpošiljalnice smejo biti 
odprte celoletno od 8. do 13. in od 15. do 18. ure, če pa 
je za posamezne teh strok ali posamezno podjetje uve-

' ileno neprestano poslovanje, celoletno od A%, do 14. ure. 
V cabaa-skem grem: celoletno od 7. do 20. u r e s pol-

deno nepretrgano poslovanje, celoletno od H! 8. do 14. 
ure. 

Ölen 16. : 

Podjetja za prevažanje, natovarjanje in raztovarjauje 
blaga na železniških postajah in v rečnih pristaniščih in • 
podjetja za prevažanje blaga smejo obratovati poleti od 
5. do 20.. ure,.pozimi od 6. do 19..ure. . . . . . . ._ 

V čaibarskem sreau: celoletno od 7. do 20. ure, pri 
osemurnem delavniku pisarniškega osebja. 

Zunanji posli teh podjetij se morejo vršiti 12 tri
dnevno brez prestanka, za primer potrebe pa more biti 
poslovanje podaljšano do 22. ure. 

.Člen'17. 
V času, določenem za opoldanski odnior, je v krajih, 

v katerih to ni dopustno že po predidočih določilih te 
naredbe, obratovanje dovoljeno : 

i. za odprte stojnice in krošnjarje, 
2. za slaščičarske prodajalnice, če so združene s sla-

šocarekimi "obrtnimi delavnicami, 
3. za ostale obratovalnice: 
a) ob dneh letmli in mesečnih sejmov; , 

b) ob dneh tedenskih sejmov, toda največ trikrat 
tedensko, 

c) na soboto pred Veliko досјо in binkoštmi in na 
dan pred božičem, 

d) na veliki četrtek v srezu murskosoboškem in 
e) z dovoljenjem pristojnega prvostopnega obče? 

upravnega oblastva, kadar je to potrebno, da se prepreči 
kvarjenje blaga zbog atmosferskih vplivov. 

Obrtne obratovalnice. 

Člen 18. 

Obrtne obratovalnice smejo, v kolikor ni določeno v 
naslednjih členih drugače, biti odprte in.sicer: 

1. v bivši ljubljanski oblasti : celoletno od 7. do, 12 in 
od 13. do 18. ure. 

Obratovalnice strok, navedenih v členu 23. odst. 1. 
uvodoma navedene ministrske uredbe od 7. do 12. in od 
13. do 16. ure. ' '••':••• 

Obratovalnice strok, navedenih v členu 23., odst. 2. 
iste uredbe od 7. do 12. .in od.13. do 17. ure. 

2. v bivši mariborski oblasti: v vseh mestih ju. irskih 
občinah oblasti, vštevši Dolnjo L o d a v o in ' Mursko. So
boto ter predmestne občine Krčevina, Lajteršberg, Po-
brežje, Studenci,-Tezno iz mariborskih srezov, krâ^i: Breg, 
Gaberje, Leve !in Zavodno iz celjskega in občina Breg iz 
ptujskega sreza celoletno od 7. do 12. in'od, 13. do 18,' ure. 

3. v čabatskem srezu: od 7. do 12. in od ^'14. do 
%21. u r e . '• " ' •' - . • • • • • . J- -• 

Obrtne obratovalnice v vaseh cele banovine smejo 
biti odprte neomejeno in zanje ne veljajo določila te 
uredbe glede odpiranja in; zapiranja obratovalnic ob de
lavnikih. . ' . , ' ' , '..' . ,... 

. . ; ' ' , . '• ,ö ien ' l9 . . " . •; u . : '.'.. _ V , 

Brivske, frizerske,, lasuljarske in kcemetične obrtne 
obratovalnice smejo biti odprte: 

1. v bivši ljubljanski oblasti: 
a) v mestu Ljubljana od 'A 8. do 12. in od ^14. do 

19. ure, ob sobotah in dnevih pred prazniki pa eno uro 
dalj; t. j . do 20. ure. 

!b) na periferiji ljubljanski, t. j . v. občinah "Moste, Vič 
in Zgornja Šiška tako, kakor v Ljubljani; le .ob sobotah 
in dnevih pred prazniki nepretrgoma od %8. do: 21. ure. 

c) povsod drugje od,7. do 20. ure, ob sobotah In 
dnevih pTed prazniki pa od 7. do 21. ure. 

2. v bivši mariborsfci oblasti: poleti od 7, do.'И13. in 
od 14. do 19. ите, pozimi od A8. do Ji l3. in od 14V da 
19. ure, s pristavkom, da smejo obratovati:' ' '-. 

a) ob sobotah in dnevih pred sobotnimi prazniki do 
21. ure brez opoldanskega odmora, izvzemši: obratoval
nice v mariborskih predmestnih občinah Krčevina, Laj
teršberg, Pobrežje, Studenci in Tezno, kjer se > zapifajo 
ob 20. uri, 

b) ob dnevih p r e d ostalimi prazniki do 20. u f e brez 
opoldanskega odmora in '"•••' 

c) na veliki petek, petek pred binkoštmi, predzad
nji dan pred božičem in na Šilvestrovo rio 91-.'nré. 

3. v žabarskem srezu: celoletno Od 7. do 13. in od 
14. do 20. urè.•';•' •• " -' 

V sobotah- id dan pred prazniki smejo poslovati do 
?!. ure, a pred božičem, Veliko nočjo in binkoštmi do 
22, ure. Poldnevni odmor ni predpisan v sobotah i n na 
'dan pred (ïerkvenimi prazniki, na katere morajo biti 
obratovalnice ves dan zaprte. ., 
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Člen 20. 

Čistilnice in likalnice obleke in perila smejo obra
tovati ob sobotah in pred prazniki, ob katerih marajo biti 
ves dan zaprte, do 22. ure. 

V čabarskem srezu smejo obratovati v istem času 
kot. bnrvnice. 

Člen 21. 

Fotografske obratovalnice smejo biti odprte od 8. do 
13. in od K14. do 19. ure. 

Ölen 22. 

Kovaške in ikolarske delavnice smejo obratovati ce
loletno od 6. do IS. in od 14. do 18. ure. Podkovanje konj 
in živine je dopustno ob .vsakem dnevnem času od 6. d.) 
20. ure. 

Člen 28. 

Opravljanje obhodnih obrtov (brusa&kega, dežnika.--
skega, steklarskega, vezanja loncev .in drugo) je .po 18. uri 
prepovedano. 

Člen 24. 

Preko določene meje, in sicer največ za dve uri 
zvečer^ y nobenem primeru pa preko 22. ure, smejo biti 
vse trgovine in obrtne obratovalnice odprte: 

, a) dan pred sv. Kralji\ pred božičem, velikonočno 
nedeljo in ob dneh letnih in mesečnih sejmov, 

b) z dovoljenjem prvostopnega občerupravnega obla-
stva po dneh pred velikimi narodnimi shodi. 

Člen 25. 

V kopališčih in letoviščnih krajih:- na Bledu, Boh. 
Bistrici in ob Bohinjskem jezeru, v /Kranjski gori, .Dovjem, 
Mojstrani, v Dol. Toplicah in Laškem, Rogaški Slatini in 
Dobrni smejo biti trgovinske in obrtne obratovalnice od
prte poleti za čas, dokler traja sezona, od 7. do 21. ure in 
kolikor niso določene s to naredbo posebne izjeme. 

B. Ob n e d e l j a h . 

Člen 26. 

Vse trgovine in obrtne obratovalnice morajo ostati 
ob nedeljah ves dan zaprte, le kolikor niso dovoljene 
s to naredbo izjeme. 

Člen 27. 

Kljub predpisu predhodnega člena smejo ob ne
deljah biti odprte 

a) ves delovni čas: 
1...kavarniške, restavracijske, gostilničareke, krčmar

ske in hotelske obratovalnice. 
2. Obratovalnice, ki se bavijo izključno s točenjem 

brezalkoholnih pijač. 
3. slaščičarne: v zvezi ali ne v zvezi s prodajanjem 

alkoholnih in nealkoholnih pijač. 
4. javne kuhinje, točilnice brezalkoholnih pijač, ob

rati, kjer se prodajajo čevabčiči, mlekarne. -
5. prodajalnice časopisov in revij. 
6. fotografska podjetja. 
7. obratovalnice za pogrebno opremo. V krajih, kjer 

ni takih posebnih obratovalnic,, se smejo odpreti v sili 
izjemoma tudi druge obratovalnice, če je treba oddati 
potrebno pogrebno opremo. • • • 

• 8. barake in šotori -pri cerkvah zaradi prodajanja 
nabožnih slik, knjig' in drugih nabožnih predmetov,' 

igrač, medičarskih izdelkov, sladoleda, kruha, jedi in 
pijače, hladilnih brezalkoholnih pijač ob verskih pro
slavah, ko se ljudstvo v izrednem številu zbira iz daljne 
okolice. 

V vaseh, trgih in mestih z največ 5000 prebivalci 
smejo biti ob teh dneh odprte vobče vse trgovinske in 
obrtne obratovalnice. 

9. vse trgovinske in obrtne obratovalnice: 
a) če je ob teh dneh letni sejem, 
b) poslednjo nedeljo pred božičem, '•' 
c) če je praznik, ko morejo biti obratovalnice za

prte ves dan, na soboto ali ponedeljek, 
d) ob višji sili, 
e) prevažanje stvari z vozovi, če se po krajevnih 

občinah stanovalci'selijo in je nedelja na poslednja dva 
dneva ali na prve tri dni v mesecu. 

10. na božji poti' na Brezje je .prodajanje svetinj, 
odpustkov in medičarskih izdelkov dovoljeno od 7. do 
17. ure. 

b) do 14. ure 
obratovalnice, v katerih se prodajajo gostom za ta

kojšnji konsum v lokalu izključno mrzla jedila in alko
holne pijače z omejitvijo, da je prodaja blaga za porabo 
zunaj obratovalnice prepovedana. 

c) dopoldne. 
1. podjetja za natovarjenje in raztovarjenje blaga 

na železniških postajah' in v rečnih pristaniščih in pod
jetja za prevažanje blaga z vozovi. 

2. prodajalnice pekarskih izdelkov. 
3. mesnice in prekajevalnice, • mesarske stojnice in 

barake; in sicer- od 5: do 10. ure. 
4. prodajalnice, v katerih se prodajajo izključno 

lahko pokvarljiva živila, kakor: presna zelenjava,,pres
no meso, presne ribe, zaklana perutnina' in divjačina, 
in sicer od 6.. do 12. ure. 

5. cvetličarski obrati. 
d) samo dve uri, t. j . od 8. do 10. ob nedeljah do

poldne: trgovinske in obrtne obratovalnice. 
, Izvzeti so nastopni kraji, za katere je odrejen po

poln nedeljski počitek: 
a) ves okoliš policijske uprave ljubljanske, izvzemši , 

vas Dravi je, občina Zgornja Šiška, ', 
b) občine v srezu ljubljanska okolica: Dev. Marija 

v Polju, Dobrunja vas, Kožarje, občina Dobrovska, občini 
Jezica in Rudnik, 

c) mesto Kranj in njega okolica v razdalji 5 km, 
č) Maribor in občine Krčevina, Lajteršberg, Pobrež-

je, Studenci in Tezno. 
Izjema ne.velja za božično, velikonočno in binkošt-

no nedeljo in tüdi ne za nedelje, na katere se praznuje 
•državni ali verski praznik, če morajo biti obratovalnice 
ves dan zaprte. 

Člen 28. 

Brivske, frizerske in kosmetične obrtne obratoval
nice smejo biti odprte ob nedeljah do 12. ure, kolikor 
ni z določilom predidočega člena točka a) 9 dovoljeno 
daljše obratovanje. 

V primerih izkazane potrebe, posebno v predpust-
nem času, smejo biti te obratovalnice v poedinih krajih 
bivše mariborske oblasti odprte tudi ob nedeljskih po
poldnevih od 17. do 19. ure, toda le na prijavo, ki jo 
vloži pristojna delodajalska organizacija najkesneje tri 
dni poprej pri pristojnem prvostopnem obeeupravaem 
oblastvu, katero prepove tako izjemno obratovanje, če 
smatra, da za to ni tehtnih razlogov. 
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Člen 29. 

Ob nedeljah je dovoljeno izdelovanje pekarskega 
peciva, toda samo: 

1. pekarnam za bolnice, sanatorije, ter pekarnam v 
zdraviliščih, kopališčih in letoviščih. 

2. pekarskim delavnicam v krajih, kjer se določa 
tedenski odmor, ko morajo te obratovalnice biti zaprte, 
za čas od 12. ure v nedeljo do 24. ure v ponedeljek. 

3. vsem pekarskim' delavnicam zadnji dan pred 
božičem. 

Člen 30. 

Ob nedeljah se sme v času, kadar je dovoljeno pro
dajanje, raznašati pecivo, meso, slaščice in mlečni iz
delki iz delavnic in prodajalnic po hišah, dočim je ves 
dan dovoljeno dovažanje piva, ledu, sodavice, mineral
nih vod, brezalkoholnih pijač in sličnih proizvodov. 

Člen 81. 

Vsako krošnjarjenje je ob nedeljah prepovedano. 
Izjemoma se dovoljuje • tudi ob teh dneh ves' dan 

do 22. ure prodajati po ulicah in po javnih' lokalih 
cvetice, kočevske predmete, pečen kostanj, presno in • 
posušeno sadje, kakor tudi kuhane klobase, in sicer če 
se omejuje to prodajanje samo na te predmete, poleti 
pa ob istih pogojih še brezalkoholne pijače, alvo, sla
doled in ostale medičarske izdelke. 

Prodajati po ulicah in javnih lokalih novine, revije 
in časopise je dovoljeno ob teh dneh do 23. ure. 

Člen 32. . 

Kolikor ne navaja naredba v tem pogledu posebnih 
določb,.veljajo glede odpiranja in zapiranja ob nedeljah 
zâ obratovalnice, ki smejo v nedeljo biti odprte, isti 
predpisi, kakor za delavnike. 

C. Ob p r a z n i k i h . 

Člen 33. 

Ob državnih praznikih mora počivati delo v trgo
vinskih in obrtnih obratovalnicah: 

a} ves dan; 
1. na dan ujedinjenja Srbov, Hrvatov in Slovencev 

(1. decembra). 
2. na rojstni dan Nj. Vel. kralja (17. decembra). 
b) v času med slovesno službo božjo, a največ 2 

uri, po odredbi 'prvostopnega obče-upravnega oblastva. 
1. na Vidov dan (28. junija). 
2. na dan vseslovenskih apostolov Cirila in Metoda. 

Člen 34/ 

Prav tako morajo biti trgovinske in obrtne obrato
valnice zaprte ob teh verskih praznikih, v kolikor niso 
določene izjeme s to naredbo, in sicer: 

a) ves dan 
v bivši ljubljanski in mariborski oblasti: 
1. na Novega leta dan (1. januarja). 
2. na dan sv. Treh Kraljev (6. januarja). 
3. na vel. petek v srezu murskosoboškem. 
4. na dan sv. Rešnjega Telesa. 
5. na dan Vseh svetnikov (1. novembra). 
6. na božični dan (25. decembra). 

v čabarskem srezu: 
a) za katolike: 
1. na prvi dan božiča. 
2. na novega leta dan. , 
3. na Telovo. 
4. na dan Vseh svetih. 
b) za pravoslavne: 
1. na prvi dan božiča. r 

2. na bogojavljenje. 
3. na dan sv. Save. 
4. na vel. petek. 
5. na spasov dan., 
b) popoldne 
za bivšo ljubljansko in mariborsko oblasti' 
1. na praznik sv. Jožefa (19. marca) z omejitvijo, 

da to ne velja za Prekfnurje. 
2. na praznik vnebohoda. 
3. na dan sv. Petra in Pavla (29. junija). 
4. na praznik Marijinega vnebovzetja (15. avgusta). 
5. na praznik Marijinega brezm. spočetja (8.' dec)! 
v čabarskem srezu: 
a) za katolike: 
1. na Spasovo. .. , 
2. na dan sv. Petra in Pavla. 
3. na veliko' Gospojnico. , 
4. na brezm. spočetje Marijino. 
5. drugi dan božiča. 
6. drugi "dan Vel. noči. 
7. drugi dan binkošti. 

Člen; 35. ,',, ..". 

Določbe, čl. 27, 28, 30, 31 in 32 veljajo analogno 
tudi za praznike, izvzemši božični dan.' ' 

,; : Člen'36. ' . '," 

Mesarskim mojstrom je prepovedano ob nedeljah in 
praznikih, navedenih v- prejšnjih členih te uredbe, ^sa
ko klanje živali in perutnine v času, dokler.so obrato
valnice odprte, razen če gre za zakol v sili. 

Č. O b č e o d r e d b e . 

Člen 37. 

V času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, mo
rajo biti zaprti vsi vhodi v prostore, ki so določeni za 
promet s strankami. Stranke, ki so v tem času še v 
obratovalnici, morajo biti postrežene. 

Lastniku obratovalnic in njegovim rodbinskim čla
nom je dovoljeno' bivati in delati v obratovalnici tudi v 
času, ko je za promet s strankami zaprta. 

;Clen3ß.,,; 

*' Če sé opravljajo v enem.lokalu ali |v dvèh ali več 
lokalih, ki so med seboj v zvezi, .posli različnih vrst, 
za katere je s to uredbo določen različen delovni čas, 
veljajo za take obratovalnice strožji predpisi. 

Isto velja tudi za primer, da je katerikoli V čl. 37. 
in 38. navedenih praznikov v nedeljo. 

Ш А ^ Ж ^ ; , ' -':'•.-. 
Člen 39. 

Za trgovinske obratovalnice se smatrajo po tej na
redbi tudi zadružne obrtne in industrijske obratovalnice. 
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Člen 40. 

Glede delovnega časa pomožnega osobja v trgovin
skih in obrtnih obratovalnicah veljajo določbe v čl. 22. 
do 36. min. uredbe. 

Člen 41. 

Za poletje se smatra čas od 1. aprila do 30. septem
bra; za zimo čas od 1. oktobra do 31. marca. 

Člen 42. 

Predpisov te naredbe ni uporabljati: 
1. na gostilne, kavarne, restavracije in hotele, za 

katere urejajo otvarjanje in, zatvarjanje posebni pred
pisi občih upravnih objastev. 

2. na samostalne male prodajalnice tobaka (trafi
ke), če se razen tobačnih izdelkov, kadilskih potrebščin, 
kolkov, taksnih papirjev, poštnih znamk, dopisnic in 
razglednic, srečk razrednih loterij, časopisov in revij 
ne prodaja v njih nobeno drugo blago; zanje veljajo 
predpisi monopolske uprave, če pa se te prodajalnice 
bavijo tudi s prodajanjem drugih potrebščin, ne smejo 
prodajati teh predmetov v času, ko so zaprte trgovinske 
obratovalnice v dotičnem kraju. 

3. na mlekarne. 
4. obratovalnice v zgradbi železniških postaj in na 

izletniških ladjah. 
5. na podjetja za prevažanje oseb in javno postrež-

ništvo. 
6. na potniško-turistovske biroje za prodajo kart, 

garaže in lokale, kjer se prodajajo avtomobili. 
7. na dela ob prevažanju lahko pokvarljivega blaga 

in.živih živali. . 
• 8. na prodajo čaja,, čokolade, kolačev, slaščic In slič-

ne-ga blaga v •bioskopih, koncertnih dvoranah, gledališčih, 
zabavišoih in podobnih lokalih, kamor smejo prihajati 
samo osebe, ki so plačale vstopnino. 

;9. na .popravijanje motornih vozil • in avirjonov ob 
nenadni pokvari in na njih oskrbovanje s potrebnim 
materialom. 

HO. na čiSčenje obratovalnic, nameščenje Izložb i n ' 
posle v višji sili. 

11. na delo ob linventariziranju, to le z dovoljenjem 
pristojnega prvostopnega upravnega oblastva. 

Za prodajanje na' trgih ob sejmih in ob trenem času 
veljajo predpisi, izdani od pristojnih oblastev za urejanje 
tržnega prometa. 

D. K a z e n s k e o d r e d b e. 

Člen 43. 

Lastniki obratovalnic, ki protivno predpisom te na
redbe obratujejo izven časa, določenega za odpiranje in 
zapiranje obratovalnic, se kaznujejo od Din 50 do 3000 
sorazmerno z obsegom obratovalnice. 

Prekrške predpisov preiskujejo, in kaznujejo pristojna 
prvostopna obča upravna oblastva. Zoper njihove raz
sodbe je dopustna .pritožba v 15 dneh po priobčitvi na 
kraljevsko bansko upravo dravske banovine, koje odločba 
je izvršna. V primeru neizterljivosti se denarna globa 
izpremeni v zaporno kazen analogno predpisom veljav
nega obrtnega reda. 

Pravica, naznaniti prekršitev predpisov te naredbe 
gre vsakemu državljanu, kakor tudi prizadetim organiza
cijam in zbornicam. 

Ölen 44. , , 

'Denarne kazni se stekajo v sklad za obrtno in trgo
vinsko šolstvo pri kraljevski banski upravi dravske ba
novine. ' ' • . . " . " • . 

E. K o n č n e o d r e d b e . 

Ta naredba stopi v veljavo s 15. dnem po objavi v 
Službenem listu kraljevske' banske uprave dravske ba
novine. Z njo se nadomesti пагеаоа Di vsega veliKega 
župana ljubljanske oblasti • % dne 21: decembra•'•1928, 
O. br. 2316/1(5, in naredba bivšega velikega župana v 
Mariboru od 31. julija 1928, O. br. 2060/1, in izgubi ve
ljavnost za ča barak i srez naredba'bivšega velikega žu
pana priinorsko-krajiške oblasti z dne 14. oktobra 192,,, 
br. 36.843. 

Ban: Serncc Dušan s. r. 

-6. ' 

•Na podstavi § 83. uredbe, o banskih davščinah za 
kritje izdatkov banovinskoga proračuna dravske bano
vine za leto 1930./1931. z dne 30. marca 1980. predpisu
jem ta-le 

Navodila * 
za pobiranje banovinske doklade na državno ^ 

trošarino na bencin. 

1. ДОа državno trošarino na bencin, potrošen v drav
ski banovini, se pobira banovinska doklada, ki znaša 
100 Din na ilOO kg bencina. To doklado pobirajo organi 
finančne kontrole ali občinski uradi ter jo sproti odda
jajo na čekovni račun kraljevske banske uprave. 

2. Banovinsko doklado na bencin plača tekom .24 ur 
oni, ki ga prejme na ozemlju dravske banovine iz rafi
nerije, trošarinskega ali carinskega shranišča, ali pa 
potem uvoza iz dugih banovin, odnosno iž inozemstva. 

3. Kdor prejme na območju dravske banovine ben
cin potem uvoza, z drugimi prevoznimi sredstvi ko z 
železnico, mora prejem tekom 24 ur prijaviti pristoj
nemu oddelku finančne kontrole ter plačati ustrezno 
banovinsko doklado. , , : ' • ' . . ' . 

4. Ta doklada se pobira izza dne 15. maja, 1930. in 
se steka v cestni fond pri kraljevski banski upravi. . 

5. Obča določila uredbe o banovinskih davščinah 
z dne 30. marca 1930. (Uradni list 249/50 z'tìne 16. aprila 
1930.) veljajo smiselno tudi za doklado na bencin. 

Ban: Sernec Dušan š. r.. 

Izdaja kraljevska banska uprava dravske banovine. Odgovorni urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
fiskain zalaga v Tiskarna >Merkur* v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michàlek v Ljubljani. 
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K R A L J E V I N A J U G O S LAVI JA 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

3. kos. V LJUBLJANI, DNE 22. MAJA 1930. Letnik I. 

7. Zakon o ureditvi .ministrstva za poljedelstvo. 
8. Dopolnitev odločb ministrskega sveta o draginjskih dokladah 

V S E B I N A : 
civilnih uradnikov in ostalih državnih uslužbencev in o dra
vinjskih dokladah državnih upokojencev. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

,7 . 

Mi 

ALEKSANDER I., 
po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za' poljedelstvo po zaslišanju predsednika Našega mini

strskega sveta 

Zakon 
o ureditvi ministrstva za poljedelstvo.* 

I. Ministrstvo. 

Ministrstvo za poljedelstvo je vrhovni urad za posle 
•kmetijstva* veterinarstva in agrarne reforme; upravlja ga 
minister za poljedelstvo. 

V pristojnost ministrstva za poljedelstvo kot vrhov
nega oblastva spada vrhovna voditev in vrhovno nad
ziranje vseh kmetijskih, veterinarskih in agrarnih poslov 
ia ustanov, kakor tudi' pripravljanje zakonskih pred-

• logov iz tega resoirta. 

• , § 2. 

Ministru pomaga pri delovanju ministrov pomočnik, 
ki se postavi s kraljevim ukazom. Izdaja odločbe in re
šitve, za katere ga pooblasti minister za poljedelstvo. 

§ 3, 

Ministrstvo za poljedelstvo se deli: 
na obči oddelek (I.), 
na oddelek za pridobivanje rastlin (II.), 

* »Službene novinè kraljevine Jugoslavije< z dne 
28. marca Ï9&).; št. 71/XXV. 

na oddelek za živinorejo (III.), 
na oddelek za: veterinastvo (IV.), 
na oddelek za agrarno politiko (V.), 
na oddelek za agrarno reformo in agrarnopravne 

posle (VI.). 

§4. ' 

Vsakemu oddelku načeluje načelnik. Načelniki so 
podrejeni ministru ter so mu odgovorni za vse posle 
svojega oddelka. Vodijo posle svojih oddelkov, nadzirajo 
vse odseke in skrbe,» da se opravlja delo v oddelkih za
konito, hitro, pravilno in skladno. 

Oddelki se dele na odseke. , 
Obči oddelek ima dva odseka, oddelek za pridelo

vanje rastlin tri odseke, oddelek za živinorejo štiri od
seke, oddelek za veterinarstvo dva odseka, oddelek za 
agrarno politiko štiri odseke in oddelek za agrarno re-
foTmo tri odseke. Minister za poljedelstvo sme število 
odsekov s spajanjem »manjšati kakor tüdi poedine od
seke prenesti iz sestava poedinih oddelkov v sestav dru
gega oddelka. 

[Področje in naziv, poédinih odsekov odreja ministar 
za poljedelstvo v soglasnosti s predsednikom ministr
skega sveta. 

Načelniki za poedine oddelke se postavljajo e kra
ljevim ukazom; ostalo osebje pa razporeja po poedinih 
oddelkih minister za poljedelstvo, ki odreja s svojo na
redbo tudi uradnike, kateri naj vrše dolžnosti šefov po
edinih odsekov. 

V pristojnost poedinih oddelkov spadajo ti-le posli, 
in sicer: 

I. V pristojnost občega oddelka: 
1. vsi administrativni posli, ki se nanašajo na celo

kupno minietrstvo;, naba\iljanje vseh potrebščin mini
strstva; upravljanje celokupnega arhiva ministrstva; 
oskrbovanje inventarja in knjižnice; 

2. vsi oni posli po zakonu o ustanovitvi in ureditvi 
državne razredne loterije in po pravilnikih za izvrševa
nje tega zä¥ona, zä katere je pristojno ministrstvo; 

3., disciplinski posli po VIII. poglavju zakona o no
tranji upravi kakor tudi korespondenca o poslih disciplin
skega sodišča pri ministrstvu;, • 
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4. razvid o celokupnem osebju ministrstva za po
ljedelstvo; vodite v centralnih uslužbenskih listov in či-
novnih list uradnikov in uslužbencev, razen onih, ki jih 
postavljajo bani; na predloge strokovnih oddelkov izde-

• lobanje in obdelovanje postavitev, napredovanj, odliko
vanj, upokojitev in odpustitev vseh uslužbencev mini
strstva, razen onih, ki jih postavljajo bani; izdajanje po
trdil o službenih podatkih; dovoljevanje odsotstva, od
mora in bolovanja, kolikor ne spada to v pristojnost 
banov po zakonu o banski upravi; 

5. Vsa korespondenca o ocenjahju uradnikov in 
uslužbencev v ministrstvu po komisiji za ocenjanje; 

6. urejanje prejemkov, pokojnin in vobče vseh oseb
nih razmerij uradnikov in uslužbencev, razen onih, ki jih 
postavljajo bani; 

7. voditev poslov in knjig državnega kmetijskega 
fonda po odredbah zakona o pospeševanju kmetijstva; in 

8. ostali posli, ki ne spadajo po svojem značaju v 
nobenega ostalih strokovnih oddel.kqv. 

V sestavu tega oddelka sta tudi ministrov kabinet 
in .računovodstveni odsek. 

Kabinet ministra za poljedelstvo prevzema vso pošto 
in vse telegrame, ici so naslovljeni neposredno na mini
stra; odpravlja ministrovo osebno korespondenco ter 
skrbi za prijavljanje in sprejemanje oseb, ki zahtevajo 
sprejem pri ministru, in vse- druge posle, ki mu jh na
laga minister. 

'Računovodstveni odsek izdeluje ob sodelovanju vseh 
oddelkov proračunski predlog ministrstva; zahteva otvar-
janje in- zatvarjanje kreditov v mejah proračuna in po 
zahtevah, dobljenih od pristojnih oddelkov; pripravlja 
naredbe za izplačilo iz kreditov, otvorjenih za stalne iz
datke; skrbi, da se trosijo proračunski krediti samo za 
.potrebe, za katere so namenjeni;, vodi vse računske in 
depozitne knjige, kakor tudi kontrolnik osebja 4er oprav
lja vse ostale posle po zakonu o državnem računovodstvu 
in po pravilniku o poslovan ju. računovodstvenih odsekov 
pri ministrstvih. 

II. Y pristojnost oddelka za pridelovanje rastlin : 
1. usmerjanje poslovanja in vrhovno nadzorstvo nad 

državnimi in banovinsMmi kmetijskimi organi' in usta
novami, ki imajo za nalogo, pospeševati pridelovanje 
rastlin (kmetijske poiakusne in kontrolne postaje, državne 
in banovinske kmetije, enološke postaje, selekcijske po
staje, sadni in trtni razsadniki, agrobotanični odseki, fi-to-
patološki zavodi in podobni zavodi); 

2.neposredno nadzorstvo nad kmetijsko poizkusno 
in kontrolno postajo v Topčideru; 

3. izkoriščanje vseh odredb iz zakonov, s katerimi se 
pospešuje pridelovanje rastlin, kolikor je pridržano iz
vrševanje teh odredb z zakoni samimi pristojnosti mini
strstva za poljedelstvo, kakor tudi vrhovno nadzorstvo 
nad izvrševanjem ostalih odredb teh zakonov, kolikor je 
odkazano njih izvrševanje s temi zakoni samimi v pri-
istojnost kraljevskim banskim upravam. 

. III. V pristojnost oddelka za živinorejo: ' 
1. vrhovno nadzorstvo nad vsemi posli glede pospe

ševanja živinoreje; 
2. odrejanje pasemskih okoljišev za vse vrste živine; 
3. vrhovno nadzorstvo had kobilarnami in ' živino

rejskimi zavodi; 
- • ' 4. vrhovno, nadzorstvo nad svilarskim, proizvajanjem 
v diržavi in uprava državnih svilorejnih ustanov ; 

5. vrhovno nadzorstvo nad pospeševanjem sladko
vodnega in pomorskega ribarstva, čebelarstva in podob
nih gran živinoreje. 

IV. V pristojnost oddelka za veterinastvo: 
-t 

1. vrhovno nadzorstvo nad pravilnim in enotnim upo
rabljanjem« zakona o odvračanju in zatiranju živalskih 
kužnih bolezni in nad' ukrepi za zatiranje invazijskih 
bolezni; • • • . ' . 

12. statistika o stanju in gibanju živalskih kužnih 
bolezni v državi in v inozemstvu, o cepljenju, klanju, 
izvozu, uvozu .in provozu živine, živalskih sir ovin m ži
valskih proizvodov po podatkih, ki jih zbirajo in urejajo 
kraljevske banske uprave; 

3. ustanavljanje bakterioloških, epidemioloških in se
roloških zavodov in podkovskih šol in vrhovno nadzorstvo 
nad.njimi; neposredno nadzorstvo nad centralnim vete
rinarskim bakteriološko-serološkim zavodom v Beogradu; 

4. urejanje in kontrola prometa z živino, živalskimi 
sirovinami in proizvodi v zunanjem prometu in skrb za 
točno izvrševanje veterinarskih konvencij, sklenjenih s 
tujimi državami; 

5. sodelovanje pri sklepanju veterinarskih konvencij; 
6. upravljanje, državnega fonda za zatiranje žival

skih kužnih bolezni in veterinarskega fonda, .kakor tudi 
vrhovno nadzorstvo nad občinskimi veterinarskimi 
fondi; in 

7. sestavljanje letnih veterinarskih poročil. 
V. V pristojnost oddelka za agrarno politiko: 
1. nadzorstvo nad srednjimi kmetijskimi šolami; njih 

ustanavljanje ureditev in. vzdrževanje ; 
2..vrhovno nadzorstvo, nad .nižjimi kmetijskimi .šo

lam, tečaji itd. in odločanje o učnem programu na šo
lah, uporabljanju učnih knjig, dolžnostih učiteljskega 
osebja in odobravanje izključitev iz srednjih kmetijskih 
šol za vselej; 

3. ustvarjanje občih ugodnih pogojev za ustanavlja
nje in razvijanje kmetijskih organizacij vseh oblik; 

4. vrhovno nadzorstvo nad kmetijskimi organizaci
jami vseh oblik (poljedelske zadruge in njih zveze, kme
tijske družbe, ustanove za kmetijski kredit in kmetijska 
zavarovanja itd.) ; 

6. kmetijska statistika za vso državo po podatkih, ki 
se zbirajo pri kraljevskih banskih upravah; 

6. 'skrb za ustvarjanje čim ugodnejših1 občih pogojev 
za povećavanje, izboljševanje in pocenjevanje kmetijske
ga proizvajanja s tem, da se prikrajav ta namen, davčna, 
carinska;, prometna in trgovinska politika za dosego tega 
namena ob sodelovanju1 s pristojnimi ministrstvi;'in v 

7. sodelovanje pri sklepanju"trgovinskih pogodb in 
konvencij. •/••>• 

VI. V pristojnost oddelka za agrarno reformo in 
agrarnopravne posle: 

A. Za^severne krajine: . '•• 
1. izdelovanje načrta,za izvajanje obče kolonizacije 

v severnih krajinah, po katerem se rezervirajo površine, 
s katerimi razpolaga banska .uprava, in one, s katerimi 
razpolaga neposredno ministrstvo za poljedelstvo; 

2. vrhovno nadzorstvo nad kolonizacijo in dodelje
vanjem zemlje krajevnim prebivalcem; kd ju vrši ban v 
območju svoje banovine; 
':.•' 3. reševanje prošenj dobrovoljcev, beguncev, optam-
tov in kolonistov iz drugih banovin za dodelitev zemlje; 
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4. whovno nadzorstvo nad obstoječimi kolonijami in 
zlasti razvid o naseljenih in nenaseljenih dobrovoljcih 
v vsej državi dn vrhovno nadzorstvo nad njih kolonijami 
v gospodarskem in občem kulturnem pogledu; in . 

ó. dokončne odločbe o določanju dn izločanju zem
ljišč velikih posestev in. odobravanje odvajanja in obre-
menjanja zemljišč velikih posestev. Pogodbe o fakulta
tivnem odkupovanju že določenih agrarnih interesentov 
(glej pravilnik o fakultativnem odkupovanju agrarnega 
zemljišča št. 31.60.1/25 z dne 6. oktobra 1925., člen 1., 
točka 1.) odobruje banska uprava. 

B. Za južne krajine: 
1. izdelovanje načrta za izvajanje obče kolonizacije; 
2. odločanje o vseh vprašanjih kolonizacije, ki so 

pridržana po zakonu o naseljevanju novih južnih krajin 
za pristojnost ministrstva; 

3. vrhovno nadzorstvo nad kolonizacijo domorodcev 
in dodeljevanjem zemlje krajevnim prebivalcem, ki ga 
vrši ban v območju svoje banovine; 

4. ustvarjanje ugodnih pogojev za naseljevanje in 
kulturno in ekonomsko povzdigo agrarnih interesentov 
(kolonistov, dobrovoljcev in domorodcev); 

6. izvajanje osnovnih načel agrarne reforme glede 
nakupovanja zasebnega zemljišča in dokončno odločanje 
o prodajah takega zemljišča; 

6. vrhovno nadzorstvo nad kolonizacijo, ki se vrši 
z odkupom zasebnega zemljišča; 

7. podpiranje z materialnimi in drugimi sredstvi 
društev, naseljencev in drugih agrarnih interesentov in 
njih zvez sporazumno z banskimi upravami in vrhovno 
nadzorstvo nad njih poslovanjem; in 

8. reševanje pritožb v stvareh notranje kolonizacije 
v Bosni in Hercegovini, pritožb o visokih pašnikih in 
pritožb glede dajanja denarne podpore agrarnim intere
sentom, ki se naseljujejo na agrarnem zemljišču. 

G. V severnih in južnih krajinah: 
1.'.nadzorstvo nad odmerjanjem in zbiranjem zakup

nine, odškodnina za oranje in seme in poplavnih pri
spevkov ž zemljšč velikih posestev, oddanih v začasni 
zakup, in vknjiževanje dohodkov; izdelovanje odločb za 
izplačilo začasne rente posestnikom oivčijskih posestev 
v južnih krajinah; obdelovanje in pobiranje 10%-nega 
prispevka od odsvojitev zemljišč velikih posestev, dovo
ljenih po banskih upravah, upravljanje kolonizacijskega 
fonda in izdelovanje odločb za uporabljanje tega fonda; 
obdelovanje odločb za brezplačen prevoz kolonistov in 
razvid o izdajanju bonov podrejenih uradov ш^ izdaja
nje bonov za brezplačen prevoz, če je to izrecno pri
držano pristojnosti ministrstva; in izvid o brez
obrestnih posojilih, izdanih zvezam agrarnih zajednic, 
vknjiževanje izplačil in povračil teh posojil; 

12. agrarnopravni posli, kolikor jih ne rešujejo na 
poslednji stopnji banske uprave. 

II . Organizacija zunanje službe. 

, •• § , 6 . 

. Za posle : kmetijstva, veterinarstva in agrarne re
forme, ki spadajo v pristojnost kraljevskih banskih иртау 
in p e s k i h načelstev, obstoje po zakonu, o banski upravi 
pri kraljevskih banskih. upravah kmetijski oddelki, in 

pri sreskih načelstvih potrebni organi (veterinarji, agrar
ni referenti). 

Glede njih pristojnosti in organizacije veljajo po
vsem odredbe zakona o banski upravi. 

III. Uslužbenci. 

.§ 7. 

Osebje ministrstva za poljedelstvo лпога imeti na
stopne kvalifikacije: 

1. Načelnik, šef kabineta, inšpektorji, svetniki, taj
niki, višji pristavi, pristavi in pripravniki občega oddelka 
morajo imeti pTavno fakulteto ali strokovno fakultetno 
izobrazbo; ekonom mora imeti kvalifikacijo računsko-
blagajniškega uradnika ministrstva za finance, arhivsko-
adiministrativm uradniki pa morajo imeti kvalifikacijo, 
odnosno pogoje za uradnike III. kategorije zakona o ci
vilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih. 

2. Načelnik, inšpektorji, svetniki, tajniki, višji pri
stavi, pristavi dn pripravniki oddelka za pridelovanje 
rastlin morajo imeti kmetijsko fakulteto. ' 

3. Načelnik, inšpektorji, svetniki, tajniki, višji pri
stavi in pripravniki oddelka iza živinorejo morajo imeti 
kmetijsko fakulteto. 

4. Načelnik, inšpektorji, svetniki, tajniki, višji pri
stavi in pripravniki oddelka* za veterinarstvo morajo 
imeti -veterinarsko fakulteto. 

5. Vsi uradniki oddelka za agrarno politiko morajo 
imeti kmetijsko fakultetno ali tej enako izobrazbo, ra
zen statistiko v, kjer je dopustna tudi' kvalifikacija srednje 
šole. 

6. Vrhovni agrarni poverjenik, načelnik in uradniki 
oddelka za agrarno1 reformo, potrebni .za posle likvida
cije velikih posestev in za agrarne odnošaje, morajo imeti 
pravno ali kmetijsko fakulteto. 

§ 8 . 

Osebje zunanje službe pri kraljevskih banskih upra
vah in pri sreskih načelstvih mora imeti nastopne kvali
fikacije: 

a) Načelniki kmetijskih oddelkov pri kraljevskih 
banskih upravah morajo imeti (kmetijsko fakulteto. 

b) Kmetijski inšpektorji, višji svetniki, svetniki, višji 
pristavi, pristavi in pripravniki morajo imeti kmetijsko 
fakulteto; veterinarski inšpektorji, višji svetniki, svetniki, 
višji pristavi, pristavi in pripravniki veterinarsko fakul
teto, agrarni inšpektorji, višji svetniki, svetniki, višji pri
stavi, pristavi in pripravniki pa pravno al kmetijsko 
fakulteto. 

c) Kvalifikacije osebja državnih kmetijskih ustanov 
so predpisane s specialnimi zakoni o ureditvi teh 
ustanov. 

§ 9. 

Pripravniki kmetijske in veterinarske službe in 
agrarne reforme ne' morejo dobiti stalnosti, dokler ne 
opravijo predpisanega državnega strokovnega izpita. Če 
ne opravijo tega izpita v štirih letih od dne, ko so bili 
postavljeni, njih služba prestane. 
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IV. Zvanja, plače in napredovanja uradnikov v resortu 
ministrstva za poljedelstvo. 

§10 . 

I. Za uradnike v ministrstvu za poljedelstvo se od
rejajo po položajih ia-le zvanja in te-Ie plače: 

1. Pomočnik ministra za poljedelstvo se postavlja v 
2. skupino I. kategorije; po štirih letih, prebitih v 2. sku
pini, pa se sme postaviti, -odnosno sme napredovati v 
2. a) skupino. 

2. Vrhovni agrarni poverjenik se postavlja v 3. in 
3.a) skupino; po štirih letih, prebitih v 3. a) skupini, 
pa se sme postaviti v 2. skupino I. kategorije. 

3. Načelniki ministrstva za poljedelstvo se postav
ljajo v 3. skupino; če so prišli z ustreznih položajev aH 
če so prebili štiri leta v 3. skupini, se smejo postaviti, 
odnosno smejo napredovati, v 3. a) skupino, po nadalj
njih štirih letih, prebitih na tem aH na ustreznem polo
žaju, pa v 2. skupino I. kategorije. 

4. Inšpektorji ministrstva za poljedelstvo se postav
ljajo v 4. a) skupino I. kategorije; če so prišli z ustreznih 
položajev ali če so prebili štiri leta na položaju inšpek
torja ministrstva za poljedelstvo, se smejo postaviti, od
nosno smejo napredovati, v 3. skupino, po šestih letih, 
prebitih v 3. skupini, pa v 3. a) skupino. 

6. Svetniki .ministrstva za poljedelstvo se postav
ljajo v 4. skupino I. kategorije; če so dovršili štiri leta 
v 4. skupini, se smejo postaviti, odnosno smejo napre
dovati v 4. a) skupino, po dovršenih nadaljnjih štirih 
letih pa v 3. skupino. 

6. Tajniki ministrstva za poljedelstvo se postavljajo 
v 6. skupino I. kategorije; po štirih letih; prebitih v 6. 
skupini, smejo napredovati v 5. skupino. 

7. Višji pristavi ministrstva za poljedelstvo se po
stavljajo v 7. skupino I. kategorije. 

8. .Pristavi ministrstva za poljedelstvo se postavljajo 
v 8. skupino I. kategorije. 

9. Pripravniki ministrstva za poljedelstvo se postav-: 
ljajo v 9. skupino I. kategorije. 

II. Za državne uradnike v resortu ministrstva za 
poljedelstvo pri kraljevskih banskih upravah, pri sresikih 
načelstvih, kakor tudi za mejne veterinarje veljajo glede 
njih zvanj, plač in napredovanj odredbe § 47. zakona o 
Danski upravi. 

III. Odredbe § 47. zakona o banski upravi veljajo 
povsem tudi za uradnike kmetijskih poizkusrrih in 'kon
trolnih postaj, enoloških postaj, za uradnike (diplomirane 
agronome in veterinarje) državnih .kobilarn, za uradnike 
bakterioloških .in seroloških zavodov, državnih kmetijskih 
posestev in njim po dotičnih zakonih enakih ustanov, 
vendar pa imajo starešine teh ustanov, naziv »direktorji«, 
ki se postavljajo v 4. skupino I. kategorije; če so dovr
šili štiri leta v 4. skupini, se smejo postaviti, odnosno 
smejo napredovati v 4. a) skupino, po štirih letih, pre
bitih v 4. a) skupini, pa v 3. skupino. 

IV. Direktor državne razredne loterije se postavi 
v 4. a) skupino; če je dovršil štiri leta v 4. a) skupini, 
se sme postaviti, odnosno sme napredovati v 3. skupino, 
po štirih letih, prebitih v 3. skupini, pa v 3. a) skupino. 
Direktor direkcije državnega svilarstva in šef admini
strativnega oddelka državne razredne loterije se posta
vita v 4. skupino; če sta prebila štiri leta v 4. skupini, 
se smeta postaviti, odnosno smeta napredovati v 4. a) 

skupino in po štirih letih, prebitih v 4. a) skupim, smeta 
napredovati v 3. skupino. 

V. Glede položajev, prejemkov, .službenih doklad, 
napredovanj itd. geometrov im geodetov ministrstva za 
poljedelstvo veljajo povsem odredbe, ki veljajo za geo
metre in geodete ministrstva za finance. 

Postavljanja kakor tudi pomikanja po stopnjah 
osnovne plače se vrše po odredbah uradniškega zakona. 

§ 1 1 -

Uradnikom, omenjenim v § 10. tega zakona, pri
padajo plača in stanarina, kakor tudi vse doklade po 
uradniškem zakonu. Kdor uživa stanovanje v naravi, ni
ma pravice do stanarine. : 

Položajne plače za 2. a) skupino, za 3. a) skupino 
in za 4. a) skupino I. kategorije, ki so določene v § 10., 
znašajo: 

za 2. a) skupino 45.000 Din, 
za 3. a) skupino 39.000 Din, 
za 4. a) skupino . . . . . . . 18.000 Din 

na leto. 

§ 12. 

Gflede na pomen službe se odTeja vsem uradnikom 
I. kategorije v resortu ministrstva za poljedelstvo po
sebna službena dokllada, in sicer na mesec: 

1. 
2. 
3. 
4. 
o. 
6. 
7. 

za 
za 
za 
za 
za 
za 
za 

zvan1 

zvan 
zvan 
zvan 
zvan 
zvan 
zvan 

e 2. a) skupine po 
e 2. skupine po 
e 3. a) skupine po 
e 3. skupine po 
e 4. a) skupine po 
e 4., б. in 6. skupine po 
e 7. in 8. skupine po 

3100 Dim, 
2700 Din, 
2120 Din, 
1720 Din, 
1320 ,Din, 
920 ;Din, 
620 Din, 

8. za pripravnike po . . . . . 200 Din. 

§ 13, 

Službene dofclade (§ 12.) se štejejo za pokojnino z 
10% po dvajsetih, s 60% po pet in dvajsetih, s 70% 
po tridesetih in s 100% po pet in tridesetih, letih, ki jih 
je uradnik efektivno prebil v državni službi-

§ 14. ' ; •>: 
•a • 

Letna ocena uslužbencev v resortu ministrstva za 
poljedelstvo se glasi: »odličen«, »prav dober«*-»dober« 
ali »slaib«. Za odličnega se sme oceniti ; satap^uskižlbe-
nec, ki se odlikuje e sposobnostjo, marljivostjo,1 in uspe
hom v službi, odnosno s strokovnó-liteTarnifflL dedova
njem, vidno tudi med onimi .uradniki, ki imajo. $ceno 
»prav dober«. Ocena »odličen« velja za uradnike $aimo, 
če jo potrdi minister za poljedelstvo na predjgg stjc^kov-
nega sveta 'in na podstavi izčrpno obrazloženih poročil, 
predloženih od komisije za oceajanje. 

§ 15. 

Uradnik, ki je dobil letno oceno »slaib«, ne sme na
predovati v prihodnjem letu in tudi se mu ne sme všteti 
obči čas, prebit v službi s tako oceno, v rok za napre
dovanje. 

Kdor dobi v dveh zaporednih letih oceno »slaib«, 
izgubi 20% prejemkov za leto dni, kdor pa v^fišK.letih, 
se odstrani od službe in če ima pravico do ЗјЈо^^ћшв, 
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mu ni všteti za pokojninsko osnovo doklade iz § 12. 
tega zakona. 

• § 16. 

Uradnikom 1. skupine III. kategorije, ki imajo pet 
in dvajset let, efektivno prebitih v državni službi, se 
smejo priznati prejemki 2. skupine II. kategorije, če so 
se v službi .posebne odlikovali in če so ocenjeni v posled
njih treh letih za »odlične«. 

.§17. 

Glede odgovornosti veljajo za vse uradnike in usluž
bence v resortu ministrstva za poljedelstvo predpisi iz 
VIII. poglavja zakona o notranji upravi; samo da je 
pristojen, izdajati vse odločbe in rešitve minister za po
ljedelstvo, kjer je določena pristojnost ministra za 
notranje posle. ' ; 

. , § 1 8 . 

Minister. za poljedelstvo določi sporazumno z mini-
strom za finance in v soglasnosti s predsednikom ministr
skega sveta z uredbo število vseh službenih položajev 
in zvan j uradnikov in'pripravnikov v vsem resortu mini
strstva za poljedelstvo. 

. *>V. Prehodne odredbe. 

§ 19. 

Najdlje v dveh mesecih od dne, ko stopi ta zakon 
v veljavo, izvrši minister za poljedelstvo s svojim odlo
kom prevedbo uradnikov na zvanja po tem zakonu, ko
likor ne ustrezajo dosedanja zvanja uradnikov zvanjem, 
določenim s tem zakonom, in sicer po stanju na dan, 
ko stopi ta zakon v veljavo. 

Ob prevedbi na zvanja po. tem zakonu ne sme dobiti 
prevedene* ne višje, ne nižje skupine od one, v kateri 
je že. 

V višje skupine napredujejo uradniki po odredbah 
tega zakona. 

§20 . 

V enem letu od dne, ko stopi ta zakon v veljavo, se 
«me postaviti za vrhovnega agrarnega poverjenika tudi 
oseba, ki nima kvalifikacije, predpisane v § 7. tega za
kona, tudi ne glede na predpise členov 6., 67., 63. in 64. 
zakona o civilnih uradnikih in ostalih državnih usluž
bencih. 

§ 2 1 . 

Uradniki, ki se zatečejo na dan, ko stopi, ta zakon 
v veljavo, v I. kategoriji, za katero nimajo šolske iz

obrazbe, zahtevane s tem izakonom, obdrže skupino in 
kategorijo. Če se zatečejo taki uradniki v 4. skupini 
I. kategorije, smejo napredovati po § 10. samo še v 
neposredno višjo skupino, če pa se zatečejo v 5. ali 
6. skupini, smejo napredovati redno do vštete 4 skupine, 
ko dovrše pet let v .5., odnosno 6. skupini. 

Najdlje v dvèh mesecih od dne, ko stopi ta zakon v 
veljavo, se smejo postaviti iz 1. skupine II. kategorije 
v 6. skupino I. kategorije oni »odlično« ocenjeni urad
niki v ministrstvu za poljedelstvo, ki so absolvirali do 
1914. leta pravne ali politično-ekonomske nauke na do
mačih ali inozemskih univerzah; če so .prebili med vojno 
najmanj tri leta pri operativni vojski in če se zatečejo, 
ko stopi ta zakon v veljavo, v službi pri ministrstvu za 
poljedelstvo ter imajo najmanj 10 let efektivne državne 
službe. Taki uradniki smejo napredovati do vštete 4. sku
pine I. kategorije, vendar pa morajo prebita v vsaki 
skupini najmanj 5 let. 

Načelniki ministrstva za poljedelstvo, ki se zatečejo 
na .dan, ko stopi ta zakon v veljavo, na načelniškem 
položaju, se smejo postaviti v 2. skupino I. kategorije, 
če so dovršili pet in. dvajset let efektivne državne službe 
in če so prebili v ministrstvu za poljedelstvo osem let 
na načelniškem položaju. 

§ 22. 

Prejemki po tem zakonu začno teči od dne 1. apri
la 1930. 

§23. 

S tem zakonom se ukinjajo vse odredbe prejšnjih 
zakonov in zakonskih predpisov, ki mu nasprotujejo. 

§ 24. 

Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč z 
dnem, ko se razglasi v »Službenih novinahe 

V B e o g r a d u , dne 25. marca 1930. 

Aleksander s. r. 

Minister za poljedelstvo: 
dr. FramgeŠ s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja 
divizijski general:, 

Peter Živković s. r. , 
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Uredbe osrednje vlade. 

Dopolnitev 
odločb ministrskega sveta o draginjskih dokladah 
civilnih uradnikov in ostalih državnih uslužbencev 

in o draginjskih dokladah drž. upokojencev.* 

Na podstavi členov 1. in 2. zakona o izpremembi 
zakonskih odredb, s katerimi se predpisuje zasliševanje 
ali odločanje ministrskega sveta, odnosno soglasnost fi
nančnega odbora odbora narodne skupščine, z dne 27. 
januarja 1929., člena 46. zakona o civilnih uradnikih in 
ostalih državnih uslužbencih z dne 31. julija 1923. in 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
30. aprila 1930., št. 97. — Odločbe D. R. br. 42.300/24, 
D. R. br. 107.201/24 in št. 1747/1. gléj v Uradnem listu 
z dne 30. aprila 1924., št. 123/38. z dne 22. oktobra 1924., 
št. 306/97. in z dne 26. februarja 1930., št. 158/34. 

člena 51. zakona o draginjskih dokladah civilnih in vo
jaških državnih uslužbencev, upokojencev in upokojenk 
z dne 28. februarja 1922., je izdal predsednik ministr
skega sveta na predlog ministra za finance po zaslišanju 
ministra brez portfelja, ministra za šume in rudnike in 
ministra pravde pod št. 19.400/1. z dne 23. aprila 1930. 
nastopno 

o d l o č b o : 
Drugi odstavek člena 2. odločbe ministrskega sveta 

o draginjskih dokladah civilnih uradnikov in ostalih 
državnih uslužbencev D. R. br. 42.300 z dne 17. aprila 
1924. in drugi odstavek člena 2. odločbe ministrskega 
sveta o draginjskih dokladah državnih upokojencev in-
upokojenk D. R. br. 107.201 z dne 8. oktobra 1924., do
polnjena z odločbo št. 1747/1. z dne 12. februarja 1930., 
se dopolnjujeta ter se glasita: »1. razred: Beograd, Ze
mun, Ljubljana, Zagreb, Sušak, Banjaluka, Split, Sara
jevo, Ćetinjej"'Novi Sad, Niš in Skoplje.« 

Ta dopolnitev velja od dne* 1. aprila 1930. 

Iz občega oddelka ministrstva za finance v Beogradu, 
dne 28. aprila 1930.; 
br. 22.229/1. — 1930. 

Izdaja kraljevska banska uprava dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur« v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michàlek v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 

K R A L J E V I N A J U G O S LAVI JA 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

4. kos. V LJUBLJANI, DNE 27. MAJA 1930. Letnik 1* 

V S E B I N A : , 
9. Pravilnik za poslovanje okrajnih cestnih odborov y območju dravske banovine. 

Banove uredbe. 

Pravilnik 
za poslovanje okrajnih cestnih odborov v območju 

dravske banovine. 

Na podstavi § 74. zakona o samoupravnih cestah z 
dne 8. maja 1929., Ur. 1. št. 247/60 iz~leta 1929., predpi
sujem nastopni pravilnik: 

I. DEL. 

Cestni okraji. 

§ 1 . • 

Cestni okraji so pomožni upravm okoliši za gradnjo 
m vzdrževanje banovinskih cést Ï. in JL reda ter dovoz
nih cesi: k ždežni^kim postajam v^območju cestnega 
okoliša. ' " "" " .••"". .•• i . J i,:,3fck:lti 

1 Cestne okraje določa banaka uprava po'predhodnem 
zaslišanju udeleženih občin. V, vsakem p l̂itiönem^sorezn 
se ustanovi 'eden ali več cestnih okrajev'ž okrajnim ce
stnim odborom "kot pomožnim organom banske uprave 
pri upravi banovinskih ш dovoznih cest k železniškim 
p š̂fajamV 

Banska uprava ima pravico, izpreminjati v območju 
sreza cestne okoliše, bodisi da že obstoječe združi, bodisi 
da jih porazdeli na manjša območja. 

Okrajni cestni odbori. 

! § 2. 

. - Okrajni cestni odbori se sestavljajo izjvoljenih za-
stopji^ov"oB^ cestnega okraja in iz zastopnikov,,ki jih 
imenuje banska uprava po določilih zakona o samouprav
nih cestah! 

Njih poslovna doba traja redno tri leta. Okrajni ce
stni odbori opravljajo tudi po preteku rednega roka svoje 
posle. 

Dopolnilne volitve. 

§3. 

Ce kdo izmed odborovih članov umre, če izstopi ali 
če je trajno zadržan, opravljati odborniške posle, mora 
okrajni cestni odbor to brez odloga naznaniti banski 
upravi, ki razpiše dopolnilno volitev za okrajni cestni 
odbor. 

Razpust in gerentstvo. 

§4. 

Na predlog sreskega nacelstva ali tudi iz lastnega 
nagiba odredi banska uprava odstranitev onih članov iz 
okrajnega cestnega odbora, ki prekršijo v večji meri za
kon ter zanemarjajo službene dolžnosti. Prav tako ima 
banska uprava tudi pravico, razpustiti iz navedenih raz
logov ves okrajni cestni odbor. 

Na mesto razpuščenega okrajnega cestnega odbora 
imenuje banska uprava začasnegajvodjo tekočih poslov 
okrajnega cestnega odbora." Жјкевпеје v 6 tednih od dne, 
ko je bil okrajni cestni odbor raapuščen, se morajo raz-

: pisati nove volitve članov okrajnega cestnega odbora. 

Sedež in naziv. 

§5. 

Sedež okrajnega cestnega odbora je praviloma biva
lišče načelnikov». Po zaslišanju ali na predlog okrajnega 
cestnega odbora more banska uprava določiti drugo pri
merno mesto za seclež okrajnega cestnega odbora. 

Službeni prostori okrajnega cestnega odbora morajo 
biti ločeni od zasebnega stanovanja. 

Službeni naziv, okrajnega, cestnega odbora ee ravna 
vedno po kraju, po katerem se imenuje cestni okraj, 
n. pr. okrajni cestni odbor Murska Sobota. Vsi Jjgi mo
rajo biti napravljeni z državnim grbom teržlnapisom 
okrajnega cestnega odbora in kraljevine. 
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II. DEL. 

Področje okrajnega cestnega odbora. 

§ 6 -
V področje okrajnega cestnega odbora kot pomož

nega organa 'banske uprave glede gradnje in vzdrževanja 
banovinskih cest ter dovoznih cest k železniškim 'posta
jam in objektov na njih spada nastopno: 

1. Sestavljanje .proračuna cestnega okraja in sklepa
nje o okrajni cestni dokladi; 

2. sestavljanje letnega obračuna; 
3. uprava okrajnih cestnih doklad in izplačila iz njih; 

' 4. nadzor nad gradnjo in vzdrževanjem občinskih cest; 
5. 'sklepanje o podpori za občinske ceste; 
6. posredovanje v sporih, ;ki se nanašajo na ob

činske ceste; 
7. opravljanje vseh poslov v samoupravnih cestnih 

zadevah, 'ki jih odredi 'okrajnim cestnim odborom banska 
uprava. 

§ 7. 

iDa more v .redu vršiti svoje 'posle iin skrbeti za dobro 
stanje banovinskih ter dovoznih cest k 'železniškim po
stajam, mora predvsem: 

1. voditi točen razvid o vseh premičninah оц ne
premičninah cestnega okraja 'ter skrbeti, da je gotovina 
pupilarno varno hranjena in plodonosno naložena; 

2. skrbeti, da so njemu'v neposredno vzdrževanje 
izročene ceste vedno v dobrem stanju ter nemudoma 
odpraviti vse nedostatke na cestnih progah, ki ogrožajo 
aLi ovirajo promet; 

3. skrbeti, da se 'redno zbirajo sredstva za kritje 
gradbenih in vzdrževalnih stroškov za ceste in objekte 
na njih; 

4. dajati navodila cestarjem in cestnemu pomožnemu 
osobju ter ga nadzorovati; 

5. zbirati podatke o izredni uporabi banovinskih in 
železniških dovoznih cest, sklepati sporazumno za plače
vanje posebnih cestnih prispevkov, odnosno predlagati 
zadevo v odločitev banski upravi; 

6. vršiti po navodilih banske uprave licitacije za do
bave in dela, ;ki so 'potrebna za redno vzdrževanje cest 
ter predvidenain odobrena v proračunu cestnega okraja; 

7. oddajali in odobravati dobave in dela, ki ne pre
segajo vsote 10.000 Din. Oddaja večjih del in dobav je 
vezana na odobritev banske uprave. Dan prevzema mora 
okrajni cestni odbor pravočasno naznaniti banski upravi, 
da odpošlje po potrei)! zastopnika k prevzemu, in sicer 
na lastne stroške (§ 27.) ; 

8. izvrševati izplačila vseh del in dobav za cestne 
vzdrževalne namene; 

9. zbirati 'podatke o cenah igradbenega materiala, 
predlagati redna poročila o stanju cest in sodelovati pri 
službenih poslih po odredbi banske uprave; 

10. paziti, da se točno izpolnjujejo predpisi glede var
nosti prometa in zaščite cest ter stavbni zakoni, kolikor 
se nanašajo na banovinske in železniške dovozne ceste 
ter objekte na njih; 

11. izvrševati letni proračun po navodilih banske 
uprave. 

Sklepi okrajnih cestnih odborov. 

§ 8. 

Okrajni cestni odbori so v vseh stvareh svojega pod
ročja sklepajoči in upravni organ po določilih zakona o 
samoupravnih cestah in tega pravilnika. 

Načelnik, odnosno njegov namestnik je izvrševalni 
organ okrajnega cestnega odbora. 

' § 9. • 

• Za sklicevanje sej okrajnega cestnega odWra, pred
sedovanje, sklepanje, sejne zapisnike, razglašanje skle
pov veljajo določila občinskega reda, navedena v §§ 10 
do 18 tega pravilnika. 

§ 10. 

Okrajni cestni odbor se sestane, kadar je treba, vsaj 
pa vsako četrtletje po enkrat. Seje sklicuje načelnik ali 
njegov namestnik, če je načelnik zadržan. Seja, ki je ni 
sklical načelnik ali njegov namestnik, ni zakonita in nje 
sklepi niso veljavni. 

Če zahteva vsaj tretjina odbornikov ali če to odredi 
banska uprava, se mora sklicati seja okrajnega cestnega 
odbora. 

Odborniki se vabijo k sejam pismeno z vročilnico 
prejetega povabila. iNa pismenem povabilu mora biti 
točno naznačen sejni spored z navedbo dneva, ure. in 
kraja odborove seje. 

§ 1 1 . . 

Odbor ne more sklepati, ako ni prisotnih vsaj dve 
tretjini odbornikov. Za volitev načelnika in njegovega 
namestnika je potrebna prisotnost najmanj treh četrtin 
vseh odlx>rniikov in absolutna večina glasov (§ 56. zak. 
o samoupr. ceslah). 

Ako pa so bili odborniki sklicani k posvetovanju " 
enem dn istem predmetu že drugič, pa jih kljub temu 
ne pride zadostno število, je odbor sklepčen, ako je pri
sotnih vsaj polovica odbornikov. Kadar se odborniki skli-
čejo drugič, je treba to v povabilu izrecno pripomniti. 

§ 12. 

Kadar obravnava okrajni cestni odbor službeno po
slovanje načelnika ali drugega odborovega člana, takrat 
tisti, ki je prizadet,, ne sme glasovati; seje pa se mora 
udeležiti, če odbor to zahteva, da razloži in pojasni, kar 
bi se od njega zahtevalo (§ 14.). 

§ -13. ' 

Vsak član odbora -mora zapustiti sejo, kadar se ob
ravnava in sklepa o njegovih izasebnin zadevah ali o 
pravicah, ki se tičejo njegove žene ali druge osebe nje
govega sorodstva ali svaštva prvega ali drugega kolena. 
0 teh zadevah siklepa okrajni cestni odbor le tedaj, kadar 
so v zvezi s službenimi posli okrajnega cestnega.odbora 
(§ 59.). ' 

§ 14. 

Odborovi seji predseduje načelnik, odnosno če je on 
zadržan, njegov namestnik ali najstarejši odbornik, ki ni 
prizadet. Predsednik otvori sejo, vodi razpravo, vzdržuje 
red in zaključi sejo. 
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§ 15. ' 

Da sklep velja, mora pritrditi nadpolovična večina 
vseh prisotnih odbornikov. Predsednik glasuje skupno z 
drugimi člani odbora. Ob enakem številu glasov se sma
tra za sprejetega oni predlog, za katerega glasuje pred
sednik. * ä®i 

•Qlasuje se usino. Če -predsednik odredi, se glasuje 
tudi tako, da tisti odborovi člani, ki so za predlog, obsede 
na svojih sedežih, tisti pa, ki so proti predlogu, vstanejo. 

Kadar se voJi načelnik in njegov namestnik ali kadar 
se sklepa o službenih namestitvah, se mora .glasovati :c 
•listki. 

§ 16. 

Odborove seje so javne. Na predlog načelnika ali 
•treh odbornikov se ob posebnih prilikah more skleniti, 
da je seja tajna. Odborova seja pa mora biti javna, kadar 
se pretresa letni 'proračun in obračun cestnega okraja. 

Predsednik ima pravico in dolžnost, odstraniti na
vzoče poslušalce, ki niso člani okrajnega cestnega odbora, 
alco bi se vmešavali v odborovo razpravo in ako bi pred
hodno posvarilo ne napravilo reda. 

Člane okrajnega cestnega odbora, ki bi .motili ali 
•preprečili odborovo sejo kljub predhodnemu posvarili!, 
mora naznaniti načelnik banski upravi, ki postopa po 
določilih zakona. 

' § 17. 

Odborovi sklepi se zapisujejo v zapisnik, katerega 
mora podpisati: načelnik, dva odbornika in zapisnikar. 
Vsak davkoplačevalec cestnega okraja sme zapisnik 
brati iin prepisati, odnosno zahtevati, da se mu na njegove 
stroške napravi overjen prepis zapisnika. 

Kako naj bo sestavljen zapisnik sej, je odrejeno v 
§ 21. pravilnika. 

111. DEL. 

P o s l o v a n j « . 

I. Pisarniško poslovanje. 

§ 18. 

Okrajni cestni odbor vodi nastopne poslovne knjige: 
1. vložni zapisnik, 
2. zapisnik odborovih sej, 
8. izkaz imovine, 
4. blagajnični dnevnik, 
5. druge pomožne zapišite, ki so potrebni. 
V vse poslovne knjige se mora vpisovati s črnilom. 

VI o ž'ii i z a,p i s n i k. i 

(Obrazec 1.) 

- § 16: • 

Vsispisi, ki jih okrajni cestni odbor prejme ali od
pošlje, morajo -biti vpisani v vložnem 'zapisniku pp teko
čih številkah ter'opremljeni s številko, pod katero, so 
vknjiženi. Na došlih spisih je označiti tudi dan pre
jema. Iz vložnega zapisnika mora biti razvidna tekoča 
številka spisa, dan prejema, naslov pošlljajočega urada 
aH osebe, vsebina spisa, način rešitve in,naslov urada 

ali osebe, kamor je rešitev naslovljena, dan odprave, 
odnosno vložitve v spisno shrambo (arhiv) z označbo 
svežnja, 'v katerem je spis vložen. 

Vložni zapisnik mora biti vezan ter naj služi za po
slovanje več let. Na koncu vsakega leta zaključita in 
podpišeta vložni zapisnik načelnik in tajnik. Če opravlja 
načelnik tudi tajniške posle, sopodpiše vložni zapisnik 
še en odbornik. Za označevanje spisov -mora imeti vsak 
okrajni cestni odbor štampiljo (prezentirko) nastopne, 
oblike: 

Cestni okrajni odbor Murska Sobota, 

došlo dne 19 , št. 

A - r - h i v . • . i • 

% 2 0 . • • • • 

Arhiv je shramba vseh spisov, listal, poslovnih knjig, 
računskih prilog, načrtov itd., ki se za tekoče poslovanje 
ne potrebujejo. Da se morejo važnejše zadeve, ki imajo 
trajno vrednost, ločno voditi v razvidu, je pravne listine, 
okrožnice iin važna navodila, načrte s proračuni, letne pro
račune in obračune z računskimi prilogami, hraniti ločeno 
od manj važnih spisov v posebnih svežiijili, ki naj bodo 
označeni z velikimi črkami na nastopni način: 

1. Sveženj z označbo A. hrani spise in rešitve brez 
večje ali trajne -važnosti. • 

2. Sveženj B. listine, s katerimi je ' okrajni' cestni 
odbor pridobil pravio^, odnosno -prevzel'dolžnosti (po
godbe, odločbe ali razsodbe upravnih oblastev in sodišč). 
Pogodbe za dobavo gramoza, napravo cestnih objektov 
in slično, kar ipo izvršitvi in izplačilu ni več važno, se 
•vloži k računskim Izkaziloih v sveženj' F. 

3. Sveženj C. okrožnice nadzornega oblaštva in odo
britve odborovih "sklepov. 

4. Sveženj D. načrte in proračune še nedovršenih 
cestnih zgradb kakor1 tudi načrte in sumarične obračune 
o izvršenih delili. 

5. Sveženj E. odobrene proračune z vsemi prilogami, 
odobritvenimi odloki Itd. 

6. Sveženj F. odobrene obračune z vseniT računskimi 
prilogami, odobrenim predpisom blagajničnega dnevnika, 
računskim zaključkom in odobritvenimi odloki. 

Po potrebi je napraviti Še nadaljnje svežnje. Vsa
kemu svežnju je priložiti seznani vseh listin in spisov, 
ki so v njem. Sezname je sproti izpopolnjevati, kakor; 

hitro se spis vloži v sveženj. Radi razvida naj se pri 
vložitvi vsak spis opremi tudi z o-značbo svežnja, n. pr. 
312/C. Hkratu je v vložnem zapisniku v določenem raz
delku označiti sveženj, kamor se je spis vložil. (Obrazec 2.) 

Z a p i s n i k o d b o r o v i h s é j . ' ; 

' ' . § 21. ' ; ' . . ' 
Zapisnik odborovih sej mora bitd. vezana knjiga, .ki 

se more uporabljati več let. 
Zapisniki odborovih sej morajo posvedočati na

stopno: 
•1. Dan in kraj, kjer se je seja vršila, - -
2. število in imena prisotnih Članov okrajnega cest

nega odbora z.ugotovitvijo, da je seja.sklepčna, odnosno 
nesklepčna, 

3. sejni spored s prvo točko: odobritev zapisnika 
zadnje seje, 
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4. navedbo načelnika, odnosno olona, л . j * \t/dil sejo, 
5. določitev zapisnikarja in dveh overovateljev za

pisnika, 
0. potek in vsebina razprave za vsako točko sejnega 

sporeda, 
7. odborov sklep, ki bodi točno označen, kakor je 

bil sprejet, 
^ 8. podpis načelnika, odnosno odbornika, ki vodi sejo, 

zapisnikarja in obeh overovateljev. 
Odborov sklep mora biti posvedočen v nastopni 

obliki: Po razpravi odredi načelnik glasovanje o pred
logu odbornika M., ki se glasi: Za pred
log glasuje članov , proti predlogu pa čla
nov Predlog sprejet (zavrnjen). 

V zapisniku prve naslednje seje je ugotoviti, koliko 
so se sklepi prejšnjih sej izvedli, odnosno obrazložiti, za
kaj se Фо ni izvršilo'. Prepis zapisnika o vsaki odborovi 
seji je .predložiti z overiLnitn dostavkom banski upravi. 

I z ik a z i m o v i n e . 
{Obrazci 3., 4. in 5.) 

§ 22. 

Premično premoženje kot pritikline, pisarniška opre
ma, zakoniki, poslovne knjige, orodje in druga premična 
imovina, M jo vodi v razvidu- okraji cestni odbor, mora 
biti vpisana v inventarni knjigi cestnega okraja. 

'Nepremičnine in stvarne pravice ter bremena (ka
menolomi, gramozne jame, skladišča, zgradbe, pravica 
vožnje itd.) morajo biti vpisana v izkazu nepremičnin, 
pravic in bremen cestnega okraja. 

Vrednostni papirji, hranilne knjižice in drugi de
narni efekti ter dolgovi ee vodijo v izkazu denarnega 
premoženja. 

• B 1 a g a j n i č n i d n e v n i k . 

(Obrazec 6.) 

§23. 

iBlagajnični dnevnik je 'knjiga, v katero, vpieuj« vodja 
dnevnika vse izpremembe v imovini cestnega okraja (pla
čila in izplačila) neglede na to, aH je plačilo, odnosno 
izplačilo trajno ali začasno. Blagajnični dnevnik mora 
izkazovati vsakokratno stanje gotovine cestnega okraja. 

Depoziti (kavcije) dn odtegljaji (kolkovime, davščine, 
zavarovalni prispevki itd.) ee ne vpisujejo v blagajnični 
dnevnik. 

Vsako leto se napravi nov blagajnični dnevnik, ki se 
prične voditi s 1. januarjem in zaključi z 31. decembrom 
dotičnega leta. Kot prva postavka se vpiše v dnevnik 
prebitek, odnosno primanjkljaj iz prejšnjega leta, za njo 
pa se vpisujejo prejemki in izdatki v časovnem redu 
sproti. Vsako postavko je zaznamovati z zaporedno šte
vilko (dnevniškim členom). Vsak vpis v blagajnični 
dnevnik mora biti podprt e pismenim dokazilom. 

Kot pripomoček blagajničnega dnevnika in denar
nega (poslovanja je poleg dnevnika voditi nastopne po"-
možne knjige: 

1. Pomožni blagajnični dnevniki. 
Ti ee vodijo za one posebne posle okrajnega cestnega 

odbora, 'ki zahtevajo vsak čas točen pregled o dohodkih 
in stroških pri posanmià denarnih poslih in gradbenih 
delih v cestnem okraju n. px. 

a) za dohoaite in izdatke pri vzdrževanju dovoznih 
cest k železniškim .postajam, 

b) za vsako večje gradbeno delo (rekonstrukcije cest 
in objektov, nove cestne zgradbe itd.), 

c) za dvige in vloge na tekočem računu poni denarnih 
zavodih. 

Pomožni blagajnični dnevniki se morajo voditi tudi-
v onih primerih, ko to odredi banska uprava, n. pr. pri 
izvrševanju gradbenih del, katerih stroški se krijejo iz 
posebnih denarnih virov (državni prispevki itd.). 

2. Razdelilnik kreditov. (Obrazec 7.) • 
Ta se vodi po predpisanem obrazcu, in sicer za ma

terialne izdatke-pri vzdrževanju poedinih cestnih prog. 
Razdelilnik kreditov mora muditi vsak čas pregled, ali je 
za nameravano gradnjo, odnosno dobavo potreben pro
računski kredit na razplago ali ne. 

3. Knjiga odtegljajev in depozitov. (Obrazec 8.) 
Ta se vodi za dohodke in izdatke, ki so samo pred-

hodnjega značaja, n. ipr. dohodki in stroški kolkovine, 
davek za promet, uslužbenski davek, prispevki delo
jemalcev za bolniško zavarovanje, kavcije itd. 

4. Knjiga izrednih uporabnikov cest. 
V to knjigo se vpisujejo terjatve in plačila za poseb

no, odnosno prekomerno uporabo banovinskih ter do
voznih cest k železniškim postajam. Za vsakega uporab
nika je določiti eno ali več strani knjige s točnim naslo
vom prispevnega zavezanca. Knjiga se more "uporabljati 
za daljšo dobo, ne samo za tekoče leto. 

II. Gospodarstvo. 

§ 24. 

Proračun dohodkov in razhodkov cestnega okraja za 
nastopno leto mora skleniti okrajni cestni odbor naj
kasneje v dveh .mesecih pred začetkom proračunskega 
leta, to je do dne 1. novembra vsakega leta. 

Proračun mora navajati vse potrebščine in tudi kritje 
izdatkov za prihodnje leto ter se sestavlja po obrazcu 9. 

Proračun sestoji iz dveh glavnih delov, in sicer: 
1. Proračun dohodkov in izdatkov, 
2. pregled proračuna in priloge, na ' podlagi katerih 

ee v proračunu predvidena potrebščina in kritje natanč
neje obrazloži. ' 

Osnutek proračuna sestavi načelnik okrajnega cest
nega odbora. 

(Preden vzame okrajni cestni odbor v. ; pretres letni 
proračun, mora biti ta najmanj 14 dni javno razgrnjen 
na vpogled pri županstvu vsake občine dotičnega cest
nega okraja. Točna doba, od katerega do katerega dne 
bo letni proračun javno razpoložen, .mora biti pravo
časno razglašena po vseh občinah cestnega okraja na kra
jevno, običajni način. Proračun se razglaša s skupnim 
izkazom potrebščin in dohodkov ter z navedbo uradnega 
mesta, kjer je proračun z vsemi postavkami, prilogami in 
pripombami razpoložen davčnim zavezancem cestnega 
okraja na pregled. V razglasu mora biti opozoritev, da 
sme vsak davčni zavezanec v zakonitem rokü vložiti 
ugovore In pomisleke proti proračunskim postavkam. . 
Razglas je razviden v obrazcu 10. 

Po preteku razglasitvenega roka obravnava okrajni 
cestni odbor proračunov seji, ga izpopolni ali izpremeni, 
upoštevajoč pri tem vložene ugovore ter sklepa o po
kritju nastalega primanjkljaja. 
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Odborov sklep glede pokritja primanjkljaja (višina 
okrajnih cestnih doklad) je nato javno razglasiti po vseh 
občinah cestnega okraja z dostavkom, da je v roku 14 dni 
dovoljena vsakemu davčnemu zavezancu pritožba proti 
višini doklad na bansko upravo. Najkesneje 14 dni po 
preteku razglasitvenega roka je proračun cestnega okraja 
predložiti banski upravi v pregled in odobritev. (Obra
zec 11.) 

Letni proračun za nastopno leto se 'predlaga banski 
upravi v izvirniku in overjenem prepisu najkesneje do 
dne 20. novembra vsakega leta. Spremnemu poročilu je 
priložiti poleg proračuna še nastopno: 

1. Razglase o sestavi proračuna, preden ga je obrav
naval okrajni cestni odbor v seji, 

2. pismene ali na zapisnik sprejete ugovore in pred
loge davčnih zavezancev glede proračuna, 

3. overjen prepis zapisnika o odborovi seji, v kateri 
je bil proračun obravnavan in sprejet, 

4. razglase glede odborovega sklepa o višini okrajnih 
cestnih doklad s potrdili o razglasitvi. Ti razglasi se 
smejo tudi naknadno predložiti banski upravi, da se ne 
zamudi za predložitev proračuna določeni zakoniti rok, 

5. pritožbe zoper proračunski sklep okrajnega cest
nega odbora, če so bile vložene, 

6. izkaz davčnega urada o zadnjem predpisu vseh 
direktnih, dokladam podvrženih državnih davkov v ob
močju cestnega okraja, 

7. vse pravne listine, odločbe in razsodbe oblastev, 
odnosno sodišč, na podlagi katerih so sprejete določene 
postavke v proračunu cestnega okraja, 

8. strokovno poročilo po § 49. pravilnika. 

I z v r š e v a n j e p r o r a č u n a . 

» §25. 

Odobreni proračun cestnega okraja je podlaga red
nega gospodarstva za proračunsko leto. Proračun sme 
trošiti okrajni cestni 'odbor izključno za namene, pred
videne v proračunu in v višini odobrenih postavk. 

V izrednih in utemeljenih primerih se morajo odo
breni krediti črpati tudi za druge namene, pri čemer je 
postopati na sledeči način: 

a) izpremembe med postavkami poedinih podpozicij 
in pozicij ene in iste partije določi okrajni cestni odbor 
s sklepom, pri čemer mora biti v prvi vrsta krita potreb
ščina dotične podpozicije, odnosno pozicije in se sme le 
eventualni presežek porabiti za kritje potrebščin druge 
•pozicije, 

b) vse ostale izpremembe morajo biti predhodno 
določene z odborovkn sklepom in odobrene po banski 
upravi, 

c) prekoračenje proračuna je vobče nedopustno ter 
je zato odgovoren načelnik okrajnega cestnega odbora', 
odnosno ves odbor materialno in disciplinsko. Vsako 
naknadno, tudi utemeljeno prekoračenje, ki bi ga odo
brila banska uprava, pade izključno le v breme cestnega 
okraja, ako banska uprava drugače ne odloči. 

O b r a č u n . 
(Obrazec 12.) 

§ 26. 
Obračun dohodkov in stroškov za preteklo leto mora 

biti zaključen v dveh mesecih po preteku .proračunskega 
leta, to je najpozneje do dne 1. maaca nastopnega leta. 

Preden se vzame letni obračun v pretres, mora biti 
najmanj 14 dni javno razgrnjen na pregled pri župan
stvu vsake občine dotičnega cestnega okraja. Točna doba, 
od katerega do katerega dne bo letni obračun javno raz
grnjen, mora biti o pravem času razglašena po vseh ob-: 

činah na krajevno običajen način. Obračun dohodkov in 
razhodkov se razglaša z izûcazilam sumaričnih postavk 
ter z opozoritvijo, da ee morejo ugovori proti obračunu 
vlagati pri okrajnem cestnem odboru. Razglaša se po 
obrazcu 13. 

Po preteku razglasitvenega roka obravnava okrajni 
cestni odbor obračun v seji, pregleda poedine obračun
ske postavke in dokazila ter pretresa došle ugovore in 
pomisleke. V roku enega meseca po obračunski seji, naj
kesneje do dne 15. aprila vsakega leta, mora okrajni 
cestai odbor predložiti obračun banski upravi v pregled 
in odobritev. 

Predloženi obračunski opérât mora poleg spremnega 
poročila obsegati sledeče priloge: 

1. seznam vseh občin, v katerih je bila razglašena 
razgrnitev obračuna, 

2. razglase županstev o razgrnitvi obračuna, 
3. pismene ali na zapisnik »prejete ugovore davčnih 

zavezancev cestnega okraja zoper obračun, 
4. overjen prepis zapisnika odborove seje, v, kateri 

je bil obračun pregledan in odobren, 
5. izvirni glavni blagajnični dnevnik o vseh dohod

kih in stroških cestnega okraja z overjenim prepisom, 
6. izvleček iz glavnega blagajničnega dnevnika v 

dveh izvodih o dohodkih in stroških za vzdrževanje do
voznih cest k železniškim postajam, odnosno pomožni 
blagajnični dnevnik o železniških dovoznih cestah, 

7. vse ostale pomožne blagajnične dnevnike, vse 
razdelilnike kreditov in računski zaključek po predpisa
nem obrazcu, 

8. izkaz imovine po stanju upravnega leta z navedbo 
dejanske vrednosti. Temu izkazu je priložiti uradne iz
piske iz hranilnih in dolžnih knjižic, na podlagi katerih 
se more kontrolirati celoletno 'poslovanje z denarnimi 
zavodi. Končno je priložiti tudi računske izpiske bank in 
drugih denarnih zavodov ter vobče vse listine, ki se na
našajo na naložitev gotovine, najetje posojil in stanje 
dolgov, 

9. vse pobotnice, račune, fakture, mezdne pole, od-
rezke poštnih nakaznic za prejeti denar, odTezke čekov, 
prejemne liste poštnih uradov, vobče vse listóne im doka
zila blagajničnega dnevnika, ki se nanašajo na denarni 
promet v dotičnem upravnem letu, 

10. slednjič tudi dokazila, da so za vse dobave in 
dela pravilno plačane državne takse, odnosno davščine. 

IV. DBL. 

Izvrševalno in pomožno osebje. 

N a č e l n i k . 

§ 27. 

Načelnik okrajnega cestnega odbora, odnosno njegov 
namestnik je izvrševalni član okrajnega odbora. On nad
zira in vodi vse posle cestnega odbora, pri čemer ga 
morajo podpirati odborniki ter po njegovi odredbi ali po 
nalogu nadzornega obiastvà izvrševati odrejene.posle.' 

V področje načelnikovo spadajo zlasti sledeči posli: 
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1. (Načelnik zastopa okrajni cestni odbor na zunaj, 
2. načelnik podpisuje vse vloge in poročila okraj

nega cestnega odbora, 
3. načelnik sestavlja letni proračun ter poskrbi za 

pravočasno odobritev pri pristojnem oblastvu. V ta na
men zbira med letom sam ali po članih okrajnega cest
nega odbora in pomožnem osebju podatke glede potreb
ščin za cestne vzdrževalne namene za prihodnje leto, 
ugotavlja enotne cene ter vse drugo, kar je potrebno za 
točno sestavljanje letnega proračuna, 

4. načelnik izvršuje proračun ter skrbi, da se v pro
računu ^predvidena in odobrena gradbena ali vzdrževalna 
dela v dotični proračunski dobi izvedejo, da se krediti 
trosijo zgolj za določene namene in da se postavke pro
računa ne prekoračijo. Ob nujni potrebi za prekoračenje 
proračunskih postavk mora pravočasno izposlovati od
borov sklep ter odobritev banske uprave, 

5. načelnik skrbi za pravočasna izplačila glede iz
vedenih del in dobav ter nadzira, da ee blagajniški posli 
in Magajnične knjige vodijo v redu, 

6. načelnik sestavlja obračun ter skrbi za pravočasno 
sprejetje z odborovim sklepom in za predložitev banski 
upravi, 

7. načelnik sklicuje in vodi odborove seje ter skrbi 
za točno izvrševanje odborovih sklepov, 

8. načelnik odreja posle članom okrajnega cestnega 
odbora in uomožnemu osebju ter nadzira njih poslovanje, 

9. načelnik skrbi, da se v redu vzdržuje inventar in 
imovina'cesfeiega okraja, 

10. načelnik oddaja in odobruje manjše dobave za 
namene cest, ki jih upravlja okrajni cestni odbor (§ 7., 
točka 7.)j 

11. načelnik vodi in nadzira poslovanje pisarne 
okrajnega cestnega odbora. 

;•. iNačelnika podpirajo pri teh pošlih cestni nadzorniki 
v smislu § 56. 

O d b o r n i k i . 

§ 28. 

člani okrajnega cestnega odbora ee morajo udele
ževati odborovih sej redno ter pomagati načelniku pri 
izvrševanju njegove službe. Brez izrecnega naročila, od
nosno pooblastila načelnikovega ali banske uprave, člani 
okrajnega cestnega odbora ine smejo v zadevah okrajnega 
cestnega odbora ničesar odrejati in naročati, kar bi obre
menjevalo okrajni cestni proračun ali nasprotovalo od
redbam načelnikovim ter nadzornega oblastva. Prav tako 
odborniki ne smejo dajati izjav ali dovolitev, ki bi imele 
za posledico pravne obveze za cestno upravo. 

Med člane okrajnega cestnega odbora se morejo po
razdeliti z odborovim sklepom poedine proge banovin
skih in dovoznih cest k železniškim postajam v neposred
no nadzorstvo. 

B l a g a j n i k . 

§29, 

Blagajniške posle (izplačila, .voditev blagajniških 
knjig itd.) opravlja pod nadzorstvom načelnika oseba, ki 
jo pooblasti okrajni cestni odbor. Njegova naloga je. 
skrbeti, da je blagajna cestnega okraja, blagajnične knji
ge in dokazila o izvršenih izplačilih, odnosno dohodkih 
vedno v.redu. . 

§ 30. 

Blagajnik mora hraniti denar za manjše redne iz
datke in vrednostne papirje cestnega okraja v blagajni, 
ki je urejena na sozaklepanje z dvema ključema ter varna 
pred ognjem in vlomom. 

Zaseben denar in druge vrednosti se ne smejo shra
njevati v blagajni cestnega okraja. 

Večji denarni zneski v gotovini, ki presezajo vsoto 
10.000 Din, ne smejo neplodno ležati v blagajni, marveč 
se morajo plodonosno naložiti v pupilamo varnem de
narnem zavodu. 

Čim se osnujejo banovinski denarni zavodi s podruž
nicami, se mora nalagati gotovina za tekoči račun pri 
teh zavodih. ^ 

Vobče se mora vršiti denarni promet, ki presega 
Tedne manjše izdatke, z denarnimi nakazili. 

Podrobnejše odredbe glede denarnega 'prometa okraj
nih cestnih 'Odborov predpiše banska uprava. 

Vložene kavcije in vadi je, ki ne tvorijo imovine cest
nega okraja, se morajo deponirati pri davčni upravi, od
nosno pri javni blagajni. 

§ 31. . 

Ključe od blagajne imata načelnik in blagajnik, ki 
morata biti navzoča pri vsakem odpiranju blagajne, se 
osebno prepričati, koliko gotovine pride v blagajno ali se 
vzame iz nje ter hraniti osebno njima izročena ključa. 

§32. 

Vsako vplačilo, odnosno izplačilo se mora kratko vpi
sati v blagajnični dnevnik ter v pomožne blagajnicu e 
knjige. Vpis se izvrši tako, da se v razdelku »predmet« 
navede nastopno: ' 

1. naslov osebe, ki je denar prejela ali vplačala, 
2. navedbo, zakaj je bil denar prejet ali izplačan, pri 

čemer je označiti tudi cestno progo, na katero se dohodek 
ali 'izplačilo nanaša, 

3. pri redno se ponavljajočih plačilih doba, za ka
tero velja plačilo. 

§ 33. 

Vpisi v blagajnični dnevnik morajo biti razločni in 
točni. Vsako popravljanje in radiranje številk je nedo
pustno. Če se pri vpisovanju napravi pogreška, je na
pačen znesek.prečrtati s tanko ravno črto tako, da ostane' 
znesek čitljiv, pravilen znesek pa se vpiše nad prečrtano 
svoto. Ko se sbran dnevnika izpolni, se seštejejo dohodki 
in izdatki ter vpišejo kot »prenos« na naslednjo stran. 

§34. 

Naplačila dobaviteljem za še nedovršena dela in do
bave je knjižiti v blagajnični dnevnik med izdatke. Pri 
•.končnem obračunu se vpiše 'skupna svota naplačil med 
dohodke, skupni zaslužek podjetnika pa med izdatke. 
•Pri tem je računski na prilogi označiti, pod katero šte- • 
vilko blagajničnega dnevnika so bila naplačila izvršena. 
V blagajničnem dnevniku je pri vpisanih maplačilih ozna
čiti številko blagajničnega dnevnika, pod katero se je 
izvršil končni obračun. 

. Na isti način je knjižiti denarne zaloge, ki jih prejme 
član ali pomožna oseba okrajnega cestnega odbora, da1 

izplača dobavditelje* delavce itd. 
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Zà pravilni obračun denarnih zalog je osebno od
govoren prejemnik zaloge in načelnik okrajnega cest
nega odbora, ki je denarno zalogo dovolil. Izplačevanje 
denarnih zalog se sme dovoljevali le v .izjemnih primerih. 

§ 35. 

Poslovanje z denarnimi zavodi mora biti v blaga j -
ničnem dnevniku točno razvidno. Vsak znesek, ki se 
vzame iz «dborove blagajne, da se plodonosno naloži v 
denarnih zavodih, inora biti vpisan v dnevniku med iz
datke kot »'Vloga v hranilnici M.« Vsak iz denarnega 

• zavoda dvignjeni znesek se vpiše v dnevniku med do
hodke tot »Dvig iz hranilnice M.« 

Zneski, vplačani neposredno denarnemu zavodu v 
dobri) okrajnega cestnega odbora, se knjižijo v blagaj-
ničnem dnevniku med dohodke kot vplačilo, likratu pa 
kot vloga v denarni zavod med izdatke. Zneski, ki se 
izplačajo dobaviteljem ali drugim osebam v breme cest
nega okraja po denarnem zavodu, se v blagajničnem 
dnevniku knjižijo kot dvigi med dohodke, likratu pa kot 
plačilo .računa, fakture itd. med izdatke. 

Obresti naloženega denarja se vpišejo ob koncu vsa
kega leta v dnevniku med dohodke pod označbo »Obresti 
naloženega denarja«-. Ako se obresti ne dvigajo, marveč 
jih denarni zavod pripiše h glavnici, je to v dnevniku 
izvesti na ta način, da se knjižijo obresti med dohodke, 
"kralu pa enak znesek med izdatke kot vloga v hra
nilnico. Ako se obresti pozneje dvignejo, je znesek zopet 
vpisali med dohodke, in sicer kot dvig iz hranilnice. 

Prav tako je stroške denarnega zavoda za poslovanje 
vpisati med izdatke pod naslovom »Stroški poslovanja z 
denarnim zavodom.« Če se stroški poslovanja ne plačajo 
iz blagajne okrajnega cestnega odbora, nego obremeni 
za dotični znesek denarni zavod račun cestnega okraja, 
je stroške vpisati v blagajnični dnevnik med izdatke, 
likratu pa enak znesek med dohodke kot dvig iz denar
nega zavoda. 

§ 36. 

Vse postavke blagajničnega dnevnika morajo biti 
opremljene z dokazi lmmi listinami, ki izpričujejo pra
vilni vpis dohodka ali izdatka. Ta dokazila, ki morajo 
biti pisana s strojem ali črnilom, je zaznamovati s števil
kami dnevniškega člena, na katerega se nanašajo. Ako 
velja ena priloga za več postavk, jo je priložiti prvi po
stavki, hkratu pa na prilogi označita, na .katere poznejše 
postavke' blagajničnega dnevnika se računska priloga še 
nanaša. Istotako je v teh primerih pri poznejših postav
kah blagajničnega dnevnika navesti številko dnevnika, 
kateri je blagajniška priloga priložena. ' џ 

§ 3 7 . 

D o k a z i 1 a. o p r e j e m k i h. 

Za dokazilne listine o dohodkih okrajnega cestnega 
odbora veljajo: 

1. o prejetih dokladah plačilni listi, ki se dobe ob 
prejemu, 

ß. o podporah, zalogah, predjemih, itd., ki se dvig
nejo po odloku banske uprave ali drugega oblastva, do
tični odlok, ' 

3. o najetju posojila odlok, s katerim je bilo poso
jilo odobreno, ter potrdilo posojajočega denarnega zavoda, 

4. za poslovanje v tekočem računu izpisek tekočega 
računa, ki ga denarni zavod pošlje ob koncu poslovne 
dobe, majkesneje pa ob koncu koledarskega leta, 

5. za dvige na hranilne knjižice dotična hranilna 
knjižica ali izpisek denarnega zavoda, ki ga zavod do
stavi ob koncu leta, 

6. za vrednostne papirje (renine listine, srečke itd.) 
glede prodaje, obrestnega donosa ali dobitka, potrdilo 
izplačujočega urada ali denarnega zavoda, 

7. za vse druge prejemke položni ali plačilni list, ki 
mora biti lastnoročno podpisan od plačnika, 

8. glede denarja, ki pride po pošti, kupon nakaznice, 
kateremu mora pripisati načelnik (blagajnik) okrajnega 
cestnega odbora potrebna pojasnila, 

9. za vplačila na tekoči ali čekovni račun, obvestilo 
denarnega zavoda, odnosno odrezek poštne položnice, ki 
mu načelnik (blagajnik) pripiše potrebna pojasnila. 

D o k a z i l a o i z d a t k i h . 

§ 38. 

Za dokazila izplačil iz okrajne cestne blagajne ve
ljajo praviloma fakture, pobotnice in-druge listine. Po
botnice, fakture, prejemnice itd. sestavljajo praviloma 
stranke, ki prejmejo denar. 

Iz teh izkazi! mora biti razvidno nastopno: 
a) znesek izplačila, naveden tudi z besedami, 
b) dobava ali delo, odnosno sklep, odlok, pogodba 

itd., na podlagi katere naj se znesek izplača, 
c) datum in kraj izplačila, 
d) lastnoročni podpis prejemnika s točnim naslovom 

ter dostavkom, da je označeni znesek resnično izplačan 
p r e j e l . . ' . . - ' • 

Vsa dokazila o izdatkih morajo biti pisana s črni
lom ali strojem. . • • ... 

§ 3 9 -
Preden blagajnik določeni znesek izplača, se mora 

prepričati o nastopnem: 
1. da je računska- priloga sestavljena po določilih 

§ 38 tega pravilnika, 
2. da je računska priloga številčno pravilna, 
3. da je zakonita in proračunska možnost za iz

plačilo. . . ' . . • . . ' . • • • 

§ 40. 

Vsaka priloga mora biti opremljena z nastopnimi 
izkazili: • '• 

. a) s potrdilom, da so zaračunjene cene in mezde 
primerne, 

c) s potrdilom, da se je dobava ali delo izvršilo ria 
\ podlagi posebne .pogodbe, odnosno da se je"- dobava ali 
i delo naročilo radi nujnosti brez predhodne licitacije, 

č) s pismenim naročilom načelnika, da se znesek 
; izplača, 

d) z dokazilom, da so državne takse in davščine 
! plačane, 

e) z označbo postavke, v katere breme se izplačilo 
izvrši, 

f) pri dobavi inventarja z označbo, da je dobava vpi-
'. sana v inventami knjigi. 

Navedbe pod točko, a) potrdi prevzemna komisija 
; treh članov, pod točko b) županstvo dotičnega kraja, kjer 

se je dobava ali delo izvršilo, odnosno načelnik okrajnega 
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cestnega odbora, navedbe pod točkami c) do f) potrdi 
načelnik okrajnega cestnega odbora, vpis v inventarne 
knjigo pa izvrši pisarna okrajnega cestnega odbora. 

Ako ma določeni postavki proračuna ni več zadosti 
kredita na Tazpolago ali. če izplačilo po svojem bistvu 
ne spada v breme označene postavke, mora blagajnik 
predloženi računski dokument vrniti načelniku, da pre
skrbi potrebno kritje. 

Pri izplačilu ali tudi že preje je na računski prilogi 
označiti cestno progo, za katero je bila predmetna do
bava, odnosno delo izvršeno. Ako ee izplačilo izvrši na 
roke dobavitelja samega, mora ta potrditi na računu aH 
fakturi z lastnoročnim podpisom, da je označeni znesek 
resnično prejel. Če se pred izplačilom ugotovi na prizna
nici stvarna ali številčna pogreška, radi česar se višina 
izplačila izpremeni, mora podjetnik k svojemu podpisu 
pripisati lastnoročno tudi resnično izplačani znesek, ne
upoštevane eventualne odtegljaje za državne takse in 
davščine. 

Ako računopolagač (dobavitelj) ne zna pisati, se 
mora izplačilo izvršiti pred dvema pričama, ki z lastno
ročnim podpisom potrdita, da je bilo izplačilo resnično 
izvršeno. Prejemnik denarja napravi namesto podpisa 
križ, ena prič pa pristavi prejemnikovo rodbinsko in 
rojstno ime z dostavkom »Podpisal in priča izplačila«, 
пакат ise sam podpiše. * 

Prav tako morata potrditi izplačilo dve priči, ako 
računopolagač ne prevzame izplačila osebno, marveč po 
pooblaščenem zastopniku. 

•Za piacila po poštnem uTadu, odnosno drugem de
narnem zavodu, nadomešča lastnoročni podpis prejem
nika prejemnica poštnega urada, ki naj se trdno prilepi 
na plačami тасип. 

Priznanice naj bodo sestavljene po predpisanem 
obrazcu (obr. 14.). 

Po izvršenem izplačilu pristavi blagajnik na pri
znanici pripombo >Izplačal dne 19 . .< in 
svoj podpis. Nato opremi pobotnico s številko blagajnič-
nega dnevnika in knjiži izplačilo v dnevnik ter even
tualno v pomožne blagajnične knjige. 

^ §41. 

Okrajni cestni odbor mora najmanj enkrat v letu, 
in sicer ob priliki odborove seje, «kontrirati blagajno ter 
pregledati vse poslovanje načelnikovo, namestnikovo in 
^agajnikovo. 

T a j n i k . 

§ 42. 
Tajniške posle opravlja praviloma načelnik. Okrajni 

cestni odbor sme po potrebi z odobritvijo banske uprave 
namestiti za tajniške posle pomožno pisarniško moč, ki 
vodi pod nadzorstvom načelnika vse tajniške, odnosno 
pisarniške posle. 

Tajnik skrbi, da se došli dopisi in odloki pravočasno 
in pravilno, rešijo ter da eo poslovne knjge in arhiv 
okrajnega cestnega odbora v redu. 

Pošle spise opremi tajnik takoj s spisovno številko 
po določilih § 9 pravilnika in s številko vložnega zapis
nika. Hkratu ee prepriča, ali so v arhivu okrajnega cest
nega odbora že drugi spisi ö isti zadevi. V pozitivnem 
primeru vpiše številke predspisov v. odgovarjajoči raz
delek vložnega zapisnika, dvigne predspise iz arhiva, 
označi v opombi na seznamu listin dotičnega svežnja 

Številko novega spisa, kateremu se dvignjeni spis pri
loži. Nato opremi prejšnji spis s pripombo ^Priložen 
št « ter ga priloži novemu spisu. Ves spis predloži 
načelniku, ki odredi nadaljnje poslovanje, bodisi da se 
predloži zadeva odborovi seji, bodisi da se sestavi z od
lokom naročeno poročilo, bodisi da se vzame zadeva kot 
rešena na znanje itd. 

Načrt rešitve se sestavi ali na spisu, če je dovolj 
nepopisanega prostora, ali na posebni poli, ki se priloži 
spisu in shrani v arhivu. Čistopis osnutka, ki nosi isto 
številko vložnega zapisnika kakor dospela vloga, odlok 
itd., se odpošlje na pristojno mesto. Naslov urada, osebe 
itd., kamor je dopis odposlan, in dan pošiljatve, je vknji-
žiti v predpisani razdelek vložnega zapisnika. Vloga ter 
osnutek rešitve je nato opremiti z veliko številko vlož
nega zapisnika ter označiti sveženj, v katerem se spis 
shrani. Sveženj je označiti tudi v vložnem zapisniku. 

Vsak spis mora biti pravilno rešen, preden se vloži 
v arhiv. Prepis poročila ali katerekoli rešitve, ki jo 
okrajni cestni odbor odpošlje, mora biti shranjen v arhivu. 

Vsaka zadeva naj se obravnava ločeno v posebnem 
spisu, bodisi da jo reši okrajni cestni odbor v lastnem 
področju, bodisi da ,jo predloži oblastvu. 

Ako ni za vodstvo izkazov imovine in blagajničnih 
knjig pooblaščena druga oseba, vodi te izkaze blagajnik. 
Isto velja tudi za zapisnik odborovih sej. 

V. DEL. 

Odškodnina članom okrajnega cestnega odbora. 

§ 43. 

Člani okrajnega cestnega odbora opravljajo bvoje 
posle praviloma brezplačno. 

Načelniki imajo za redno opravljanje svojih poslov 
pravico do letne nagrade od 16 Din do 30 Din, odborniki 
pa od 5 'Din do 10 Din po kilometru banovinskih in do
voznih cest, ki jih neposredno upravljajo. Višino te na
grade in odškodnine določa banska uprava na predlog 
okrajnega cestnega odbora. 

Za pisarniško poslovanje pripada načelnikom otoraj-
nh cestnih odborov, ki ne zaposlujejo pomožne pisarniške 
moči, letni pavšal v znesku 3000 Din. Načelnikom, ki 
sami opravljajo .posle cestnega nadzornika, dovoljuje ban
ska uprava na predlog okrajnega cestnega odbora letni 
potni pavšal v višini do 30 Din na km cestne proge. 

Kot odškodnino za stroške, ki jih imajo člani okraj
nega cestnega odbora pri izvrševanju poslov v cestnem 
okraju v razdalji 4 km od svojega pednega bivališča (ude
ležba pri licitacijah, prevzemu gramoza itd.), sme okrajni 
cestni odboT določiti največ znesek do 50 Din za celo
dnevno zaposlitev. 

§44. 

Odškodnina po § 43 gre v breme cestnih vzdrževalnih 
kreditov. 

Pri nerednem poslovanju more banska uprava te 
odškodnine, odnosno.nagrade znižati ali popolnoma uki
niti nekvamo postopku po § 4 pravilnika. 

§45. 

Članom cestnega odbora, katerih bivališče je nad 
4 km daleč od sedeža okrajnega cestnega odbora, pripada 
za dneve, ko se udeleže odborove seje, kot odškodnina 
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za potne stroške, prehrano du zamudo časa dnevnica do 
zneska 10O— Din za celodnevno zaposlitev. Ta odškod
nina gre v breme cestnega okraja,' določa jo pa na pred
log okrajnega cestnega odbora banska uprava. 

§ 46. ; 

Za službena potovanja zunaj cestnega okraja na 
uraden poziv ali v važnih in nujnih cestnih vzdrževalnih 
zadevah pripada načelniku povračilo stroškov II. razreda 
železniške vožnje, na rednih avtomobilskih progah pa 
stroški za vožnjo z motornim vozilom ali 2 Din za vsak 
•kilometer .prevožene cestne proge, kjer je možno.poto
vanje ž navadnim vozilom. 

Poleg tega ima načelnik za službena potovanja zunaj 
cestnega okraja pravico do dnevnice, v znesku 75*— Din 
dnevno kot odškodnino za prehrano in izgubo časa. Osta-
'bm članom okrajnega cestnega odbora pripada v ozna
čenih primerih dnevnica 50— Din, III. razred železniške 
vožnje, ostale pristojbine pa kakor načelniku. 

Vsi navedeni stroški gredo v breme cestnih vzdrže
valnih kreditov. 

Za službena potovanja zunaj cestnega okraja v osta
lih v prvem odstavku nepredvidenih primerili, pripadajo 
članom okrajnega cestnega odbora enake odškodnine, 
vendar pa gredo ti stroški y breme cestnega okraja. 

Službena potovanja zunaj cestnega okraja se mor.»jo 
vršiti razen na poziv nadzornega oblastva le na podlagi 
sklepov okrajnega cestnega odbora ali v nujnih primerih 
le po nalogu načelnika, ki pa mora o teh .potovanjih ispo
slovati naknadno odobritev okrajnega cestnega odbora. 

VI. DEL. 
i-

Gospodarska in tehnična uprava ceet. 

§ 47. 

Gospodarska in tehnična uprava banovinskih in do
voznih cest k železniškim postajam je poverjena ne
posredno okrajnim cestnim odborom kot pomožnim orga
nom banske uprave. 

Banovinske ceste in dovozne ceste k železniškim 
postajam ter objekte na njih gradi in prelaga praviloma 
neposredno banska uprava .po zakonito odobrenih načrtih 
v smislu §§ 12., 18., 14. in 15. zakona o samoupravnih 
cestah. 

Oddajo gradbenih del za gradnjo, preureditev ali 
preložitev označenih cest pa more banska uprava pre
pustiti okrajnim cestnim odborom, ki. izvedejo to nepo
sredno po posebnih, za določeni primer prejetih navo
dilih. 

. § 48. 

Banska uprava vrši gospodarsko in tehnično oskr
bovanje banovinskih in dovoznih cest na nastopni način: 

1. nadzoruje in presoja delovanje okrajnih cestnih 
odborov glede stanja po njih upravnih cest, 

S- daje okrajnim cestnim odborom odredbe in na-
odborov glede stanja po njih upravljenih cest, 

. 3. izdeluje tehnične ' pripomočke in proračune za 
popravo, zavarovanja ter obnovitev ogroženih ali izrab
ljenih cest din cestnih objektov ter predpisuje gradbene 
in dobavne pogoje, 

4. izvršuje kolavdacije večjih del in dobav ter nad
zoruje in odobrava dobave in gradbena dela, ki jih iz
vršuje okrajni cestni odbor po določilih § 7., točke 7.), in 
§ 27. pravilnika, 

. 5. sodeluje pri sestavi proračunov okrajnih cestnih 
odborov ter daje okrajnim cestnim odborom pravno in 
tehnično pomoč vobče za uspešno in pravilno poslovanje. 

§ 49.' 

Banska uprava pregleduje praviloma vsako leto po 
svojih strokovnih organih skupno s člani okrajnega cest
nega odbora vse banovinske in železniške dovozne ceste 
v-okolišu poedinih cestnih okrajev. Ob tej priliki je ugo
toviti in v zapisniku posvedočiti sledeče: 

•1. splošni ustroj in stanje cestnih prog,. 
2. koliko gramoza se je za ceste porabilo v pre

teklem letu in koliko je predvidenega za tekoče leto ter 
koliko ga bo treba v prihodnjem letu, 

3. kakšen gramozni material se porablja za posi
panje, kje se dobiva, kolika je enotna cena in- v koliko bi 
bilo 'potrebno ter z oziram na lokalne razmere možno, da 
se dobi drug, boljši posipni material, 

4. v kakšnem stanju so cestni objekti (mostovi, pro
pusti, varstvene naprave, oporni in podporni zidovi, 
ograje in obcestni jarki) ter drugi za reden neoviran 
promet potrebni pripomočki (kilometrski kamni, mej
niki, kažipoti, svarilne deske itd.) in katere teh naprav 
so v bodočem letu potrebne poprave ali popolne obnovitve, 

5. katera izboljšanja cestnih prog (znižanje klancev, 
ublažitev ostrih ovinkov, tesnih prehodov itd.),, bi bila 

! potrebna ali vsaj priporočljiva, 
6. kako opravljajo cestarji in ce&tni~nadzorniki svojo 

službo, • 
7. kakšen in kolikšen promet se vrši po cestnih 

progah, 
: 8. katera pod točko 4. navedena gradbena dela in s 

kakšnim uspehom so se izvršila v preteklem letu in ka
tera se izvršujejo v tekočem letu. 

Ob tej priliki sestavljeni zapisnik se s posebnimi 
navodili in odredbami banske uprave priobči v prepisu 
okrajnemu cestnemu odboru, da "uravna svoje delo po 
navodilih. 

C e s t n i n a d z o r n i k i . 

§ 50. 

Kot strokovno ošobje okrajnih cestnih odborov na
mešča banska uprava nà predlog okrajnih cestnih odbo
rov po enega ali več cestnih nadzornikov. Cestni nad
zorniki so v strokovnem pogledu podrejeni pristojnemu 
tehničnemu'razdelku pri ©reškem mačelstvu. 

Glede službenega razmerja cestnih nadzornikov ve
ljajo zmiselno določila ministrske uredbe o službenem 
razmerju državnih cestnih nadzornikov z dne 21. maja 
1929., Ur. 1. št.'270/64, dokler se ne' uredi to razmerje s 
posebno bansko uredbo. 

z Banovinski cestni nadzorniki imajo'pravico do me
sečnega potnega pavšala,'do službenega plašča in kolesa. 
Mesečni pavšal se jim izplačuje ž ostalimi službenimi 
prejemki ob pogojih čl. 20. uredbe o službenem razmerju 
državnih cestnih nadzornikov. 
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Vsak cestni nadzornik mora voditi o svojem poslo
vanju poseben dnevnik, v katerega je redno vpisovati 
mesto dnevnega opravka, odnosno nadzorovalnega poto
vanja, tako da bo vsak čas razvidno njegovo zaposlenje. 

§ 52. ,. 

Cestni nadzorniki opravljajo zlasti nastopne posle: 
1. vodijo in nadzirajo cesoia gradbena in vzdrževalna 

dela ter odrejajo zaposlitev cestnega pomožnega osebja, 
ki ga morajo točno 'poučevati o njega dolžnostih in opra
vilih, 

2. sodelujejo pri javnih dražbah okrajnega cestnega 
odbora, pri prevzemanju dobav za cestne namene glede 
kakovosti in količine materiala, pregledujejo v stvarnem 
in številčnem oziru predložene račune, fakture itd:, jih 
sopodjpisujejo im urejajo tako, da je obračun pravilno 
sestavljen, 

3. predlagajo poročila o stanju cestnih prog in ob
jektov na njih, kakor tudi glede nujnih popravil in glede 
prestopkov zoper ministrsko uredbo o zaščiti javnih cest 
in prometa na njih. Ta poročila predlagajo neposredno 
okrajnim cestnim odborom, ki jih morajo dostaviti banski 
upravi s svojimi pripombami in predlogi. 

V nujnih primerih, ko je promet prekinjen ali ogro
žena varnost ceste in objektov na njej, mora cestni'nad
zornik vse potrebno ukreniti, da se promet öimpre~je 
vzpostavi in odstrani nevarnost. O tem je takoj poročati 
okrajnemu cestnemu odboru, 

4. vodijo razvid cestnega orodja ter prometa na 
cestnih progah, 

5. opravljajo ipisamiške posle po naročilu načelnika, 
vendar pa ne smejo 'biti v pisarni zaposleni nad dva 
dneva v tednu. 

Cestni nadzorniki morajo opravljati vobče iste posle 
kakor državni cestni nadzorniki v smislu navedene mini
strske uredbe o službemem razmerju državnih cestnih 
nadzornikov. 

P r i s p e v k i z a . b a n o v i n s k e c e s t e . 

§ 68. 

Za gradnjo novih in preložitev obstoječih banovin
skih cest prispeva banovina_50% gradbenih 'stroškov, 
ostalih 50% pa morajo kriti udeleženi cestni okraji. 

Po istem razmerju se krijejo tudi gradbeni stroški 
za onà~dëlâ,~k imajo namen toajnoizboljšati ustroj ce
stišča ali cestno progo, vobče za vsa večja zavarovanja, 
obnovitve in rekonstrukcije objektov, za razširitve in 
izboljšave, katerih proračun presega vsoto ^.(ХХг— iDin. 

Prispevno razmerje določi banska uprava za vsak 
primer posebej še pred pričetkom gradbenih del. Odobri
tev proračunske postavke za označena gradbena dela še 
ni odobritev gradbenih del in prispevnega razmerja za 
določeni primer. 

Za večja gradbena dela v težkem terenu (izsekavanje 
skalnih partij v soteskah, gradnja večjih stalnih mostov, 
zavarovanje bregov, prelaganje rečnih strug) dovoljuje 
ministrstvo za gradbe na podlagi odobrenih načrtov pod-
рото iz državnega proračuna. Ta prispevek se porazdeli 
med' bansko upravo in okrajni odboT po navedenem 
prispevnem razmerju, ako banska uprava svojega deleža 
ne odstopi okrajnemu cestnemu odboru. 

§ 54. 

K stroškom za redno vzdrževanje banovinskih cest 
prispeva banovina praviloma *U vzdrževalnih stroškov, 
udeleženi cestni okraji pa */». 

Ključ o višini poedinim cestnim okrajem pripada
jočih banovinskih prispevkov določi banska uprava s 
posebno odredbo. Prispevki banovine k cestnim vzdrže
valnim stroškom se praviloma nakazujejo na podlagi 
pismenih'predlogov okrajnih cestnih odborov, toda ìé v 
okviru odobrenega proračuna. Končna višina letne tan
gente iz banovinskega proračuna se določi ob priliki 
odobritve obračuna po prispevnem ključu, pri čemer se 
samolastno ; povzročeni presežki cestnega proračuna ne 
upoštevajo. 

§ 55. 

Stroški za dela, predvidena v § 28. zakona o samo
upravnih cestah, se krijejo na ta način, da udeležena 
občina s pristankom banske uprave vzdržuje cestno progo 
in naprave na njej iz lastnih sredstev, ali pa da izvrši to 
cestna uprava ha račun dotične občine. V poslednjem pri
meru mora okrajni cestni odbor predložiti občini prora
čun za predmetna dela, da ga občina pregleda in preskrbi 
potrebno denarno kritje. 

Prispevki za občinske ceste. 

§ 56. 

'V okviru odobrenega proračuna dovoljujejo banska 
uprava iri: okrajni cestni odbori primerne prispevke za 
gradnjo in vzdrževanje občinskih cest. Pri dovoljevanju 
prispevkov je .upoštevati v prvi vrsti občine, čez katerih 
ozemlje ne drži nobena državna, banovinska, odnosno 
dovozna cesta k železniški postaji. Ti prispevki se naka
zujejo praviloma le za občinske ceste.L reda. V izjemnih 
primerih in za gradbena dela, ki bi jih radi obsežnosti 
in velikih stroškov občine ne mogle izvesti s prispevki 
davčnih zavezancev, se morejo nakloniti tudi za občinske 
ceste II. reda prispevki iz banovinskega in okrajnega 
cestnega proračuna. 

IV prvi vrsti se nakazujejo prispevki za občinske ce
ste, ki niso bile uvrščene med oblastne, pa so se uprav
ljale kot deželne, odnosno okrajne ceste po določilih raz
veljavljenih deželnih zakonov. 

Okrajni cestni odbori,-ki razpolagajo s strokovnim 
osebjem, nudijo občinam tudi tehnično pomoč pri izred
nih gradbenih delih na občinskih cestah. Prav.tako naj 
dajejo občinam navodila glede posipnega materiala ter 
nasvete za umno in uspešno vzdrževanje občinskih cest. 
Banovinski cestarji se za vzdrževanje občinskih cest ne 
smejo uporabljati brez dovolitve banske uprave. 

VII. DEL. 

Oddaja del in dobav. 

. .•' § 5 7 -
Vse listine in. pogodbe o javnih dražbah za cestne 

namene glede oddaje del in dobav, ki niso poverjene po. 
§§ 7 .in 27 pravilnika okrajnemu cestnemu odboru, dalje 
vse pogodbe glede naprave načrtov za banovinske in dor 
vozne ceste k železniškim postajami ter objekte na njih 
in terenakih meritev, morajo biti pismene ter opremljene 
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s podpisom načelnika in dveh odbornikov cestnega «kraja, 
vrhu tega pa odobrene po banski upravi. 

Prav tako morajo imeti vsi pravni akti in vse po
godbe, ki jih izda okrajni cestni odbor, podpis načelnikov 
in dveh odbornikov. Za pravne akte, ki se nanašajo na 
odsvajanje, zastavljanje ali trajno obremenitev cestnega 
okraja ali banovine (posojila in jamstva, oddajanje cest
nega zemljišča v zakup ali drugačno ukoriščanje), je po
trebna odobritev banske uprave. 

§ 58. 

Prevzem izvršenih dobav in gradbenih del vršijo pra- : 

vil oma načelnik ter dva člana okrajnega cestnega odbora, 
odnosno načelnik s cestnim nadzornikom in cestarjem 
ali s cestnim nadzornikom in enim članom cestnega od-
boTa (§§ 7 in 27). 

§ 59. 

№ti načelnik niti drug član okrajnega cestnega od
bora ne sme, dokler opravlja svojo službo v okrajnem 
cestnem odboru, prevzemati v območju lastnega cestnega 
okraja na svoj račun gradbenih del ali dobav, za okrajne 
cestne namene, če nima za to posebnega dovoljenja ban
ske uprave. 

TQ zakonito določilo velja tudi za svojce članov cest
nega odbora, dokler žive v skupnem gospodinjstvu, od
nosno dokler nieo gospodarsko samostojni. 

VIII. DEL. 

Nadzorstvo. 

§ 60. 

Nadzorstvo nad_poslovanjem okrajnih.cestnih odborov 
ter njfölSrokovnega in ostalega pomožnega osebja vrši 
banska uprava, 'ki od časa do časa pregleda po svojih 
organili poslovanje cestnega odbora ter skontrira cestno 
blagajno. 

Poedine nadzorstvene posle more banska uprava 
odstopiti sresfcim načelstvom. 

Dokler ereska naČelštva ne razpolagajo s tehničnimi 
referenti, ki bi vodili tudi tehnični nadzor nad cestnimi 
progami in tehničnimi posli okrajnih cestnih odborov, 
opravljajo sreska načelstva nastopne nadzorstvene posle: 

1. se udeležujejo odborovih sej, o katerih jih,okrajni 
cestni odbori pravočasno obveščajo, pregledujejo poslovne 
knjige in poslovanje vobče, 

2. sodelujejo pri ugotavljanju škode na banovinskih 
in dovoznih cestah z izredno uporabo v smislu §• 53 za
kona o samoupravnih cestah, 

. 3 , zaprisegajo banovinske cestarje, 
4. izvršujejo cestno policijo. 

§ 61. 

Kot neposredno nadzorno oblastvo skrbe sreska na
čelstva tudi za to, da izroči odstopajoči načelnik novemu 
načelniku vse spise, dalje račune, blagajno in ostali in
ventar v osmih dneh od dne, ko je bil novi okrajni cestni 
odbor pravomočno konstituiran. , 

O izročitvi, odnosno prevzemu se mora sestaviti, za
pisnik, ki ga podpišejo vsi pri izročitvi navzoči člani. 
Prepis zapisnika se vroči odstopajočemu načelniku. 

IX. DEL. 

Prehodne odredbe. 

§ 62. 

Do nadaljnje odredbe banske uprave smejo okrajni 
cestni odbori vzdrževati tudi bivše okrajne in deželne 
ceste, ki niso bile uvrščene med oblastne ceste. K vzdrže
valnim stroškom prispevata banovina in cestni okraj v 
istem razmerju kakor za banovinske ceste. 

§ 63. 

Okrajni cestni odbori, ki so namestili pomožno stro
kovno ali pisarniško osebje, morajo predložiti v roku 
šestih tednov od dne, ko dobi pravilnik obvezno moč, 
banski upravi vse pogodbe z izkazali o usposobljenosti 
teh uslužbencev v pregled in odobritev. ' v 

Za one uslužbence, za katere se ta pdgoj ne izpolni, 
banska uprava ne bo odobrila izplačila službenih prejem
kov iz proračuna cestnega okraja, odnosno banovine. 

X. DEL. 

Končne odredbe. 

§ 64. 

:Ko stopi ta pravilnik v veljavo, se ukinejo vse od
redbe iri Vsi predpisi glede okrajnih cestnih odborov, 
kolikor so v nasprotju z določili pravilnika. 

Pravilnik stopi v veljavo in dobi obvezno moč z dnem 
razglasitve v Službenem listu kraljevske banske uprave 
dravske banovine v Ljubljeni. 

V L j u b l j a n i , dne 31. marca 1930. 
V. No. 2245/1/1930. ' ' 

Ban: Sernec Dušan s. r. 
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O b r a z e c 1. Vložni zapisnik. 
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Poglavje 1. 
Redna potrebščina in dohodki 

vzdrževanje banovinskih cest I. in II. reda iz sredstev 
banovine in cestnega okraja. 

Dolžina .'. km. 
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cija 
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Bilanca. 
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Posamezno 

Din P 

• 

Obceetni jarki in propusti . 
Kažipoti in: zaščitna znamenja 
Razna cetslua zavarovanja . . 
Manjše izboljšave in razär-
Nadstroôki za vzdrževanje ceet-

A) PotrebSčina skupaj . . . 
B. D o h o d k i : 

Prispevki za izredno uporabo 

Skupaj 
Din P 

Obrazec Ob. 

Cestni okraj 

K štev 

Priloge 

k proračunu okrajnega cestnega odbora 

za leto 19.. 

Okrajni ceetni odbor 

dne 19 

Žig. 
načelnik. 

Štev 

Pregledano. 

V Ljubljani, dno 19... 
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Pregled 

dohodkov in potrebščin za vzdrževanje posameznih banovinskih cest I. in II. reda. 

a 
_o 
'E 
o. 

Poglavje I., partija 3, pozicija 

Naziv coste 

Ш 
o 

Q 
km 

(O 

Cu 
. N .rt 

CU 

Q h 

Din 

cS 
N 
O 

a 
ce 
t-l 
bn 

a 
C 

>S 
'o 

Din 

2 

'S > ca 
'S 
•o g 

C N 
>SJ O 

i« 
o.H o. 
Din 

3 

o 

s 
ca 
ccj 

a .o o 
P 

Din 

4 
i 

•Ö o 
• 

.si' 
S'« 
S o 
CU CL 

O 
Din 

6 

•a 
o 
d 

.CD 

* >3 

O ^ 

Din 

6 

_o 
CO 
O 

Din 

7 

ó 
u 
CU 

t- d « a. 
1-5 

Din 

8 

M a 
Ф 

• гч cd 

a 
' S CS 
D, C 

Din 

9 
i 

CCJ 
N 

CO 

a 
tO .5. 
Ш rt 
« H 

Din 

10 

M ti • 

rrt N 
o cd 

a 
D —< 

Ä a> 

Din 

11 
• t 

tH ф 

•e fi 

^ > 
>co ccj 

2'S" 

Din Din 

cd 

a. 
' 02 

Din 

O b r a z e c I O . 

Štev 

Županstvu občine 

pošta 

se pošilja razglas z naročilom, da notranji proračun cestnega 
okraja za leto 19 najkesneje do dne 19-• - ; 

na tam običajen način javno razglasi ter nato pratrdi 14 dni 
na uradni razglasni deski. 

Po preteku navedene dobe naj županstvo nemudoma vrne 
razglas s potrdilom, da je 'bil proračun javno razglašen m 
14 dni razpoložen na vpogled. 

Okrajni cestni • odbor 
v (na , dne 

Žig. 
načelnik. 

Sto-

Din 

Razglas. 

Proračun dohodkov in stroškov cestnega okraja 
za 1. 19 je se&tavljen in izkazuje 

A. Sledeče i z d a t k e r 
1. Upravni in pisarniški stroški . . 
2. Izdatki za pomožno osebje . . . • 
3. Materialni izdatki za vzdrževanje ba

novinskih cest • • 
,4. Upravni in materialni izdatki za 

vzdrževanje dovoznih cest . . • 
5. Preureditev in obnovitev banovin-

6. Nove zgradbe in preložitve banovin
skih cest 

7. Zavarovanja in zaščitne naprave . . 
8. Odkup zemljišča 
9. Primanjkljaj iz 1. 19 

10. Okrajna cestna .uprava 
11. Prispevki občinam za vzdrževanje 

občinskih cest . • • • ; . • • • 
12. Amortizacija in stroški posojil . . , 
13. Gradbeni skladi 

Skupaj Din 

B. Sledeče d o h o d k e . 
1. Dohodki pri vzdrževanju banovinskih 

cest . • • Din 
2.-Dohodki pri vzdrževanju dovoznih 

«est , » 
3. Prispevek banovine za . vzdrževanje 

banovinskih cest « 

19... 

P.-

4. Prispevek banovine, za vzdrževanje 
dovoznih cest 

5. Prispevek železniške uprave za vzdr
ževanje dovoznih cest 

6. Dohodki pri novih zgradbah in pre-
urereditvah 

7. Prispevek banovine za nove zgradbe 
in preureditve 

8. Prispevek države za nove zgradbe in 
preureditve 

9. Prispevek občin in drugih intere
sentov za nove zgradbe in pre
ureditve 

10. Najetje posojila za nove zgradbe in 
preureditve • • • 

11. Gradbeni skladi za nove zgradbe in 
preureditve 

12. Preostanek iz 1. 19 
13. Dohodki naloženih glavnic . . . . 
14. Razni in nepredvideni dohodki . ._ 

Din 

Skupaj .Din P 

Primanjkljaj v znesku Din p se bo pokril 
z okrajnimi cestnimi dokladami na neposredne državne davke. 

Podrobni proračun, obsegajoč posamezne postavke pred,-
videnih stroškov in~ dohodkov, je v zmislu § 62. zakona o sa
moupravnih cestah -z dne 8. maja 1929. (Ur. 1. št. 247/60) davč
nim zavezancem cestriega okraja 14 dni, t. j . od 
do 19 ' v pisarni 
javno razgrnjen na pregled. 

Morebitne ugovore in (pomisleke proti proračunu morejo 
prispevni zavezanci v navedeni dobi vložiti pismeno ali dati na 
zapisnik pri okrajnem cestnem odboru , odnosno 
pri njegovem načelniku med običajnimi uradnimi urami. 

Okrajni cestni odbor 
v (na) , dne 19.. 

Žig. načelnik. 

Štev. 

Okrajnemu cestnemu odboru 

v (na) 

se vrača razglas proračuna za 1. 19 8 pripombo, da je bil 
dne 19 javno razglašen ter nato 14 dni 
vsem interesentom javno razgrnjen na vpogled. 

Županstvo občine 
v (na) .-....' , dne. 19. 

Zig. 
župan 
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O b r a z e c 11. 

Štev Štev. 

Okrajnemu cestnemu odboru Ž u p a n s t v u občine 

v (na) v (na) 

se vrača razglas a pripombo, se pošilja notranji razglas z 
da je bil dne 19. . naročilom, da ga najkesi:eje do 
javno razglašen 1er nato 14 ''.n.'l . J ° . "» , a m . k a i . . . . . , običajen način javno razglasi 
dni pritrjen na uradni raz- l n r n a t o , p r i , r d i 1 4 d n j „., 
glasni deski. uradni razglasili deski. 

Po preteku navedene dobe 
Županstvo občine ""* žl4>™stvo nemudoma vr-

.lie razglas s potrdilom, da je 
v (na) dne 19 ^ Kkle|> o višini sklenjenih 

' ' okrajnih cestnih doldad javno 
razglašen. 

Žig. Okrajni cestni odbor 
ž u p a n - v (na) , dne 19 

Žig. 
načelnik. 

Štev. 

Razglas. 

Okrajni cestni odbor je v svoji seji 
dne 19 ustanovil p r o r a č u n dohodkov in 
stroškov cestnega okraja za leto 19 ter sklenil pobirati za 
pokritje primanjkljaja sledeče cestne <loklade: 

%no.doklado k zemljarini, 
%mo doklado k zgradarini, 
%-no doklado k pridobnini, 
%no <loklado k rentnini, 
%ao doklado k družbenemu davku, 

%no doklado k nslužbenskranu davku. 
Pritožbe zoper ta sklep so. dopustne v roku 14 dni po 

dnevu razglasitve tega sklepa ter se vlagajo pismeno ali ustno 
na zapisnik pri okrajnem cestnem odboru 
oziroma pri njegovem načelniku g v (na) 
ob običajnih uradnih urah. 

Okfajui cestni odbor 

v (na) " , dne 

Žig. 

19.. 

načelnik. 

O b r a z e c 12. 

Cestni okraj 

K štev 

Računski zaključek 

Račun dohodkov in 
stroškov okrajnega cestnega odbora. 

za I. 19.. 

Par
tija 

1 

2 

3 

4 

5 

(i 

7 

8 

!) 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

IG 
17 
18 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

' 

1 

A) D o h o d k i : 
Dohodki pri vzdrževanju bano

vinskih cest (Pogl. I. A, a) . 
Dohodki pri vzdrževanju do

voznih cest (Pogl. 11. A, a) . 
Dohodki pri rekonstrukciji in 

novih gradnjah banovinskih 
cest (Pogl. III. Л, a) . . . 

Plačila ba- 1 
novine na 
račun pri- ( za prejšnja leta 
spevkaza 
banovin. 
ceste , 

za 1. 19 

Plačila ba- i 
novine na 1 
račun pri- j za prejšnja leta 
spevkaza 
dovozne 
ceste 

C za 1. 19 

Plačila že- л 
lozniške 
uprave na 
račun pri
spevka za 
dovozne 

za prejšnja leta 
za 1. 19 

ceste ' 
Plačila banovine ina račun \ a) 

prispevka za nove grad- l b) 
nje in preureditve ) c) 

Plačila države na račun | ч 
prispevka za nove grad- [ ' 
nje J l>) 

Plačila občili in drugih] % 
interesentov za -nove \ "' 
gradnje J D) 

Potrošnja gradbenih ) a) 
skladov / b) 

Potrošnja posojila . . . . . 
Blagajnični preostanek iz leta 

19... . (Pogl. IV. A,a) . . . 
Dohodki naloženih glavnic (te

kočega računa) (P. IV. A, b) 
Razno in nepredvideno (Po

glavje IV. A, c) 
D o n o s i za I 19 

okrajnih z a '• l y 

doklad J za prejšnja leta 
Dvigi iz hranilnih vlog . . . Dvigi na tekočem računu . . 

pred* 1 i z P r o J š n J i n M 
plačila J i* 1- 19 

A) Dohodki skupaj . . . 

H) S t r o š k i : 
Upravni in pisarniški stroški 

(Pogl. I. B 1-9) 
Izdatki za pomožno osebje (Po

glavje I. B. 10—14) . . . . 
Materialni izdatki za vzdrže

vanje banovinskih cest (Po
glavje I. B. 15—33) . . . . 

Upravni in materialni izdatki 
za vzdrževanje dovoznih cest 
(Pogl. II. B. 1-8) . . . . 

Str.oški za gradnjo in rekon
strukcijo banovinskih cest 
(Pogl. III. B. 1-3) . . . . 

Primanjkljaj iz 1.19 (Po
glavje IV. B. 1) . . . . . 

Okrajna cestna uprava (Po
glavje IV. B. 2—7) . . . ; 

Odnos . . . 

Posamezno 
Din 

, 

• 

P 

, 

« 

Skupaj 
Din 

i 

' 

• 

p 
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Par
tija 

10 

'14 

l a ) 
ì b b) 

P renos . . . 
Prispevki občinam za vzdrže

vanje občinskih «est (Po
glavje IV. B. 8) 

Amortizacija đn stroški posojil 
(tekočega računa) (Pogl. IV. 
B. 9 - 1 3 ) 

Naložitev gradbenih skia- i a) 
<iov za: / 

Vloge v hranilnico 

Vloge na tekoči račun 
Plačila na račun <prispev- ] a) 

ka nove gradnje in pre- > b) 
ureditve banovin, cest J c) 

N t a ' 1 "br- fanjena . 
tel jem J neobracunjena 

B) Stroški skupaj 

Rekapitulacija. 

Vsota dohodkov . . . 
Vsota stroškov . . . 
Blagajnični preostanek 
primanjkljaj . . ,. . 

Posamezno 

Din 

Skupaj 

Din 

Poglavje I. 
Račun 

dohodkov -in stroškov za redno vzdrževanje banovinskih cest 
I. in I I . reda. 

Dolžina km. 

Zap. 
š t 

м 
> k a 

a o 9 
<j o. a 
O M 
a* 

I. B a 

I. B b 
I. B c 

I . B č 
I. B d 

I. A l 
poz. 1 

» 2 
„ 3 

A) D o h o ^ d k i : 

a) plačani pri okr. cestnem 
odboru: 

Prispevki za izredno uporabo 
banovinskih cest 

Prispevki .mest in trgov . . . 
Dohodki iz kameno.lomov in 

gramoznic 
Izkupila in povračila . . . . 
Razni drugi .dohodki . . . . 

vsota a) . . . 
b) plačani v banovinsko 

blagajno : 

vsota b) . . . 

A) Dohodki skupaj . . . 

B) S t r o š k i : 

a) plačani iz sredstev cestnega 
• okra ja : 

Upravni in pisarniški stroški. 
Nagrada n a č e l n i k u . . . . . 
Nagrada odbornikom . . . • 
Odškodnina članom okr. cestii, 

odbora za posle izven okraja 
Odnos 

Po
samezno 

Din 

Skupaj 

Din 

Zap. 
št . 

10 
11 
12 
13 

14 

15 

.16 
17 

18 
10 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 

28 

29 
30 
31 
32-

33 

'34 
35 
36 
37 

38 
39 

poz.4 

„ 6 

„ 6 

t, 7 

I. A 2 

p o z . l 
9 » ^ 

„ 4 

I. A 3 

poz. l 

» 2 
„ 3 

,. io 
» 11 

„ 12 

„ 13 

„ 14 

„ 15 
„ 16 

» 17 

I. A 2 

poz . l 
„ 2 
» 3 
„ 4 

Prenos 

Potni pavšal načelniku za vrši-
tev poslov cestnega nadzor
nika 

Stroški za vrši'tev izrednih 
opravil po p r e d h o d n e m na
logu načelnika 

Najemnina za pisarne, snaže
nje, razsvetljava,kurjava itd. 

Tiskovine in pisarniške po
trebščine . . . ' . . . . 

Pisarniški pavšal načelnika za 
vršitev tajniških poslov . . 

Razni upravni in pisarniški 
•stroški 

Izdatki za pomožno osebje. 

Tajnik 
Cestni nadzornik 
Cestarji 
Bolniško in nezgodno zavaro

vanje pomožnega osebja . . 
Preskrbnine pomožnega osebja 

Materialni izdatki. 

Poravnava računov za dela in 
dobave v prejšnjih letih . . 

Pomožni delavci in vozniki . 
Dobava (naprava in vožnja) 

gramoza 
Oporni in podporni zidovi . . 
Ograje in odrivači 
Mostovi 
Obcestni jarki in propusti . . 
Kažipoti in zaščitna znamenja 
Razna cestna zavarovanja . . 
Manjše izboljšave in razširjave 
Nadetroški za vzdrževanje cest

nih prog in objektov v me
stih in trgih . . . . . . 

Odškodnina za kamenolome in 
gramoznice ' . 

Nabava in popravilo cestnega 
orodja in inventarja . . . 

Bolniško zavarovanje pomož
nih delavcev 

Odkup sveta i n zamejlčenje . 
Razno 

Nepredvideno (e lementarne 
nezgode i. dr.) 

.vsota a) . . . 
b) plačani iz sredstev 

banovine: 
Tajnik . i - • 
Cestni nadzornik 
Cestarji > . . . 
Bolniško in nezgodno zavaro

vanje pomožnega osebja . . 
Preskrbnine pom. osebja . . 

Po
samezno 

Din I p 

Skupaj 

Din j p 

vsota b)... . 
c) plačani iz sredstev 

vsota c). . . 
B) Stroški skupaj . 
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Rekapitulacija in razdelitev. 
Vsota dohodkov . . . 

Vsorta stroškov . . . 
Čisti stroški . . . 

Predpis okrajnim dokladam podvr
ženih neposrednih državnih davkov 
za 1. 19 Din p 

Na podlagi § 27. zakona o samo
upravnih cestah *ter odloka кг. ban
ske uprave z dne 19 , št 
krije 

čistih stroškov banovina t. j . 
čistih stroškov cestni okraj t. j . 

t. j . 
Skupaj . . . 

Po
samezno 

Din P 

Skupaj 

Din P 

Poglavje II. 
Račun 

dohodkov in stroškov za vzdrževanje dovoznih cest k železni
škim postajam. 

Dolžina km. 

Zap 
št. 

a 
> à a 

s £ o 1 ^ 
a " 

II. B 

poz. a 
„ b 

IIA.4 

1 

u 3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

poz. 1 
., * 
,. 3 
» 4 

„ 5 
i. 6 
„ 7 
„ 8 

,. 9 
„10 
„ H 

Po
samezno 

A) D o h o d k i : 

a) plačani pri okr. cestnem 
odboru: 

Prispevki za izredno uporabo . 
Razni dohodki 

vsota a) . . , 
b) plačani v banovinsko 

blagajno : 

vsota b) 
A) Dohodki skupaj 

B) S t r o š k i : 

a) plačani iz sredstev cestnega 
okraja : 

Upravni in materialni stroški. 

Nagrada načelniku . . . . 
Nagrada odbornikom . . . 
Pomožni delavci dn vozniki . 
Dobava (naprava in vožnja) 

gramoza 
Vzdrževanje objektov . ,. . 
Mostovi 
Kažipoti 
Razno in nepredvideno . . . 

vsota a) . . . 
b) plačani iz sredstev . . . 

vsota b) . . . 
Stroški skupaj . . . 

Din 

Skupaj 

Din 1 p 

Rekapitulacija in razdelitev: 

Vsota dohodkov . . . 
Vsota stroškov . . . 

Čisti stroška . . . 
Na podlagi § 32 zakona o sa

moupravnih cestah krijejo: 
čistih stroškov banovi

na t. j 
čistih etroškov železni

ška uprava t j 
čistih stroškov prizade

ti okraji, in sicer: 
občine . . . Din p 
podjetja . . Din p 
cestni okraj Din p 

Skupaj . . . 

Po
samezno 

Din P 

1 

Skupaj 

Din P 

Poglavje III. 
Račun 

dohodkov dn stroškov za rekonstrukcijo in nove gradnje 
banovinskih cest in objektov. 

Zap 
št. 

M < 
> à I 
m p.". 

III. B 

poz. a. 

III. A 

A) D o h o d k i : 

a) plačani pri okr. cestnem 
odboru : 

Izkupiček za prodani material 
Razno 

vsota a) . . 
b) plačani v banovinsko 

blagajno: 
vsota b) . . 

A) Dohodki skupaj . . 

B) S t r o š k i : 

a) plačani лг sredstev cestnega 
okraja za 

vsota a) . . 
b) plačani iz sredstev bano

vine za: 

vsota ib) . . . 
c) plačani iz sredstev države 

in drugih interesentov za 

vsota c) . . 
B) Stroški skupaj . . 

Po
samezno 

Din 

Skupaj 

Dia P_ 
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Rekapitulacija in razdelitev. 

Vsota dohodkov . . . 
Vsota stroškov . . . 

1 
Čisti stroški . . . 

Na podlagi pravomočnih od
lokov krijejo Ciste stroške: 
Banovina 

Država in interes&ntje . . . 

, 

Cestni okraj 

Skupaj . . . 

Po
samezno 

Din 

-

P 

Skupaj 

Din P 

Poglavfe IV. 
Račun 

dohodkov iu stroškov cestnega okraja. 

Poglavje V. 
Obračun 

terjatev cestnega okraja in. protiterjatev /banovinej. 

Zap. 
št. 

+5 

d 
co 

1 
2 

-3 

1 

2 

3 
4 
5 

6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

14 
16 
16 

P
o

st
av

ka
 

pr
o

la
cu

n
a 

IV. B, a 
IV. B, b 

IV. B, c 

IV. A, 9 
IV. A, 10 
poz. 1 

. ' 2 
„ ' 3 
„ 4 

» 5. 

„ 6 
IV. A, 11 

IV.A.12 

poz. 1 

noz. 2 

IV.A.13 

A) D o h o d k i : 
a) Preostanek iz 1. 19 . . . 
b) Dohodki naloženih glavnic 

(tek. račun) 
c) Razno in nepredvideno . . 

A) Dohodki skupaj . . . 

B) S t r o š k i : 
Primanjkljaj iz 1. 19 
Izdatki okrajne cestne -uprave. 
Pokojnine, preskrbnine, .milo

ščine in podpore uslužben
cem, njih vdovam in sirotam 

Stroški za odborpve seje . . 
Nagrade za izredna dela . . 
Nabava in vzdrževanje pisar

niškega inventarja 
Davki in druge zakonite da

jatve . . . ,. . . . . . 
Razno in nepredvideno . . . 
Prispevki občinam za vzdrže

vanje občinskih cest . . . ( 

Plačila na račun posojil in 
predplačil. 

Anuitete za posojilo ''. . . . 

Obresti in stroški posojil (te
kočega računa) . . . • . 

Naložitev gradbenih skladov 
za: 

B) Stroški skupaj . . ., 

Po-
Hamezno 

Din 

• ( 

-

P 

Skupaj 

Din P 

; 

1 

A) Cestnemu okraju v dobro: 

Delež banovine od čistih stro
škov za vzdrževanje bano
vinskih cest (glej pogl. I.) . 

Delež banovine od čistih stro
škov za vzdrževanje dovoz
nih cest (glej pogl. II.) . . 

Delež banovine od čistih stro
škov za gradnjo in rekon
strukcijo banovinskih cest 
(glej pogl. III.) . . 

Dohodki, plačani pri banovin
ski blagajni za vzdrževanje 
banovinskih cest (glej pogl. 
I. A. b) . ' . . . . • • 

Dohodki, plačani pri banovin-
' ski blagajni za, vzdrževanje 

dovoznih cest (glej pogl. II. 
A. b) • 

Terjatev cestnega okraja do 
banovine iz prejšnjih let 
(glej računski zaključek za 
1. 19 ) 

Plačila cestnega okraja na ra
čun prispevka za gradnjo 
in preureditev banovinskih 
cest (glej račun dohodkov 
in stroškov B. 11) . . • . 

B) Cestnemu okraju v breme: 

Stroški, plačani iz sredstev 
banovine za vzdrževanje ba
novinskih cest (glej pogl. I. 
B. b) . . . . . . . . • 

Stroški, plačani iz sredstev 
banovine za gradnjo in pre
ureditev banovinskih cest 
(glej pogl. III. B. b)) . . -

a) vzdrževanje 
banovin
skih cest. . 

Posamezno 

Din 

Plačila ba
novine na 
račun pri
spevka za 
(glej rač. 
dohodkov 
in stro
škov A, 
4+5+7) 

b) vzdrževanje 
dovoznih 
cest 

o) gradnjo in 
preureditev 
banovin
skih cest. . 

Dolg cestnega okraja banovini, 
(glej računski zaključek za 
1. 19 .'.) . 

Cestni okraj prejme — plača 

Skupaj 

Din 

ГГЧ 
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Poglavje VI. 
Pregled 

imovine in dolgov cestnega okraja ob koncu 1. 19... 

Zap. 
št. 

A) Iinoviiia: 

Blagajnični preostanek . . . 
Terjatve : 

proti banovini . . . . . . 
proti državi . . . . . . 
proti železniški apravi . . 
proti občinam in drugim in

teresentom 
Š..> ne vrnjene akontacije in 

predplačila 

Hranilne vloge in glavnice 
tekoči račun 
gradbeni skladi . . . . 

Vrednost, nepremičnin in pra
vic 

Vrednost inventarja in pre
mičnin, . . . . . . . . 
A). Imovina skupaj . . . 

B) Dolgovi: 

Blagajnični primanjkljaj . . 
Neplačani računi za 1. 19 
Dolgovi In druga bremena . 

B) Dolgovi skupaj . 
A) Imovina skupaj . 

Čista imovina — dolg . 

Posamezno 

Din 

Skupaj 

Din 

O b r a z e c 13. 

Županstvu občine 

^se pošilja razglas z naročilom, da notranji račun dohodkov in 
stroškov cestnega okraja za 1. 19 najkesneje do dne 

19 na taiu običajen način javno razglasi 
ter pritrdi 14 dni na uradni razglasili deski. 

Po preteku navedene dobe naj županstvo nemudoma vrne 
razglas s potrdilom, da je bil obračun javno razglašen in 14 
dni razpoložen na vpogled. 

Okrajni cestni odbor 

v (na) , dne 19. 

Zig. 
načelnik 

Din 

Štev 

Razglas. 

Račun dohodkov in stroškov cestnega okraja 
za 1. 19 je sestavljen ter v zmislu § 62. zakona o samo
upravnih cestah z dne 8. maja 1929 (Ur. 1. št. 247/Ç0) pr i
spevnim zavezancem cestnega okraja 14 dni, t. j . od 
do, 19 , v pisarni v (na) 

javno razpoložen na vpogled. 

Obračun izkazuje: ~:| 

A) D o h o d k e : 

1. Dohodki pri vzdrževanju banovin
skih çest ' 

2. Dohodki pri vzdrževanju dovoznih 
cest . . 

3. Dohodki ' pri rekonstrukciji in novih 
gradnjah banovinskih cest . . . 

4. Plačila banovine na račun prispevka 
za banovinske ceste 

5. Plačila banovine na račun prispevka 
za dovozne ceste 

6. Plačila žel. uprave na račun prispev
ka za dovozne ceste 

7. Plačila banovine na račun prispevka 
za nove gradnje in preureditve . 

8. Plačila države na račun prispevka 
za nove gradnje in preureditve . 

9. Plačila občin in drugih interesentov 
za nove gradnje in preureditve . 

10. Potrošnja gradbenih skladov . . . 
11. Potrošnja posojila 
12. Blagajnični preostanek iz 1. 19 
13. Dohodki naloženih glavnic . . . . 
14. Razno in nepredvideno 
15. Donos okrajnih doklad 
16. Dvigi iz hranilnih vlog 
17. Dvigi na' tekočem računu . . . . 
18. Vrnjena predplačila 

Skupaj Din 



- 40 

B) S t r o š k e : 
1. Upravni in pisarniški stroški . . . Din P 
2. Izdatki za pomožno osebje . . . . „ " 
3. Materialni izdatki za vzdrževanje 

banovinskih cest „ " •• 
4. Upravni in materialni izdatki za 

vzdrževanje dovoznih cest . . . „ » 
5. Stroški za gradnjo in rekonstrukcijo 

banovinskih cest „ » 
6. Primanjkljaj iz 1. 19 „ " 
7. Okrajna cestna uprava „ - « 
8. Prispevki občinam za vzdrževanje 

občinskih cest ,, н 
9. Amortizacija in stroški posojil . . „ » 

10. Naložitev gradbenih skladov . . . „ » 
П. Vloge v hranilnico » » 
12. Vloge na tekoči račun „ » 
13. Plačila na račun prispevka za nove 

gradnje in preureditve . . . . ,, ••• >j 
14. Nnplačila dobaviteljem . . . . - „ » 

Skupaj . . . Din p 

Presežek — Primanjkljaj v znesku Din p 
se prenese med dohodke — izdatke za 1. 19 

Podroben obračun, obsegajoč posamezne postavke z vsemi 
prilogami in dokazili, je na vpogled v pisarni 
v (na) 

Morebitne ugovore in pomisleke proti obračunu morejo 
prispevni zavezanci v zgoraj označeni dobi vložiti pismeno 
ali dati na zapisnik pri okraj, cestnem odboru , 
odnosno pri njegovem načelniku gosp 
v (na) 

Okrajni .cestni odbor 
v (na) , dne 19... 

Žig. 
načelnik 

Štev. 

Okrajnemu cestnemu odboru 

v (na) 
pošla 

se vrača razglas obračuna' za 1. 19..,'..... s pripombo, da je bil 
dne 19 javno razglašen ter nato 14 dni 
vsem interesentom javno, razgrnjen na vpogled. 

Županstvo občine 
v (na) ., , dne 19... 

Zig. 
župan 

O b r a z e c 1 4 . 

Cestni okraj 
Računsko leto 19 ..... 
Priloga blag. dnevnika 
štev -

Kolek Priznanica 

za znesek Din p : z besedo • •• ;-
katerega je prejel podpisani (podkrižani) iz blagajne okraj, 
cestnega zaklada za dobavo — vožnjo — napravo 

na osnovi dražbenega zapisnika — ustne pogodbe — naročila 
_ z dne / 19- , odobrenega z odlokom banske 
uprave z dne / 19 , št 

• Dobava se je izvršila za banovinsko cesto reda 
v odseku o d ' do 

19 V (Na) , dne 

Podpisani potrjujemo, da je 
izkazano delo — dobava — res
nično izvršena ter da so zara
čunane cene predhodno ugotov-
.ljene kot najugodnejše. 

Prevzemna komisija 3 članov 
okrajnega cestnega odbora: 

1 . ) •••••' 

3.) 
2 . ) •• 

Podpis 
dobavitelja-voznika : 

Podpis prič izplačila, 
za primer, da prejemnik 
ne zna pisati, ali pa da 
pooblaščenec dvigne de
nar za prejemnika. 
2.) •• 

1.) ' : 

Likvidacija 

Ugotovljeno na . Din p ... 
Odtegljaji : Din p ... 

7 , % na taksa (v 
kolkih) po tar. 
post.N33 . . . Din p ... 

1 % n a taksa (v 
kolkih) po tar. 
post. 34 . . . Din p .... 

l % n i davek na 
poslovni promet Din p .... 

Din p .-
Din p •••• 
Din p .-

Cisto izplačilo Din p ... 
Naj se izplača Plačilo izvršil 

V (na) dne 19.... 

Podpis. Podpis. 

Uradne pripombe: 

Kredit 

pogl part poz 

Vpisano v knjigo in-

4 

Г 
Neodgovarjajoče prečrtati. 

T A i i i- , ,. , ~»„„o <irc.«eifP banovine: njen predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 
Izdaja k ' ^ ^ I n b ^ ? P ^ 2 ^ e r S T ™ £ j ä l l M S ; njen predstavnik: Otmar Michâlek v Ljubljaai. 



PoStnina plačana т gotovini. 

K R A L J E V I NA J U G O Š LAVI J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

Letnik 1 . 5. kos. V LJUBLJANI, DNE 31. maja 1930. 

V S E B I N A 
10. Zakon o pobijanju nelojalne konkurence. 
H. Zakon o paktu prijateljstva, prijateljskega poravnavanja 

in sodnega razpravljanja med kraljevino Srbov, Hrvatov 

in Slovencev in republiko Grčijo, sklenjenem v Beogradu 
dne 27. marca 1929. 

12. Pravilnik za izvrševanje zakona o dobrovoljcih glede do
deljevanja zemlje in kolonizacije. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

10. 

Mi 

Aleksander L, 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega mini
stra za trgovino in industrijo, po zaslišanju predsednika 

Našega ministrskega sveta 

Zakon 
o pobijanju nelojalne konkurence.* 

PRVO POGLAVJE. 
Civilno-pravna zaščita. 

PRVI DEL. 

D e j a n j a n e l o j a l n e k o n k u r e n c e . 

I. Dejanja, vobče nasprotna dobrim običajem pri 
konkurenci. 

• § 1 -

Kdor stori v poslovnem prometu zaradi konkurence 
dejanje, nasprotno dobiim običajem, ki bi moglo oško
dovati drugega konkurenta, sme biti tožen. Namen tej 
tožbi je .prepoved nadaljnjega 'izvrševanja tega dejanja, 
odstranitev s tem storjenga nepravilnega stanja in po
vračilo storjene škode. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
И. aprila 1930., štev. 83/XXXII. • 

Ta obči predpis se uporablja samo na dejanja ne
lojalne konkurence, ki ne spadajo pod dejanja, nave
dena v §§ 2. do 15. tega zakona. 

II. Specialna dejanja nelojalne konkurence. 

1. N e l o j a l n a r e k l a m a . 

§2, 

1. Kdor javno %navaja ali kdor raznaša o razmerah 
svojega ali tujega podjetja karkoli, kar utegne izzvati 
zmoto, in ustvari s tem podjetju v konkurenci predstvo 
na škodo drugih konkurentov, sme biti tožen, da se mu 
prepove tako navajanje ali prenašanje, da se odstrani 
s tem ustvarjeno nepravilno stanje in da se povrne 
storjena škoda. 

2. Semkaj spadajo zlasti navedbe o kakovosti in 
količini, o naravi ali sestavi kakšnega blaga in kakšne
ga dela, o izvoru, o prodajnem tržišču in prodajnih po
gojih, o imovinskih in kreditnih razmerah, o načinu 
proizvajanja ali odrejanju cen blaga ali dela, o zaščiti 
blaga s patentom, vzorcem, modelom in žigom, o meto
dah proizvajanja ali poslovodstva, o posebnih raz/merah, 
o trajanju in obsegu podjetja, o povodu, vzroku ali na
menu prodaje ali dela, o stanju zaloge in o odlikovanjih 
in predstvih. Za ta odlikoyanja in predstva se smatra 
tudi uporabljanje lika Njegovega Veličanstva kralja ali 
koga izmed članov kraljevega doma, državnega ali jav
nega grba, drugih državnih amblemov, uradnih zna
kov in puncev za garancijo na blagu, znaka in imena. 
Rdečega križa, če konkurent nimâ dovolila za uporab
ljanje. 

2. N e r e s n i č n a o z n a č b a i z v o r a b l a g a . 

§3. 
* 

Za neresnično označbo izvora blaga se smatra vsa
ka označba, ki utegne ustvariti v poslovnem prometu 
napačno mnenje, da je bilo blago, za katero gre, izde
lano na posebnem kraju, v posebni krajini ali v poseb
ni državi. 
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§4. 

Za neresnično označbo 'izvora se tudi smatra, če 
opremlja proizvajalec nabavljene proizvode drugega 
proizvajalca z označbo svoje firme, svojega imena ali 
žiga na način, ki utegne ustvariti v trgovinskem pro
metu napačno mnenje, da izvira ta proizvod iz njegove
ga podjetja. 

§ 5 . 

Za neresnično označbo izvora nii smatrati, če oprem
lja domač trgovec blago inozemskega izvora, ko ga daje 
v promet, s svojim imenom in naslovom ali s svojim ži
gom, ako se ne daje inozemskemu blagu značaj doma
čega izvora in ako se pri industrijskih predmetih ne 
prikriva eventualno obstoječa označba resničnega izvora. 

§6. 

Označba ali opis blaga v tujem jeziku se ne smatra 
za neresnično označbo o izvoru, če je pravi izvor blaga 
jasno in očividno naveden. 

§ 7 - . 

1. Za neresnične označbe ni smatrati navedb, ki 
po poslovnih običajih prizadetih krogov nimajo več v 
prometu izključne označbe izvora zato, ker 60 se udor 
mačile kot označba vrste ali kakovosti posebnega bla
ga, razen če se pridoda takim navedbam pristavek ka
kor n. pr. »pristen«, »naraven«, »resničen«, »originalen«, 
ki utegne izzvati napačen dojem o izvoru blaga. 

2. Geografski nazivi vinskih proizvodov, rudninskih 
vod in njih izdelkov se ne morejo nikdar smatrati za 
označbe vrste ali kakovosti. Ta predpis se ne nanaša 
na. naziv vinskih proizvodov, ki se uporablja po posebni 
vrsti trte, razen če bi se predpisalo 'za odrejeno vrsto z 
naredbo pristojnega ministrstva kaj drugega. 

3. Načelo, navedeno v drugem odstavku, se sme 
uporabljati z naredbo pristojnega ministrstva tudi za 
nazive drugega blaga. 

§8. 

1. Z naredbo pristojnih .ministrstev se smejo izda
ti predpisi o označbi izvora blaga, ki se proizvaja v po
sebnih krajinah, katerih podnebje ali zemljišče vpliva 
na lastnost blaga (nazivi krajin). 

2. Inozemski nazivi krajin se smejo z naredbo za
ščititi, če velja reciprociteta. 

§ 9. 

1. Kdor neresnično označi izvor blaga, sme biti to
žen, da se mu prepove ta označba, da se odstrani s tem 
ustvarjeno nepravilno stanje in da se povrne storjena 
škoda. 

2. Za neresnično* označbo po tem predpisu je treba 
smatrati tudi dejanje, ki nasprotuje predpisom naredb, 
izdanih na podstavi §§ 7. in 8., ki se nanašajo na kakšno 
predpisano označbo blaga. 

3. O č r n j e v a n j e . 

§ 1 0 -
1. Kdor navaja ali raznaša o podjetju, o podjetni

kovi osebi ali osebi voditelja podjetja, o proizvodih ali 
storjenih poslih drugega zaradi 'konkurence vesti, ki 

utegnejo škodovati podjetju ali podjetniku, se mora ob
soditi, če ne dokaže njih resničnosti. Z obsodbo je iz
reči prepoved navajanja in raznašanja takih vesti, ukre
pe za njih preklic in povračilo za storjeno škodo. 

2. Za vesti se smatrajo poleg ustnih, pismenih ali 
tiskanih navedb tudi slike ali kakršnekoli priprave, ki 
so namenjene in sposobne, da jih nadomeščajo. 

3. Ce gre za zaupna obvestila o drugem podjetju , 
ali podjetniku, za katera ima obvestitelj ali obveščenec 
upravičen interes, se smejo vložiti tožbe samo po od
stavku 1., če so obvestila neresnična. • 

4. Z 1 o r a :b a o b e l e ž j a t u j e g a p o d j e t j a . . 

§ 11-
1. Konkurent, ki uporablja ime, firmo, posebni na

ziv podjetja ali obrta ali drugo zunanje obeležje na na
čin, ki utegne ustvariti zmedo med kupci z imenom, 
firmo ali posebnim nazivom podjetja ali obrta, ki ga 
običajno ali upravičeno uporablja drug konkurent, sme 
biti tožen, da se mu prepove tako uporabljanje, da se 
odstrani s tem ustvarjeno nepravilno stanje in da se 
povrne škoda, storjena z dejanjem. 

2. Ce uporablja konkurent ime, firmo, posebni na
ziv, žig ali drugo zunanje obeležje podjetja ali obrta z 
dovolitvijo lastnika tega podjetja ali obrta na način, s 
katerim se utegne ustvariti zmeda med potrošniki glede 
pravega izvora blaga ali dela, se smejo vložiti tožbe, 
omenjene v odstavku 1., tudi zoper lastnika podjetja in 
zoper povzročitelja zmede. 

Tožba se zavrne, če je pravi izvor dovolj označen 
na blagu samem. 

§ 12. 

Predpisi §§ 11. se uporabljajo tudi na. naslov in 
zunanji videz naslovnega lista knjige ali drugih tiskar
skih del, na naslov gledališkega, glasbenega ali kine
matografskega dela, ki ga uporablja kdo na način, ki 
utegne ustvariti zmedo med potrošniki z naslovom ali 
zunanjim videzom naslovnega lista, knjige ali drugih 
tiskarskih del, z naslovom gledališkega, glasbenega ali 
kinematografskega dela, M ga upravičeno uporablja 
drug konkurent. 

5. P o d k u p o v a n j e . 

§ 13. 

1. Kdor posredno ali neposredno ponuja, daje ali 
obeta darilo ali drugo korist osebi, zaposleni v kakšnem 
podjetju ali pri kom, ki dela po nalogu kakšnega pod
jetja, z namenom, da ibi dosegel z njegovim nedopust
nim postopanjem zase ali za koga drugega predstvo v 
konkurenci na škodo kakšnega konkurenta, sme biti to
žen, da se mu prepove tako dejanje in da se povrne 
škoda, storjena z dejanjem. 

2. Prav to velja tudi za zaposlenca ali za onega, ki 
dela po naročilu kakšnega podjetja in ki zahteva, spre
jema ali dovoljuje v poslovnem prometu,.da se mu po
sredno ali neposredno obljubi darilo, ali druga korist, z 
namenom, da bi s svojim nedopustnim postopanjem po-
mogel komu, do predstva v konkurenci na škodo svojega 
delodajalca ali drugih konkurentov. 
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6. K r š e n j e i n i z k o r i š č a n j e t a j n o s t i v 
p r o i z v a j a n j u i n t r g o v i n i . 

§ 14. 

1. Oseba, zaposlena pri kakšnem podjetju, ki pri
obči, dokler je v službi, brezpravno drugemu ali stori 
dostopno poslovno tajnost v proizvajanju ali trgovini, 
ki se more uporabiti v konkurenci in za katero je zve
dela v .službi, sme biti tožena, da se ugotovi ali prepove 
tako dejanje in da se povrne storjena škoda. 

2. Prav tako sme biti tožen, kdor brezpravno izda 
drugemu ali izkorišča v lastnem ali drugem podjetju 
poslovno tajnost v proizvajanju ali v trgovini zaradi kon
kurence, če je zvedel za to tajnost: 

a) s svojim ali tujim ogledništvom kakor tudi z dru
gimi nezakonitimi ali dobrim običajem nasprotnimi' de
janji ali 

b) iz tehničnih predlogov in predpisov, iz osnutka, 
modela, šablone, zareze, recepta, klišeja, vzorca ali zbirk 
vzorcev in iz seznamka potrošnikov, kar mu ;je bilo po
sebej zaupano, 

c) ob izvršitvi posla, za katerega ga je pozvalo so
dišče ali drugo óblastvo. 

3. Teh predpisov ni uporabljati, če se znanje in 
izobrazba, ki ju je pridobil zàposlenec z delodajalčevo 
voljo v njegovem podjetju med redno opravljenim po
slom, izkoriščata po koncu zaposlenosti. • . 

7. N e l o j a l n a k o n k u r e n c a p o m o ž n e g a 
o s e b j a i n n j e g o v o i z k o r i š č a n j e p o 

d r u g e m k o n k u r e n t u . ' 

§ 15. 

1. Kdor deluje kot agent, potnik ali pooblaščenec, 
ne da bi mu dovolil lastnik podjetja, zaradi konkurence 
v*korist drugega konkurenta, sme biti tožen, da se mu 
prepove tako dejanje in, da povrne storjeno škodo. -

2. Prav tako sme biti tožen tudi konkurent, ki iz
korišča delovanje navedenih oseb, dasi mu'je bilo raz-
ineije teh oseb do prvega podjetja znano. 

DRUGI DEL. 

Skupni predpisi. 

1. P r a v i c a d o t o ž b e . 

§16 . \ 
1. Da se prepreči, odnosno prepove ponavljanje de

janja, nasprotnega dobrim običajem v konkurenci, in 
da se odpravi nepravilno stanje, ustvarjeno s tem de
janjem, pripada pravica do tožbe v primerih §§ L, 2., 
9., 11., odstavka 2. in § 13. vsakemu konkurentu (§ 35.), 
industrijskim, obrtniškim in trgovskim zbornicam in 
VSakemu društvu, • ki je po svojih pravilih poklicano, 
varovati gospodarske koristi konkurentov,, oäkodovaüe 
'/. dejanjem. 
' l. V-primerih §§ 10., 11. odstavka Г., §§ 12-, ;14. 

•in 15. pripada pravica do tožbe samo konkurentu, ki je 
z dejanjem neposredno oškodovan. 

Д P o v r a č i l o š k o d e . 

• ~ § 17. \ . .:. ; : ; ; . . 

1. Povračilo storjene škode še sme zahtevati od 
onega, ki je vedel ali je po svoje dolžnosti m'orai ve

deti, da je njegovo dejanje tako, da utegne povzročiti 
škodo drugemu konkurentu. : .,•••. 

2. Pravica do tožbe za povračilo škode in izgublje
nega dobička pripada konkurentu, ki je z dejanjem ne
lojalne konkurence oškodovan. • 

3. O tem, ali je nastala škoda, in o njeni višini, od
loča sodišče po svobodnem prepričanju, ko je skrbno 
ocenilo vse okolnosti. 

'4. Poleg povračila škode in izgubljenega dobička 
po odredbi iz odstavka 2. tega paragrafa sme prisoditi 
sodišče tožilcu na zahtevo tudi izvestno vsoto kot od
škodnino zbog prizadete osebne razžalitve in osebne 
škode. Sodišče odredi' višino te vsote, ki ne sme biti 
večja od 100.000 dinarjev1, po svodofmem prepričanju. 

5. Če je več oseb odgovornih za škodo, ki jo je tre
ba povrniti po' predpisih tega zakona, odgovarjajo vse 
tè osebe solidarno. 

- . § 1 8 . 

1. Ce so bile navedbe, označene v §§ 2., 3., 7., 8., v. 
zvezi s § 9. in v §§10., 11. in 12., objavljene v natisnje
nem spisu, namenjenem ш razširjanje, smejo biti udele
ženci pri urejanju, izdajanju ali (pri udomačenem raz
širjanju natisnjenega spisa toženi za povračilo storjene 
škode samo, če so vedeli, da utegnejo navedbe povzro
čiti zmoto in s tem pridobiti enemu konkurentu pred-
stvo na škodo drugih konkurentov. 

2. Ce se vidi iz vsebine ali iz načina objave, da se 
je izvršila za nagrado, sme biti samo stvoritelj objave 
tožen za povračilo škode: Za stvoritelja je smatrati one
ga, ki je sestavil kakšno vest, da bi se objavila s tiskom, 
ali ki jo je naročil v oni vsebini, kakor je bila objav-, 
ljena, ali ki je dal obvestilo, uporabljeno v taki vesti, 
kolikor se vest ujema š takim obvestilom. 

3. Ti predpisi se uporabljajo tudi nà navedbe, ki 
se razširjajo s svetlobno ali fonetično reklamo. 
3. O d g o v o r n o s t z a d e j a n j a d r u g i h o s e b , 
s t o r j e n a v o b s e g u k a k š n e g a p o d j e t j a . 

§ 19. 

V primerih §§"1., 2., 9., 10., H., 12., 13., odstavka^ 1., 
in § 14., odstavka 2., se sme vložiti tožba zoper lastnika 
podjetja, da se mu prepove nadaljnje izvrševanje -izvest-
nega dejanja, nasprotnega dobrim običajem v konku
renci, in da se odpravi s tem ustvarjeno nepravilno 
stanje, tudi, takrat, kadar je storil dejanje -v obsegu 
njegovega podjetja kdo drugi. Toda za storjeno škodo 
je odgovoren samo, če mu je bilo dejanje nedopustne 
konkurence znano. • 

4. K a z n i z b o g z i o b n o s t i a l i o b j e s t i . 

§ 20. 
Ce sodišče spozna, da je vložila ena stranka tožbo 

ali neosnovano vodila pravdo iz zlobnosti ali objesti, jo 
kaznuje na zahtevek druge 'stranke ali po uradni dolž
nosti y denarju do 50.000 dinarjev. Ta kazen se izpre-
meni ob neizterljivosti v zapor do enega meseca. 

5. P r i s t o j n o s t s o d i š č a . 

: a).Stvarna: 

. ' §21 . . 
• Za civilne, spore, ki se vodijo na podstavi.tega za
kona, so pristojna, neglede na vrednost spornega pred-
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meta, trgovinska sodišča, odnosno trgovinski senati 
okrožnih sodišč po § 47. IÌ. zakonika o sodnem postopa
nju v civilnih .pravdah z dne 13. julija 1929. 

b) Krajevna pristojnost: 

1. Za itožbe, vložene na (podistavi tega zakona zoper 
onega, čigar podjetje je v državi, ali zoper katere se 
vloži tožba glede na zaposlenost pri posebnem podjetju 
v. državi, je izključno. pristojno sodišče okoliša, kjer je 
podjetje. Ce ima podjetje več delovnih krajev, je pri
stojno sodišče onega kraja, na katerega se dejanje na
naša, drugače pa sodišče, kjer je glavni kraj podjetja. 
Za tožbe zoper osebe, ki nimajo pqdjetja v državi, je 
pristojno sodišče kraja, kjer toženec stalno prebiva. Òr. 
nima prebivališča v državi, je ipristoj.no sodišče onega 
kraja, kjer začasno biva v državi, ali če tudi ta ni znan, 
sodišče kraja, kjer je 'biLo dejanje storjeno. 

2. Zoper več tožencev, za. katere so pristojna na 
podstavi odstavka 1. razina sodišča — če so izpolnjeni 
pogoji civilnega sodnega postopanja — se sme vložiti 
tožba pri kateremkoli iteh sodišč. 

3. Ce se vrši storjeno dejanje, nasprotno temu za
konu, po spisih ali natisnjenih delih, ki se pošiljajo iz 
kraja zunaj naše države, se smatra glede pristojnosti 
sodišča za kraj, kjer se je dejanje izvršilo, oni kraj, 
kamor je bil'spis ali natisnjeni izdelek poslan ali kjer 
je bil izročen ali razširjen. 

6. P o s t o p a n j e p r e d r a z s o d i š č e m . 

§23. 

Civilni spori po tem zakonu se smejo razpravljati 
in reševati po sporazumu strank pred razsodišči trgov
skih, industrijskih in obrtnih zbornic po predpisih, ki 
veljajo za ta razsodišča. 

7. Z a s t a r a n j e z a h t e v k o v . 

§24 . ' 

1. Zasebnopravni zahtevki, omenjeni v tem zakonu, 
zastarajo v šestih mesecih od dne, ko je interesent 
zvedel za dejanje ali za škodo; in za izvršilca dejanja. 
Ce se zanje ni zvedelo, nastopi, zastaranje čez tri leta 
od dne, ko se jè izvršilo dejanje, ki se navaja v tožbi. 

2. Za onega, ki trajno vrši izvestno dejanje nelo
jalne konkurence, začne teči zastaranje šele od dne, ko 
je ta.oseba prestala z dejanjem nelojalne konkurence. 

3. Za prekinitev ali ustavitev zastaranja veljajo obči 
predpisi civilnega prava. 

DRUGO POGLAVJE. 

Kazenskopravna zaščita. 

K a z n i v o d e j a n j e n e l o j a l n e k o n k u r e n c e . 

§ 2 5 . 

Kdor vrši v konkurenci zaradi preslepitve ali pri
dobitve materialne koristi.zase ali za koga drugega de
janja, navedena v §§ 2., 9., 10., 11., 12., 13, 14, 15, stori 
prestopek, zaradi katerega se kaznuje na zasebno tožbo 
v denarju do 50.000 dinarjev ali z zaporom do enega 
leta ali z obema kaznima. 

§ 26. 

Kaznovanja po § 25. ni, če je predpisana za ta de
janja strožja kazen z drugim zakonom. 

§ 27. 

Na kazniva dejanja nelojalne konkurence se upo
rabljajo, kolikor ni specialnih predpisov po tem zakonu, 
obči predpisi kazenskega zakonika' z dne 27. januarja 
1929, na njih pregon pa predpisi kazenskega sodnega 
postopanja z dne 16. februarja 1929. 

§ 28. 

Tožbo zaradi prestopkov iz §§ 2, 9, 11, odstavka 2, 
in § 13. smejo vložiti: vsak konkurent (§ 35.), industrij
ske, obrtniške in trgovske zbornice in vsako društvo, 
ki je po pravilih pozvano, varovati gospodarske koristi 
konkurentov, oškodovane z dejanjem, zaradi prestopkov 
za druge primere iz § 2 5 . pa samö oni, ki je s kazni
vim dejanjem neposredno oškodovan. 

§ 29. 

Ce je obtoženec obsojen, sme odrediti, sodišče na 
zahtevek zasebnega tožilca v sodbi, da je odpraviti na
vedbe, ki sestavljajo nelojalno reklamo ali neresnično 
označko izvora blaga ali zlorabo obeležja ali zunanje 
ureditve (§§ 2, 9, 1 1 , 12. v zvezi s § 25.). 

Ce to ni mogoče, se odvzame predmet sam, ako je 
pri storilcu ali njegovem soudeležencu (§ 59. kazenskega 
zakonika). 

§ 30. 

Sodišče sme izreči po svoji izprevidmoeti, alasti če 
se ponavljajo kazniva dejanja, storjena po tem zakotni 
(§ 25.), da je izključiti krivca od udeležbe pri'vseh jav
nih nabavah in licitacijah, in sicer za dobo do petih let 
(§ 58. kazenskega zakonika), 

Ce gre za povratek, se izreče prepoved za vselej. 

TRETJE POGLAVJE. 

Administrativnopravni predpisi. 

1. P r e d p i s i o o z n a č b a h š t e v i l k , m e r i n 
t e ž e , i z v o r a b l a g a , o z n a k i h z a k o n t r o l o 

i n g a r a n c i j o . •• . 

§ 31. 

Z naredbo ministrstva za trgovino in industrijo je 
moči predpisati: 

1. da se sme prodajati ali ponujati posebno blago 
poklicno vobče ali samo v trgovini na drobno tako v 
državi kakor tudi ob izvozu v inozemstvo samo v pred
pisanih enotah po številu, teži ali samo, čV je blago ali 
njegova oprema (omot, posoda) opremljeno z oznako po 
številu, meri, teži ali izvoru ali če je opremljeno s po
sebnim omotcm; 

2. da se opremi posebno blago, preden se da v pro
met, tako v državi kakor tudi ob izvozu v inozemstvo 
po predhodnem preizkusu ali po izvršeni kemijski ana
lizi : s posebnim znakom ali s puncem za kontrolo in 
garancijo; 
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3. da se mora opremiti posebno blago ali njega 
oprema tudi z oznako proizvajalčevega ali prodajalce-, 
Vega imena, njega firme in prebivališča; 

4. način, kako je postavljati oznake in njih vse
bino, in trenutek, ko se morajo postaviti. 

Ce se izdado naredbe o prodajanju v posebnih ko
ličinah ali o označbi teže ali mere za proizvode, ki zbog 
svoje narave izgube na teži ali meri, je treba izrecno 
predpisati meje, do katerih je ta nedostatek dopusten. 

2. P r e m i j s k i p o s l i . 

§ 32. 

1. Prepovedano je v trgovini ali ob izvrševanju 
kakšnega dela ali posla gospodarskega značaja zaradi 
privabljanja potrošnikov Nobetati ali dajati nagrado y 
denarju, blagu ali v kakršnikoli drugi obliki, in sicer 
negiede na to, kako se dobiva ta nagrada, bodisi po 
sreči, bodisi po n&posredmi ipredaji (/premiji). 

2. Za prepovedane nagrade se ne smatrajo: bonifi
kacije, ki se dajo v zvezi z rokom dospelosti plačilne 
obveznosti, kakor tudi cassa • sconto, popust pri plačilih 
v gotovini takoj, udomačeni rabat, udomačeno dajanje 
daril ob novem letu ali drugih priDikaih raznim stalnim 
potrošnikom ali predmeti udomačene reklame, dodani 
kupljenemu blagu. 

3. P o s l i p o k u p o n s k e m s i s t e m u . 

§ 33. 

1. Prepovedano je, vršiti v poslovnem prometu pro
dajo s pogodbami, s katerimi se obeta kupcem koristna 
ОД.ЈШд blaga ali izvršitev posla objjogpju, da. pnvëdejo 
пад podstavi njim izročenih nakaznic ali kuponov, ki ob
segajo pogoje, ponudniku ali drugi osebi druge kupce, 
ki stopajo s podjetjem v ista pogodbena razmerja (ku-
ponski posli). Prav tako je prepovedano, da bi se kdo 
udeleževal pri teh pogodbenih razmerjih kot kupec ali 
razširjalec nakaznic ali kuponov. 

2. Pogodbe, na ta način sklenjene med podjetnikom 
in kupcem ali med kupcem in drugim posrednikom, so 
nične. 

: 3. Ce se kupec odreče nabavljenemu blagu ali 
opravljenemu póslu ali če vrne že prejeto blago, sme 
zahtevati, da se mu vrne izvršeno (plačilo. 

4. K a z n i . 

, §34. 

1. Kdor prekrši administrativne predpise ,§§ 31., 
32. in 33. in predpise naredb, izdanih na podstavi §§ 8. 
in 31., tega kaznuje obče upravno. obJaslm,pjyestopnje 
zaradi prekrška v denarju "d~o" 15.000 dinarjev ali z za
porom do enega meseca ali z obema kaznima. 

2. če trgovec ne postavi po naredbi, M a n i po § 31., 
na blago ali opremo predpisanih označb, odredi obče 
upravno oblastvo prve stopnje v svoji ra/sodbi, da se 
mora izostala označba naknadno, eventualno po pred
hodnem preizkusu, postaviti na blago, kolikor razpolaga 
trgovec z istim blagom; nadalje, da' sé morajo odpraviti 
neresnične ali nèpredpjsane označbe ali, če to, ni mo
goče, da se mòra odvzeti blago, ki ni prešlo v roke 
potrošnikov. \ 

3. Da se zavarujejo ti ukrepi, ki jih je treba izvršiti 
ob obsojenčevih stroških,. sme odvzeti obče upravno ob
lastvo prve stopnje že. med postopanjem predmete, s 
katerimi se krši naredba, izdana po § 31. 

4. Kazni, določene v tem poglavju, se uporabljajo 
ne samo zoper izvršilca dejanja, ampak tudi zoper nje
govega nasnovatelja ali' soudeleženca. 

ČETRTO POGLAVJE. 

Obče in končne odredbe. 

1. U p o r a b l j a n j e t e g a z a k o n a , p o j e m , k o n-. 
k u r e n t o v i n b l a g a v z m i s l u t e g a z a k o n a . 

' § 35. 

1. Ta zakon obsega ves poslovni promet v proizvaja
nju, obrti in trgovini, ne uporablja pa se na pobijanje 
nelojalne konkurence v krogih drugih svobodnih pro-
fesij. 

2. Za konkurenta se smatra vsak podjetnik, ki pro
izvaja ali prodaja blago iste ali podobne vrste ali vrši 
posle iste ali podobne vrste, ali vobče posluje kot pod
jetnik v isti ali podobni grani. 

3. Za blago se smatrajo poleg industrijskih in obrt
nih proizvodov tudi proizvodi, iz kmetijske, gozdne in 
rudarske industrije. 

2. I z k l j u č i t e v j a v n o s t i . 

§ 3 6 . 

Na ustni razpravi se sme poleg primerov, določenih 
v civilnih, odnosno kazenskih postopnikih, na zahtevek 
pravdne stranke ali priče izključiti javnost, če bi se z, 
javnostjo izpostavila nevarnosti tajnost proizvajanja ali 
trgovine. 

. 3 . R a z g l a s i t e v s o d b e . 

§ 37. 
1 1. Sodišče sme odrediti tako v civilnem kakor tudi 

v kazenskem postopanju na predlog stranke, ki je 
pravdo dobila, da se razglasi sodba po izvrsnosti v enem 
ali več časopisih na stroške druge stranke. 

2. Sodišče odredi na predlog stranke,' ki je pravdo 
dobila, časopise, v katerih je treba izvršiti objavo, vi
šino stroškov za objavo kakor tudi druge pogoje in rok, 
v katerem se mora objava izvršiti. 

3. Sodišče sme dovoliti po razmerah, upoštevaje 
upravičene koristi oseb glede čuvanja njih tajnosti, da 
je objaviti tudi razloge v celoti ali deloma. 

4. S k u p n i p r e d p i s i o d e n a r n i h k a z n i h i n 
o d o h o d k i h o d o d v z e t i h s t v a r i . 

• §38. 

1. Izkujpièkijz^^odyizete stvari in denarne каипа^ ki 
izvirajo iz odločb; izrečenih odj^ravnega"oHasiva jpo 
predpisih itega zakona, se ététeajo v fond, ki ga je usta
noviti pri banskih upravah za podpiranje, in pospeše
vanje gospodarskih ustanov, v prvi vrsti strokovnih šoj. 
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2. Minister za trgovino in industrijo je pooblaščen, 
izdati pravilnik o ustanovitvi, sestavi in poslovnem redu 
tega fonda. 

5. Z a s l i š e v a n j e z b o r n i c in d r u š t e v . 

§ 39. 
1. Naredbe, omenjene v § 7., odstavkih 2. in 3., 

§§ 8. in 31., se izdado, izpremene ali ustavijo praviloma 
šele, ko se zaslišijo industrijske, obrtniške in trgovske 
zbornice in kmetijske, po potrebi pa tudi druge priza
dete družbe. 

2. Industrijske, obrtniške in trgovske zbornice mo
rajo dajati oblastvom mnenja in obvestila v dvomnih 
primerih, zlasti v vprašanjih, ali je kakšna navedba spo
sobna, povzročiti preslepitev (§ 2.), ali se je udomačila 
kakšna označba izvora za označbo vrste ali kakovosti 
posebnega blaga (§ 7.). 

6. O d n o š a j i z i n o z e m s t v o m . 

§ 40. 

1. Inozemski državljani, ki imajo v naši kraljevini 
podjetje ali vrše kakšen obrat, so z našimi državljani 
izenačeni glede zaščite, priznane s tem zakonom. 

2. Inozemec sme zahtevati zaščito po tem zakonu — 
kolikor ni predpisov v državnih pogodbah — samo, če 
velja vzajemna zaščita od države, kateri pripada (reci: 

prociteta). 
3. Obstoj vzajemnosti mora dokazati oni, ki se hoče 

koristiti z njo. 

7. P r e h o d n e o d r e d b e . 

§ 41. 
1. Ko stopi ta zakon v veljavo, prestanejo veljati 

predpisi §§ 146., 151. in 154. zakona o zaščiti industrij
ske svojine z dne 17. februarja 1922. 

2. Prav tako izgube pravno moč oni predpisi zako
nov, ostalih v veljavi, ki nasprotujejo predpisom tega 
zakona, zlasti predpisi iz zakona z dne 16. januarja 
1896., drž. zaik. št. 89 iz ileta 1897., o iprametu z živili in 
drugimi potrebnimi predmeti, zakona z dne 25. oktobra 
1901., drž. zak. št. 26 iz leta 1902., o prodajanju masla, 
sira, masti in njenih surogatov, zakona z dne 17. marca 
1907., drž. zak. št. 102, o označbi izvora hmelja in za
kona z dne 12. aprila 1907., drž. zak. št. 210, o proda
janju vina, vinskega kisa in vinskih mostov, zakona o 
pobijanju draginje življenskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije z dne 30. decembra 1921., >Službene novine« 
št. 5 iz leta 1922. 

§ 42. 

Ko stopi ta zakon v veljavo, se sme zahtevati pre
poved kakšnega dejanja ali odprava s tem ustvarjenega 
nepravilnega stanja tudi, če se je ustvarilo dejanje s 
prejšnjim dejanjem, pa povzročeno nepravilno stanje še 
traja. 

Vendar pa se sme zahtevati v tem primeru povra
čilo škode na podstavi tega zakona samo za škodo, ki 
se povzroči potem, ko stopi ta zakon v veljavo. 

§43. 

Dokler ne stopi v veljavo zakonik o sodnem posto
panju v civilnih pravdah z dne 13. julija 1929., so 
pristojna za civilne spore iz tega zakona obstoječa zbor
na civilna sodišča prve stopnje, ki so pristojna za trgo
vinske spore in odločajo po obstoječih predpisih, koli
kor niso izpremenjeni s tem zakonom. 

' V pokrajinah, kjer zakon o sodnem kazenskem po
stopanju z dne 16. februarja 1929. še ni v veljavi, se 
uporabljajo prejšnji predpisi za pregon prestopkov, do
kler ће stopi ta zakonik v veljavo. 

§44. 

1. Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi po preteku enega meseca od dne, 
ko se razglasi v »Službenih novinah«. 

2. Našemu ministru za trgovino in industrijo pri
poročamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, 
naj skrbé za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedu
jemo, naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj' 
se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 4. aprila 1930. 

Aleksander ŝ  r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister • 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja 
divizijski general: 

Peter Živković s. r. 

Minister za trgovino in 
industrijo: 

Juraj Demetrovié s. r. 
Minister za finance: 

dr. S. Švergljuga s. r. 
Videl in pritisnil 

državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

dr. M. Srskié s. r. 

11. 

Mi 

ALEKSANDER I., 
po milosti' božji in volji naroda kralj Jugoslavije. 

predpisujemo in proglašamo na predlog namestnika 
Našega ministra za zunanje posle, ministra brez port
felja, in Našega ministra pravde po« zaslišanju Našega 
predsednika ministrskega' sveta 

Zakon 
o paktu prijateljstva, prijateljskega poravnavanja 
in sodnega razpravljanja med kraljevino Srbov, 

Hrvatov in Slovencev in republiko Grčijo, 
sklenjenem v Beogradu dne 27. marca 1929.,* 
ki se glasj: 

§ 1 . 
Odobruje se in zakonsko moč dobiva pakt prijatelj

stva, prijateljskega poravnavanja in sodnega razpravlja-

* >Službene Novinec z dne 13. marca 1930., št. 58/XX. 
— Pakt je priobčen v francoskem originalu in v srbskem 
prevodu. 
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nja med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in re
publiko Grčijo, sklenjen v Beogradu dne 27. marca 1929., 
ki se glasi: 

Pakt prijateljstva, prijateljskega poravnavanja in sod
nega razpravljanja. 

Njegovo Veličanstvo kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev 
in 

predsednik republike Grčije, 

upoštevajoča vezi iskrenega prijateljstva in vzajem
nega zaupanja, ki tako srečno družijo obe državi,4 in 
želeča, potrditi s svečanim aktom svojo željo za sodelo
vanje, s katerim bi prispevala k prizadevanju za obči 
mir, 

enako skrbeča za to, da se vzdržuje stanje miru in 
politične stabilnosti po načelih, ustanovljenih s paktom 
Društva narodov, 

smatrajoča, da je moči reševati vprašanja, ki bi raz-
družila državi, brez posezanja po sili, če se iskreno 
upoštevajo postopanja za miroljubno razpravljanje med
narodnih sporov, 

sta se odločila, skleniti v ta namen pakt prijateljstva, 
prijateljskega poravnavanja in sodnega razpravljanja, 
ter sta imenovala za pooblaščenca, in sicer: 

Njegovo Veličanstvo' kralj Srbov, Hrvatov in Slo
vencev: 

gospoda drja. K o s t o Kum a n u d i j a, namestnika 
ministra za zunanje posle, p. i., 

predsednik republike Grčije: 
gospoda A l e k s a n d r a C a r a p a n o s a, ministra 

za zunanje posle, 
ki sta dogovorila po izmeni svojih pooblastil, spozna

nih v dobri in predpisni obliki, te-le odredbe: 

Člen 1. 

Visoki stranki pogodnici se vzajemno zavezujeta, 
dajati druga drugi pomoč in prisrčno sodelovanje, da se 
vzdržuje red, ustanovljen z mirovnimi pogodbami, ki sta 
jih podpisali, kakor tudi da se spoštujejo in izvršujejo 
obveznosti, odrejene v omenjenih pogodbah. 

Ce se strinjata visoki stranki pogodnici ob medna
rodnih zapletljajih v tem, da so njiju skupne koristi 
ogrožene ali da utegnejo biti ogrožene, se zavezujeta, 
odrediti sporazumno skupne ukrepe za zaščito teh koristi. 

Cleri 2. 

Visoki stranki pogodnici se vzajemno zavezujeta, da 
ne bosta nikakor započeli vojne druga zoper drugo. 

Vendar pa se ne uporablja ta odredba, če gre: 
1. za izvrševanje pravice legitimne obrambe, t. j . za 

odpor zoper prekršitev obveznosti, usvojene v prvem 
odstavku; 

2. za akcijo v uporabljanju člena 16. v paktu Društva 
narodov; 

3. za akcijo zbog odločbe, usvojene od skupščine .ali 
od sveta Društva narodov, v uporabljanju člena 15., sed
mega odstavka,v paktu Društva narodov, če je naperjena 
v tem poslednjem primeru akcija zoper državo, ki je 
prva započela napad. 

Člen 3. 

Visoki stranki pogodnici se zavezujeta, poravnati po 
miroljubni poti in na način, določen v tem paktu, vsa 
vprašanja kakršnegakoli značaja, ki bi ju mogla razdvo
jiti in ki se ne bi mogla rešiti z običajnimi diplomatskimi 
postopanji. 

Člen 4. 

Ta obveznost se ne uporablja: 
1. na spore, ki so nastali, preden je bil sklenjen ta 

pakt; 
2. na spore glede vprašanj, ki jih prepušča med

narodno pravo izključni pristojnosti držav;. ' 
3. na spore, M so v zvezi s teritprialnim stanjem 

strank pogodnic. 
Ce bi se pojavila med strankama pogodnicama ne-

soglasnost v vprašanju, ali spada spor v katero izmed 
omenjenih treh izjem, se predloži to prejudicialno vpra
šanje, ne da bi se bilo dotikati osnovnega vprašanja, na 
zaprosilo ene stranke pogodnice v arbitražo stalnemu 
mednarodnemu razsodišču. 

Člen 5. 

Spori, za katerih rešitev bi bilo določeno posebno 
postopanje v drugih konvencijah, se morajo reševati po 
odredbah teh konvencij. 

Člen 6. 
Ta pakt ne poseza v sporazume, ki so v veljavi in ki 

ustanavljajo za visoki stranki pogodnici postopanje prk 
jateljskega poravnavanja ali, glede arbitraže in sodnega 
razpravljanja, obveznosti, ki zavarujejo rešitev spora. 
Toda če določajo ti sporazumi samo eno postopanje pri
jateljskega poravnavanja in to postopanje ne uspe, se 
uporabijo odredbe tega pakta, ki se nanašajo na sodno 
ali arbitražno reševanje. 

Člen 7. . 
1. Ce gre za spor, čigar predmet spada po notranjem 

zakonodajstvu ene stranke pogodnice v pristojnost sodnih 
ali administrativnih oblastev, sme ta stranka ugovarjati* 
da bi se uvedla za ta spor različna postopanja, določena 
s tem paktom, preden izda v primernem roku pristojno 
oblastvo dokončno odločbo. 

2. Stranka pogodnica, ki bi hotela poseči v tem pri
meru po postopanjih, določenih s tem paktom, mora pri
občiti drugi stranki pogodnici svojo namero v enem letu 
od dne prej omenjene odločbe. 

Člen 8. • 

Vsi spori, v katerih bi stranki pogodnici druga drugi 
prerekali kakšno pravico, se predlože v sojenje stalnemu 
mednarodnemu razsodišču, razen če se stranki pogodnici 
v spodaj določenih rokih ' sporazumno ne zatečeta h 
kakšnemu arbitražnemu sodišču. 

Dogovorjeno je, da obsezajo zgoraj omenjeni spori 
zlasti one spore, ki jih omenja Člen 36. statuta stalnega 
mednarodnega razsodišča. 
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Člen 9. 

Če se stranki pogodnici sporazumeta, predložiti arbi
tražnemu sodišču spore, o katerih govori predhodni člen, 
sestavita kompromis, v katerem ustanovita predmet spora, 
izbor razsodnikov in postopanje, ki naj se uporabi. Če ni 
v kompromisu indikacij ali dovolj jasnih predpisov, se 
uporabijo v potrebni izmeri odredbe haaške konvencije z 
dne 18. oktobra 1907. za mirno reševanje mednarodnih 
sporov, če kompromis ne določi materialnopravnih pravil, 
ki naj jih uporabijo razsodniki, uporabi sodišče material-
nopravna pravila, našteta v členu 38. statuta stalnega 
mednarodnega razsodišča. 

Člen 10. 

Če se med strankama pogodnicama ne doseže spo
razum o kompromisu, omenjenem v predhodnem členu, 
ali če se niti čez tri mesece od poziva ne označijo raz
sodniki, ima ena ali druga izmed njiju pravico, predložiti 
spor neposredno z zaprosilom mednarodnemu razsodišču. 

Člen 11. 

1. Za spore, omenjene v členu 8., smeta poseči 
stranki pogodnici, preden se uvede postopanje pred med
narodnim razsodiščem, v skupnem sporazumu po'po
stopanju prijateljskega poravnavanja, določenem s tem 
paktom. • . ' -

2. Če se je uporabilo prijateljsko poravnavanje in če 
to postopanje ni uspelo, ne sme nobena stranka pogodnica 
predložiti spora stalnemu mednarodnemu razsodišču ali 
zahtevati ustanovitve arbitražnega sodišča, o katerem 
govori člen 9., preden poteče mesec dni od dne, ko je 
komisija za prijateljsko poravnavanje končala svoje delo. 

• ,. • '' Č l e n 1 2 . 

Vsi drugi spori med strankama pogodnicama, razen 
onih, ki so omenjeni v členu 8., spadajo obvezno pod po-

, stopanje prijateljskega poravnavanja. 

Člen 13. 

Spori, o katerih govori predhodni člen, se morajo 
predložiti stalni ali posebni komisiji za prijateljsko po
ravnavanje, sestavljeni od strank pogodnic. 

Člen 14. 

Na zahtevo ene stranke pogodnice, poslano drugi 
stranki pogodnici, se mora ustanoviti v šestih mesecih 
stalna komisija za prijateljsko poravnavanje. i 

Člen 15. 

Če se ne sporazumeta stranki pogodnici drugače, 
mora biti sestavljena komisija za prijateljsko poravnava
nje tako-le: 

1. Komisija mora imeti pet članov. Vsaka stranka 
pogodnica imenuje po enega člana, ki se sme izvoliti 
izmed njenih državljanov. Ostali trije komisarji se iz-
voiijo s skupnim sporazumom izmed pripadnikov drugih 
držav. Ti poslednji morajo biti različne narodnosti; njih 

: rédnó stanovališče ne sme biti na ozemlju strank pogod
nic in tudi ne smejo biti v njiju službi. Izmed njih ozna
čita stranki,pogodnici predsednika komisije. 

2. Komisarji se imenujejo za tri leta. Biti. smejo 
iznova izvoljeni. Skupno imenovani komisarji se smejo 
zamenjati, dokler traja njih mandat, po sporazumu med 
strankama pogodnicama. Po drugi strani sme vsaka 
stranka pogodnica vsak čas zamenjati komisarja, ki ga je 
sama imenovala. Kljub zameni ostanejo komisarji v 
funkciji, dokler ne dovrše svojih tekočih poslov. 

3. V najkrajšem roku se morajo popolniti mesta, iz
praznjena zaradi smrti ali ostavke ali zbog druge ovire; 
pri tem se je držati načina, določenega za imenovanja. 

Člen 16. 

Če v času, ko nastane spor, ni stalne komisije za, pri
jateljsko poravnavanje, imenovane od strank pogodnic, se 
ustanovi posebna komisija za pretres spora v treh me
secih od dne, ko je ena stranka poslala zahtevo drugi 
stranki pogodnici. Imenovanja se izvrše po odredbah 
predhodnega člena, razen če ne odločita stranki pogod
nici drugače. 

Člen 17. 

1. Če se ne izvrši imenovanje komisarjev, ki jih je 
označiti skupno, v rokih, določenih v členih 14. in 15., se 
poveri skrb za potrebna imenovanja drugi državi, ki jo 
izbereta s skupnim sporazumom stranki pogodnici, ali, če 
to zahtevata stranki pogodnici, tedanjemu predsedniku 
Društva narodov. 

2. Če se ne doseže sporazum ,v nobenem teh posto
panj, označi vsaka stranka pogodnica po eno različno 
državo in imenovanja izvršita sporazumno tako izbrani 
državi. 

3. Če se v treh mesecih ti državi ne bi mogli spo
razumeti, označi vsaka izmed njiju kandidate v tolikem 
številu, kolikor članov je treba imenovati. Kateri tako 
označenih kandidatov naj se sprejmejo, odloči žreb. 

Člen 18. 

1. Komisiji za prijateljsko poravnavanje se pred
lagajo v reševanje spori z zaprosili, ki jih pošiljata pred
sedniku obe stranki pogodnici, ravnajoči sporazumno, ali 
pa, če sporazuma ni, ena ali druga stranka pogodnica. 

2. Zaprosilo mora obsezati, ko se v njem ob kratkem 
razloži predmet spora, poziv komisiji, naj odredi vse pri
kladne ukrepe, ki utegnejo dovesti do prijateljske po
ravnave. ' 

3. Če izhaja; zaprosilo samo od ene stranke pogod
nice, mora biti druga stranka pogodnica takoj obveščena 
o njem. 

Člen 19. 

1. V petnajstih dneh od dne, ko je ena stranka po
godnica predložila spor stalni komisiji za prijateljsko 
poravnavanje, sme nadomestiti vsaka stranka zaradi pre
tresa tega spora svojega komisarja z drugo osebo, ki 
razpolaga s posebno kompetenco v tem predmetu. 

2. Stranka pogodnica, ki uporabi to pravico, mora o 
tem nemudoma obvestiti drugo stranko pogodnico; ta ima 
v tem primeru pravico, storiti isto v petnajstih dneh od 
dne, ko je prejela obvestilo. 

Člen 20. 

1. Komisija za prijateljsko poravnavanje se sestane, 
razen če se ne sporazumeta stranki pogodnici, drugače, 
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na sedežu Društva narodov ali pa v kateremkoli drugem 
kraju, ki ga odredi njen predsednik. 

2. Komisija sme zahtevati ob vsaki priliki od gene
ralnega tajnika Društva narodov, naj ji da pomoč v 
njenem delovanju. 

Člen 21. 

Delovanje komisije za prijateljsko poravnavanje se 
sme objaviti samo po sklepu komisije s pristankom 
strank pogodnic. , 

Člen 22. 

1. Ce se stranki pogodnici ne sporazumeta drugače, 
predpiše komisija za prijateljsko poravnavanje sama 
svoje postopanje, ki mora biti vedno kontradiktorno. 
Glede ankete se prilagodi komisija, če ne odloči soglasno 
drugače, odredbam III. poglavja haaške konvencije z dne 
18. oktobra 1907. za mirno reševanje mednarodnih sporov. 

2. Stranki pogodnici morata biti zastopani pri ko
misiji za prijateljsko poravnavanje s predstavniki, ki 
imajo misijo, služiti za posrednike med njima in komi
sijo; poleg.tega ju smejo podpirati svetniki in strokov
njaki,', ki jih imenujeta v ta namen sami, in zahtevati 
smeta, da je zaslišati vse osebe, katerih pričanje bi se 
jima zdelo koristno. 

3. Po svoji strani ima komisija pravico, zahtevati 
ustna pojasnila od predstavnikov, svetnikov in strokov
njakov obeh strank pogodnic, kakor tudi od vseh oseb, 
glede katerih smatra, da jih je koristno pozvati pred 
komisijo s pristankom njih vlad. 

. Člen 23. 

Komisija za prijateljsko poravnavanje odloča, ako se 
ne sporazumeta stranki pogodnici drugače, z večino 
glasov in se sme izjaviti o bistvu spora samo, če so pri
sotni vsi njeni člani. 

Člen 24. 

Stranki pogodnici se zavezujeta, olajševati komisiji za 
prijateljsko poravnavanje delo ter ji dajati v čim širši 

, izmeri vse dokumente in vsa koristna obvestila, kakor 
tudi-^uporabijati sredstva, s katerimi razpolagata, da 
omogočitakomisiji, pozivati in zasliševati z njiju ozemlja 
in po njiju zakonodajstvu priče ali strokovnjake in od
hajati na lice mesta. 

člen 25. 

, 1. Vsak komisar prejema, dokler traja njegovo delo, 
nagrado, katere znesek odredita sporazumno stranki po
godnici in ki ga trpita enako. 

2. Obči stroški, povzročeni z delom komisije, se raz-
dele na isti način. 

Člen 26. 

1. Komisija za prijateljsko poravnavanje ima nalogo, 
razjasniti sporna vprašanja, zbrati v ta namen vsa korist
na obvestila z anketo ali drugače in se prizadevati, da 
pomiri stranki pogodnici. Ko je pretresla stvar, sme raz
ložiti strankama pogodnicama način poravnave, ki se ji 
zdi primeren, in jima postaviti rok za izjavo. 

2. Na koncu svojega delovanja sestavi komisija za
pisnik, v katerem ugotovi, kakršen je pač primer, da sta 
se stranki pogodnici poravnali in, če je treba, pogoje 
poravnave, ali pa da se stranki pogodnici nista mogli 

poravnati. V zapisniku ni omenjati, ali so se sprejele 
odločbe komisije soglasno ali z večino glasov. 

3. Delovanje komisije se mora dovršiti, razen če se 
ne sporazumeta stranki pogodnici drugače, v šestih me
secih od dne, ko ji je bil spor predložen. 

Člen 27. 

Zapisnik komisije se mora nemudoma vročiti stran
kama pogodnicama. Kdaj naj se zapisnik objavi, odločita 
stranki pogodnici. 

Člen 28. 

Ce se v enem mesecu od dne, ko je komisija za pri
jateljsko poravnavanje dovršila svoje delo, stranki po
godnici ne sporazumeta, je moči predložiti Vprašanje, ako 
se stranki pogodnici zedinita, arbitražnemu sodišču. 
(Ta odredba se ne uporablja na hipotezo, določeno v 
členih 8. in 11.) 

V tem primeru mora biti sestavljeno arbitražno 
sodišče, če ni med strankama pogodnicama drugačnega 
sporazuma, tako-le: 

Člen 29. 

a) Arbitražno sodišče ima pet članov. Stranki po
godnici imenujeta vsaka po enega člana, ki se sme 
izvoliti izmed dotičnih državljanov. Ostala dva razsod
nika in predsednik razsodišča se izvolijo s skupnim spo
razumom izmed pripadnikov drugih držav. Ti poslednji 
тотајо biti različne narodnosti; njih redno bivališče ne 
sme biti na ozemlju strank pogodnic in tudi ne smejo biti 
v njiju službi. 

b) Ce se ne izvrši imenovanje članov arbitražnega 
sodišča v treh mesecih od dne, ko je predložila ena 
stranka pogodnica drugi zahtevo, da se ustanovi arbitraž
no sodišče, se poveri skrb za potrebna imenovanja drugi 
državi, izbrani s skupnim sporazumom strank pogodnic. 

3. Ce se v tem predmetu ne doseže sporazum, označi 
vsaka stranita pogodnica po eno različno državo in ime
novanja izvršita sporazumno tako izbrani državi. 

3. Ce se tako označeni državi ne bi mogli sporaz
umeti v treh mesecih, izvrši potrebna imenovanja pred
sednik stalnega mednarodnega razsodišča. Ce je ta za
držan ali če je državljan ene stranke pogodnice, izvrši 
imenovanja podpredsednik. Ce je tudi ta zadržan ali če 
je tudi on državljan ene stranke pogodnice, izvrši ime
novanje najstarejši član sodišča, ki ni državljan nobene 
stranke pogodnice. 

c) V najkrajšem času se morajo popolniti mesta, iz
praznjena zaradi smrti ali ostavke ali zbog druge ovire; 
pri tem se je držati načina, določenega za imenovanja. 

č) Ce se visoki stranki pogodnici sporazumeta, pred
ložiti spor arbitražnemu sodišču, sestavita hkratu kom
promis, ki mora odrediti predmet spora in postopanje, 
ki naj se uporabi. 

Ce ni v kompromisu indikacij ali dovolj jasnih pred
pisov glede točk, označenih v predhodni točki, se upo
rabijo v potrebni izmeri odredbe haaške konvencije z 
dne 18. oktobra 1907. za mirno reševanje mednarodnih 
sporov. 

Ce kompromis ne govori o tem, mora uporabiti 
sodišče materialnopravna pravila, našteta v členu • 38. 
statuta stalnega mednarodnega razsodišča. Kolikor ni 
pravil, ki se dado uporabiti na spor, sodi sodišče ex 
aequo et bono. 
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Člen 30. 

Ce se po preteku enega meseca od dne, ko je komi
sija za prijateljsko poravnavanje' dovršila svoje delo, 
stranki pogodnici ne zedinita, predložiti spor arbitraž
nemu sodišču, skladno s členom 28. tega pakta, se reši 
spor po členu 15. pakta Društva narodov. 

Člen 31. 

1. Vselej, kadar je spor predmet arbitražnega ali 
sodnega postopanja, zlasti kadar izvira vprašanje, glede 
katerega sta stranki pogodnici v sporu, iz aktov, ki so že 
rešeni ali se že rešujejo, označi stalno mednarodno raz
sodišče, sodeče po členu 41. svojega statuta, ali arbitraž
no sodišče v najkrajšem možnem roku, kakšne začasne 
ukrepe je treba odrediti. Stranki pogodnici se morata 
temu prilagoditi. 

2. Ce se je poslal spor komisiji za prijateljsko po
ravnavanje, sme priporočiti komisija strankama pogpd-, 
nicama začasne ukrepe, ki se ji zde koristni. 

3. Stranki pogodnici se zavezujeta, opustiti vsak ukrep, 
ki bi utegnil vplivati škodljivo na izvršitev sodne ali arbi
tražne odločbe ali na poravnave, predlagane od komisije 
za prijateljsko poravnavanje, in vobče ne ukreniti no
benega akta kakršnegakoli značaja, ki bi utegnil spor 
poostriti ali razširiti. 

Člen 32. 

,•' če proglasi sodna ali arbitražna razsodba, da пат 
sprotuje odločba, ki je izdana, ali ukrep, ki ga je od
redilo sodno ali drugo oblastvo ene sporne stranke, 
celoma ali deloma mednarodnemu pravu alt če ne . do
pušča ustavna, pravo omenjene stranke pogodnice ali 
dopušča le nepopolnoma, da se izglade posledice te od
ločbe ali tega ukrepa, se stranki pogodnici strinjata, da 
se mora dati. pravično zadostilo stranki pogodnici, oško
dovani s sodno ali arbitražno razsodbo. 

Člen 33. 

Ta pakt se uporabi med visokima strankama po-
godnicama tudi takrat, kadar je kakšna druga država priT 

zadeta v. sporu. 

Člen 34. 

Spori, ki se nanašajo na tolmačenje ali. n'a uporab
ljanje tega pakta, vštevši spore, ki se nanašajo na kvalj7 

fikacijo sporov in dosežaj pridržkov, se morajo predložiti 
stalnemu mednarodnemu razsodišču. 

Člen 35. 

Ta pakt, čigar tolmačenje ali uporabljanje ne more 
nikakor posezati v pravice in obveznosti visokih strank 
pogodnic iz pakta Društva narodov in iz odredb pogodb, 
sklenjenih prej od visokih strank pogodnic in priobčenih 
za registracijo Društvu narodov, se mora registrirati po 
členu 18. pakta. '"' •: 

; . - , . . Člen 36. , : 
Ta pakt se mora ratificirati v najkrajšem možnem 

roku ter stopi y veljavo takoj po izmeni ratifikacij, ki se , 
izvrši v Atenah. Traja 5 (pet) let od dne, ko še izmenjajo 
ratifikacijski instrumenti. Če se né odpove šest mesecev 
pred pötekoiri tega roka, velja še za dobo petihi lét. 

V potrditev tega sta pooblaščenca podpisala ta pakt. 

Sestavljeno v Beogradu dne sedem in dvajsetega 
marca tisoč devet sto devet in dvajsetega leta. 
(L. S.),Dr. K. Kumanudi s. r. (L. S.) A. Carapanos s. r. 

§2. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko se izpolnijo odredbe 

člena 36. omenjenega pakta in ko se predhodno razglasi 
v »Službenih novinah«. 
- Namestniku Našega ministra za zunanje pósle in 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasita ta 
zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za njegovo iz
vrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 8.junija 1929; 

Aleksander s. r. 

Videl in pritisnil 
državni pečat • 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. M. Srškić s. r.' 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 

častni- adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja 
divizijski general: 

Peter Živković s. r. 
Namestnik 

ministra za zunanje posle, 
minister brez portfelja: 
dr. K. Kumanuđi s. r. 

Minister pravde: 
dr,, Mf, Srškić s. r. 

P r i p o m b a : Ratifikacijski instrumenti so se iz
menjali v Atenah dne 18. februarja 1930. 

Iz p i s a r n e m i n i s t r s t v a za z u n a n j e p o s l e ; 
Pov.br. 3168. 

Uredbe osrednje vladen 

12. 

Na podstavi člena 10. zakona o dobrovoljicih Dj. br. 
26.606 z dne 31. avgusta 1928. predpisujeinp sporazumno 
z ministrom za vojsko in mornarico in z ministrom za 
notranje posle ta-le , . , 

Pravilnik 
za izvrševanje zakona o dpbrovoljcih glede dode

ljevanja zemlje in kolonizacije** 

-•' •' • • . ' ' • ! • . ' , . ' . • • : . ' . ' • ' . ' . . • ; • • • " = •'•'• 

Postopanje z dobrovoljci, ki jim je zemlja dodeljena. 

- • • ' • •'. Č l e n l j •<•••• • ' ' • • • . ' . 

Dobrovoljci, ki dobe po, zakonu o dobrovoljcih dobro-
voljsko potrdilo od ministrstva za Vojsko in rhornarico, 

. • *- ^Službene novine< z: dne 26. marca 1930., štev. 69/ 
XXIV. 
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obdrže prejeto zemljo, če izpolnjujejo pogoje člena 5. 
navedenega zakona. 

Člen 2. 
Dobrovoljcem, ki dobe dobrovoljsko potrdilo po za

konu o dobrovoljan, a ne izpolnijo pogojev iz člena 5; 
tega zakona, se zemlja odvzame in druga se jim več 
ne dodeli. 

Člen 3. 
Z onimi, ki po zakonu ne dobe dobrovoljskega po

trdila, je postopati tako-le: 
a) Ce se ugotovi na licu mesta, da so osebno ob

delovali dobljeno zemljo, .da so se naselili in postavili 
hišo, se obdrže še nadalje na zemlji ter se prevedejo pa. 
koloniste z občimi, pogoji; vendar pa morajo plačevati 
zakupnino za dobljeno zemljišče od dne, ko je stopil 
zakon o dobrovoljcih v veljavo^ 

Za one, ki so izpolnili te pogoje ter so dobili ze.mljo 
kot krajevni dobrovoljci,. veljajo predpisi za krajevne 

. interesente. 
, Z : ugodnostjo iz prvega odstavka tega člena se ne 

morejo okoristiti oni, ki so sodno obsojeni zaradi dejanj, 
navedenih v členu 2. zakona o izpr.emembah in dopolni
tvah'v zakonu o dobrovoljcih. . 

b) Ce se ugotovi na licu mesta, da dobljene zemlje 
niso obdelovali osebno in da v obče niso izpolnili pogojev 
iz predhodne točke, se jim.zemlja odvzame in uporabi 
takoj za 'zadostitev dobrovoljcev. 

i . ' Člen 4. 

Oni naši državljani, ki dobe dobrovoljsko potrdilo 
ter so se zatekli v inozemstvu, preden je stopil zakon o 
dobrovoljcih v veljavo, se smatrajo, da so izpolnili pogoje 
iz člena 5. tega zakona, če obdelujejo njih rodbine (žena, 
otroci in roditelji) njih zemljo osebno ter so se naselili 
na njej in postavili hiše. DrugaCe pa je postopati docela 
po tretjem odstavku člena 5. zakona o dobrovoljcih in po 
členu 2. tega pravilnika. , : 

Člen 5. 

Postopanje, določeno v členih 2., 3. in 4. tega pravil
nika, se vodi pri občem upravnem oblastvu prve stopnje; 
odločbe po končanem ppstopanju pa izdajajo na prvi 
stopnji pristojne banske uprave. 

H. 

Postopanje z dobrovoljci, ki jim zemlja ni dodeljena. 

Člen 6. 

Zemlja se dodeljuje prvenstveno ekonomski slabot
nim dobrovoljcem, : v prvi vrsti. borcem, potem pa ne-
borcem, in sicer v nastopnem redu: 

a) krajevnim dobrovoljcem kmetovalcem; 
b) ostalim krajevnirii dobrovoljcem; 
c) dobrovoljcem kmetovalcem-kolonistoni; 
č) ostalim dobrovoljcem-kolonistom. 
Na dobljenem zemljišču se mora naseliti dobrovoljec 

po odredbah člena 5. zakona o dobrovoljcih, hišo pamora 
postaviti na prostoru, ki mu ga odredi obče upravno 
obastvò. 

Člen 7. 
Zemlja s hišnim okolišem se deli !dobrovoljcem po 

odločbah ministrstva za poljedelstvo istočasno v vseh 

krajinah od razpoložnih površin agrarnega zemljišča, 
prostega za razdelitev. 

1 Člen 8. i. " 
Zemlja se deli dobrovoljcem v kronološkem redu 

prijav po členu 6. tega pravilnika; za to morajo kar naj-
pozorneje skrbeti òni, ki so pristojni ob osebni odgovor
nosti. 

Ce preostane, ko še je zadostilo vsem dobrovoljcem 
in krajevnim siromakom, kaj razpoložne zemlje, je do
pustno postopati po prvem odstavku člena 8. zakona o 
dobrovoljcih ter dodeliti siromašnim dobrovoljskim kme-
tovalskim rodbinam, ki imajo nad pet članov, poleg 
redne kompetence še en,, katastrski oral zemlje za vsa
kega moškega rodbinskega'člana; vendar pa morajo pre
vzeti te rodbine z zemljo vre.d.vs.e obveznosti, ki veljajo 
po zakonu tudi za ostale krajevne interesente. Odrejeni 
ključ se sme znižati, če ni v najbližji okolici (do'10 km 
od stanovališča) dovolj razpoložne zemlje za delitev. 

Člen 9. 

"Vsak dobrovoljec mora sprejeti ono zemljo, ki se mu 
dodeli z odločbo, ter postopati povsem po členu 5. za
kona o dobrovoljcih; drugače se .mu dodeljena zemlja 
odvzame in njegove nove prošnje za dodelitev zemlje se 
ne jemljejo več v poštev. 

Člen 10. 

Dobrovoljcem, ki žive zunaj domovine, se dodeli 
zemlja po členu 6. tega pravilnika proti temu, da se 
morajo njih rodbine iz člena 4. pravilnika naseliti v 
zakonitem roku, postaviti hiše in osebno obdelovati 
zemljo. ' ' 

Ostalim dobrovoljcem sploh ni dodeljevati zemlje, 
dokler se ne vrnejo v domovino. 

m. 
Postopanje z dobrovoljskimi potrdili. 

• Člen 11. 

Obče upravno oblastvo prve stopnje mora uradno 
oznamenovati s svojim pečatom in podpisom zemljo, do
deljeno dobrovoljcu, in üjegovo uvedbo v posest s točno 
označbo, na katerem posestvu, v kateri občini in katèTem 
srezu, s katero odločbo in : kolika površina zemlje in 
kolik hišni okoliš sta se dodelila dobrovoljcu in kdaj je 
bil uveden v posest. 

Uradno oznamenilo se izvrši na originalnem dobro-
voljskem potrdilu s posebej izdelano štampiljo v veli
kosti 10X7 cm, ki se pritisne zgoraj na desni strani po
trdila takoj nad besedo »Potrdilo« tako, da seza z majh
nim delom tudi čez besedilo na levi strani potrdila, po 
nastopnem obrazcu: 

Na podstavi odločbe ministrstva . . . . . š t . . . . 
z dne . . . . in odločbe tega občega upravnega obla-
stvà št. . . . z dne . . . . j e prejel imenovani borec 
(neborec) zemljo v površini . . . . . hektarov in . . . . 
arov na posestvu . . . . i. v občini sreza 
. . . . . banovine . . . . . ter je bil uveden v po
sest parcele . , . . . , . in katastrske parcele . . . . . 

V . . . . ., d n e . ... . .19 
(L. S.) Srèski (mestni) načelnik: 
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Člen 12. 

Oni dobrovoljci, ki so dobili zemljo, morajo svoja 
originalna dobrovoljska potrdila, prejeta od ministrstva 
za vojsko in mornarico, takoj predložiti pristojnemu ob
čemu upravnemu oblastvu prve stopnje, da se uradno 
oznamenujejo po predhodnem členu tega pravilnika; za 
one dobrovoljce, ki niso dobili zemlje, pa se izvrše 
uradna oznamenila po istem predpisu, ko se jim zemlja 
dodeli in ko se uvedejo v posest. 

IV. 

Preselitev in nabava stavbnega lesa za postavitev hiš 
in ostalih potrebnih zgradb. 

Člen 13. 

Ko dobrovoljec dobi zemljo in hišni okoliš in ko se 
uvede v posest, se mora obrniti na pristojno obče uprav
no oblastvo prve stopnje s prošnjo, opremljeno s pred-
pisnim kolkom, ter zahtevati, naj se mu izda o tem po
trdilo v duplikatu, da more zaprositi za dovolilo brez
plačne preselitve in nabave stavbnega lesa za postavitev 
hiše in ostalih potrebnih prostorov. 

Obče upravno oblastvo prve stopnje mora izdati takoj 
zahtevano potrdilo ter označiti v njem poleg ostalega, da 
je dobil prosilec zemljo kot dobrovoljec in da je dokazal 
svojo dobrovoljsko pravico z rednim dobrovoljskim po
trdilom, ki mu ga je izdalo pristojno oblastvo po členu 2. 
zakona o dobrovoljcih pod št. . . . z dne 
Tako potrdilo služi dobrovoljcu pri generalni direkciji 
državnih železnic in pri ministrstvu za šume in rudnike 
kot popoln dokaz o njegovi pravici do brezplačne pre
selitve in do prejema stavbnega lesa za postavitev hiše 
in ostalih potrebnih zgradb; poleg teh potrdil mu' ni 
treba, ko vloži prošnjo za preselitev in dovolitev stavb
nega lesa, predlagati tudi dobro vol jskega potrdila v ori
ginalu in overovljenem prepisu. 

Člen 14. 

Za preselitev in nabavo stavbnega lesa se mora obr
niti dobrovoljec s posebnima prošnjama na generalno 
direkcijo državnih železnic in na ministrstvo za šume 
in rudnike ter priložiti prošnji potrdilo, dobljeno po 
predhodnem členu tega pravilnika. Prošnji , vloži po 
občem upravnem oblastvu prve stopnje, pristojnem za 
kraj, kjer je dobil zemljo; to oblastvo ju pošlje ministr
stvu za poljedelstvo, to pa ju odda v pristojno postopanje: 

a) ministrstvu za šume in rudnike za brezplačni 
stavbni les zaradi postavitve hiše in ostalih potrebnih 
prostorov; in 

b) generalni direkciji državnih železnic za prevoz 
rodbine, živega in mrtvega inventarja in dobljenega 
stavbnega lesa. 

Prošnji, ki jo vloži za ministrstvo za šume in rud
nike, mora priložiti dobrovoljec poleg potrdila iz prvega 
odstavka tega člena potrdila, predpisana s 'pravilnikom 

.ministrstva za šume in rudnike; prošnji, ki jo vloži za 
generalno direkcijo državnih železnic, pa mora priložiti 
poleg potrdila iz prvega odstavka tega člena potrdila, 
predpisana s pravilnikom ministrstva za promet. 

Ko ministrstvo za poljedelstvo odpremlja prošnjo na 
generalno direkcijo državnih železnic, mora potrditi, da 
prosilec ni prej ukoristil pravice do brezplačne preseli
tve rodbine in prevoza živega in mrtvega inventarja 

V. 

Izprememba dodeljenega zemljišča med dobrovoljci. 

Člen 15. 
Izprememba dodeljenega zemljišča med dobrovoljci 

se sme dovoliti samo v neizogibno potrebnih razmerah 
po povóljnem mnenju in obrazloženem predlogu pristoj
nih organov. 

VI. 

Posvetovalni odbor. 

Člen 16. 
Posvetovalni odbor, ki je ustanovljen pri ministrstvu 

za poljedelstvo po predpisu člena 8. zakona o dobrovolj
cih, ima to-le nalogo: a) izdeluje načrt za dodelitev zemlje 
dobrovoljcem po načelih naše notranje kolonizacije; 
b) oddaja ministru za poljedelstvo strokovna mnenja o 
vseh poslih ločevanja, ustvarjanja in ukoriščanja potreb
nih površin zemlje za namene agrarne reforme; c) podaja 
ministrstvu za poljedelstvo predloge o izboru elementa, 
ki naj se kolonizira v poedinih krajinah, in o odrejanju 
krajev in kompleksov, na katerih naj se izvrši koloni
zacija dobrovoljcev, ki najbolje ustrezajo občim in nacio
nalnim koristim; č) deluje pri pristojnih ministrstvih in 
drugih civilnih in vojaških oblastvih in ustanovah' na to, 
da dajo na razpolago potrebna sredstva in potrebno pod
poro in da sodelujejo pri izvrševanju in podpiranju na
seljevanja dobrovoljcev. 

Celokupno administracijo (zbiranje poročil, izdelo
vanje načrtov, voditev nadzorstva, posredovanje pri 
drugih ministrstvih itd.) opravlja posvetovalni odbor po 
ministrstvu za poljedelstvo. 

VII. 

Obče odredbe. 

' Člen 17. 
Dobrovoljci, ki so dobljeno zemljišče fakultativno od

kupili, ne morejo več dobiti zemlje po predpisih agrar
nih zakonov in zakona o dobrovoljcih. 

Za voditev evidence o dobrovoljcih, ki so zemljo 
fakultativno odkupili, je ustanoviti pri pristojnih občih 
upravnih oblastvih prve stopnje in. pri ministrstvu za 
poljedelstvo potrebne knjige. 

Člen 18. 
Zemlja se sme odsvajati po členu 7. zakona o dobro

voljcih samo z odobritvijo ministrstva za poljedelstvo ali 
od njega odrejenih organov; za prepoved odsvajanja pa 
veljajo pobližje odredbe, ki so predpisane ali bodo pred
pisane z agrarnimi zakoni. 

Člen 19. 
Dobrovoljci, ki še niso dobili zemlje, morajo vlagati 

prosnji-pnjave za zemljo po zvezi vojnih dobrovoljcev na 
obrazcu, ki je posebej predpisan za to. 
, v, P^°!"'i e z a zahtevo zemlje so oproščene takse po 
točki 7. člena 5. zakona o taksah. ' ' 

Člen 20. 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 
v »Službenih novinahe 

V B e o g r a d u, dne 15. marca 1930.; br. 14.769/V b. 

Minister za poljedelstvo: 
dr. Franges s. r. 

Izdaja kraljevska banska uprava dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik: Pobar Robert v Ljubljani 
Tiska m zalaga: Tiskarna »Merkur« v LJubljani; njen predstavnik: Otmar Michâlek v LJubljani. ^ 1 Ш , Ј а п 1 ' 



PoStaina platana v gotovini. 

K R A L J E V I N A J U G O S L A V I J À 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

6. kos. V LJUBLJANI, dme 6. junija 1930. Letnik I. 
V S E B 

Zakon o arhivih ministrstva za zunanje posle in diplomat
skih in konzularnih zastopništev kraljevine Jugoslavije v 
inozemstvu. 

14. Uredba o organizaciji in področju higienskih zavodov, 
zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj. 
Pravilnik o opravljanju državnega strokovnega statistič
nega izpita v oddelku obče- državne statistike predsedništva 
ministrskega sveta. 

13. 

15 

I N A : - -" ' 
16. Naredba ministrstva za poljedelstvo o odvračanju in' zati

ranju ovčjih osepnic. 
17. Odločba o ukinitvi spec, doklad in posebnih doklad na plačo. 
18. Popravek k pravilniku o pobiranju občinske davščine na 

vozila v mestni občini mariborski. 
19. Popravek k zakonu ó vinu.» 
20. Popravek k pravilniku o' odpreniljanju živali' in živalskih 

sirovin po železnici ali z ladjo — razveljavljen. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

13. 

Mi 
Aleksander I., 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog namestnika Na
šega ministra za zunanje pople, Našega ministra brez 
portfelja, po zaslišanju predsednika Našega ministrskega' 
sveta 

Zakon 
o arhivih ministrstva za zunanje posle in diplo
matskih in konzularnih zastopništev kraljevine 

Jugoslavije^v inozemstvu.* 
.Cléfl'l. . 

Arhivi ministrstva za zunanje posle in diplomatskih 
zastopništev kraljevine v inozemstvu so državna lastnina 
in imajo, kolikor ni predpisano s tem zakonom drugače, 
značaj državne tajnosti. 

Člen 2. 
Za arhive ministrstva za zunanje posle in diplomat

skih konzularnih zastopništev kraljevine v inozemstvu se 
smatrajo ti-le predmeti: 

(1) kraljevi in prestolonaslednikov! avtografi, ki so 
prišli v arhive ministrstva za zunanje posle ali diplomat
skih in konzularnih zastopništev kraljevine v inozemstvu, 
kakor tudi avtografi prejšnjih narodnih vladarjev, prej
šnjih in današnjih inozemskih vladarjev in državnih po
glavarjev; 

(2) prepisi, reprodukcije, izpiski ali navedbe gore
njih avtografov v originalnem besedilu ali v prevodu; 

* Službene novine« z dne 11. aprila 1930., štev. 
83/XXXII. 

I (3) pogodbe in konvencije, sklenjene med kraljevino 
Jugoslavijo in tujimi državami; •'• , ; 

(4) zakoni, uredbe, 4ik'azi, dekreti, pravilniki, na
vodila, razpisi, rešitve, ki se nanašajo ha ureditev in 
delovanje v ministrstvu zà zunanje posle in diplomat
skih in konzularnih zastopništvih kraljevine v inozem
stvu, kakor tudi njih projekti; 

(5) uslužbenski listi in neobjavljeni osebni podatki 
o osebju ministrstva za zunanje posle in diplomatskih in 
konzularnih zastopništev kraljevine v inozemstvu; 

(6) korespondenca med ministrstvom za zunanje'po
sle in diplomatskimi in konzularnimi zastopništvi kralje
vine v inozemstvu kakor tudi med poedinimi zastop
ništvi; ' . ' ' '.' ''''.'" 

(7) korespondenca ministrstva in zastopništev kralje
vine v inozemstvu z domačimi in inozemskimi oblasM,. 
odnosno zastopništvi, kakor tudi s poedinimi mednarod
nimi ustanovami in pisarnami; 

(8) korespondenca ministrstva in zastopništev kra
ljevine v inozemstvu s privatnimi osebami v državi in 
v inozemstvu; 

(9) izjave ministra zauzimanje posle, njegovi odgo
vori na vprašanja, njegove priobčitve, • dopisi ; in tele
grami, izmenjani z inozemskimi ministri ali predstavniki; 

(10) zapiski ministrovi, diplomatskih ali konzularnih 
predstavnikov ali delegatov ali drugih uradnih oseb'o 
ustnih razgovorih z inozemskimi predstavniki kakor tudi 
njih osebne korespondence, ki se tičejo državnih poslov; 

(11) zapisniki in odločbe mednarodnih in domačih 
konferenc, ki so se jih udeleževali pooblaščenci ali pred^ 
stavniki naše države ali ministrstva' za zunanje posle; 

(12) navodila, tolmačenja ali pripombe pooblaščen
cem ali predstavnikom naše države ali ministrstva za 
zunanje posle; ; 

(13) akreditivna ali odpoklicna pisma, notjfikacije, 
pooblastila, ratifikacijski akti; 

(14) diplomatski in, službeni potni listi, prepustnice, 
legitimacije; . ., 

(15) šifre, šifrirani, dešifrirani ali nedešifrirani do
kumenti; . j . . 

(16) priznanice, računi, plačilni r nalogi,- podatki ó 
zaupnih potroških; , 
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(17) statistike, seznamki, načrti, zemljevidi; 
(18). osebne beležke uslužbencev, puščene pri poedi-

nih dokumentih, ali osebna pisma o obravnariih pred
metih; 

(19) omoti za akte, uporabljene, toda neuničene ku
verte m druga manipulativna arhivska sredstva, reverzi, 
prejemna potrdila; 

(20) vložni zapisniki, registri, inventarji, kartoteke, 
računske, odpravne, prejemne. in druge pisarniške 
knjige; 

(21) pečati in štampilje s faksimilom; ' 
(22) prepisi, karbonske, mimeografske, hektografske, 

fotografske ali druge kopije, reprodukcije ali odtiski dor 
kumentov kakor tudi klišeji zanje; 

(23) uporabljeni, toda neuničeni karbonski in vošče
ni papirji, stenogrami, diktafonske plošče ali valji; 

. (24) zaupne ali zaupno anotirane tiskane stvari, ko
rekture; 

(25) obrazci za zaupne posle; 
(26) registrske sheme — 

vobče v načrtu, konceptu, prginalu, prepisu, faksimilni 
ali drugi reprodukciji, izpisku ali prevodu v katermoU 
jezik ali iz kateregakoli jezika: akti, obvestila, spominski 
zapiski, vloge, note, opozorila, zapisniki, referati, zasliša
nja, prošnje, pritožbe, ostavke, rešitve in drugi doku
menti in dopisi, prejeti, odpravljeni, izdani ali sestav
ljeni od ministrstva aH poedinih zastopništev ali dele
gacij kraljevine, bodisi po njih pristojnosti, bodisi dru
gače po službenem položaju njih uradnikov, kakor tudi 
vsi spisani, narisani, reproducirani ali reproduktivni pri
pomočki .ali material, sestavljeni ali izdelani za nohanjo 
pisarniško uporabo, začasne ali stalne potrebe. 

Ne smatrajo se za arhivske spise, toda samo, če jih 
je ministrstvo že izročilo javnosti: neslužbeni natisnjeni 
izvpdi pbjavljenih pogodb, konvencij, zakonov, uredb, 
ukazov, dekretov, pravilnikov, navodil, razpisov, izjav, 
odgovorov na vprašanja, priobčil, izmenjanih maem in 
telegramov z inozemskimi ministri ali predstavni ki, kakor 
tudi neslužbeni izvodi diplomatskih dokumentov in dru
gih publikacij, ki jih je minstrstvo objavilo. 

Člen 3. 

Pod predpise tega zakona spadajo v navedenem ob
segu tudi arhivi prejšnjih ministrstev za zunanje i-.ufle, 
kraljevine Srbije in kraljevine Črne gore in njii; zastop
ništev v inozemstvu, nadalje oni inozemski:diplomatski 
in konzularni arhivi ali njih predpisi, ki so pripadli n.iki 
državi po mednarodnih pogodbah ali ki so jih izročile 
naši drŽav v čuvanje tuje države ali so,drugače y neši 
začasni ali stalni posesti., 

Člen 4. 
Pod predpise tega zakona spadaja prav tako vsi pri

vatni arhivi ali papirji, ki so prišli z daritvijo, odkupjnn 
ali na drug način v sestav kateregakoli, arhiva ministr
stva za zunanje posle ali zastopništev kraljevine v. ino
zemstvu. . • • . ,1л • 

Člen 5. 

Vsak diplomatski ali konzularni predstavnik ali nje
gov namestnik, vsak šef misije ali delegacije ali njih član 
poda ministru za zunanje posle ob priliki svoje postavi
tve pismeno izjavo, da bo izročil vse arhivske spise in 
predmete, navedene v členih 2., 3. in 4., ki jih prejme od 
svojega predhodnika, kakor tudi vse one, ki jih bo prejel 
V dobi svojega delovanja ali svoje misije aH jih bo se
stavil ali odredil, da se sestavijo, v popolnosti in p r v 

vilno svojemu nasledniku ali namestniku ali ministru za 
zunanje posle ali oddßlkü ministrstva ali zastopništvu ali 
oblastvu ali uslužbencu, ki ga odredi minister. 

Vsak minister za zunanje posle ali njegov pomočnik, 
vsak diplomatski ali konzularni predstavnik ali njegov 
namestnik mora izročiti,, ko preda dolžnost .svojemu na
sledniku ali namestniku, temu tudj/vse arhivske spiše 
ali predmete", navedena -v členih 2., 3* ip 4. in v pred
njem odstavku/tega člena, ki bi bili pri njem. <̂_ 

Prav tako mora izročiti vsak šef misije ali delegacije 
kakor tudi vsak' njen član ob\ prilik svoje razrešitve vse 
take spise ali predmete ministru za žunaoje posle ali 
oddelku ministrstva ali zastopništvu ali oblastvu ali 
uslužbencu, ki ga odredi minister. ..'•'• 

T,e izročitve se vrše na zapisnik, pri čemer poda 
izročitelj pismeno izjavo, da jé izročil vse take do
kumente. 

Člen -6. . ., . 
Vsaka prisvojitev, odsvojitev,. uničenje, poškodba ali 

izprememba arhivskih spisov ali predmetov, omenjenih 
v členih 2., 3., 4. in, ;5. tega zakona, se kaznujč z, isto 
kaznijo, ki je določena za dejanja -iz člena 102. kazen
skega zakonika. r 

. Člen 7. 

Uradnik ministrstva'za- zunanje posle ali oseba, upo
rabljana za posle tega ministrstva, ki obdrži pri sebi brez 
službene, potrebe kateregakoli izmed omenjenih spisov 
ali predmetov, se smatra za prisvojilca po predhodnem 
členu. 

Člen 8. 

Minister za zunanje posle dovoljuje privatnim ose
bam priobčitev, vpogled, prepis, 'reprodukcijo, prevod, 
overovitev ali objavo poedinih arhivskih dokumentov 
ali činjenic v njih, kolikor ni treba zahtevati za to do
volitev predhodno soglasnosti prizadetih tujih vlad ali 
privatnih oseb. Te svoje pfaivice ne sme prenesti mini
ster na nikogar. " ! • •'• • 

Minister odloča o vsakem poedinem primeru in nje
govih odločb ni smatrati, da bi ustvarjale pravilo ali 
ustanavljale prakso. Privatnim osebam ne sme nikoli do
pustiti arhivskih raziskav za nobeno dobo izza vštetega 
leta 1903. Dokumenti i z teh novejših dob se «mejo Upo
rabljati samo v > službene namene ali od dseb, ki jim je 
službeno poverjeno njih obdelovanje. 

Minister za zunanje posle ni dolžan, navajati razlo
gov; iz katerih ne dovoljuje'priobčitve, vpogleda, prepisa, 
reprodukcije, prevoda, overovitve ali'objave poedinih do
kumentov ali činjenic v njih, izvzemši spise, ki sé tičejo 
pravnih razmerij poedincev. l ! 

Člen 9. . 

Minister za zunanje posle ne sme dovoliti privatnim 
osebam, razen piscu in njegovim, zakonitim dedičem, 
pregleda, prepisa ali objave arhivov in papirjev, ome
njenih v členu 4. tega zakona, preden poteče rok tri-; 
desetih lej po piščevi smrti, fazen v soglasnosti s piscem 
ali njegovimi dediči ali po posebnih odredbah piscev« 
oporoke. ' , I -' O..-.i.',--. • . ••-.•:• i',!' • 

Če zahteva državna potreba, se sme koristiti mini-! 
strstvo za zunanje pošle s p.odatkiniz takih -. arhivov ali 
papirjev ter jih tudi objaviti pred tem rokom; vendar pa 
mora izpuščati vse osebne, rodbinske in polemične na
vedbe, ki bi bile v njih. •••• .•:,-'••• . <••'.". 

Izvzemši primer, naveden v predhodnem.odstavku-, 



veljajo za vse take, arhive ali papirje glede avtorske 
pravice, odredbe zakona o avtorski pravici. 
< M Drugače pa veljajonv-veem, .drugem za> te arhive in 
papirje predpisi tega zakona. „ :•• 

, Člen 10. ; ( ••".• , \ 
Znanstvene in druge, ^.arhivske raziskave se smejo 

dopuščati privatnim osebam samo v glavnem arhivu mi
nistrstva za zunanje posle. 
,-. Arhivi-ostalih oddelkov ministrstva kakor tudi arhivi 

diplomatskih in konzularnih zastopništev kraljevine v 
inozemstvu iso namenjeni, izključno službeni rabi, razen 
če so že izročeni v oskrbovanje glavnemu arhivu mi
nistrstva. , . . -,,. ._.. . .•. . , '• 

• • Členil., ' , 
Objavljanje dokumentov brez dovolitve ministra za 

zunanje posle se kaznuje po predpisih člena 102. kazen
skega, zakonika. ;.'.., .,-, 

Za objavljanje dokumentov se ne smatra samo do
slovno ali delno navajanje originalnega besedila, ampak 
tudi njegov prevod v katerikoli jezik ali-iz kateregakoli 
jezika, parafraza kakor tudi razlaganje neobjavljene 
činjenice, ki je v njem. .: . , .-

Za objavljanje dokumentov se smatra tudi poziva
nje na delovodno, ekspedicijsko ali telegrafsko številko 
dokumenta, na arhivsko oznako in na druga sredstva za 
uradno oznamenovanje; identificiranje ali razvrščanje do-

' kùméntov, ' ir-: 

.. ... ... ..,,. Člen 12,. . . , . ; . . . 
Pod, predpise členov 8. in 11. tega zakona spadajo 

prav tako vsi overovljeni-ali neoverovljeni prepisi, faksi-
milne.reprodukcije, izpiski, navedbe,aH prevodi poedinih 
dokumentqv iz katerihkoli arhivov, omenjenih; v členih 
?., 3., 4. in 5,, ki bi jih.izdaio ali vročilo pò službeni poti 
m.vrslužbene, namene;bodisi ministrstvo za zunanje po
sle, neposredno ali po drugem oblastvu, bodisi drugo 
oblastvo, ki bi imelo take prepise, reprodukcije, izpiske, 
navedbe ali prevode dokumentov, drugemu, državnemu 
ali inozemskemu oblastvu, mednarodni ustanovi ali pî  
sarni ali privatni osebi. 

Za arhivske spise in predmete iz' onih let ali izdel
kov poedinih let, ki jih je izročilo ministrstvo za zunanje 
posle državnemu arhivu, veljajo v gorenjem pogledu 
predpisi zakona o,državnih arhivih. 

r , . . . " i . " ' ; j '„ ' /,"',' Člen 13. ,: """•: 
• ;. .Odgovornost za objavljene dokumente proti drugim 
psebaui glede odredb'.zakona o tisku.-zadeva izključno 
objavitelja," najsi je minister za .zunanje^posle, dovolil ob
javo dokumentov ali ne. 

Cleti14. ' 
Osebne korespondence,, spominski zapiski in drugi 

privatni spisi poedinih uslužbencev v diplomatski ali 
konzularni stroki ali drugače, oseb, uporabljanih za dela 
niinistrstva i m zunanje posle1, ki obsezajo podatke p služ
benem': delovanju • njih piscev ali ' o ' delovanju drugih 
uslužbencev ministrstva ali drugače-obsezajo državne taj
nosti, ki sa jih: mogli zvedeti, spadajo glede objavljanja 
Pod odredbe členov 8. in-11. tega zakona. 

'''•\ \l- :\'y •:•;••, .':,.':с01СП'.'1б-:.-...:'•:.- ':..••,:.,.'.' 
Ministrstvo za zunanje posle objavlja v posebni 

^irkLsisitematično zbrane, urejene in kritično izdane do-
«um^te iz, svojih ali tudi te, inozemskih aahivov, ki se 
nanašajo na našo narodno zgodovino, To zbirko izdaja 

ministrstvo samostalno ali sporazumno ali skupno z do
mačimi akademijami ali drugimi državnimi ali znanstve
nimi ustanovami. 

Minister za zunanje posle predpiše natančnejše od
redbe o izvrševanju tega člena. ' : ., • 

Člen 16/ 
V zvezi s členom 51. zakona o ureditvi ministrstva 

za zunanje posle in diplomatskih in konzularnih zastop
ništev kraljevine Jugoslavije v inozemstvu predpiše mi
nister za zunanje posle pravilnik o organizaciji arhivov 
zastopništev, oddelkov in odsekov'ministrstva kakor tudi 
pravilnik o raziskavah v glavnem arhivu ministrstva za 
zunanje posle in o neslužbenem objavljanju diplomat
skih in konzularnih dokumentov. ' 

. ' .. Člen 17. . '..';;.; ,. ._ 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše in ko 

se razglasi v .»Službenih novinah«; s tem dnem presta
nejo veljati vsi predpisi zakonov, uredb in vse ostale 
odredbe, ki nasprotujejo temu zakonu., 

V B e o g r a d u, dne 5. aprila 1930.; GI. A. fer, 91. 

Videl in pritisnil 
državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister ;* pravde : 

dr. M. Srškić s. r. 

Aleksander s. r. 

Namestnik 
ministra za zunanje posle, 

minister brez portfelja: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

•••(L:;S.) 

;•;.• ' Predsednik 
ministrskega sveta 

minister 
za notranje | ;pofiIe, • 

-;. častni; adjutant; 
Njegovega VeUžanstva 

kralja 
divizijski general: 

Peter Živković s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 

. " . • , • • ' ; . • • : " . ; / • . " • ; , « > . . • ' > : : v : . 

Na podstavi § 7. zakona o ustroju socialne in zdrav
stvene uprave predpisujem, v soglasnosti s; predsedni
kom ministrskega'sveta ';.,.-.. 

Uredba 
o organizaciji in področju higienskih zavodov, 

zdravstvenih dohrov in zdravstvenih postaj.* 
Higienski zavodi. 

: " ' • •'' ' • • • " ' , § Ï : : - • ; : . 

Po odredbah zakona o banski upravi vrši ban higien
sko službo po higienskem. zavoda, ki, obstoji na sedežu 
vsake kraljevske banske; uprave za njeno območje. 

•.. * »Službene novine* z dne 24. aprila 1930., štev. 
92/XXXVJ, ,. v, . 



; ; §2. • 
V področje higienskega zavoda spadajo: 
vsi posli, odrejeni za njegovo strokovno pristojnost 

po zakonu o zatiranju nalezljivih bolezni, zakonu o pod
pori za asanacijo vasi, zakonu o nadzorstvu nad živili, 
zakonu o kontroli zdravil biološkega izvora kakro tudi 
ostali posli po drugih zakonih, uredbah in pravilnikih, 
izdanih ha podstavi teh zakonov. 

' §3. : ••-

Zlasti spadajo v področje higienskih zavodov posli: 
1. osebne, socialne in generativne higiene; . 
2. proučevanja in poučevanja naroda; 
3. asauacij; 
4. preiskovanja in zatiranja nalezljivih bolezni; 
5. organizacije, osnavljanja in nadziranja vseh hi

gienskih ustanov v območju banske uprave. 

.. ,'. , \ § 4 . 
•Higienski zavodi se dele na oddelke, ki so ti-le: 
1. bakteriološko-epidemiološki oddelek; 
2. kemijski oddelek; • . 
3. sanitetno-tehnični oddelek; 

' 4. soci^lno-medicinski oddelek. 
Pri higienskih zavodih v Skoplju in Trogiru-Splitu 

obstoji tudi oddelek za malarijo, pri higienskem zavodu 
v Zagrebu pa tudi bolniški oddelek. 

Minister za socialno politiko in narodno zdravje sme 
ustanavljati v soglasnosti s predsednikom ministrskega 
sveta na banov predlog nove oddelke. ' 

1. Bakteriološko-epidemiološki oddelek proučuje, 
preiskuje in zatira nalezljive bolezni ter daje potrebna 
strokovna navodila zdravnikom, službujočim pri oblast-
vih obče uprave; vrši diagnostične preiskave, preiskuje, 
proučuje in zatira parazitne bolezni, izdeluje, razpošilja 
in daje navodila o uporabljanju zdravil biološkega iz
vora,'kolikor je za to higienski zavod pooblaščen. 

. 2. Kemijski oddelek vrši kemijske analize, nadzor
stvo nad živili po zakonu o nadzorstvu nad živili; pre
iskuje vode, droge, zdravila; vrši medicinsko-kemijske 
preiskave kakor tudi tehnične analize. 

3. Sanitetno-tehnični oddelek proučuje vprašanja 
asanacij, izdeluje načrte, proračune ter izvaja dela pri 
asanačijah; izdeluje načrte za hife, higienske naprave, 
proučuje sanitetno-teh nična vprašanja in podaja potreb
ne predloge. 

4. Socialno-medicinski oddelek proučuje in poučuje 
narod, zbira in obdeluje vitalno-statistične in biometrič-
ne podatke, obdeluje podatke o delovanju higienskih 
ustanov v območju banske uprave. . < 

5. Oddelek za malarijo (v zavodih; pri katerih ob
stoji) preiskuje, proučuje in zatira malarijo. 

' s.5-
Za praktično izvajanje področja higienskih zavodov 

obstoje na njih sedežu in spadajo v njih sestav nastopne 
ustanove: 

1. zavod za zdravstveno zaščito mater in otrok; 
2. šolska poliklinika; 
3. dispanzer za tuberkulozo; 
4. ambulatorij za ;kožne-in venerione bolezni; 
5. muzej za higieno e potujočimi higienskimi raz

stavami. . 
Zavod za zdravstveno zaščito mater in otrok ima 

te-le odseke: 

1. posvetovalnico za noseče žene; •.'•..' v • 
2. dečji dispanzer is posvetovalnico za matere, do-

jence in male otroke s.polikliniko za otroke in mlečno 
kuhinjo za dojence; 

3. kolonijo za dojence in male otroke; 
4. dom za matere in dojence; 
5. odsek za popularizacijo higiene dece in higiene 

žena s potovalno učiteljico in potujočo razstavo za po
potne tečaje. 

Ce je treba; sme odobriti ban na predlog direktorja 
higienskega zavoda, da se osnujejo v sestavi higienskega 
zavoda še druge ustanove, kakor tudi odseki v poedinih 
ustanovah. 

Področje teh ustanov predpiše minister za socialno 
politiko in narodno zdravje s pravilnikom. 

• .. § 6, 

V območju banskih uprav in izven njih sedeža ob
stoje: 

1. zdravstveni domovi; 

2. zdravstvene postaje. 

Zdravstveni domovi. 

§ 7. ' 
Zdravstveni domovi obstoje in se osnavljajo na se

dežih sreskih ali mestnih načelstev za enega ali več 
srezov. 

Domovi imajo praviloma bakteriološko-epidemiološki 
oddelek, šolsko polikliniko, ambulatorij za kožne in ve-
nerične bolezni, dispanzer za tuberkulozo, dispanzer za 
matere in otroke in higiensko razstavo kakor tudi bol
niški oddelek po odredbah § 32. zakona o bolnicah. 

Na predlog direktorja higienskega zavoda sme ban 
odobriti, da se osnujejo v "sestavu zdravstvenega dòma 
še drugi odseki. 

Natančnejše odredbe o delovanju zdravstvenih do
mov predpiše minister za socialno politiko in narodno 
zdravje s pravilnikom. 

Zdravstvene postaje. 

§8. 

Zdravstvene postaje obstoje in se ustanavljajo za po
trebe državne higienske službe v eni ali več občinah. 

Zdravstvene postaje imajo ambulatorij za občo zdrav
niško pomoč siromašnemu prebivalstvu, vrše higiensko 
propagando, preiskujejo narod v .zdravstvenem pogledu 
in opravljajo terensko delo. 

Ostale odredbe. 

§ 9 . 
Higienski zavod upravlja direktor. 

Direktorjeve dolžnosti so te-le: Po banovih odredbah: 
1. strpkovno nadzira delovanje vseh higienskih usta

nov v, območju banske uprave; 
2. uravnava delovanje podrejenih ustanov v območju 

banske uprave v smeri koordinacije; 
3. daje osebju potrebna strokovna navodila; 
4. proučuje podatke o delôVanju ustanov ter jih kri

tično obdeluje; -i-"--
5. podaja banu potrebne predloge in vodi po nje

govih navodilih in odobritvah higiensko službo v območju, 
banske uprave; 
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6. predlaga banu razpored in potrošek kreditov, odo
brenih v državnih in banovinskih proračunih za potrebe 
higienskih ustanov in službe; 

7. predlaga predpisana poročila; 
'8. skrbi, da se opravljajo vsi posli v zavodu in pod

rejenih ustanovah na znanstveni višini; 
9. izdaja odločbe po danih pooblastitvah za pravilno 

izvrševanje higienske službe; 
10. izdaja v mejah danih pooblastitev odločbe za 

izvrševanje poedinih del iz strokovne pristojnosti zavoda 
in higienskih ustanov. 

§ 10. 

Zdravstveni dom upravlja upravnik, ki vrši posle po 
navodilih direktorja higienskega zavoda. Uprava zdrav
stvene postaje se sme poveriti zdravnikom, službujočim 
pri občih upravnih oblastvih prve stopnje, kakor tudi 
zdravnikom v banovinski ali občinski službi. 

§ H. 
Direktor higienskega zavoda, šefi oddelkov v higien

skih zavodih in upravniki zdravstvenih domov kakor 
tudi ustanov iz § 5. te uredbe morajo imeti poleg ostalih 
pogojev, ki se.zahtevajo po zakonu o civilnih uradnikih 
in ostalih državnih uslužbencih, specialno kvalifikacijo, 
predpisano s §§ 4. in 5. uredbe o obveznem praktičnem 
stažu za medicince in zdravnike. 

§'12. 
Direktor higienskega zavoda, upravnik zdravstvene

ga doma, šefi oddelkov higienskih zavodov, zdravniki in 
strokovno osebje, postavljeno po zakonu o zatiranju na
lezljivih bolezni in po zakonu o epidemijskih zdravnikih, 
nimajo pravice do zasebne zdravniške prakse. 

§ 13. 
Osnavljanje novih ustanov po odredbah te uredbe 

sme odobriti ban na predlog direktorja higienskega za
voda, kolikor so sredstva za njih osnavljanje zagotovljena 
v državnem ali banovinskem proračunu. 

§ 14. 
Ta uredba se sme izpremeniti samo z zakonom ter 

stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi v »Službenih No-
vinah<. 

. V B e o g r a d u, dne 1. aprila. 1930.; S. br. 8179. 

Minister 
za socialno politiko 

i in narodno zdravje: 
dr. M. Drinkovié s. r. 

Strinjam se s to uredbo. • i • 
V B e o g r a d u, dne 8. aprila 1930.; Zak. br. 180. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister . 
za notranje posle, 

' • častni. adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja 
divizijski general: 

Peter Žirkovie s. r. 

15. 

Na podstavi člena 54. zakona o civilnih uradnikih in 
ostalih državnih uslužbencih z dne 31. julija 1923. in § 3., 
točke e), zakona z dne 20. januarja 1930. o izpremembah 
in dopolnitvah zakona o ureditvi predsedništva ministr
skega sveta z dne 1. maja 1929. predpisujem ta-le 

Pravilnik 
odpravljanju državnega strokovnega statističnega 
izpita v oddelku obče državne statistike predsed

ništva ministrskega sveta.* 

Člen 1. • ; 

Pripravniki oddelka obče državne statistike in njemu 
podrejenih uradov morajo opravljati, da prestopijo v po
možne skupine, po izteku dveh let, najdlje pa do konca 
tretjega leta službe v oddelku obče državne statistike ali 
njemu podrejenih statističnih uradih, strokovni izpit po 
odredbah tega pravilnika. 

Člen 2. 
Ta izpit se mora opraviti pred iztekom tretjega služ

benega leta. Izjemoma smejo opravljati v primeru, ki ga 
določa člen 19. uradniškega zakona, izpit v četrtem letu 
oni pripravniki, ki še niso dobili stalnosti. 

V rok se ne všteje čas, prebit na bolovanju, če je 
trajalo bolovanje skupaj nad šest mesecev. 

Člen 3. 

Naloga tega izpita je ugotoviti, ali razpolaga kan
didat z zadostnim strokovnim znanjem in ali je pridobil 
v času, že prebitem v službi, popolno izobrazbo za prak
tično delovanje. 

Člen 4. 
Prošnjo za opravljanje strokovnega statističnega iz

pita, opremljeno z vsemi potrebnimi podatki, vloži kan
didat pri načelniku obče državne statistike neposredno, 
odnosno po šefu statističnega urada. 

Člen 5. 

Izpiti se opravljajo pred izpraševalno komisijo, ki ji 
predseduje načelnik obče državne statistike in ki ima 
poleg predsednika še dva člana izpraševatelja in enega 
namestnika. Člana sta po činu najstarejša uradnika I. ka
tegorije v oddelku obče državne statistike, za namestnika 
odredi načelnik obče državne statistike enega izmed 
uradnikov I. kategorije pri obči državni statistiki ž naj
manj petimi leti statistične službe. Zapisnikar1 komisije 
je stalen uradnik I. kategorije, ki ga odredi načelnik 
obče državne statistike. 

Člen 6. 
Članom komisije in zapisnikarju gre nagrada po pra

vilniku o nagradah članom in zapisnikarjem izpraševal-
nih odborov D. R. br. 72.100 z dne 4. junija 1927. 

Člen 7, 

O izpitu se vodi za vsakega kandidata poseben zapis
nik (v posebni knjigi), v katerega «e vpise poleg ostalih 

* >Službene novinec z dne 5. aprila 1930., štev. 78/ 
XXIX. 



potrebnih podatkov odločba komisije o tem, ali je kan
didat izpit opravil in s kakšnim uspehom. Ocene so: 
1. »opravil soglasno« (položio jednoglasno); 2. »opravil z 
večino glasov« (položio većinom glasova); 3. >ni opravil« 
(nije položio). 

Kandidat, ki izpita ni opravil, se sme javiti iznova 
čez šest mesecev od prvega izpita. Izpit se sme ponavljati 
samo enkrat. 

Uspeh izpita se vpiše v Kandidatov uslužbenski list. 
O uspehu, pokazanem pri izpitu, se sme izdati kandidatu 
izpričevalo. •••'.•;• 

Člen 8. /'- -

Zaradi priprave za izpit se sme dovoliti kandidatu 
enomesečno odsotstvo. 

Člen 9. 
Izpit je za pripravnike I. in II. kategorije pismen in 

usten,, za pripravnike Ш. kategorije pa samo usten. 
Pismeni izpit se'opravlja pod kontrolo komisijskega Člana 
in traja najdlje štiri ure. ' 

Pismeni izpit ima namen pokazati, s koliko izobrazbo 
razpolaga kandidat za praktično delovanje v stroki. Tèmo 
za pismeno nalogo pripravi, za vsak izpit oni član komi
sije," ki ga odredi načelnik obče državne statistike. 

Pri ustnem izpitu morajo dokazati: 

Â. Kandidati I. kategorije: 

1. da popolnoma poznajo osnovne državne zakone 
obče državne administracije in ureditev statistične službe; 

2. da poznajo teorijo statistike in da imajo neizogib
no potrebno znanje iz onih znanstvenih disciplin, s ka
terimi se bavi statistika; 

3. da obvladujejo tehniko statistične stroke (organi
zacija statističnih preiskav, urejanje in obdelovanje sta
tističnega gradiva za objavljanje) ; 

4. da so sposobni vršiti kritiko in tolmačenje (ana
lizo) statističnih rezultatov v znanstvene in praktične 
namene. 

B. Kandidati II. kategorije: 

1. da poznajo osnovne državne zakone in občo držav
no administracijo; 

2. da korenito poznajo ureditev statistične službe in 
celokupno poslovanje v njej; . 

3. da korenito poznajo tehniko statistične stroke (pri
pravljalna dela, urejanje gradiva, pripravljanje tabel za 
t i s k ) . - • '• ••••- • •• . - ; ' • , ; " ; ' 

C. Kandidati Ш. kategorijo: 
••••' 1. da imajo osnovno znanje o državni'ureditvi in 
administrativnem poslovanju v statistični službi ; 

2. da popolnoma poznajo vse arhivske posle; 
3. da so vešči tehničnim statističnim poslom. 

Člen 10. 
Za uradnike iz drugih resortov, ki' žele prestopiti v 

službo obče državne statistike, velja odredba § 3., točke 
e), drugega odstavka zakona z dne 20. januarja 1930. o • 
izpremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi pred-
sedništva ministrskega sveta z dne 1. maja 1929. in do
tični predpisi tega pravilnika. 

^Uradniki, ki so že prestopili y službo obče državne 
statistike, preden je izšel zgoraj omenjeni zakon, ter so 
opravili v prejšnji stroki državni strokovni izpit, morajo 
opravljati po izteku šestmesečnega službovanja v; sta-, 

tistični stroki ustni dopolnilni izpit skladno, 7, drugim 
odstavkom člena 64. uradniškega zakona, .da se pokaže, 
ali so pridobili v novi stroki toliko znanja, da morejo 
praktično delovati v njej.... . : i .., 

Pripravniki, ki so služili pred vstopom v službo obče 
državne statistike ,v drugi stroki, smejo opravljati, stro
kovni statistični izpit čez dve leti skupne pripravniške 
službe, če so prebili v službi obče državne statistike 
najmanj šest mesecev. . ;, ' 

Člen 11. . . . •'• 
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se razglasi v »Služ

benih novinah«. 

V B e o g r a d u , dnë ;27. marca 1930.; S.br. 633. 

,...',, Predsednik i 
: ministrskega sveta .. 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
•' Njegovega Veličanstva 

'<•'•"• •'" : kralja 

divizijski general: '••"• 
1 Peter Živkovie s. r. 

16. 

Naredba 
ministrstva za poljedelstvo o 'odvračanju in '. 

zatiranju'pvčjih ošepnic. ; 

Zaradi uporabljanja'in izvrševanja ukrepov za zaščite 
zoper kužno bolezen ovčjih osepnic in za njihovo zatira
nje ter na podstavi člena З; in člena 42. zakona ó od
vračanju in zatiranju živinskih kužnih bolezni predpisujem 
naslednje: 

1. Obči ukrepi za odvračanje ovčjih osepnic in za nji
hovo zatiranje so predpisani v členih 61. in 62. zakona o 
odvračanju ,in zatiranju živinskih kužnih bolezni. 

2. Za sumljive se smatrajo, tiste ovce,.ki so bile v 
zadnjih' 14 :dneh v posredni ali neposredni dotiki'z bol
nimi ovcami. ' ' ' 

3. Čim se v kakem kraju ugotové ovčje osepnice, se 
takoj točno popišejo vse ovce v tem kraju. Eden izvod 
tega popisa se'dostavi sreskemu načelstvu, eden izvod, 
veterinarju in eden izvod se pridrži v občini. 

Nastale izpremembe mora občina takoj vpisati 'v 
popis. : '• . ., 

4. Občina, na koje področju leži okuženi kraj, se 
mora postaviti pod strogo zaporo (kužno okrožje). 

5. Na vseh potih, ki vodijo v okužene in sosednje 
ogrožene kraje, se.morajo postaviti stalne straže, ki mo
rajo biti dobro poučene o poverjeni jim dolžnosti, zlasti 
glede prepovedi odgona, dogona in pregona ovac, pa 
tudi glede uvoza, prevoza in izvoza predmetov, ki uteg
nejo biti nosilci povzjočilca ovčjih osepnic. . . 

6. Sosednje »občine je treba kot ogroženo področje 
opozoriti na- nevarnost, ki preti od raznašanja kužne bo
lezni, in jim naznaniti ukrepe, ki so odrejeni v okuženi 
občini zaradipojava te kužne bolezni. 
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7. V kužnem okrožju je prepovedano prirejati sejme 
in tržne dneve z ovcami, kakor tudi prodajati predmete, 
ki.bi,mogli.biti nosilci povzročilca te kužne bolezni. 

• 8. V kužnem- okrožju je prepovedano goniti ovce na 
skupno pašo; ako so pa ovce na pašnikih, oddaljenih od 
cest in javnih potov, se more dovoliti, da pod'trajnim 
nadzorstvom ostanejo tam tudi dalje, toda s pogojem, da 
se ne vračajo na dom. 

Ako nastopi grdo vreme ali pa bi ne bilo več paše, 
se more dovoliti, da se ovce odženejo s pašnika na dom 
ali ha drug pašnik, toda samo po potih, po katerih ne 
hodijo ovce jz okuženih dvorcev. 

Prepovedano je goniti ovce na pašnike, na katerih 
so se pasle na osepnicah bolne ovce. 

Pasti zdrave črede se lahko dovoli, ako je pristop na 
pašnik po svojem položaju tak, da s tem ne preti nevar
nost za razhašanje kužne bolezni. 

Prepovedano je pasti ovce v bližini cest in javnih 
potov. 

9. V okuženi čredi Je" treba oddeliti zdrave ovce od 
bolnih in imeti drugo od druge ločene na odrejenem 
mestu. ••.!•••' 

10. Na skupne studence, napajališča in kopališča se 
ne smejo puščati ovce, ki so pod zaporo: 

11. Prepoveduje se goniti ovce iz neokuženih pod
ročij skozi kužno okrožje; prevažati na vozovih ovce, na
menjene za klanje, pa je dovoljeno samo po-:,cestah in 
javnih potih, toda br.ez' zadrževanja na področju kužnega 
okrožja. 

12. .Gnoj iz okuženih > torišč (ovčjih ograj) se sme od
važati samo,po tistih potih in.na tista polja, po katerih 
ne hodijo ovce iz neokuženih torišč. 

13. Suha hrana in stelja, ki je v okuženem hlevu ali 
na skednju nad takim hlevom, se ne sme iznašati iz 
okuženega dvorca, dokler traja kužna bolezen. 

14. Po odobrenju pristojnega oblastva se sme volna 
odnašati iz okuženih krajev v zaprtih vrečah samo po 
izvršeni desinfekciji (s potapljanjem v krop. ;ali apneno 
vodo). 

15. Ovčje kože se ne smejo izvažati iz okuženih 
krajev, dokler traja kužna: bolezen, po prestanku kužne 
bolezni pa more, ako bi se hotele izvažati pred pretekom 
8 tednov, 'to dovoliti pristòjnq oblastvo, toda samo tedaj, 
ako so kože popolnoma suhe. 

16. Osebe, ki so zap.osjene z negovanjem bolnih ovac. 
ali ki so v dotiki ž njimi, ne smejo hoditi v druge ovčje 
staje in druga torišča. ' ' 

Preden zapuste okuženo.torišče, si,morajo take osebe 
očistiti in razkužiti roke in obutev. 

17.' Prepovedano jè goniti ovce ven iz področja kuž
nega1 okrožja; goniti ovce na pašo s področja sosednjih 
Ogroženih občin pa jé dovoljeno s pogojem, da vce pred
hodno pregleda pristojni veterinah ' 

18;; Tujim osebam, ki sé bavijo s trgovino živin'e; me-
Sarjern, skopljačem, ciganom-klatežem pa tüdi vsem dru
gim osebam, ki se bavijo. s kfošnjarstvom, je prepove
dano hoditi po kužnem okrožju, л .' 

19. Zdrave ovce v kužnem okrožju se. smejo .zaradi 
uporabe" njihovega meša za lokalne potrebe klati z do
voljenjem pristojnega- veterinarja in-.:pod njegovim nad
zorstvom. 

20. Trupla poginolih ovac, ki so bile bolne na osep
nicah, se morajo s kožo, volno in odpadki brez nevarno
sti odstraniti in, kjer je mogoče, tudi sežgati. 

,.„21. pyce.se,lahko çepijp samo v. primerih in s pogoji,, 
ki so predvideni^v členu 61.' zakona. 

S cepljenimi ovcami je treba ravnati tako, kakor z 
ovcami, bolnimi za osepnicami. 

22. V okuženih in ogroženih krajih se morajo posta
viti zaupne osebe, ki trajno nadzirajo izvrševanje odreje
nih ukrepov in.o svojem delu vsak dan poročajo županu. 
Ako se odrejeni ukrepi ne izpolnjujejo, naznani župan to 
čimprej sreskemu načelstv u zaradi nadaljnjega postopka. 

23. Dokler traja kužna bolezen, je treba pristojnega 
veterinarja periodično pošiljati v okužene kraje. 

24. Izmed vseh zgoraj naštetih ukrepov je pri zatira
nju ovčjih osepnic najvažnejše to, dà zdrave ovce ne pri
dejo v nikako dotiko z bolnimi ovcami, zlasti pri gonji 
ovac na skupno pašo ali prezimovanjè. • 

26. Kužna bolezen se proglasi za prestalo, kadar ni 
več niti bolnih niti sumljivih ovac in ko je po ozdravlje
nju zadnje obolele ovce poteklo 6 tednov, nadalje ko je 
izvršena razkužba in ko je opravil revizijo veterinar 
banske uprave. 

26. Kdor postopa proti predpisom te naredbe, se 
kaznuje po odredbi člena 111. zakona o odvračanju in 
zatiranju živinskih kužnih bolezni z dne 14. junija 1928. 

Ta naredba stopi takoj v veljavo. 
Naredbo je dostaviti v prepisu podrejenim oblastvom, 

veterinarjem, organom in vsem osebam, ki sodelujejo 
pri zatiranju živinske kužne • bolezni ovčjih osepnic in 
prav tako je seznaniti tudi občinstvo po običajni poti z 
vsebino te naredbe zaradi znanja in ravnanja. 

V B e o g r a d u , dne 24. aprila 1930. 
Br. 23.193/III. b. Minister za poljedelstvo 

dr. Frangeš s. r. 

17. 

Odločba 
o ukinitvi specialnih doklad iz odločbe ministrskega 
sveta D. R. br. 42.300/24 in posebnih doklad na 

plaëo iz pravilnika D. R. br. 87.000,26.* 

Na podstavi členov 40. in 46. zakona o civilnih urad
nikih in ostalih državnih uslužbencih in členov 1. in 2. 
zakona o izpremembi zakonskih odredb, s' katerimi se 
predpisuje zasliševanje ali odločanje ministrskega sveta, 
odnosno soglasnost finančnega odbora narodne skupščine, 
je izdal predsednik ministrskega sveta na predlog mi
nistra za finance po zaslišanju ministra brez portfelja, 
ministra za šunie in rudrpke in ,ministra 'pravde pod 
št. 13.778/1« z ' d h e ^ e . aprila 1930:'nastopno ' 

odločbo: 
I. Uradnikom, ki prejemajo doklado na službo po 

členu 63. finančnega zakona za leto 1929./30., po zakonu 
o notranji upravi z dne 19. junija 1929., po zakonu o, 
izpremembi predpisov, ki se nanašajo na plače in ostale 
prejemke osebja pravosodne stroke p dne 13. julija 1929., 
po zakonu o izpremembi predpisov/člena 63. finančnega 
zakona za leto 1929./1930. z dne 13. julija 1929., po za
konu d'srednjih Šolah z dne 31. avgusta 1929., pò zakonu 
o glavni kontroli ž dne 10. oktobra 1929., po zakonu o 

* »Službene novine« z dne 3Q. aprila 1930. Odlqcbo 
D. R. br. 42.300/24 in pravilnik. D. R. br. 87.000/26 glej 
v »Uradnem listu« z dne 30. aprila 1924., št. 123/08, in 
z dne, 31. julija 1926., št, 305/69, odnosno z dne. 26. de
cembra 1926., št. 446/17* 
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Organizaciji finančne uprave z dne 7. decembra 1929., po 
zakonu o dopolnitvi predpisov, s katerimi se urejajo pre
jemki uradnikov ministrstva pravde, z dne 31. decem
bra 1929., po zakonu o organizaciji ministrstva za gradbe 
in njegove zunanje službe z dne 16. januarja 1930., po 
zakonu o položajih in zvanjih, pogojih za njih pridobiva
nju, postavljanju, razporejanju, napredovanju, plačah in 
ostalih prejemkih uradnikov ministrstva za trgovino in 
industrijo, z dne 15. marca 1930., po zakonu o ustroju 
socialne in zdravstvene uprave z dne 19. marca 1930., za
kona o ureditvi ministrstva za poljedelstvo z dne 25. mar
ca leta 1930. in po zakonu o ureditvi ministrstva za 
zunanje posle in diplomatskih in konzularnih zastop
stev kraljevine Jugoslavije v inozemstvu z dne 25. marca 
1930., — se ukinja izza dne 1. maja 1930. specialna do-
klada na zvanje, ki so jo prejemali po odredbah členot 
5., 6. in 7. odločbe ministrskega sveta D. R. br. 42.300 z 
dne 17. aprila 1924. in njenih izprememb in dopolnitev 
D. R. br. 53.500 z dne 17. maja 1924. in D. R. br. 112.200 
z dne 7. oktobra 1924., kolikor ni bila ukinjena z zako
nodajno odločbo D. R. br. 16.500 z dne 4. februarja 1929. 

II. Uradnikom, ki prejemajo doklado na službo po 
zakonu o notranji upravi z dne 19. junija 1929., po za
konu o organizaciji finančne uprave ž dne 7. decembra 
1929., po zakonu o bolnicah z dne 27. februarja 1930., po 
zakonu o položajih in zvanjih, pogojih za njih pridobi
vanje, postavljanju, razporejanju, napredovanju, plačah 
in ostalih prejemkih uradnikov ministrstva za trgovino 
in industrijo z dne 15. marca 1930., po zakonu o ustroju 
socialne in zdravstvene uprave z dne 19. marca 1930. in 
po zakonu o ureditvi ministrstva za poljedelstvo z dne 
28. marca 1930. — se ukinja izza dne 1. maja 1930. po
sebna doklada na plačo, ki so jo prejemali po odredbah 
člena 2. oddelka A., točke a) ; oddelka C, točk a) in b) ; 
oddelka H.; oddelka I., točk a), č) in d) in oddelka K. 
pravilnika o posebnih dokladah na plače v denarju ali v 
naravi civilnim državnim uslužbencem D. R. br. 87.000 
z dne 3. julija 1926. in njegovih izprememb in dopol
nitev J. B. br. 6480 z dne 7. maja 1928. in št. 266 z dne 
18. marca 1928. 

Iz pisarne občega oddelka ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 26. aprila 1930.; št. 13.778/1. 

Banove naredbe. 

18. 

II. No. 17318/1. 

Popravek 
k pravilniku o pobiranju občinske davščine na 

vozila v mestni občini mariborski. 

Ta pravilnik, objavljen, pod štev. 213. »Uradnega 
lista« z dne 31. marca 1930., kos 45., se mora pravilno 
glasiti v zadnjem odstavku: 

Zvišana davščina se pobira od dne 1. januarja Ì930. 
dalje. * 

V točki 2. člena 4. pravilnika o ipobiramju občinske 
davščine na nezazidane parcele v mestni občini mari
borski, objavljenega pod štev. 215. istega »Uradnega li
sta«, je mesto Din L— ipostaivitd Din 075. 

V L j u b l j a n i dne 19. maja 1930. 

Kraljevska banska uprava dravske banovine. 
Ban: Sernec Dušan s. r. 

19. 

III. — No. 8719. 

Popravek 
k zakonu o vinu. 

V tem zakonu (Uradni list z dne 8. februarja 1930., 
št. 126/29) se mora glasiti: • y 

V § 4. točka 9.: ;. 
9. vinske droži. 
V L j u b l j a n i , dne 20. maja 1930. 

Kraljevska banska uprava dravske banovine. 
Pomočnik bana: Dr. Pirkmajer s. r. 

20. 

III. No. 10.067. 

Popravek 
k pravilniku o odpremljanju živali in živalskih 

sirovin po železnici ali z ladjo. 

ki je bil natisnjen pod štev. 246. v »Uradnem listu« z 
dne 15. aprila 1930., kos 49., stran 733, 

s e r a z v e l j a v l j a , 

ker je bilo po razpisu ministrstva za poljedelstvo z dne 
14. maja 1930., br. 27.787/HI. b, besedilo četrtega od
stavka v členu 15. omenjenega pravilnika v »Uradnem 
listu« z dne 21. januarja 1930., št. 101/22,, pravilno po
natisnjeno in se torej strinja z zadevnim originalnim 
besedilom, objavljenim v >Službenih novinah« z dne 
30. decembra 1929., br. 306—CXXX. 

V L j u b l j a n i , dne 23. maja 1930. 

Kraljevska banska uprava dravske banovine. 
Za bana, pomočnik: Pirkmayer s. r. 

Izdaja kraljevska banska uprava dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur« v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michâlek v Ljubljani. 
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kos. V LJUBLJANI, d n e 11. junija 1930. Letnik I. 
V S E B I N A 

Zakon o evangeljsko-krščanskih cerkvah in o reformirani 
krščanski cerkvi kraljevine Jugoslavije. 

22. Uredba o stalni letpi državni podpori verski zajednici Židov 
v kraljevini Jugoslaviji. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

21. 

Mi 

Aleksander L, 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

Predpisujemo in proglašamo na predlog ministra pravde 
Po zaslišanju predsednika Našega ministrskega sveta 

Zakon 
o evangeljsko-krščanskih cerkvah in o reformirani 

krščanski cerkvi kraljevine Jugoslavije.* 

§ 1 . . 
Evangelijci augsburškega veroizEpv^dajija_(luterani) 

v kraljevini Jugoslaviji sestavljajo dve_posebni, drugo od 
druge nezavisni evangeljsko-krščanski "cerkvi augsbur
škega veroizpovedanja kraljevine Jugoslavije: stovaško 
in^nemško.,, 

Pripadniki reformiranega^eroizpovedaiija. .(kaMjlci) 
statističnih spremnih dokumentov, kT jih je upoštevati 
v kraljevini Jugoslaviji sestavljajo posebno reformirano 
krščansko'cerkev, kraljevine Jugoslavije. 

Slovaška in nemška evangeljska cerkev augsburške-
ga veroizpovedanja smeta ustanoviti med seboj zvezo 
evangeljsko-krščanskih cerkev augsburškega veroizpove
danja kraljevine Jugoslavije za pospeševanje skupnih 
cerkvenih koristi. 

§ 2. 

Cerkve, imenovane v § 1., imajo popolno svobodo, 
javno izpovedovati svojo vero in javno vršiti svoje bogo-

23. Pravilnik o opravljanju ^strokovnega izpita za uslužbence di
rekcije rečne plovitve kraljevine Jugoslavije. 

24. Pravilnik o raziskavah v glavnem arhivu ministrstva za zu
nanje posle in o neslužbenem objavljanju diplomatskih in 
konzularnih dokumentov. 

* »Službene novine« z dne 28. aprila 1920., št. 95/ 
XXXVII. 

I služje. Vsaka si določi s svojo cerkveno ustavo cerkveno-
avtonomna telesa, oblastva in ustanove kakor tudi njih 
organizacijo. 

§ 3. 
Evangeljsko-krščanski cerkvi augsburškega veroizpo

vedanja in reformirana krščanska cerkev urejajo samo
stalno vse svoje verske cerkveno-prosvetne, cerkveno-
dobrodelne in ostale kulturne posle in potrebe ter uprav
ljajo svojo imovino po svojih osnovnih cerkvenih načelih 
in v mejah državnih zakonov pod vrhovnim nadzorstvom 
države. Samostalno odloč.ajo o sprejemanju zadužbin, ki 
so namenjene cerkvenim nalogam, ter jih upravljajo pod 
nadzorstvom drzaynega zadužbinega oblastva. 

Cerkvene zadužbine in fonde je uporabljati samo za 
ono, čemur so namenjeni. 

§ 4. 
Evangeljsko-krščanski cerkvi augsburškega veroiz

povedanja in reformirana krščanska cerkev, kakor tudi 
njih cerkveno-avtonomna telesa so pravne osebe, spo
sobne, izvrševati vse pravice, ki jim pripadajo kot takim, 
zlasti pa pridobivati in uživati premične in nepremične 
imovine po predpisih svoje cerkvene ustave in v mejah 
zakona. Prav to velja' za one cerkvene ustanove, ki jim 
priznava to svojstvo cerkvena ustava. 

Imovina cerkveno-avtonomnih teles in ustanov služi. 
samo namenom cerkve ter se ne sme v nikakršni, obliki 
odvzemati od njih in tudi ne uporabljati za druge na
mene, razen ob ekspropriaciji (razlastitvi), določeni z 
zakonom. 

. §5. 
Evangeljsko-krščanski cerkvi augsburškega veroizpo

vedanja in reformirana krščanska cerkev vrše samostal
no kontrolo svojih dohodkov in razhodkov po postopku 
o cerkvenem računovodstvu, ki se predpiše s cerkveno 
ustavo vsake cerkve, ter spadajo po odredbi drugega 
odstavka člena 2. zakona o glavni kontroli pod vrhovno 
nadzorstvo glavne kontrole toliko, da je glavna kontrola 
upravičena, kontrolirati po pokazani potrebi potrošek 
dohodkov s pregledi bodisi na zahtevo ministra pravde, 
bodisi cerkvenih. oblastev samih. 

\ 
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§6. 
Materialna sredstva, ki so potrebna cerkveno-avto-

nomnim telesom in cerkvenim ustanovam za ostvarjanje 
njih nalog, se stekajo: 

1. iz dohodkov njih imovine, 
2. iz cerkvenih taks in donosov, 
3. iz prispevkov in daril, kakor tudi iz dohodkov za-

dužbin in fondov in eventualnih odmer na te imovine. 
4. iz eventuelnih prispevkov politično-upravnih občin. 
Državna podpora, ki jo prejemajo evangeljsko-krščan-

ski cerkvi augsburškega veroizpovedanja in reformirana 
krščanska cerkev v kraljevini Jugoslaviji stalno po držav
nem proračunu, se določi s posebno uredbo, ki jo izda 
minister pravde sporazumno z ministrom za finance po 
zaslišanju vrhovnih cerkvenih oblastev teh cerkev na 
podstavi dejanske potrebe in dotacije, določene v držav
nem proračunu za leto 1930./1931. Ta podpora se izpla
čuje po vrhovnih cerkvenih oblastvih teh cerkev soraz
merno s številom njih pripadnikov. 

Politično-upravne občine, ki odrejajo v svojem let
nem proračunu za verske namene stalne podpore, morajo 
odrejati tako podporo sorazmerno tudi cerkvenim obči
nam evangeljsko-krščanskih cerkev augsburškega vero
izpovedanja in občinam reformirane, krščanske cekve, 
ki so v njih območju. 

§7. 
Pripadniki obojega spola evangeljsko-krščanskih cer

kev augsburškega veroizpovedanja in reformirane krščan
ske cerkve,, ki imajo svojo imovino ali svoje dohodke, 
prav tako oni, ki so sposobni za samostalno pridobiva
nje, morajo plačevati vse vrste cerkvenih davščin in 
doklad za pokrivanje potreb svojih pristojnih cerkveno-
avtonomnih teles in ustanov. Ta obveznost, kolikor ne bi 
bilo odrejeno to s cerkveno ustavo drugače in na način, 
kakor se uredi s to ustavo, velja za osebe tudi proti 
onim cerkvenim občinam njih veroizpovedanja, v katerih 
območju ne prebivajo, toda imajo v njem svoje posestvo 
ali imajo posestvo v zakupu ali se bavijo z obrtom, s 
trgovskim ali industrijskim podjetjem. 

§ 8 -
Doklacio na državni neposrednji davek, ki jo plaču

jejo obdavčenci evangeljsko-krščanskih. cerkev augsbur
škega veroizpovedanja kakor tudi reformirane krščanske 
cerkve, imajo pravico razpisati cerkveno-avtonomna tele
sa, določena s cerkveno ustavo, vsaka za svoje potrebe, 
in sicer samo, če ne morejo dohodki, določeni v § 6. od 
točke 1. do 5., pokriti njih razhodkov, določenih s pro
računom. O razpisu té doklade za vnaprej odrejen čas 
odločijo organi, ki so po cerkveni ustavi pristojni za to. 
Ta odločba postane pravnoveljavna, čim jo odobri mini
ster za finance sporazumno z ministrom pravde. Te odo
britve ni treba za doklade do 10 % na neposredni držav
ni davek, ki jih razpisujejo cerkvene občine po sklepu 
cerkveno-občinskega zbpra, sprejetem od predstavnikov 
cerkvene občine, odrejenih s cerkveno ustavo in pred
stavi jajoČih 75;% davčne moči v občini. Za take odločbe 
je treba samo odobritve cerkvenega oblastva, pristojnega 
po cerkveni ustavi. 

§ 9. 
Cerkvene doklade-zbirajo organi državne davčne 

administracije, istočasno z državnim davkom, povsem po 
predpisih za državne davščine, če cerkve to zahtevajo, 

ter jih oddajajo v trimesečnih obrokih pristojnim cerkve
nim oblastvom. 

§ 10. 
Vseh javnih davščin se opraščajo zgradbe, name

njene službi božji, cerkvenim uradom, cerkveno-prosvet-
nim in dobrodelnim ustanovam; zavodi za cerkvene; po
trebe; škof ji in župniški domovi; evangeljski in refor
mirani kulturno-zgodovinski spomeniki in hišni okoliši* 
vseh naštetih ustanov. 

. . • § И... 

Duhovna in cerkveno-avtonomna oblastva in usta
nove iste cerkve smejo voditi korespondenco med seboj, 
prav tako pa tudi razprave in zapisnike na svojih zborih ' 
v materinem jeziku. V tem jeziku se smejo voditi tudi 
cerkvene matrike in izdajati izpiski iz njih, potrdila in 
vse druge listine, kolikor niso to, javni dokumenti. 

Dopisovanje z državnimi oblastvi in izdajanje doku
mentov, namenjenih tem oblastvom, kakor, tudi dopiso
vanje z drugimi cerkvami v državi se mora vršiti izključ
no v državnem jeziku. 

§ 12. 
Službena korespondenca in denarna pošta vseh cer

kvenih oblastev in ustanov sta oproščeni, plačevanja pošt
nine in brzojavne takse. '.''.••' 

§ 13, 
Za izvrševanje pristojno izdanih naredb in polno-

veljavnih odločb in razsodb vseh cerkvenih oblastev in 
organov, ki so osnovane nä zakonu in cerkvenih ustavah, 
dajo vsa državna in samoupravna, ̂ oblastva na zahtevo pri
stojnih cerkvenih oblastev svojo administrativno pomoč. 

§ 14. 
Evangeljski in reformirani cerkveni prazniki, ko 

imajo državni in občinski, uslužbenci, vojaki in dijaki 
teh veroizpovedanj odmor po zakonu, so ti-le: 1. dan 
pred božičem; 2. božič (dva dni); 3. novo leto; 4. ve
liki petek; 5. velika noč (dva dni); 6. vnebohod; 7. bin-
košti (dva dni), in 8. praznik reformapije (dne,,31, 
oktobra). i 

§ 15. 
Cerkveno zakonodajstvo vrši sinod vsake cerkve. 

§ i e . ' " • • : • . • ' • • • 

S cerkveno ustavo se. določi način, ,po katerem se 
volijo vrhovni duhovni starešine (škof, odnosno'vrhpyni 
senior), vrhovni posvetni starešine, kakor tud^ drugi 
duhovni in cei'kvérió-avtonomm uslužbenci. Izvolitev: 
vrhovnih duhovnih (Štarešin se potrdi .s kraljevim ukazom 
na predlog ministra prayde._j?odàn y soglasnosti s ргеа-Л 
sednikoin ministrskega sveta'; izvolitey. vrhoVnih prosvet
nih starešin ,'jia odobryije minister pravde. ' 

•"-''". e ' i 7 - s . / ' ' ;.:;;: ",..;., 
Duhovniki cerkvenih občin ne smejo b i z o n i , k^niso .• 

popolnoma vešči jeziku, katerega govore člani cerkvene 
občine ali vsaj večina članov občine, razen če ga ti sami 
izvolijo-za takega in če;.minister pravde to odobri. 

§ 18. 
Službeno versko zvanje v cerkveno-avtonomni službi^ 

smejo dobiti po izkazani potrebi tudi osebe inozemskega' 
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državljanstva, in sicer samo začasno po predhodno prejeti 
odobritvi ministra pravde. 

§ 19. 
Osebe, ki so obsojene ali so v kazenski preiskavi 

zbog kaznivih dejanj onečaščujočega značaja, kakor tudi 
one, ki pridejo v konkurz ali pod skrbstvo, ne smejo biti 
voljene in tudi ne smejo vršiti svoje dolžnosti v cerkveno-
avtonomni službi, dokler trajajo te ovire. 

§20.' 
,, Vsa državna oblastva, ki uvedejo po svoji pristojno

sti kazensko postopanje zoper .duhovne osebe, morajo o 
tem kakor tudi o končnem uspehu preiskave takoj obve
stiti pristojnega vrhovnega duhovnega starešino. 

§ 21. 
Duhovnike v državnih bolnicah, kazenskih in njim 

podobnim zavodih in drugih državnih ustanovah postav
lja na predlog ' pristojnega vrhovnega duhovnega stare
šine pristojni minister. 

§22. 
! Duhovne osebe (duhovniki) evangeljsko-krščanskih 

cerkev augsburškega veroizpovedanja in reformirane 
krščanske cerkve niso zavezane, osebno vršiti onih jav
nih poslov, ki se po predpisih njih vere ne ujemajo z 
,njih činom in poklicem. 

§ 23.. 
V vseh državnih in privatnih šolah se predava evan-

geljski in reformirani verski pouk v soglasnosti s pri
stojnim cerkvenim oblastvom po odredbah zakona o teh 
šolah. 

,..Učne načrte in. programe za -poučevanje verouka 
predpisuje pristojni minister, vpoštevajo potrebo verske
ga vzgajanja, na predlog pristojiiegai • cerkvenega obla
stva,. odrejenega za to s cerkveno ustavo vsake cerkve. 
Za učne knjige o verouku veljajo predpisi zakona o 
učnih knjigah. Za vse učne knjige daje. glede'njih verske 
vsebine svojo odobritev ono cerkveno oblastvo, ki je pri
stojno za to. 

V državnih osnovnih šolah smejo poučevati verouk 
kvalificirani župniki (parohijski duhovniki) ali posebni 
veroučitelji po predpisih zakona o narodnih šolah. Kje^ 
po zakonu ali drugače ni možno, da bi poučeval evan
gel jski,.odnosno reformirani verouk duhovnikaliposeben 
veroučitelj, vrše ta pouk učitelji te šole, ki so evangelj- • 
skega, odnosno reformiranega veroizpovedanja. 

Veroučitelje-duhovne osebe na vseh narodnih šolah 
postavlja minister za prosveto izmed kandidatov, ki jih 
je predlagalo pristojno cerkveno oblastvo. Veroučitelje 
na državnih, srednjih in strokovnih šolah poslavlja pri
stojni minister izmed kandidatov, ki predlože odobritev 
pristojnega cerkvenega oblastvà, da smejo poučevati 
verouk v srednjih šolah. Vse veroučitelje premešča in 
razrešuje dolžnosti pristojni minister po odredbah šol
skih zakonov in predpisov. 

Veroučitelje na vseh zasebnih- šolah postavlja in 
premešča uprava šole z odobritvijo pristojnega cerkve
nega oblastva. Tudi za te .veroučitelje veljajo predpisi 
šolskih zakonov. 

Pristojno cerltvéno oblastvo sme odvzeti že izdano 
odobritev Onim vefoučiteljein, ki né poučujejo verouka 
'tako', kakor predpisuje evangeljsko, odnosno reformirano 
veròizpòvedanje ali, ki sicer ž življenjem in delovanjem 
ne ustrezajo svoji veroučiteljsld dolžnosti. 

§ 24. 
Vse cerkveno-avtonomne duhovne šole, kolikor se 

take ustanove, so pod upravo in nadzorstvom cerkvenega 
oblastva. O ustanavljanju teh šol odloča cerkveno obla
stvo, odrejeno s cerkveno ustavo. To oblastvo predpisuje 
zanje učni načrt in program predavanj ter postavlja in 
razrešuje njih upravnike. Minister za prosveto daje odo
britev za ustanavljanje teh šol in za učni načrt. 

Pristojno cerkveno oblastvo skrbi za posebno izobraz
bo učnega in vzgojnega osebja ter ga postavlja in raz
rešuje. 

Pristojni vrhovni duhovni starešina nadzira nepo
sredno te šole v svoji cerkvi, pošilja o tem poročila pri
stojnemu cerkveno-avtonomnemu oblastvu in podaja 
predloge o postavljanju in razreševanju učiteljev in 
vzgojiteljev. Vrhovno nadzorstvo tudi nad temi šolami 
vodi minister za prosveto. Dokler se take duhovne šole 
ne ustanove, je evangelijcem in'reformirancem dovolje
no, pridobiti teološko izobrazbo na inozemskih zavodih. 

. . § 25. . 
Cerkvene občine, ki po jeziku niso sorodne z ostalimi 

cerkvenimi občihami iste cerkve, smejo ustanoviti po
seben seniorat, če je njega ustanovitev možna po številu 
duš in številu takih cerkvenih občin in po njih gospodar
skem stanju. Ustanovitev se sme izvršiti na zahtevo dveh 
tretjin cerkvenih občin, ki naj bi ga ustanovile. Tak 
seniorat ima pravico, sam določiti cerkev svojega vero-
izpovedaja, v katere sestav hoče spadati. 

§ 26. 
V cerkvenih občinah, kjer govori najmanj tretjina 

članov drug jezik, se mora vršiti po določenem redu 
bogoslužje tudi v njih jeziku. 

§ 2 7 > . 
Ce v cerkveni občini,: katere člani ne govore istega 

jezika, del občinarjev iz jezikovnih razlogov izstopi, iz 
stare občine, bodisi da vstopijo v drugo občino, bodisi da 
se formirajo kot ppdružmška ^bčina in se kot taka pri
družijo drugi občini, morajo nositi še pet let bremena, 
za katera so bili zavezani stari občini, ter nimajo pra
vice do nobene imovine stare. občine. Dokler ne zgrade 
svoje molilnice, imajo pravico,,uporabljati molilnico stare 
občine. Red bogoslužja se določa sporazumno, stroške za 
vzdrževanje molilnice pa trpe skupno po številu duš. 

§ 28. 
Vse cerkve, imenovane v § 1. tega zakcraa, morajo 

sprejeti v dveh ietih od dne, ko stopi ta zakon v veljavo, 
na svojih sinodih cerkvene ustave'o.celokupni svoji ure
ditvi skladno s predpisi tega zakona. Sinodi, ki se morajo 
sestati v treh mesecih od dne, ko stopi ta.zakon v velja
vo, predlože izdelane cerkvene ustave ministru, pravde, 
ki jih predloži, ko jih je usvojil, kralju v uzakonitev. 

§29. 
Minister pravde se pooblašča, predpisati vse natanč

nejše odredbe za izvrševanje tega zakona, vpoštevatepred-
loge vrhovnih cerkveno-avtonomnih upravnih oblastev. 

§ 30. 
Vprašanja, v katerih se dve prizadeti cerkvi ne bi 

mogli sporazumeti, rešuje in o njih odloča dokpnčno 
zveza, navedena v § i., če pa take ne bi bilo, minister 
pravde. 

ifc» 
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§ 31. 
Ko stopi ta zakon v veljavo, prestanejo veljati vsi 

zakoni, vse uredbe in vsi drugi predpisi o predmetu tega 
zakona. Vendar pa prestanejo veljati dosedanji predpisi 
o ureditvi cerkev, imenovanih v § 1. tega zakona, šele, 
ko se izvede ureditev, določena v § 28. tega zakona. 

§32. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko se razglasi v > Službenih 
novinalK. 

V B e o g r a d u , dne 16. aprila 1930.; št. 39.340. 

Aleksander s. r. 

Minister pravde: 
dr. M. Srškić s. r. 

Videl in pritisnil 
državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. M. Srškić s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja 
divizijski general: 

Peter Živković s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 

22. 

Na podstavi § 9. zakona o verski zajednici zidov v 
kraljevini Jugoslaviji z dne 14. decembra 1929. predpi
sujem sporazumno z ministrom za finance in po zasliša
nju zveze židovskih veroizpovednih občin in združbe 
ortodoksnih židovskih veroizpovednih občin to-le 

Uredba 
o stalni letni državni podpori verski zajednici 

zidov v kraljevini Jugoslaviji.* 

Člen 1. 
. Verski zajednici zidov v kraljevini Jugoslaviji pri

pada za ostvarjanje njenih nalog stalna državna podpora, 
ki se določi za vsako proračunsko leto z državnim pro
računom na podstavi dokazane dejanske potrebe in do
tacije, določene v LIH. poglavju državnega proračuna za 
leto 1929./1930. 

Člen 2. 
Državna podpora, določena po členu 1. te uredbe, se 

uporablja: ' 
1.) za dotacijo vrhovnega rabina kraljevine Jugo

slavije, kakor tudi za osebne in materialne razhodke 
vrhovnega rabinata v onem znesku, v katerem so bili 
določeni za to svrho razhodki v državnem proračunu za 

* »Službene novine« z dne 28. aprila 1930., št. 95/ 
XXXVII. 

leto 1929./1930. (§ 13. zakona o verski zajednici Židov v 
kraljevini Jugoslaviji); 

2.) za dopolnitev plače rabinov in kantorjev gospo
darski slabotnih židovskih veroizpovednih občin, katere 
jim ne morejo zajamčiti prejemkov, ob katerih bi mogli 
živeti tako, kakor se spodobi njih stanju po krajevnih in 
časovnih razmerah; 

3.) za pokojnine onih rabinov in kantorjev, ki so pre
stali službovati zbog starosti, onemoglosti ali bolezni in 
ki niso imela pravila njih občin, dokler ni izšel zakon o 
verski zajednici Židov, odredb o upokojevanju verskih 
uslužbencev, nadalje za podporo siromašnim vdovam in 
nepreskrbljenim otrokom takih verskih uslužbencev, od
nosno nepreskrbljenim otrokom takih uslužbencev brez 
očeta in matere, in sicer ob pogojih, ki jih predpišeta 
enotno zveza židovskih veroizpovednih občin in združba 
ortodoksnih židovskih veroizpovednih občin; 

4.) za podporo siromašnim občinam v pokrivanje 
njih dejanski dokazanih verskih potreb, kolikor ne mo
rejo storiti tega same iz svojih sredstev; 

5.) za vzdrževanje židovskega srednjega teološkega 
zavoda; 

6.) za šolanje siromašnih dijakov, državljanov kra
ljevine Jugoslavije, na židovskih teoloških fakultetah, 
odnosno na visokih teoloških šolah; in 

7.) za inspekcije veroizpovednih občin. 
Način, kako se vrše izdatki in podpore, določene v 

točkah 2.) do 6.), predpiše natančneje s svojo naredbo 
zveza židovskih veroizpovednih občin, odnosno združba 
ortodoksnih veroizpovednih občin. 

Člen 3. 

Državna podpora, kolikor ne bi bila že potrošena iz 
kakršnegakoli razloga za izdatke, navedene v členu 2. te 
uredbe, se sme uporabiti tudi za druge potrebe in svrhe 
verske zajednice zidov, o čemer odloča zveza židovskih 
veroizpovednih občin, odnosno združba ortodoksnih vero
izpovednih občin. 

Člen 4. 
Stalna državna podpora verski zajednici zidov kra

ljevine Jugoslavije se izplačuje trimesečno vnaprej zvezi 
židovskih veroizpovednih občin v Beogradu pri glavni 
državni blagajni, združbi ortodoksnih židovskih veroiz
povednih občin pa pri blagajni one davčne uprave, v 
katere administrativnem območju je sedež združbe. Po
sebni zneski te podpore, ki se izplačujejo za versko za
jednico zidov ločeno zvezi in združbi, se določijo soraz
merno s številom pripadnikov v vseh veroizpovednih 
občinah, ki so v sestavu zveze, odnosno združbe, po 
statističnih podatkih teh posebnih organizacij, ki jih sme 
preizkušatMn potrjati tudi ministrstvo pravde po poli
tično upravnih oblastvih. Ko se odreja ta znesek, je upo
števati tudi dotacijo za vrhovnega rabina in vrhovni 
rabinat, ki je skupna ustanova za obe organizaciji; vendar 
pa prejema to dotacijo zveza ter jo daje na razpolago 
vrhovnemu rabinatu, 

Člen 5. 
Zveza židovskih veroizpovednih občin in združba 

ortodoksnih veroizpovednih občin morata sporočiti po 
izteku proračunskega,leta ministrstvu pravde, za kaj sta 
uporabili prejeto stalno letno državno podporo in v koli
kem znesku sta jo uporabili. 



75 — 

Na podstavi teh poročil oceni ministrstvo pravde de
jansko potrebo in predlaga po členu 1. te uredbe velikost 
državne podpore za prihodnje proračunsko leto. 

Člen 6. 

Ta uredba velja od dne 1. aprila 1930. 

V B e o g r a d u, dne 29. marca 1930.; št. 30.497/XV. 

Minister pravde: 
dr. Srškić s. r. 

23. 

Na podstavi člena 1. zakona o eksploataciji držav
nega plovnega parka in člena 3. pravilnika o uslužben
cih, predpisujem ta-le 

Pravilnik 
o opravljanju strokovnega izpita za uslužbence 
direkcije rečne plovitve kraljevine Jugoslavije.* 

I. Obče odredbe. 

O b v e z n o s t o p r a v l j a t i i z p i t . 

Člen 1. 

Uradniški in ladijski pripravniki 1. skupine za pre
stop v zvanje nižjega uradnika, odnosno ladijskega ma
nipulanta; uradniški, odnosno ladijski pripravniki 2. 
skupine za prestop v zvanje 1. skupine; kandidati za-
ladijske ladjevodce, za 1. in 2. ladijske krmarje, za spre
vodnike vlačilnic, za krmarje vlačilnic in za ladijske 
redarje, potem strokovni mojstri za pridobitev pravice 
do zvanja poslovodje delavnice in skladiščnikovi po
močniki za prestop v skladiščniško zvanje — morajo 
opraviti, preden dobe ta zvanja, izpit, kolikor ga niso 
oproščeni (člen 4. pravilnika o uslužbencih). 

Izpit opravljajo tudi nižji uradniki ob prestopu v 
zvanje višjih uradnikov; drugi kapetani in drugi stroje
vodje ob prestopu v zvanja prvih kapetanov, odnosno 
prvih strojevodij. 

P r i p r a v a . 

Člen 2. 
Izpit smejo opravljati uslužbenci, ko izpolnijo po

goje in rokove, predpisane s pravilnikom o uslužbencih. 
Rokovi se računijo ali neprekinjeno ali s prekinitvami 
v službi. 

Službeni starešine, ki so jim kandidati dodeljeni na 
pripravo za službo, jim morajo dati na razpolaganje vse 
službene predpise (zakone, uredbe, pravilnike, razpise 
itd.), ki se tičejo njihove službe in ki sestavljajo pred
mete strokovnih izpitov, katere morajo kandidati oprav
ljati. Ostale učne knjige, kolikor jih potrebujejo, morajo 
nabavljati kandidati sami. 

Službeni starešine' morajo kandidate poučevati, jih 
nadzirati med službo ter se od časa do časa uveriti o 
njih napredovanju. 

* »Službene novine< z dne 16. aprila 1930., štev. 
87/XXXIV. 

Poleg teoretičnega pripravljanja morajo starešine 
istočasno navajati kandidate tudi v praktično opravlja
nje službe osebno ali pod nadzorstvom starejših in bolj 
pripravljenih uslužbencev. 

I z p r a š e v a l n a k o m i s i j a . 

Člen 3. 

„ Izpiti se opravljajo pred komisijo, ki jo imenuje 
direkcija rečne plovitve ob začetku vsakega leta, ter se 
vrše v direkciji ali, kjer odredi direkcija. 

Predsednik komisije je po činu najstarejši član. 
Število članov komisije odreja direkcija po potrebi. 

• Izpiti so brezplačni, izvzemši plačevanje taks po 
tar. post. 9. pod b) zakona o taksah. 

II. Postopanje. 

Člen 4. 

Kdor želi opravljati izpit, se mora obrniti s pismeno 
prošnjo na direkcijo rečne plovitve po svojem neposred-
njem starešini; starešina odda, ko odpremi prošnjo, 
svoje mnenje, ali izpolnjuje kandidat vse pogoje za 
opravljanje izpita. To se preizkusi tudi pri direkciji. 
Prosilec se obvesti po službeni poti, ali mu je dovoljeno 
opravljati izpit in kdaj se bo opravljal. Zoper odkloni
tev, da bi se kdo pripustil k izpitu, ni pritožbe. 

. Kandidat mora na odrejeni dan priti pred komisijo 
opravljat izpit. Ce bi bil zadržan z neodložnimi, opravi-
čujočimi vzroki, mora to pravočasno naznaniti direkciji 
(komisiji) in izostanek opravičiti. Ce tega ne stori, se 
smatra, da je odstopil od izpita in javiti se sme iznova 
šele čez šest mesecev od dne, ko je izostal od izpita. 

III. Izpit. 

Člen 5. 
Izpit je pismen in usten. Najprej se opravlja pismeni, 

potem pa ustni izpit. Kdor ne opravi pismenega izpita, 
se ne pripusti k ustnemu in se smatra, da izpita ni 
opravil. 

Kandidat, ki ne opravi izpita, ga sme ponavljati 
samo še enkrat čez leto dni. Izjemoma sme dovoliti di
rekcija rečne plovitve po njegovi letni oceni, da opravlja 
izpit še tretjič. 

Člen 6. 

O opravljanju izpita se piše zapisnik, v katerem je 
treba konstatirati: 

a) dan izpita in začetek izpita; 
b) kandidatov priimek, njega ime in zvanje; 
c) priimek in ime članov komisije z označbo, kdo 

izmed njih je bil odrejen za izpraševanje kakšnega 
predmeta; 

č) katere naloge so se dale za pismeni izpit. 
d) katere naloge je kandidat rešil in katerih ni; 
e) možne pripombe; 
f) ocena komisije: ali je kandidat izpit opravil 

ali ne; 
g) overovitev zapisnika od vseh članov komisije in 

zapisnikarja. 
Zapisnik se hrani v arhivu direkcije rečne plovitve. 

Člen 7. 
Rešitev pismene naloge, kakor tudi odgovore kan

didatove pri ustnem izpitu oceni komisija v skupni seji 
ter odloči o tem, aH je kandidat izpit opravil ali ne. 
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Komisija rešuje vsa vprašanja z večino glasov. 
Uspeh izpita priobči komisija kandidatu takoj; za

pisnik se odstopi personalnemu odseku direkcije v na
daljnjo službeno uporabo. 

O opravljenem izpitu izda komisija kandidatu izpri
čevalo, ki ga podpiše predsednik. 

Člen 8. 
Odločba komisije o uspehu izpita se mora glasiti: 
»Opravil soglasno« (če. glasujejo vsi člani z »opra

vil«), »opravil z večino glasov« (če glasuje tudi samo 
en član z >ni opravil) in »ni opravil« (če glasujejo vsi 
ali večina članov z »ni opravil«). 

Ob enaki razdelitvi glasov odloči predsednikov glas. 

A ) P i s m e n i i z p i t . 

Člen 9. 
Pri pismenem izpitu mora dokazati kandidat po 

svoji stroki in' svojem znanju: ' 
a) da dovolj pozna vsa službena delà, ki se oprav

ljajo v službi direkcije rečne plovitvè, in oblike njih 
opravljanja; 

b) da je sposoben hitro in pravilno pojmovati, pre
cizno in logično izražati misli; 

c) da ima potrebno pismenost, zadostno znanje je
zika in točnost pravopisa. 

Komisija določi istega dne pred začetkom izpita 
skupno vprašanja, ki naj se dado kandidatu za oprav
ljanje pismenega izpita. 

Kandidat izdeluje nalogo pred komisijo ' ali pod 
kontrolo enega komisijskega člana v treh urah. V tem 
času kandidat ne sme oditi iz prostora za opravljanje 
izpita in se tudi ne s komerkoli sestajati brez odobritve. 

Izdelano nalogo odda kandidat komisiji ali njenemu 
predstavniku, ki postavi na koncu izdelane naloge uro, 
ko mu je bila oddana, in svoj podpis. 

B) U s t n i i z p i t. 

Člen 10.. 
Naloga ustnega izpita je ugotoviti: ali kandidat za

dosti in, kakor je treba, pozna vse predpise (zakonske 
odredbe, uredbe, pravilnike, razpise itd.), potrebne za 
pravilno, točno in hitro opravljanje službe in njih prak
tično uporabljanje. Z vsestranskim izpraševanjem je 
treba ugotoviti, ali je pridobil kandidat v svoji stroki 
toliko praktičnega znanja, kolikor ga je treba za uspešno 
opravljanje službe. 

Člen 11. 
Ustni izpit ima: obči del in strokovni del. Obči del 

opravljajo kandidati vseh strok (direkcijski, agenturski, 
navtični). Strokovni del opravljajo kandidati po strokah, 
za katere se pripravljajo. 

Cien 12. 
L Program občega dela za vse stroke je ta-le: 

A) Z a u s l u ž b e n s k a z v a n j a 1. s k u p i n e : 
Poznanje glavnih odredb: zakona o kraljevski ob

lasti in vrhovni državni upravi; zakona o ureditvi vrhov
ne državne uprave; zakona o ureditvi vrhovne državne 
uprave; zakona o nazivu in razdelitvi kraljevine na 
upravna območja; zakona o taksah s pravilnikom za 
njegovo izvrševanje; zakona o pristaniščnih kapetanijah. 

Podrobno poznanje: zakona o eksploataciji držav
nega plovnega parka; • • ' " , ' • 

uredbe o organizaciji direkcije rečne plovitve; 
pravilnika o uslužbencih rečne plovitve; pravilnika 

o začasnih in stranskih prejemkih; pravilnika o ustroju 
pokojninskega fonda za osebje direkcije. rečne plovitve; 
pravilnika o bolezenskem fondu za osebje direkcije 
rečne plovitve; pravilnika o brezplačni in znižani vožnji 
po železnicah in na ladjah v državni eksploataciji; ka
kor tudi ostalih pravilnikov, ki se predpišejo; 

poznanje razpisov in naredb direkcije; 
popolno ali delno poznanje tujih jezikov, ki se upo

rabljajo v službi rečne plovitVe; za opravljanje tega iz
pita se morajo kandidati izrecno javiti v prijavi za oprav
ljanje izpita; 

poznanje prometne geografije (vodnega in železni
škega omrežja) naše, države, dunavskih obrežnih držav 
pa v glavnih potezah. 

B) Z a u s l u ž b e n s k a z v a n j a 2. i n 3. s k u p i n e , 
o m e n j e n a v č l e n u 1. t e g a p r a v i l n i k a : 

Podrobno poznanje: zakona" o eksploataciji držav
nega plovnega parka; • . / 

uredbe o organizaciji direkcije rečne plovitve; 
pravilnika o uslužbencih rečne plovitve; pravilnika 

o začasnih in stranskih prejemkih; pravilnika o ustroju 
pokojninskega fonda za osebje direkcije rečne plovitve; 
pravilnika o bolniškem fondu za osebje direkcije rečne 
plovitve; 

razpisov in naredb, kolikor se nanašajo na njih 
stroko. 

H. Strokovni del izpita za uradniška zvanja 1. sku
pine obsega to-le: 

1. A d m i n i s t r a t i v n o - p r a v n a s t r o k a . 
V okviru uporabljanja pri rečni plovitvi inorajo po

kazati kandidati znanje občih pojmov iz državljanskega 
zakonika; civilnega sodnega postopanja; kazenskega za
konika in kazenskega sodnega postopanja; zakona o 
glavni kontroli; zakona o državnem svetu in upravnih 
sodiščih; zakona o državljanstvu in zakona o osebnih 
imenih. 

Kandidati za arhivske uradnike morajo pokazati pri 
ustnem izpitu poznanje tehničnih arhivskih poslov, prav 
tako pa tudi poznanje vseh predpisov, ki se uporabljajo 
pri opravljanju arhivske dolžnosti. 

Uslužbenci, zaposleni pri socialnem zavarovanju 
osebja, morajo pokazati pri ustnem izpitu korenito zna
nje te službe in pravilno uporabljanje vseh predpisov, 
ki se nanašajo na zavarovanje osebja pri dirékcijskih 
fondih in okrožnih uradih za zavarovanje delavcev, pred
pisov, ki se nanašajo na zavarovanje osebja v inozem
stvu, pa v glavnih potezah. 

2. K o m e r c i a l n o - p r a v n a s t r o k a , 
(Za direkcijsko in agentursko osebje.) 

a) Pravilnik za prometno službo rečne plovitve; 
b) pravilnik, kako se plačuje voznina za pošiljke 

državnih ustanov na železnicah in ladjah v državni eks
ploataciji; 

c) tarife za kosovno blago v mejah naše države; 
č) tarife za vlačilniško blago v mejah naše države; 
d) tarife za kosovno blago v prometu z inozemstvom;-

e) tarife za vlačilniško blago v prometu z ino
zemstvom; 
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f) vojaška tarifa in pravilnik za prevoz vojaških 
oseb in pošiljk z državnimi ladjami rečne plovitve v 
rednem stanju; '. 

g) postopanje ob odpravljanju potnikov in prtljage 
(obče veljavne,odredbe in razpisi v zvezi z njimi); 

h) postopanje ob prejemu, odpremljanju in izroča
nju blaga (kosovnega in vlačilniškega); 

i) predpisi o "najdenih predmetih, zasledovanje za
loženih ali prešlih'predmetov; postopanje ob.reklama
cijah; '• ! ' 

j) pravilnik ò prijavljanju in odjavljanju plovnih 
objektov. 

Kandidati z a v i š j e u r a d n i k e opravljajo iz
pit, razen predmetov pod točkami a) do j) tudi Še iz 
nastopnih predmetov: 

k) trgovinski zakon (§ 62. do vštetega § 75.); 
1) carinski zakon (poznanje v glavnih potezah po

stopanja v razmerju proti carinarnici). 

3.. R a č u n s k a s t r o k a . 
Kandidati za nižje uradnike opravljajo v okviru 

svoje priprave pri rečni plovitvi strokovni izpit iz na
stopnih predmetov: • 

.à) zakon o glavni kontroli (v občih potezah); 
b) ' zakon o neposrednjih davkih (odredba o usluž-

benskem davku s pravilnikom za izvrševanje teh zakon
skih odredb; ' .. 

c) čekovni zakon; 
č) pravilnik za finančno službo rečne plóvitve; 
d) pravilnik za nabave rečne plovitve; 
e) pravilnik'za specialna računovodstva in specialne 

•blagajnice; 
f) pravila o povzetjih; 
g) računovodska in kontrolna služba; obračun in 

kontrola prejemkov; likvidacija in kontrola izplačilnih 
•dokumentov; kontrola o obračunih edinic (agentur, ladij 
itd.); preizkušanje računskih dohodkov; postopanje po 
prepovedih, :ustavitvah in depozitih; kontrola blagajnic 
in materiala; 

h) knjigovodska služba; enostavno in dvojno knji
govodstvo; otvarjarije računov; zaključek knjig in sesta
va stanja; odstotni, obrestni, diskontni, lombardni in ter
minski račun; tekoči račun; račun deviz in efektov; se
stavljanje bilance po enostavnem in dvojnem knjigo
vodstvu; 

i) ekonomska služba: postopanje ob nabavah; pisa*-
nje inventarnih in materialnih knjig; kontrola nabav in 
potroška inventarja in materiala in predlaganje stanja 
o njih; 

j) poznanje organizacije direkcijske službe vobče in 
k) valutni sistem vseh obrežnih dunavskih držav in 

glavnejših evropskih držav; valutni sistem Zedinjenih 
ameriških držav. 

Osebje, ki upravlja inventar ali material, se izpra-
šuje tudi o blagoznanstvu in fo načinu, kako se vzdržuje, 
sprejema in odpravlja material. 

Osebje pri blagajnicah se izprašuje tudi o poznanju 
"blagajniške službe. . 

Agehturno osebje mora opravljati izpit iz te stroke 
predmetov pod a), b), c), č), d), razen tega pa: 

sestavo obračuna z direkcijo; 
blagajniško službo; 
upravljanje inventarja in materiala in vzdrževanje, 

sprejemanje in odpravljanje materiala; 
organizacijo direkcijske službe vobče; 
valutni sistem obrežnih dunavskih in glavnih evrop

skih držav; valutni sistem Zedinjenih ameriških držav; 
načela za obračun remorkaže. 
Kandidati za višje uradnike opravljajo poleg pro

grama za nižje; uradnike \izpite še: . 
- iz carinskega zakona (v občih potezah); 

iz finančnega zakona za tekoče proračunsko leto 
(obči del in kolikor se nanaša na rečno plovitev); 

iz zakona o podaljšavi, odredb dosedanjih finančnih 
zakonov;. •.-.:•• 

iz trgovinskega zakonika (II. poglavje) ; s 

> iz civilnega sodnega postopanja (oddelek o listinah 
in XIV. poglavje); . >;• 

iz zakona o glavnijkontroli (členi 1., 4., 7., 10. in 12.); 
iz državljanskega zakonika (II. del XVII. in XXX. 

poglavje, III. del IV. poglavje); 
iz zakona o državnem računovodstvu (odredbe o 

proračunu) ; 
iz zakona o pristaniščnih kapetanijah; poleg tega mo

rajo pokazati popolno poznanje računovodske, knjigo
vodske, kontrolne, ekonomne in blagajniške službe; po
znanje organizacije direkcijske službe vobče in njene 
administracije. 

4. N a v t i č n a s t r o k a . 
Za navtična zvanja, našteta v čl. 1. tega pravilnika, 

je.program strokovnega izpita naslednji: 
a) z a l a d i j s k e p r i p r a v n i k e .1. i n 2. s k u 

p i n e : ladijska administracija, obračun kilometrine; 
potni listi; zakon o pristaniščnih kapetanijah; pravilnik o 
prijavljanju in odjavljanju plovnih objektov; carinska in 
policijska manipulacija ob prehodu ladje v inozemstvo; 

b) z a l a d j e . v o d c e :. pravilnik o policiji, ki ve
lja za plovitev po Dunavu od Ulma do Braue, kakor tudi 
na internacionaliziranem dunavskem omrežju — ves; 
dodatek k pravilniku, ki govori o specialnih, odredbah 
glede plovitve na sektorju rečnega omrežja, za katerega 
se izpit opravlja; oznamenovanje plovne poti, pomen 
stalnih in začasnih signalov na plovni poti in na obalah; 
zakon o kapetanijah onih držav, za katerih sektor reč
nega omrežja se izpit opravlja; pravilnik o službi v pre
zimovališčih; poznanje specialnih lastnosti rečnega toka 
glede na specialni sektor rečnega omrežja. 

c) z a II. l a d i j s k e k r m a r j e : pravilnik o po
liciji II. in V. oddelek z dodatki, ki govore o specialnih 
odredbah glede plovitve na sektorju omrežja, za kate
rega se izpit opravlja; oznamenovanje plovne poti, po
men stalnih in začasnih signalov na plovni poti in na 
obalah; poznanje specialnih lastnosti rečnega toka za 
sektor rečnega omrežja, za katerega se opravlja izpit; 
zakon o pristaniščnih kapetanijah; pravilnik o službi v 
prezimovališčih; obče dolžnosti ladijskega krmarja. Glav
na načela parnega stroja (za krmilo); glavni deli ladij
skega trupa, njih zunanjost; ladijska oprema; poznanje 
pristanišč na sektorju omrežja, za katerega se izpit 
opravlja; sestavljanje konvoja za ladje. 

č) z a p r i s t a n i š č n e k r m a r j e : specialno po
znanje pristanišč; pravilnik o policiji V. poglavje; za
kon o pristaniščnih kapetanijah in pravilnik o prijavlja
nju in odjavljanju plovnih objektov, sestavljanje,konvoja 
za ladje. 

d) z a s p r e v o d n i k e v l a č i l n i e : ravnanje ž 
vratili vseh vrst; ravnanje z orodjem; glavni deli korita 
vlačilnic, kako so videti; poznanje glavnih lastnosti reč
nega toka za sektor, za katerega opravlja izpit, ozna
menovanje plovne poti, pomen signalov na vodi in na 
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obali; čitanje, pisanje, štiri osnovne vrste računov; sklap-
1 janje vlačilnic; 

e) k r m a r j i v l a č i l n i c : čitanje; pisanje; štiri 
osnovne vrste računov; voditev potnega lista in meseč
nega poročila; inventar, glavni deli korita vlačilnic; 
krmarjenje vlačilnice in vpliv na trakcijo v glavnih po
tezah; natovarjanje vlačilnice v obče; garancijski tovor; 
ravnanje z vratili vseh vrst; ravnanje z orodjem; sklap-
ljanje vlačilnic; zakon o kapetanijah in pravilnik o pri
javljanju in odjavljanju plovnih objektov; pravilnik o 
policiji, kolikor se nanaša na vlačilnice; glavni carinski 
predpisi; 

f) r e d a r j i : poznanje inventarja, fiksiranje orodja 
iz žice in konoplje; barvanje, izmivanje barve, glavni 
deli ladijskega trupa, ladijska oprema in ureditev, po
znanje parnega stroja za sidro, ravnanje z vratili in ni-
perji za orodje vsèh vrst, ravnanje z orodjem; čitanje; 
pisanje; štiri osnovne vrste računov, 

5. Z a z v a n j e d e l a v n i š k e g a p o s l o v o d j e . 
Organizacija in administracija delavnice: 
Poznanje jezika, kolikor je potrebno zaradi sestav

ljanja razumljivih poslovnih poročil. Štiri vrste računov 
s celimi števili in navadnimi in desetinskimi ulomki. Po
znanje dolžinskih, površinskih in prostorninskih mer 
(metrski in palčni sistem). Poznanje planimetrijskih 
slik in osnovnih stereometrijskih teles in izračunavanje 
njih površin in. prostornin, po potrebi dotične stroke pa 
tudi razvijanje. Osnovni pojmi fizike in kemije in zna
nosti o jakosti. Poznanje materiala in njegovo uporab
ljanje po stroki. Opis in uporabljanje strojnih elementov 
po stroki. Skiciranje in snimanje predmetov. Poznanje 
orodja in delovnih strojev po svoji stroki. Poznanje raz
nih načinov obdelovanja po svoji stroki in njih dobrih 
in slabih strani. Proračun o ceni posla za delo v mezdi 
in akordu. 

6. Z a s k l a d i š č n i k o v o z v a n j e . 
Pismeno delo (izdelek dobro sestavljenega poročila-

raporta o vkladanju ali izkladanju blaga in o poslovanju 
v skladišču; — prometna geografija, poznanje vseh agen-
tur, njih lege v geografskem in političnem pogledu, po
znanje prekladalnih postaj, kakor tudi najvažnejše že
lezniške zveze; — računstvo (štiri vrste računov, na
vadni in desetinski ulomki); — potniška služba (pozna
nje blaga, izključenega od vožnje in pogojno dopuščene
ga za transport po tarifnih odredbah; — poznanje pra
vilnika za prometno službo; — poznanje navodil za pre
voz blaga in za obče zavarovanje transporta; — sortira
nje blaga za vkladanje, poznanje predpisov za spreje
manje in oddajanje blaga (spremni dokumenti) pozna
nje vseh spremnih in carinskih dokumentov, kakor tudi 
statističnih spremnih dokumentov, ki jih je upoštevati 
za postaje, kjer posluje kandidat; — obračun delavskih 
dnevnih mezd, odnosno nagrade ladijskega osebja, ki 
vrši vkladanje, izkladanje, prekladanje blaga; — po
znanje pogodb o najemnini, sklenjenih z najemodajalci 
na postaji, kjer posluje kandidat; inventar za vklada
nje (poznanje inventarja za vkladanje, zlasti vozičkov, 
verig, balonov iz konoplje, decimalne tehtnice, garancij
ske tehtnice za hrano tudi z vijakom (Blache), vreč, lesa 
za podlaganje, tračnic, pomočkov za vkladanje dvigal, 
vratil itd.); zavarovanje zoper ogenj (poznanje priprav 
za alarm in za gašenje, ki so v dotičnih skladiščih in 
ravnanje z njimi; poznanje kraja, kjer je brizgalnica). 

- Člen 13. 
Vsak uslužbenec, ki je opravil strokovni izpit ene 

stroke, sme opravljati tudi izpit kakšne druge stroke, če-
izpolnjuje pogoje za to. 

Člen 14. 
Za navtično in tehnično osebje, kakor tudi za diplo

mirane inženjerje, za katere veljajo posebni predpisi o 
opravljanju strokovnih izpitov, veljajo glede opravljanja 
teh izpitov predpisi ministrstva za promet — uprave po
morstva in rečnega prometa, odnosno ministrstva za 
gradbe. 

Po opravljenem izpitu predložijo direkciji izpričevalo 
o uspehu, doseženem pri izpitu. 

Člen 15. 
Nižji uradniki I. razreda vseh strok morajo opravljati 

izpit ob prestopu v zvanje višjih uradnikov. Ta izpit se 
vrši na isti način in iz istih predmetov, kakor je to pred
pisano v členih 5. do vštetega 12. tega pravilnika, toda 
samo v širšem obsegu in z večjim poznanjem stvari. 
Drugi kapetani in drugi strojevodje opravljajo ob pre
stopu v zvanje prvega kapetana, odnosno prvega stroje
vodje, kakor tudi diplomirani inženjerji ob prestopu v 
zvanje višjega uradnika izpit samo iz občega dela. 

Ce kandidat ne opravi tega izpita, ostane nadaljnje 
leto v istem svojstvu. Ce ga ne opravi niti po izteku eno
letnega roka, se sme dovoliti opravljanje izpita samo še 
enkrat čez nadaljnje leto dni, če ga pa niti takrat ne 
opravi, ne more prestopiti v zvanje uslužbenca višje 
vrste, odnosno v zvanje prvega kapetana — prvega stro
jevodje. 

Člen 16. 
Za prihod v Beograd zaradi opravljanja izpita nima

jo kandidati pravice do potnih steoškov (izvzemši brez
plačno vožnjo) ter jih morajo trpeti popolnoma sami. 

IV. Prehodne odredbe. 

Člen 17. 
Uslužbenci, ki so na dan, ko stopi ta pravilnik v 

veljavo, že v zvanju nižjega uradnika IV. razreda, pa 
nimajo več nego 4 leta priznane službe, ali so v zvanju 
višjega uradnika V. razreda, pa nimajo več nego 7 let 
priznane službe, lahko po izprevidnosti direkcije oprav
ljajo izpit po tem pravilniku. 

Ce ga ne opravijo, ne morejo napredovati dalje, 
dokler ga ne opravijo. 

V. Končne odredbe. 

Člen 18. 

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga minister za pro
met odobri, obvezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi 
v »Službenih novinah«. 

V B e o g r a d u , dne 29. marca 1930. 

Minister za promet: 
Laz. Radivojević s. r. 
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24. 

Na predlog glavnega arhiva ministrstva in na pod
stavi člena 16. zakona o arhivih ministrstva za zunanje 
posle in diplomatskih in konzularnih zastopništev kralje
vine Jugoslavije v inozemstvu z dne 5. aprila 1930. pred
pisujem ta-le 

Pravilnik 
o raziskavah v glavnem arhivu ministrstva za zu
nanje poslejin* o neslužbenem objavljanju diplo

matskih in konzularnih dokumentov." 

I. Obče odredbe. 

Člen 1. 

Raziskave v glavnem arhivu ministrstva za zunanje 
posle so ali službenega ali privatnega značaja. 

Za raziskave službenega značaja se smatrajo raziska
ve, ki se vrše po službeni potrebi za poedine oddelke 
ministrstva za zunanje posle, diplomatskih in konzularnih 
zastopništev kraljevine v inozemstvu, za druga državna 
ali inozemska oblastva, nadalje vse raziskave na privatne 
prošnje, ki se tičejo pravnih razmerij poedincev. 

Za raziskave privatnega značaja se smatrajo raziska
ve, ki jih vrše po predhodni odobritvi ministra za zuna
nje posle znanstveni delavci ali druge poklicane osebe 
zaradi zgodovinskih, diplomatskih in drugih znanstvenih 
ali književnih študij. 

Člen 2. 

Za omenjene raziskave veljajo povsem predpisi za
kona o arhivih ministrstva za zunanje posle in predpisi 
tega- pravilnika. 

II. Službene arhivske raziskave. 

Člen 3. , 

Vse službene arhivske raziskave vrši po dolžnosti 
redno osebje glavnega arhiva ministrstva. 

Te raziskave se vrše na podstavi redno vročenega 
akta ali prošnje, ki se jemlje v postopanje kakor vsak 
redni akt. 

Člen 4. 

Samo v nujnih, obsežnih, zamotanih ali posebno teh
ničnih primerih sme odrediti ali odobriti minister za zu
nanje posle po predhodnem pritrdilnem referatu načel
nika glavnega arhiva ali njegovega namestnika, da se 
udeležujejo raziskave tudi uradniki drugih oddelkov ali 
predstavniki drugih državnih oblastev, toda vedno s so
delovanjem in pod nadzorstvom osebja glavnega arhiva. 

V raziskavah, ki se tičejo pravnih razmerij poedin
cev, se ne sme prizadetemu prosilcu nikoli dopustiti, da 
bi vršil raziskavo sam;' vendar pa se mu sme dati na 
vPOgled vpričo uradnika glavnega arhiva dokument, čigar 
vsebina ga zanima. 

Člen 5. 

Uspehe učinjenih raziskav priobčuje, če niso strogo 
zaupnega značaja, omenjenim oddelkom, oblastvom ali 

* »Službene novine« z, dne 28. aprila 1930., št. 95/ 
XXXVII. . 

prosilcem glavni arhiv s podpisom svojega načelnika ali 
njegovega namestnika, ki tudi overavlja točnost izdanih 
ali priloženih prepisov ali faksimilnih reprodukcij doku
mentov, če jih je kaj. 

V primerih strogo zaupnega značaja podpisuje od
govore ali izdaja odločbe o njih minister za zunanje posle, 
ki ima pravico, da ne priobči zahtevanih podatkov, če to 
nalagajo državne koristi, ne da bi navajal razloge za to 
odklonitev. (Člen 8., tretji odstavek, zakona o arhivih-
ministrstva za notranje posle.) 

Člen 6. 

Noben arhivski spis ali predmet se ne sme vročiti v 
originalu drugemu oddelku ministrstva brez predhodne
ga, obrazloženega, redno vpisanega pismenega zahtevka 
in brez ustreznega reverza, ki ga je podpisal načelnik 
dotičnega oddelka ali njegov namestnik. 

Tako vročeni dokumenti se morajo vrniti glavnemu 
arhivu najdalj v petnajstih dneh. 

Člen 7. 

Iz prostorov glavnega arhiva ministrstva za zuna
nje posle se ne sme dati v originalu noben arhivski spis 
ali predmet v uporabo drugemu državnemu oblastvu ali 
privatni osebi. 

Ob osnovani potrebi sme vročiti ali izdati glavni 
arhiv prepise ali faksimilne reprodukcije poedinih doku
mentov. Te prepise ali reprodukcije overavlja po členu 5. 
tega pravilnika načelnik glavnega arhiva. Če so se učinili 
v privatne namene, trpi potrebne stroške in predpisane 
državne takse prizadeta oseba. 

Glavni arhiv ne sme potrjati točnosti poedinih be
sedil in tudi ne overavljati podpisov ali pečatov na do
kumentih. 

Člen 8. 
Vsi akti, ki se tičejo raziskav, učinjenih po členih 3. 

do 7. tega pravilnika, kakor tudi vsi prepisi, vse faksimil
ne reprodukcije, vsi izpiski ali navedki poedinih doku
mentov, ki so v zvezi s temi raziskavami, nadalje njih 
prevodi spadajo glede objavljanja pod predpise člena 12., 
prvega odstavka, zakona o arhivih ministrstva za zunanje 
posle. 

III. Privatne arhivske raziskave. 

Člen 9. 

Privatne arhivske raziskave v glavnem arhivu mini
strstva za zunanje posle dovoljuje minister za zunanje 
posle domačim znanstvenikom na priporočilo Srbske kra
ljevske akademije, Jugoslavenske akademije znanosti in 
umetnosti ali katere izmed domačih univerz ali drugače 
drugim poklicanim osebam, katerih položaj, ugled in 
prejšnje delovanje jamčijo za resnost posla, in sicer 
izključno o predmetih, ki pripadajo zgodovinski minu
losti ali katerih razpravljanje je zgodovinskega značaja. 

Te raziskave se ne smejo razprostirati na nobeno 
dobo po vštetem letu 1930. (Člen 8., drugi odstavek, za
kona o arhivih ministrstva za zunanje posle.) 

Izpolnitev gorenjih pogojev, kolikor ni odrejena z za
konom o arhivih ministrstva za zunanje posle ali s tem 
pravilnikom, ocenja minister za zunanje posle. Za svojo 
odločbo minister ni dolžan, navajati razlogov. (Člen 8., 
tretji odstavek, zakona o arhivih ministrstva za zunanje 
posle.) ' / ' • " 
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Člen 10. 
Minister za zunanje posle sme dovoliti privatne arhiv

ske raziskave tudi pripadnikom onih tujih držav, s ka
terimi je ustanovljena pogodbnica ali s prakso reci
prociteta. 

Odredbe predhodnega člena, ki veljajo za jugoslovan
ske državljane, veljajo tudi za inozemce, samo da se sme 
jemati glede poslednjih v poštev tudi priporočilo inozem
ske akademije ali inozemske univerze ali priporočilo 
pristojnega diplomatskega zastopništva v naši kraljevini. 

Člen 11. 
Osebe, ki žele vršiti arhivske raziskave v glavnem 

arhivu ministrstva, morajo vložiti pismeno ' prošnjo ter 
navesti v njej podrobneje predmet' in svrho svojih raz
iskav. Prošnja mora biti opremljena s predpisanim kol
kom in naslovljena na ministrstvo'za-zunanje posle. 

Prosilec ne sme nikoli zahtevati in tildi "ne dobiti 
občega dovolila za raziskave v arhivu. 

Minister odloči o vsaki vloženi prošnji šele po pisme
nem, obrazložnem mnenju načelnika glavnega arhiva; to 
mnenje se smatra vedno za strogo zaupen akt, ki se pro
silcu ne sme priobčiti. 

Člen 12. 
Dovolilo za raziskave v glavnem arhivu ministrstva 

se glasi na ime ter se da za izključno potrebo, prosilčevih 
lastnih zgodovinskih, diplomatskih, znanstvenih ali knji
ževnih študij. 

Komur se raziskave dovolijo, ta ne sme služiti za na
mestnika, posrednika ali zaupnika druge osebe ali obla-
stva; vendar pa sme dovoliti načelnik glavnega arhiva na 
njegovo prošnjo, da ga nadomešča pri pregledovanju ali 
reprodukciji dokumentov tudi pomožna oseba, katere 
svojstva in zanesljivost gre presoditi po pismeni vlogi in 
prosilčevem jamstvu načelniku glavnega arhiva. 

Člen 13. 
Komur dovoli minister zà zunanje posle raziskave v 

glavnem arhivu ministrstva, ta še mora, preden začne 
svoje delo v njem, načelniku glavnega arhiva pismeno 
izjaviti: 

(1) da vrši vse započete raziskave izključno za po
trebo lastnih zgodovinskih* diplomatskih, ^znanstvenih ali 
književnih študij in da ne služi za namestnika, posred
nika ali zaupnika druge osebé ali oblastva; 

. (2) da se bo ravnal v vsem svojem delu po predpisih 
zakona o arhivih ministrstva za zunanje posle in po pred
pisih tega pravilnika; 

(3) da ne bo na nikakršen način'uporabljal onih 
činjenic,: katere izve iz dokumentov, ki so mu dani v upo
rabo,'in kateri niso v-zvezi-s predmetom in namenom, 
za. katerega so< mu raziskave dovoljene; 

(4) da bo objavil vse prepise, reprodukcije, prevode, 
izvlečke, izpiske ali ;navedke zvesto po originalu; 

(5) da bo poslal od vsakega svojega natisnjenega dela 
ali natisnjene razprave, spisanih na podstavi raziskav, ki 
so mu bile dovoljene in ki jih je izVršil v glavnem arhivu 
ministrstva, i po - dva izvoda za knjižnico ministrstva. 

Ce uporabi podpisnik po drugem odstavku-predhod
nega'člena-pomožno osebo, mora podati tudi pismeno 
izjavo,'da-prevzema osebno.odgovornost, če tie bi izpol
nila pomožna oseba, ki jo !je predlagal, katerekoli'gore
njih obveznosti. 

Člen 14. 
Čitatelj, ki so mu dovoljene raziskave v glavnem 

arhivu ministrstva, dobi mesto za'delo v enem izmed 
rednih prostorov arhiva, iz katerega ni dopustno, fzhesti 
nobenega izmed arhivskih spisov, ki s o ' m u " d ä n i v 
uporabo. 

Dokler čitatelj dela, mora biti pod nadzorstvom urad
nika glavnega arhiva ter nima dostopa v druge arhivske 
prostore. 

Člen 15. 
Delovni čas za poëdine privatne raziskave'določi na

čelnik glavnega arhiva sporazumno s čitatelji po razpo
redu, ki najmanj ovira redne pošle oddelka.'ta razpored 
mora biti uravnan tako, da prihaja vsak poedini čitatelj 
v oddelek po enkrafha 'dan, 'dopoldne ali popoldne, da 
ne presega njegovo bivanje v oddelku rednega pisarni
škega časa in da pušča vddno nadzornemu uradniku 
dovolj časa za preštevanje in identificiranje vrnjenih do
kumentov kakor tudi za pregled učinjenih prepisov, re
produkcij, prevodov,: izvlečkov, izpiskov in navedkov po 
predpisih člena 22. 

Čitatelj se mora čim redneje.koristiti z določenim 
razporedom in obveščati vnaprej-glavni arhiv o svojih 
možnih izostankih. Ce prekine delo. dalj ko za mesec 
dni, se sme odstopiti njegovo mesto drugemu čitatelju. 

Člen 16. ' ' 

Dokumenti se 'izdajajo' čitatelju hkrati v večjem ali 
'manjšem Številu, v kakršnem stanju pač so, kakršna je 
njih važnost in kakršen je značaj predmeta. 

Ce so dokumenti povezani v zvezke, foliotirani ali 
paginirani, se smejo izdati hkrati največ po trije zvezki. 
Ce-so dokumenti urejeni v omotih in posebnih povezkih 
in nevezani, tb'da 'fascikulifani, se' izdajajo po povezkih, 
in sicer hkrati največ po petdeset dokumentov. Neure
jeni in nefascikulirani dokumenti se privatnim osebam 
praviloma ne smejo dajati v upofàbo; samo če jih je 
moči lahko najti, se izdajajo izjemoma, in sicer hkrati 
ne več nego petnajst.' 

Ufadnik, k i izda zvezek ali povezek ali poedini akt, 
dene začasno zabeleško o tem na mesto, s katerega ga 
je izločil, čitatelj pa mu mora dati reverz, v katerem 
točno označi napis zvezka, ^povezka ali akta in število 
izdanih dokumentov, preštetih po listih, če hišo po
vezani. 

' Člen 17. 
Glavni arhiv vodi posebno »knjigo privatnih raz

iskav«, v katero vpisuje pp dneh podatke o čitateljih, 
ki so jim bile raziskave dovoljene, ,s podatki o doku
mentih, ki so še jim. dajali v uporabo. 

. . Člen 18. 
Čitateljem ni dovoljeno, jemati osebno arhivskih 

spisov âli predrrietov in tudi ne natisnjenih kri j igiz 
omar ali pregraj'arhivskega prostora, v katerem delajo. 

Vložni zapisniki, registri in druge -pisarniške 'kriji-
ge se izdajajo samo na reve,rz kakor ostali arhivski spisi. 

Člen 19. 
Čitatelji so odgovorni za dokumente, ki so jim po

verjeni v'updfabo, ter jih morajo vrriiti V "istem stanju, 
v katerem so jih prejeli. 
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Dovoljeno ni, napravljati na originalnih dokumen
tih beležk ali kaj podcrtavati. 

Prériski na prozornem papirju se sinejo vršiti sa
mo po odobritvi, določeni v členu 20., in sicer izključno 
s pisalom in na papirju, v katerem ni kemijskih ali 
drugih sestavin, ki bi pogubno vplivale na originale. 

Člen 20. 

Fotografske in druge faksimilne reprodukcije do
kumentov se smejo vršiti samo po predhodni pismeni 
odobritvi načelnika glavnega arhiva, in sicer edino v 
prostorih arhiva. 

Od vsake učinjene faksimilne reprodukcije se mora 
izročiti po en obvezni izvod glavnemu arhivu ministrstva. 

Člen 21. 

Po izvršenem poslu mora izročiti čitatelj vsak dan 
svojega dela v glavnem arhivu dokumente po glasu re-
verza, ki se mu ne vrača. Uradnik mora vpričo njega 
uničiti veljavnost reverza, ki ga je hraniti v glavnem 
arhivu zaradi vknjižbe v »knjigi privatnih raziskav«, 
predpisani s členom 17., "kakor tudi zaradi nadaljnje 
evidence. 

Člen 22. 

Obenem z dokumenti mora izročati čitatelj v pre
gled nadzornemu uradniku vse prepise, reprodukcije, 
prevode, izvlečke, izpiske ali navedke, ki jih je izvršil 
tega dne. Uradnik jih parafira takoj ali pa na prihodnji 
delovni dan, če ni možno zbog kratkega časa opraviti 
pregleda takoj, ali pa jih pridrži, če obstoje razlogi, na
vedeni v členu 24., ali sicer drugi tehtni razlogi. 

Noben prepis, nobena reprodukcija, noben prevod, 
izvleček, izpisek ali navedek se ne sme objaviti, če jih 
hi nadzorni uradnik glavnega arhiva prej pregledal in 
parafiral. 

Ta pregled ne razrešuje objavitelja nadaljnjih mož
nih odgovornosti glede predpisov zakona o arhivih mi
nistrstva za zunanje posle, zakona o tisku kakor tudi 
glede predpisov tega pravilnika. 

Člen 23. 

Prepisi, izvlečki, izpiski ali navedki dokumentov se 
smejo napravljati v jeziku, v katerem so spisani origi

nali, ali v prevodu v drug jezik; vendar pa morajo imeti 
vedno identifikacijske oznake originalov. 

Dovoljeno ni, napravljati zabeležk s stenografskimi 
znaki, šifro ali tajnimi črkami. 

Člen 24. 

Ce so prepisi v tujem jeziku ali če so dokumenti 
prevedeni iz tujega jezika ali v tuj jezik ali če so takega 
značaja, da je treba zahtevati za njih objavo, privolila 
tuje vlade ali privatne osebe, sme nadzorni uradnik pri
držati učinjeni prepis, prevod, izvleček, izpisek ali na
vedek, dokler se podrobneje ne pregledajo ali dokler se 
ne dobi omenjeno privolilo. 

Člen 25. 

Nikoli se ne dopušča objavljanje prepisov, reproduk
cij, prevodov, izvlečkov, izpiskov ali navedkov, ki obse-
zajo obvestila ali opisujejo delovanje ali se vobče tičejo 
uradnikov ministrstva za zunanje posle, diplomatskih in 
konzularnih zastopništev v inozemstvu, ki so še v aktiv
ni službi. 

Člen 26. 

Kdor v čemerkoli prekrši predpise zakona o arhi
vih ministrstva za zunanje.posle ali predpise tega pra
vilnika, izgubi za vselej pravico do raziskav v glavnem 
arhivu ministrstva za zunanje posle, kolikor nima ta 
prekršitev ali nimajo te prekršitve obstoječih predpisov 
za posledico tudi kazenske odgovornosti, določene z ome
njenim zakonom. 

IV. Prehodna odredba. 

Člen 27. 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 
v »Službenih novinah«; takrat prestanejo veljati vse od
redbe, ki bi nasprotovale temu pravilniku. 

V B e o g r a d u , dne 14. aprila 1930.; gl. A. br. 108. 

Namestnik ministra za zunanje posle, 
minister brez portfelja: 

dr. K. Kumanudi s. s. 

•zdaja kraljevska banska uprava dravske banovinp; njen predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 
Tiska In zalaga: Tiskarna »Merkur« v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michâlek v Ljubljani. 
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K R A L J E V I N A J U G O S L A V I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

8. kos. V LJUBLJANI, dne 14. junija 1930. Letnik L 

25. Zakon o konvenciji med kraljevino Jugoslavijo in kralje
vino Bolgarijo o likvidaciji dvovlastnih posestev 

V S E B I N A : 

26. Izpremembe in dopolnitve v pravilniku za izvrševanje 
zakona o obnavljanju in pospeševanju vinogradništva. 

27. Razne objave iz »Službenih novin«. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

25. 

Mi 

Aleksander I., 

po.milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavijo, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra-
za notranje posle, predsednika ministrskega sveta, na
mestnika Našega ministra za zunanje posle, Našega mi
nistra brez portfelja, Našega ministra pravde in Našega 
ministra za finance . „ . 

Zakon 
o konvenciji med kraljevino Jugoslavijo in kralje
vino Bolgarijo o likvidaciji dvovlastnih posestev, 

sklenjeni v Sofiji, dne 14. februarja 1930.,* 

ki se glasi: 

1. 

Odobruje se in zakonsko moč dobiva konvencija med 
kraljevino Jugoslavijo in kraljevino Bolgarijo o likvida
ciji dvovlastnih posestev, sklenjena v Sofiji, dne 14. fe
bruarja 1930., ki se glasi: 

Konvencija med kraljevino Jugoslavijo in kraljevino 
Bolgarijo o likvidaciji dvovlastnih posestev. 

Kraljevina Jugoslavija in kraljevina Bolgarija, želeča 
dati svojemu obmejnemu prebivalstvu možnost neovira
nega in ugodnejšega razvoja svojega gospodarstva in mu 
ustvariti pogoje za varno In mirno življenje ter na tak 
način prispevati k vzdrževanju dobrih sosednih im prija
teljskih odnošajev med obema državama, sta se odločili 
skleniti v ta namen konvencijo in zato imenovala za svoje 
Pooblaščence: 

* >Služb. aoyine*'z dne 29. marca 1930.t št.. 72/XXVI. 

Njegovo Veličansvo kralj Jugoslavije: 

gospoda Nešića Ljubomira, izrednega poslanika in 
pooblaščenega ministra v Sofiji, in 

gospoda Jankovića Miroslava, doktorja prava; direk
torja konzularno-trgovinskega oddelka ministrstva za zu
nanje posle; 

Njegovo Veličanstvo kralj Bolgarije: 

gospoda Burova D. Atanasa, ministra za zunanje 
posle in vere, in' 

gospoda Razsukanova Josifa, pomočnika ministra za 
notranje posle in narodno zdravje, 

ki.so sklenili po izmeni svojih pooblastil, spoznanih 
za polnoveljavna, soglasno nastopne odredbe: 

Člen 1. 
Državni pogodnici sta se zedinili pristopiti k likvi

daciji dvovlastnih posestev, upoštevaje, da likvidacija 
ne bo na škodo dvovlastnikom in da ne bo povzročala 
njih izseljevanja. 

I. Dvovlastniki in dvovlastna posestva. 

Člen 2. 
Za dvovlastnike se smatrajo oni obmejni prebivalci 

obeh držav, ki so stalno nastanjeni v carinskem pasu 10 
km na eni ali na drugi strani državne meje, tako da so 
jim, ko se je potegnila državna meja, ostale hiše na eni 
strani, njih posestva (njive,,vrtovi, sadovnjaki, vinogradi, 
travniki, pašniki, braniki, gozdi), pa celoma ali deloma 
ostala na drugi strani meje v obsegu omenjenega pasu. 

Člen 3. 
Posestva dvovlastnikov, označena v členu 2., se na-

zivljejo >dvovlastna posestva«. 

Člen 4. . 
Posestva dvovlastnikov, našteta v členu 2., se sma

trajo za dvovlastna posestva samo, dokler jih imajo v ne
prekinjeni svojini in dokler jih sami obdelujejo njih last
niki izza časa, ko se je odrejala meja, ali njih potomci 
in krvni sorodniki vobče kot dediči, bodisi po zakonitem 
redu dedovanjat bodisi go oporokij bodisi z aktom med 
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osebami, ki imajo pravico do zakonite dediščine od last
nika. 

Člen 5. 
Posestva, ki so bila kupljena po določitvi meje ali 

pridobljena drugače, izvzemši načine, določene v členu 
1., kakor tudi posestva, oddana v zakup, bodisi dvovlast-
nikom, bodisi drugim osebam od dvovlastnikov, se ne 
smatrajo za dvovlastna posestva in tudi njih lastniki in 
zakupniki se ne smatrajo za dvovlastnike. 

II. Način likvidacije. 

A) P r o s t o v o l j n a l i k v i d a c i j a . 

Člen 6. 

Prostovoljna likvidacija se vrši: 
a) s prostovoljno zameno dvovlastnih posestev po 

neposrednem sporazumu med samimi dvovlastmki obeh 
držav in po navodilih, izdanih od dotičnih vlad; 

b) s prodajo dvóvlastnh posestev, sklenjeno izključno 
med samimi dvovlastniki obeh držav, če kupijo za tako 
dobljeni denar drugo posestvo v bližini na lastnem 
ozemlju. (Glej prilogo št. 1.) 

B) L i k v i d a c i j a s p o s r e d o v a n j e m k o m i s i j , 

Člen 7. 
Posebej odrejene komisije, določene v 1IT. delu te 

konvencije, vrše likvidacijo dvovlastnih posestev na te-le 
načine: 

a) z zameno dvovlastnh posestev. Ob likvidiranju na 
ta način morajo komisije strogo paziti, da se dodeli dvo-
vlastntkom za odstopljeno zemljo, kolikor je to mogoče, 
zemlja iste vrste in isle vrednosti in kolikor mogoče bliže, 
njih stalnemu prebivališču; _ 

b) z zameno dvovlastnih posestev za državna. To se 
vrši v onih občinah, kjer ne bi bilo dovolj dvovlastnih 
posestev za zameno; • _ 

c) z zameno dvovlastnih posestev iz ene občine za 
dvovlastna posestva iz sosednih občin. To se vrši, če ni v ; 
tej občini bodisi dvovlastnih, bodisi državnih posestev; 

č) z zameno ene vrste dvovlastnih posestev za drugo ; 
vrsto dvovlàstnega posestva iste vrednosti (po želji dvo
vlastnikov), in sicer bodisi dvovlàstnega, bodisi državne
ga posestva. 

člen 8. 
Vrednost državnih posestev, ki so bila dana v za

meno za dvovlastna posestva (glej člen 7. točki b in č) 
izplača druga država na osnovi dnevnih cen v trenutku 
likvidacije in po ocenitvi, izvršeni od dotične mešane 
okolišne komisije. 

III. Komisije. 

A) M e š a n e o k o l i š n e k o m i s i j e . 

Člen 9. 
Za izvršitev likvidacije dvovlastnih posestev na sa-

' mem terenu označi vsaka obeh vlad v enem mesecu od 
dne, ko stopi ta konvencija v veljavo, posebne okolišne 
komisije. 

Člen 10. 
Okolišne komietje ee ustanove za nastopne okoliše: 
a) za timoški okoHS, ki obsega na jugoslovanski 

«trani ereze: negotinski, krajinski, zaječareki, timoški in 

zaglavski; na bolgarski strani: vidinski, kulski, belogra-
djinski in berkovski; 

b) caribrodski okoliš s srezi: nišavskim in caribrod-
skim na jugoslovanski in godeškim na bolgarski strani; 

c) trnski okoliš s srezi: lužniškim, vlasotinškim in 
bosiljgradskim na jugoslovanski in trnskim na bolgarski 
strftni * 

б)' krivopalanški okoliš s srezi: krivopalanškim in 
carevoselskim na jugoslovanski in ćustendilskim na bol
garski strani; 

d) belasiški okoliš s srezi: maleškim in strumiškim 
na jugoslovanski in gornjedžumajskim in petriškim na 
bolgarski strani. 

Člen 11. 
Posebne okolišne komisije istega okoliša iz obeh 

držav sestavljajo eno mešano okolišno komisijo za likvi
dacijo dvovlastnih posestev v območju svojega okoliša. Тд 
mešana okolišna komisija ima naziv svojega okoliša. 

Člen 12. 
Za likvidacijo dvovlastnih posestev, ki spadajo v raz

lične okoliše v obeh državah, se sestavi mešana okolišna 
komisija iz posebnih komisij onih okolišev, v katerih so 
ta posestva. 

Člen 13. 
Sestava vsake posebne okolišne Romi:'je mora biti 

taka: 
a) predsednik komisije je eden izmed sodniko\ naj

bližjega sodišča prve stopnje (odnosno okrožnega so
dišča) ; 

b) člani: 
1. načelnik onega sreza, v katerem bo komisija 

poslovala; • 
2. en agronom, odnosno kmetijski referent iz do

tičnoga sreza; , 
3. en davčni uradnik, prav tako iz dotičnoga sreza; 

c) tajnik komisije je pisar ali pripravnik sodišča 
prve stopnje (odnosno uradnik ali sodni kandidat okrož
nega sodišča). 

Člen 14.' 
Ko se označijo posebne okolišne komisije, odredita 

obe vladi tako predsednikom, kakor tudi Članom in taj
nikom posebne namestnike, ki jih morajo, 'če, so pred
sedniki ali ustrezni člani in tajniki komisij zadržani ali 
bolni, nadomeščati v poslovanju. 

Člen 16. 
Kot kpnsuitativne osebe se morajo pozivati v komi

sijo tudi predsedniki občin in kmeti onih sel, na katerih 
zemljišču bodo poslovale mešane, okolišne komisije. 

Po potrebi smejo pozivati komisije zaradi konsul» 
tiranja tudi nastopne osebe: upravnike carinarnic, čast
nike mejne trupe, kakor tudi vse druge osebe, ki jim 
morejo koristno služiti. 

Olen 16. 
'Mešane okolišne komisije poslujejo kot terenske 

komisije in odločajo na prvi stopnji. 

B) C e n t r a l n a m > S â n â k o m i s i j a . : 

Člen 17. 
Za pretresanje in reševanje spornih vprašanj, ki se 

j pojavijo v mešanih okolišnih komisijah, označita obe 
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vladi c e n t r a l n o m e š a n o k o m i s i j o za likvidiranje 
dvolastnib posestev. 

'Ta komisija pretresa in rešuje tudi vse eventualne 
pritožbe dvovlastnikov zoper odločbe mešanih okolišnih 
komisij. 

:<••• Člen. 18. ; 
Odločbe centralne mešane komisije so ' izvršne in 

zoper nje ni pritožbe. " '. 

•• Člen 19. . . . . 
Centralno mešano koa;isijo sestavljata delegaciji obeh 

držav, ki morata biti sestavljeni iz poenepa predsednika 
in treh članov. Tajniško dolžnost v centralni mešani ko
misiji vršita najmlajša člana obeh delegacij. 

Člen 20.. 
• Za pretresanje poslovanja mešanih okolišnih komisij • 

in eventualnih pritožb (glej člen 17.). se sestane centralna 
mešana komisija v prvi polovici meseca julija in v drugi 
polovici meseca septembra v onem kraju, kjer se pokaže 
potreba za njeno delo. 

IV. Postopanje. 

'•' . Cleri 21'. ; " 
V zimskem času — od začetka meseca novembra do 

konca meseca aprila — poslujejo komisije obeh držav . 
ločeno. Od začetka meseca maja se konstituirajo posebne 
okolišne komisije obeh držav v mešane okolišne komisije, 
ki poslujejo na terenu do konca meseca oktobra. 

, A) P o s l o v a n j e p o s e b n i h o k o l i š n i h k o m i s i j . 

Člen 22. 
Ko poslujejo komisije ločeno, mora zbrati vsaka za 

8voj okoliš potrebne podatke tako za svoje dvovlastnike 
in njih dvovlastna posestva, kakor tudi za> dvovlastnike 
sosednje države in njih dvovlastna posestva. 

V ta namen predlože vsi dvovlastniki svojim občin
skim oblastvom v treh enakoglasnih izvodih' deklaracije 

: o svojih posestvih onkraj meje. Te deklaracije (glej pri
logo št. 2) natisneta obe državi (na rdečem papirju za 
Jugoslavijo in, na belem za Bolgarijo) ter jih pošljeta 
občinam'zaradi razdelitve med dvovlastnike v enem me
secu od dne, ko stopi ta konvencija v veljavo. Izpolnjene 
deklaracije morajo izročiti dvovlastniki najdalj v 15 
dneh, ko so prejeli obrazce v občinah. 

Člen 23. 
Ko občinska oblastva zberejo te deklaracije, pošljejo 

vse tri njih izvode onim občinam sosednje države, v 
katerih področju so tä dvovlastna posestva. Ko te občine 
prekontrolirajo deklaracije glede točnosti podatkov, jih 
izroče svojim* pristojnim oblastvom zaradi preizkusa in 
potrdila podatkov, ki se nanašajo na obremenitve na 
poedinih posestvih (stvarne ptavice in dolžne davke). Ta 

'Oblastva postavijo svojo overitev na odrejenih mestih 
v deklaracijah in jih potem vrnejo po isti poti. 

Ti preizkusi se morajo izvršiti v 80 dneh od dne, ko 
so se deklaracije prejele v sosednji državi. 

_ ; Člen 24.' 
. Na podstavi podatkov v tako preizkušenih' deklara

cijah sestavijo občine v po treh izvodih abecedne seznam-
ke ločeno za jugoslovanske in Jioč.eno za bolgarske dvo
vlastnike (glej g r g o g o j t « ' ^ ( ; 

En izvod abecednih seznamkov in deklaracij pošljejo 
pbčinska oblastva svojim okolišuini komisijam; en izvod 
čuvajo v svojem arhivu, en izvod pa pošljejo pristojnim 
občinam druge, države, da jih izroče svojim okolišnim 
komisijam. 

: Člen 25. 
Na podstavi protokolarnih izjav, predloženih občinam 

za prostovoljno izvršene zamene in prodajo dvovlastnih 
posestev, pripravijo občinska oblastva posebne abecedne 
šeznamke v dveh izvodih po prilogi Št. 3; en izvod ostane 
v občinskem arhivu, drugi pa se izroči pristojni.okolišni 
komisiji. 

Člen 26.' 
Vsaka posebna okolišna komisija mora imeti za svoj 

okoliš seznamek državnih posestev, ležečih blizu dvo
vlastnih posestev, ki se likvidirajo. 

V Člen 27. . 
Predsedniki posebnih okolišnih komisij ene in druge 

države določijo z medsebojnim sporazumom dan in kraj 
sestanka za skupno delovanje mešanih okolišnih komisij. 
Kraj. sestanka mora biti na sedežu one občine na eni ali 
na drugi strani meje, od katere se bo pričelo delovanje. 
O tem obvestijo predsedniki vse svoje člane in vse pred
sednike in kmete dotičnih občin ter odrede, da se obve
stijo o tem tudi dvovlastniki, da morejo priti na poziv 
pred komisijo. , 

Člen 28. 
Vsa korespondenca za posebne okolišne komisije v 

tèm ločenem postopanju se pošilja na naslov njih pred
sednikov. 

;Clen 29. f r 
Vsa pripravljalna dela posebnih okolišnih, komisij 

morajo biti dovršena do konca meseca aprila. 

B) S k u p n o p o s t o p a n j e m e š a n i h o k o l i š n i h . 
k o m i s i j . 

Člen 30. 
Na prvem sestanku mešanih okolišnih komisij se iz

menjajo pooblastila in se določi red izmeničnega pred
sedovanja sejam. 

Člen 31. 
Zapisniki mešanih okolišnih komisij se pišejo v dveh 

izvodih v obeh jezikih (za vsàkó posebno komisijo po en 
izvod v obeh jezikih), podpisujejo pa jih vsi predaedniki, 
člani in tajniki. Prizadetim občinam se dajo overjeni 
prepisi. j 

Člen 32. 
Mešane okolišne komisije opravljajo svoj jvwel v ob

činah svojega okoliša na eni in na drugi strani meje. 
Ce bi se pokazalo za koristno odkazati какбио občino 

v pristojnost sosednje mešane okolišne komisije, se mora 
to storiti sporazumno med komisijami. 

Člen 83. 
Mešane okolišne komisije odločajo z večino glasov. 

Ce se glasovi razdele, se pošljejo vprašanja v rešitev cen
tralni -mešani komisiji, , ' ' ' . • ' ' ' ' 

'.J'..', . 
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Člen 8 4 ' 1 

Mešane okolišne komisije jemljejo na prvem m«stu 
v delo one prostovoljne sporazume o likvidaciji dvovlast-
nih posestev, ki se niso dokončali pred sodnimi oblastvi. 
Ko mešane okolišne komisije preizkusijo pravne dokaze 
o lastninski pravici do posestev, označenih v protokolar
nih izjavah dvovlastnikov, označijo gornje sporazume 
s tem, da jih vpišejo v svoje zapisnike. 

Člen 35. 
Ko se izvrši posel iz člena 34, pozovejo komisije vse 

dvovlastnike ene in druge države, ki dotlej niso s pro
stovoljnim sporazumom izvršili likvidacije svojih dvo-
vlastnih posestev, naj to store sedaj pred komisijo samo, 
in jim pomagajo, da sklenejo potrebni sporazum. 

Člen 36. 
Glede posestev, ki ostanejo tudi po tem nelikvidirana 

(glej člen 35.), odločijo mešane okolišne komisije, kako 
naj se likvidirajo, pri čemer se drže odredb, določenih s 
to konvencijo. 

Člen 37. 
Svoje odločbe o načinu, kako naj se likvidira vsako 

dvovlastno posestvo, vpisujejo mešane okolišne komisije 
v zgoraj omenjene zapisnike. V teh zapisnikih se mora 
vsako zamenjeno posestvo podrobno opisati glede kraja, 
vrste, velikosti in soseščine, kakor tudi v deklaracijah. 
Izpiski iz teh zapisnikov se izroče vsakemu prizadetemu 
dvovlastniku. 

Člen 38. 
Vsak dvovlastnik, ki ne bi bil zadovoljen z odločbo 

komisije, ima pravico pritožbe v 15 dneh na centralno 
mešano koipisijo. Ta pritožbeni rok začne teči od dne, ko 
se je izročil izpisek zapisnika. Datum izročitve odločbe 
se ugotovi na podstavi reverza. 

V svoji pritožbi mora razložiti dvovlastnik razloge, 
zbog katerih je nezadovoljen z izdano odločbo in hkratu, 
na kakšen način želi biti uzadovoljen. 

Pritožbe zoper odločbe se pošiljajo centralni mešani 
komisiji po pristojni okolišni komisiji. Ta jih pošilja z 
vsemi potrebnimi dokumenti vred centralni komisiji v 
nadaljnji pretres in rešitev. 

Člen 39. 
Odločbe, zoper katere se ne vlože pritožbe v odreje

nem roku, postanejo izvršne. 

Člen 40. 
Cim mešane okolišne komisije dovrše delo, pošljejo 

svoje zapisnike centralni mešani komisiji. 

Člen 41. 
Mešane okolišne komisije morajo dovršiti svoje delo 

glede likvidacije dvovlastnih posestev v dveh letih od 
dne, ko stopi ta konvencija v veljavo. 

C) P o s t o p a n j e c e n t r a l n e m e š a n e k o m i s i j e . 
Člen 42. 

Poedine delegacije centralne mešane komisije mora
ta označiti obe vladi istočasno, ko označita posebne oko-
Ušne komisije. 

Dan in krni sestanka centralne mešane komisije do
ločita ^ e vladi sDorazumno^po odredbi člena 20, 

, . Člen 3 3 / . „ U l „ 
Zapisniki centralne mešane komisije se pišejo v obeK 

jezikih. 
Člen 44. 

Za pretresanje in reševanje spornih vprašanj, ki bi 
se pojavila v mešanih okolišnih komisijah, kakor tudi 
eventualnih pritožb dvovlastnikov zoper odločbe teh ko
misij, sme vršiti centralna mešana komisija oglede na 
samem terenu na' eni ali na drugi strani meje. Odločbe 
mešanih okolišnih komisij, zoper katere se je vložila pri
tožba, sme izpreminjati ali pa odobravati. 

Člen 45. 
Centralna mešana komisija odloča z večino glasov. 

Ce se glasovi razdele, se pošljejo nerešeni predmeti v 
odločitev dvema kasacijskima sodnikoma, označenima od 
obeh vlad. Vsak omenjeni sodnik odloČi dokončno.o polo
vici gorenjih predmetov, ki jih odredi z žrebom centr r ' i 
mešana komisija. Rešene predmete vrneta sodnika cen
tralni mešani komisiji v nadaljnje postopanje po členu 46. 

Člen 46. 
Po dovršenem poslu pošlje centralna mešana komi

sija vse zapisnike dotičnima vladama, ki jih oddasta pri
stojnim sodiščem, da izdajo dvovlastnikom dokumente o 
lastnini. 

Člen 47. 
Svoje delo mora dovršiti centralna mešana komisija 

najmanj šest mesecev od dne, ko dovrše svoje delo meša
ne okolišne komisije. 

V. Obče odredbe. 

Člen 48. 
Obe vladi notif ici rata druga drugi imena oseb, ki 

sestavljajo posebne okolišne komisije in centralno me
šano komisijo. Prav tako morata obvestiti tudi dotična 
obmejna oblastva. 

Člen 49. 
Občinska oblastva obeh držav vodita zaradi opravlja

nja poslov, ki so jim dodeljeni z odredbami te konvencije, 
korespondenco neposredno po kurirjih. 

Člen 50. 
Predsedniki posebnih okolišnih komisij ene in druge 

države občujejo neposredno. 

Člen 51. 
Vsi akti dvovlastnikov obeh držav, ki se naredé za

radi izvršitve likvidacije dvovlastnih posestev, kakor n. 
pr. protokolarne izjave o •. prostovoljnih sporazumih za 
zameno ali za -prodajo dvovlastnih posestev, deklaracije, 
preizkusi obremenitev na dvovlastnih posestvih, izdaja
nje dokumentov b lastninski pravici itd., so oproščeni v 
obeh državah vseh taks in davščin. • 

Člen 52. 
Zapisniki mešanih okolišnih komisij in centralne 

mešane komisije, ki obsegajo dokončne odločbe, služijo 
obema državama kot pravna osnova, da izdasta dvo
vlastnikom dokumente o lastninski pravici, skladno z 
notranjim zakonodajstvom vsake države. 
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1 ./ . .. Člen 53. 
Vse stvarne pravice, ki se drže poedinih likvidiranih 

posestev, se prenesejo na ona posestva, ki se dodele 
dvovlastnikom namesto likvidiranih. 

Pristojna sodna oblastva vpišejo po uradni dolžnosti 
te stvarne pravice v dotične knjige. 

Člen 54. 
Ob likvidiranju posestev mora poravnati vsak dvo-

vlastnik dolžni davek od dotičnega posestva. 
Ce je izplačilo nemogoče, kar morajo ugotoviti me

šane okolišne komisije, izplačata dolžni davek z obraču
nom obe državi, pozneje pa izterjata davek od dvovlast-
nikov na način, ki se jima zdi najugodnejši. 

Člen 55. 
Ta konvencija stopi v veljavo z dnem, ko se izmenja

ta ratifikaciji. 
Izmena ratifikacij se izvrši v Beogradu. 
V potrditev tega so pooblaščenci podpisali to kon

vencijo in pritisnili nanjo svoje pečate. 
Sklenjeno v Sofiji in sestavljeno v po dveh enako-

glasnih izvodih v srbsko-hrvaškem in v bolgarskem jezi
ku, dne 14. februarja tisoč devet sto tridesetega leta. 

A. Burov s. r. 
I. Razsukanov s. r. 

Lj. Nešić s. r. 
dr. Mir. S. Jankovié s. r. 

Priloga št. 1. 

Okrožnica. 
Da se olajša prostovoljno zamenjavanje dvovlastni-

ških posestev, priporočata obe delegaciji svojima vlada
ma, naj izdasta pristojnim obmejnih" oblastvom nastopne 
naredbe: 

»Ker je sklenila jugoslovansko-bolgarska mešana ko
misija, da bi bilo v prid dvovlastnikom ob vsej jugo-
slovensko-bolgarski meji najbolje in najkoristneje, če bi 
sami pred sestankom posebnih mešanih okolišnih komisij 
za likvidacijo dvovlastniških posestev izvršili likvidacijo 
takih svojih posestev s prostovojno zameno ali na drug 
način, ki je zanje najugodnejši, in ker sta respektivni 
vladi usvojili gorenji sklep, se mora objaviti po pristoj
nih oblastvih dvovlastnikom gornja odločba in to-le: 

1. Vsak dvovlastnik na eni strani sme prosto z dvo
vlastnikom na drugi strani izvršiti s prostovoljnim spo
razumom zameno svojih posestev. Če so posestva neenake 
vrednosti, se sme izvršiti njih zamena proti izvestnemu 
denarnemu doplačilu. To doplačilo bi bilo zajamčeno 
interesentu s stvarno pravico do posestva njegovega so-
pogodnika. Ta stvarna pravica se mora vpisati v dotične 
knjige na podstavi protokolarnih izjav, podanih pri pri
stojnih oblastvih po točki 3. (glej obrazec A) J 

2. Vsak dvovlastnik sme svoje dvovlastno posestvo 
ludX prodati, toda samo dvovlastniku na drugi strani in 
ob pogoju, da kupi za ta izkupiček drugo posestvo v 
bližini na lastnem ozemlju (glej obrazec B). 

3. Dvovlastniki morajo podati svojemu .pristojnemu 
občinskemu oblastvu potokolarno izjavo o doseženem spo-
гататтн, ki ga podpišeta obe stranki. Te protokolarne 

ter morajo biti sestavljene v petih enakoglasnih izvodih, 
od katerih vzameta po enega prizadeti stranki, eden 
ostane v občinskem arhivu, enega pa pošlje" občinsko 
oblastvo svoji pristojni okolišni komisiji, čim se ta usta
novi, enega pa overi, občinsko oblastvo ter ga pošlje 
nemudoma pristojni občini na sosednjem ozemlju, v čigar 
okolišu je posestvo dotičnega dvovlastnika. 

4. Nasvetovati je, naj dvovlastniki, ki žele na spredaj 
razložene načine likvidirati svoja dvovlastna posestva, 
store to pred sestankom mešanih okolišnih komisij za 
likvidacijo dvovlastnih posestev, ki se sestanejo v mesecu 
maju. 

5. Pristojna oblastva naj dajo vse mogoče olajšave 
vsem dvovlastnikom, ki žele tako likvidirati svoja dvo
vlastna posestva, in sicer, tako glede prestopanja meje 
zaradi medsebojnega dogovora z dvovlastniki na drugi 
strani in eventualnega ogleda posestva, kakor tudi glede 
izpolnjevanja formalnosti, označenih v točki 3. 

6. Sporazumi, doseženi po točkah 1. in 2. med dvo
vlastniki, ki niso še dokončani pred sodnimi oblastvi, se 
vpišejo pozneje v zapisnike mešane okolišne komisije. 
Na podstavi overjenega prepisa tega zapisnika izda
jajo pristojna sodna oblastva dvovlastnikom dokument o 
lastnini. 

V zvezi s tem je potrebno odrediti: 
A) Vsem pristojnim obmejnim oblastvom: 
naj olajšajo prehod čez mejo dvovlastnikom tako enej 

kakor tudi druge strani, ki žele oditi v sosednjo državo, 
da bi dosegli potrebne sporazume za zameno in prodajo 
svojega posestva. Ta prehod čez mejo se vrši z dvovlast-
niško prehodnico, na katero postavi pristojno občinsko 
oblastvo potrebno odobritev, če je dvovlastniku potrebno 
bivanje, daljše od enega dne. Toda nikoli se ne sme do
voliti bivanje, daljše od treh dni. Prehod je dopuščati 
samo poedincem ali manjšim skupinam, toda takrat iz
menoma. 

B) Sreskim (okolišnim) načelnikom: 
a) naj izdado občinskim oblastvom najstrožje na-

• redbe, da morajo dvovlastnikom v njih poslu za likvidira
nje dvovlastnih posestev, kakor tudi za medsebojno spo
razumevanje in dogovarjanje najiskreneje pomagati ter 
jim olajševati izpolnjevanje zgoraj določenih formalnosti; 

b) naj skrbe in osebno kontrolirajo, da ne bo ovira
nja in zavlačevanja, ko se izpolnjujejo potrebne for
malnosti; 

c) naj odrede občinskim oblastvom, da jim pred
lagajo mesečna poročila o vseh doseženih sporazumih 
med dvovlastniki. Sreski (okolišni) načelniki pošiljajo 
ta poročila respektivnima vladama po svojem višjem 
oblastvu; 

č) naj odrede vsem občinskim oblastvom, da morajo 
še odslej zbirati podatke o dvovlastnikih in njih dvo
vlastnih posestvih, in sicer tako jugoslovenskim, kakor 
tudi bolgarskim. Ti podatki morajo biti urejeni po abe
cednih seznamkih z nastopnimi razpredelki: 1. zaporedna 
številka; 2. dvovlastnikov priimek in njega ime; 3. pre
bivališče; 4. občina na bolgarski strani, v kateri imajo 
svoje dvovlastno posestvo, in obratno za bolgarske dvo-
vlastnike je označiti občino na jugoslovanski strani, v 
kateri imajo svoja dvovlastna posestva; 5. velikost po
sestva po vrsti: njive, travniki itd.; 6.-natančen kraj, kjer 
je posestvo, z označbo sosedov; 7. ali je davek plačan ali 
ne; za katera leta ni plačan in v kolikem znesku; 8. even
tualne pripombe. 

Seznemìri jugoslovanskih in bolgarskih dvovlastnikov 
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Obrazec A. 

Delano na sodišču občine ... 
dne — -
v .. ••—•• 

Protokolarna izjava. 
Pristopi k temu sodišču „ 

kmetovalec iz 

sreza 

1$ 

< i 

v ^ : 
„Лп 

iziavi: svoje nepremično posestvo -
'A' ' • • v velikosti : hektarov, ki je 

v kraju, imenovanem „.. 
v okolišu občine 

okolje na 
bolgarskem ozemlju in ki meji, in sicer: 

sem s prostovoljnim sporazumom zamenjal za nepremično 
posestvo1) • — 

lastnino *) — 
;.. iz .....,..,—:— 

.._... občine 

sreza 
in ki je na jugoslovanskem ozemlju v kraju, imenovanem 

v okolišu občine 

ter meji, in sicer : 
sreza 

(in se zavezujem, da mu doplačam vsoto ~~~—~~— :— 
kot razliko vrednosti posestva s tem, da mu dovolim, da se ta 
doplačilna'vsota zagotovi s stvarno pravico na mojem, posestvu). 

Na zgoraj omenjenem posestvu ni nikakih bremen. 
Na -zgoraj omenjenem posestvu so naslednja bremena: 

Za gornje posestvo sem popolnoma plačal ves ;dolžni davek 

i i . , :. do daues. ,•_ 
•t- -radiar« % - • — j , ] ( 

») Tuka] le "treB* pofltrtt toSen opis poeestva po vrsti n. pr. sadovnjak, vrt, njiva, gozd itđ., na katerem krajnje 
(n. pr. „v gaju", na »popovem podu") z označbo točnih mej in Imen sosedov, do kojih posestva sega opisano posestvo. 

ђ Tukaf je treba., padati- točen opia posestva kakor zgoraj in postaviti Me to. prilmekinjegovega lastnika, kraj,, 
odkod^Je^Jn^občino. • ' ' ' 
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. Na to pristopi 

kmetovalec iz ... 

sreza 

ter izjavi: 

— 89 — 

Za gornje posestvo nisem plačal davka za 

••••: - leto v znesku ... 
Prednja izjava se mi je v celoti prečitala in jo v vsem 

priznavam za svojo, kar potrjujem s svojim podpisom. 

(Podpis)8) 

V vsem potrjujem sprednjo izjavo — 

kmetovalca iz ., občine ». 

sreza . kot točno in izjavljam s svoje 

strani, da sem s prej imenovanim po prostovoljnem sporazumu 

zamenjal v njegovi izjavi opisano posestvo, ki je na jugoslo

vanskem ozemlju, za njegovo posestvo, ki je na bolgarskem 

ozemlju in ki je tudi opisano v njegovi prednji izjavi 

Posestvo sem prejel čisto bre2 kakršnihkoli bremen. 

Posestvo sem prejel z vsemi zgoraj označenimi bremeni. 

Ta moja izjava se mi je prečitala od besede do besede in 

jo v vsem priznavam za svojo, kai potrjujem s svojim podpisom. 

(Podpis)8) 

Gornje izjave in podpise - kmetovalca iz 
№ - •••— kmetovalca iz........ j . . oveiavlja občinsko sodeče 

po uradni dolžnosti. 

- Štev., datum In kraj. 

Zaplsnlkar-pisar: 
(Peôat) 

Predsednik sodišča al) razsodnik* 

*) Ako ni pismen, je treba, da poda to svojo izjavo pred dvema «pojobiütaa prioama, ki Jo morata poveriti s svojim 
Podpisom. . . . . . v . . ' • " • ' ., .— ,-, 



Pristopi k temu sodišču 

kmetovalec iz 
sreza 
ter izjavi: 
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O b r a z e c B. 

Delano na sodišču občine -
dne 193...-
v ^ 

Protokolarna izjava. 

Svoje nepremično posestvo 
v velikosti hektarov, ki je 
v kraju, imenovanem „ ", 
okoliša občine ™ okolje _ 
- :- , na bolgarskem ozemlju in ki meji, in 
sicer: 

1 

Nato pristopi..-
kmetovalec iz 
občine 
okolje 
ter izjavi: 

sem prodal za vsoto dinarjev-levov N. N-u, 
kmetovalcu iz okolja, 
na bolgarskem ozemlju. Na tem prodanem posestvu ni nikakih 
bremen. 

Na tem posestvu so sledeča bremena: _ 

' Za to prodano posestvo sem plačal ves dolžni davek do danes. 
Za to posestvo nisem plačal davka za . ^ 

let (leto), skupaj levov. 
Prodajno vsoto sem prejel v celoti. 
Od prodajne vsote sem prejel ._ din-levov, 

glede ostanka pa sem zadovoljen, da se mi zagotovi s stvarno 
pravico na kupčevem posestvu. 

Ta izjava se mi je precitala od besede do besede in jo v 
vsem priznavam za svojo. 

(Podpis) - -, .»d, ....-— 

S tem potrjujem, da sem v resnici kupil od.. 
, L - kmetovalca iz.m 

• • sreza—- -
•4MMÌ£uatìr* 

v njegovi gornji izjavi označeno posestvo za vsoto .. .' 
dinarjev-levov, katero vsoto sem v celoti izplačal» Od katere 
svote sem izplačal^^..y„,wyff;wg,w..vJ3inrlevov. , • ' 



Imenovanemu dovoljujem za plačilo prodajne vsote — ostanka 
prodajne vsote — jamstvo s stvarno pravico na prodanem mi 
posestvu. 

Posestvo prevzamem čisto brez kakršnihkoli bremen. 
Posestvo prevzamem z vsemi zgoraj označenimi bremeni. 
Ta moja izjava se ini je prečitala od besede do besede in 

j.o v vsem priznavam za svojo. 

(Podpis) 

Prednje izjave in podpise - kmetovalca iz '..... in 
., kmetovalca iz overja občinsko sodišče -. 

po uradni dolžnosti. 

Številka, datum in kraj. u 

(Pečat.) 
Zapisnikar-pisar. Predsednik sodišča aH razsodnik. 

'à№L: 
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Srez _ 
Občina 
Vas: 

P r i l o g a St. 2. 

Seznauika et.x) „ 

Deklaracija. 
Podpisani __ _: iz izjavljam, da imam y okolišu 10 

kilometrov od Jugoslovansko-bolgarske meje na bolgarskem ozemlju v okolišu vasi ~ - »•-
občine okolje ...._ „.... spodaj označeno posestvo: 
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) Meje posestva 
• (med katerimi sosedi 

leži)6) 

Stvarne pravice, s 
katerimi ie posestvo 

obremenjeno ') 

> 

Neplačan davek 

a 
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Ss 
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levov st. 

J, « V " 
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S svoiim podpisom potrjujem točnost podatkov, podanih v tej deklaraciji. 

Datum. 

*) Sodišče občine 

Podpis deklaranta. 

overja po službeni dolžnosti resničnost podpisa deklaranta 
in prav tako tudi točnost njegovih navedb v deklaraciji 

Št. Datum. 

Zapienikar-pisar. 

•) Sodišče občine 

Pecati Predsednik obSfocr. 

--_ je preizkusilo po službeni dolžnosti navedbe iz gornje 
deklaracije, našlo, da so povsem resnične, ter se s tem potrjuje, d'à so tpčne v sledečem: 

лалми<:"Т J H 1 I ' '• j E i., j t i njMiweg*^.f 

19за, 

; Zaplanik&r-piear. Peoat. Pfedeednik obèlne. 
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, ... ni ntkakih bremen 
Na posestvih, označenih v tej deklaraciji s 0 Blede6a bremena, iiT^kel 

St л. s 1930. (Pečat) Predsednik sodišča ; 

Na posestvih, označenih v tej deklaraciji in vpisanih v davčni knjigi pod številko 
Je plačan ves dolžni davek do dne ' 

ni plačan davek za naslednja leta ' - : " ~ "" 

... # 

St _ : s ...i...:..... 1930. (Pečat) Sel davčne uprave: 

Navodila za izpolnitev deklaracije: 

1. Na tem mestu se izpiše zaporedna številka iz abecednega seznamka. pod katero bo vpisan 
deklarant 
'':, 2. ,V tem razpredelku vpiše deklarant vsa svoja posestva po vrstah, in sicer v naslednjem redu: 
Njive, sadovnjaki, vinogradi, vrtovi, travniki, pašniki, gozdi, braniki. Za vsak kos posestva se moraio dati 
posebni podatki. 

3. Velikost posestva se označi s številko v hektarih, oziroma arih. • 
4. Kraj, kjer je posestvo, še označi z izrazom, ki je udomačen in obče znan v dotičnem kraja Na 

pj\ v „gaju", pri „studencu", itd. ' 
5. Meje posestva se označijo takole: Na severu do posestva N. N.; na vzhodu do travnika N. N.; 

ûa jugu do posestva N. N., na zapadu do vinograda N. N. 

6. V tem razpredelku označi deklarant vsa bremena, ki so na njegovih posestvih, in to njih vrsto, 
velikost, kakor tudi za čigav" račun so, na primer vknjižba ali zabeležba itd., za vsoto 1000 levov, za račun 
Bolgarske zemrjodelske banke itd. 

7. Deklarant označi dokumente, na kojih podstavi dokazuje svojo lastninsko pravico in prav tako 
tudi čas, od kdaj je postal lastnik posestva. 

8. Na tem mestu postavi svoje potrdilo tisto občinsko sodišče, kateremu se predloži deklaracija, 

9. Tukaj postavi svoje potwülo tista oJtëina na bolgarskem ozemlju,v koje okoiisu je deklarantovo 

posestvo. 

Važna opomba: a) Ako bi deklarant imel svoje dvovlastno posestvo v dveh ali vač občinah*^ 
bolgarskem ozemlju, mora za vsake občino ločeno predložiti svojo deklaracijo. 

b) Àko bi deklarant imel toliko posestev, da bi vseh ne mogel našteti v eni deklaracrji, naj nada
ljuje naštevanje svojih posestev na drugih deklaracijah, oznajnenivSi več besed „deklaracija* s številko po 
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Potrdilo. 
Sodišče občine - , : je prejelo od 

P r i l o g a St. 2 . 
(Dodatek k deklaraciji.) 

IZ 

zapisnik pod št. 

posebnih enakoglasnih deklaracij, ki jih je vpisalo v svoj delovodni 

1930. 

Predsednik občine: 

Zapisnikar-pisar: 
(Pečat) 

Priloga St. 3. 

Srez 
Občina 

Abecedni seznamek dvovlastnikov, 
ki imajo dvovlastna posestva na bolgarskem ozemlju v okolišu občine 

okolje . _ 
Sestavljen na podstavi priloženih dvovlastniških deklaracij. 

Zapo
redna 

Številka 

\ 

Številka iz vlož-
nega zapisnika, 
pod katero je 

deklaracija vpi
sana v občini 

•-'•'•̂" 

Dvovlastnikov priimek in 
njega ime 

Kraj njegovega 
stalnega življenja 

/ 

Pripomba 

št. 
N -

dne -- -y f ">~ 

- * } " 'i • > 

Zapisnikar-pisar: 

^имиш" 

. • - mfP/, 
(Pečat) 

fiBfpr#T"iVi f m rrïiH""—1~:~-u"'—r 
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Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč, ko se 
izpolnijo odredbe člena 55. omenjene konvencije in ko se 
razglasi v >Službenih novinah«. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi 
ta zakon, Našemu ministru za notranje posle — pred
sedniku ministrskega sveta — Našemu ministru za zuna
nje posle, Našemu ministru za finance priporočamo, naj 
skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, 
naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. 

У Beogradu,, dne 27, marca 1929. 

Aleksander s. r, 
Predsednik 

ministrskega sveta, 
minister 

za notranje posle, 
častni adjutant 

Njegovega Veličanstva 
kralja 

divizijski general: 
Peter Živković s. r. 

Videl in pritisnil 
državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. M. Srškie s. r. 
iL. S.) 

Predsednik 
ministrskega sveta 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja 
divizijski general: 
Peter ŽivkoTić s. r. 

Namestnik 
ministra za zunanje posle, 

minister brez portfelja: 
dr. E. Eumanudi s. r. 

Minister pravde: 
dr. M. Srškie s. r.' 

- Minister za finance: 
dr. S. Švcrljuga s. r. 

26. 

Izpremembe in dopolnitve v pra
vilniku za izvrševanje zakona o 
obnavljanju in pospeševanju vi

nogradništva.* 
Po pokazani potrebi odrejam na predlog oddelka 

za rastlinsko proizvajanje: 
; V pravilniku za izvrševanje zakona o obnavljanju 

in pospeševanju vinogradništva z dne 14. novembra 
1923. in z dne 12. aprila 1924., K. br. 39.087 in K. br. 
16.288/V naj se izvrše te-le izpremembe in dopolnitve: 

1 • L 

Člen 30. se izp r̂erriinja, ter se glasi: 
V pismeni obvezi; ki jo mora priložiti lastnik 

prošnji za odobritev naprave privatne trsnice, kojo da 

* »Službene . novine< z dne 18. marca 1930., štev. 
62/XX1I. — Prvotni pravilnik glej v »Uradnem listu« 
* dne 26. aprila 1824., štev. 116/36, 

predhodno potrditi pri pristojnem občem upravnem 
oblastvu, mora lastnik navesti: 

1. da napravi v enem letu od dne, ko se izda odo
britev za napravo trsnice, svoj matičnjak na površini , 
ki zadošča, da krije svojo potrebo, in sicer izmed vrst, 
ki jih odobri oddelek za rastlinsko proizvajanje mehi 
podrejenega ministrstva; 

2. da napravi najdalj v dveh letih od dne, ko se 
izda odobritev za napravo trsnice, svoj sortimentski 
vinograd/iz vrst domaČe trte, ki jih odobri oddelek za 
rastlinsko proizvajanje meni poverjenega ministrstva; 

3. da bo nabavljal, dokler ne napravi svojega ma
tičnjaka, pa tudi pozneje, kolikor mu nedostaja ključev 
ameriške trte za cepljenje, ključe samo iz državnih in 
samoupravnih trsnic ali iz onih zasebnih trsnic, ki ima
jo dovoljenje od tega ministrstva; 

4. da bo nabavljal, dokler ne napravi svojega sor-
timentskega vinograda, pa tudi pozneje, kolikor mu 
nedostaja cepičev domače trte za cepljenje, te samo 
od državnih, banovinskih in zasebnih trsnic, ki so pod 
državnim nadzorstvom, ali od poedinih uglednih vino
gradnikov; 

5. da bo imel verodostojna potrdila o izvoru na
bavljenih ključev ameriške trte in cepičev domače trte, 
če jih ni sam pridelal v svojem matičnjaku in vino- • 
gradu; 

6. da bo uporabljal za cepiče samo priporočljive 
domače vrste, ki jih razglasi ministrstvo za poljedelstvo, 
odnosno banske uprave za vsako vinorodno krajino z 
razglasom v časopisju, ter jih cepil na odpornih pod
lagah; 

7. da bo sortiral cepljenke na prvi in drugi razred 
ter prodajal samo prvi razred, drugi razred pa iznova 
vložil v trsnico; 

8. da bo prodajal cepljenke na podstavi dokaza o 
tem, koliko ima dotična vinogradna zemlja, za katero 
se zahteva trta, apna in kakšnih fizikalnih lastnosti je, 
ali da bo dal sam preiskati zemljo; 

9. da bo odgovarjal moralno in materialno, če niso1 

vrste trte takó podlage, kakor tudi cepiči, ki jih pro
daja, istiniti (avtentični); v ta namen mora dajati kup
cem cepljenk, najsi to zahtevajo ali ne, račune z označ
bo števila prodanih cepljenk (vinske trte), razreda, 
vrste podlage in cepičev in cene; , 

10. da bo vodil predpisano knjigo o letnem pridel
ku in letni prodaji trsja in da bo dajal te knjige na 
vpogled državnim organom, ter da se bo vobče podre
jal strokovni kontroli'pristojnih organov ministrstva za 
poljedelstvo, odnosno banske uprave; 

11. da bo prodajal cepljenke vinogradnikom prven
stveno v svoji okolici, najdalj pa v mejah banovine, 
v kateri je trsnica; 

12. da ne bo prodajal cepljenk vinogradnikom iz 
drugih banovin, preden dobi za to posebno odobritev 
od ministrstva za poljedelstvo. Take odobritve pa bo 
izdajalo ministrstvo šele, ko pregleda cepljenke strokov
ni organ, ki ga odredi ministrstvo. Potni stroški in 
dnevnice tega uradnika obremenjajo prosilca; 

13. da bo prodajal vinogradnikom samo cepljenke, 
korenjake in ključe, ki jih je sam pridelal v svoji trsnici 
oziroma matičnjaku, in da se ne bo bavil s preprodajo, 
ki jo je vobče prepovedano vršiti. 

II. 
Za členom 30. s'è dodajata člen 30 a in člen 30 b, 

ki se glasita: 
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Clen 30 a. 
Odobritve za napravo zasebnih trsnic izdaja mini

ster za poljedelstvo вашо onim, ki izpolnijo vse pogoje, 
določene v členih 29. in 80. pravilnika, ter predlože za 
to ministrstvu po pristojni banski upravi predpisno 
kolkovano prošnjo. 

Na pod*t*vi te odobritve, ki ostane skupaj s po
trdili po členu 29. in z obvezo po členu 30. v arhivu 
tega ministrstva, izda ministrstvo lastniku potrdilo, da 
sme napraviti zasebno tranko. 

To potrdilo, ki se izda lastniku, velja za dve leti 
od dne, ko je bilo izdano. Ministrstvo nadomesti to po
trdilo z novim ob koncu vsakega drugega leta na last
nikovo prošnjo, če se prepriča na licu mesta po svojem, 
odnosno banovinskem organu, da je prosilec izpolnil 
vse pogoje po členih 29. in 30. pravilnika. Potni stroški 
in dnevnice za uradnika obremenjajo prosilca. 

Vsa potrdila, izdana do konca leta 1929. za napravo 
zasebnih trsnic, izgube veljavo z dnem 1. maja 1930., 
ter se smejo nadomestiti z novimi po prednji odredbi 
tega člena. 

Potrdilo o napravi trsnice sme odvzeti ministrstvo 
lastniku tudi, preden poteče dveletni rok, če lastnik 
ne izpolni katerega izmed pogojev, določenih v členih 
29. in 30. 

Clen 30 b. 
Na podstavi člena 12. zakona o obnavljanju in po

speševanju vinogradništva se prevaža trsje, ki se na
bavlja v državi iz državnih, banovinskih in zasebnih 
trsnic, ki so pod državno kontrolo, brzovozno in brez
plačno na vseh državnih železnicah, in. sicer v mejah 
ene banovine, dokler traja ta ugodnost. Državne že
leznice sprejemajo te pošiljke trsja- v brezplačen prevoz 
v, mejah ene banovine samo na podstavi potrdil, ki jih 
izdaja dotični upravnik državne ali banovinske trsnice, 
ali na podstavi overjenega prepisa dovolila, ki ga je 
izdalo ministrstvo za poljedelstvo % za napravo zasebne 
trsnice. 

Prevoz trsjâ iz ene banovine v drugo po državnih 
železnicah bodisi proti plačani voznim, bodisi brez
plačno, kakor tudi transport trsja, uvoženega iz ino
zemstva, se prepoveduje ter se sme vršiti samo s po
sebno odobritvijo ministrstva za poljedelstvo, oddelka 
za rastlinsko proizvajanje na predlog pristojne banske 
uprave. 

Oddelek za rastlinsko proizvajanje naj ukrene dalje, 
Besar je treba. 

V B e o g r a d u , dne 6. marca 1930.; št. 12.903/H. 

, 4 Minister za poljedelstvo: 
dr. Franges s. r. 

27. 

Razne objave iz „Službenih 
%Novin". 

Številka 96 z dne 20. aprila 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 25. marca 

1930.: Postavljena sta na medicinski JakjUteti univerze 

kralja Aleksandra Prvega v Ljubljani: za rednega pro
fesorja s pravicami uradnika 3. skupine I. kategorije 
dr. K a n s k y Ev g e n , izredni profesor iste fakul-
tete, uradnik 4. skupine I. kategorije; na juridični fa
kulteti iste univerze: za izrednega profesorja s pravi'-
carni uradnika 4. skupine I. kategorije dr. K o r o š e c 
V i k t o r , docent iste. fakultete", doslej uradnik,8. sku
pine I. kategorije. , ; . . , , . . 

Ukaz Njegovega Veličanstva, kralja z. ,dne: 8. aprila 
1930.: Postavljenje na. filozofski fakulteti univerze v 
Beogradu: za docenta s pravicami uradnika 6. skupine 
1. kategorije dr. Š k e r l j Sta j i k o , profesor mestne 
ženske realne gimnazije v Ljubljani.' 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. aprila 
1930.: Postavljena sta na tehniški fakulteti univerze 
kralja Aleksandra Prvega v Ljubljani: za rednega pro
fesorja s, pravicami uradnika 2. skupine. I. kategorije 
inž. G o s t i š a V i k t o r , generalni inspektor rudar
skega oddelka ministrstva za šume in .rudnike,-uradnik 
3. skupine I. kategorije, za izrednega profesorja s pra
vicami uradnika 4. skupine. I. kategorije pa -L o b e 
F e l i k s , višji inženjer., 

Številka 97 z dne 30. aprila. 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. aprila 

1930.: Premeščena je po službeni potrebi na II. gimna
zijo v Ljubljani: za predmetno učiteljico s pravicami 
uradnika 1. skupine II. kategorije, 10. stopnje osnovne 
plače in s stalnim mesečnim dodatkom Din 620—, 
S i š k o v i ć F i l o m e l a , predmetna učiteljica na gim
naziji v Knjaževcu,1 uradnica iste skupine, - kategorije 
in stopnje. 

Številka 99 z dne 2. maja 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 16. aprila 

1930.: Postavljen je pri dravski direkciji pošte in tele
grafa: za direktorja v 3. a skupini I. kategorije G r e 
g o r i o A l o j z i j , inspektor iste skupine in kategorije 
bivše oblastne poštno-telegrafske uprave v Ljubljani. 

' . Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. aprila 
1930.: Postavljeni so v Narodnem gledališču v Ljubljani: 

| za člana s pravicami uradnika 1. skupine II. kategorije 
K o v a č L e o p o l d , član istega gledališča, uradnik 
2. skupine II. kategorije; za režiserja s pravicami urad
nika 2. skupine II. kategorije Š e s t O s i p , režiser 
istega gledališča, uradnik 3. skupine II. kategorije; za 
člana s pravicami uradnika 2. âkupine II. kategorije 
C e s a r I v a n , član istega gledališča, uradnik 3. sku
pine II. kategorije. 

Objave ministrstva za notranje posle: 
Z odlokom ministra za notranje posle U. br. 49.536 

od 8. decembra 1927. je sprejet v državljanstvo naše 
kraljevine S e l i g e r A v g u s t , trgovski poslovodja, 
iz Vrhnike, skupno z ženo Ivano in mladoletnimi otroki 
Avgustom, Ivanom, Matijo in Karlom. 

Z odlokom ministra za w je posle U. br. 206.626 
od 9. maja 1928. je sprejet л avljanstyo naše kraljer 
vine K r a n e r M a r t i n , tesar iz Device Marije v 
Polju, skupno z ženo Jožef o in mladoletnimi otroki 
Martinom, Marijo, Josipom in Ano.' 

Z odlokom ministra za notranje posle U. br. 27.059 
se K u h a r j u J o s i p u , usnjarskemu pomočniku .z 
Dunaja s Avstriji, redom iz O^ittbjnjakaj našepiu držav.* 
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ljanu, pristojnemu v Imeno, srez brežiški, dovoljuje iz
stop iz našega državljanstva zaradi sprejema avstrijskega 
državljanstva. 

Številka 100 z dne 3. maja 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 9. aprila 

1930.: Postavljen je za banskega svetnika kraljevske 
banske uprave Dravske banovine v 4. skupini I. kate
gorije z osnovno plačo 6. stopnje M u l a č e k R a j k o , 
banski svetnik kraljevske, banske uprave Dravske bano
vine 6. skupine I. kategorije s 6. stopnjo osnovne plače. 
S tem se popravlja pomota in zamenjuje ukaz III. broj 
1345 od 9 januarja 1930., kolikor se nanaša na napre
dovanje MulaČka ' Rajka, sekretarja kraljevske banske 
uprave Dravske banovine 5. skupine I. kategorije s 
6. stopnjo osnovne plače, za sekretarja iste barske upra
ve v 4. skupini iste kategorije in stopnje osnovne plače. 

Odlok ministrstva za zgradbe od 8. aprila 1930., 
br. 26.882: Premeščena je na prošnjo od poštnega in 
telegrafskega urada v Ljubljani 1 k poštnemu in tele
grafskemu uradu v Planini pri Rakeku B e r n i k An
g e l a , p. t. uradnica 4. skupine II. kategorije s 3. stop
njo osnovne plače. 

Številka 101 z dne 6. maja 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. marca 

1930.: Postavljen je za starešino okrajnega sodišča v 
Mokronogu v dosedanji skupini in kategoriji Čoš F r a 
n j o , sodnik 5. skupine L kategorije, istega okrajnega 
sodišča. 

Številka 102 z dne 7. maja 1930.: 
Z odlokom ministrstva za zgradbe z dne 29. aprila 

1930., štev. 30.664, je inž. B l e i w e i s u - T r s t e n i -
š k e m u F e o d o r j u iz Ljubljane, dovoljena javna 

praksa na vsem ozemlju kraljevine, specialno iz elektro
tehniške stroke. ' 

Številka 103 z dne 8. maja 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. aprila 

1930.: Postavljen je za državnega pravobranilca na do
sedanjem službenem mestu pri dravski finančni direk
ciji v Ljubljani v 3. a skupini I. kategorije dr. S o u v a n 
H u b e r t , državni pravobranilec v 3. skupini I. kate
gorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 23. aprila 
1930.: Postavljen je pri odseku računovodstva Narodnega 
gledališča v Ljubljani za računskega kontrolorja v 2. sku
pini II. kategorije, H o č e v a r J u r i j , knjigovodja pri 
upravi Narodnega gledališča v Ljubljani, uradnik iste 
skupine in kategorije. 

Številka 104 z dne 9. maja 1930.: 
Objava ministrstva za notranje posle: Z odlokom 

ministrstva za notranje posle z dne 31. oktobra 1928., 
U. br. 44.123, je sprejeta v naše državljanstvo O r e l 
M a r i j a , usmiljenka iz Radeč. 

Številka 106 z dne 12. maja 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva .kralja z dne 15. aprila 

1930.: Postavljen je v primorski direkciji pošte in tele
grafa za višjega pristava 6. skupine I. kategorije dr . 
K i r i g i n Metoda višji pristav iste skupine in kate
gorije pri bivši oblastni upravi pošte in telegrafa v 
Ljubljani. 

Odlok ministrstva za finance z dne 2. aprila 1930., 
št. 54.096/11.:: Postavljen je pri odseku računovodstva 
Narodnega gledališča v Ljubljani za glavnega arhivarja 
v 2. skupini III. kategorije R a k o v e c R u d o l f , bla
gajnik tega gledališča v isti skupini in kategoriji. 

Izdaja kraljevska banska uprava dravske banovine: njen predstavnik in odgovorni urednik- Pohar Robertvv Ljubljani, 
Tiska in zalaga: Tiskarna >Merkur< v LJubljani; njen predstavniki Otmar Michalek v Ljubljani. 
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K R A L J E V I N A J U G O S L A V I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

9. kos. V LJUBLJANI, dne 21. junija 1930. Letnik L 

V S E B I N A : 
28. Uredba o ocenjevanju uslužbencev ministrstva za notranje 

posle, uslužbencev obče uprave na področju banovin in 
uprave mesta Beograda in banovinskih uslužbencev. . 

29. Uredba o prejemkih uradnikov in ostalih uslužbencev držav
nih in banovinskih bolnic v naravi. 

30.. Pravilnik o prijavljanju nalezljivih bolezni in o zbiranju po
datkov o njih gibanju. 

31. Pravilnik o izvedbi del za asanacijo vasi. 
32. Pravilnik za opravljanje višjega državnega strokovnega iz

pita davčnih uradnikov. *• 
33. Razne objave iz »Službenih novin«. 

Uredbe osrednje vlade. 

28. 

Na podstavi člena 99. zakona o notranji upravi, člena 
78 zakona o civilnih uradnikih in ostalih državnih usluž
bencih in § 23. zakona o banski upravi ter v sporazumu 
z resornimi ministri predpisujem 

Uredbo 
o ocenjanju. uslužbencev ministrstva za notranje 
posle, uslužbencev obče uprave na področju ba
novin in uprave mesta Beograda in banovinskih 

uslužbencev;* 

čl. l. 
Uslužbenci ministrstva za notranje posle in usluž

benci obče uprave na področju, banovin in.uprave mesta 
Beograd, kakor tudi uslužbenci, ki so na računu bano
vinskih proračunov, se ocenjajo po zadevnih predpisih 
iz VI. poglavja zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih, členu 99. zakona o notranji upravi, 
§§ 23. in 34. zakona o banski upravi in § 51. uredbe o 
ustrojstvu in delokrogu uprave mesta Beograda ter' po 
ostalih zakonskih predpisih, kadar se daje ocena o za
časnih uslužbencih in kadar se daje letna ocena za ostale 
uslužbence. Uradniki, vdaji od 4 a skupine I. katgorije, 
ee.ne ocenjajo. 

Člen 2. ' 
Ocenjajo pristojne, z zakonom ustanovljene komisije, 

oziroma resorni ministri. 
Banska komisija se sestavi pri vsaki banski upravi 

za dotično banovino in pri upravi mesta Beograda za 
njeno upravno področje. 

* >Službene novine« kraljevine Jugoslavije z dne 30. 
maja 1920., št. 120/XLIV. 

Centralna komisija se sestavi pri vsakem resorneai 
ministrstvu. 

Kadar se daje letna ocena, se mora sklep komisije, 
glasiti za vse uslužbence, da je uslužbenec »odličen«, afi 
»prav dober«, ali >dober«, ali »slab«. 

Za presojanje pritožb zoper ocene banskih komisij, 
oziroma komisij pri upravi mesta Beograda, je pristojna 
centralna komisija. 

Glede izključevanja in izločanja članov komisije se 
uporabljajo skladno predpisi zakona o civilnem sodnem 
postopku. 

Sestava komisije se objavi uslužbencem dotične ba
novine — oziroma področja uprave mesta Beograda — 
oziroma ministrstva. 

Clenf3. 
Starešinska poročila se pripravljajo za uslužbence, 

ki se ocenjajo letno, tako da se zbirajo in beležijo v teku 
leta o vsakem uslužbencu posebej potrebni podatki ter 
se na koncu meseca junija in decembra uredijo zbrani 
podatki; na njihovi osnovi se napravi starešinsko po
ročilo ter se vpišejo vanj tudi druge opombe o tem, kar 
je potrebno za ocenjanje. 

Za začasne uslužbence se zbirajo in zabeležujejo mod 
letom potrebni podatki, kakor tudi za druge uslužbence, 
in se vpišejo v starešinsko poročilo šele ob koncu za
časne službe. 

V starešinsko poročilo se vpišejo tudi podatki o di
sciplinski odgovornosti uslužbencev. 

Člen 4. 
Starešinsko poročilo se napravi v dveh izvodih^ edea 

za komisijo, drugi pa za dotično pristojno oblastvo. 
Ako je treba, bodisi z ozirom na pripombe usluž-. 

oenca, bodisi po lastnem mnenju, sme komisija odrediti 
tudi potrebno preiskavo. 

Člen 5. * 
Zbirajoč podatke za starešinsko poročilo o uradniku, 

mora starešina pristojnega oblastva posebno paziti na 
naslednje: 

Éuïi'\.- • 
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t. gledé strokovne izobrazbe uradnika: 
a) ali pozna veljavne predpise svoje službe, in 

kolika je njegova obča pravna in strokovna 
izobrazba; ali ima smisel za hitro in pravilno 
razumevanje in razsojanje v vprašanjih svoje 
stroke; 

b) kako zna ^porabljati predpise na konkretne 
primere; kako so mu dela ocenjena pri razso
janju od pristojnega oblastva; 

c) ali ga zanima stroka in služba in ali sledi 
znanstvu vobče; 

č) ali se je izkazal s kakim delom v službi ali 
zunaj nje, praktičnim ali literarnim, ki bi ka-

• zalo na njegovo sposobnost; 
Z. glede delavnosti in marljivosti, uradnika: 

a) ali je v delu produktiven; ali izvršuje dela 
pravočasno; 

b) ali je točen in pazljiv v delu; ali so njegova 
dela čista, skrbno in premišljeno delana, sti
listično in jezikovno dobra; 

c) kakšen je v prihajanju v službo; kakšen red 
,vzdržuje v svoji pisarni; 

č) ali ima potrebno energijo in iniciativo v mejah 
svoje pristojnosti; 

3. gledé vestnosti in zanesljivosti uradnika; 
a) v koliko kaže poseben nastroj nasproti družbi 

•AÏ. !<: •'•:• in državi; ali zastopa državne.interese in inte-
из ;<;?i: ' rese, službe resno in odločno; kakšno avtoriteto 
''••' : ; ' '•'• •' uživa; 

b) ali je v poslovanju objektiven in pravičen na
sproti vsem ali stoji pod kakimi vplivi; 

.4. gledé službenega občevanja uradnjka in njegovega 
vedenja v službi in zunaj nje: 
a) kakšen ugled ima: kako še vede v službenem 

občevanjH nasproti starešini, nasproti sebi ena
kim, podrejenim in nasproti -narodu; aH ima 
potreben takt, potrebno ustrežljivost; 

b) v kaki družbi.ga je videti in v kakih javnih 
.•"•;;••' lokalih sé giblje; kakšen je pri-izpolnjevanju 

: •' svojih obveznosti in pri njih izvrševanju; in 
vobče, kakšne posebnosti ga odlikujejo ali 
ponižujejo. . 

• Člen 6. 

Kadar se zbirajo podatki za starešinsko poročilo o 
uradniku, ki je starešina pristojnega oblastva, mora ne
posredno višji starešina poleg občih podatkov iz člena 5. 
paziti tudi na sledeče: 

1. V koliki meri se zanima za potrebe naçpda in za 
naloge uprave, ki mu je poverjena; kakšen je gle
dé zavzemanja iniciative; ali čuva javne interese, 
tudi kadar ne gre za stvari njegovega neposred-

, nega delokroga; 
2̂  v kakšnem stanju so poverjena mu oblastva glede 

njihove «celokupne ureditve, dela in vzdrže
vanja reda v njih; ali poseča podrejena mu oblast
va in organe in vrši, kakof je tteba,, potrebno 
nadzorstvo nad njihovim delom; 

3. kàko vrši starešinsko oblast in kakšno.disciplino 
Vždfžnjenieđ podrejenimi mü organi; ali se zani
ma zadosti zâ njihovo izobraževanje; 

4. ali v mejah svoje pristojnosti ustreza vsem svojim 
dolžnostim in kako; kakšna je avtoriteta oblastva 
v narodu. 

Člen 7. 
Po členu 99. zakona o notranji upravi in § 23. za

kona o haneki upravi se niora ocena >odličen< predložiti 
v odobrenje pristojnemu ministru, ako je ž njo ocenjen 
uradnik I. kategorije, ali ako so take ocene pogoj za 
eventualno dosego kakih pravic. V odobritev jo predloži 
tista komisija, ki je zadnja odločala o tej oceni. 

Člen 8. 
Kadar zbira podatke za starešinsko poročilo o zva-

ničniku, mora starešina prostojnega oblastva paziti po
sebno na: 

1. potrebno telesno sposobnost in zadostno spretnost 
za delo, za katero se uporablja; 

2. poslovno znanje o organizaciji državne uprave, 
kakor tudi poznavanje predpisov o službi, ki jo 
opravlja; 

3. vedenje, zanesljivost in marljivost;. 
4. vrsto poslov, ki jih je opravljal in s kakšnim 

uspehom. '• . . 

Člen 9. 
Kadar zbira podatke za starešinsko poročilo o slu-

žitelju, mora starešina paziti1 na: 
1. potrebno telesno sposobnost in zadostno spretnost 

za delo, za koje se uporablja; 
2. pismenost in znanje predpisov, ki obstoje za nje

govo poslovanje, kakor tudi za poznavanje pristop 
nih oblastev v kraju službe;' 

3. vedenje, zanesljivost in marljivost;.. 
4. vrsto poslov, ki jih je opravljal, 'in à kakšnim 

uspehom. ' •'• 

ClenìO.. 

Četrti odstavek člena 2. o stopnjah ocene ne velja, 
kolikor je drugače določeno z zakonskimi predpisi, iz-
danimi z zakonom o banski upravi^ 

Člen 11. 
Ta uredba stopi v veljavo, kadar se objavi v »Sluz«, 

benih novinah<. ' 
Priporočam, da se postopa po tej uredbi. 

V B e o g r a d u , dne 17. maja 1930.; br. 26881. 

r Predsednik ; 
ministrovega sveta, • 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja 
! divizijski general: 
Peter Živkovie e. ft . 
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29. 
Na podstavi § 24. zakona o bolnicah predpisujem v 

sporazumu z ministrom za finance 

Uredbo 
o prejemkih uradnikov in ostalih uslužbencev dr

žavnih in banovinskih bolnic v naravi.* 

•••§1: / ' - , 

Pravico do brezplačnega stanovanja v naravi in do 
hrane za sebe in za rodbinske člane po režijski ceni. 
imajo (§ 24. zakona o'bolnicah) : ' ' 

1. v bolnicah z nad 300 posteljami: upravnik, eko
nom, "tehnični uradnik in skladiščnik; 

2. v bolnicah s 160 do 300 posteljami, ekonom in 
skladiščnik; ' : x 

3. v bolnicah s 50 do 150 posteljami: ekonom.. 
; . . , • • : • § 2 . ;• ••-• -•• • - ' 

V vseh bolnicah brez, ozira na število postelj imajo 
sekundarni zdravniki pravico do brezplačnega stanova
nja v naravi, do hrane pa po režijski ceni. 

§ 8 . ' ' . ' • • • • • • • ••.;•••• 

V vseh bolnicah imajo pravico dò brezplačnega sta
novanja in brezplačne hrane dežurni zdravniki za čas 
službe, bolničarsko in strežno osebje ,pa. stalno* 

• ' § 4 - • • " ' : . • ; • • ' . 

K bolničarskemu osebju spada celokupno pomožno 
bolnično osebje za negovanje bolnikov: sestre strežnice, 
sestre bolničarke, bolničarji, ki so dovršili strežniško 
strokovno šolo ali bolničarski tečaj ž opravljenim izpi
tom, kakor tudi babice in vse pomožno osebje, zapo-
Bleno v bolniških sobah, dvoranah za operacije in labo
ratorijih, rentgeneloških kabinetih, tiolničnih anibulato-
rijih za pregledovanje in zdravljenje in v òstalin zavo
dih bolnice. K temu osebju spadajo po svoji vrsti tudi 
tisti, bolnični uslužbenci, ki se v pomanjkanju šolanega 
strokovnega osebja za negovanje bolnikov ob postavitvi 
določijo za opravljanje strežne in bolničarske službe v 
bolniških sobah in prostorih, označenih v tem 'para
graf u, pa še nimajo dovršene strežne šole in\ bolničar-
skèga kurza z izpitom. : 

.U . . ' ! ' ; ' \ ^ ' . " . ' ' : ' i K . ^ . ' ..•:•. •'•".•"...{"'•: 
,:••• K služiteljskemu osebju spadajo osebe, postavljene 
za; vzdrževanje snage v bolniških .prostorih^ med bolni
ki, v dvoranah za operacije, laboratorijih in ambulata* 
rajih in zavodih; bolnic ter v bolnični kuhinji pri pri
pravljanju jedil, v pralnicah, kopalnicah in pri central
nih napravah i ;za električno razsvetljavo, kurjavo in de* 
sinfekcijp v bolnici, katerih služba je neobhodno potrehr 
na za delo v bolnici, kakor tudi obrtniki, ki so zapo
sleni v bolničnih delavnicah za izdelovanje oblek, perila 
iti obutve bolnikov, kakor tudi strokovni nadzorniki bol-
ničnega vrtnarstva. 
1:У; .';""• ;' ' - §;в.' ; .;;. '" ^ .... ;, 

Izjeiqopha se smejo v državnih in banovinskih bol
nicah, ki BO nad S kilometre oddaljene od naselbin, do
voliti tudi drugemu osebju prejemki v naravi. (Člen 24.. 
Ш. odstavek, zakona o bolnicah.) 

' ""• »Službene novine« kraljevine Jugoslavije z,dne 
80. maja 1980., štev. 120/XLIV, 

•' Za stanovanje po § 1. do 3. te uredbe se razume
vajo prostori, tki so določeni za to pri gradnji bolnice, 
ali ki se pozneje zgrade zaradi, tega, pridobijo ali pre-

j delajo. Za stanovanja se ne smejo uporabljati prostori, 
i namenjeni za nameščanje bolnikov ali za druge potrebe 
j bolnice. Za neoženjene sé sme dovoliti za stanovanje 
samo ena soba1,' ža oženjene brez otrok največ'dve sobi, 
za oženjene z otroki 3 do 4 sobe po številu otrok. 

• ' " . ' : : . ' л =";-• • • § 8 , " ' " " ' . , _ ' _ ' . . - , :.. 

Osebje, ki ima v bolnici pravico -do brezplačnega 
stanovanja in tam stanuje, iina pravico tudi do kurjave 
in razsvetljave. 
• r . : . - ; - " , * - . * . , . - . ; ; . . . . / , . ; • -

•< •• Osebje, ki dobi stanovanje po tej uredbi, ima pra
vico uživati.è» z najožjo rodbino, samò ako so za sta
novanja posebne zgradbe ali v bolniških zgradbah po
sebni oddelki s posebnimi vhodi. 

• ] ' : • • ' ':'^'"'..i".'•'.'•,'".' § д о . ; . , , . . ' . : , , , ' 

• - Osebje, ki ima po § 24. zakona o bolnicah pravica 
do: stanovanja,^ mora plačati za njegovo uporabo stana
rino po zakonu o uradnikih in- ostalih državnih -usluž
bencih. . .-..,.,• 

; . ,..., ., -.-Mi. .. • ..--.- -rl" 
'•'•' Osebje', za'katero hi prostorov in mesta,, da bi se 
jim dalo na razpolaganje za stanovanje, tudi akò ima pò 
zakonu pravico do -tega, ne more dobiti odškodnine v 
denarju za stanovanje,, kurjavo. in4 razsvetljavo, niti kur
jave in razsvetljave v nar»'''L '.;.;. i ' i 

Uslužbenec, ki nima pravice do, stanovanja po za
konu, pa stanuje,po naravi svojega posla v bolnici, mo-, 
rà plačati za .uporabo stanovanja tisti, znesek, ki se ko
misijsko ugotovi po vrednosti в.1дпруапја....1.ј. 

§ 18. _"'; "•.v'. '. : :Ì-.;.--
Razporejanje in ' dodeljevanje stanovanj V bolnici, 

oziroma razvrščanje poedincev v posamezne prostore, 
določene za> stanovanjej vrši upravnik bolnice. 

•'• - * - > : • • • " " • - - ; ' - ' . - § 1 4 . , . . . . . , , : ' , , „ . , - . : • • 

V nobeneni, priin§ru ne sme uslužbenec, ki ima po 
zakonu brezplačno, stanovanje in hrano, sprejeti koga v 
svoje staii'óvanV ha bivanje, tudi ne začasno, niti da
jati • svoje''•n'ranè'*ko'mu,ï' drugemu. To se nanaša glede 
hrane tudi na tisto osebjep&^oblva hrano po režijski 
c e n i . ' . ' . . ' • . . . . . . 

. . : . * , . . * , . , « , ; . , , • • . : < J U * - ' . - • " ? . . • • • • • • ' ' ) : ; . " ' 

Režijska cena za hrano se sme dovoliti in>.dajati 
proti plačilu tudi ostalemu bolniškemu osebju^ kakor 
zdravnikom, stažiste^ fel^ol^nterjeai, lekarničarjem in 
njihovim pomočnikom' in" pn^ravnikom, laborantom, 
tehniškemu* in< obrtnemü"OBebju,' ikakor< tudi' pisarniške-
mu osebju. Prav, rtakoiSae: sme 'režijska céna za hrano do
voliti ženi in otrokom sekundarnega zdravnika. 

Z režijsko ceno se, razumeva vsota stvarnih stroškov 
ža vse'sestàvrië' delte brane', _'И. so "predpisani za. pripra
vo jedi po veljavnéiii bòlùiském'jèailne'in listu, ter pò 
cenah, .po k^ter^h, jih. nabavlja bolnica. Na tè cene se 
mora 'dodati 10to za" stroške ob pripravljanju .hrane, 
kolikor se je jemlje iz bolnične kuhinje. 
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§17. 
Hrana se ne sme nositi iz bolnice niti v naravi niti 

pripravljena. 
Vratarji bolnice so pooblaščeni, da ustavijo osebe 

ob odhodu in da v sumljivih- primerih zahtevajo po
jasnila« ' . 

§18. 
Nikdar se ne more za neizkoriščeno hrano v bolnici 

(za odsotnosti, vežbanja in slično) dati uslužbencu, ki 
ima pravico do brezplačne hrane, odškodnina, niti v 
denarju niti v naravi. Nasprotno uslužbenci, ki plačuje
jo za hrano režijsko ceno, v takih primerih za dotično 
dobo ne plačajo ničesar. 

§ 19. 
Te odredbe veljajo tudi za osebje iz § 15., zadnji 

odstavek, zakona o ustrojstvu socialne in zdravstvene 
uprave, ako je bolnica v sestavu higijenskega zavoda. 

§ 20. 
V državnih bolnicah, kjer so nameščene tudi klini

ke medicinskih fakultet, sme osebje fakultete iz § 4. 
dobiti stanovanje, ako je dana možnost iz § 9. To osebje 
sme dobiti tudi hrano v bolnici, ako fakulteta to zahte
va, toda ' za hrano se plača režijska cena. 

§21. 
,'. Drugi, prejemki v naravi, ki niso predvideno s to 

uredbo, se,ne morejo dovoliti, 

• ' • ' - • • •. § 2 2 - - V " . ' 

Vnovčene zneske za režijsko hrano in za stanovanje 
obdržijo, bolnice za kritje teb izdatkov, 

§23. 
Ta uredba velja od dne objave v »Službenih novi-

nah<, ko nebäjo veljati odredbe člena 2. oddelka C pra
vilnika o posebnih dodatkih na plačo, v denarju ali v 
naravi civilnim državnim uslužbencem, DR br. 87.000, 
od dne 3. julija 1926. 
•:... У B e o g r a d u , dne 9. maja 1930. S br. 10*292. 

Minister'za socialno politiko 
in-narodno zdravje: ; 

dr. M. Drinkorié s. r. 
Strinjam se s to uredbo. 

'"•'- V'Bëogrâdu, dne 15;maja 1930. O.br.23.474. 
': : ' ~\ Minister za finance: 

dr. S. Šverljuga s. r. 

30. 
Na podstavi § 59. zakona o zatiranju nalezljivih bo

lezni predpisujem •"••.• J. 

Pravilnik 
o prijavljanju nalezljivih bolezni in o zbiranju po

datkov o njih gibanju.* 

L del. — Prijava. 

§v 
Obvezno se morajo prijavljati na postavi klinične 

diagnoze nastopne nalezljive bolezni: 

* >Službene novinec z dne 28 marca .1930.. Štev. 
71/XXVJ •:•'• •• 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 

22. 

Cholera — kolera. 
Pestis — kuga. 
Febris flava — rumena mrzlica. 
Variola vera — koze (osepnice) v vseh oblikah,. 
Typhus exanthematicus — pegavica. 
Typhus recurrens — povratni tifus. 
Febris typhoides — Typhus abdominalis — Pa
ratyphus — skupina tifuznih bolezni (vsak po-. 
sebej), vročica, rdeči tifus, paratiius. " , ' : '' 
Dysenteria — griža. ••••... 
Scarlatina — škrlatinka. 
Diphtheria, Croup — davica. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica — nalez-, 
ljivo vnetje možganske mrene. 
Encephalitis lethargica — dremavica. 
Erysipelas.— šen. ',.'' 
Malleus — smrkavost. 
Tetanus — krčevita odrevenelost. : ,.. 
Anthrax .— vranični prisad. '. 
Lepra — gobavost. 
Febris melitensis — malteška mrzlica in infek» 
cije z .Bangovim .bacilom. •-.,.,.•< 
Lyssa ,rabies) — steklina. 
Morbus Weyli — Weylova bolezen. 
Poliomyelitis acuta — nalezljivo vnetje hrbte
ničnega mozga. 
Febris puerperaJia — otročniška, mrzlica. , 

§ 2 . 
Ijati. 

•• •• " . . . > > ; 

Po predpisih tega pravilnika se morajo ßjjjav 
Cim_ nastopijo v .epidemijskii obliki, še: 

. .1., Morbilli — ošpice. ;,.,. 
2. Varicellae — ovčje koze ali norice. , ( 

3. Rubeola — rdečke. 
. 4. Pertussis — dušljivi kašelj. u; 

6. Febris Papataccii — Papataccijeva mrzlica. 
6. Parotitis epidemica — mumps.. . , ,. , •,-,:. 

. 7. Grippe —; hripa. . . .'•.,,.(,., 
8. Dengue —. . ;.,,-, .,. , : :.]П 

' ' . . § 3- ':-'."'.:'.;:'";>'' 
Vsak primer bolezni, ki se morajo. o.byézhò prijav

ljati,, morajo takoj naznaniti pristojnemu zdravniku: ; ,' 
,,a) vsi zdravniki (državni, vojaški, samoupravni ,Ш| 

privatni) iz svoje privatne prakse; ,.." ,.,.,.,,, 
b) vse uprave sanitetnih ustanov (državnih,, Ц>$и 

kih, samoupravnih in privatnih), ki se bavijo s pregle
dovanjem in zdravljenjem bolnikov, kakor: higienski 
zavodi, zdravstveni domovi, 'dispanzerji, ambulatoriji, 
bolniške blagajne i. si. vsak primer, ki se pojavi-v njih 
poslovanju; >• "• • ,: :i 

c) uprave bolnic (državnih, vojaških,1 samoupravnih 
in privatnih) vsak primer z označbo, ali se »je bolnik 
vzprejel v bolnico v negovanje ali ne ш ali ga je poslal 
zdravnik ali je prišel sam. . : .• aii« 

Poleg tega so zavezane prijaviti vsak jasni ali; šumi 
ni primer pristojnemu zdravniku: : , ,,;• ,;!- ;., 

vse strokovne osebe, zaposlene v zdravstveni službi 
(sestre, strežnice, babice, desinfektorji itd.) primere, za 
katere zvedo, ko so v službi izven svoje ustanove; ' 

; . . § 5 . , • . . ' . ; • •:_..,! ! ! : : . ; > 

Če v kraju ni občinskega zdravnika, morajo 'poslati 
občine v 24. urah, ko zvedo za nalezljiva ali sumna 
obolenja, prijave prvostopnem» oblastvu obče uprave.,.,, 
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§ ö. 
Obvezno prijavo navedenih obolenj odreja po § 2. 

oblastvo obče uprave druge stopnje na predlog pristoj-, 
nega higienskega zavoda; zato mora ta stalno paziti pò 
pristojnih zdravnikih na njih gibanje v svojem okolišu. 
Svoj;Qdlok mora predložiti obče-upravno oKastvo druge 
stopnje centralnemu higienskemu zavodu in vsem ban
skim upravam. Ko prestane potreba, ukine prijavo oni, 
ki jo je odredil. ;, •• . 
.,-.••:•. • • . - • . . § 7 . 

'; Higienski zavod, zdravstveni domovi in ostale usta
nove'javljajo vse pr imere obolenj, zasl ed ene ob epide
miološkem preiskovanju in poslovanju, ki se morajo 
obvezno prijavljati, onemu pristojnemu zdravniku; v 
čigar okolišu se je ugotovilo obolenje. 

Prav tako javljajo bolnice primere nalezljivih bo
lezni, vzprejete v bolnično nego, ki se morajo obvezno 
prijavljati, pristojnemu zdravniku onega okoliša, kjer je 
bolnik obolel ali od koder je prišel kot bolan. 

§ S . - . • • • • • • • • -

Osebe in ustanove, naštete v § 3. pod a), b) in c), 
morajo odjaviti vsak prijavljeni primer, ki je bil v njih 
Begi, če bpjnik umre ali ozdravi. 
,,i Za-.bolnike: iz § 4. morajo to izvršiti pristojni zdrav

niki;,. ...... 
• . . ' . ' . . • | - - л - . . ; ; • . . . . . • • ' § 9 . . 

•'•'' Vse prijave se pošiljajo pristojnemu zdravniku one
ga' 'okoliša, kjer se je bolezen pojavila in od koder jé 
bolnik prišel, po danem obrazcu (obr.-Et:' 1, 2 in 3), 
najkesneje v 24. urah, ko se zve za bolezen, ob nevarnih 
boleznih (koleri, kugi, rumeni mrzlici, kozah, pegavici) 
pa takoj. 

Prijave se lahko podajajo ustno, brzojavno ali tele
fonski; vendar pa se mora izpolniti tudi v t e m . p r i m e r u 
poleg take prijave predpisani obrazec ter poslati pri
stojnemu zdravniku. 
•y-.r->r/. - , .,• ,: . ...§ i o . :••• • - • ,•' 

t : " Predpisani obrazec izpolnjujejo" v celoti zdravniki, 
1-ädär prijavljajo sami. Nezdravniki, ki predlože prijavo, 
izpolnijo vse točke razen onih, ki govore o diagnozi, : o 
higienskih razmerah in sanitetnih ukrepih. 

t,.-,---,-. ... .--' • • . , % 1 1 . / ; ; . : .• . - : 

'l i a Pristojni zdravnik mora skrbeti, da ima zadosti 
predpisanih obrazcev, ter .jih mora dajati brezplačno 
vsem. ki so zavezani prijavljati. 

' ' • / . - : . " ; . • . . ' . ' . . • : § 1 2 -

Pristojni zdravniki morajo takoj brzojavno naznaniti 
centralnemu higienskemu zavodu, banski upravi in hi
gienskemu zavodu, v čigar okolišu poslujejo, vsak pri-

"mer kuge, kolere in rumene mrzlice in vsak prvi primer 
koz in pegavice, za katerega zvedo ali sami ali iz prijave, 
kakor tudi vsako ugotovljeno epidemijo. 

§ 13. 
PrjjStojTïi zdravniki morajo voditi točno evidenco 

vseh prijavljenih primerov v posebej predpisanih knji
gah, .(obrazec št. 4), dokler ne ozdravijo ali ne umro, 
8 posebno pripombo, d a so bili vzprejeti v bolnično nego. 

•;' ! !.'" , ," !;V tv. :v § i 4 
V srezih, kjer je več srestoh zdrav%kov z razdelje-

•utai okolišem, grevzame dolžnosti pr i ja vi jen ja in voditev 

evidence sreski sanitetni referent s sedežem v sreskem 
kraju zâ ves' šrez. Ostali sreski referenti mu morajo po
šiljati prijave po predpisih pravilnika, kakor tudi zdrav
niki in ustanove, ki jih navaja § 3. 

: ; ' . . •.• § 1 5 . 

Pristojni zdravniki morajo stalno navajati vse zdrav
nike in ustanove v svojem okolišu na izpolnjevanje od
redb 'tega pravilnika, kontrolirati njih poslovanje v tej 
smeri, zahtevati in dajati vsa pojasnila ter po potrebi 
podajati pristojnim oblastvom obrazložene referate. 'Zla
sti morajo paziti na bolnike iz svojega okoliša, ki se' 
zdravijo v drugem šireza 

.•'.' ' i ; , . . • • - § Ш : , "• ,..- . ••. 

Vsak prijavljeni primer mora imeti svojo prijavno 
kar to . 'Kar te šumnih primerov se vodijo, ločeno. ; 

H. del: - Potòria; r ! " ; r '* 

§ :17. ' ' 
Pristojni zdravnik mora pošiljati ла : podstavki: ; pre

jetih prijav redno tedenska poročila.o gibanjmonih: na* 
lezljivih bolezni, ki se morajo obvezno; prijavljati, po 
danem obrazcu (obrazec št. 5). Ta poročila se sestavljajo, 
in pošiljajo. y 24. urah, zaključujejo pa se vsakega; 7., ÛJ, 
21. in poslednjega dne v mesecu. , : ;. .•,..-. 

Vsakega 6., 13., 20. in p redpos lednjega .dne^ mesecu 
morajo vsi občinskii .zdravniki, odnosno ^občine, <če na 
občinskega zdravnike, predložiti sreskemu načelniku po« 
ročilo o gibanju nalezljivih bolezni 

• • • , : • - • . . , - i - - - - § 1 8 : : : • ; . , . . - . •: ; . . • • ; . • • : , 

Poročila iz predhodnega paragrafa obsegajo samo 
zanesljive, dokazane pr imere/Zanje 'mora jo bi t i prijavne 
karte točno izpolnjene v vseh razpredelkih. 

...•••' ... • .'•• •.. , . г : . ч ; л ; , ; •• .'..U ,:W 

§19. 
Ce je. klinična djagnoza jasna in če je.bakteriološki 

izvid negativen, razen pri kugi in koleri, 'se mora pri
javiti obolenje po odredbah pravilnika. ' Г; "'; 

: • : • : . : • . . . . . . • : = . : , : . § 2 0 . . - . • , - ' • , • - . : , • • • . - . . , r 

Pristojni,zdravnik mora preizkusiti s pomočjo stro-' 
kovne ustanove svojega okoliša vsak primer, ,ki ga 
prijavi nezdraviuk ' ' / 

§ 21. . - .- •'.,;'. •. . : ,' _...-, 

Ce se pojav,, več obolenj za isto boleznijo v istem 
kraju in v kratkem času, je moči opustiti strogi pregled 
vseh prijavljenih primerov, kolikor je. tehnično neizved
ljiv, ter v tem primeru., prijavljati v poročilih t u d i . n e p r e , 
gledana obolenja. V takih primerih mora zlasti,. higieaskj 
zavod (zdravstveni dom) oditi na kra^epjdemije, da. pre-^ 
vzame posle za njeno zatiranje. ...,:>> 

§ 22. 

Poročila, sestavljena po predhodnih paragrafih ш 
označena' v § 17., pošilja sreski sanitetni' referent, od-
nosno mestna načelstva: •'•"? 

1. centralnemu higienskemu zavodu; "•••'". 
2. oddelku za' socialno politiko in narodno zdravje' 

banskö u p r a v e ; ' "'' .".',• 
8. zdravstvenemu domu ali higienskemu zavodu, '% 

čigar okolišu pjosluje^ 
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4 sosednjim srezom tujih držav, s katerimi je,skle
njena sanitarna konvencija, če je srez ali mesto ob meji. 

'§23. - , 
Ce ni nobenega primera nalezljivih bolezni, se poš

lje obrazec, predpisan po §§ 17. in 22., s pripombo: >Ni 
bilo obolenj.< 

§ 24 
Sreski sanitetni referent, odnosno mestna načelstva 

morajo pošiljati poročila (prijavo in odjavo) ob poedinih 
obolenjih z označbo imena in priimka, kraja in občin po 
danem obrazcu (obrazec št. 1 a) pristojnemu zdravstve
nemu domu, odnosno higienskemu zavodu, sosednjim 
erezom in načelniku sanitetne divizijske oblasti. Po členu 
129. službenih pravil II. delu, pošiljajo prijavo in odjavo 
o primerih nalezlijvih bolezni v hišah vojaških obvez
nikov na odsotstvu njih komande prve stopnje, in sicer 
y 24 urah, ko zvedo zanje. 

§25. 
Sreski sanitetni referent, odnosno mestna naüelstva 

morajo pošiljati epidemiološka poročila ob začetku in 
potem vsakih 15 dni, dokler ne prestane kuga, kolera. 
rumena mrzlica, koze, pegavica, trebušni tifus, povratni 
tifus, griža, škrlatinka, difterija, pristojnemu higienskemu 
zavodu (zdravstvenemu domu). 

Ta poročila se pošiljajo po danem obrazcu, ki obse
ga vse važnejše momente epidemiološkega značaja (ob
razec št 6). 

§ 26. 
Epidemiološka poročila se pošiljajo na zahtevo hi

gienskega zavoda tudi za ostale nalezljive bolezni, če 
ee pojavijo v epidemljski obliki. 

Ш. del. — Obdelava statističnega gradiva. 

§ 27: 
Higienski zavod, zdravstveni domovi postopajo na 

podstavi primerov, prijavljenih od sreskih sanitetnihre
feratov, odnosno mestnih načlstev, v zmislut preizkušanja 
in zatiranja nalezljivih bolezni po pravilniku, M je pred
pisan zanje. 

Centralnemu higienskemu zavodu pošiljajo na pod-
etavi prejetih epidemioloških podatkov epidemiološko 
poročilo vsak mesec o obolenjih z rednim poročilom o 
Bvojem poslovanju vred. 

§ 28. ...:._-.:. .:• 

Banska uprava ureja prejeto gradivo za vso bano
vino, odreja potrebne ukrèpeV ki so določeni z zakonom, 
ter pošilja centralnemu higienskemu zavodu po, § Ì7. 
tedenska poročila na istem obrazcu za vso banovino' po 
erezih. 

§29. 
Centralni higienski zavod vodi celokupno^.obvešče

valno službo po tem pravilniku, in sicer: i . vodi točno 
evidenco o pošiljanju poročil; 2. preizkuša njih točnost; 
8. obdeluje prejeto gradivo; 4 predpisuje obrazce in 
ekrbi za njih zalaganje; 5. dajo navodila y/nejasnih 
vprašanjih ih 6. daje obvestiìa o vsèm, kar se nanaša na 
obvezno prijavo odrejenih bolezni in na pošiljanje etati-

, ett&rih podatkov, • • • • ' • 

§30. 
Centralni higienski zavod sestavlja v 10. dneh za vso 

kraljevino tedenska poročila, razvrščena v skupine po 
banovinah in boleznih. 

§ 31. 
Redna tedenska poročila, sestavljena za vso kralje

vino, se objavljajo v >Službenih novinah«. Pošiljajo se: 
ministrstvu za socialno politiko in narodno zdravje, vsem 
higienskim zavodom, zdravstvenim domovom in banskim 
upravam, sanitetnemu oddelku in sanitetnemu odseku 
mornariškega oddelka ministrstva za vojsko in morna
rico, armijskim in divizijskim komandam, tujim državam^ 
s katerimi je sklenjena sanitarna konvencija, mednanxU 
nemu uradu za javno higieno, Ligi narodov in drugim 
strokovnim znanstvenim zavodom v državi in v inozem
stvu, s katerimi smo v reciprociteti. 

r 

32. 
Poročila za inozemstvo se pošiljajo v srbsko-hrvat-

skem in francoskem jeziku. 

§ 33. 
Sreski sanitetni referenti, odnosno mestna načelstva 

morajo pošiljati vsake tri mesece vse individualne Listine 
t. j . prijavljene in- točno izpolnjene karte z ugotovljeno 
diagnozo, oddelku za socialno politiko in narodno zdravje 
banske uprave. Ta oddelek jih mora čuvati v arhivu, 
razvrščene po mesecih, boleznih in srezih, ter po njih 
obdelovati statistično poedina vprašanja in probleme po 
potrebi in po^aredbah. 

.Centralni higienski zavod lahko zahteva po potrebi 
vse te listine zaradi statističnega urejanja in strokovne 
obdelave. 

IV. del. — Obïe odredbe. 

§ 3 4 
Kdor preirši odredbe tega pravilnika, se kaznuje 

po §§ 61. in 63. zakona o zatiranju nalezljivih bolezni, 
kolikor ne gre za kazniva dejanja po kazenskem zako
niku. 

§ 35. 
» 

Ta pravilnik stopi v veljavo takoj, ko se razglasi 
v >Službenib novinahc; z njim se nadomešča pravilnik 
H. br. 16707 г dne 26. maja 1927. 
S. br. 4948. 

Minister 
za socialno politiko 
in narodno zdravje: 

d*. M. Drinkovié e. r. 
Strinjam se s tem pravilnikom. 
Zak. br. 83. 

Predsednik 
ministrskega sveta 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant, : 
Njegovega' Veličanstva 

kralja; • 
divizijski general: 

Peter avkovié 3» r, 
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O b r a z e c St. 1. 

dne : 19... 

Prijava o nalezljivih boleznih 
na podstavi § 1. zakona o zatiranju nalezljivih bolezni iti 
§ 3. pravilnika o prijavljanju nalezljivih bolezni in zbiranju 

.. . . podatkov o njih gibanju : 

2. Ugotovljena ali sumna., 1. Bolezen ..... 

3. Bolezen ugotovljena (klinično, mikroskopski, bakte
riološki, eerloloSki) _ : .. 

4. Kraj in stanovanje „.., ....„._. ; 

6. Ime in priimek _ _ 6. Poklic _ 

7. Spol 8, Leta starosti ._ _ 

9. Dan obolenja 10. Ali le cepljen In kdaj „, _. 

11. Ali je kdo v rodbini cepljen in kdaj 

12. Kakšna je izolacija (doma, v bolnici) _ 

13. Potrebni ukrepi „_ __ „ 

14. Pripomba . 
"P"~ 

Izpolni sanitetni referent, 
ko prejme prijavo. 

Ozdravel - umrl _ 
Kdaj 

Podpis osebe, ki prijavlja 
bolezni. 

.. NB. Izpolniti le vse razpredelbe! Sreski sanitetni referent 
mora zahtevati od zdravnikov, naj izpolnijo vse rubrike. 

(Na zadnji strani.) 

Bolezni, obvezne za prijavo : 

.1. Cholera 

2. Pastis 

3. Pebris flava 

4. Variola vera 

5. Typhus exanth 

6. Typhus recurr. 

7. Typhus abd. 
paratyph. 

8. Dysenteria 

9. Scarlatina 

10. Diphteria 

11. Meningitis ce-

12. Encephalitis le-
thargica 

13. Erysipelas 

14< Malleus 

16. Tetanus 

16. Anthrax! 

17. Lepra 

18. Febris melit 

19. Lyssa 

20. Morbus iWeyli 

21. Poliomyelitis 
aouta 

rebrosp. epid. 22. Febris puerper. 

Ce se pojavljajo v večjem obsegu, 
se morajo prijavljati : ; 

1. Morbilli 

2. Pertussis 

3. Vari oeil a 

4. Rubeola 

5. Parotitis epid. 

6. Febris papat. 

7. Grippe 

8. Dengue .- ' • 
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St. o gibanju nalezljivih bolezni 

od dò srez—mesto banovina. 
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Pripomba: 

Podpis 

19 „.. 

(Na zadnji strani) 

Bolezni, ki se morajo 

1. Cholera 12. 
2. Pestis 
3. Febrie 13. 
4. Variola vere 14. 
5. Typhus exanth. 16. 
6. » reourr. 16. 
7. Grupa tifa 
8. Dysenteria 
9. 'Scarlatina 

10. Dyphteria 

11. Meningitis ce-
rebr. epld. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22 

prijaviti po § 1. 

Encephalitis 
lethargioa 
Erysipelas 
MalleuB 
Tetanus 
Anthrax 
Lepra 
Febris melit. 
Lyssa 
Morbus Weyli 
Poleomyelitis 
acuta 
Febris puerper. 

Ako je nrejeno, se prijavlja § 2. 

1. Morbilli 6. Parotitis epidem. 
2. Pertussis 6. Febrie papat. 
3. Varicella 7- Grippe 
4. Rubeola 8. Dengue 

Vselej pripisati bolezni, obvezne 
za prijavo, ki niso ornacene na prejšnji 
strani. 
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Sreski sanitetni referent 
Mestna sanitetna uprava v ... 

Obrazec lt. o. 

Epidemiološko poročilo 
o pojavu In gibanju , _.... v .;..—- ~ _ srez .«.—.,—,—™_ 
po § 1. zakona o zatiranju nalezljivih bolezni in §§ 26. in 27. pravilnika o prijavljanju nalezljivih bolezni 

in zbiranju podatkov o njih gibanju št — z dne — 

1. Ime 
zaknženega kraja, 

naselja 

Število 
hiš v 
kraju 

Število 
prebi
valcev 

Število 
zakuže-
nih hiš 

' 

Število oseb, 
obolelih 

od začetka 
bolezni' 

m. | ž. 

Priraslo 
od 
do 

1 

Kdaj je . 
začela 

epidemija 

Kdaj je bil 
razkrit prvi 

primer 

iKollko je 
bilo .prime
rov, preden 
geje bolezen 
• razkrila 

Koliko je 
bilo smrtnih 

- primerov 
m. •Zi 

Z. Oboleli y času od 

- do v... 
po letih starosti; 

izpod 1 1—5 

' ...... . 

ß—1Ü 11—15 

— 

16—20 

' 

21--30 31—40 41—50 51—60 preko 60 

" pokHc obolelih ali njih roditeljev: 

! 
• 

' . 

, 

1 
4. V kateri hiši se |e naipre| po|avila 

bolezen? 

5. Izvor tega prvega primera? Ali i e 
ta bolezen endemična v kraju? 

6. Kako se (e bolezen širila, z dotiko, : 
z živili, г vodo? 

7. Kaj fe vplivalo, da *e le širila bo
lezen dalle? (Običaji, poseli, po
greb, sedmina itd.) ' 

t • . • 

8. Ali so se izvršile bakteriološke In 
• seriološke preiskave? 

Uspeh?. 

9. Higienske razmere y obolelih hišah 
in krajih z o tirom na epidemije do
tične bolezni. 

10. Ali zahajalo v zakuierie hiše so
sedje in priialelji aji ratei? 

11. Ali so zvezani z dolično boleznilo 
kakšni običaji (skrivanje, vedeže
vanje itd.)? 

• 

. • ' • ' • ' 

• : ; • • • i 

' ' " " " - - - t. . . . . . . . . . , _ . . , 

. ' . . ' . • . . • • • . . • • • 

i * \ • . • . . . , . • ••„ . 

-. • ' 

, . • • ' . ' ' 
1 • • • • . . . . • - . . ' . . . . . . . . . . 

' . . . • 

-

•' • . - ' ' . • " ' , . ' ' ; * 

•_ . у ^ - " ' " " " ; - " • •••< . • -•*• •'-•• ' ; * ' - w - '№ 
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(Na zadnji etran! ) 

Kakšni ukrepi so se odredili: 

12. Izolacija (način in kraj) 
13. Dnevna desinfekcija (kdo jo je vršil in kako) 
14. Končna deäinfekcija — ~ 
16. Preiskovanje izvora infekcij 
16. Preiskovanje v drugih hišah in sosednih krajih 

17. Nadzorstvo nad sumnimi osebami 
18. Preiskovanje bacllonoscev 
19. Stanje v šolah 
20. Stanje javnih obratovalnic in prodajalnic živil 

21. Vakctnacija: 

Delna : 

Vsega naselja: 

V koliko 
hišah 

'Koliko je 
prebivalcev 

Koliko jih je bilo 
vakciniranih 

-

Koliko jih je bilo 
nev»kciniranih 

! 

22. Kaj se je storilo zoper one, ki se namenoma umičejo odrejenim ukrepom. 

dne. .....,„...19 -
MK*-< 

81. 

Na podstavi § 5. o pomoči za asanacijo vasi predpi
sujem v sporazumu z ministrom za gradbe 

Pravilnik 
o izvedbi del za asanacijo vasi.* 

' . " . ' § . . 1 . '..". ' • • ' 

Po določilu § 3. zakona o pomoči za asanacijo vasi 
daje minister za socialno politiko in narodno zdravje 
kraljevskim banskim upravam potrebna sredstva. 

. . ' • § 2 » . ••• 

Brezobrestna posojila se dajejo za asanacijo vasi, 
ki imajo manj ko 2000 prebivalcev. 

Za. vasi, ki ne tvorijo ene upravne občine, kakor 
tudi za zadruge in poediùce, ве dovoljujejo brezobrest
na posojila upravni občini, na koje področju je vas. — 
'tJpravna občina mora prevzeti v tem primeru obveze, 

Sredvidene v § 4. zakona ò pomoči za asanacijo vasi. 
, pravna občina' skrbi sama za prenos teh obvez na vas, 
oziroma na zadruge ali poedinca. 

.:,...• >Službene n0vtne< kraljevine Jugoslavije z dne 
£0, maja 1930., Štev, 120/XLIV,. 

§ 3 . •• - ••.:;.:.. 

Upravne občine pošiljajo prošnje za dovolitev brez
obrestnih posojil kraljevski banski upravi po pristoj: 
nem higienskem zavodu. Higienski zavod predloži 
prošnje s svojim mnenjem kraljevski banski upravi. 

Upravna občina mora prošnji za dovolitev brez
obrestnega posojila priložiti: • 

1. vse potrebne načrte, priprave in proračune s 
tehniškimi pogoji za nameravana asanacijska dela; 

2. prepis sklepa občinskega odbora, s katerim se 
zavezuje: 

a) da prispeva najmanj 60% vseh predvidenih iz
datkov za nameravana dela za asanacijo, bodisi v de
narju, bodisi v delovni sili; pri obvezi o dajanju delov
ne sile se mora priložiti tudi dovoljenje pristojnega 
upravnega oblast va; 

b) da povrne brezobrestno posojilo, ko bo dovolje
no, v desetih letih z amortizacijo, ki jo odobri pò na
črtu občine banska uprava; 

c) da pristaja na vsa določila pravilnika o izvedbi 
del za asanacijo vasi; ; 

č) da, prevzame vse izvršene javne asanacijske na
prave za svojo lastnino; in da jih bo vzdrževala po' na
vodilih higienskega zavoda] 
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d) da bo na svoje stroške izvršila popravila, ki se 
bodo na asanacijskem predmetu sčasoma pokazala za 
potrebna. 

§ 5 . 
Prošnje, ki po § 4. tega pravilnika niso pravilno 

sestavljene, vrne higienski zavod neposredno upravni 
občini s pripombami in navodili, kako jih naj pravilno 
sestavi. 

Higienski zavod lahko odbije prošnje, ako je kredit 
izčrpan ali ako se prošnje dopošljejo vnovič brez po
trebnih prilog. 

§ 6 -
Ko se dovoli brezobrestno posojilo in preden se 

začno dela za asanacijo, mora upravna občina zahtevati 
od pristojnega upravnega oblastva gradbeno dovoljenje, 
kadar pa gre za vodovod, tedaj tudi vodopravno dovo
ljenje. Ta dovoljenja se morajo izdati najdalj v roku 
30 dni. 

Eventualni stroški '• za izdajo dovoljenja gredo na 
breme kredita upravnih oblastev. 

§ 7. 
Upravna občina določi za izvedbo del za asanacijo 

odbor 3 do 5 oseb, ki je odgovoren za pravilno izvedbo 
teh del, in ki vrši izplačila in predloži od občine odobre
ne obračune higienskemu zavodu. 

Sestavo krajevnega odbora javi upravna občina hi
gienskemu zavodu, ki je dolžna po »anitetsko-tehničnem 
oddelku oznameniti dela na terenu, nadzirati pravilno 
izvedbo del po odobrenih načrtih, kakor- tudi pravilno 
porabo in uporabo od občine dane delovne sile. 

Stroški za nadzorovanje gredo na breme kredita 
higienskega zavoda. 

§8. 
Dovoljena brezobrestna posojila nakazuje kraljev* 

ska banska uprava občini, ki je odgovorna za pravilno 
obračunavanje izdatkov. 

Po dovršitvi asanacijskih del predloži občina končni 
obračun higienskemu zavodu, ki ga pošlje kraljevski 
banski upravi. 

§ 9. 
Dela za asanacijo sme vršiti občina v. čisti ali me-

Sani režiji, ali s pomočjo licitacij; po katerem izmed teh 
načinov se bodo vršila dela, odloči za vsak primer.kra
ljevska banska uprava po predlogu higienskega zavoda. 

§ io. 
Ako se dela za asanacijo vrše v režiji, sklepa na

bavke in akordne pogodbe občina z odobrenjem higien
skega zavoda. 

' § 11. 
Ako se pri delih pokažejo nerednosti in zlorabe v 

izpolnjevanju od občine prevzetih obvez, sme kraljavska 
banska uprava na predlog higienskega zavoda ustaviti 
dajanje brezobrestnega posojila. V tem primeru mora 
občina v zakonitem roku vrniti že izplačane in potroše
ne obroke posojila. 

§ 1 2 . 
Po dovršenih delih mora upravna občina v roku 14 

dni zahtevali kolavdacijo od upravnega oblastva, M je 
izdalo gradbeno dovoljenje. Spisi o kolavdaciji se prilo
žijo končnemu obračunu. 

Stroški kolavdacije gredo na breme kredita uprav
nih oblastev za njihove organe, na breme kredita higi
enskega zavoda pa za njegove organe. 

§ 1 3 . " ' " " " " ) 

Desetletni rok za vračanje brezobrestnih posojil te4 
če od prvega dne tistega meseca, ki sledi izplačilu zad-j 
njega obroka posojila. •••• / .'••' • 

Obroke za odplačilo posojila nakazuje občina kr^j 
ljevski banski upravi, ki jih izroča pristojni podružnici 
državne hipotekarne banke za sanitetski fond na korist 
računa >fond za asanacijo vasi«. ( 

• . • . • . • • . - . . . • ' . : ; 

§ 14. ••,..:: 4M .<• 
Higienski zavodi morajo stalno -nadzorovati ze ! iz

vršena dela za asanacijo vasi, jih imeti v razvidu in sta
viti kraljevskim banskim upravam predloge o-vzd-rževa-
nju izdelanih objektov, kakor tudi predlagati poročila 
o stanju, v katerem so izvršena dela.. Ta .poročila.pred* 
loži kraljevski banski upravi higienski zavod 1. januar-? 
ja in 1. julija vsakega leta. • У' ; I 

Prav tako morajo higienski zavodi dajati standard-I 
ne načrte za izvedbo-poedinih del za asanacijo vasi, i ] 

§i5. 7 " 7"7~ "T7" ! 
Ta pravilnik velja od dne, ko se objavi v >Službe-| 

nih novinah«. [ 
V B e o g r a d u , dne 12. maja 1930. S. št.2856/3o| 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje: \ 

dt.M. Drinkffviés. r. * 
Strinjam se s tem. pravilnikom,» 

K. broj 34.052/30. ,.,,, 

Minister za gradnje: 
Fil. J. Trifunović s. r. 

32. 

Na podstavi § 87.^. odstavka ,1Ц zakona o organi
zaciji finančne uprave ter "v zvezi s p'ravilnikom o oprav
ljanju državnih strokovnih izpitov, v resor ju «ministrstva 
za finance predpisujem za opravljanje višjega državne
ga strokovnega izpita uradnikov naslednji 

Pravilnik 
za opravljanje višjega, državnega strokovnega 

izpita davčnih uradnikov.* 

' Č l e n 1 . • • ! : - ; ! ' : " i ' '••'• "'• 

Pravica do opravljanja višjega državnega strokov-, 
nega izpita se doseže po dovršitviJ.Ó Igt (fržavne službe.' 

..Člen 2. , ,. .• ,. .„, .. ., . .,', 
Višji državni strokovni izpi t ' je obvezen га yšeJ 

davčne uradnike za prestop v glavne delovne ekupitìe^ 

>Službene novine« kraljevine Jugoslavije z d»« 30. 
maja 1930., štev. 120/XLIV, •."•••• v 
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Člen 3. 
.. Izpit se opravlja dvakrat na leto, in sicer meseca 

junija in decembra. Kandidat je, ki želijo delati izpit, 
morajo vložiti svoje prijave po službeni poti izpraše-
valni komisiji najdalj do 15. maja, oziroma do 15. 
novembra. 

Izpit še sme ponoviti samo enkrat; v tem primeru 
sme. predsednik komisije izpremeniti gornje rokove. 

Dovoljenje za opravljanje izpita daje predsednik 
komisije, ki določi hkratu tudi dan izpita. 

Kandidatje nimajo pravice do potnih stroškov in 
dnevnic za Čas, ko opravljajo izpit. 

' Člen 5. 
Višji državni strokovni izpit za davčne uradnike 

se opravlja, v davčnem oddelku. 

Člen 6. 
Izpraševalno komisijo sestavljajo predsednik in 4 

Slani. Predsedniku in vsakemu članu komisije se posta
vi' tudi. po en' namestnik. 

' ^saka komisija ima tudi zapisnikarja; ki ga ime-
njije predsednik komisije. : 

Predsednika, člane komisije in njih namestnike 
imenuje, minister, zâ finance ob začetku vsakega leta. 

Za člane izpraševalnih komisij se postavljajo urad
niki glavnih ' skupin I. kategorije. 

•>'• • . . Člen 7. 
Izpiti so pismeni in ustni. 

Člen 8. 
. Na. pismenem izpitu morajo kandidatje izdelati tri 

naloge* eno iz .zakona o neposrednih, davkih, drugo iz 
zakona..,o jtflksah in tretjo iz blagajniške službe. 

Naloge določa predsednik komisije, v sporazumu s 
člani komisije., ••• 

v. Pismeni izpit traja 6 ur brez prekinitve. Kandidatje 
ste /smejo posluževati vseh potrebnih zakonov. Pismene 
izpite' nadzoruje član komisije. 

';./ '' ' ' • • ' ' . ' Člen 9. 
Predmeti ustnega višjega strokovnega izpita davč

nih uradnikov so: 
1. Zakon o neposrednih, davkih z vsemi izpremem-

bami in dopolnitvami, kakor tudi postopki дп pravilniki, 
izdariimi tlel njegovi podstavi; 

! 2. zakon'o davku na poslovni promet 9 pravilnikom 
o tìjegóvem izvrševanju; . . 

3. uredba o zavarovanju, prisilnem izterjanju in ne
izterljivosti, davkov; 
>... $ч i uredba,, o postopku po davčnih prestopkih; 

i!./;6. uredba, o, odpisu davka, v primeru elementarne 
,Škpde;;. ',.; „•',.'•,.'[•, . ; : 

6. zakpn: o .taksah, pristojbinah z vsemi izpremem-
bami in dopolnityami, kakor .tudi postopki in.pravil
niki; izđa'riinii nd njegovi podstavi; 

'.'•' ',7.' kakòn': o' državni trošarini z vsemi izprememba-
pi i ' ïn ' popolnitvami, kakor tudi postopki in pravilniki, 
i^àriiini nia njegovi. podslàVi; 
1" 8.'zakon o 'finančni kontroli z vsemi ìzpremem-

• Dami; ' •''' • " 

9. zakon o državnem računovodstvu; 
10. pravilnik za poslovanje oddelka računovodstva 

finančnih direkcij in za računovodstveno blagajniško 
poslovanje davčnih uprav; 

11. zakon o glavni kontroli; 
12. zakon o državnih monopolih; 
13. zakon o uredbi vrhovne državne uprave; 
14. zakon o kraljevski oblasti in vrhovni državni 

upravi; 
15. zakon o nazivu in razdelitvi kraljivine na uprav

na področja; • 
16. zakon o organizaciji finančne uprave; 
17. zakon o pobijanju zlorab v službeni dolžnosti; 

• 18. zakon o državnem svetu in o upravnih sodiščih 
hkratu z uredbo o poslovnem redu v državnem svetu 
in v upravnih sodiščih z vsemi izpremembami; 

19. zakon o civilnih uradnikih in ostalih državnih 
uslužbencih. 

Člen 10. 
Na ustnem izpitu mora dobiti kandidat vprašanja 

iz vseh predmetov. 

Člen 11. 
Pismene naloge in ustni odgovori se ocen ja Jo z 

»odlično«, >prav dobro«, >dobro«, >slabo«. Na podstavi 
pismenih nalog in ustnih odgovorov sklepa izpraševalna • 
komisija o izpitu. Sklep se mora glasiti, da je kandidat 
opravil izpit >z odličnim«, >s prav dobrim« ali »dobrim 
uspehom« ali da ni opravil izpita. 

O ocenah pismenih nalog in ustnih odgovorov, ka-; 
kor tudi o izpitu se sklepa z večino glasov., 

Člen 12. 
Rezultat izpita se priobči kandidatu takoj, Ako je 

opravil izpita se mu izda o tem izpričevalo, M ga pod
piše predsednik komisije in zapisnikar.; 

Rezultat izpita se dostavi tudi starešini dotičnega 
uslužbenca. 

Opravljeni izpit se vpiše v uslužbenski list. . 

Člen 13. 
Ako se izpit ponavlja, se mora opraviti v celoti. 

" • .• . Člen 14. 
Na ustnem izpitu se piše zapisnik, v katerega se 

vpisuje: kraj in dan izpita, imena, priimki, in zvanje 
članov komisije, zapisnikarja in kandidata ter rezultat 
izpita. 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in zapisnikar; 
Zap"i*nik se shrani skupaj s pismenimi nalogami 

v arhivu pristojnega oblastva, !'ier se opravlja izpit. 

Člen 15. 
Kandidatje, ki opravljajo izpit, nosijo tudi stroške 

za Člane in zapisnikarja izpraševalnih odborov. Hono-* 
rar se položi zapisnikarju pred začetkom pismenih iz
pitov. 

Višina honorarja se določi za vsakega člana od vsa
kega kandidata, in sicer: 

za vsakega člana od kandidata po 100 Din. 
Delovodju izpraševalne komisije pripada honorar 

od vsakega kandidata po 20% manje od honorarja, do
ločenega za člane komisije. 
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Člen. 16. -.• 
Ta pravilnik stopi v Veljavo, ko se objavi v: »Služ

benih novinahc. 
Štev. 36536/HI.,. dne 17. maja 1930. 

Minister za finance: 
dr. S. Šverljuga s. r. 

33. 

Razne objave iz „Službenih 
novin". 

Številka 107 z dne 13. maja 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. aprila 

1930.: Postavljen je na sedanjem službenem mestu za po
močnika knjižničarja s pravicami uradnika 6. skupine 
I. kategorije dr. Rus J o ž e , pomočnik knjižničarja, 
uradnik 7. skupine I. kategorije pri državni knjižnici 
v Ljubljani 

Številka 108 z dne 14 maja 1930.: 
Odlok ministrstva pravde z dne 1. maja 1930., Štev. 

3960: Potrjen je za stalnega z dnem 21. februarja 1930. 
sodniški pripravnik pri okrožnem sodišču v Celju, K r a u t 
V l a d i m i r , in z dnem 1. maja 1930. pomaknjen v 
8. skupino I. kategorije. 

Odlok ministrstva pravde z dne 1. maja 1930., štev. 
39608: Potrjen je za stalnega z dnem 30. decembra 1928. 
sodniški pripravnik pri okrajnem sodišču v Brežicah, 
Boa B o g o m i r , in pomaknjen z dnem 1. maja 1930. v 
8. skupino I. kategorije. 

Odlok ministrstva pravde z dne 1. maja 193Ó., štev. 
39608: Potrjen je za stalnega z dnem 28. februarja 1930. 
sodniški pripravnik pri okrožnem sodišču v Celju, S t a n 
t e J e r n e j , in z dnem 1. maja 1930. pomaknjen v 8. 
ekupino I. kategorije. 

Številka. 109 z dne 15. maja 1930.: 
Odlok ministrstva za notranje posle z dne 18. aprila 

1930., IIL.br. 21275: Premeščen je po službeni potrebi v 
dosedanji kategoriji, skupini in stopnji osnovne plače k 
upravi policije v Ljubljani : G o r š i č J a n k o , nadzornik 
policijskih agentov, uradnik 4 skupine II. kategorije z 
9. stopnjo osnovne plače pri predstojništvu mestne policije 
v Mariboru. 

':, . . t. 

Številka 110 z dne 16. maja 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. marca 

1930.: Napredovali so: V 4 a skupino I. kategorije: dr. 
Č e m e r J o s i p , sodnik okrajnega sodišča pri Sv. Le
nartu v Slov. gor. y 4 skupini L kategorije; B o ž i č J a -
k o b , sodnik okrožnega sodišča v Celju v 5. skupini L 
kategorije, in T o r n i n e M i l a n , sodnik okrajnega so
dišča v Slovenjgradcu v 5. skupini L kategorije; v 5. sku
pino I. kategorije: Müller Janko, sodnik okrajnega sodišča 
v Konjicah v 6. skupini L kategorije, S t e f a n e i o s a 
F r a n jo,'sodnik okrajnega sodišča v Ptuju v 6. skupini 
L kategorije, indr. M o h a r F r a n j o , sodnik okrajnega 
sodišča v Ložu v 6. skupini L kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. aprila 
1930.: Napredoval je na sedanjem službenem mestu za ar
hivskega uradnika 1. skupine III. kategorije: B l a n c 
F r a n c , Uradnik 2. skupine III. kategorije univerze kra
lja Aleksandra Prvega v Ljubljani. 

Odlok ministrstva zafinance z dne 17. marca 1930.: 
Postavljen je pri monopolskem, skladišču v Ljubljani za 
pomočnika skladiščnika v 2. skupini III. kategorije Z e -
l e n k o F r a n c , arhivski uradnik 3. skupine III., katego
rije tega skladišča in pri tobačni tvornici v Ljubljani za 
pomočnika skladiščnika v '3. skupini III. kategorije V a l - ' 
p o t i c . J o s i p , uradniški pripravnik 4 skupine III. ka
tegorije te tvornice. 

S svojim odlokom od 11. aprila 1930., br. 25326, je 
manister za finance na osnovi čl. 5., točka 5., zakona o 
taksah osvobodil P r o s t o v o l j n o g a s i l n o d r u 
š t v o v P t u j u plačevanja taks po tar. br. 1. taksne 
tarife za vse vloge in prošnje, naslovljene na državna 
oblastva, izvzemši one v civilnopravnem postopku. 

; Številka 111 z dne 17. maja 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. aprila 

1930.: Premeščen je k primorski direkciji pošte in, tele
grafa v Splitu: administrativni uradnik 2. skupine, II. ka-
tegorije K a t i c M i 1 o š , administrativni uradnik iste 
skupine in kategorije pri dravski direkciji pošte in tele
grafa v Ljubljani. 

Z odlokom ministrstva za zgradbe z dne 10. maja 
1930., br. 33697, je inž. U m e k u A n t o n u i z Ljubljane 
odobrena javna praksa na vsem ozemlju kraljevine, spe
cialno v stavbni stroki. 

številka 112 z dne 19. maja 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 80. aprila 

1930.: Postavljen je pri kraljevski banski upravi v Ljub« 
ljani za šolskega nadzornika s pravicami uradnika 5. sku
pine L kategorije S m i č i k l a s P e t e r , oblastni šolski 
nadzornik v Beogradu, uradnik iste skupine in kategorije. 

Odlok ministrstva zà trgovino in industrijo z dne ,2. 
maja 1930., I. br. 13349/0: Postavljen je na sedanjem služ
benem mestu za stalnega kontrolorja mer v 4 skupini ,11. 
kategorije z osnovno plačo 2. stopnje F o j k a r J o s i p , 
pripravnik - kontrolor mer v 5. skupini II. kategorije pri 
kontroli mer in dragocenih kovin v Mariboru. : 

Številka 113 z dne 20. maja 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. aprila 

1930.: Odlikovan je. z redom Belega orla pete, stopnje dr. 
Böhm Ludovik, upokojeni direktor državne trgovske aka
demije v Ljubljani 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 4 aprila 
1930.: Posta vi jen je pri kraljevski, banski upravi Dravske 
banovine za načelnika oddelka za trgovino, obrt In indu
strijo v 3. a skupim I. kategorije dr. M a m R u d o i l ) 
načelnik 8. skupine I. kategorije tega oddelka. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dné i. aprila 
1930.: Postavljen je pri glavni podružnici Državne hipo
tekama banke v Ljubljani za uradnika 6. skupine I. kater 
gorije s i . stopnjo osnovne, .plače јц za „vršilca dolžnosti 
upravnika B u la j i ć Ni k o l a , diplomirani, pravnik uni
verze v Grenoblu in uradnik Državne nipotekarne banHö 
y ostavki. 
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Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 14. aprila 
1930.: Postavljen je za direktorja v 4. a skupini I. ktegori-
je državne trgovske akademije v Ljubljani dr. P i r j e v e c 
K a r e l , profesor iste skupine in kategorije te akademije. 

Številka 116 z dne 23. maja 1930.. 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 20. maja 

1930.: Postavljen je za kraljevskega ministra brez port
felja dr. S h v e g e l l v a n , posestnik. 

številka 118 z dne 27. maja 1930.,: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. aprila 

/930.: Postavljena sta pri kraljevski banski upravi v Ljub
ljani: za banskega inšpektorja s pravicami uradnika 4. a 
skupine I. kategorije dr. K o t n i k F r a n c , prosvetni 
inspektor bivše mariborske oblasti, uradnik iste skupine 
in kategorije, in za banskega šolskega nadzornika s pravi
cami uradnika 1. skupine 11. kategorije L u ž a r F o r t u -
n a t , oblastni šolski nadzornik bivše ljubljanske oblasti, 
uradnik iste skupine in kategorije. 

Odlok ministrstva za zgradbe z dne 29. aprila 1930.: 
Premeščeni so: k primorski direkciji, pošte in telegrafa 
v Splitu: S t a n o j e v i ć D r a g o s l a v , pristav 8. sku

pine I. kategorije z osnovno plačo 3. stopnje dravske di
rekcije pošte in telegrafa v Ljubljani; k poètaeaiu m tele
grafskem uradu v Ljubljani 2: F a j d i g a L j u b i c a , 
pripravnica 5. skupine II. kategorije z osnovno plačo 2. 
stopnje poštnega in telegrafskega urada v Ljubljani 1 (po 
službeni potrebi); k poštnemu in telegrafskem« oradu 
v Ljutomeru: S a v n i k A n g e l a , p. t. manipulantinja 3. 
skupine III. kategorije z 2. stopnjo osnovne plače poštne
ga in telegrafskega urada v Mariboru (na prošnjo); k 
poštnemu in telegrafskemu uradu v Mariboru: K u r i n -
č i č P a v 1 a , p. t. manipulantinja 3. skupine III. katego
rije z 2. stopnjo osnovne plače poštnega in telegrafskega 
urada v Ljutomeru (na prošnjo); k 35. terenski telegraf-
sko-telefonski sekciji v Celju: Rogi J o s i p i n a , arhiv
ska uradnica 2. skupine III. kategorije 10. terenske tele-
grafsko-telefonske sekcije v Mariboru (po službeni po
trebi). 

Številka 121 z dne 31. maja 1930. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 17. maja 
1930 : Postavljen je za sreskega načelnika sreza Čabar y 
6. skupini I. kategorije z osnovno plačo 5. stopnje R u š « 
n j a k I v o , višji pristav tega sreökega načelstva y 7., 
skupini I. kategorije z osnovno plačo 5. stopnje. 

<*• : 

Izdaia kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik- Pohar /Robert v Ljubljani 
•••V. TiaJta in- .zalaga; Tiskarna »Merkur« s Ljubljani; njen predstavnik: Otmär Michalek v Ljubljani. 



Po&tniiia plaëana т gotovini. 

K R A L J E V I N A J Ü G O S LA\ I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

10. kos. V LJUBLJANI, dne 27. junija 1930. Letnik L 

V S E B I N A 
34. Zakou o draginjskih dokladah/častnikov, vojaških uradni

kov, podčastnikov in gojencev vojaških akademij. 
Zakon o izpremembah «in dopolnitvah zakona o neposrednih 
davkih. 
Pravilnik k zakonu o izpremembah in dopolnitvah zakona 
o neposrednih davkih. 
Pravila O opravljanju učiteljskega izpita za začasne učitelje 
in učiteljice narodnih šol, ki nimajo popolne kvalifikacije 
za stalne učitelje. 

35. 

87 

38. Izpremembe in dopolnitve v uredbi filozofske fakultete т 
Beogradu. 

39. Odredba o uradnih nazivih banovinskih • zavodov, ustanov 
in podjetij Dravske banovine. • * 

40. Razglas kraljevske banske uprave Dravske banovine, proti 
pijančevanju • in • nespodobnemu obnašanju. ' ' ' ! . 
Razne objave iz »Službenih novin«. • i 41 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

34. 

Mi 

Aleksander I., 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega zastop
nika ministra za finance in po zaslišanju predsednika 
Našega ministrskega sveta: 

Zakon 
o draginjskih dokladah Častnikov, vojaških urad-
nikov/podčastnjkov in gojencev vojaških akademij.* 

§ 1-
•: Častnikom, vojaškim uradnikom, podčastnikom in go

jencem vojaških akademij pripadajo tudi potem, ko je 
stopil v veljavo zakon o ustrojstvu vojske in mornarice z 
dne 6. septembra 1929, osebne, rodbinske in stanarinske 
draginjske doklade v zneskih in po pogojih, predpisanih 
v'"odloSbT'ministrskega sveta DR Br. 7500 z dne 23. ja
nuarja 1924 in v njegovih izpremembah in dopolnitvah 
DR Br. 2'Шо ž dne 28. februarja 1924 in DR Br. 99.000 
z dne 23. julija 1926. 

§2. 
Predsednik ministrskega sveta se pooblašča, da sme 

na predlog ministra za finance, doklade iz § 1 tega za
kona povečati, zmanjšati ali ukiniti. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z. dne 
16. maja 1930, gt, 110/XL, 

§ 3 . 
Ta zakon dobi obvezno moč, ko se razglasi v >Službe-

nih novinah«. 
V N i š k i B a n j i , dne 7. maja 1930. 

Aleksander s.'r. 

, Zastopnik ministra ,. . 
za finance, 

\ , ' minister brez portfelja,: r, 
Nik. T. Ûzunovié 8.T. :; 

Videl in. pritisnil 
državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. M. Srškić s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta < 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja 
divizijski general: 
Peter Živković a. r. 

. ' 8 5 . . '• . ' • ; • ; • • ' . ' ; , ; . , • ; . . ' " * • ' 

Mi " ' ' • [". V V 

Aleksander L, 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, ' 
predpisujemo in proglašamo na predlog našega ministra 
za finance in po zaslišanju predsednika Našega ministr
skega sveta: 

Zakon 
o izpremembah in dopolnitvah zakona 

o neposrednih davkih.* 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavijec z '• dne 
27. maja 1930, št. 118/XT ^. — Zakon glej v >Uradnefli 
listu« z dne 15.- marca 19bj, št. 75/26, 



- 116 -

Zakon o neposrednih davkih z dne 8. februarja 1928 
z njegovimi poznejšimi izpremembami in dopolni mi se 
izpreminja in dopolnjuje tako: 

se črtata besedi: >in 
§ 1 . 

V tretjem odstavku člena 4. 
predhodnega«. 

. ' %i-
-, Točka 2., čl. 27., se izpreminja in se glasi: 

>2. Dopolnilni davek po vsoti skupnega katastrskega 
čistega dohodka vsega davku zavezanega zemljišča istega 
zavezanca <v območju ene davčne uprave, zmanjšanega za 
ustrezni del katastrskega čistega dohodka, od katerega se 
je prejSnje leto odpisal davek zaradi elementarne škode 
(člen 12.). 

Dopolnilni davek znaša na osnovi, po. katastrskem 
Sistem dohodku.po prejšnjem odstavku: 

do 
preko 2.000 do 
preko 4.000 do 
preko 6.000 do 
preko 8.000 do 
preko 10.000 do 
preko 12.000 do 
preko 15.000 do 
preko 20.000 do 
preko 30.000 do 

2000 Din 
4.000 Din 
6.000 Din 
8.000 Din 

10.000 Din 
12.000 Din' 
15.000 Din 
20.000 Din 
30.000 Din 
50.000 Din 

preko 50.000 do 100.000 Din 
preko 100.000 Din 

• • • . 
• • • 
t • • 

• • •. i 

• • • 
• • • 

» « * 

• • * 

. . 2-0% 
. 3-0% 
. 3-5% 
. 4-0% 

. 5-0% 

. 5-5% 

. 6-0% 

. 6-5% 

. 7-0% 

. 7-5% 

. 8-0% 

Na skupni katastrski čisti dohodek, ki ne presega 
1.000 Din, sé ne plačuje dopolnilni davek. 

Dopolnilni davek po višji stopnji ne more biti večji 
od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za raz
liko, zaradi katere ee uporablja višja etopnja. 

Na dopolnilni davek se ne morejo nalagati nikake 
samoupravne dòkiade.« 

" § 3 ' 
V členu 30., drugi odstavek, se dodajo po besedi 

>zakloni« besede: pletene zgradbe ali njim ustrezne pri
mitivne zgradbe, zložene iz neobdelanega kamna. 

: : . v ; . ; • , : . : • • § 4 . 

V,Členu 32., točka' 2., se dodaja: >ali služijo nepo
sredno za stanovanje državnih ali samoupravnih usluž
bencev, kolikor po samoupravne edinke po zakonu ali 
pogodbi zavezane dajati tëm uslužbencem stanovanje v 
naravi«. 

V členu 32., točka 4*, se dodaja: >verski, kulturno 
zgodovinski spomeniki, zgradbe, ki se uporabljajo ne
posredno za cerkveno-prosvetne namene, zavodi za cer
kvene potrebe, ârhiêrejski, nadškofijski, škofijski in 
župnijski domovi, kakor tudi domovi, ki se dajejo nepo
sredno za stanovanja verskjjn poglavarjem in duhovni
kom ostalih z zakonom, priznanih veroizpovedanj.< 

V členu 34. se dodaja nova točka: >4. za zgradbe, 
izvzemši državne, zgradbe in zgradbe samoupravnih edi-
Jiic, za katere je prijavljena letna kosmata najemnina v 
vrednosti, manjši od običajne kosmate najemnine, ki se 
more po prilikah predmeta, kraja, časa in namena za 

njo doseči, se ugotovi davčna osnova pp določilu točke 2., 
toda s tem se davčni zavezanec ne oprošča odgovornosti 
po členu 142. zakona o neposrednih davkih.« • 

§ 6-
V členu 37., II. odstavek, se namesto besed: >tft 

davčna olajšava se daje za 20 let v krajih s preko 60.000 
prebivalci, v ostalih pa za 10 let za vse zgradbe, ki so« 
postavlja: »ta davčna olajšava se daje: za 20 let v krajih 
s preko 50.000 prebivalci, potem v krajih, v katerih je 
sedež banovine, v mestu Sušaku in za zgradbe v okoiiSni 
črti v krajih, ki se po členu 36. proglase za kopališča in 
letovišča, v ostalih krajih pa za 10 let, za vse zgradbe/ 
ki so«. 

Na koncu člena 37. se dostavljajo novi odstavki, ki 
se glase: 

>Zgradbe ali deli zgradb z davčnimi olajšavami niso 
zavezane nikakemu samoupravnemu davku in samo
upravni dokladi. Na ostale zgradbe, na katere se sme 
odmeriti samoupravna doklada na neposredni davek, se 
ne more nalagati nikaka samostojna, samoupravna dav
ščina v zvezi z zakupnim razmerjem (gostaščina). ' 

III. Za zgradbe po vaseh, zunaj mestnih, kopaliških 
in letoviških okolišev, ki niso oproščene davka po čl. 32. 
in se ne dajejo v najem, in ki služijo izključno za stano
vanje poljedelcem in malim obrtnikom, se odmerja zgra-
darina, osnovna in dopolnilna, po številu prostorov za 
stanovanje in kosmati najemnini, ugotovljeni v naslednji 
tabeli: 

V vaseh neglede na 
število prebivalcev 

V vaseh s sedežem sreza 
in zuna) okoliša mest, 

kopališč in letovišč 

Kosmata najemnina dinarjev 

1. 300.— 400'— 
2. 550-— 700*— 
3. 750-- 950--
4. 900— 1150-— 
5. 1000-— 1300'-^ 

vsak prostor nad pet 
sob 75-— 100-— 

S prostori za stanovanje se razumeva vsak oddelek, 
ki je prirejen ali je prikladen za stanovanje. 

Samo tisti obrtnik se smatra za malega obrtnika, ki 
ne dela z več nego dvema pomočnikoma. 

Ako se take zgradbe v tèku leta dajo vnajenVse 
odmeri davek, počenši z mesecem, ki sledi času, ko se 
je dala zgradba v najem, po točki I., 1. in 2., člena 37. 

Posestniki zgradb, omenjenih v točki III., niso dolžni 
podajati letne prijave o višini dohodka zgradbe, dokler 
je ne dajo v najem. Davek od takih zgradb se odmerja 
na osnovi katastrskih podatkov. .,..', >. 

' § ' • ' 7 . : - • • _ • _ _ , : . 

Na koncu člena 40. se dostavljata dva nova Odstavka, 
ki se glasita: 

>Za zgradbe, ki uživajo davčno olajšavo po členu 37., 
točka II., se ne dovoljuje odpis po tem členu. Po tem 
členu se odpisuje davek na podstavi predloženih prijav 
dvakrat na leto, in sicer: za prvih 6 mesecev davčnega 
leta meseca julija, za drugih 6 mesecev pa meseca Ja
nuarja.« -. ' ••'' 

§8. 
V čl. 42. pod naslovom >druga skupina«, v točki i^ 

se dostavlja: >mali prodajalci monopolskih stvari, taksnih 
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vrednosti, poštnih in davčnih znamk in kolektorji srečk 
razredne loterije.« 

V istem členu pod naslovom »tr et ja skupina« se do
daja nov stavek, ki se glasi: >Semkaj spadajo izvoščki 
(enovprežniki), fijakerji in avtotaksi, ako vršijo posel 
sami in nimajo več. nego en voz.« 

V istem členu pod naslovom »prva skupina« se pre
neseta točki >8.« in »11.« pod naslov druge skupine in 
postaneta v njej >5.« in >6.«. 

V prvi skupini postane iz točke >9.« točka >8.«, iz 
točke >10.« točka »9.«, iz točke >12.« točka »10.«, iz 
točke »13.« točka »11.« in iz točke »14.« točka »12.«. 

: § 9 . 
V Členu 43. se dodaja v prvem odstavku nov stavek, 

ki se glasi: »izjemoma se davčnim zavezancem druge 
skupine točke 4. odmerja osnovni davek vedno z ustrezno 
stopnjo člena 59. z ozirom na tisto poslovanje, ki je pred
videno pod omenjeno točko.« 

§ 1 0 . 
V Členu 44. se dostavlja nov odstavek, ki se glasi: 

»Samo pri industrijskih podjetjih in tistih obrtnih pod
jetjih, za katera ugotovi finančna direkcija, da so večjega 
obsega, se smatrajo vse stroke podjetja za eden davčni 
predmet. Davčno, osnovo določi v tem primeru tisti 
davčni odbor, ki je pristojen za glavni posel. Osnovni 
davek kot osnovo za odmero samoupravnih doklad raz
deli v teh primerih davčna uprava po odredbi člena 88. 
zakona.« 

8 1 1 , 1 

' V členu 48. se izpreminja zadnji stavek in se glasi: 
»Davčni zavezanci, ki ne prijavijo začetka davčne obvez
nosti po tem členu, se kaznujejo po odredbah člena 138. 
zakona o neposrednih davkih, tisti pa, ki ne prijavijo 
pravočasno prestanka obveznosti^ se oprostijo davka 
samoza čas po začetku meseca, ki sledi prijavi, ter do 
konca dotičnega leta.« 

§ 12. ; 
V členu 59., odstavek prvi; pred štev. 4., se črta »in« 

in se po številki 4. v četrti vrsti dostavlja: »5. in 6.«. 

§ 13. 
V členu 71., pod točko III., se črtajo besede: »ki 

ob rtoma vrše bančne posle«. • 

§ 14. : ' 
V členu 82. se izpreminja točka 1., in se glasi: »ne

posredni davek in samoupravna doklada, ki sta plačana 
po tej obliki.« 

V istem členu se točki ,4. dodaja: »neobdavčene 
obresti od hranilnih vlog in tekočih računov, • prejete 
od drugih podjetij, ki so zavezana javnemu polaganju 
računov.« .: r 

• ' • • § . 1 6 . • ; ' ; • • ; ; • • • ; : 

V členu 83., točka 7., se po besedi: »posebne« do
stavlja »(toda ne obče)«, v- ' . •'•* -

" ' . ' . . - / . § i 6 . 
V členu 100. se dostavljata dva nova" odstavka, M 

ee glasita: - # 

»Na zahtevanje davčnega oblast .•'•. -S vsak razproda^ : 
jalec tobaka in taksnih znamk dolži . ^.tevzeti tudi pro-
lajanje davčnih znamk in jih imeti vjlno v količinah, 
vstrezajočih prometu. Ako razrodu> iec ne ugodi tej 
salitevi, se mu prepove tudi prodaja taksnih znamk, v 
skrajnem primeru pa se mu odvzame tudi dovoljenje zà ; 
prodajanje monopolskih predmetov 'vobče. 

Prodajalcem davčnih znamk se prizna v breme.do
hodka od te davčne oblike provizija 4%.< 

Dosedaj napravljeni izdatki na ime te. provizije se 
odòbrujejo. 

§ 17. 

V členu 114., v drugem odstavku, se črtajo besede: • 
»ki stanujejo v doličnem srozu (odnosno kraju) najmanj 
5 let« in na koncu istega odstavka se dostavlja-nov sta
vek: »Za izvoljene člane je potrebno, razen tega, da sta
nujejo v dotičnem srezu (odnosno kraju) najmanj 5 let.« 

§ 1 8 . . 
V členu 119. se izpreminja drugi odstavek in se 

glasi: »Davčni odbor sklepa z večino glasov prisotnih ç4-
članov. Predsednik glasuje samo tedaj, kadar so glasovi 
enako porazdeljeni ali kadar vsaj polovica članov glasuje 
za eno in isto oceno. Ako pri glasovanju hi vsaj polovica 
članov glasovala za isto oceno, se doda glas, ki jè za 
davčnega zavezanca najneugodnejši, sledečemu glasu, ki 
je za davčnega zavezanca ugodnejši, in potem odloča 
predsednikov glas. Ako bi se z glasom predsednika ne 
dobila večina,1 potem se najneugodnejši glasovi, pa naj 
bo tudi predsednikov glas, prištejejo sledečemu za za
vezanca ugodnejšemu glasu.« , 

§19 . 
V členu 121. se dostavlja po prvih treh odstavkih 

nov odstavek, ki se glasi: 
»Prav tako postopa pristojno davčno oblastvo tudi 

tedaj, kadar ugotovi v že izvršeni odmeri davka račun
ske pogreške ali pogreške v tehnični sestavi, davčne 
osnove. Popravki pogreškov, take narave, in v korist 
davčnega zavezanca se smejo izvršiti po tem načinu samo 
na prošnjo davčnega zavezanca.« 

V istem členu se dostavljajo na koncu štirje novi od
stavki, ki se glasijo: 

»Odločbe o odmeri društvenega davka so podvržene 
naknadnemu pregledu po davčnem oddelku ministrstva 
za finance. Ako se s pregledom ugotovi, da je davek 
odmerjen v manjšem znesku, kakor bi bilo treba -po 
zakonu, se odmera popravi, kolikor od dostavttve od
ločbe ni prešlo več nego dve leti. 

Akó se je davčni zavezanec pritožil zoper odmero 
davka na ministretvo za finance, se sme odmera popra
viti tudi glede; onih vprašanj, ki jih ne obsega pritožba. 

Odmera davka se naknadno ne more popravljati 
glede onega vprašanja, ki ga je državni svet konkretno 
pravomočno razsodil. 

Zoper naknadno popravljeno odmero davka se sme 
davčni zavezaaec pritožiti na državni svet v roku 80 dni 
od dostavitve : odločbe.« 

Cenzura po tem patagrafu obsega tudi odmero, Izi, 
vršeno za davčno leto 1929. 

§ 2 0 . •••;••"••"._ 

V členu 184. se namesto dosedanjega petega od
stavka Vstavljata dva nova odstavka, ki se glasita: 
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Polovico članov reklamacijskega odbora in njih na
mestnike postavi po svobodni izberi in na predlog davč
nega oblastva druge stopnje davčni oddelek ministrstva 
za finance. Za drugo polovico članov delegira vsaka 
zbornica iz vrst davčnih zavezancev po enega člana in 
enega namestnika. Tako delegirani član, kakor tudi nje
gov namestnik, mora biti iz kraja, kjer zaseda reklama-
cijski odbor. Ako je število takih zbornic večje od šte
vila druge polovice odbornikov, pozove predsednik po 
svoji izberi izmed delegiranih članov samo potrebno šte
vilo; pri tem pa je paziti, da bo v odboru navzoč vse
kakor predstavnik zbornice tiste stroke, kateri pripada 
davčni zavezanec. Ako pa je število zbornic, kojih uradno 
področje se razteza na področje reklamacijskega odbora, 
manjše ali je enako drugi polovici števila odbornikov, 
delegira vsaka zbornica po enega člana in enega na
mestnika, trgovinska zbornica pa še tudi toliko članov, 
odnosno namestnikov, kolikor jih nedostaje do polovice 
števila odbornikov. 

Ako kaka zbornica v roku, ki ga odredi finančna 
direkcija, ne določi svojih delegatov za člane reklama
cijskega odbora, postavi finančna direkcija potrebno šte-

** vilo članov po svobodni izberi ter iz vrst davčnih za
vezancev.« 

Zadnji odstavek istega člena se izpreminja in че 
glasi": >V ostalem veljajo tudi za reklamacijski odbor 
odredbe členov 114., 115., 117., 118., 119., 120. in 121.« 

§21. 
V členu 137., točka 2., se po »15%« dostavlja »mi

nimalnega, odnosno«. . 

§22. 
V členu 141. se dodaja po prvem odstavku nov od

stavek, ki se glasi: 
>Za vsak davek, ki je plačan pri občini ali mestu 

«a račun državne blagajne, odgovarjajo v prvi vrsti ob
činski, odnosno mestni organi, ki so pooblaščeni za spre
jemanje. V drugi vrsti odgovarja tako za postopke po 
tem odstavku, kakor tudi za postopke ali opustitve svo
jih organov po prvem odstavku tega člena tudi sama 
občina (mesto) s pravico do povračila od odgovornih 
organov.« 

§ 23. 
V členu 146: se dostavlja v prvem odstavku: >pa 

tudi sam davek na nepremičnine uživa zakonsko pravico 
prvenstva, ako ni starejši od treh let.« 

§24. 
V točki 2. člena 151. se črtajo besede: »ti stroški« 

In se postavljajo namesto njih besede: >stroški za popis«; 
in namesto besed: »ti stroški ne smejo biti nikoli manjši« 
se postavlja: »povračilo eksekutivnih stroškov ne sme 
biti nikoli manjše«. 

§25. 
V členu 29.-uredbe o zavarovanju, prisilnem izter

jevanju in neizterljivosti davkov z dne 19. novembra 
1928, štev. 148.000, se dodajajo tretjemu odstavku be
sede: »toda nikoli ne sme biti manjša od 10 dinarjev«. 

§26. 
V členu 97. iste uredbe se dostavlja točki 1.: >Ako 

se je dolžnik neznano kam izselil in ni zapustil niti pre

mičnega niti nepremičnega imetka, iz katerega bi se 
mogel izterjati davek.« 

V točki 3. istega člena se črta beseda: »petem« in 
namesto nje se postavlja beseda >tretjem« in dostavlja 
se nov stavek, ki se glasi: 

»Izjemoma se sme davek odpisati tudi pred pre
tekom tretjega leta, ako je iz % izvršbenih aktov, pa tudi 
drugače po prepričanju občinskega in tudi davčnega ob
lastva ugotovljeno, da;ni upanja, da bi se mogel davek 
vobče izterjati v doglednem času.« 

! § 27. 
V zakonu o neposrednih davkih Je treba povsod, 

kjer se govori o generalni direkciji davkov, postaviti po 
zrinslu besed: »Davčni oddelek ministrstva za finance.« 
Prav tako je treba namesto »oblast«, »oblastni odbor« 
postaviti: »banovina«. 

§ 28. 
Dokler se ne odobrijo davčni letni računi do konca 

1928, se smatra začasno prenos tistega salda v davčno 
leto 1929 za pravilen, ki rezultira iz individualnih za
ključkov partijalnika za leto 1925. do 1928. Davčni ra
čuni za leto 1929. se odobrijo, kolikor so v vsem ostalem, 
pravilni, tudi prej, preden se odobré davčni računi pred
hodnih let. 

Minister za finance se pooblašča, da v sporazumu z 
glavno kontrolo izda navodila za sestavljanje davčnih 
računov za 1925. do 1928. s tem, da se izjemno od za
kona o glavni kontroli in neposrednih' davkih sme za 
Srbijo in Crno Goro sestaviti račun za ta leta hkratu. 

Popravki v zadolžitvi in razdolžitvi po tako odobre
nih računih za leta 1925. do 1928. se izvrše v davčnih 
knjigah tistega leta, v katerem je račun odobren. 

§ 29. 
Odredbe tega zakona se uporabljajo z veljavnostjo 

od 1. januarja 1930. Dokler se sestava reklamacijskega 
odbora ne prilagodi predpisom tega zakona, ostanejo v 
funkciji dosedanji člani tega odbora. 

Samo kazenske odredbe tega zakona veljajo od dne, 
ko stopi ta zakon y veljavo, odredba § 6. o gostaščini 
pa od 1. januarja 1931. 

§ 30. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko se razglasi v »Službe

nih novinah«. 
V Niš k i B a n j i , dne 18. maja 1930. 

Aleksander s. r. 
Minister za finance: 
dr. S. Šverljuga s. r. 

Videl in pritisnil 
državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 
dr. M. Srškić s. r, 

iL. S.) 

Predsednik' 
ministrskega sveta 

minister 
za notranje posle, 
. častni adjutant 

Njegovega Veličanstva' 
kralja 

divizijski general: 
Peter Zivkovié s, u 
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Uredbe osredke vlade. 

36. 

Pravilnik 
k zakonu o izpremembah in dopolnitvah zakona o 

neposrednih davkih.* 

K § 1. 
V členu 4. pravilnika k zakonu o neposrednih dav

kih se črta drugi odstavek točke 11. 

K § 2 . 
Točka 6. pravilnika k členu 27. se izpreminja in se 

g l a s i : , t i - . ' t 

Ko se odmerja dopolnilni davek, je treba v vsakem 
primeru paziti na pravilo, da ne sme biti davek po višji 
stopnji večji od davka po najbližji nižji stopnji, pove
čanega za razliko, zaradi' katere se uporablja višja stop
nja, na primer: osnova dopolnilnega davka v 15. stolpcu 
znaša 8.Ö10 Din. Po ustrezni 4-5% stopnji bi znašal da
vek 360-45 Din; toda ker znaša davek po najbližji stopnji 
na 8.000 Din (4%), znaša 320-40 Din, razlika, zaradi ka
tere se uporablja višja stopnja (8.010 — 8.000), znaša 
10 Din, tako da znaša dopolnilni davek 320-40-flO, torej 
330-40 ali zaokroženo 330 Din. 

K § , 3 . 
Po točki 6. k členu 30. se dodaja nova točka, ki se 

glasi: >7. Zgradbe, narejene' iz pletenja, šibja, neobde
lanega ali za gradnjo drugače neuporabnega lesa, bodisi 
da so ometane z blatom ali brez tega> kakor tudi gradnje, 
zložene iz neobdelanega kamenja, kakršne se navadno 
nahajajo na periferijah mest in trgov in ki jih uporab
ljajo najsiromašnejši sloji naroda, se ne smatrajo za 
zgradbe vobče.< « 

Dosedanja točka >7.< postane točka >8.« s tem, da 
stoji namesto >2,—6.«, >2.—7.«. 

• • • : - - " ' •-• K § 4 . •• 

K točki 2. člena 32. se dodaja nov odstavek, ki se 
glasi: >Zgradbe -samoupravnih edinic ali drugih javno
pravnih teles, ki služijo za stanovanje državnih ali samo
upravnih uslužbencev, pa so oproščene davka, ako so 
samoupravne edinice po zakonu ali pogodbi zavezane, 
dajati tem uslužbencem stanovanje v naravi.< 

Točka 4. člena 82. se izpreminja in se glasil >Cerkve, 
кареЦ džamije, sinagoge in samostanske zgradbe ali 
deli zgradb, ki riiso dane v najem, ki se uporabljajo ne
posredno za cérkvëno-prosvetne nanlene in za stanovanje 
arhijereja, nadškofov, škofov, župnikov in verskih po
glavarja vseh; i zakonom priznanih veroizpövedanj. Z, 
zakonom priznana so naslednja veroizpovedânja: pravo^ 
slavno, katdliSko-rimskega in grSkega obreda, evangel
i o ; kalvinekega In luteranskoga obreda, etarokatoliško, 
židovsko, VBÌ tfi je obredi, muslimansko : in baptistično. 

* iSlužttene nòviné kraljevine Jugoslavije«: z dne 
27:'niàfà,Ì99,0.; Štev.'118/Х1Л1Г. Pravilnik glej v >Urad-
nenV'listu< z dne'28. decenibra 1928., štev. 402/121. 

Razen tega so oproščeni davka vsi verski in kulturno
zgodovinski spomeniki in zavodi za cerkveue potrebe.« 

Ki*-.' , 
Točka 11. člena 34. se izpreminja in.se glasi: >Ako 

davčni zavezanec prijavi letno kosmato najemnino v 
vrednosti, ki je manjša od običajne kosmate najemnine, 
ki se moi e v dotičnem kraju doseči v času, ko se predlo
ži prijava, L ozirom na lego zgradbe in namen, kateremu 
služi, ugotovi davčna uprava vrednost letne najemnine, 
primerjaje jo z najemninami, ki ве plačujejo za slične 
zgradbe ali stanovanja in lokale v času, ko je bilo treba 
vložiti prijavo. Tako postopa davčna uprava tudi tedaj, 
kadar je zgradba oddana v najem, ako prijavljena na
jemnina ne. odgovarja krajevnim razmeram. Pri primer
janju morajo,organi paziti na vse okolnosti in činjenice,: 
od katerih je odvisna višina najemnine, in obrazložiti 
svoj postopek na davčni prijavi sami s. tem, da navedejo 
objekt, s katerim se je primerjalo, in da podajo vse 
momente sličnosti med primerjanima objektoma. .' ,., 

Za državne, zgradbe in zgradber samoupravnih edi-/ 
nie ne velja ta odredba, temveč davčna obnova:se ugo
tovi po najemnini, ki se pokaže v davčni prijavi.. 

K § 6 . • . - • « - . .,•::.-. 

K členu 37. se dodajajo nove točke,, ki se glasijo: 
10. Zgradbe, z davčno. olajšavo niso podvržene ni-

kakemu samoupravnemu davku in dokladi. 
11. Zgradbe kmetovalcev po vaseh, v katerih je se

dež sreza, in po vaseh, ki .imajo več' nego p.000 prebi
valcev, potem zgradbe malih obrtnikov v, Mih krajih. 
in zunaj mestnih, kopališčnih in. letoviških okolišev; se 
obdavčijo po posebni tabeli, v kateri je ko/imata najem
nina z zakonom določena po številu oddelkov za stanor^ 
vanje. Ta tabela je razdeljena v dva dela. Po prvem 
delu te tabele, v kateri je kosmata najemnina nižja, se 
obdavčujejo zgradbo poljedelcev in malih obrtnikov po 
vaseh z več nego 5,000 prebivak'V v katerih nima'se
deža sreski poglavar. Po drugem delu tabele se obdav
čujejo zgradbe malih obrtnikov izven okoliša mest, ko
pališč in letovišč in zgradbe poljedelcev v vaseh s se
dežem sreza/ Zgradbe poljedelcev izven okolišne linije 
teh krajev so oproščene od davka pod pogoji člena 32., 
točka 15. i 

Katastrski Usti vseh teh. zgradb /se morajo, zaradi 
kontrole in pravilne odmere izločiti iz katastra.za ostale 
zgradbe. Posestniki teb.zgradb so, oproščenitudi'^'dolž
nosti prijavljati,:najemnino, kolikor jih ne dajejo, v, 
najem, -, .-• , , , . . , . . ' .'. '.'':.">•'.•..''-i', 

Davek za te zgradbe se odmerja po naslednjem, pri
meru:,v vasi Očaci, v kateri je. sedež, sreza, ee nahaja 
zgradba z devetimi izbami. Na to zgradbo se odmer} 
zgradarina tako, da,se v. tabeli vpisana kosmata na-i 
jemnina za pet izb v znesku 1.300 Din poveča za 40Q: 
Din, to je za vsako izbo čez pet po 100 Din, kar'znaša 
vse skupaj 1.700 Din. Od. take ugotovljene kosmate na
jemnine se mora po določilu' člena 36. odbiti za stroške 
vzdrževanja, upravljanja in amortizacijo 80%,"'to je 
510 Din, tako da ostane za davčno osnovo 1.19Ö'Sin.* 
Na to vsoto se mora odmeriti osnovni davek's Ì42-80 
Din in dopolnilni davek s 28-80 Din, tako da znaSa'ysoV 
ta osnovnega in dopolnilnega'davka 187 t) in : i oziram-
na dpldcìl'ó člena 6!!Ako lastnik take zgradbe poseduje-, 
razen tega tudi zgradbo^ ki jo daje v njem/'pólfem'W'zà1 

zgradbo,' ki jo sani uporablja, odmeri двпеТ- davek? 
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kajw- prej rečeno/za odmero dopolnilnega davka pa 
se združijo davčne osnove obeh zgradb, to je one, ki jo 
daje v najem, in one, ki jo sam uporablja. 

Ako se zgradba, za katero je davek odmerjen po 
prej omenjeni tabeli, v teku leta da v najem, potem se, 
počenši z mesecem, ki sledi času, ko se je dala zgradba 
v najem, odmeri davek po točki 1. in 2. člena 37., davek, 
odmerjen po omenjeni tabeli, pa se zaračuna od tega 
meseca do konca leta. 

K § 7. 
K členu 40. se dodaja nova točka, ki se glasi: >6. 

Prijave, ki dojdejo po tem členu davčni upravi, se mo
rajo imeti v posebni evidenci. Po predloženih prijavah 
vrši davčna uprava vsak mesec sama, v zunanjih obči
nah pa po občinskih oblastvih kontrolo, ali se zgradba 
ponovno uporablja, in ugotovi v prijavi sami dejansko 
stanje. Vse prijave te vrste, ki dojdejo davčni upravi 
za prvih Sntesecev vsakega leta, pošlje, preden izda po 
njih odločbe o odpisu, najkasneje do 10. julija finančni 
direkciji, oziroma inspektoratu s pripravljenimi odloč
bami v revizijo. Finančna direkcija (inspektorati) pre
gleda hitro, najkesneje pa do konca julija, odločbe in 
jih s svojimi eventualnimi popravki vrne davčnim upra
vam, ko je v svoji sreski knjigi izvedla izpremembe. Po 
prejemu revizijske odločbe direkcije (inspektorata) izvrši 
davčna uprava nadaljnji postopek kot pblastvo prve 
stopnje. Ako se take prijave ne opremijo, bodisi z za
pisniškim poročilom o kontroli uporabljanja, bodisi s 
poročilom občine, nosijo odgovorni uradniki davčne 
uprave solidarno odgovornost za ves davek, ki bi se 
zaradi tega moral odpisati po teh prijavah. Po prijavah, 
ki dojdejo upravi v teku druge polovice leta, se postopa 
na isti način in v ustreznih rokovih.« 

V četrtem odstavku točke 2. člena 40. se črta zadnji 
«tavek. 

K § 8. . 
V pravilniku k členu 42. pod naslovom prva sku

pina se preneseta točki >8. in 11.« pod naslov druge sku
pine in postaneta tam točki >5. in 6.«. 

V točki 4. druge skupine se dodaja >mali prodajalci 
monopolnih predmetov, taksnih vrednostnic,- poštnih in 
davčnih znamk in kolektorji srečk razredne loterije.« 

K § 9. 
V pravilniku k členu 43. se med prvi in drugi od

stavek Vstavlja nov odstavek, ki se glasi: 
>Izjemno od določila prednjega odstavka se obdav

čijo zakupniki zemljišč, ako ga sami obdelujejo, potem 
prodajalci monopolskih predmetov, taksnih vrednostnic, 
poSfnin in davčnih znamk in kolektorji srečk razredne 
loterije od tega poslovanja s Q% stopnjo iz člena 59. 
Ako se ti davčni zavezanci bavijo tudi s takimi posli, 
ki spfàdajo pod' večjo stopnjo, potem se večja stopnja 
uporablja na davčno osnovo, ugotovljeno za to poslovanje. 

- ' ^ . K §10. • • 
\- ^Odstavek 4. pravilnika k!členu 44. se izpreminja in 

ee glasi: 
Pri industrijskih podjetjih, in tistih obrtnih podjet

jih, glede katerih finančna direkcija ugotovi, da so več
jega ob,sega, ee smatrajo vse stroke podjetja za en davčni 
predmet. Da bi mogla finančna direkcija izdati tako 
odločbo, se obrnejo dotična obrtna podjetja s predstav
ko na. finjmžno. (iirekcijo. Predstavko je treba vložiti 

najmanj dva meseca pred začetkom delovanja v davč
nem odboru. V taki predstavki je treba zahtevati mnenje 
direkcije obrtne in industrijske zbornice, odločitev pa 
se mora izdati vsekakor pred začetkom delovanja pred 
davčnim odborom. 

K §§ 11., 12. in 13. 
Brez navodila. 

K § 14. 
V točki 1. k členu 82. se dodaja po besedi »davek«: 

»kakor tudi samoupravne doklade, plačane po tej obliki.« 
Odstavek 2. iste točke se črta. 

K § 15. 
Brez navodila. 

K § 16. 
Odstavka 6. in 7. pravilnika k členu 100. se črtata 

in se dodaja nov odstavek, ki se glasi: 
>Davčne znamke se prodajajo v davčnih upravah in 

pri malih prodajalcih tobaka in taksnih znamk in se ne 
smejo pri nikomur drugem kupovati. Prodajalci dobi
vajo davčne znamke od davčnih uprav po obrazcu za 
dobivanje taksnih znamk in jih morajo stalno imeti v 
količinah, ki ustrezajo prometu. O priliki izročitve znamk 
malim prodajalcem priznavajo uprave istočasno tudi pro
vizijo od 4% na breme dohodka od uslužbenskega davka. 
Tako glede dobivanja kakor tudi glede knjiženja pro
vizije se izdajo posebna navodila. 

K § 17. 
Brez navodila. 

K § 18. 
Drugi odstavek k členu 119. se izpreminja in se glasi: 
»Odloča se s poimenskim glasovanjem; sklep-pa je 

to, za kar glasuje večina prisotnih članov odbora. Ako so 
glasovi članov porazdeljeni na dvoje mnenj ali ako je, 
najmanje polovica članov glasovala za isto oceno, glasuje 
tudi predsednik. Ako se tudi s predsednikovim glasom 
ne dobi večina, se doda za davčnega zavezanca najne
ugodnejši glas sledečemu za davčnega zavezanca ugòd« 
nejšemu glasu, dokler se ne doseže absolutna večina.« 

K § i9 . •• ; 

Po točki 4. k členu 127. se dodaja nova točka 5'. 
>Računske pogreške v odmeri davka na škodo državni 

blagajni, kolikor ne tangirajo vsote, ki je v evidenci v 
srezki knjigi direkcije, popravi pristojno davčno pblar 
stvo z posebno odločbo, čim zapazi tako pogreško. Ra
čunske pogreške v odmeri davka na škodo davčnega 
zavezanca popravljajo davčna oblastva druge stopnje na 
prošnjo davčnega zavezanca prav tako s posebno od
ločbo.« 

Dosedanja točka 5. istega člena se izpreminja in ве 
glasi: 

>Vsak odlok o družbenem davku pošlje davčno obla-
stvo druge stopnje, ko ga je vpisalo v svojo • srezko 
davčno knjigo, pristojni upravi prve stopnje, da se obre
meni v davčni glavni knjigi v davčnem letnem računu 
in da se izroči (proti potrdilu) dotičnemu zavezancu 
družbenega davka. Potrjene izročilnice se vrnejo davčne
mu pblastvu druge stopnje, da jih vloži s akt o odmeri* 

vi 
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Cim postopa davčno oblastvo druge stopnje po tem, 
pošlje vse akte o odmeri davčnemu oddelku ministrstva 
za finance zaradi cenzure. Ako se s cenzuro popravi 
odmera davka na škodo davčnega zavezanca, izda davčni 
oddelek odlok, ki se mu dostavi po redni poti. Proti 
takemu naknadnemu odloku se lahko davčni zavezanec 
pritoži na državni svet v roku 30 dni.« 

' • Л 
K § 20. 

Sesti odstavek k členu 134. in 135. in do konca se 
črta in ве glasi: 

>Polovico članov reklamacijskega odbora in njihove 
namestnike postavi po svobodni izberi in na predlog 
davčnega oblastva druge stopnje davčni oddelek. Drugo 
polovico, članov in njih namestnike delegirajo zbornice, 
in sicer vsaka po enega rednega člana in enega člana 
namestnika iz vrst davčnih zavezancev. Ako je število 
zbornic večje od števila druge polovice odbornikov, po
zove predsednik na sejo izmed delegiranih samo potreb
no število, pri tem pa mora paziti, da bo v odboru vse
kakor navzoč predstavnik zbornice tiste stroke, kateri 
pripada davčni zavezanec. Ako je število zbornic, katerih 
uradno področje se razteza na področje reklamacijskega 
odbora, manjše ali enako drugi polovici odbornikov, 
delegira vsaka zbornica po enega člana in enega na
mestnika, trgovska zbornica pa še tudi toliko članov, 
oziroma namestnikov, kolikor jih nedostaje do polovice 
števila odbornikov. Ako zbornice v roku, ki ga določi 
finančna direkcija, ne določijo svojih delegatov za člane 
reklamacijskega odbora, postavi finančna direkcija po
trebno število po svobodni izberi: Clan ali namestnik 
reklamacijskega odbora ne more biti obenem tudi član 
ali namestnik kakega davčnega odbora s teritorijalne 
pristojnosti dotičnega reklamacijskega odbora. ^ 

Določila pravilnika, ki so v členih 115., 117., 118., 
119., 120. in 121., veljajo tudi za poslovanje reklamacij
skega odbora, samo da sejam reklamacijskega odbora 
praviloma ne prisostvuje davčni zavezanec ali njegov 
pooblaščenec. 

Ker se vrši postopek pred reklamacijskim odborom 
praviloma brez navzočnosti davčnega zavezanca, davčno 
oblastvo druge stopnje v obče ni dolžno objaviti razpo
reda razprav, niti. obvestiti: davčne zavezance o dnevu 
razprave njihove pritožbe. Stvar presoje reklamacijskega 
odbora,je, ali hoče po zahtevi, izraženi v pritožbi, do
voliti davčnemu zavezancu, da tudi ustno razloži svojo 
pritožbo; v tem primeru pa ie dolžan ga tudi obvestiti 

»o dnevu razprave. 

Brez navodila. 
K § 21. 

1 K § 22. 
Po predzadnjem stavku v členu 141. se dodajata nova 

stavka, ki se glasita: >Organi, samoupravnih teles, ka
terim je poverjeno izterjevanje in ravnanje z državnimi 
davščinami, so državi odgovorni za vsote izterjanega 
davka. Nedeljenp jamčijo državi za izterjani davek samo
upravna telesa s pravico do povračila od odgovornih 
organov. 
-, .:.:,-:• ' • • . . , ' K б 23.--29, ' 
, :. Brez navodila. 

V B e o g r a d u , dne 23. maja 1930. 
Štev. 38.515. 

Minister za finance: 
dr. S. Šverljuga s. r. 

37. 

Na podstavi § 163. zakona o narodnih šolah O. N. br. 
97.948 z dne 5. decembra 1929 predpisujem ta-le 

Pravila 
o opravljanju učiteljskega izpita za začasne učitelje 
in učiteljice narodnih šol, ki nimajo popolne kva

lifikacije za s ta lne ušitelje.* 

Člen .1. 
Vsi začasni učitelji in učiteljice narodnih šol, ki so 

postavljeni po predpisih člena 30. zakona o narodnih 
šolah z dne 9. aprila 1904 z nepopolnimi kvalifikacijami: 

a) z dovršenim učiteljiščem brez učiteljskega izpita 
zrelosti; 

b) z dovršeno popolno srednjo šolo (gimnazijo in 
realko) in višjim tečajnim'izpitom, toda brez učiteljskega 
izpita zrelosti; 

c) z dovršenim bogoslovjem; 
č) z dovršeno filozofsko fakulteto kot izredni sluša

telji in 
d) z dovršeno višjo žensko šolo z odličnim uspehom; 

— so dolžni po § 163. zakona o narodnih šolah opraviti 
izpit po teh pravilih najdalj do 1. februarja 1931, ako 
želijo še dalje ostati v učiteljski službi. 

Člen 2. 
Pravico opravljati ta izpit imajo kandidatje s kvali

fikacijami iz člena 1., ako so prebili najmanj 2 koledar
ski leti kot začasni učitelji, ako jim je službovanje za ta 
čas ocenjeno najmanj s povoljno oceno ' in ako so držav
ljani kraljevine Jugoslavije. 

Ako je kandidat kako leto ostal heocenjen, mu velja 
za oceno konduita pristojnega šolskega nadzornika, ki 
mora biti enaka najmanj povoljni oceni. 

Člen 3. 
« Kandidatje bodo delali ta izpit v septembru leta 1930. 

in sicer na učiteljiščih: aleksinškem, beograjskem (mo
škem in ženskem), zagrebškem (moškem), ljubljanskem 
(moškem), sarajevskem (moškem in ženskem), cetinj-
skem in šibeniškem. 

Člen 4. 
Ta izpit se mora opraviti po predpisih in pravilih o 

opravljanju učiteljskega izpita zrelosti, ki so veljali pred 
zakonom o učiteljiščih z dne 27. septembra 1929, in se< 
de l ina : 

a) pismeni izpit iz pedagoške skupine predmetov; 
b) ustni izpit iz: pedagoške skupine predmetov na

rodnega (srbsko-hrvatsko-slovenskega) jezika s književ
nostjo, narodne zgodovine in zemljepisja in šolske admi
nistracije ter zakonodajstva in 

c) praktično oredavanje v osnovni šoli. 

Člen 5. 
Kandidatje s kvalifikacijami iz člena 1. teh pravil, 

ki niso prebili najmanj 2 koledarski leti za začasne uči
telje, morajo opraviti ta izpit v vsem po programu,, pred-

* >Službene novine kraljevine Jugoslavijec z dne 
5. junija 1930, št. -126/XLVIlr 
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pisih in pravilih o opravljanju učiteljskega izpita zrelosti, 
ki so veljali pred zakonom o učiteljiščih z dne 27. sep
tembra 1929 z dodatnim ustnim izpitom iz šolske admi
nistracije in zakonodajstva. 

Člen 6. 
Kandidatje, ki nimajo kvalifikacije, predpisane s 

členom 30. zakona o narodnih šolah z dne 19. aprila 1904̂  
pa imajo: 

a) nekoliko razredov učiteljišča brez učiteljskega iz
pita zrelosti in 

b) nekoliko razredov višje srednje šole brez višjega 
tečajnega ali učiteljskega izpita zrelosti ali imajo še ne-
popolnejše kvalifikacije nego ti kandidatje, morajo opra
viti, ako imajo najmanj štiri leta uspešne učiteljske službe, 
ta izpit po predpisih Člena 5 teh pravil. 

Člen 7. 
Kraljevske banske uprave morajo po podrejenih Jim' 

oblastvih do 15. junija 1930 najdalje zbrati in poslati 
ministrstvu prosvete seznamek začasnih učiteljev iz člena 
6. teh pravil, ki imajo manj nego 4 leta službe, s podatki: 

priimek in ime, 
kraj, srez in banovina službovanja, 
šolske kvalifikacije, 
službena leta in ocena službovanja in uspeha. 

Člen 8. 
Kandidatje, ki imajo po teh pravilih pravico opraviti 

učiteljski izpit, se prijavijo s pismeno prošnjo, po pred
pisu kolkovano, upravi enega izmed učiteljišč, imeno
vanih v členu 3. teh pravil, ki jim je najbližje, n a'j d e ï j 
do konca ju l i ja 1930. 

Prošnji morajo priložiti: šolsko izpričevalo; potrdilo 
o letih začasne učiteljske službe in o ocenah službovanja 
in uspeha, pribavljeno od šolskega nadzornika ali od 
ministrstva prosvete; konduito pristojnega šolskega nad
zornika, ako so kako šolsko leto ostali neocenjeni, in 
potrdilo, da so državljani kraljevine Jugoslavije. Vsi ti 
dokumenti morajo biti v izvirniku in overjenem, prepisu. 

Č l e n 9 . •••"'• • - " '--• 

, Prejete prijave z dokumenti vred pregleda profesor
ski zbor dotičnega učiteljišča in odloči o sprejemu kandi
data na izpit; 

Ravnatelj učiteljišča pozove po pristojnih spiskih 
oblastvih pravočasno kandidate, ki jim je dovoljeno^ op ca
viti izpit, ostalim pa vrne njihove originalne dokujneike, 
da se jim izročijo na podpis z obvestilom, zakaj jim ni 
dovoljeno opravljanje izpita. ',, 

Ti kandidatjé imajo pravico pritožbe na ministrstvo 
prosvete v roku 10 dni od dne, katerega se jim vrnejo 
dokumenti, priloživši pritožbi, tudi svoje originalne do-; 
kumente. 

Odločba ministrstva o pritožbah te vrste je do
končna. 

••--'• Člen 10.- ;'--- • " ' . . ' - ? ; 'vr 
Kandidate, ki pokažejo na ustnem fzpitu y septembru 

1930 nezadosten uspeh iz ene ali dveh skupin ' predme
tov (računaje tu praktično delo v šoli), smejp i^ teh 
skupin opraviti popravljalni izpit v januarju. Ì93X .na 
istem učiteljišču, ' 'i 

Člen 11. 
Po dovršenem izpitu morajo ravnatelji učiteljišč takoj 

poslati pristojnim kraljevskim banskim upravam sezna
mek začasnih učiteljev, ki so se prijavili za izpit, iz ka
terega ,bo pregledno razvidno: 

kraj, srez in banovina službovanja, 
ali mu je dovoljeno opraviti izpit, ako ne, pptem 

; zakaj ne, i 
šolske kvalifikacije, 
službena leta in ocene službovanja in uspeha ter 

rezultat izpita (opravil uspešno, opravi popravljalni izpit 
v januarju 1931, odbit). i ' 

Po dovršenem izpitu izroči uprava učiteljišča kandi
datom originalne dokumente na podpis, njihove prošnje 
z overjenimi prepisi dokumentov pa se hranijo ob enem 
z zapisnikom izpitne komisije v arhivu dotičnega uči
teljišča. 

Člen 12. 
Začasni učitelji in učiteljice narodnih šol, ki imajo po 

teh pravilih pravico opraviti učiteljski izpit, se morajo, 
ako se ne javijo pravočasno za opravljanje ' izpita ali 
izpita ne opravijo v septembru 1930, oziroma popravljal
nega izpita v januarju 1931, vpokojiti, oziroma razrešiti 
učiteljske službe, ako nisó dosegli pravice do pokojnine; 
pripadajoči prejemki pa se jim od 1. februarja 1931 ne 
izplačajo. 

Člen 13. 
Tisti začasni učitelji in učiteljice, ki uspešno opravijo 

predpisan izpit, se po § 163, zakona o narodnih šolah 
tudi nadalje obdržijo v učiteljski službi in se smatra, da: 
so svoje kvalifikacije izpopolnili po predpisih § 71. za
kona o narodnih šolah. 

Kadar pa opravijo tudi praktični učiteljski izpit po 
§§71. in 72. zakona o narodnih šolah, se potrdijo za stalne 

i učitelje in se jim prizna za napredovanje ves čas, ki so 
' ga prebili kot začasni učitelji. 

.••••, Člen 14, -
Kraljevske banske uprave morajo po podrejenih jim 

oblastvih takoj začeti zbirati vse potrebne podatke o za
časnih učiteljih, ki imajo po teh pravilih pravico opraviti 
učiteljski izpit. : 

Ti'podatki morajo bi« definitivno dòvrSèni najdalje 
do 1. septembra 1980. . 

Banskë uprave predložijo takoj, ko prejmejo poročilo 
od ravnateljev učiteljišč (člen 11.), ministrstvu prosvete* 
obrazložene predloge z vsemi potrebnimi podatki iz člena 
12. teh pravil, iz katerih je razvidno: kateri začasni, uči
telji se morejo tudi nadalje obdržati v učiteljski službi 
in kateri se bodo vpokojili, oziroma razrešili, ako niso 
pridobili pravice do pokojnne. 

',.-'• •' •'•' Člen 15. • ( ' .'','..'.*: 
O vseh slučajih, ki bi mogli nastopiti, pa Diso pred

viden' v tem pravilniku, odloča minister prosvete. .-..:-• 

Člen 16. 
Ta pravila stopijo v veljavo, ko jih odobri -minister 

prosvete, obvezno moč pa dobijo od dne. ko se razglasijo 
v »Službenih novinah«; . ..,. 

V B e o g r a d u , dne 18. maja 1930. : 

\ Minister prosvete: 
B. Maksimovié s. r. 
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38. 

Mi 

Aleksander L, 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

predpisujemo na predlog Našega ministra prosvete ter 
na podstavi člena 10 bis zakona o vseučilišču in člena 39 
obče uredbe vseučilišč naslednje 

izpremembe in dopolnitve 
v uredbi filozofske fakultete vseučilišča v Beogradu.* 

V členu 2 se izpreminja točka 24 in se glasi: Primer
jalna zgodovina modernih književnosti s teorijo knji
ževnosti. 

V členu 11 v skupini XIV se izpreminja oddelek b) 
in se glasi: 

b) francoski ali nemški ali ruski jezik in književnost 
ali eden klasični jezik in književnost in k temu teorija 
književnosti. 

V členu 11 v skupini XIV se na koncu oddelka c) 
po besedah »moderni jezik« dostavlja: ali primerjalna 
zgodovina modernih književnosti. 

V členu 11 v skupini XVIII se izpreminjata oddelka 
pod b) in c) in se glasita: 

b) zgodovina jugoslovanske književnosti s teorijo 
književnosti ali primerjalna slovnica romanskih jezikov; 

c) Latinski jezik in poleg tega: zgodovina jugoslo
vanske književnosti (za tiste, ki je nimajo pod b), ali en 
moderen jezik (nemški, angleški, italijanski, ruski) s 
književnostjo ali primerjalna zgodovina moderne knji
ževnosti. 

V členu 11 v skupini XIX se izpreminjata oddelka 
pod b) in c) in se glasita: 

b) zgodovina jugoslovanske književnosti s teorijo 
književnosti ali primerjalna slovnica indoevropskih je
zikov; 

c) dva .izmed sledečih predmetov: srbski jezik, na
rodna zgodovina, nemški jezik (za tiste, ki imajo pod a] 
angleščino), angleški jezik (za tiste, ki imajo pod a] 
nemščino), francoski jezik, eden izmed klasičnih jezikov, 
primerjalna zgodovina modernih književnosti. Za tiste, 
ki imajo pod b) primerjalno slovnico indoevropskih jezi
kov, je poleg enega izmed naštetih predmetov obvezna 
zgodovina jugoslovanske književnosti. V členu 11 v sku
pini XXI se izpreminja oddelek c) in se glasi: 

c) etnologija z etnografijo ali geografija ali en kla-
si&ni jezik, ali zgodovina jugoslovanske književnosti? ali 
zgodovina umetnosti ali zgodovina glasbe. V členu 11 se 
ukinja skupina XXIII. 

Na koncu člena 11 se dostavljajo te-le prehodne na
redbe: T 

Skupine XIV, XVIII, XIX in XXI veljajo v novi 
redakciji za dijake, ki so se na fakulteti vpisali v oktobru 
leta 1928. ali pozneje. 

. Za dijake, vpisane pred tem rokom, veljajo iste 
skupine v prejšnjem sestavu, toda pri njih se zaradi 
izrednih, prilik dopusti pri izpitih po oceni izpitnih komi-

• >Službene novine kraljevine Jugoslavije«. / dne 
junija 1930, št. 125/XLVIII, 

sij odstopanje od člena 12 uredbe filozofske fakultete. 
Poslednje olajšave veljajo tudi za dijake, vpisane 

pred oktobrom leta 1928. v XXIII. skupino, ki je ukinje
na. Dijaki, vpisani v to skupino pred označenim rokom, 
se morejo z olajšavami glede predpisa člena 12 uredbe 
vpisati v kako drugo skupino. 

Naš minister prosvete naj izvrši ta ukaz. 
V B e o g r a d u , dne 29. maja 1930. 

j Aleksander s. r. 

Minister prosvete: 
Božo Maksimović s. r. 

Banove uredbe. 

39. 

Odredba 
o uradnih nazivih banovinskih zavodov, ustanov 

in podjetij Dravske banovine. 

Na osnovi § 27 zakona o banski upravi z dne 7. no
vembra 1929 odrejam za zavode, ustanove in podjetja, ki 
so v lasti ali upravi Dravske banovine, sledeče uradne 
nazive: 

Banovinska 
Banovinska 

v Mariboru. 
Banovinska 
Banovinska 
Banovinska 
Banovinska 

mestu. 
Banovinska 
Banovinska 
Banovinska 
Banovinsko 
Banovinska 
Banovinsko 
Banovinsko 
Banovinska 
Banovinske 

Krki, Arnovem 
Banovinska 
Banovinska 
Banovinska 
Banovinska 

i. 

vinarska in sadjarska šola v Mariboru, 
kmetijska poskusna in kontrolna postaj? 

kmetijska šola v Št. Juriju ob Juž. žel. 
kmetijska šola v Rakičanu. 
semenogojska postaja v Beltincih, 
kmetijska šola na Grmu pri Novem 

kmetijsko-gospodinjska šola v Mali Loki. 
pödkovska šola v Ljubljani, 
žrebčarna na Selu. 
veleposestvo Panoviče. 
drevesnica v Ptuju, 
posestvo Robež. 
ribje vališče v Bohinjski Bistrici, 
trsnica v Vinjem vrhu. 
trsnice in drevesnice v Kostanjevici na 

selu in Leskovcu. 
trsnica in drevesnica v Kapeli, 
trsnica v Dramljah pri Celju, 
trsnica in drevesnica v Pekrah. 
mlekarska šola v Škof ji Loki. 

II. 
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil v LjubljanL 

III. 

Banovinska splošna bolnica v Ljubljani. 
Banovinska bolnica za duševne bolezni v Ljubljani. 
Banovinska bolnica za duševne bolezni na Studencu. 
Banovinska ženska bolnica v Ljubljani. 
Splošna bolnica y Mariboru. 
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Javna bolnica v i icah. 
Javna bolnica v v J. 
Javna bolnica v fc. .. enjgradcu. 
Banovinska bolnica v Murski Soboti. 
Javna bolnica v Ptuju. 
Banovinska hiralnica v Ptuju. 
Banovinska hiralnica v Vojniku. 
Banovinska strežniška šola v Ljubljani. 
Banovinsko zdravilišče Rogaška Slatina. 
Banovinsko zdravilišče Dobrna. 
Zdravilišče Golnik. 
Banovinski dečji dom v Mariboru. 
Banovinski dečji dom v Ljubljani. 
Deško vzgajališče v Ljubljani. " 
Zavod za slepo deco v Kočevju. 
Gluhonemnica v Ljubljani. 

IV. 
Kranjska hranilnica v Ljubljani. 
Oblastna hranilnica mariborske oblasti v Mariboru. 
Oblastna hranilnica mariborske , oblasti, podružnica 

v Celju. ' 

V - " V . ' ' 
Kranjske deželne elektrarne, Ljubljana. 
Ta odredba dobi veljavo z dnem razglasitve v Služ

benem listu. 
V L j u b l j a n i , dne 20. junija 1930. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine. 

I. No. П25/6. / 
Ban: Sernec Dušan s. r. 

40. 

Razglas 
kraljevske banske uprave Dravske banovine proti 

pijančevanju in nespodobnemu obnašanju. 

Pospeševanju narodnega zdravja, socialnega blago
stanja in mirnega sožitja povzroča v Dravski banovini 
največje težkoče alkoholizem, ogrožanje osebne varnosti 
ter nespodobno obnašanje, ki je največkrat posledica 
prekomernega uživanja alkohola. Da se tudi širša javnost 
spozna z zakonitimi predpisi, ki imajo namen, da pre
prečujejo in omejujejo to narodno zlo, opozarja kraljev
ska banska uprava zlasti na naslednje predpise: 

Člen 55. pravilnika o gostilnah prepoveduje gostilni
čarjem in lastnikom sličnih obratovalnic: " ~ 

"äT točiti in dajati alkoholne pijače ob dneh, ko je to 
z zakonom prepovedano; 

b) dajati alkoholne pijače notoričnemu pijancu ali 
že pijanemu gostu; 

c) dajati osebam pod 18. letom v javnih lokalih alko
holne pijače, najsi so v družbi odraslih oseb. Osebe pod 
18. letom smejo zahajati v kavarne, gostilne in restavra
cije zaradi hranjenja samo v družbi staršev^ varuhov, 
zakonitih zastopnikov ali odraslih sorodnikov; 

č) odreči gostu jed zato, ker ne pije alkoholnih 
pijači v * > "Т!"»чг i T Y » Y ' . " 4 V « r y « V . W 

d) dovoljevati v obratovalnici hazardne igre, kakor 
tudi dopuščene igre za večje denarne zneske. 

Za prestopke se kaznujejo odgovorne osebe po § 131. 
obrtnega reda z globo do 16.000 Din ali z zaporom do 
treh mesecev, gostilničarju, kavarnarju ali lastniku slič
nih obratovalnic se pa more po členu 52. pravilnika o 
gostilnah odvzeti tudi osebna pravica, če je bil v posled
njih dveh letih radi. prestopkov trikrat kaznovan. 

II. 
§ 268. kazenskega zakonika za kraljevino Jugoslavijo 

določa, da se kaznujejo z zaporom do šestih mesecev ia 
v denarju do 5000 Din: 

1.) gostilničarji in kavarnarji, ki strežejo z močnimi • 
pijačami mladoletnikom pód 15. letom zaradi neposredne 
ali posredne uporabe. Obsojencu, ki ponovno zagreši to 
dejanje, se sme prepovedati izvrševanje obrata; 

2.) kdor zavede osebo pod 16. letom, da se na jav
nem kraju ог^јшјј^ 

3.) kdor ve za koga, ki mu je sodišče prepovedalo 
zahajati v_ krčmo, pa mu vendar pojtreže z alkoholnimi 
pijačami. 

III. 
Policijska ura je urejena tako-le: 
1.) V okolišu uprave policije v Ljubljani in v mestu 

Mariboru: za gostilne 24. ura, za kavarne &jura. 
2.) V zdraviliščih Bled, Rogaška Slatina in Dobrna: 

od 1. junija do 30. septembra za gostilne 24. ura, za 
kavarne 1. ura, ostale mesece pa kakor v drugih krajih.. 

. 3.) V krajih, kjer so sedeži sreskih načelstev: za 
gostilne 23. ura, za kavarne 24. ura. 

4.) Za vse druge kraje: 
a) poleti, t. j . od 1. aprila do 30. septembra, za 

gostilne in kasarne 23. ura; 
b) pozimi, t. j . od 1. oktobra do 31. marca, za gostil

ne 22. ura, za kavarne 23. ura. 
5.) Gostilne in kavarne se ne smejo odpirati poleti 

pred 5. uro, pozimi pa ne pred 6. uro. 
6.) Okrepčevalnice, vinarne, žganjarne in sploh obra

tovalnice, v katerih se točijo alkoholne pijače in pro
dajajo mrzle jedi samo za könsum v lokalu (tu so všteti 
tudi vinotoči pod vejo), smejo biti odprte od 7. do 21. ure. 

Ce se pa točenje vrši v prodajalnah, v katerih se 
prodaja tudi blago za uporabo zunaj lokala, velja čas za 
trgovinske obratovalnice. ! ' 

Prestopki policijske ure se kaznujejo z globo do 
1000 Din ali z zaporom tìo 14 dni, prestopki za obrato
valnice pod 6.) pa z globo 50 do 300 Din. 

iv. .-.4 v/ 
Zakon o vinu prepoveduje dajati v promet bolna, 

pokvarjena vina ali vina s škodljivimi primesmi itd. 
Opozarja'se posebno, da je do začelka leta 1932. še do
voljeno dajati v promet vina od samorodnih „križank 
vinske trte; toda imeti morajo fo5no-označbo vrst, iz 
katerih so napravljena, t. j . : besedi »vino« se mora do
dati »od hibridov« ali »od direktorja«, »od šmarnice«, 
>od otela«, »od izabele« itd. Od z a č e t k a l e t a 193 2. 
pa j e s p l o h p r é p o v e d a n p r o m e t i n p r o d a « 
j a n j e t e h v i n t ü d;i z o z n à č b o. 

Prestopki se'kaznujejo z zaporom od 7 do 30 dni in ' 
v denarju od 100 do 10.000 Din, v nekaterih primerih pa y 
celo z zaporom od 7 dni do 3 mesecev in v denarju od 
300 do 30.000 Din. - -* v *>*-Vf ^ ^ t • •• -
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V. 
Prepovedano je točiti ali ponujati v gostilnah, kavar

nah in vseh drugih lokalih, kjer se točijo ali prodajajo 
alkoholne pijače, take pijače rekrutom v krajih, kjer so 
vojaški nabori, in sicer tako dolgo, dokler traja nabor in 
rekruti ne odidejo domov. Isto velja tudi za dneve, ko 
rekruti odhajajo k vojakom. Prestopki se kaznujejo po 
§ 131. obrtnega reda. 

VI. 
Po čl. 74. zakona o notranji upravi smejo državna 

oblaslva obče uprave neglede na sodno postopanje pri
soditi kazen 10 do 600 Din, in če je ta kazen neizter
ljiva, zaporno kazen od 1 do 10 dni zaradi nespodobnega 
pos^pj^jaaji ponašanja na javnih ali javnosti dostopnih 
krajih, Če se krši javni red, mir, varnost, morala ali 
dostojnost, ali Če se povzroča javno pohujšanje. S to 
kaznijo se torej n. pr. lahko kaznuje, kdor se na javnih 
cestah, potih, trgih, v gostilnah, kavarnah, v cerkvi ali 
pri cerkvi, v dvoranah, gledališčih, na javnih shodih itd. 
nespodobno obnaša, pretepa, kriči, preklinja, nespodobno 
govori in daje pohujšanje, ali kali nočni mir, izziva, smeši. 
ali nadleguje druge ljudi itd. 

Jïnako se kaznuje, kdor v sluzbjjühjr^lnjah žali 
javnega^organa ali se ponaša proti njemu, ko opravlja 
službeno "idolžnost, tudi navzlic opominu, namenoma 
uporno ali se upira ugoditi uradnemu pozivu. 

Kraljevska banska uprava se zaveda, da se s samim 
kaznovanjem ne da doseči vse, vendar prejmejo izvršu
joči varnostni organi strog nalog, da vsako kršitev za
konov prijavijo pristojnim oblastvom, ki bodo uporabila 
kazenske predpise. Treznostna, prosvetna, kulturna in 
druga društva ter vsak posameznik se pa vabijo, da 
sodelujejo po namenu tega razglasa, da bo narod oo&al 
trezen in zmeren in da se bo povsod varovalo človeško 
dostojanstvo. 

V L j u b l j a n i , dne 12. junija 1930. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine. 
II. No. 6319/25. : 

Pomočnik bana: 
'dp. Pirkmajer, s. r. 

4 1 -

Razne objave iz „Službenih 
novin". 

Številka 122 z dne 2. junija 1980.: 
2 odlokom ministrstva za zgradbe z dne 23. maja 

1930., br. 37.657, je itiž. P r e t i l u A l e k s a n d r u iz 
Ljubljane odobrena javna praksa na vsem ozemlju kra
ljevine, specialno v gradbeni stroki. 

Številka 128 z dne 3. junija 1930.: 
. ; i Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. marca 
1980.: Pomaknjeni so: 

a ) v 2 . skupino II. kategorije: M a r č i č A l b i n » 
arhivar l...skupine III. kategorije pri upravnem sodišču 
v.Celju, T o p l a k H e n r i k , višji pisarniški predstoj
nik 8. skupine II. kategorije pri okrožnem eodišču, v.Ce
lju; višji pisarniSki oficiali 8. skupine II. kategorije: 

T r e p e č n i k B o g o m i r pri okrajnem sodišču v Ra
dečah, F l u x F r a n pri okrajnem sodišču v Gornjem-
gradu, D o k l e r A n t o n pri okrajnem sodišču v Sev
nici, N é s z m - e n y D i o n i z i j pri okrajnem sodišču v 
Murski Soboti, P r i m o ž i č L e o p o l d in C a m p a 
J o s i p pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani, K l e 
b e r P a v e i .pr i okrožnem sodišču v Mariboru, S c h m i t 
D r a g o pri okrajnem sodišču v Trebnjem, H u m a r 
I v a n pri okrožnem sodišču v Mariboru, K oš č a k 
I g n a c i j pri okrajnem sodišču v Laškem, M i š i c a 
J a n k o pri okrajnem sodišču v Črnomlju, 0 1 j š a k 
T o u s a i n t .pri okrajnem sodišču v Cerknici, K n š t r i n 
F r a n pri deželnem sodišču v Ljubljani, J u r š i č 
A l o j z i j pri okrajnem sodišču, y Gornjem gradu, R u p -
n i k V a l e n t i n pri deželnem sodišču -v Ljubljani, 
R u p u i k I v a n pri okrajnem sodišču v Murski Soboti, 
L a v r a č M a r t i n pri okrajnem sodišču v Šmarju, 
• S k e r l a v a j J o s i p pri deželnem sodišču v Ljubljani, 
G r a f e n a u e r A n t o n pri okrajnem sodišču v La
škem; • 

b) v i . skupino III. kategorije: Če r č e k A n a , 
kanclistinja '2. skupine III. kategorije pri višjem dežel-

: nem sodišču v Ljubljani in G r g i č M i l a n , arhivar 
; 2.; skupine III. kategorije pri upravnem sodišču v Sa
rajevu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 6. aprila 
: 1930.: Pomaknjen je v 4. skupino I. kategorije dr. K l i -
n a r To m a ž, kanonik stolnega kapitlja v Ljubljani 
v 5. skupini I. kategorije z osnovno plačo 8. stopnje. 

• Odlok ministrstva financ z dne 17. maja 1930., br. 
36607: Premeščena je na prošnjo za pomožno davkarico 
v 4. skupini II. kategorije davčne uprave v Celju: 
G š p. a n S U.v. a, pomožna davkarica iste skupine in 
kategorije pri davčni upravi v Ljubljani - okolica. 

L i s t a , k i j u j e p r e p o v e d a n o u v a ž a t i 
i n i r a z š i r j a t i : Z odlokom ministrstva za notranje 
posle I. br. 14377 z dne 26. maja 1930. je prepovedano 
uvažati v našo državo in razširjati v njej albanski list 
»H U l i i d r , i t ë s < , ki izhaja y Skadru, ker piše zo
per koristi naše države. — Z odlokom ministrstva za 
notranje posle I. br. 14376 z dne 26. maja 1930. je pre
povedano uvažati v našo državo in razširjati v njej list 
»P r o 1 e t a r e c«, ki izhaja v slovenskem narečju v Chi-
cagu (Amerika) in piše v komunističnem duhu. 

Številka 124 z dne 4. junija 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva ,z dne 24. maja 1930.: 

Postavljeni so: pri direkciji državnih železnic v Ljublja
ni:, za referenta skupine za zgradbo in evidenco stano
vanj odseka gradbenega pddelka v .5. skupini I. kate
gorije inž. T u r b a J o s i p , dosedanji uradnik iste 
skupine in kategorije in šef gorenjsko - dolenjske pro-
govne sekcije y Ljubljani, (po službeni-potrebi),; za re
ferenta skupine za nadzorstvo proge splošnega odseka 
gradbenega;pddelka y 6; skupini, I. kategorije: inž. 
S e d l a k F r a n e , dosedanji uradnik iste skupine in 
kategorije in šef progovne sekcije na Zidanem mostu; 
za šefa progovne sekcije na Zidanem mostu v 6. skupini 
I. kategorije inž; H i , n t e r l e h n e r F r a n j o , do
sedanji nradnik iste skupine in kategorije in šef progov
ne sekcije, v Velijki Kikindi, direkeje državnih železnic v 
Sub.otici,; zaseda progovne sekcije na Jesenicah v 6. sku
pini L kategorije inž. Ć é h n e r K a r e l , dosedanji 
uradnik iste skuping jLn kategorije in ^ef progovne sekci
je, v Konjicu, direkcije državnih železnic v Sarajevu (vsi 
trije, po službeni potrebi); za uradnika 1. skupine IÌL 
kategorije v izpostavi kurilnice, na, Pragerskem S m o l e 
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A l o j z i j , dosedanji uradnik iste skupine in kategorije 
kurilnice v Ljublj-.ш I. glavni kolodvor (po službeni po
trebi). 

Odlok ministrstva za notranje posle z dne 17. maja 
1930., III. br. 26989: Prepovedana sta v resortu mini
strstva za notranje posle z veljavnostjo od 1. aprila 1930.: 
za pisarja kraljevske, banske uprave Dravske banovine 
v 3. skupini II. kategorije': M e j a č F r a n in R o p i č 
E d v a r d , oba pisarja prosvetnega oddelka bivše ljub
ljanske županije v isti skupini iste kategorije. 

Razpis ministrstva za zgradbe: Natečaj za idejni na
črt p; lače, poštne štedilnice in glavne pošte in telegrafa 
v Beogradu. 

številka 125 z dne 5. junija 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. maja 

1930.: Odlikovan je z redom Belega orla II. vrste: dr. 
J e g . č B o n a v e n t u r a , škof ljubljanski. 

L kaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 14. maja 
1930.: Pomaknjeni so: v 3. skupino I. kategorije: dr. G a 
b e r M i l k o , sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani 
4. a skupine I. kategorije; v 4. a skupino I. kategorije: 
T r i n k a u s I v a n , starešina okrajnega sodišča v Lju-

• tomeru, K r a m e r E m i l , sodnik okrožnega sodišča v 
Mariboru, D e ž e l a M i r k o , sodnik okrajnega sodišča 
v Šmarju pri Jelšah, K o m p a r a F r a n j o , sodnik 
okrožnega sodica v Celju, vsi v 4. skupini I. kategorije, 
in v 5. skupino I. kategorije: K v a s F e r d i n a n d , 
sodnik okrajnega sodišča v Logatcu 6. skupine I. kate
gorije. 

Odlok-ministrstva za prosveto z dne 22. maja 1930.: 
Postavljen je na svojem sedanjem službenem mestu za 
asistenta s pravicami 8. skupine I. kategorije dr. R a k o -
v e c I v a n , asistent na univerzi Kralja Aleksandra Pr
vega v Ljubljani, uradnik 9. skupine I. kategorije. 

Odlok ministrstva za finance z dne 31. maja 1930.: 
Postavljen je v odseku za carine pri dravski finančni 
direkciji: za višjega carinskega inšpektorja K l a d n i k 
J e r n e j , upravnik carinarnice v Ljubljani, in v glavni 
carinarnici v Ljubljani za upravnika: C i g o j A n t o n , 
carinski inspektor odseka za carine pri dravski finančni 
direkciji. 

Številka 125 z dne 6. junija 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 24. maja 

1930.: Postavljena sta po službeni potrebi za davčnega 
kontrolorja v 2. skupim ' II. kategorije pri davčni upravi 
v Prevaljah Š p r a h J o s i p , davčni kontrolor iste sku
pine in kategorije pri davčni upravi v Slovenjgradcu; 
za davčnega kontrolorja v 2. skupini II. kategorije pri 
davčni upravi v Murski Soboti B o l e F r a n c , davčni 
kontrolor iste skupine in kategorije davčne uprave v Pre
valjah. 

Odlok ministrstva- za finance z dne 27. maja 1930.: 
Postavljen je po službeni potrebi: za glavnega arhivarja 
v 2. skupini III. kategorije pri davčni upravi v Gornjem 
gradu S e r n e c J o s i p , glavni arhivar iste skupine in 
kategorije pri davčni upravi v Celju. 

Številka 128 z dne 10. junija 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28. aprila 

1930.: Postavljen je za načelnika štaba komande. drav
ske divizijske oblasti pešadijski polkovnik zä general-
štabne posle M i l i č e v i ć K. T o d o r , doslej načelnik 
štaba komande šumadijske divizijske oblasti. 

Številka 129 z dne 11. junija 1930.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. aprila 
1930.: Postavljen je za komandanta 45. pešpolka pešadij
ski polkovnik D o l e n c R. K a r e l , doslej pomočnik ko
mandanta tega polka; za komandanta kninskega voj
nega okroga pešadijski polkovnik M a j c e n M. M i l a n , 
doslej pomočnik komandanta ljubljanskega vojnega okro
ga; za komandanta štipskega vojnega okroga pešadijski 
polkovnik C a s i n V. K o n s t a n t i n , doslej pomočnik 
komandanta celjskega vojnega okroga. 

Številka 130 z dne 12. junija 19301: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. aprila-

1930.: Postavljen je za pomožnega referenta ministrstva 
za prosveto v 1. skupini II. kategorije z 10% doklado na 
prejemke: F i e r e P a v e l , referent ministrstva za pro- . 
sveto iste kategorije in skupine. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30, aprila 
1930.: Postavljeni so: za pomočnika komandanta 39. peš
polka pešadijski polkovnik R o j n i k F. I v a n , doslej 
pomočnik komandanta 41. pešpolka (na prošnjo) ; za po
močnika komandanta 45. pešpolka pešadijski polkovnik 
D e d i n a c N. D j o r d j e , doslej poveljnik 1. bataljona 
tega polka; za pomočnika komandanta 52. pešpolka peša
dijski polkovnik L u 1 i ć J. V i 1 i m, 'doslej ^pomočnik 
komandanta 30. pešpolka; za pomočnika komandanta osi-
ješkega vojnega okroga pešadijski podpolkovnik Š t e j -
s k a l I . G u s t a v , doslej prideljen komandi maribor
skega vojnega okroga za mobilizacijske posle in statisti
ko; za pomočnika komandanta ljubljanskega vojnega 
okroga pešadijski podpolkovnik J o r g o v i ć A. D u š a n , 
doslej prideljen komandi štipskega vojnega okroga; za 
pomočnika komandanta celjskega vojnega okroga peša
dijski podpolkovnik C e r o v i ć M. V o j i n , doslej pri
deljen komandi belovarskega vojnega okroga. 

Odlok ministrstva financ z dne 22. maja 1930., br. 
38.208: Postavljena sta na dosedanjem službenem mestu 
za pomožna davkarja v 4. skupini II. kategorije: pri 
davčni upravi v Ljutomeru: M a r t i n a k V i k t o r in 
pri davčni upravi v Novem mestu: F a j d i g a S l a v k o , 
oba davčna pripravnika v 5. skupini II. kategorije. 

B r o š u r a , k i j o j e p r e p o v e d a n o u v a ž a t i 
i n r a z š i r j a t i : Z odlokom ministrstva za notranje 
posle br. 38.566 z dne 27. maja 193Ö. je prepovedano uva
žati v našo državo in razširjati v njej brošuro >Lo 
s t a t o o p e r a i o « , izdano v Parizu v italijanskem jezi
ku, ker je komunistične vsebine. 

Številka 131 z dne 13. junija 1930.: 
Odlok ministrstva pravde z dne 22. maja 1930., štev. 

48.043: Potrjen je za stalnega z dnem 18. oktobrom 1929. 
sodniški pripravnik pri deželnem sodišču v Ljubljani, 
P e l e S l a v k o , in z dnem 22. maja 1930. pomaknjen v 
8. skupino I. kategorije. , 

Odlok ministrstva pravde z dne 22. maja 1930., štev; 
45.683: Upokojen je F e r e n e J o s i p , višji pisarniški 
oficial 3. skupine II. kategorije pri okrajnem sodišču v 
Konjicah. 

Objava državne železniško-prometne Шe ministr
stva za promet z dne 3. junija 1930 G. d. b. "40884/30: 
Razpisuje se natečaj za sprejem 100 moških slušateljev 
v državno železniško-prometno šolo v Beogradu. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 
. . Tiska in salaga: Tiskarna >Merkur< v LJubljani; njen predstavnik: Otmar Michalek v Ljubljani. 



Poštnina platana т gotovini. 

K R A L J E V I N A J U G O S LAVI JA 

S L U Ž B E N I LI ST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

11. kos. V LJUBLJANI, dne 2. julija 1930. Letnik l a 

42. Ustanovitev svetinje za pospeševanje poljedelstva. 
43. Natečaj št. 1. za sprejem gojencev v nižjo šolo vojaške aka

demije. 

V S E B I N A 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

42. 

Mi 

,..;.. Aleksander L, 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

ustanavljamo na predlog Našega 'ministra za poljedelstvo 
ter po zaslišanju Našega predsednika ministrskega sveta 
na podstavi člena 6. zakona o redovih in svetinjah in 
§ 30. zakona o pospeševanju poljedelstva 

i 

Svetinjo 
za pospeševanje poljedelstva.* 

Svetinja za pospeševanje poljedelstva ima tri vrste: 
bronasta, srebrna in zlata. 

§ 2 . _ •' 

Vse tri svetinje so okrogle s premerom 25 mm. Na 
eni,strani, (sprednji) je: podoba Njegovega Veličanstva 
kralja, okoli pa je napisano »Aleksander I. kralj Jugo
slavije« — vse izdelano v visokem reliefu; nadalje so 
svetinje fasonirane z, okvirom in obrobljene z izbočenimi 
biserčki. Na drugi strani (ozadje) je v vodoravni legi 
napis: >Za pospeševanje poljedelstva«. 

Na teh svetinjah je na obeh straneh venec, spleten 
Џ poljedelskih proizvodov, ki se na vrhu svetinj zožuje 
in križa. Nad tem vencem je kraljevska krona z naj
večjo širino 21 mm in višino 13 mm, merjeno do sredine 
jabolka, skozi katero je potegnjen obroček, na katerem 

.-,.* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
16. maja 1930, št. 110/XL, 

44. Natečaj št. 2. za sprejem gojencev v nižjo šolo vojaške aka
demije. 

45. Razne objave iz »Službenih novin«. ' " ' 

visé svetinje na traku. Spodaj je venec povezan z belim: 

emajliranim in vpletenim tračičem. 
Po tem je fnera svetinj hkratu z vencem in krono: 

največja dolžina od dolnjega dela venca do sredine ja
bolka na kroni 50 mm in največja širina 34 mm. 

Svetinja je izdelana kot. star (antičen) bron, srebro 
in zlato. 

8 3. . ^ * r 

Svetinja za pospeševanje poljedelstva se noši "ria levi 
strani prs na rumeno-zelenem moariranem traku. 

Trak je 80 mm dolg in 36 mm širok; od te širine je 
18 mm rumene, 18 mm pa zelene barve. Trak je zaradi 
pritrditve in nošenja na pol preganjen, a spodaj je zvit v 
trikot, na čigar koncu visi svetinja na kaveljčku. 

Častna stopnja teh svetinj se odredi naknadno. 

§ 4 , 

Ta svetinja.se podeljuje kmetijskim prvakom, ki sti 
se po §30. zakona v pospeševanju poljedelstvana kmetij
skih tekmah odlikovali s svojimi proizvodi, kakor tudi 
drugim osebam brez razlike stanu, ki so si pridobile po
sebne zasluge za pospeševanje poljedelstva. 

§ 5 . - '. '"•[•( 

To svetinjo podeljuje kralj ali iz svoje lastne pobude 
ali na predlog ministra za poljedelstvo. V Crveni primeru 
sopodpiše ukaz o odlikovanju kancelar kraljevskih redov, 
v drugem primeru pa minister, za poljedelstvo. 

§6.- ' v 1 

Hkratu s svetinjo se izda tudi diplom, ki ga podpiše 
kancelar in sopodpiše sekretar kraljevskih redov. 

.. § ; v . ; •' :-'v;::;-'; : '••'* 
Svetinje se hranijo v pisarni kraljevskih redov, v 

kateri se vodi seznamek oseb, odlikovanih, s to svetinjo. 

Za podeljeno svetinjo se pobira za to določena taksa. 
Kralj .lahko„Oprosti odlikövanca plačila te takse, tuji 
državljani pa so vobče oproščeni. plačila takse, katerfc 
okolnost mora biti v obeh primerih navedena v ukazu. 
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§ 9 . 
Svetinja se po smrti odlikovanca ne vrača, toda no

beden član rodbine in vobče nihče je ne sme nositi, ki ni 
ž njo odlikovan. 

§10. 
Kolikor ee 8 tem predpisom' ne izpreminjajo, veljajo 

tudi ZA to svetinjo vsa določila o redovih in svetinjah z 
dne 28. januarja 1888« 

V B e o g r a d u , dne 15. marca 1930. 

Aleksander s. r. 

Videl in pritisnu 
državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. M. Srškić s. r. 

Minister za poljedelstvo 
dr. Franges s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja 
divizijski general: 
Peter Živković s. r. 

Razne objave iz „Službenih 
novink 

, - , •• : •• . 4 3 . , 

Natečaj št. 1 
za sprejem gojencev v niìjo Solo vojaške akademije, 
in sicer za mladeniče, ki so dovršili VI., VII. ali 
V1IL razred gimnazije ali realke ter imajo zrelostni 

izpit.* 

Na podstavi Členov 33., 34., 35., 36. in 37. uredbe o 
vojaški akademiji D. br. 26.428 z dne 30. julija 1927., ka
kor tudi na podstavi odloka gospoda ministra za vojsko 
in mornarico p . br. 8100 z dne. 10. februarja 1930., se 
sprejme letos do (300) tri eto gojencev v nižjo Solo voja-
Ш akademije^ ' . . * . ' 

Pouk na nižji Soli vojaške akademije se začne dne 
1. oktobra in traja tri leta, 

II. 
Kandidati, ki hočejo konkurirati za to šolo, morajo 

izpolnjevati nastopne pogoje: 
1. Biti morajo državljani kraljevine Jugoslavije. 
% Biti morajo popolnoma zdravi in za vojaško služ

bo eposobni, zdravega "rodu ter ne smejo biti y zdrav
stvenem pogledu dedno obremenjeni. 

8 Biti morajo dobrega vedenja. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
85. marca 1980., K. 68. 

4. Biti ne smejo mlajši od 16 let in ne starejši od 
21 let. Za osnovo izračunu kandidatove starosti se vzame 
celotno koledarsko leto, v liaterem se kandidat/ prijavi 
za sprejem. . 

5. Imeti morajo šolsko kvalifikacijo, in sicer: 
a) oni iz srednjih šol: opravljeni zrelostni izpit ali 

pa so morali dovršiti kot redni učenci Vili., VII. ali 
VI. razred državne gimnazije ali realke najmanj z do
brim uspehom; prihajati morajo neposredno iz šole ter 
biti dobrega vedenja; 

b) oni iz vojske: dovršiti so morali kot redni učenci 
šest razredov državne gimnazije ali realke najmanj z 
dobrim uspehom; biti morajo dobrega vedenja; niso 
smeli biti kaznovani in tudi ni smela teči zoper nje 
sodna preiskava zaradi onečaščujočih dejanj; priporo
čati jih morajo njih nadrejeni starešine in služiti so 
morali v vojski najmanj leto dni. 

6. Opraviti morajo vzprejemni izpit vsi razen onih, 
ki so opravili zrelostni izpit in prihajajo neposredno 
iz državnih šol. Oni kandidati z opravljenim zrelostnim 
izpitom, ki prihajajo iz ruskega kadetskega korpusa, pa 
morajo opraviti, preden se zdravniško-komisijski pregle
dajo, pismeni izpit iz državnega jezika, da je moči oce
niti, ali imajo pogoje za uspešno zasledovanje pouka na 
nižji šoli vojaške akademije. 

7. Imeti morajo očetovo ali varuhovo dovolilo, po
trjeno od pristojnega oblastva, da smejo vstopiti v nižjo 
šolo vojaške akademije; v tem dovolilu se mora oče ali 
varuh zavezati, da povrne državi, če bi bil njegov sin 
(varovanec) zaradi slabega vedenja odpuščen iz vojaške 
akademije, vse stroške za vzdrževanje in za šolanje svo
jega sina (varovanca), skladno s členom 58. uredbe o 
vojaški akademiji. 

8. Podati morajo pismeno izjavo, da pristajajo na 
vse.pogoje in posledice, predpisane z uredbo o vojaški 
akademiji, tudi če bi se njene poedine uredbe pozneje 
— po potrebi — izpremenile. 

9. V prošnji se morajo zavezati, da bodo služIli po 
dovršeni nižji šoli vojašk» akademije v vojski najmanj 
šest let. . ' . ' . . ...... .:•;. 

m. 
Kandidati, ki ustrezajo gornjim pogojem in hočejo 

vstopiti v vojaško akademijo, se morajo prijaviti naj-
kesneje do dne 

15. a v g u s t a 19 3 0. 
upravniku vojaške akademije s svojeročno spisano proš
njo. Prošnja mora biti opremljena s kolkom za 5 Din. 

Prošnji mòra priložiti vsak kandidat nastopne do« 
kumente: 

1. Potrdilo policijskega (političnega) oblastva — do
movnico (opremljeno s-kolkom za 20 Din), da je kandidat 
resnično državljan kraljevine Jugoslavije. 

2. Krstni list (opremljen s kolkom za 10 Din), če pa. 
si ga ne more preskrbeti, potrdilo iz popisne knjige ali 
pismeno potrdilo dotičnega občinskega oblastva, ove
rovljeno od policijskega (političnega) oblastva, da je 
rojen tega in tega leta (Če mogoče, tudi mesec in dan 
rojstva). ' < 

3. Šolsko izpričevalo — v originalu, ne pa v pre
pisu (opremljeno s kolkom za 10 Din, če se nanaša na 
VL, VIL ali VIII. razred, a s kolkom za 80 Din, ce 96 
nanaša na višji tečajni izpit), s katerim dokažejo kandi
dati iz civilnega prebivalstva, da so opravili zrelostni 
izpit ali da so dovršili kot redni učenci najmanj z dobrim 
uspehom VL, VII. ali УШ, razred gimnazije ali realke. 
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Šolsko izpričevalo o dovršenem VI., VII. ali VIII. raz
redu mora biti iz šolskega leta 1929/1930. Kandidati iz 
vojske predlože šolsko izpričevalo, s katerim dokažejo, 
da so dovršili šest razredov državne gimnazije ali realke 
kot redni učenci najmanj z dobrim uspehom. Ko pošiljajo 
vojaški starešine kandidatov iz vojake vojakovo prošnjo 
(raport), morajo označiti v spremnem dopisu, ali je pro
silec dobrega vedenja, ali je bil s čim kaznovan in zaradi 
česa,' ali je bil v preiskavi zaradi onečaščujočih dejanj, 
ali je služil ob predaji prošnje v vojski) najmanj leto dni, 
računaje do dne, ko bi vstopil v vojaško akademijo (do 
dne 1. oktobra), in ali je vobče vreden priporočila, da se 
sprejme v vojaško akademijo. 

4. Pismeno očetovo ali varuhovo dovolilo (oprem
ljeno s kolkom za 20 Din), overjeno po pristojnem po
licijskem (političnem) oblastvu, da smejo vstopiti v nižjo 
šolo vojaške akademije. 

V tem dovolilu se mora oče ali varuh zavezati, da 
povrne državi, če bi bil njegov sin (varovanec) zaradi 
slabega vedenja odpuščen iz vojaške akademije, vse stro
ške za vzdrževanje in za šolanje svojega sina (varovan
ca) skladno s členom 58. uredbe o vojaški akademiji. 

Na tem dovolilu mora biti zgoraj na desni stràni pri
lepljena kandidatova fotografija iz tega leta. Fotografija 
mora biti velika 11X7 cm ter mora kazati oprsje bodisi 
čelno, bodisi od strani (profil). Ko pristojna oblastva 
overjajo očetovo dovolilo, morajo overiti ob enem inden-
tičnost fotografije z dotičnim kandidatom. 

" ••-:• IV.' 

Prošnjo s spredaj omenjenimi dokumenti mora po
slati vsak kandidat upravniku vojaške akademije najdalj 
do dne 15. a v g u s t a 1 9 3 0. Prošnje, poslane po tem 
času, se ne vzamejo v poštev'. 

Prošnje onih kandidatov, ki niso opremljene s spre
daj omenjenimi dokumenti in s predpisanimi kolki na 
vseh dokumentih, se ne vzamejo v poštev, ampak se 
vrnejo dotičnemu prosilcu po pristojnem političnem (poli
cijskem) oblastvu; potemtakem se tak kandidat niti ne 
vpiše v seznamek konkurentov za vojaško akademijo. 

: • • • ' ' ' • V . 

Vsi oni kandidati, katerih dokumenti ustrezajo zgo
raj razloženim pogojem, se uvrste med konkurente ter 
morajo priti osebno (ne da bi čakali posebnega poziva) 
ob nastopnih dneh: 

a) Dne 1. septembra ob sedmih morajo priti: vsi oni 
kandidati', ki konkurirajo z opravljenim zrelostnim izpi-
totó kakor tudi vsi ostali kandidati, ki pripadajo ob
močju beograjskega vojaškega okrožja ali ki sedaj žive v 
tem območju; 
.,, , b ) Dne 2. septembra ob sedmih morajo priti: vsi 

pni kandidati, ki pripadajo območju vojaškega okrožja: 
požarevškega,, pančevskega, nunskega, sremskomitrovi-
škega, starobečejskega, somborskega in belovarskega ali 
Ш, sedaj žive. y teh območjih. 
,i, o) Dne 3. septembra ob sedmih morajo priti: vsi 

oni kandidati, ki pripadajo območju vojaškega okrožja: 
valjevskega, šabškega, velikobečkereškega, osiješkega, 
varaždinskega, sarajevskega in tuzlanskega ali ki sedaj 
o v e v teh območjih. 

/ v 8) Dne 4. septembra ob sedmih morajo priti: vsi 
pni kandidat^ ki pripadajo območju vojaškega okrožja: 

kragujevškega, petrinjskega, skopljanskega, travniškega 
in knjaževskega ali ki sedaj žive v teh območjih. 

d) Dne 5. septembra ob sedmih morajo priti: vsi 
oni kandidati, ki pripadajo območju vojaškega okrožja: 
vranjskega, kruševskega, negotinskega, celjskega, slavon-
skopožeškega in. veleškega ali ki sedaj, žive v teh ob
močjih. 

e) Dne 6. septembra ob sedmih morajo priti: vsi 
oni kandidati, ki pripadajo območju vojaškega okrožja: 
bitoljskega, banjaluškega, zagrebškega, kumanovskega, 
kičevskega, kosovskomitroviškega, kninskega, karlovške-
ga, ljubljanskega, mariborskega, pirotskega, prizrenske-
ga, prištinskega, prokupškega in štipskega ali ki sedaj 
žive v teh območjih. 

f) Dne 7. septembra ob sedmih morajo priti: vsi 
oni kandidati, ki pripadajo območju vojaškega okrožja: 
podgoriškega, gatskega, mostarskega, otoškega, sinjskega, 
plevljanekega in užiškega ali ki sedaj žive v teh območ
jih, kakor tudi vsi oni kandidati, ki prihajajo iz vojske. 

. V I . 
Prošnja, s katero se kandidat prijavi za natečaj, se 

mora glasiti tako-le: 

Upravniku vojaške akademije 

v Beogradu. 

Na podstavi natečaja uprave vojaške akademije 
štev. 680 z dne 10. marca 1930. prosim, da bi bil sprejet 
za gojenca nižje šole vojaške akademije, ker sem do
vršil razred gimnazije (realke). 

Zavezujem se in pristajam na vse pogoje in posle
dice, predpisane z uredbo o vojaški akademiji, tudi ko
likor bi se njene odredbe pozneje po potrebi izpremenile. 

S to prošnjo se zavejujem, da bom služil po dovršeni 
nižji šoli vojaške akademije v vojski najmanj šest let. 

Po natečaju prilagam prošnji, in sicer: 
1. potrdilo policijskega (političnega) oblastva —. do*, 

movnico — o državljanstvu; 
2. krstni list; • * . , . : : . . 
3. šolsko izpričevalo; 
4. očetovo (varuhovo) pismeno dovolilo, da smem 

vstopiti v nižjo šolo vojaške akademije. 
Ob opravljanju sprejemnega izpita iz tujih jezikov 

želim opravljati izpit iz francoskega (nemškega) jezika. 
Prosim, da bi se mi izdala brezplačna železniška 

(parniška) vozovnica pri . . . . . . . vojaškem okrožju 
od do Beograda. 

Konkuriram iz območja . . . . . . vojaškega okrožja. 
V , dne 1930. 

» N. N., 
absolvirani dijak . . . . razreda gimnazije 

(realke) 
•fi (kraj, srez, banovina). 

VII. 

Očetovo (varuhovo) dovolilo se mora glasiti tako-le: 

(Fotografija.) 
D o v o l i l o . 

Svojemu sinu (varovancu) 
dovoljujem, da sme vstopiti v nižjo šolo vojaške akade
mije, ter se zavezujem, stJadno s členom 58. uredbe o 
vojaški akademiji, da povrnem državi vse stroške, na-
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stale za vzdrževanje in za šolanje mojega sina (varo
vanca), če bi bil odpuščen iz vojaške akademije zaradi 
slabega vedenja. 

dne 1930. 
N. N., 

t È • i P * 

VIII. 

Kandidatom z opravljenim zrelostnim izpitom, ki so 
oproščeni sprejemnega izpita, se vzame takoj, ko se 
spoznajo pri zdravniško-komisijskem pregledu v vojaški 
akademiji kot sposobni za gojence, mera za obleko ter 
se jim priobči, da so sprejeti za gojence; potem 'lahko 
odidejo domov in ostanejo tam do dne 1. oktobra, ko 
se začne šolski pouk. 

Vsi ostali kandidati, ki se spoznajo pri zdravniško-
komisijskem pregledu v vojaški akademiji kot sposobni 
za gojence, ostanejo, da opravljajo sprejemni izpit; onim, 
ki ga dovrše uspešno, se vzame mera za obleko ter se 
jim priobči, da so sprejeti za gojence; potem lahko od
idejo domov in ostanejo tam do dne 1. oktobra, ko se 
začne šolski pouk. 

Vsak oni kandidat, ki se mu priobči, da je sprejet 
za gojenca, mora prinesti ob vstopu v šolo dne 1. oktobra 
s seboj: 

a) 200 dinarjev, s katerimi plača predpisani kovčeg 
za svoje stvari in 

b) 2 spalni srajci, 2 brisači, 3 pare zimskih in 3 pare 
poletnih nogavic, 6 robcev, 1 par copat, ščetko za zobe 
in kalodont, nulo, glavnik in ščetko za lase, ščetko za 
obleko, pripravo za Čiščenje obutve, 1 nožič in 1 male 
škarje, po možnosti pa tudi rjuho za kopanje. 

IX. 
Vsi kandidati, ki konkurirajo za vojaško akademijo, 

si morajo brezpogojno zavarovati potrebna sredstva za 
stanovanje in hrano za ves čas, dokler bodo bivali v 
Beogradu zaradi zdravniško - komisijskega pregleda in 
opravljanja sprejemnega izpita. 

Vsi kandidati se opozarjajo, da ne morejo računiti 
na to, da bi dobivali ob Času konkuriranja stanovanje in 
hrano v vojaški akademiji, kakor so to nekateri zahte
vali v prejšnjih letih in smatrali, da imajo pravico do 
tega. Sele od dne 1. oktobra, ko vstopijo v šolo, jim gre 
od države stanovanje, hrana in vse ostalo. ' 

Samo oni kandidati, ki prihajajo iz vojske, se sprej
mejo za čas konkuriranja na stanovanje in hrano y vo
jaški akademiji 

' X . 
Po pravilniku za prevoz vojaških oseb v rednem 

stanju (>Službeni vojni list« iz leta 1925., stran 1589) se 
odreja to-le: ' 

a) Kandidati za nižjo šolo vojaške akademije imajo 
pravico do brezplačne vožnje III. razreda mešanih in 
potniških vlakov na vseh državnih in onih privatnih že
leznicah, ki so v državni eksploataciji Do te vožnje imajo 
kandidati pravico tako ob dohodu v vojaško akademijo 
zaradi zdravniškega pregleda in k sprejemnemu izpitu, 
kakor tudi ob povratku, Če se odklonijo od njiju. 

b) Vse, kar je rečeno v točki a) glede vožnje po 
železnici, velja tudi za vožnjo po ladjah, ki so v državni 
eksploataciji. . . . 

e) Dokumente (objave) za zgoraj navedeno brez
plačno vožnjo prejmejo kandidati od dotičnih vojaških 
okrožij; zatp se morajo obrniti nanje osebno z legitima

cijo (dijaško knjižico) dne 26. avgusta 1930. V ta namen 
pošlje uprava vojaške akademije komandantom vojaških 
okrožij pravočasno seznamek kandidatov, ki naj se jim 
izdado objave za brezplačno vožnjo. Da pa more uprava 
vojaške akademije to storiti, mora izjaviti vsak kandidat 
v prošnji, s katero konkurira, v katerem vojaškem okrož
ju želi prejeti objavo za brezplačno vožnjo in od kate
rega kraja do Beograda. Kandidat, ki tega ne označi v 
prošnji, ne more dobiti brezplačne vozovnice. Kandida
tom iz vojske izdado osebno objavo in objavo za vožnjo 
po vojaški tarifi pristojni starešine. 

č) Kandidatom, ki se pri zdravniškem pregledu ali 
pri sprejemnem izpitu odklonijo, izda uprava vojaške 
akademije objavo za brezplačni povratek. 

XI. 
Program predmetov pri sprejemnem izpitu za nižjo šolo 

vojaške akademije. 

1. Matematika. 
a) A r i t m e t i k a . 

Stiri osnovne vrste računov z neimenovanimi celimi 
števili in desetinskimi ulomki. — Meterski sistem mer; 
merske enote kroga in časa. — Štiri osnovne vrste ra
čunov z imenovanimi števili. — Razdelnost števil: raz
stavljanje števil na prafaktorje, največja skupna mèra 
in najmanjši skupni mnogokratnik. — Ulomki, štiri 
osnovne vrste računov z občimi ulomki, izpremirijanje 
občih ulomkov v desetinske in obratno. — Razmerja in 
sorazmerja in njih uporabljanje na reševanje nalog iz 
enostavne in zložene regeldetrije, odstotnega in obrest-
nega računa in izračunavanje eskonta. 

b) A l g e b r a. 
Računanje z občimi in algebrajskimi števili in alge-

brajskimi izrazi. — Razdelnost algebrajskih izrazov, raz
stavljanje algebrajskih izrazov na prafaktorje; največja: 
skupna mera in najmanjši skupni mnogokratnik. — 
Algebrajski ulomki in računanje z njimi. -1— Reševanje 
enačb prve stopnje z eno in več neznankami; uporablja-, 
nje na naloge iz navadnega življenja. — Potenciranje in 
korenjenje; kvadriranje in kubiranje in korenjenje; kva
dratni in kubični koren algebrajskih izrazov in dekadnih 
števil; iracionalna in imaniginarna števila, racionalizira
nje imenovalca. — Enačbe druge stopnje z eno neznanko 
in njih reševanje; zveza med korenom in činiteljem kva
dratne enačbe. — Logaritmi. 

c) P l a n i m e t r i j a . 
Premica in kot. — Krog, deli kroga, premica in krog. 

— Središčni in periferijski koti; merjenje kotov. — Pre
močrtni geometrijski liki in njih lastnosti (trikotnik, 
četverokotnik, mnogokotnik). — Vzajemna lega dveh 
krogov. — Pravilni mnogokotnik. — Skladnost, pretvar
janje in deljenje likov. — Izračunavanje obsega in po
vršine premočrtnih likov in kroga in njih delov. — Po
dobnost likov in njeno uporabljanje pri pravokotnem tri
kotniku in krogu. — Reševanje konstruktivnih nalog pö 
metodi geometrijske in algebrajske analize. — Izraču
navanje pri krogu (tetivni in tangentni mnogokotnik)* 

č) S t e r e o m e t r i j a . 
Premica in ravnina. —'• Tristranični Kot in njegove 

lastnosti; polarni koti. — Prizma, piramida, valj, etožeč 
in krogla; ravni preseki stožca in krogle; izračunavanje 
površine in prostornine omenjenih teles, 
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P r i p o m b a : Kandidati se lahko pripravljajo po 
učnih knjigah za matematiko, po katerih so se učili tega 
predmeta v šoli, iz katere prihajajo. 

2. Zemljepis. 

Oboi d e l . 
1. Zemlja vobče: oblika, velikost, zemljepisna širina 

in dolžina; razmerje zemlje proti solncu in .vpliv solnca 
na letne čase in toplotne pasove na zemlji. — 2. Morje 
iit Buha zemlja; oceani, morja, celine; obala, polotoki, 
plima in oseka. — 3. Reke in suha zemlja; izvirki, po
toki, reke, doline. — 4. Oblike kopne površine: ravnina, 
visoka planota, gore in hribi, planine, absolutna in rela
tivna višina. — б. Zrak, toplota, zraka, vetrovi, oceanske 
struje, vlaga v zraku, podnebje in klimatske oblasti. — 
6. Rastline in živali v poedinih toplotnih pasovih. — 7. 
Rudnine in njih pomen. — 8. Človeštvo; življenje ljudi 
v raznih toplotnih pasovih, gostota naseljenosti vobče, 
plemena na poedinih kontinentih, narodi, vere, države. 

P o s e b n i de l . 
a) Evropa. 

.. ;li Lega, meje,: velikost, horicontalna izobrazba. — 
2. Orografija, glavna pogorja in kako se razcepljajo. — 
S, Hidrografija, reöja innajvažnejše reke poedinih rečij. 
—- 4. Podnebje in razdelitev na klimatske pasove. — 5. 
Prebivalstvo. ,Р1етеда in grupiranje, vera in poklici. — 
6.; Politična razdelitev.. — 7. Opis poedinih držav v 
Evropi: meje, velikost, orografija, hidrografija, narod
nost, vera, poklici, državne oblike in važnejši kraji. 

b) Azija. 
1. Lega, nieje, velikost, horicontalna izobrazba. — 

2. Orografija in hidrografija. — 3. Opis azijskih dežel: 
Indija (Prednja), Hindustan in Dekan, Indo-China (Rad
nja Jndija), Vzhodno indijsko otočje, Kitajsko in Japon
sko, Iran,, Kavkazija, Armenija, Mala Azija, Sirija in 
Palestina, Arabija ,in Mezopotamija. — Opis mora obse
gati v obÇih potezah državno,ureditev, prebivalstvo (ple-
méj narodnost, vera, poklici v glavnem) in glavna mesta. 

•c) Afrika. 
!.. Lega, meje, velikost, horicontalna izobrazba. — 

2. Orografija in hidrografija. — 3. Opis afriških dežel v 
glavnih potezah: Abesinija, (Habeš), Nubija, Egipt, Ma
roko, Tunis, Sahara, Sudan, Tripolis, Dolenja Guineja, 
Kongo in Vzhodnoairiška jezerska planotina. afriški 
o t ' p k X ' . ' . ; ' ; ' . .t ' 

. č). Amerika.. 
.1. Meje, lega, velikost in razdelitev. — Horicontalna 

izobrazba, r- 2. Orografija in hidrografija. — 8. Opis 
ameriških držav v občih potezah, in sicer: 

* Severna Amerika: severno^polarno (arktično) otočje 
in Britanska severna Amerika, Združene države (Unija). 

4Srednja Amerika: Guatemala, San Salvador, Hondu
ras, Nicaràgua, Koata-Rlka in Panama. Zapadno-indijsko 
otočje. 

Južna Amerika: Kolumbija, Ekuador, Peru, Bolivija, 
Chile, Venezuela, Guyana, Brazilija. Paraguay, Uruguay, 
Argentinska zvezna republika.. 

d) Avstralija in Oceanija. 
r 1. Lega, meje, velikost^ horicontalna izobrazba. — 

2. Orografija in hidrografija. —• 8Л Prebivalstvo, politično 
stanje in razdelitev, 

P r i p o m b a ? Pni «»fečem dete ee »aktey« исгрдо, 
pri posebne^ delu PA v n^«ž»ejsja palesa^ одев 
občega dela g«og?ftfЦ<& Bafta&skega, polotoka Ц& «Ježe* 
kraljevine JjWg îavije, kje* 9». 8&hte,VA podf^bđrtjše, 
zaanjç. 

Za pripravo lahka uporabljajo kandidati učne knjige^ 
predpisane za s/ednje šole. 

&. zgodovina Srfeov, Hrvatov i» SlèveQtevv 
A.. Stara domovina južnih Sl.oyanQv1 (gÇQgr&Jskj 9#U» 

— 2. Južni Slovani v stari domovini (uredite,^ veja^ 
življenje, medsebojne, zveze itdi), — 3, Selitev julnjh 
Slovanov (vzrok, čas in način selitve), — 4, Ед»рвге4 
južnih Slovanov v novi domovini ip zveze, med njimi.'•••-.•»».' 
6. Južni Slovani in staroseljçi (medsebojne «ve«« ia вдеал 
sébojni vplivi, jezik, vera, običaji)» r Ì Z v « w JUŽPUI 
Slovanov s sosedi v VII, in VIII» sMetju, z. ВшшсвДЈЦ , 
Bolgari, Avari itd- — 7. Prvi poizkusi, 4a Ц s« ustvaril« 
narodne drŽave: a) v Panoniji (Samo), h) v Primožu 
(Hrvatje), c) v Zagorju (RaSka, B#sn«).r-8.,Uaoda. Sle«. 
vencev v VIII. in IX. stoletju. — & Hrvatska v X, № Xi, 
stoletju. - 10. Raška v IX. in X. stoletju.;-7 Ц, KrÄaa« 
stvo pri južnih Slovanih, Ciril in Metod, r- 12, Zeta v 
XI, stoletju (Vojislav, Mihailo Bođiajk — 13» Hxvatak* 
v XI. stoletju (Krešimir IV», Zvonimir), ^-.14, P-rqpad. 
hrvatske samostalnosti (1089—1102). — 15, RaŠkft v XII, 
stoletju (do Štefana Nemanje). — IQ, Stefan Nema^ja. "«•» : 
17. Stefan Prvovenčani, — 18. Hrvatje in Slovenci v XJL 
in XIII. stoletju (zveze z Ogrsko in1 Benetkami), — Id. 
Srbija od leta 1228. do leta 1282, (pregled glavnih do
godkov). — 20. Kralj Milutin od leta .1282. do leta 1821,.. 
— 21. Bosna v XII. in ХШ. stoletju (pregled glavni]» , 
dogodkov). — 22. Hrvatska ob koncu XIII. in ob Mt-.. 
četku XIV. stoletja (gubici). -^ 23. Bosna in HrvatakV 
za vlade kralja Karla Roberta (glavni dogodki). — 24.'"] 
Stefan Dećanski od leta 1321. do leta 1331, — 25, ëtefao 
Dušan, osvojitev in ureditev države (zakonik), — 26, Car" 
Uroš in razpad srbskega Varstva. — 27. Srbi in Turki V 
XIV. stoletju. Bitka na Marici. -- 28, Srbi po bitki n a 
Marici do bitke na Kosovom (pregled), -r 29, Bosna za -
bana in kralja Štefana Tvrtka (1353 do 1391)., — 80, 
Hrvatje v drugi polovici XIV. stoletja. — 81. Srbija po 
boju na Kosovem: Stefan Lazarevi6 (pregled). >—' :32, 
Bosna ob koncu XIV. stoletja in v prvi polovici XV, sto
letja. Bosenski plemiči (Sandalj Hranjič, Hrvoje, VutóUó, 
Hercog, Stefan Kosača itd.). — 38. Hrvatje in Slovenci 
v prvi polovici XV. stoletja (pregled glavnih dogodkov). 
— 34. Srbija za vlade despota Đurđa Vukovića: zveze z 
drugimi srbsikimi državami (Bosna in Hercegovina) 1 
Benečani in Ogri, boji s Turki itd.)..— 85. Propast Srbije, 
Bosne, Hercegovine in Crne gore. — 36. Selitev srbskega 
naroda na Ogrsko, v Hrvatsko in patmacijo. — 37; Srbska 
despotovina na Ogrskem v XV. in XVÌ. stoletju. .-- s £ -
Hrvatje in Slovenci v drugi polovici XV. stoletja đo letft 
1526. — 89. Srbski narod pod Turki. Obnova Вебкв ' 
patriarhije. — 40. Boji med Avstrijo in Turčijo v XVI. ! 
in XVII. stoletju, udeleževanje Slovencev, Hrvatov in 
Srbov v teh vojnah. — 41. Narodne vstaje «oper Turke 
in selitve v XVI. in XVII. stoletju. — 42. Avstrija proti 
Slovenoem in Hrvatom v XVII. stoletju.1 Zarota: Zrlni-
skega in Frankopana. — 48. Avetrijako-turSka vojna öd 
leta 1683. do 1699.; udeleževanje Hrvatov-in Srbov v Ш''' 
vojnah. Selitev Srbov na Ogrsko pod patriarhom Carno-
jevićem. -^44. Avstrijske vojne-e Turki ^ XVÏÎtf sto
letju (1716-1718, 1737-1789, 1788-1791) ̂ Udeleževanje 

i Hrvatov in Srbov v teh vojnah. Pomen., teh vojn. .— 46. 
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Srbi ria Ogrskem v XVIII. stoletju: zveza z Avstrijo, 
Madžari, s katoliško cerkvijo. Selitev v Rusijo. Kulturne 
razmere. — 46. Hrvatje in Slovenci za vlade Karla VI. 
in Marije Terezije (germanizacija in centralizacija). — 
47. Reforme Jožeta II. — 48. Zbori v Zagrebu, Požunu 
in Temešvaru leta 1790. in 1791. in njih pomen. — 49. 
Prva srbska vstaja (1804. do 1813.). — 50. Druga srbska 
vstaja leta 1815. in vlada kneza Miloša do leta 1830. 
(pregled). — 51. Ilirske pokrajine. Vzbujanje narodne 
zavesti pri Slovencih in Hrvatih. — 52. Madžari proti 
Hrvatom in Srbom po Dunajskem miru (1815. do 1830.). 
— 53. Narodni pokret pri južnih Slovanih (Dobrovsky, 
Kopitar, Vuk itd.', Ljudevit Gaj in ilirski pokret). — 54. 
Pregled glavnih dogodkov v Srbiji od leta 1836. do leta 
1848.' — 55. Bosna v prvi polovici XIX. stoletja (pre
gled). — 56. Crna gora v prvi polovici XIX. stoletja. — 
57. Leti 1848. in 1849. v Avstriji (pregled). — 58. Pre
gled glavnih dogodkov v Srbiji od leta 1848. do leta 
1872. — 59. Boji Hrvatov in Srbov z Madžari od leta 
I860, do leta 1873. — 60. Srbsko-turške vojne od leta 
1876. do leta 1878. Berlinski kongres. — 61. Glavni do
godki v Hrvatski od leta 1873. do leta 1903. — 62. Glavni 
dogodki v Srbiji od leta 1878. do leta 1903. — 63. Crna 
gora, Bosna in Hercegovina po Berlinskem kongresu 
(pregled). — 64. Kralj Peter Karadjordjević v Srbiji. 
Delovanje za osvoboditev in ujedinjenje južnih Slova
nov. — 65. Hrvatje, Slovenci in Srbi v Avstro-Ogrski od 
leta 1903. do leta 1914. — 66. Balkanske vojne (1912. in 
1913. leta). — 67. Evropska vojna (od leta 1914. do leta 
1918.). — 68. Ujedinjenje Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

P r i p o m b a : Kandidati morajo pokazati pri iz
pitu za sprejem v vojaško akademijo znanje iz zgodo
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev po tem programu in 
v obsegu, v katerem se uči ta predmet v III. in IV. gim
nazijskem in realčnem razredu. Primernejše knjige, po 
katerih se lahko, pripravljajo kandidati iz krajin izven 
Srbije in Vojvodine za ta izpit so: >Pregled povijesti 
južnih Slovena, Hrvata, Srba i Slovenaca«, spisal dr. Mi
lan Prelog (založba knjigarne B. Buhvalda, Sarajevo 
1922). Razen tega se lahko pripravljajo kandidati za iz
pit iz nastopnih učnih knjig: >Zgodovina Srbov, Hrvatov 
in Slovencev«, spisal Anton Melik (Ljubljana I. 1919.: 
II. 1920.); >Istorija srpskog naroda« (sa pregledom Hrvat
ske i Slovenačke istorije), spisal dr. Stano je Stano jević 
(Beograd 1923.) ; >Istorija Srba, Hrvata i Slovenaca«, spi
sal MU. M. M. Vukičević (Beograd 1922). 

4. Srbsko-hrvatski jezik s književnostjo. 
IzpH iz srbsko-hrvatskega jezika s književnostjo je 

samo pismen in traja do treh ur. Pri njem se izdelujejo 
naloge iz področja zgodovine književnosti, kolikor se uči 
po programu za srednje šole do vštetega VI. razreda, 
t. j . dobe stare, srednje in nove književnosti do začetka 
XIX., stoletja po učnih knjigah: P. Popović: »Pregled 
srpske književnosti«; J. Srkljić: >Istorija srpske književ
nosti« (šolska izdaja) ali Drag. Prohaska: >Pregled hrvat
ske i srpske književnosti«. 

5. Francoski ali nemški jezik. 
Pravilno izgovarjanje in čitanje; poznanje slovniških 

Oblik; točen prevod lažjih besedil po programu za VI. 
razred srednjih Sol, ' 

Is pisarne uprave vojaške akademije v Beogradu, 
dne 10. marca 1930.; št. 680. 

44. 

Natečaj št. 2 

^ • — 

za sprejem gojencev v nižjo šolo vojaške akade« 
mije za mladeniče, ki so dovršili IV. razred gim» 

nazije ali realke ter imajo nižji tečajni izpit 

Na podstavi členov 33., 34., 35., 36. in 37. uredbe o 
vojaški akademiji D. br. 2480 z dne 5. februarja 1930.,'. 
kakor tudi na podstavi odloka gospoda ministra za voj- • 
sko in mornarico D. br. 3101 z dne 10. februarja 1930. 
se sprejme letos do (300) tristo gojencev v.nižjo šolo 
vojaške akademije. 

Pouk na nižji šoli vojaške akademije se začne dne•'• 
1. oktobra in traja pet let. 

II. 
Kandidati, ki hočejo konkurirati za to šolo, morajo 

izpolnjevati nastopne pogoje: 
1. Biti morajo državljani kraljevine Jugoslavije. 
2. Biti morajo popolnoma zdravi in za vojaško službo 

sposobni. '.] 
3. Biti morajo najmanj dobrega vedenja. 
4. Biti ne smejo mlajši od 14 in ne starejši Od' 15 let 

Za osnovo izračunu let kandidatove starosti se vzame 
celotno koledarsko leto, v katerem se kandidat prijavi 
za sprejem. 

5. Imeti morajo izmed šolskih kvalifikacij dovršene 
štiri razrede državne gimnazije ali realke kot redni 
učenci in opravljen nižji tečajni izpit v letu, v katerem 
konkurirajo. . \ 

6. Prihajati morajo neposredno iz šole. , ,' 
7. Opraviti morajo sprejemni izpit. . , , , , . , ; . 
8. Imeti morajo očetovo ali varuhovo dovolilo', po

trjeno od pristojnega oblastva, da smejo vstopiti y nižjo _ 
šolo vojaške akademije. V tem dovolilu se mora oče Т 
varuh zavezati, da povrne, če bi bil njegov sin (varova
nec) odpuščen iz vojaške akademije zaradi slabega ve
denja ali pokazanega neuspeha v pouku, državi vse 
stroške za vzdrževanje in šolanje svojega sina (varo
vanca), skladno s členom 51. in 58. uredbe o vojaški, 
akademiji. • • . . i 

Na tem dovolilu mora biti zgoraj na desni strani pri
lepljena kandidatova fotografija iz tega leta, v velikosti 
11X 7 cm. Fotografija mora kazati oprsje, bodisi čelnoj 
bodisi od strani (profil). Ko pristojna oblastva overjàjo 
to dovolilo, morajo overiti obenem tudi identičnost foto
grafije z dotičnim kandidatom. 

9. Podati morajo pismeno izjavo, da pristajajo ria 
vse pogoje in posledice, predpisane z uredbo o Vojaški1 

akademiji, tudi če bi se njene poedine odredbe pozneje 
po potrebi izpremenile. 

10. Zavezati se morajo v svoji prošnji, da bodo služili 
po dovršeni nižji šoli vojaške akademije v vojski naj
manj 10 let. 

III. •-'•••••: " 

Kandidati se prijavljajo s svojeročno pisano prošnjo " 
upravniku vojaške akademije najdalje do dne 

6. a v g u s t a 193 0. 
Prošnja mora biti opremljena s kolkom *a 5 Din 
Prošnji mora priložiti vs.ak kandidat nastopne do

kumente; • 
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1. Potrdilo policijskega (političnega) oblastva — do
movnico — opremljeno s kolkom za 20 Din, iz katerega 
je razvidno, d a j e kandidat resnično državljan kraljevine 
Jugoslavije. 

2. Krstni list, opremljen s kolkom za 10 Din, s ka
terim dokaže kandidat leta starosti. 

Kandidati, rojeni na ozemlju predvojne Srbije, Južne 
Srbije in Crne gore, ki ne bi mogli pribaviti krstnega 
lista, lahko dokažejo leta starosti namesto s krstnim li
stom, s potrdilom iz popisne knjige ali s potrdilom pri
stojnega občinskega oblastva, overjenim od pristojnega 
policijskega (političnega) oblastva. V takem potrdilu je 
treba poleg drugega točno postaviti dan, mesec in leto 
kandidatovega rojstva. 

3. Šolsko izpričevalo v originalu, ne pa v prepisu, 
oprernljeno s kolkom za 10 Din. Šolsko izpričevalo o do
vršenem IV. razredu državne gimnazije ali realke z 
opravljenim nižjim tečajnim izpitom mora biti iz šol
skega, leta 1929/1930. 

4. Pismeno očetovo ali varuhovo dovolilo, opremljeno 
sikofkom.za 20'Din, overjeno od pristojnega oblastva, 
da sme kandidat vstopiti v nižjo šolo vojaške akademije. 

To pismeno dovolilo mora obsegati vse ono, kar je 
določeno spredaj v točki 8. pod II. 

Prošnje kandidatov, ki se pošljejo pozneje kot do 
due> 5. avgusta, se ne vzamejo v poštev.'Prav tako ne 
prošnje onih kandidatov, ki se pošljejo brez spredaj ome-
r jenih dokumentov ali brez predpisanih kolkov. 

IV. 
Vsi oni kandidati, katerih dokumenti ustrezajo spre

daj razloženim pogojem, se uvrste med konkurente za 
sprejem v nižjo šolo vojaške akademije ter morajo priti 
osebno (ne da bi čakali posebnega poziva) v vojaško 
akademijo, da se zdravniško pregledajo in da opravijo 
pzprejemni izpit. Ta prihod kandidatov se mora vršiti 
ob .nastopnih dneh, in sicer: 

Dne 11. avgusta ob sedmih morajo priti: vsi oni 
kandidati, ki pripadajo območju vojaškega okrožja: beo
grajskega, .pančevskega in rumskega ali ki sedaj žive v 
teh območjih. 

Dne 12. avgusta ob sedmih morajo priti: vsi oni 
kandidati,, ki pripadajo območju vojaškega okrožja: po-
žarevškega, sremsko-mitroviškega, starobečejskega, som-
borskega, belovarskega in valjevskega ali ki sedaj žive v 
teh. območjih., •,••• 

Dne; 13. avgusta ob sedmih morajo priti: vsi oni 
kandidati, ki pripadajo območju vojaškega okrožja: šab-
škega, velikobečkereškega, osjješkega, varaždinskega, sa
rajevskega in tuzlanskoga ali ki sedaj žive v teh ob
močjih; 

• Dne 14. avgusta ob sedmih morajo priti: vsi oni 
kandidati, ki pripadajo .območju vojaškega okrožja: kra-

' güjevskega, pétrinjskega, skopijansftega, travniškega in 
knjaževskega a l i k i sedaj žive v teh območjih. 

' Dne 15. avgusta ob sedmih morajo priti: vsi oni 
kandidati, ki pripadajo območju vojaškega okrožja: 
vranjskegà, kruševskega, negotinskega, celjskega, vele-
škega in slavonsko-požeškega ali ki sedaj žive v teh ob
močjih. • • • ' ' : ; . . 

Dne 16. avgusta ob sedmih morajo priti: vsi oni 
kandidati, ki pripaäajo območju vojaškega okrožja: bi-
toljskega, banjaluškega, zagrebškega, kumanovskega, ki-
čevskega, kosovsko-mitroviškega, kniiiskega, ltarlovškega, 
ljubljanskega, mariborskega, pirotskega, prizrenskegaj 

prištinskega, prokupškega in štipskega ali ki sedaj žive v 
teh območjih. 

Dne 17. avgusta ob sedmih morajo priti: vsi oni 
kandidati, ki pripadajo območju vojaškega okrožja: pod-
goriškega, gatskega, mostarskega, otoškega, sinjskega, 
plevaljskega in užiškega ali ki sedaj žive v teh Območjih. 

V . - • . . . • • ; 

Prošnja, s katero se kandidati prijavljajo, se mora 
glasiti tako-le: 

Upravniku vojaške akademije 
v Beogradu. 

Na podstavi natečaja uprave vojaške akademije 
št. 681 z dne 10. marca 1930. prosim, da bi bil vzp rejet 
za gojenca nižje šole vojaške akademije, ker sem dovršil 
štiri razrede državne gimnazije (realke) in opravil nižji 
tečajni izpit. 

S to prošnjo se zavezujem in'pristajam na vse po
goje in posledice,.predpisane z uredbo o vojaški akade
miji, tudi kolikor bi se njene poedine odredbe — po 
potrebi — izpremenile, kakor tudi, da bom služil po 
dovršeni nižji šoli vojaške akademije v vojski najmanj 
deset let. 

Po objavljenem natečaju prilagam, in sicer: . 
1. Potrdilo policijskega (političnega) oblastva — do

movnico — o državljanstvu; 
2. krs tni list; > •• • 
3. šolsko izpričevalo; 
4. očetovo (varuhovo) dovolilo, da smem vstopiti v 

nižjo šolo vojaške akademije. 
Prosim, da bi se mi izdala brezplačna železniška 

(parniška) vozovnica pri vojaškem okrožiu 
od do Beograda. 

Konkuriram iz. območja . . . . . . vojaslcega okrožja. 
V , dne . , 1930.' 

N.N., 
absolvirani dijak IV. gimnazijskega razreda 

iz . . . . . . (vas, srez, banovina). 

VI. . 
Očetovo (varuhovo) dovolilo se mora glasiti tako-le: 

(Kandidatova fotografija.) 

D o v o l i l o . 
Svojemu sinu (varovancu) N. N. . * ..... X . . » . • 

N .dovoljujem, da sme vstopiti y nižjo Šolo 
vojaške akademije ter se zavezujem povrniti državi vse 
stroške, nastale za vzdrževanje in šolanje mojega sina 
(varovanca) : a) če bi bil odpuščen iz kateregakoli letnika 
vojaške akademije zbog slabega vedenja; ali b) če bi 
bil odpuščen iz I. ali II. letnika vojaške akademije zbog 
pokazanegä neuspeha v pouku, skladno « členom 51. "in 
58. uredbe o vojaški akademiji; 

. V ? i iri i Ï -. . , dne « i , . * Ï . Ï , 1930. 
/• ...N. N. 

»S i i ! < i i i L i i » 

VII. 

Vsi prijavljeni kandidati, ki se pri zdravniško-kpmi-~i. 
sijskem pregledu v vojaški akademiji spoznajo kot spo
sobni za gojence, morajo takoj delati sprejemni izpit 



— 134 — 

Pò končanem sprejemnem izpitu se priobči kandidatom 
sprejem za gojence, potem pa se jim vzame mera za 
obleko in obutev. .Nato odidejo sprejeti, kandidati do
mov, kjer ostanejo do dne 1. oktobra, ko se začne šolski 
pouk. ' , - . ' . 

Vsi kandidati, sprejeti za gojence, morajo prinesti 
ob vstopu v šolo, dne 1. oktobra s seboj, in sicer: 

i. dvesto dinarjev, s katerimi plačajo predpisani 
kovčeg za svoje stvari in 

• 2. 4 spalne srajce, 4' brisače, 4 pare zimskih in 4 
pare poletnih nogavic, 6 robcev, 1 par copat, 1 ščetko za 
zobe in 1 kalodont, 1 milo, 1 glavnik in 1 ščetko za lase, 
1 ščetko za obleko, i pripravo za čiščenje obutve, 1 no-
žek in 1 male škarje; po možnosti pa tudi 1 rjuho za 
kopanje. 

VIII. ; 
Vsi kandidati, ki konkurirajo za vojaško akademijo, 

si morajo brezpogojno zavarovati potrebna sredstva za 
stanovanje in hrano za ves čas, dokler bodo bivali v Beo
gradu zaradi zdfavniško-komisijskega pregleda in oprav
ljanja sprejemnega izpita. 

IX. 
Po pravilniku za prevoz vojaških oseb v rednem 

stanju (>Službeni vojni list« iz leta 1925. stran 1589), se 
odreja to-le: •' . . . " 

1. Kandidati za nižjo šolo vojaške akademije imajo 
pravico dO brezplačne vožnje III. razreda mešanih in 
potniških vlakov na vseh državnih in onih privatnih že
leznicah, ki so v državni eksploataciji. Do te vožnje imajo 
kandidati pravico tako ob dohodu v vojaško akademijo 
zaradi zdravniškega pregleda in k sprejemnemu izpitu, 
kakor tudi ob povratku, če se odklonijo od njiju. 

2. Vse, kar je rečeno v točki 1. glede vožnje po že
leznici, velja tudi za vožnjo po ladjah, ki so v državni 
eksploataciji. 

3. Dokumente (objave) za spredaj navedeno brez
plačno vožnjo prejemajo kandidati od dotičnih vojaških 
okrožij; zato se morajo obrniti kandidati nanje osebno z 
legitimacijo (dijaško knjižico) dne 7. avgusta t L V ta 
namen pošlje uprava vojaške akademije komandantom 
vojaških okrožij pravočasno seznamek kandidatov, ki jim 
je treba izdati objave za brezplačno vožnjo. Da pa bi 
mogia uprava vojaške akademije to storiti, mora izjaviti 
vsak kandidat v svoji prošnji za konkuriranje, v kate
rem vojaškem okrožju želi prejeti objavo za brezplačno 
vožnjo, kakor tudi od katerega kraja do Beograda. Kan
didat, ki bi tega ne označil v prošnji, ne more dobiti 
brezplačne vozovnice. 

• 4. Kandidatom, ki se na zdravniškem pfegledu "ali 
pri sprejemnem izpitu odklonijo, da uprava vojaške aka
demije objavo za. brezplačni povratek. 

Program predmetov eprejemega izpita ва nižjo šolo 
.vojaške akademije,. 

1. Matematika. 
a)' A r i t m e t i k a * 

Decimalni Številčni sistem. Rimske številke. Raču
nanje z imenovanimi in neimenovanimi števili. Množenje 
in deljenje z dekadnimi enotami Mnogoimenska števila. 
Decimalni ulomki. Razdelnost števil. Razstavljanje Števil 
na grafaj|t§rje, feačunavanje največje skupne mere jn 

najmanjšega skupnega mnogokratnika. Navadni ulomki. 
Lastnosti ulomkov. Osnovna računska opravila z navad
nimi ulomki. Pretvarjanje navadnih ulomkov v decimalne 
in obratno. Periodični.ulomki in njih pretvarjanje v na
vadne, ulomke. Razmerja in sorazmerja. Odstotni račun. 
Navadni obrestni račun. Meterski sistem. Mere za dolžino, 
širino, površino, tekočine, mere za čas, loke, kote in 
denar. 

b) À l g e b r a : 
Obča števila. Algebrajski izrazi. Absolutna in rela

tivna števila. Osnovna opravila z relativnimi števili. 
Množenje in deljenje stopinj. Monomi in polinomi, mno
ženje in deljenje. Kvadrat dekadnega števila. Kvadratni 
koren celih števil, decimalnih in navadnih ulomkov. 
Racionalni in iracionalni koreni. Razstavljanje na pra-
faktorje monomov in polinomov. Največja skupna mera 
,in najmanjši skupni mnogokratnik za algebrajske izraze; ' 
iAlgebrajski ulomki, štiri osnovna računska opravila. 
Dvojni ulomki. Razmerja in sorazmerja. Sorazmerna de
litev. Kubus in kubični koren algebrajskih izrazov. Ku
bus dekadnih števil. Kubični koren dekadnih «elih števil 
;in decimalnih števil. Pojem funkcije. Enačbe. Vrste 
'enačb. Enačbe prve stopnje z eno neznanko. Enačbe prve 
stopnje z dvema in tremi neznankami in metode za njih : 
Teševanje. Uporabljanje enačb na reševanje nalog in 
problemov iz razmerja števil odstotnega, obrestnega ra- ••> 
Čuna, zmesi, mešanja, gibanja in iz geometrije. Binomne : 
;enačbe druge in tretje stopnje. . . . . ' . . ' • ; 

c) P1 a n i m e t r i j a : 
Preme, koti, površine, telesa. Trikotnik. Vrste tri

kotnika. Cetverokotnik, vrste četverokotnika. Krog. Pre-, 
me na krogu. Deli krožne črte in površine. Periferijski 
in centrami koti. Komplementarni in suplementarni kotL 
Stiri računska opravila s koti. Vzporedni in križni kóti. : 

Soglasni, izmenični in nasprotni koti. Konstrukcije kotov 
s 60», 30», 90», 120°, 150°. Vsota kotov v trikotniku. Last- ; 
nosti stranic in kotov pri trikotniku. Skladnost trikotni
kov. Konstrukcija trikotnikov, štirje glavni primeri. Tan
gente pri krogu in njih konstrukcije. Simetrija telesa. 
Konstrukcija paralelogramov, trapeca, trapecoida in del
toida. Mnogokotnik. Število diagonal pri mnogokotnikih. ' 
Vsota kotov pri mnogokotniku. Pravilni mnogokotniki. 

Enakost površin pri paralelogramih in trikotnikih. 
Izračunavanje površine premočrtnih likov, pravokotnika, 
kvadrata, romba,\ trikotnika, trapeca, pravilnega mnogo-
kotnika, nepravilnega mnogokotnika. Merjenje površine ' 
v naravi. Pravokotni trikotnik. Pitagorov izrek; Razmerje 
višine pravokotnega trikotnika in hipotenuznih odsekov* ' 
Uporabljanje Pitagorovega izreka pri kvadratu; pravo
kutniku,, «nakokrakem, enakostraničnem trikotniku. Pre-
tvarjanje likov. Deljenje premočrtnih likov. Izračunava
nje pri krogu, obseg kroga, površina kroga, dolžina lokov, 
površina krožnega izseka (sektorja); Površina krožnega 
odseka (segmenta). Površina oboda. Proporcionalnost 
dolžin. Podobnost trikotnikov. Uporabljanje podobnosti 
pri pravokotnem trikotniku. Razmerje obsega podobnih 
trikotnikov proti stranicam, višinam, površini. Podobnost 
mnogokotnikov. Konstruktivni podatki iz proporcional
nosti dolžin in likov. 

2) S t e r e o m e t r i j a ? 
Odrejanje ravnin. Lega dveh ravnin^ 3veh" premic, 

premice in ravnine v prostoru. Normalne premice in ray« 
nine. Koti v prostoru. Projekcije. Nagibni kot premice 
proti rayjiini, Diedri kota. Lega ravnine, y prostoru. Koti 
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in njih lastnosti. Pravilna telesa. Kotna in okrogla telesa. 
Prizme, površina in prostornina. Enakost prostornine pri 
telesih. Piramide, vrste, površine in prostornine. Valj, 
nastanek, mreža, površina in prostornina. Stožec, nasta
nek, mreža, preseki, površina in prostornina. Kroglja, 
preseki kroglje, površina in prostornina kroglje. Deli 
površine kroglje, kalota, pas, sferni dvokot in sferni tri-
kot. Deli prostornine kroglje, odsek (segment), izsek 
(sektor), plast kroglje. 

P r i p o m b a : Kandidati se lahko pripravljajo po 
učnih knjigah za metematiko, po katerih so se učili tega 
predmeta v šoli, iz katere prihajajo. 

2. Geografija. 

Osnove matematične geografije. Definicija in razde
litev geografije. Nebo, vsemirje in nebesna telesa (zve&de, 
planeti, kometi in meteorji). Solnce, fizične lastnosti, na
videzno gibanje (dnevno in letno). Strani sveta in pojavi 
na zemeljski površini v zvezi s tem gibanjem. Mesec in 
njegove menjave. 

Lega, nastanek in velikost zemlje. Oblika zemlje in 
njene posledice. Zemeljsko gibanje: rotacija in pojasnilo 
mreže matematičnih črt na zemeljski površini; revolucije 
s pojasnilom dolžine dneva in noči, letnih časov in toplot
nih pasov. Računanje in merjenje časa. Geografske ko
ordinate: latitude, longituda in nadmorska višina. Karto
grafija: globus, karte, obče in posebne, merilo in raz
delitev kart po merilu. Risanje kart: predstavljanje si
tuacije in terena na kartah. 

Osnove fizične geografije. Razmerje in porazdelitev 
suhe zemlje in morja. Horicontalna izobrazba suhe zem
lje in njene oblike. Horicontalna izobrazba morja in nje
ne oblike. Lega in razklenjenost kontinenta. Vertikalna 
izobrazba suhe zemlje in njene oblike. Morske globine 
in dno.. Vertikalna izobrazba vseh kontinentov. Hidro: 
grafija: izvirki, tekoče in stoječe vode vobče. Reke in 
jezera na vseh kontinentih. Morska voda: obče lastnosti 
in gibanje (valovi, plima in oseka, toki). Atmosfera: zrak 
in njegove lastnosti; toplota, pritisk, gibanje (vetrovi 
vobče, pasati in monsuni, plastni vetrovi) in vlaga 
(atmosferske usedline in ledeniki). Podnebje in njegove 
glavne vrste. 

Rudnine in njih razdelitev po uporabljanju: premog 
in petrolej; plemenite kovine; dragi kameni, železo in 
baker, sol in soliter. 

B. 
Geografska in svetovna lega, oblika in velikost, iz

obrazba obali, orografija, hidrografija, podnebje, rudno 
blago,. rastlinstvo, živalstvo in prebivalstvo (po plemenu, 
kulturi in veri), državna uprava in politična razdelitev 
vseh kontinentov, in sicer: 

Avstralija: Queensland. Novi južni Wales, Victorija, 
Južna Avstralija. Zapadna Avstralija in Tasmanija. Oce
anija: Nova Guineja, Nova Kaledonija, Fidžiski otoki, 
New Zeeland in Havajski otoki. Vse te dežele in ti otoki 
ob kratkem. 

Afrika: Samostalne države (Abesinija, Liberija in 
Tanger —? vse ob kratkem). : Francoske dežele (Maroko, 
'Algerija, Tunis, Sahara, Sudan, Kamerun, Kongo in Ma
dagaskar — vse ob kratkem). Belgijski kongo. Angleške 
dežele (Egipt — obširneje, Vzhodna in Južna Afrika — 
kratko in pregledno). Italijanske, portugalske in Španske 
dežele...—I vse samo pregledno« 

Azija: Svobodne države (Japonsko, Kitajsko in Tur
čija — vse obširneje; Siam, Kašmir, Nepal in Butan -т- > 
ob kratkem); Ruske dežele (Sibirija — obširneje, Kavka-
zija, Turan in Armenija — ob kratkem); Angleške de
žele (Indija — obširneje, Palestina in Mezopotamija, Ara
bija, Afganistan in druge — ob kratkem in pregledno) ; 
Francoske dežele (Sirija, Kambodža, Anam, Cochinchina, 
Tonking in druge — ob kratkem in pregledno); Holand-
ske dežele (Java — obširneje, vse drugo samo pregled
no); Severno-ameriške unije — povsem ob kratkem. 

Južna Amerika: Neodvisne dežele (Kolumbija, Equa-
dor, Peru, Chile, Bolivija, Venezuela, Brazilija, Paraguay, 
Uruguay in Argentinija — obširneje o Braziliji in Аг-
gentiniji, vse ostalo pa ob kratkem) in Guyana — ob 
kratkem. 

Severna Amerika: Neodvisne dežele (Unija — obšir-
neje, Meksiko — ob kratkem); republike Srednje Ame
rike (Kuba in Haiti — samo ob kratkem); Angleške de
žele (Kanada — obširneje, ostale ob kratkem) in Danske 
dežele (Greenlandija). 

Evropa: Obči del: Geografska in svetovna lega, ob
lika in velikost, horicontalna in vertikalna izobrazba, 
reke, jezera in podnebje. 

Posebni del — evropske države: . 
1. Švedska, Norveška, Finska, Estonija, Letonija, Lit-

vanija, Danska, Island, Holandija, Belgija, Luxembourg, 
Španija, Portugalska in Andora. 

2. Anglija, Nemčija, Švica, Lichtenstein, Francija, 
Monaco, Rusija, Poljska in Gdansk. 

3. Češkoslovaška, Romunija, Madžarska, Avstrija, Ita
lija, San Marino, Turčija, Grčija, Albanija in Bolgarija. 

Za vsako državo je treba razložiti: lego, izobrazbo 
obali (kjer so obali), orografijo, hidrografijo, podnebje, 
prebivalstvo, plemena, narodnost, obliko državne uprave 
in naselbine (glavna mesta in morska pristanišča), 

Države pod 1. ob kratkem, države pod 2. obširneje, 
države pod 3., izvzemši San Marino in Turčijo, podrobno. 

B a l k a n s k i p o l o t o k . 
1. Lega, meje in. velikost. ' ; . 
2. Izobrazba obali. 
3. Podnebje (tipi podnebja, odlike, geografska raz-

prostranost). 
4. Rastlinstvo in živalstvo v glavnem. 
5. Prebivalstvo (ob kratkem), zgodovinski razvoj, 

staroselci balkanskega polotoka; doseljevanje po krono
loškem redu in.sedanje stanje. Geografska razprostra
njenost narodov in njih številčno stanje. 

6. Politična razdelitev. 

K r a l j e v i n a J u g o s l a v i j a — podrobno. 
1. Lega, oblika, velikost in mëje (naravne in politič

ne točke ob meji, označiti se morajo trojne meje). 
2. Orografija kot celota: imenovati je planinske si

steme in njih razprostranjenost, kakor tudi občo ka
rakteristiko. 

3. Hidrografija: rečja, poglavitnejše reke in jezera, 
njih odlike v vsakem rečju. Morje. * 

4. Podnebje. 
5. Polja, kotline in ravnine. 
6. Rastlinstvo in živalstvo — ob kratkem. 

. 7 . . Prebivalstvo naše domovine: njegova sestava, .<-
Srbo^hrvatje in Slovenci kot celota in druge narodnosti 
po številčnem stanju in geografski razprostranjenosti. 
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Verska razdelitev. Prosveta, duševna in materialna 
kultura. 

. 8. Gospodarstvo (kmetovalstvo, živinoreja, rudarstvo, 
industrija in zdravilne vode). 

9. Promet in trgovina. 
;( 10. Politična ureditev države in administrativna raz-

delitev. . . ' 
11.. Naš narod izven mej naše domovine. 
P r i p o m b a : Za pripravo naj se uporabljajo učne 

knjige, obvezne za nižje razrede srednjih šoli 

3. Zgodovina'Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

_,.; Stara domovina vseh Slovanov in njih tedanji niacin 
življenja. 

Veliko.preseljevanje narodov. Razdelitev na vzhodne, 
zapadne.in' južne .Slovane. Prihod južnih Slovanov, ,v po
rečje Dunava in prodiranje na Balkanski pojotok. Boji, 
ki so nastali pri tej priliki z Bolgari, Bizantinci in Avari. 

Prva slovanska država: knez Samo. Pokristjahjenje. 
. K n e z Ljudevit Posavski: ustanovitev prve arbsko-

hrvàtsko-slovenské države. , . , - , . , 
'" Prva srbska država v Raški. Vlastimir, Mutimir, Pe- : 

ter Gojniković, Časla.v, Trpimir in,prva hrvatska država 
v Primorju. Srbsko-slovanska država v Macedoniji:. car 
Samuel. ' ' ,.,.. _ ; , , . . , 

Tomislav, Krešimir, Zvonimir.'. P'ropast hrvatske sa
mostalnosti leta 11.02. 

Vojislav, 'Minailo in Bodin. Notranji razdori. Pre-r, 
vlada Bizantinije. . . . ; . .. , '...-. 

. Raška pod Štefanom Néinânjo'in po njegovi abdika-i 
cijî p'ođ Štefanom PrvovehČanim". Okrepitev srbske drža
ve:kraljestvo in.Cerkvena samostalnost. . ..t ,(, ; 

Ràdosìav, Vladislav in Uroš., 
KüHn, bosanski ban. Hrvatsko plemstvo in ogrski 

kralji v ХШ. stoletju. . 
Dragutin in Milutin, Stefan Dečanski. Boj pri Vel-

b u ž d u . •.••••'•••• 

Kralj in car Štefan Dušan. Proglasitev carstva in 
patriarhije. Meje carstva. Dušanov zakonik. 

Uroš Nejaki. Bitva ob Marici. 
Kotromaniči v Bosni. Tvrtko Prvi: 
Hrvatje v drugi polovici XIV. stoletja. 
Vukašin in Uglješa. Kraljevič Marko. Knez Lazar. 

Kosovska bitka. Murat in Bajazit. 
Despot Štefan Lazarević "kat turški vazal-in njegove 

zv.eze'z Madžarsko. Burađ Brariković —' Smederevac. 
- ' Bosensko: plemstvo v XIV. stoletju po Tvrtkovi smrti. 

Kralj Dabiša; kralj Štefan Tomačevič ï n propast Bosne 
in Hercegovine. Propast Srbije in Črne gore. ' 

Selitev Srbov na Ogrsko, Hrvatsko in v Dalmacijo. 
Hrvatje in Slovenci v XV. stoletju. Srbski narod pod 

Turki. Obnova peške, patriarhije. Verski preporod pri 
Slovencih in'Hrvatih. ' 

- Boji med Avstrijo: in Turčijo v XVI. in XVII. sto
letju. Udeležba Srbov; Hrvatov in Slovencev pri teh bo
jih. Upor Matije Gubca in ^posledice. Položaj Hrvatske: 
ban, sabor, ^borba Hrvatov in Slovencev zoper centrali
zem. Zarota Zrinjskega in Frankopana. Srbi in Hrvatje 
z Avstrijo t ia'Benetkami zoper Turči jo. Karlovški mir. 
Dubrovnik in beneška Dalmacija. 

Selitev Srbov pod Arsenijem Čarnojevičehi: ' 
Zgodovina Crne goreod XIV. do XVIII. stoletja.-
Avstrijsko-rileka zveza zoper Turčijo. Kocina Kra-

». jina. Svištovski mir. Francoeka vlada v Sloveniji, Hrvat
ski in, Dalmaciji. Karol 'VI. Marija Terezija. • Jožef II. 
Sabori leta 1790, 1791. Stanje v beograjskem pašaluku. 

Prva srbska vstaja (1804. do 1813.). ' ' -
Hadži-Prodanov upor. ' 
Druga srbska,vstaja (1815.). 
Ilirizem; vzbujanje zaveeti pri Hrvatih in Slovencih. 
Madžarski upor leta 1848. Črna gora v XIX. stoletju. 
Knez Aleksander Karadjordjević. Knez Mihajlo. 
Uvedba ustave v Avstriji in Ogrski. 
Dualizem. Pogodba. Kulturni napredek. Bisküp 

Strossmayer. Bosna in Hercegovina do polovice XIX. sto-' 
letja. Begovske vstaje. 

Nevesinski upor. Srbsko-turške vojne od leta 1876. 
do leta 1878. 

Berlinski kongres. Srbija po berlinskem kongresu. 
Vojna z Bolgarijo leta 1885. Politični pretresi in notranji 
nemiri za vlade Milana Obfenovića in njegovega sina 
Aleksandra. 

.Kralj Peter Karadjordjević. Delo za osvoboditev in 
ujedinjenje južnih Slovanov. Črna gora za vlade Nikole I.; 

Srbsko-tyrvatska koalicija. 
'Balkanske vpjne od leta 1912. do leta 1913. ,' , 
Evropska vojna od leta 1914. do 1918. Ujedinjenje,, 

Srbov, Hrvatov in Slovencev dne 1. decembra 1918, 
Ustvaritev naše države Jugoslavije. 

P r i p o m b a : Za pripravo naj se rabijo učne knji
ge srednjih šol. 

f 4. Srbsko-hrvalski jezik. 

,. a) G l a s n i k i : 
Samoglasniki in soglasniki. Glasovne izpremembe in1 

medsebojni vpliv glasnikov. Zlogi in razstavljanje besed. 

! b) B e s e d e : л. , ••., 

• Vrste besed (izpremenljive in neizpremenljive). Po
men samostalnikov, zaimkov, pridevnikov, števnikov in 
glagolov. Delitev in uporabljanje samostalnikov. Delitev 
in uporabljanje zaimkov. Delitev in uporabljanje pridev
nikov. Delitev in uporabljanje števnikov. (Vse n a č t i v u ' 
in s čtivom.) Vrste glagolov (povratni, prehajalni in ne-' 
prehajalni, dovršni in nedovršni, tvorni, trpni in ' vza->; 

fjemni). Spregan je glagolov. Tvorna in trpna oblika. Upe-' 
! rahljanje sklonov brez preduga in s predlogom, uporab
ljanje časov, načinov, glagolskih prislovov in glagolskih ' 
; pridevnikov. .'"'''••• 

Neizpremenljive besede (prislovi, predlogi, vézniki 
lin medmeti).1 Pomen, razdelitev in uporabljanje predlo
gov, prislovov in veznikov. 

c) S t a v k i : 
Prosti stavki (goli in razširjeni). Glavni deli in pri-

stavki. Zloženi stavki. Vrste in pomen priredhih stavkov'.,' 
'Besedni red v stavkih. Naglas: ènku4ika; in prokliti&aj 
premeščanje naglasov, besedni naglas»(vse na čtivu),! ]'' 

\.<:~. .•• ' . i. č) . P r a v o p i ' s :.;••. 
! Velika бгка:'Sestavljene besede. Sestavljanje in fair-1' 
.logovanje besed. Entlitika v naslashih celotah,fcisanjci; 
•'prislova1 >ne< i. dr. ; " ' '• :l"''-
; • ' • ; . • , " . : ••'•••> 

] iM ,d); I n t e r p u n k c i j a : ., '- : ,y 
{ Njena vloga in pomen. Vrsto znakov. Stara (slovni«; 
!ška) in nova (logična, književna) interpunkcija; , ; : ' 

S ••.-;;. d) P i s m e n a n a l o g a : •••.• 
Plemeni izdelek y. obsegu izdelkov, ža nižji tečajni.' 

iizpit srednjih šol. " "'•' 
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f ) L e k t u r a : 
Logično in estetično čitanje, pravilno naglašanje in 

točno pripovedovanje. 
P r i p o m b a : Ves ustni izpit se vrši na čtivu po 

čitanki za IV., razred. 
Pismeno delo traja tri ure. 

5. Francoski jezik. 
1. Pravimo in točno čitanje, pravilno izgovarjanje in 

jasna dikcija. Osnovno znanje. O besednem in stavkov
nem redu. 

2. Solidno poznanje elementarnega slovniškega gra
diva iz II., III. in IV. gimnazijskega razreda: vrste be-
sed, samostalniki: rod in število; člen: določni in nedo
ločni člen in njiju izprememba, delni člen; pridevniki: 
vrsta, število, podrednost, zavisni pridevni zaimki: svo
jimi, kazalni, vprašalni, nedoločni, števni; zaimki: oseb
ni, povratni, svojimi, kazalni, oziralni, vprašalni, prislov-
ni, nedoločni; glagoli: spreganje pomožnih, pravilnih, ne
pravilnih (pogostejših), povratnih in brezosebnih glago
lov v vseh oblikah kazalnega, velelnega in pogojnega 
naklona, tvorne in trpne oblike, tudi v vprašalnem in 
nikalnem naklonu; prislovi, predlogi, vezniki, medmeti; 
števniki. 

3. Gotovo prevajanje lažjih francoskih besediL 
P r i p o m b a : Čtivo za prevajanje in slovar iz učnih 

knjig, predpisanih za IL, III. in IV. razred srednjih šol. 
Ii pisarne nprave vojaške akademije v Beograda, 

z dne 10. marca 1930., št. 681. 

45. 

Številka 131 z dne 13. junija 1930.: 
Objava ministrstva za socialno politiko in narodno 

zdravje z dne 7. junija 1930., O. br. 10.170: Popravlja se 
kraljevi ukaz z dne 13. marca 1930., O. br, 6184, objav-

/ ljen v >Službenih novinahc št. 70 z dne 27. marca 1930., 
nanašajoč se na napredovanje dr. A v r a m o v i ć a 
P a y 1 a, ki se mora pravilno glasiti: Za zdravstvenega 
inšpektorja pri upravi policije v Ljubljani v 4. skupini 
I. kategorije s položajno plačo letnih Din 12.000'—, z 
osnovno plačo '7. stopnje letnih Din lO^OO*— in redno 
stanarino letnih Din 2700*— (se postavlja) dr. Avramo-
vic Pavel, višji zdravstveni svetnik iste uprave policije. 

Številka 132 z dne 14. junija 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. maja 

1980.: Premeščeni so: k tehničnemu oddelku banske 
,uprave v Ljubljani? za višjega svetnika v 4. a skupini 
I. kategorije S t u r m K a r e l , tehnični višji svetnik 
lete skupine in kategorije pri tehničnem razdelku вге-

- Bkega načelstva v Ljubljani; k tehničnem oddelku sre-
skega načelstva v Ljubljani: za tehničnega višjega pri
stava v 6. skupini I. kategorije: P i l e t i ć V i k t o r , 
tehnični višji pristav iste skupine in kategorije pri teh
ničnem oddelku banske uprave v Ljubljani; k tehnične
mu razdelku sreskega načelstva v Celju: za praktičnega 
tehniČarja v i . skupini III. kategorije: P l e t e r š e k 
J o s i p praktični tehničar iste ekupine in kategorije pri 
tehničnem razdelku sreskega načelstva y Mariboru levi 
breg r , .vai po službeni potrebi* 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. maja 
1930.: Upokojeni ste po zadnjem odstavku ČL 141. urad
niškega zakona: N a h t i g a l P a v l a in J a š o v e c 
T e k l a , poštni in telegrafski uradnici 2. skupine II. 
kategorije z osnovno plačo 10. stopnje, zvišano za 15%^ 
pri poštnem in telegrafskem uradu v Ljubljani I. 

Številka 133 z'dne 16. junija 1930.: 
Odlok ministrstva za prosveto z dne 30. maja 1930.: 

Služba je prestala na osnovi čl. 133., t 2. uradniškega 
zakona po poteku enoletnega bolovanja: M e d i c i V a n -
d i , učiteljici 5. skupine II. kategorije z osnovno plačo 
1. stopnje v Račju. 

Številka 135 z dne 18. junija 1930.: . 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. maja 

1930.: Postavljen je na prošnjo za davčnega kontrolorja 
v 2. skupini II. kategorije pri davčni upravi v Brežicah 
Vod l a k I v a n , davčni kontrolor iste skupine in ka
tegorije pri davčni upravi v Blatu. 

Z odlokom ministrstva za zgradbe z dne 13. junija 
1930., št. 42229 je inž. F e r l u g i l v a n u iz Maribora 
dovoljena javna praksa na vsem ozemlju kraljevine, spe
cialno v gradbeni stroki. 

Natečaj ministrstva za vojsko in mornarico z dne 
10. junija 1930., nanašajoč se na sprejem 40 zdravnikov 
in 10 lekarnarjev za nižje aktivne sanitetne, odnosno 
lekarniške častnike. 

Številka 136 z dne 19. junija 1930.: 
Objava ministrstva za notranje posle: Z odlokom 

ministrstva za notranje posle z dne 23. julija 1028* 
U. br. 28.024, je sprejet v naše državljanstvo K o S i r 
P e t e r , zidar iz Ljubljane, hkratu z ženo Franjo in 
mladoletnimi otroki Teodorjem, Boleslavom in Petrom. 

Številka 137 z dne 20. junija 1930.: 
' Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. maja 

1930.: Postavljeni so: Za sodnika okrožnega sodišča v 
Mariboru K u d e r J u l i j , starešina okrajnega sodišča 
v Marenbergu v 4. a) skupini I. kategorije; za sodnike 
okrajnega sodišča v 6. skupini L kategorije: v Gornji 
Radgoni: L e v s t e k A n d r e j ; v Mokronogu: C e r n e 
J o i s p ; v Kozjem: d r . L u č o v n i k H i n k o ; vsi trije 
sodniški pripravniki 8. skupine I. kategorije v področju 
višjega deželnega sodišča v Ljubljani. Premeščena sta na 
prošnjo: sodnika okrožnega sodišča d r. § t e m p i h a r 
J u r i j iz Celja v Ljubljano, R a d e j A n t o n pà iz 
Ljubljane v Celje. 

Odlok ministrstva za finance z dne 6. junija 1930.1 
Premeščeni so: H glavni carinarnici v Beogradu: J e u -
n i k a r J o s i p , carinik z Rakeka (po službeni po
trebi); h glavni carinarnici v Dubrovniku: P op o v id 
L u k a , carinik iz Maribora (po službeni potrebi) ; M e -
d a n i ć B o g u m i l , pomožni carinik z Rakeka (na 
prošnjo); h glavni carinarnici v Zagrebu: P a v i o v i ć 
D r a g o l j u b , carinik iz Maribora (po službeni potre
bi) ; h glavni carinarnici v Ljubljani: M id ž o r P e t e ^ 
carinik iz Beograda in B u r m a z o v ić Al ek s a n d er , 
carinik iz Subotice (oba na prošnjo); h glavni carinar? 
niči v Mariboru: L a z a f e v i ć J a r o š , carinik iz 
Kotora in L j u b i č D i n k o , carinik e Sušaka (oba po 
službeni potrebi); h glavni carinarnici v ŠJarajevu-: Gre-, 
g o r č i c I v a n , carinik z Rakeka (po službeni potre
bi^ h, glavni winarnid M Sušaku; H a b e ç V i k t o r , 
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carinik iz Maribora (po službeni potrebi) in P a v l o v i h 
Đ o r d e , carinik, iz Ljubljane (na prošnjo); k carinar
nici 1. reda v Debru: K r e g a r V i k t o r , carinik iz 
Ljubljane (po lužbeni potrebi); k carinarnici 1. reda 
na Jesenicah: i v a r k o v i ć J u r a j , carinik iz Preka 
(po službeni potrebi); k carinarnici | . reda na Rakeku: 
M a t u n o v i ć I v a n , carinik iz Sarajeva, R a d u 1 o -
v i ć V u k a š i n in N i k o l i ć B l a g o j e , carinika iz 
Beograda (vsi.po službeni potrebi); k carinarnici 1. reda 
v Strugi: B ë r l o t . A v g u s t , , carinik iz Ljubljane (po 
službeni potrebi). 

Z odlokom načelnika oddelka za carine z dne 12. ju
nija 1930. je sprejeta ostavka na carinske posredniške 
pravice V i r a n t a I v a n a , carinskega posrednika pri 
carinarnici na Rakeku. 

Številka 138 z dne 21. junija 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. maja 

1930.: Postavljen je za višjega komisarja železniške in 
obmejne policije na Jesenicah v 6. skupini I. kategorije 
B a t a g e l j A n t o n , komisar 7. skupine I. kategorije 
istotam. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. maja 
1930.: Upokojen je dr. F e r j a n č i č J o s i p , banski 
inspektor kraljevske banske uprave Dravske banovine 
v 3. skupini I. kategorije. 

Ukaz .Njegovega Veličanstva kralja z dne 31. maja 
1930.: Postavljen je za podšumarja v 1. skupini III. ka
tegorije pri šumski upravi v Bohinjski Bistrici: M e r š o -
l a V i n k o , podšumar v pokoju. 
,iM Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 31. maja 
1930.: Premeščen je po službeni potrebi k direkciji šum 
v Ljubljani J e s e n k o J a k o b , podšumar 1. skupine 
III. kategorije pri šumski upravi v Kranjski gori. 

Objava pomorske vojne akademije v Dubrovniku: 
Natečaj za sprejem 25 gojencev v pomorsko vojno aka
demijo. 

Številka 139 z dne 22. junija 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 17. maja 

1930.: Prevedeni so v resort ministrstva za notranje po
sle z veljavnostjo od' 1. aprila 1930.: Za sekretarja ban
ske uprave Dravske banovine v 6. skupini I. kategorije: 
dr. N o v a k S t a n k o , sekretar gradbene direkcije v 
Ljubljani v isti :skupxni in kategoriji; za pomožnega se
kretarja kraljevske banske uprave y 1. skupini II. kate
gorije: A h č i n F r a n , šef knjigovodstva gradbene di
rekcije v Ljubljani iste skupine in kategorije, oba iz 
ministrstva za zgradbe; za upravno-pisarniško uradnico 
kraljevske banske uprave v i . skupini III. kategorije: 
P o t o k a r M a r i j a , arhivarska uradnica iste skupine 
in kategorije bivše ljubljanske županije, iz resorta mini
strstva za trgovino in industrijo; za pomožna sekretarja 
kraljevske banske uprave v 1. skupini II, kategorije: 
K u h a r i č A l e k s a n d e r , uradnik oddelka za social
no politiko bivše ljubljanske županije, iste skupine in 
kategorije, in M e t l i k a I v o , uradnik oddelka za so
cialno politiko in narodno zdravje banske uprave, iste 
skupine in kategorije, oba iz ministrstva za socialno po
litiko in narodno zdravje; za upravno-pisarniškega urad
nika kraljevske banske uprave v 1. skupini III. katego
rije Z i m a I g n a c i j , arhivski uradnik prosvetnega 
oddelka bivše ljubljanske županije iste skupine in kate
gorije, i i resorta ministrstva za prosveto. 

Odlok ministrstva za zgradbe z dne 9. maja 1930.: 
Postavljeni so na svojih sedanjih službenih mestih:, 

za poštne in telegrafske uradnike v 4. skupini II. 
kategorije: K a v l i č J a n k o in F a j d i g a L j u b i c a , 
oba pripravnika 5. skupine II. kategorije pri poštnem 
in telegrafskem uradu v Ljubljani 2; P e rigal' M a r a , 
H a f n e r M a r a , L u t m a n R o z a l i j a , U r b a n -
č i č V e r a , V o l č I v a n , V e h o v a r Z d e n k a ^ 
P o h a r c I v a n in Š t u p a r K a z i m i r , vsi pri
pravniki 5. skupine II. kategorije. pr,i poštnem in tele
grafskem uradu v Ljubljani 1; G o l m a n J a n e z , , pri
pravnik 5. skupine II. kategorije pri poštnem in tele
grafskem uradu v Ptuju; S b i l L j u d m i l a , priprav
nica v 5. skupini II. kategorije pr i poštnem in telegraf-? 
skem uradu v Mokronogu; S m e r d u R o ž a , priprav
nica 5. skupine II. kategorije pri poštnem in telegraf
skem uradu v Tržiču; Š k v a r č a V i k t o r i j a in K o 
l a r F r a n j a, pripravnici 5. skupine l ì . kategorije 
pri poštnem in telegrafskem uradu v Mariboru 2; P r a z-
n i k M a r i j a , pripravnica.5. skupine II. kategorije pr i 
poštnem in telegrafskem uradu v Slovenski Bistrici; , 

za telefonistinje v 3. skupini III. kategorije: B r a s . 
L a v r a, pripravnica 4. skupine III. kategorije pri .pošt
nem in telegrafskem uradu v Škof ji Loki; K o r o š e c 
M a r i j a , pripravnica 4. skupine III. kategorije pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Tržiču; K . u r b u s 
M a r i j a , pripravnica. 4. skupine III. kategorije ;pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Rogaški Slatini; S va j -
g e r L j u d m i l a , pripravnica 4. skupine III. kategori
je pri poštnem in telegrafskem uradu v Ljubljani 6; 
V a l a n t M i j a , pripravnica 4. skupine III. kategorije 
pri poštnem in telegrafskem uradu V Krškem? 

za arhivske uradnike 3. skupine III. kategorije: 
P e t e r m a n P a v l a , pripravnica 4. skupine III. ka
tegorije pri poštnem in telegrafskem uradu na Jesenicah, 
in V u j č i č E d o , pripravnik 4. skupine III. katego- \ 
rije pri poštnem in telegrafskem uradu v Ljubljani 2. 

L i s t a , k i j u je d o v o l j e n o u v a ž a t i ; i n 
r a z š i r j a t i : • . >:. 

Z odlokom ministrstva za notranje posle L br,. 16,570. 
z dne 13. junija 1930. je dovoljeno, uvažati,v našo državo, 
in razširjati v njej jugoslovenski list > H r v a t s k a « , ki 
izhaja v Chicagu. 

Z.odlokom ministrstva za notranje posle I. br. 1656Д 
z dne 13. junija 1930. je dovoljeno, uvažati v našo državo, 
in razširjati v njej jugoslovenski list » H r v a t s k a . s j o -
g a « , ki izhaja v Buenos Airesih. . .41 •'>.••. •-. 

Številka 140 z dne 24. junija 1930.: 
Odlok ministrstva za zgradbe z dne 10. junija 1930.: 

Premeščen je po službeni potrebi v dosedanji skupini in 
kategoriji: K n e z V l a d i m i r , tehnični-višji pristav 
7. skupine I. kategorije v ministrstvu za zgradbe, k teh
ničnemu oddelku kraljevske banske uprave, v L,jubljanJ. 

Odlok ministrstva za zgradbe z dne 9. marca .1930.: 
Upokojena je C v a r M a r i j a , poštno-telegrafska urad
nica 3. skupine II. kategorije z osnovno plačo 7. stopnje 
pri poštnem in telegrafskem uradu y Ljubljani, 1. . 

Številka 141 z dne 25. junija 1930.:. ' ••';•' 
L i s t , k i g a j e d o v o l j e n o u v a ž a t i 1 i n 

r a z š i r j a t i : Z odlokom ministrstva za notranje posle 
I. br. 16568 z dne 13. junija 1930. je dovoljeno uvažat 
v našo državo in v njej razširjati jugoslovenski list »Na
š a ,n a d a « , ki izhaja v" Ctiicagu. .'.",',' 

Л Izdaja-kraljevska banska uprava Dravske'banovine; njen.predstavnik in odgovorni urednik: Pohàr Roblfrf v Ljubljani. 
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur« v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michâlek v Ljubljani. 



Pošintna plafona t gotovini. 

K R A L J E V I N A J U G O S LAVI JA 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

12., os. V LJUBLJANI, dne 7. julija 1930. Letnik L 

V S E B I N A 
46. Pravilnik o delokrogu zavodov za zdrav, zaščito mater in otrok. 
47. Pravilnik c delovanju zdravstvenih domov. 
48. Objava ministrstva za trgovino in industrijo ob uveljavlje-

nju zakona o pobijanju nelojalne konkurence. 
49. Navodilo ministrstva za trgovino in industrijo glede tolma

čenja § 32. zakona o nelojalni konkurenci. 

.50. Naredba gospoda ministra za poljedelstvo o prepovedi do-
gona neosnažene in blatne živine na živinske sejme. 

51. Popravek naredbe ministrstva za poljedelstvo o odvračanju 
in zatiranju ovčjih osepnic. 

52. Razne objave iz »Službenih novin«. 

Uredbe osrednje vlade. 

46. 

Na podstavi § 5. uredbe o organizaciji in delokrogu 
higienskih zavodov, zdravstvenih domov in zdravstvenih 
postaj predpisujem 

Pravilnik 
o delokrogu zavodov za zdravstveno zaščito mater 

in otrok.* 

Naloge zavodov. 

§ L 
Z a v o d i z a z d r a v s t v e n o z a š č i t o m a t e r 

i n o t r o k ( v zmislu § 5., točke 1., uredbe o organi
zaciji in delokrogu, higienskih zavodov, zdravstvenih do
mov in zdravstvenih postaj) so zdravstvene ustanove z 
nalogo: 
.. , 1. da proučavajo vzroke bolehnosti in umrljivosti 
otrok na področju banovine; 

2. da proučavajo' in propagirajo najzanesljivejše me
tode, da se ti vzroki in njihove posledice odpravijo; 

3. da vzgajajo zdravnike, strokovno pomožno osebje 
in prostovoljne sodelavce za delo na polju zdravstvene 
zaščite mater in otrok; 

4. da širijo znanje o higieni otrok in higieni žen 
med najširšimi sloji naroda; 

5. da vodijo, evidenco in statistiko o javnem in za
sebnem delu za zdravstveno zaščito otrok v banovini; 

6. da sodelujejo' s higienskimi zavodi v organizaciji 
otroških dispenzarjev in vodijo strokovno nadzorstvo 
nad njihovim delom; 

7; da s pomočjo svojih odsekov sami neposredno 
vršijo zdravstveno zaščito otrok in mater na ožjem pod
ročju svojega delovanja. 

. * »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
31. maja 1930., št. 121/XLV. 

§ 2 . 

Odseki zavodov, ki vršijo naloge iz točke 7. § 1., 
morajo služiti tudi za demonstracije in za vzgled sorod
nim ustanovam v banovini. 

Področje dela. 

§3. 
Banovina je zavodu za zdravstveno zaščito mater in 

otrok širše delovno področje. Zavod izvršuje na tem 
področju naloge iz točk 1. do 6. § 1. tega pravilnika. 

§ 4 -
Ožje delovno področje, na katerem vrši zavod ла-

loge iz točke 7. § 1. tega pravilnika, se določi za vsak 
odsek ali pododsek zavoda posebej. 

Ožje delovno področje enega odseka ali pododseka 
zavoda je lahko del mesta ali del mesta in okolice, ali 
celo mesto ali mesto z enim ali več okolišnih srezov. 

Banska uprava predpiše ožje delovno področje na 
predlog upravnika zavoda in po kapaciteti odsekov in 
pododsekov zavoda. 

Odseki zavoda. 

§ 5 . 

Zavod ima te-le odseke: 
1. posvetovalnico za noseče žene; 
2. otroški dispenzar s pododseki: 

a) posvetovalnico za matere, dojence -in male 
otroke; ; i 

h) polikliniko za otroke; 
c) mlečno kuhinjo za dojence; 

3. kolonijo za dojence in male otroke; 
4. dom za matere in dojence; 
5. odsek za popularizacijo higiene otrok in higiene 

žen s potujočo učiteljico in prevozno razstavo za potu
joče primere, 
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Posvetovalnica га noseče žene. 

§ 6. 
Posvetovalnica za noseče žene mora: 
1. preiskati, ali je pri ženi, ki se obrača nanj za 

svet, dana nosečnost, za kateri termin se more pričako
vati porod in ali se more z izvestno gotovostjo pričako
vati- normalen ali patološki porod; 

2. preiskati obče zdravstveno stanje noseče žene; 
3. preiskati nadaljnje delo in način življenja noseče 

žene, ki škodljivo vpliva nanjo in na plod; 
4. preiskati stanovanjske prilike noseče žene in ugo

toviti, ali se bo mogel vršiti porod doma ali ne; 
5. svetovati noseči ženi glede higiene nosečnosti; 
6. svetovati ji glede poroda, kdaj in kako se naj pri

pravi nanj in pod kakšnim nadzorstvom se mora vršiti 
porod (babica, zdravnik, porodnišnica) ; 

7. navajati jo v higieno otroške postelje in higieno 
matere-dojilje; 

8. opozarjati jo na važnost dojenja in ji dajati važ
nejša navodila iz higiene novorojencev in ji priporočati, 
da z otrokom redno peseča posvetovalnico za matere; 

9. poučevati jo o tem, kako pomoč ji nudijo zakoni 
(zakon o zavarovanju delavcev) in po kateri poti lahko 
doseže to pomoč; 

10. nuditi ji efektivno pomoč s posredovanjem na 
sodišču, v uradu za zavarovanje delavcev ali pri drugem 
oblastvu v njeno korist, ali s tem, da ji da potujočo ko
šaro (košaro za porod). 

§7. ' 
Posvetovalnico za noseče žene vodi strokovnjak-

ginekolog, tin sicer v sporazumu z upravnikom zavoda. 
Za internistične, rentgenske, laboratorijske in druge 
specialne preglede napoti posvetovalnica noseče žene na 
pregled v oddelke javnih bolnic, dispenzarje za tuber
kulozo, ambulanco za venerične bolezni, radiološki za
vod, bakteriološki in kemijski oddelek higienskega za
voda ali k uradnim in drugim pristojnim zdravnikom. 

§ 8-

Posvetovalnice za noseče žene se lahko poslužijo vse 
noseče žene brez razlike imovinskega stanja. 

Delo v' posvetovalnici je brezplačno. 
V posvetovalnici se ne zdravi. 

§ 9 -
Posvetovalnica za noseče žene posluje najmanj en

krat na teden po 2 uri. 

Otroški disponzar. 

§ i ' o . ; • .... 

Otroški dispenzar ima naslednje pododseke: 
1. posvetovalnico za matere dojencev jn male otroke; 
2. občo otroško polikliniko; 
3. kuhinjo za dojence.. 

"O1-.;..,.1. ..' ' 
Posvetovalniea za matere posluje najmanj dvakrat 

na teden popoldne, in to vsakikrat najmanj po dve uri. 
Glavna naloga posvetovalnice je individualno zdrav

stveno vzgajanje mater. Pòleg tega se nudi v posveto
valnici potrebnim materam efektivna pomoč za pravilno 

odgajanje otrok in se jim svetuje tudi v socialnem po
gledu; končno pa služi posvetovalnica zavodu tudi za 
njegove obče cilje. 

§ ^ -
Posvetovalnice za matere se smejo posluževati vse 

matere brez razlike imovinskega stanja. 
Vse usluge posvetovalnice so za občinstvo brez

plačne. 

§ 13. 
V posvetovalnici se pregledajo samo zdravi dojenci 

in mali otroci. V posvetovalnici se ne zdravijo bolni 
otroci. 

Ako pride proti temu pravilu bolan otrok v posve 
tovalnico, se pouči mati, da more biti sestajanje zdravih 
otrok z bolnimi nevarno za zdrave otroke in da se za
radi tega niti eden bolan otrok ne more sprejeti na 
zdravljenje v posvetovalnici. 

Vendar se otroku nudi,, ako je to potrebno, prva 
pomoč, materi pa se svetuje, kje najde zdravniško po
moč za bolnega otroka (siromašni v polikliniki zavoda 
ali pri občinskem zdravniku, zavarovani pri uradnem 
zdravniku, premožni pri privatnem zdravniku). 

• § 14. 

Delo v posvetovalnici vodi zdravnik-pediatar. Zdrav-
nik-začetnik nikakor ne sme samostalno poslovati v po
svetovalnici. ' 

§ 15. 
Glavno delo posvetovalnice so redne zdravniške kon

zultacije, t. j . pregledi dojencev in malih otrok s sveto
vanjem materam. 

Tò glavno delo morajo povsod spremljati póseti 
dečjih zaščitnih sester v stanovanjih otrok. 

Kjer je to mogoče in potrebno, ima dečja zaščitna 
sestra poleg tega tudi svoje posebne uradne ure za ma
tere in noseče žene v zgradbi posvetovalnice. 

§ 16. ' 
Zdravnik pregleda v svojih konzultacijah v posveto

valnici dojence' in male otroke, ugotovi stanje njihovega 
razvoja in zdravja, opozarja matere na eventualne hibe 
ali bolezni otrok in na pogreške v negi in prehrani, 
daje jim oceno otroškega zdravja in svet za pravilno 
nego in prehrano. Vsa opazovanja vpisuje v list posveto
valnice, ki ostane v kartoteki posvetovalnice, in odredi, 
da se nudi pomoč in dado premije potrebnim materam. 

§ ] 7 > . / ' • ' . 

Sestra zmeri otroke pri zdravniški konzultaciji pred 
zdravniškim pregledom, vpiše mere v karte, ki ostanejo 
materam, in v .liste posvetovalnice, pomaga zdravniku 
pri pregledu, poučuje praktično in podrobno matere o 
izvršitvi zdravniških odredb glede negovanja ;.in pre
hrane otrok. 

Ona vzdržuje zveze z materami, v zaslišuje njihove 
želje, bojazni in neprilike in tvori zvezo med njimi in 
zdravnikom. 

Ona svetuje materam tudi v socialnem pogledu. 
Ona daje materam pomoč in premije po zdravnikovi 

naredbi. 
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§ 18. 
O priliki posetov v stanovanjih otrok poučuje za

ščitna sestra matere o higieni otrok, zlasti o prehrani 
in negovanju, in sicer ustno z besedami in s praktičnim 
razkazovanjem. Svetuje jim v higienskem in socialnem 
oziru, priporoča redno posečanje posvetovalnice in po
roča o svojih opazovanjih zdravniku posvetovalnice, ka
kor tudi o svojem delu. Ona vzdržuje stalno zvezo z 
vsemi organi javne in zasebne zaščite otrok, dovaja jim 
potrebne matere zaradi pomoči in jih obvešča o red
nosti in potrebah posameznih mater. 

Za vsakega otroka vodi poseben posetni list, v ka
terega vpisuje, kaj je videla in kaj je ukrenila. 

O posetih. vodi posebno knjigo, iz katere se^ vidi, 
koliko posetov je napravila vsak dan in pri kom. 

§ 19. . 
Zaščitna sestra posvetovalnice ima najmanj dvakrat 

na teden po dve uri svoje konzultacije za matere in no
seče žene v posvetovalnici. 

O tej priliki daje materam in nosečim ženam na
svete v socialnem oziru. 

Prepovedano je o tej priliki meriti ali pregledovati 
otroke. 

O svojem delu v teh uradnih urah vodi posebne 
knjige. 

§ 20. . 

Za posete v hišah in za uradne ure se ne sme določiti 
nešolana pomožna sestra ali prostovoljna sodelavka, tem
več se sme poveriti ta posel samo taki strokovno šolani 
dečji zaščitni sestri, ki je s praktičnim delom pokazala 
za to posebno voljo in sposobnost. 

§ 21. • 

Poliklinika za otroke posluje vsak delavnik dopoldne 
vsaj dve uri. 

V polikliniki se brezplačno pregledujejo in zdra
vijo bolni otroci do dovršenega 14. leta, za kojih zdrav
ljenje ni nihče zavezan ali ne more nihče plačati potreb
nih stroškov. 

. § 22. 

Posvetovalnica za matere in otroška poliklinika se 
medsebojno izpopolnjujeta v delu, ali vendar ima vsaka 
svoje posebno in različno torišče delovanja in svoje po
sebne naloge. 

Širše in večje naloge ima posvetovalnica za matere. 
Z njenim delom se mora preobraziti mišljenje žen o ne
govanju in prehrani otrok, njeno delo bo pripomoglo 
najbolj k zmanjšanju umrljivosti dojencev in malih 
otrok. Zaradi tega, bo zavod v prvi vrsti stremel za tem, 
da razvije delovanje posvetovalnice, poleg tega pa bo 
razvijal tudi delo poliklinike. 

Nikdar se ne sme delo poliklinike razvijati na škodo 
delovanju posvetovalnice. 

Nikdar se ne sme delo posvetovalnice mešati z de
lom poliklinike; med enim in drugim delom mora biti 
več ur, da se prostori dovoljno osnažijo in prezračijo; 

§'2S. ; 

Zavod sme osnovati in voditi podružne posvetoval
nice za matere v oddaljenih delih mesta. Zavod sme 
prevzeti tudi delo. v posvetovalnicah, ki so jih osnovali 
drugi organi (občine, privatna društva i. dr.), toda samo 

s pogojeni, da nosi ustanovitelj vse stroške in,daje do
voljna sredstva za vzdrževanje posvetovalnice in da Je 
za delo v posvetovalnici pristojen samo zavod. 

, § 2 4 . . • . • • 

Mlečna kuhinja za dojence sodeluje praktično s po
svetovalnico in polikliniko v propagandi za naravno pre-
hranjanje dojencev, poučava praktično matere o priprav
ljanju otroške hrane, pripravlja bolnim, vešče hranjenim 
otrokom dietetično hrano, v izjemnih primerih pa, kadar 
se doma nikakor ne more pripravljati hrana za otroka, 
pripravlja in oddaja hrano tudi zdravim, vešče hranje
nim otrokom. 

§ 25. 
Otroški dispenzar podpira tudi materialno otroke v 

rodbinah s tem, da jim daje zdravila in obvezivo," ma
terial za vzdrževanje snažnosti, hrano, obleko, obutev, 
posteljnino in drug material za zdravo negovanje do
jencev in malih otrok. 

Namen tega dajanja more biti: 
1. da se omili obstoječa beda in s tem zagotovi 

zdravje otroka; 
2. da se mati nagradi za dobro negovanje otroka in 

s tem dobi izpodbudo za bodočnost; 
3. da se mati bolj naveže na posečanje, posveto

valnice; , . - , , , , . 
4. da se z razširjanjem izvestnih predmetov, ki po

sebno dobro služijo otroškemu zdravju, pa niso. znani, 
dela propaganda za uvedbo in uporabljanje teh pred? 
metov. 

Kolonija za dojence in male otroke. 

§ 26. 
V i kolonijo, za dojênce in , male otroke se dajejo, 

otroci, ki nimajo svoje rodbine,, na hrano tujim hrani-
-•• teljicam. • ' • . - . . . , • < 

. Za kolqnije velja pravilnik, ki je v moči. 

..- • ' § 2 7 . ' ". 
Zavodova kolonija mora imeti dva pododseka: mestni 

in vaški pododsek. • 
Zavodov dispenzar vrši vse posle dispenzar ja mest

nega pododseka kolonije. '. 
Vaški oddelek ima svoj dispenzar, ki posluje pod 

strokovno in administrativno kontrolo upravnika zavoda 
in tvori podòdsek zavoda. 

Pom za matere in dojence. 

§28. 

Dom za matere in dojence nudi zaprlo zaščito tistim 
materanirdojiljam in tistim dojencem, za katere se iz 
kateregakoli razloga ne.'more poskrbeti v odprti'zaščiti. 

..':'. §29- '• . .' '..;YV J"-
Dojenci z mâterami-dojiljaini se sprejemajo v dom 

v naslednjih' primerih: , 
1. ako mati po odhodu iz porodnišnice ali ob kaki 

drugi priliki nima niti strehe, niti sredstev za vzdrževa
nje sebe in dojenca na prsih in cilj sprejema v teh pri
merih je, da se, otroku v prvih mesecih zagotovi mate
rino mleko v zvezi z materjo, da bi se otroku z naravno 
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prehrano dala osnova za zdrav razvoj in da bi se ojačila 
materina ljubezen s skupnim življenjem; 

2. ako je dojenje iz katerihkoli razlogov otežkočeno 
in se težkoča ne more ambulatorno premagati; taki pri
meri so n. pr. slabotni otrok, nedonošenec, razpokline 
na bradavici, ploske bradavice itd.; 

3. kjerkoli je iz kateregakoli vzroka ogroženo do
jenje, pa je otroku še neobhodno potrebno in se more 
zagotoviti edinole s tem, da se mati z otrokom sprejme 
v zavod. 

§ 30. 

Dojenci brez matere se sprejemajo v zavod v na
slednjih primerih: 

1. najdenčki; 
2. novorojenci in dojenci v prvih mesecih, katerim 

je umrla mati in nimajo nikogar, ki bi jih negoval in 
hranil; 

3. tisti novorojenci iz tuberkulozne sredine, ki se 
morejo očuvati pred infekcijo samo, ako se sprejmejo 
v zavod; 

4. tisti dojenci, katerim je mati obolela in nimajo 
nikogar, da bi jih negoval in čuval, dokler jim mati ne 
ozdravi; 

5. vešče hranjeni dojenci, pri katerih se motnje v 
prehrani in prebavi ne morejo premagati ambulatorno; 

6. tisti dojenci v prvih mesecih življenja,' ki zaradi 
slabosti potrebujejo posebno negovanje in stalno zdrav
niško nadzorstvo (n. pr. nedonošenci); 

7. dojenci, s katerimi se grdo ravna, zapuščeni ali iz 
katerihkoli razlogov zdravstveno ogroženi, vešče hra
njeni dojenci. 

§ 31. 
V zavod se ne sme sprejeti: 
1. otrok, ki ga roditelji ali njegovi varuhi želijo iz

ročiti zavodu v negovanje samo zaradi lastne lagodnosti; 
2. otrok, ki se lahko preskrbi v odprti ali polodprti 

zaščiti ali ki je tam že zadostno preskrbljen; 
3. otrok, ki se ga želi zdrava mati osvoboditi, dokler 

mu je še potrebno materino mleko; v takih primerih se 
sprejme otrok hkratu z materjo-dojiljo, ako je dan razlog 
za sprejem v zavod; 

4. otrok ali mati z nalezljivo boleznijo take narave, 
s katero bi se ogrožali ostali varovanci doma; 

5. otrok ali mati, za katera se zahtevajo od zavoda 
večje usluge, kakor jih more zavod nuditi; 

6. noben otrok ali mati se ne more sprejeti, kadar 
so oddana vsa mesta v domu, ker bi prenapolnitev doma. 
ogrožala zdravje varovancev; 

7. nobena žena z otrokom ali brez njega se ne more 
sprejeti iz edinega razloga, da bi bila dojilja tujim otro
kom v domu. 

§• 32. 
Matere-dojilje, ki se sprejmejo v dom brezplačno ali 

po znižani ceni, morajo poleg dojenja svojega otroka 
dati svoje mleko za tuje otroke, pomagati pri negovanju 
otrok in vršiti domače posle v zavodu. 

Vse posle določa materam upravnik zavoda ali po 
njem pooblaščeni zdravnik, matere pa vrše te posle pod 
nadzorstvom zavodovega osebja. 

§33. 

Zavod plača materam,za mleko, ki ga dajejo za tuje 
otroke, ceno, ki se določi na predlog upravnika zavoda. 

§ 34. 

Materam-dojiljam, ki se posebno izkažejo s svojo 
marljivostjo v domu, dodeljuje upravnik zavoda na koncu 
meseca denarne nagrade ali nagrade v materialu. 

§ 35. 
Otroke in matere sprejema v zavod in jih odpušča 

iz zavoda upravnik ali po njem pooblaščeni zdravnik. 

§ 36. 

Kjer so roditelji ali njihovi skrbniki ali osebe, ki 
posredujejo za sprejem otroka, v položaju, da nekaj pla
čajo za vzdrževanje otroka v domu, jim določi zdravnik, 
ki sprejme otroka, začasno mesečno pristojbino, defini
tivno pa jo določi upravnik zavoda. Pristojbina se do
loča po premoženjskih zmožnostih, plačuje pa se me
sečno naprej. 

Kjer je občina dolžna vzdrževati otroka, zahteva za
vod od nje povračilo za vzdrževanje otroka v domu. Na 
področju- uprave mesta Beograda odločuje ministrstvo za 
socialno politiko in narodno zdravje, v banovinah pa 
ban na predlog upravnika zavoda pristojbine, ki veljajo 
za občine. 

§ 37. 

Otroci in matere-dojilje se odpuščajo iz zavoda v 
naslednjih primerih: • 

1. kadar nehajo veljati vzroki, zaradi katerih so bili 
sprejeti; 

2. kadar se ugotovi, da vzroki, zaradi katerih so 
bili-sprejeti, dejanski niso bili dani; 

3. kadar tisti, ki je prevzel obveznost plačevati za 
otroka, zaostane s plačilom dva meseca; 

4. kadar oboli mati ali otrok na bolezni, ki se ne 
more zdraviti v zavodu ali ki je nevarna za druge varo
vance zavoda; v takem primeru se morajo prenesti v 
ustrezno bolnico; 

5. kadar mati s svojim vedenjem ogroža red in hi
gieno v domu. 

§ 38. 
Mati dojilja se odpusti iz doma samo hkratu z otro

kom. Mati brez otroka se more odpustiti samo v primeru, 
ako so nastopili zdravstveni razlogi za ločitev otroka od 
matere. 

§ 39. 
Zavod mora čim uspešneje podpirati čim večje šte

vilo otrok in mater-dojilj ter zaradi tega ne sme zadrže
vati svojih varovancev pod svojo streho dalj, nego je to 
neobhodno potrebno. 

Otrok, za katerega ni potrebe, da bi se dalje zadrže
val v domu, ki pa se ni mogel preskrbeti na noben drug 
način, se izroči njegovi občini. 

§40. 

Pri sprejemanju otrok v dom, pri odpuščanju iz do
m a in preskrbovanju zunaj doma sodeluje z upravnikom 
zavoda in njegovimi pomožnimi zdravniki strokovno šo
lana zaščitna sestra kot socialna asistentka. 

Dolžnost socialne asistentke je, da po navodilih 
upravnika preišče pravo socialno stanje sprejetih otrok 
in otrok, za katere se zahteva sprejem; da išče' možnosti 
za preskrbo otrok zunaj zavoda; da po možnosti skrbi 
za daljnjo usodo otrok, ki so odpuščeni iz zavoda, in da 
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pomaga in svetuje vsem činiteljem, ki delujejo ali bi 
morali delovati na preskrbi otrok, ki so v zavodu ali so 
bili v zavodu. 

Socialna asistentka vodi socialne liste o otrocih, spre
jetih v dom, vodi dopisovanje glede preskrbe otrok; po
znati mora dobro socialne razmere vseh otrok v domu. 

S socialno asistentko sodelujejo vsi zdravniki, sestre 
in administrativni organi zavoda po navodilih upravnika. 
Odsek za popularizacijo otroške higiene in higiene žene. 

§ 4 1 . 
Odsek za popularizacijo higiene otrok in higiene že

ne izdeluje in zbira potrebna učila, vzdržuje poseben od
delek v muzeju higienskega zavoda in male potujoče raz
stave, prireja teoretsko-praktične tečaje za pomožno stro
kovno osebje, za prostovoljne sotrudnike na polju zaščite 
otrok, ferialne tečaje za učiteljice in tečaje v mestu in 
potujoče tečaje za žene in dekleta vseh družabnih slojev. 

§42. 

Potujoče tečaje vodi potujoča učiteljica otroške higi
ene. Biti mora diplomirana dečja zaščitna sestra z daljšo 
prakso in dobrimi učiteljskimi sposobnostmi. 

Potujoče tečaje otvarja in zaključuje praviloma zdrav
nik s svojimi predavanji. 

Tečaje vodijo v mestu zdravniki z asistenco dečjih 
zaščitnih sester. 

§ 43. 
Pravilniki za take banovinske in občinske ustanove 

morajo biti predpisani po načelih, določenih po tem 
pravilniku. 

Zasebne ustanove pa, ki dobivajo kakršnokoli pod
poro od države, banovine in občine, morajo svoje delova
nje prilagoditi določilom tega pravilnika. 

§ 44. 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem objavljenja v 
»Službenih novinah<. 
San. broj 10.956/30. 16. dne maja 1930. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje 

dr. M. Drinković s. r. 

47. 

Na podstavi § 7. uredbe o organizaciji in delokrogu 
higienskih zavodov, zdravstvenih domov in zdravstvenih 
postaj predpisujem 

Pravilnik 
o delovanju zdravstvenih domov.* 

Člen 1. 
Zdravstveni domovi so socialno-medicinske ustanove 

v zmislu § 7. uredbe o organizaciji in delokrogu higien
skih zavodov, zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj 

na sedežih sreskih ali mestnih načelstev za enega ali več 
srezov in imajo naslednje obvezne oddelke: 

1. dispenzar za matere in otroke; 
2. šolsko polikliniko; 
3. bakteriološko-epidemiološki in kemijski oddelek; 
4. dispenzar za tuberkulozo; 
б. higiensko razstavo. 

Člen 2. 
Ban lahko na predlog pristojnega higienskega zavoda 

in po krajevnih potrebah doda zdravstvenemu domu še 
naslednje oddelke: 

1. postajo za pobijanje tràhoma; 
2. postajo za pobijanje veneričnih bolezni; 
3. postajo za pobijanje malarije; 
4. občo ambulanco za siromašno prebivalstvo; 
5. bolnični oddelek po § 32. zakona o bolnicah. 

Člen 3. 
Zdravstveni domovi so podrejeni higienskim zavo

dom v zmislu uredbe o organizaciji higienskih zavodov, 
zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj. 

Člen 4. 
Naloga zdravstvenih domov je, da sporazumno in s 

skupnim delovanjem oddelkov v vseh pravcih socialno-
medicinskega dela pospešuje narodno zdravje. 

Zdravstveni dom: 
1. preiskuje in proučava vsa vprašanja socialne etio-

logije, bolezni, narodne patologije in ukrepe socialno-
medicinskega značaja; 

2. poučava narod z vsemi razpoložnimi sredstvi so
časne socialne pedagogike; 

3. pobija umrljivost in bolehnost dojencev in malih 
otrok; 

4. čuva zdravje šolskih otrok; 
5. zdravi socalne bolezni z uspešnimi in priznanimi 

metodami z nameno, da dvigne narodno zdravstvo; 
6. pobija akutne nalezljive bolezni in vodi epide

miološko delo v najvišjem zmislu te besede; 
7. pobija socialne bolezni; 
8. bori se proti socialnim zlom in grehom, ki upliva-

jo na narodno zdravje; 
9. preiskuje naselja in življenje naroda ter predlaga 

higienskemu zavodu potrebne asanacije ter pridobiva za 
sodelovanje-vse činitelje na kmetih; 

10. priporoča vaškim občinam in zasebnikom načrte 
higienskih vodnjakov, vodovodov, stranišč, gnojišč in osta
lih asanacijskih uredb po potrebah in razmerah. 

Člen o. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije< z 
19. junija 1930., št. 136/LI. 

dne 

Zdravstveni domovi dosegajo svojo nalogo po svojih 
oddelkih in po navodilih in naredbah pristojnega higien
skega zavoda: 

1. z ambulantnimi in sistematskimi pregledi in z 
zdravljenjem prebivalstva; 

2. z laboratorijskimi pregledi; 
3. s posredovanjem pri oblastvu in privatnih društvih 

z Hamenom, ustvariti boljše pogoje za življenje in zdravje 
ogroženih oseb; 

4. z nadzorstvom in zdravstveno zaščito poedinih sku
pin, kojih zdravje je ogroženo po posebnih okolnostih, v 
katerih žive: 

4fe-
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5. z izsleditvijo bolnikov in s pomočjo vsem onim, 
katerim je zaščita potrebna; 

6. z vzdrževanjem tečajev, predavanj, razstav, s šir
jenjem popularne zdravstvene literature in s svetovanjem 
v zdravstvenih vprašanjih posameznikom, skupinam in 
pristojnim oblastvom; 

7. s sodelovanjem na polju higienskega delovanja z 
organizacijami in oblastvi, ki se bavijo s temi vprašanji, 

8. s prifplaktičnimi ukrepi za pobijanje kužnih bo
lezni, z razkuževanjem, cepljenjem itd.; 

9. z vodstvom delovanja zdravstvenih postaj in kopa
lišč na svojem področju; 

10. z malo asanacijo in z drugimi posli po zakonu o 
pobijanju nalezljivih bolezni; 

11. z zbiranjem in obdelovanjem statističnega gradi
va glede vseh vprašanj socialne medicine; 

12. z izvedbo vseh del po zahtevi pristojnega higien
skega zavoda. 

Člen 6. 
Po prejšnjem členu je naloga posameznih oddelkov, 

da delujejo na vsem področju doma na delih, predpisanili 
z zakoni, uredbami, pravilniki, predpisi in naredbami ter 
po navodilih pristojnega higienskega zavoda: 

Člen 7. 
Dispenzar za matere in otroke ima naslednje pod

oddelke: 
1. posvetovalnico za noseče žene; 
2. posvetovalnico za matere dojencev in malih otrok; 
3. občo polikliniko za otroke. 
Kjer se pokaže posebna potreba, se lahko k tem pod

oddelkom doda še tudi kuhinja za veščo prehrano do
jencev. 

Dispenzar za matere in otroke posluje po pravilniku, 
ki velja za otroške dispenzarje zavoda za zdravstveno 
zaščito mater in otrok (Službene novine z dne 31. maja 
1930., št. 121/XLV). 

V oddaljenih naseljih na področju zdravstvenega do
ma se urede enostavne podružne posvetovalnice za ma
tere. Te podružne posvetovalnice poslujejo vsakih 14 dni 
ali enkrat na mesec, vedno istega dne v tednu in ob 
istem dnevnem času. Posel v podružnih posvetovalnicah 
opravljajo praviloma zdravniki dispenzarja zdravstvenega 
doma ali zavoda za zdravstveno zaščito mater in otrok, 
v slučajih pa se lahko za to nastavijo praktični občinski 
ali drugi zdravniki z zadostno strokovno izobrazbo. 

Člen 8. 
Šolska poliklinika posluje po pravilniku za šolske 

poliklinike in šolske zdravnike, ki je predpisan v zinislu 
čl. 110. zakona,o narodnih šolah. 

Člen 9. 
Bakteriološko-epidemiološko-kemijski oddelek: 
1. preiskuje in izsleduje nalezljive bolezni; 
2. izvršuje vse posle za pobijanje nalezljivih bolezni 

po zakonu o pobijanju nalezljivih bolezni, pravilniku in 
predpisih; 

3. skrbi za razkuževanje, cepljenje in vsa vprašanja 
imunobiologije in serologije; 

4. nadzoruje delovanje razkuževalnih aparatov in 
delo razkuževalcev (desinfektorjev) na področju doma. 

5. izvršuje antirabično cepljenje; 
6. opravlja vse epidemiološke posle; 

7. vrši vse strokovne preglede po zakonu o nadzoro
vanju živil; 

8. izvršuje vse medicinsko-kemijske analize; 
9. sistematski preiskuje važnejša živila in proizvode 

na področju doma; 
10. preiskuje in nadzoruje pitne vode. 

Člen 10. 
Dispenzar za tuberkulozne: 
1. izsleduje bolnike, jih izloča v posebne ustanove ali 

pa v rodbini sami, zlasti glede na njih stanovanjske raz
mere; 

2. svetuje in ambulantno zdravi bolnike, pregleduje 
člane njihovih rodbin glede zdravja, obvešča bolnike in 
njihove sostanovalce o naravi bolezni, njenega prenašanja 
in nevarnosti; 

3. preskrbuje siromašne bolnike, kakor tudi rodbine 
s potrebnimi sredstvi za vzdrževanje snažnosti telesa in 
stanovanja; 

4. posreduje, radi socialne zaščite in na korist svojih 
varovancev; 

5. dovaja dojence in male otroke iz tuberkuloznih 
rodbin otroškemu dispenzarju zdravstvenega doma; 

6. stalno nadzoruje ozdravljene osebe; 
7. zahteva razkužbo po odvedbi ali smrti bolnika; 
8. vrši vse ostale posle po pravilniku o delokrogu 

dispenzarja v zmislu § 5. uredbe o organizaciji in delo
krogu higienskih zavodov, zdravstvenih domov in zdrav
stvenih postaj. 

Člen 11. 
V področje delovanja higienske razstave spada: Pro

paganda s stalno razstavo, s knjigami, lepaki, filmi, jav
nimi predavanji, potujočo razstavo zunaj sedeža doma in 
z vsemi prikladnimi propagandnimi sredstvi na vsem 
področju, kakor tudi z organizacijo propagandnega sodelo
vanja z vsemi zdravniki na področju zavoda; pripravlja
nje modelov, slik,- mulaž, diagramov, črtežev, načrtov in 
sličnih predmetov, značilnih za narodno življenje, zdravje 
in običaje; zbiranje statističnih in drugih podatkov o 
zdravstvenem stanju in o razmerah na njenem področju; 
delo na organizaciji tečajev za kmetske mladeniče, higien
skih šol za kmetske gospodinje; sodelovanje z zasebno 
iniciativo z zdravstvenimi in prosvetnimi nalogami. 

Člen 12. 
Postaja za pobijanje trahoma: izsleduje bolnike in 

jih sistematsko zdravi; vrši sistematske preglede po sku
pinah v okuženih krajih, posebno v šolah, internatih i. si.; 
skrbi za desinfekcijo in uredbo stanovanja v hišah s 
trahomatoznimi bolniki; vrši vse posle po pravilniku o 
pobijanju trahoma. 

Člen 13. 
Postaja za pobijanje veneričnih bolezni: izsleduje 

bolnike in jih sistematski zdravi; skrbi za profilaktične 
postaje; vrši sistematske preglede .v okuženih krajih; 
nadzoruje na primeren način bolnike, da ne bi okužili 
drugih; vrši pregled prostitutk in opravlja vse naloge v 
zvezi za pobijanje prostitucije; briga se za zaščito sostano
valcev pred obolelimi člani; vrši tudi ostale posle, pred
pisane z zakonom o pobijanju nalezljivih bolezni (po
glavje: pobijanje veneričnih bolezni). 

Člen 14. 
Postaja za pobijanje malarije vrši posle po zakonu 

o pobijanju nalezljivih bolezni (pobijanje malarije, §§ 48., 
49., 50.). 
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Člen 15. 
Obča ambulanca za siromašno prebivalstvo je v zdrav

stvenem domu tam, kjer občina, ki je po zakonu dolžna 
zdraviti svoje siromašno prebivalstvo, želi stopiti v 
sodelovanje z zdravstvenim domom, in kjer se zaveže, 
da bo plačala vse stroške za vzdrževanje te ambulance. 

Člen 16. 

Bolnični oddelek (§ 32. zakona o bolnicah) pri zdrav
stvenem domu je samo kot postaja za- hitro pomoč z 
največ 10 posteljami. Kolikor bi potrebovali bolniki več 
kakor 5 dni bolniške nege, se prepeljejo v najbližjo 
bolnico. 

Kjer se pokaže potreba za bolnični oddelek z več ko 
10 posteljami, se organizira kot posebna bolnica. 

Člen 17. 
V manjših krajih, kjer so državne socialno-medicin-

ske ustanove za posamezna vprašanja, ki odgovarjajo 
oddelkom zdravstvenega doma v zmislu tega pravilnika, 
preidejo v sestav zdravstvenega doma, na čigar področju 
se nahajajo, ter izvršujejo program po tem pravilniku in 
so podrejene zdravstvenemu domu. 

Člen 18. 
Prav tako so neposredno podrejene zdravstvenemu 

domu vse državne zdravstvene postaje in državna narodna 
kopališča na področju zdravstvenega doma. 

Člen 19. 

Delokrog zdravstvenega doma se razteza ria področje, 
ki mu ga določi ban na predlog pristojnega higienskega 
zavoda po terenskih in prometnih razmerah. Razpored 
dela na področju zdravstvenega doma izdela skupno 
upravnik doma s šefi in ga dostavi higienskemu zavodu 
v odobrenje. O delu, tako v zavodu samem, kakor tudi 
na terenu, vodijo vsi šefi posebne dnevnike in pošiljajo 
podrobna poročila za mesečno poročilo. 

Člen 20. 
Ako ni postavljen poseben upravnik, upravlja dom 

najstarejši šef oddelka prvenstveno pred onimi, ki so 
postavljeni stalno v higienski službi brez pravice do pri
vatne prakse. 

Člen 21. 
Upravnik zdravstvenega doma: 
1. predstavlja zdravstveni dom kot celoto in vrši vse 

administrativne in računske posle po danih pooblastilih 
in po obstoječih predpisih; 

2. skrbi za sodelovanje posameznih oddelkov; 
3. skrbi za izvrševanje naredb in izvajanje nalog 

zdravstvenega doma v vseh oddelkih; 
4. podaja pristojnemu higienskemu zavodu predloge 

in mnenja o delu zdravstvenega doma, kakor tudi o delih ; 
5. pošilja redna mesečna poročila o delu oddelkov 

zdravstvenega doma po predpisanih obrazcih v dveh 
izvodih (pristojnemu higienskemu zavodu in centralnemu 
higienskemu zavodu), najdalj v prvih 10 dneh tekočega 
meseca; 

6. skrbi za delovanje vseh socialno-medicinskih usta
nov in zdravstvenih postaj na svojem ozemlju. 

Člen 22. 

Dolžnosti šefov oddelkov zdravstvenega doma so: da 
v medsebojnem sporazumu izvajajo postavljene naloge, 
da upravnika v vsem podpirajo, da strokovno vodijo 
svoje oddelke, odgovarjajoči za svoje delo, ter podpisujejo 
vse strokovne spise in mnenja, ki se nanašajo na to 
delo, da predlagajo predloge in referate v pospeševanju 
dela, da navajajo, nadzirajo in ocenjajó delo neposredno 
podrejenih zdravnikov in pomožnega osebja. 

Člen 23. 

Zaradi koordiniranega dela se sestajajo vsi uprav
niki "zdravstvenih domov na področju banske uprave na 
poziv direktorja higienskega zavoda na skupne kon
ference o vseh aktualnih vprašanjih. Konferencam pred
seduje direktor higienskega zavoda, ki pozove po potrebi 
nanjo tudi druge strokovnjake iz higienskega zavoda, iz 
ustanov pri higienskem zavodu in iz zdravstvenega doma. 
Te konference se vrše najmanj dvakrat na leto. 

Člen 24. 

Zdravstveni dom opravlja vse posle in preglede 
brezplačno, kolikor zanje niso predpisane posebne pri
stojbine. » 

Člen 25. 

Za vse strokovne načrte in izvedbo asanacijskih del 
se obrača zdraVstveni dom na pristojni higienski zavod. 

Člen 26. 

Direktor higienskega zavoda odobrava potroške že 
odobrenih kreditov, razporede in načrte na terenu, daje 
potrebna strokovna navodila, vrši nadzorstvo in vse ostale 
posle po § 9. uredbe o organizaciji in delokrogu higien
skih zavodov, zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj. 

Člen 27. 
Dom upravlja upravnik s kvalifikacijami po § 5. in 6. 

uredbe o obveznem praktičnem stažu za medicince in 
zdravnike in z najmanj 6 leti higienske službe in je po 
§ 10. zakona o ustrojstvu socialne in zdravstvene uprave ! 

uradnik V., IV. ali IV. a) skupine I. kategorije. 
Šefi odelkov morajo imeti kvalifikacije v svoji stroki 

po isti uredbi in so uradniki po § 10. b, točka 4., zakona 
o ustrojstvu socialne in zdravstvene uprave. 

V zdravstvenih domovih se lahko postavi en zdravnik 
za šefa dveh ali več oddelkov. V tem primeru se zahteva 
od njega, da ima dobro občo medicinsko izobrazbo in da 
je skupno najmanj štiri leta delal z dobrim uspehom v 
medicinskih strokah, ki spadajo v delokrog njegovih 
oddelkov. 

V B e o g r a d u , dne 6. junija 1930.; S. br. 12321/30. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje: 

Nikola Preka s. r. 
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48. 

Objava 
ministrstva za trgovino in industrijo ob uveljavljenju 

zakona o pobijanju nelojalne konkurence.* 

Zakon o pobijanju nelojalne konkurence, čigar izdaja 
je bila toliko pričakovana in ki ga je z zadovoljstvom 
pozdravil celokupni naš gospodarski svet, je objavljen v 
>,Službenih novinah« z dne 11. aprila t. 1. in je stopil v 
veljavo dne 11. maja t. 1. 

Ustvarjen zaradi pobijanja dejanj, ki se v trgovini 
in industriji smatrajo za nasprotujoča dobrim običajem, 
in zaradi ustvarjanja pogojev za razvoj lojalne trgovine 
in gospodarskega poslovanja vobče, je zakon naravno s 
poedinimi svojimi določili znatno zadel interese tistih 
podjetij, ki so se bavila s takim načinom dela in poslo
vanja v konkurenci, ki se sedaj smatra za nedopustnega 
in pada pod udar zakona. Zlasti gre v tem pogledu za 
primere uporabljanja znakov in opisov blaga v tujem 
jeziku (§ 6. zakona), za uporabljanje obeležja tujega 
podjetja z dovoljenjem lastnika tega podjetja (§ 11., od
stavek 2.) in za razne načine dela po sistemu premijskih 
poslov (§ 32.). 

Zaradi tega so se razna podjetja obrnila na ministr
stvo in zahtevala bodisi ustna ali pismena pojasnila o 
tem, kako bi se s čim manjšo škodo prilagodila novemu 
stanju stvari, ustvarjenemu z zakonom, in dobila zadosti 
časa za likvidacijo poslov, ki so bili zasnovani, preden je 
stopil zakon v veljavo. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo smatra glede na 
upravna vprašanja za potrebno, da nudi po zgoraj ome
njenih primerih, upoštevaje razloge zakona, zainteresira
nim podjetjem naslednja pojasnila: 

1. V § 6. zakona je predpisano, da se označba ali 
opis blaga v tujem jeziku ne smatra za neresnično označ
bo o izvoru, če je pravi izvor blaga jasno in očividno 
naveden. 

V naši državi je ukoreninjena navada, da posamezna 
podjetja blago, ki ga proizvajajo v naši državi, obeležu
jejo z napisi izključno v tujem jeziku, brez označbe pra
vega izvora blaga. Tak način obeleževanja proizvodov 
domačih podjetij ni več dovoljen po gornjem predpisu, 
ker se smatra za neresnično označevanje izvora blaga. 
Zato se morajo domača podjetja sedaj ravnati po tem 
zakonitem določilu, in ako jim je- potreba, da na svoje 
proizvode zaradi izvoza ali iz drugih razlogov postavljajo 
napise ali opis blaga v tujem jeziku, morajo tâko blago 
opremiti tudi z označbo pravega izvora, ki mora biti 
jasno in očividno naveden. 

Stavljena so vprašanja, kaj se mora smatrati za jasno 
in očividno označbo pravega izvora blaga, ali je potrebno 
n. pr. vedno, označiti ime tukajšnjega proizvajalca s 
krajem proizvajanja ali bo zadostno, da se samo na eden 
viden način označi, da je blago izdelano v naši državi. 

Ker je to dejanski vprašanje, ki bo v danem pri
meru odvisno od mnenja pristojnega sodišča ali mnenja 
pristojnih zbornic, ki so dolžne dajati oblastvom pojasnila 
v šumnih primerih, ministrstvo v tem pogledu ne more 
dati obveznih navodil. Mnenja pa je, da bi bilo najbolje 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
11. aprila 1930, štev. 83/XXXH. — >Službeni list< z dne 
31. maja 1930., štev. 10/5. 

navesti ime proizvajalne firme s krajem proizvajanja, 
ako pa ta kraj ni zadosti znan, potem tudi ime države. 
Ali bo tudi kak drug način obeleževanja zadosten, je 
odvisno od tega, kako se uporablja; pripominja pa se, da 
mora označba o pravem izvoru v vsakem primeru biti 
na zadostno viden način poudarjena in tako jasno nave
dena, da ne daje povoda za dvoumnost ali zmedo glede 
njene resničnosti. 

O tej priliki se svetuje lastnikom naših dom'ačih 
žigov, zaščitenih pri upravi za zaščito industrijske last
nine, ki obstoje iz napisa v tujem jeziku, da na take žige 
postavijo resnično označbo izvora, kadar puščajo blago v 
promet, ako pa za to označbo na žigu samem ni prostora, 
da mu dodajo hkratu etiketo kot sestavni del žiga, na 
kateri je označen resnični izvor. 

2. Zakon je v § 11., točka 2., predpisal kot izrecni 
primer nelojalne konkurence, če uporablja konkurent v 
poslovnem prometu ime, firmo, posebni naziv, žig ali 
drugo zunanje obeležje podjetja ali obrti na način, s 
katerim se utegne ustvariti zmeda med potrošniki glede 
pravega izvora blaga ali dela, in daje možnost, da se za 
pobijanje takega postopanja sme vložiti tožba tako proti 
lastniku podjetja, kakor tudi proti povzročitelju zmede. 

V naši državi je dosti primerov, da uporabljajo 
posamezna domača podjetja za svoje proizvode ime, firmo, 
posebni naziv ali žig kakega znanega tujega podjetja z 
njegovim dovoljenjem in ne postavljajo pri tem označbe 
pravega izvora blaga. Taki primeri uporabljanja obe
ležja tujega podjetja so sedaj prepovedani, četudi se 
vršijo z dovoljenjem tujega podjetja, ker se s tem vrši 
nelojalna konkurenca zaradi ustvarjanja zmede med po
trošniki, ki mislijo, da kupujejo blago znanih tujih firm. 

Ker pa je z zadnjim odstavkom točke 2. § 11. zakona 
predpisano, da se gori označena tožba odbije, če se pravi 
izvor na blagu samem zadostno označi, je potrebno, da 
vsa naša domača podjetja, ki se na tak način poslužujejo 
obeleževanja svojih proizvodov, na njih zadostno označijo 
pravi izvor tako, kakor je pojasnjeno v točki 1. te objave. 

Isto velja tudi za tista domača podjetja, ki so osno
vana kot podružnice velikih inozemskih firm in z njiho
vim dovoljenjem dajejo v promet blago, izdelano v naši 
državi, pod imenom, odnosno nazivom teh firm ali s 
kakim drugim zunanjim obeležjem njihovega podjetja. 
V takem primeru morajo podjetja na blago, ki se pro
izvaja v naši državi, na viden in' jasen način označiti 
njegov domači izvor. To velja tudi za žige inozemskih 
firm, zaščitene narodno ali mednarodno, ako se teh žigov 
poslužuje z njihovim dovoljenjem domače podjetje — 
njih podružnica — in ž njimi obeležuje v prometu blago, 
izdelano v naši državi. 

3. Premijski posli* so po zakonu o nelojalni konku
renci prepovedani. Na osnovi § 32. zakona je prepove
dano v trgovini ali ob izvrševanju kakšnega dela ali 
posla gospodarskega značaja zaradi privabljanja potroš
nikov obetati ali dajati nagrado v denarju, blagu ali 
v kakršnikoli drugi obliki, in sicer brez ozira,na to, kako 
se dobiva ta nagrada. Za dajanje nagrade se mora po 
mnenju ministrstva smatrati tudi to, kadar se daje blago 
za povsem nizko, samo pravilno ceno, ki ni v pravem 
sorazmerju z njegovo vrednostjo, ker mu je namen pri
vabljati odjemalce za kupovanje blaga pri podjetju, ki 
to dela, in predstavlja dejanje nelojalne konkurence 
nasproti ostalim konkurentom, ki se v poslovnem pro
metu ne poslužujejo tega sredstva za dobivanje odje
malcev. 
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Zato ministrstvo ne more dajati pojasnilnih navodil 
na prošnje posameznih podjetij, ki se obračajo nanj 
pismeno in zahtevajo pojasnila o tem, ali se bodo izvestni 
novi načini njihovega dela, po svoji priliki novi načini 
dajanja nagrade, smatrali za premijske posle ali ne. To 
so dejanski vprašanja, ki jih je treba prepustiti sodni 
praksi in običajem v poslovnem prometu,: da ugotove, 
kako se mora ravnati s posameznimi primeri. 

V § 32., odstavek 2., zakona je jasno določeno, kakšna 
dela se ne bodo smatrala za prepovedane nagrade, in po : 

teh predpisih naj se vsa.podjetja v svojem nadaljnjem 
delu ravnajo. 

Pri premijskih poslih je važno poudariti to,, da so se 
izvestna podjetja obrnila na ministrstvo s prošnjo in 
izjayila, da je bil rok, postavljen za začetek.veljavnosti 
zakona, tudi prekratek, da v tem roku niso mogla likvi
dirati svojih poslov, zasnovanih po dosti kompliciranem 

' sistemu, dajanja nagrad, in so zahtevala, da se jim pusti 
daljši rok za likvidacijo teh poslov. 

Dasi je pri določitvi roka za začetek veljavnosti 
zakona zaradi važnosti razmer, ki se z njim uravnavajo, 
bilo v začetku mišljeno, da je potrebno določiti daljši 
rok, vendar je v namenu, da se prepreči kaos, ki se je 
začel pojavljati v našem gospodarskem prometu zaradi 
vedno večjega razvijanja nesolidne konkurence, določena 
vacatio legis samo z enim mesecem. 

, ,Medtem se je takoj, ko je stopil zakon v veljavo, 
pokaralo, da je bil ta rok. v resnici: kratek za likvidacijo 
poslov po premijskem sistemu, s katerim so se posamez
na podjetja doslej bavila in v. kateri način trgovanja so 
angažirala znaten del svojega kapitala. To velja zlasti za 
podjetja, ki so se iz sile zatekla k temu sistemu, samo da 
bi mogla vzdržati konkurenco s tujimi podjetji, ki se tega 
sistema trgovanja že davno poslužujejo v naši državi. 

Dasi je zakonu o nelojalni konkurenci namen, ustva
riti pogoje za lojalne načine trgovanja v poslovnem pro
metu, vendar njegov hitri začetek veljavnosti ne sme 
imeti za posledico velikih izgub, četudi le za majhno 
število podjetij v naši državi, ki so se bavila z označenim 
načinom dela, ki je sedaj po zakonu prepovedan, in 
zaradi tega se je smatralo za koristno, pustiti'tem pod
jetjem primeren rok za likvidacijo poslov, vršenih po 
premijskem sistemu, upoštevaje pri tem, da s predolgim 
rokom ne bodo oškodovani ostali konkurenti, ki se niso 
bavili s tem načinom trgovanja. 

V fem namenu je minister za trgovino in industrijo 
sporazumno z ministrstvom za notranje posle izdal vsem 
oblastvojnfobče uprave, v kojih pristojnost spada izvrše
vanje zakona o poslih premijskega sistema, navodila v 
tem zmislu, da se v vseh primerih, v katerih je bilo 
blago s premijami prodano posredniku v trgovini, preden 
je stopil v veljavo zakon o pobijanju nelojalne konku
rence, to je pred 15. majem 1930., sme to blago razširjati, 
oziroma prodajati potrošnikom najdalj še 6 mesecev 
potem, ko je stopil zakon v veljavo. 

Zakon pa se bo takoj uporabljal na prodajo blaga s 
premijami, ako je bilo blago naročeno po 11. maju t. 1. 

Po preteku 6 mesecev od dne, ko je stopil zakon o 
nelojalni konkurenci v veljavo, t. j . po 11. novembru 
1930. je prepovedana vsaka prodaja blaga s premijami, 
četudi je bilo blago prodano in dostavljeno posredniku v 
trgovini P(rej; preden je stopil' zakon o nelojalni konku
renci' v veljavo. ' ; 

Iz ministrstva za trgovino in industrijo, 
br. 934, z dne 6. junija' 1930. 

49. 

Navodilo 
ministrstva za trgovino in industrijo glede tolma

čenje § 32. zakona o nelojalni konkurenci. 

Odkar je stopil y veljavo zakon o pobijanju nelojalne 
konkurence z dne 4. aprila 1930. (>Službene novine< 
štev. 83/XXXII — »Službeni liste z dne 31. maja 1930., 
štev.- 10/5)i to je dne 11. maja 1.1. so došla z raznih strani, 
posebno od proizvajalcev čokolade vprašanja glede tol
mačenja § 32. o premijskih poslih. Ker je naša domača 
industrija, neobveščena o strogih ukrepih glede teh 
poslov, šele v zadnjem času vložila mnogo kapitala za 
nabavo nagrad, ki se hkratu z blagom.dajejo potrošnikom, 
kar je bilo po trditvah proizvajalcev edino sredstvo za 
uspešno konkurenco s proizvodi tujega izvora, in ker' 
posebno premije, ki so odvisne od srečnega naključja, da 
je kupljeno blago vsebovalo neko nakaznico ali bon, 
predstavljajo veliko vrednost, ki se po predpisih zakona 
ne more dalje dajati potrošniku, zaradi česar se od pro-
izvajača že izvršene prodaje v mnogih primerih na nji
hovo škodo preklicujejo, daje minister za trgovino in 
industrijo v sporazumu z ministrstvom za notranje posle 
glede ha pravilo, da zakoni navadno nimajo retroaktivne 

.veljavnosti, vsem oblastvom obče uprave, ki so v zmislu 
§ 34 omenjenega zakona pristojna postopati proti pre
stopkom, storjenim po § 32, naslednje 

N A V O D I L O : 

V vseh primerih, v katerih je bilo blago s premijami 
prodano posredniku v trgovini, preden je stopil v veljavo 
zakon o pobijanju nelojalne konkurence, to je pred dnem 
11. maja 1930., se sme to blago s premijami razširjati, 
oziroma potrošnikom prodajati najdalj še 6 mesecev 
potem, ko je stopil ta zakon v veljavo. 

Toda zakon se takoj uporablja na prodajo blaga s 
premijami, ako je to blago naročeno po 11. dnevu maja 
1930. leta 

Po izteku 6 mesecev od dne, ko je stopil zakon o 
nelojalni konkurenci v veljavo, torej po 11. dnevu no
vembra 1930., je prepovedana in dana pod udar zakona 
vsaka prodaja blaga s premijami, četudi je bila prodana 
in dostavljena posredniku v trgovini pred 11. dnevom 
maja t. I. 

V B e o g r a d u , 6. junija 1930.; br. 933. 

Minister 
za trgovino in industrijo: 

Juraj Demetrovié s. r. 

50. 
Na osnovi razpisa gospoda ministra za poljedelstvo 

z dne 25. marca 1930., štev. 17105/111. b, se objavlja 
sledeča 

Naredba 
gospoda ministra za poljedelstvo o prepovedi 
dogona neosnažene in blatne živine na živinske 

sejme. 

S higienskega stališča je treba paziti na snažnost 
živine, vobče z veterinarsko-policijskega in trgovskega. 
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stališča pa se mora gledali tudi na snažnost one živine, 
ki se prižene na semnje radi prodaje. 

V mnogih krajih ni živinskih sejmišč, temveč se živi
na prodaja na odprtih prostorih, pa tudi po ulicah, kjer 
ni samo neizvedljivo nadzorovanje na semenj prignanih 
živali, temveč je na takih krajih tudi nemogoče vzdrževati 
zadostno snago. 

Tam kjer so sploh sejmišča, so često nezadostno 
urejena in dostikrat tudi zelo nesnažna. 

Cesto se prižene na prodaj zelo zanemarjena, z 
blatom in odpadki tako onesnažena živina, da so po
samezni deli trupa pokriti z debelo skorjo živalskega in 
drugega blata, pod katero se zadržujejo vse mogoče klice 
kužnih in drugih živalskih bolezni. 

Nesnažnost ne škoduje samo živini in njenemu raz
voju, temveč lahko povzroča kožne, pa tudi kužne bolezni 
na zanemarjeni živini in tudi na oni živini, ki je ž njo 
v dotiki. 

Razen tega škoduje dogon neosnažene in zanemar
jene živine na semenj tako domači, kakor tudi trgovini 
z inozemstvom. Kupci, zlasti tujci, kupujejo neradi za
nemarjeno in blatno (neosnaženo) živino in jo slabše 
plačujejo, kar je lahko umljivo, če vemo, da so pod 
blatom (nesnago) mnogokrat hibe in nedostatki, ki, jih 
brezvestni prodajalci na tak način namenoma prikrivajo. 

Glede na prednje je potrebno uvesti zanesljiva sred
stva, da se to zlo odpravi. 

Treba je zahtevati: 
1. da se uredijo živalska sejmišča tam, kjer jih sedaj 

ni, in 
2. kjer so, da se vzdržujejo čim bolj snažno, da bo 

zlasti dostop lahek in brez blata, snažen in suh. Ce je 
mogoče, naj se določi zunaj sejmišča poseben prostor, 
kjer se lahko očisti blatna (neosnažena) živina. 

Sicer pa na podstavi čl. 3. zakona o odvračanju in 
zatiranju živalskih kužnih bolezni z dne 14. junija 1928. 

o d r e j a m , 

da se zabrani dogon^blatne in zanemarjene živine na 
živinske sejme. 

Preden se ta odredba uveljavi, naj se • najprej na 
običajen način vsestransko objavi, ljudstvo pa po pred
njem pouči o njeni koristnosti. 

Potem pa naj se ta odredba stopnjema uvede na 
vseh sejmiščih in sicer tako, da se najkesneje od 1. okto
bra 1930. dalje ne bo nikjer več puščala blatna (neosna
žena) živina ria živinske semnje. 

Kraljevska banska uprava izvoli odrediti dalje, kar 
je potrebno, da se izvrši ta odredba; izvršitev naj nad
zirajo tudi veterinarji, ki nadzirajo živinske semnje. 

V Beogradu, dne 25. marca 1930. 

Banove uredbe. 

Minister za poljedelstvo: 
dr. Franges s. r. 

51. 

III. Nò. 9014/1. 

Popravek 
naredbe ministrstva za poljedelstvo o odvračanju 

in zatiranju ovčjih osepnic. 

Naredba ministrstva za poljedelstvo o odvračanju in 
zatiranju ovčjih osepnic z dne 24. aprila 1930., br. 23.193/ 
III. b., objavljena v »Službenem listu« z dne 6. luriija 
1930., št. 16/6, s'è mora v točki 3. (drugi stavek) pravilno 
glasiti: 

»Dva izvoda tega popisa se dostavita sreskemu načel-
stvu, en izvod pa se pridrži v občini.« 

V Ljubljani, dne 24. junija 1930. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine. 

52. 

Razne objave iz „Službenih 
novin". 

Številka 142 z dne 26. junija 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kraja z dne 3. junija 

1930.: Postavljen je po službeni potrebi pri Narodnem 
gledališču v Zagrebu za člana s pravicami uradnika 1. 
skupine II. kategorije: K r i ž a j J o s i p , član Narod
nega gledališča v Ljubljani, y isti skupini-in kategoriji. 

Objava ministrstva pravde z dne 20. junija' 1930.: 
N a t e č a j za popolnitev sodniškega mesta pri deželnem 
sodišču v Ljubljani. 

Številka 143 z dne 27. junija 1930.: .' ' i : ' 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 14. maja. 

1930.: Postavljen je na svojem dosedanjem službenem 
mestu za inšpektorja v 4. a skupini I. kategorije: K,o-
r o š e c A n t o n , svetnik ministrstva za poljedelstvo .v 
4. skupini I. kategorije. 

Objava intendantske akademije v Beogradu: N a t e 
č a j za sprejem 80 gojencev v nižjo šolo intendantske: 
akademije v Beogradu. 

Številka 144 z dne 28. junija 1930.: 
Ukaz Njegovega.Veličanstva kralja z dne 7. junija 

1930.: Premeščen je po službeni potrebi Z o b e c An
t o n , pomožni tajnik ministrstva za notranje posle v 2. 
skupini IL kategorije in postavljen za pomožnega tajnika 
kraljevske banske uprave Dravske banovine v isti sku
pini in kategoriji. 

Odlok ministrstva za zgradbe z dne .17. maja 1930.:. 
Premeščena sta na prošnjo v dosedanji skupini in kate--
gori ji: k poštnemu in telegrafskemu uradu v Lescah: 
S r a j J a n k o , poštno-telegrafski ..uradnik' v 3; skupini 
II. kategorije pri poštnem in telegrafskem uradu v Bo-
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hinjskì Bistrici, in k poštnemu in telegrafskemu uradu v 
Ljubljani 1: Š r a j M a r i j a , poštno-telegrafska urad
nica 3. skupine II. kategorije pri poštnem in telegraf
skem uradu v Lescah. • 

Številka 145 z dne 30. junija 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. maja 

1930.: Postavljeni so: 
za višjega svetnika v 4. a skupini I. kategorije: dr. 

E a p o t e c F r a n , svetnik 4. skupine I. kategorije v 
ministrstvu *a zgradbe; 

za svetnike v 4. skupini I. kategorije: dr. V a g a j a 
A n t o n , dr. L a m u t J o š k o , S v o b o d a M a k s , 
dr. L e b a r J o š k o , dr. J a n ž e k o v i č F r a n c in 
M a t j a š i č M i r o s l a v , vsi svetniki v 5. skupini I. 
kategorije pri dravski inspekciji pošte in telegrafa -v 
Ljubljani; 

za svetnika v 6. skupini 1. kategorije: K r e n č i č 
H i n k o in K u č e r SI à v o l j u b , višja pristava drav
ske direkcije pošte in telegrafa v Ljubljani, oba v 7. 
skupini I. kategorije; 

za administrativne uradnike v i . skupini II. katego
rije: Šemrov Fran, Brumat Miroslav, Urbančič Karel, 
Pučelik Vojteh, Caf Adolf, Matjan Franc, Koman Valen
tin, Ceh' Karel, Verč Anton, Cizelj Aleš Janko, Priča 
Franc, Kogoj. Anton, Zupanec Ivan, Olivčič Robert, Korun 
Ivan, Jurman Franc, Brus Lavoslav, Napotnik Ivan, Masi 
Budivoj in Mlač Ivan, vsi administrativni uradniki 2. 
skupine II. kategorije pri dravski direkciji pošte in tele
grafa v Ljubljani; 

za računska uradnika v 1. skupini II. kategorije: 
Glazer Pavel in Klavora Matko, računska uradnika 2. 
skupine II. kategorije pri dravski direkciji pošte in tele
grafa v Ljubljani; 

za tehničarje v 1. skupini II. kategorije: Perko An
ton, tehničar pri dravski direkciji pošte in telegrafa v 
Ljubljani, Fajgelj Ljudevit in Zmazek Franc, tehničarja 
X. terenske telegrafsko-telefonske sekcije v Mariboru, 
vsi uradniki 2. skupine II. kategorije; 

za upravnike v 1. skupini IÏ. kategorije: Cof Ivan, 
starešina pošte v Ljubljani 1, Gaspari Ferdo, poštnor 
telegrafski uradnik pošte v Ljubljani 7, Pleničnik Karel, 
starešina pošte na Zidanem mostu, Irgolič Franc, stare
šina pošte v Mariboru 1, Boc Anton, starešina v Celju, 
Klemenčič Anton, starešina pošte v Mariboru 2, vsi urad-, 
niki 2. skupine II. kategorije; 

za poštno-telegrafske uradnike v 1. skupini II. kate
gorije: Lesjak Franc, Tomažič Miroslav, Lenasi Hugo, 
Dobršek Karel, Kovačič Lucijan, Kont Ivan, Janežič Vin
ko, Pevec Ivan, Zoreč Franc, Prajnfalk Anton, Lapajne 
Franc, Marken Leopold, Mezek Franc, Verdir Josip, Kri
žaj Evgen, Luzner Miha, Učakar Anton, Deden Matija, 
Rovšek Franc, Florenini Ludovik, Čik Terezija, Pfeifer 
Karolina, Wester Rozalija, Jak Matilda, Cirer Marija, 
Kuhelj Antonija, Prah Franc, Sajovic Amalija, Tomec 
Štefanija, Berlàn Brigita, Prijatelj Karolina, Kamenšek 
Gabrijela, Lesjak Angela, Božič Ivana, Rakovec Alojzij, 
Sibovec Štefanija, Šoštaric Dragica, Subie Miroslav, Knèz 
Stanko in Smolej Marija, vsi pri poštnem in telegrafskem 
uradu v Ljubljani 1 ; Železnik Albin, Zavodnik Jakob, 
Mlakar Martin, Pupis Viljem in Fajdiga Rudolf, vsi pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Ljubljani 7; Majer An
ton, Kumar Karel, Kumer Matevž, Vodopivec, Ludovik, 
Šiška Henrik, Šajina Ivan, Smerdu Ivana, Savrič Josip, 

Pavlic Ivalia> Pernat Marija, "Podgofnik Ludovik in Šil-
pančič Franc, vsi pri poštnem in telegrafskem uradu v 
Mariboru 1; Košemna Leopold, Cuš Franc, Žemljic Milan, 
Kane Blaž, Bernard Miroslav, Vidmar Jernej, Bela Ste
fan, Koser Vojteh, Ukušič Blaž, Maroh Peter, Orthaber 
Ivan, Koibezen Rudolf, Hodnik Josip, Požega Anton, Ra
kovec Zofija, Pipan Ernest, Ločičnik Vinko in Zablačan 
Valentin, vsi pri poštnem in telegrafskem uradu v Ma
riboru 2; Vujičič Anton in Šmidinger Ana, oba pri pošt
nem in telegrafskem uradu v Kočevju; Smodič Anton pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Ptuju; Anžlovar Andrej, 
Vengušt Jernej, Mlakar Karel, Rihterič Justina in Reber-
nik ivan, vsi pri poštnem in telegrafskem uradu v Ce
lju; Krulej Pavel pri poštnem in telegrafskem uradu na 
Zidanem mostu; Kiletz Franc pri poštnem in telegraf
skem uradu v Slovenjgradcu; Endlicher Evgenija pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Ribnici na Dolenjskem; 
Drakulič Franja pri poštnem in telegrafskem uradu v 
Žalcu; Štravs Mihael pri poštnem in telegrafskem uradu 
v Rajhenburgu; Wagner Viktor pri poštnem in telegraf
skem uradu v Konjicah; Pavšič Franc pri poštnem in 
telegrafskem uradu.v Krškem; Ržen Vincenc in Bizjak 
Cecilija pri poštnem in telegrafskem uradu v Kamniku; 
Slavec Ivan, Windischer Marija, Logar Otilija in Zupan
čič Marija, vsi pri poštnem in telegrafskem uradu v 
Kranju; Avsec Karel pri poštnem in telegrafskem uradu 
na Jesenicah na Gorenjskem; Braz Adolf pri poštnem in 
telegrafskem uradu v Prevaljah; Zgur Vinko pri poštnem 
in telegrafskem uradu v Dolnji Lendavi; Javor Franc pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Tržiču; Tavčar Albina 
pri poštnem in telegrafskem uradu v Novem mestu; Am-
brožič Franc, pri poštnem in telegrafskem uradu v Treb
njem; Veselic Ana pri poštnem in. telegrafskem uradu v 
Trbovaljah 2; Kuhelj Amalija pri poštnem in telegraf
skem uradu v Dolnjem Logatcu; Šmit Ema pri poštnem 
in telegrafskem uradu v Kostanjevici pri Krškem; Klad-
nik Josip pri poštnem in telegrafskem uradu na Vran
skem; Petina Julij pri poštnem in telegrafskem uradu v 
Črnomlju; Cebin Ivana pri poštnem in telegrafskem ura
du v Gornjem Logatcu; Gaspari Emilija pri poštnem in 
telegrafskem uradu na Viču; Zinauer Franja pri poštnem 
in telegrafskem uradu v Šmartnem ob Paki; Rek Ljud
mila pri poštnem in telegrafskem uradu v Starem trgu 
pri Rakeku; Milavec Josipina pri poštnem in telegraf
skem uradu na Jesenicah - Fužine; Pečar Ignac pri pošt
nem in telegrafskem uradu v Rogaški Slatini; Lah Milan 
pri poštnem in telegrafskem uradu v Ložu; Taupotič Mi
roslav pri poštnem in telegrafskem uradu v Križevcih 
pri Ljutomeru; Lah Anton pri poštnem in telegrafskem 
uradu v Moškanjcih; Kosem Karel pri poštnem in tele
grafskem uradu v Mozirju; vsi pošlno-telegralski uradniki 
2. skupine II. kategorije; 

za upravnika v 2. skupini II. kategorije: Bregant 
Ivan, starešina poštnega in telegrafskega urada na Ble
du 1; 

za poštno-telegrafske uradnike v 2. skupini II. kate
gorije: Sajovic Marija, Ciuha Pavla, Rot Pavla, Tavčar 
Mihaela, Kutner Marija, Pečirer Ana, Kobal Danica, Ko-
kalj Kristina, Pečenko Lidija, Podboj Marija, Pišek Aloj
zija, Geza Alojzija, Koritzlcy Rajko, Kambič Otilija, Sta-
nonik Franja, Arko Marija, Rozman Alojzija, Zabukovec 
Pavla, Ločnik Magda, Hlebec Lucija, Gederer Ema, Triller 
Ema, Simčič Antonija, Globočnik Marija, Rabič Karla, 
Subert Josipina in Šraj Marija, vse pri poštnem in tele
grafskem uradu v Ljubljani 1; Božič Vekoslav, Gela 
Viktor, Uršič Pavla in Keržan Dora, vsi pri poštnem in 

"*ЈЗ£И&: 
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telegrafskem uradu v Ljubljani 2; Megušar Antonija pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Ljubljani 3; Mozer Olga 
in Mudrovčič Ljudmila pri poštnem in telegrafskem .ura
du v Ljubljani 4; Pakiž Marija in Helmih Leon pri pošt
nem in telegrafskem uradu v Kočevju; Vrtačnik Fran
čiška, Mohorčič Marija, Šigur Ana, Naglic Bernard, Čeme 
Alojzija, Zivko Amalija, Šifrer Štefanija, Jan Vera, Kopče 
Antonija, Novak Elza, Podgornik Olga, Keluc Slava in 
Lingelj Natalija, vsi pri poštnem in telegrafskem uradu 
v Mariboru 1; Jamnilc Ivo, Vojsk Roža, Dekleva Helena,. 
Bareto Frida in Makuc Josipina, vsi pri poštnem in tele
grafskem uradu v Mariboru 2; Sila Terezija pri poštnem 
in telegrafskem uradu v Mariboru.3; Pfeferer Hilda, pri 
X. t. t. terenski sekciji y Mariboru; Kos Kristina pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Bohinjski Bistrici; Gri-
zold Jerica pri poštnem in telegrafskem uradu v Rušah; 
Leitgeb Albin pri poštne in telegrafskem uradu v Ro
gatcu; Andres Pavla pri poštnem in telegrafskem uradu 
v Novem mestu; Horvat Mihaela, Mirnik Meta, Bizjak Ma
rija, Jarh Pavla in Koser Vladimir, vsi pri poštnem in 
telegrafskem uradu v Celju; Mauer Marija in Kurent Ana 
pri poštnem in telegrafskem uradu v Krškem; Tori Ma
rija pri poštnem in telegrafskem uradu v Trbovljah 1 ; 
Ulbl Kornelija pri poštnem in telegrafskem uradu v 
Slovenski Bistrici; Porenta Marija pri poštnem in tele
grafskemu uradu v Mariji Devici na Polju; Dvoršak Josip 
in Lob Ana .pri poštnem in telegrafskem uradu v Ptuju; 
Kermek Josip pri poštnem in telegrafskem uradu v Gu-
štanju; Pavšek Anton pri poštnem in telegrafskem uradu 
v Radovljici; Zoreč Ana pri poštnem in telegrafskem ura
du v Breznem; Pignar Marija pri poštnem in telegraf

skem uradu v Gornji Radgoni; Blinc Justina pri poštnem 
in telegrafskem uradu v Mokronogu; Posti Marija pri 
poštne min telegrafskem uradu v Beltincih; Nusbek Zma-
goslav pri poštnem in telegrafskem uradu na Vrhniki; 
Sraj Janko pri poštnem in telegrafskem uradu v Lescah; 
Sotl Lea pri poštnem in telegrafskem uradu v Laškem; 
Koropec Marija pri poštnem in telegrafskem uradu v 
Sv. Lenartu v Slov. goricah; Fabijančič Ana pri poštnem 
in telegrafskem uradu v Ljubljani 2; Babkov Terezija pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Podčetrtku; Koželj An
tonija pri poštnem in telegrafskem uradu v Javorniku; 
Meglic Roža pri poštnem in telegrafskem tiradu v Rim
skih Toplicah; Mozetič Marija pri poštnem in telegraf
skem uradu v Murski Soboti; Kastelic Frančiška.pri pošt
nem in telegrafskem uradu v Škofji Loki; Memen Marija 
pri poštnem in telegrafskem uradu v Cerknici; Smodič 
Rafaela pri poštnem in telegrafskem uradu v Ormožu; 
Modic Vida pri poštnem in telegrafskem uradu v Med
vodah; Gorjanc Marija pri poštnem in telegrafskem uradu 
v Metliki; vsi poštno-telegrafski uradniki y 3. skupini II. 
kategorije; 

za sprevodnika v 1. skupini III. kategorije: Stanislav 
Vaclav, poštno-telegrafski manipulant pošte v Dolnji Len
davi; 

za praktičnega tehničarja v 1. skupini III. kategorije: 
Bezlaj Ivan, praktični tehničar 2. skupine III. kategorije 
pri X. t. t. terenski sekciji v Mariboru; 

za arhivske uradnike v 1. skupini III. kategorije: 
Rogi Josipina, arhivska uradnica 2. skupine III. katego
rije pri XXXV. t. t. terenski sekciji v Celju. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njeD predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert v Ljubljaiii.' 
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur< v Ljubljani; njen: predstavnik : Otmar Michâlek v Ljubljani. 
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53. 

Na podstavi § 26. zakona o bolnicah predpisujem 

Pravilnik 
o organizaciji, notranjem delu in vzdrževanju 

službe v državnih bolnicah.* 

Uprava bolnice. 

Člen 1. 
Upravnik bolnice je neposredni starešina vsega bol-

ničnega osebja, njih uradni predstavnik in odgovorni na-
redbodavec. On je na čelu vse bolnične uprave. 

Za upravljanje celokupne bolnične službe je upravni
ku na razpolaganje vse zdravniško, lekarničarsko, eko-
nomsko-računsko, strežno-bolničarsko, služiteljsko in osta
lo osebje bolnice. 

Upravniku je pridodan tudi s v e t šefov oddelkov, 
odsekov in zavodov bolnice kot .posvetovalno telo zaradi 
razpravljanja bolničnih vprašanj v medicinskem, higien
skem in ekonomsko-administrativnem pogledu. 

Člen 2. 

Upravnikove dolžnosti so: 
-1. da redno in stalno opremlja bolnico z vsemi sred

stvi, ki popolnoma zagotovijo njeno medicinsko in higien
sko nalogo v zdravljenju in negovanju bolnikov, kakor 
tudi v izpopolnjevanju zdravnikov in ostalega sanitetnega 
osebja; 

2. da skrbi za sprejem tistih bolnikov, katerim je 
zdravljenje v bolnici neobhodno potrebno, tako da se 
vsak tak bolnik mora sprejeti v bolnico; 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
19. junija 1930., št. 136/LL 

3. da predloži proračun ^poverjene mu bolnice za bo
doče proračunsko leto; 

da upravlja bolhični proračun za tekoče proračunsko 
leto in skrbi za njegovo točno in pravilno izvrševanje; 

4. da skrbi za inventar tako premične, kakor tudi 
nepremične imovine; 

5. da skupno s šefi oddelkov predpiše domači red 
za vso bolnico; 

6. da skrbi za racionalno varčevanje v bolnici in da 
v tem pravcu deluje pri vsem bolničnem osebju; 

7. da skrbi za izvajanje in izvrševanje obstoječih za
konov, predpisov in naredb, da predlaga ministrstvu 
predpisana poročila in statistike; 

8. da slirbi za delo, red, potrebni mir in higiensko 
pravilnost vseh prostorov in uredb v bolnici in v bol
ničnem okrožju; 

9. da ureja in nadzoruje službo glede vseh zdravni
ških in upravnih poslov, da vodi pregled vseh bolničnih 
uslužbencev in da jih ocenjuje po njihovem strokovnem 
delu in vedenju vobče; 

10. da v svojem področju stremi pò neprestanem iz
popolnjevanju vseh bolničnih ustanov in osebja v znan
stvenem in administrativnem pogledu; 

11. da po dobljenem pooblastilu postavlja dnevničar-
je in služiteljsko osebje, da dovoljuje zakoniti odmor ce
lokupnemu bolničnemu osebju in odsotnost do 14 dni, 
dnevničarjem pa tudi še bolovanje do 15 dni (t>o uredbi 
o kontraktualnih uradnikih); 

12. da sklicuje po potrebi, toda najmanj enkrat v 2 
mesecih sejo sveta šefov oddelkov, odsekov in zavodov 
bolnice in ž njimi skupno razpravlja razna bolnična vpra
šanja. Overjeni zapisnik vsake seje pošlje upravnik mini
strstvu. Kadar minister odredi sklicanje seje sveta, da 
predloži mnenje o kakem bolničnem vprašanju, mora 
upravnik takoj postopati po tej naredbi; 

13. da vrši reden in izreden pregled dela vsega oseb
ja, ki je zaposleno z denarnimi in materialnimi knjigami, 
kakor tudi z inventarjem, skladiščem in sličnim. 

Ako je upravnik odsoten ali bolan, ga nadomešča 
eden izmed šefov oddelkov z odobrenjem ministra. V 

: nujnih primerih nadomešča upravnika glavni dežurni 
xdravnik. • 
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И. 

Sprejemanje bolnikov. 

Člen 3. 
V bolnico se sprejemajo na zdravljenje samo tisti 

bolniki, ki so bolni na kaki ozdravljivi bolezni, katerim 
je potrebno stalno zdravniško nadzorstvo, ki ga doma ne 
morejo imeti v zadostni meri, ali tisti, katerih bolezen .ee 
more samo z zdravljenjem v bolnici toliko ublažiti, da 
more bolnik nadaljevati ambulančno ali domače zdrav
ljenje. 

Člen 4. 
Za sprejemanje bolnikov določi upravnik za glavne

ga dežurnega zdravnika enega izmed zdravnikov bolnič-
nih oddelkov, ki ima najmanj eno leto- bolnične službe. 
Dolžnost bolničnega dežurnega zdravnika traja 24 ur (od 
12. ure enega do 12. ure drugega dne). Njegova glavna 
skrb je pravilno nameščanje težjih bolnikov, došlih v bol
nico, in kontroliranje pripravljenih jedil za prehrano 
bolnikov v bolnici; on nadomešča upravnika v neuradnih 
urah samo v zelo nujnih primerih, mora pa upravnika 
obvestiti o vsakem takem primeru. 

Dežurni zdravnik ne more biti stalno isti zdravnik. 
Pregled bolnikov pri sprejemu y bolnico je brez

plačen. 
Pri sprejemu bolnika v bolnico mora.dežurni zdrav

nik vpisati podatke o osebi, bolezni, izmeriti temperatu
ro telesa in po potrebi odrediti prvo zdravniško pomoč, 
kakor tudi točno označiti čas prihoda v sprejemno am-
bulanco. 

Čeln 5. 
Pri rednem sprejemu se ne sme noben bolnik spre

jeti v bolnico, dokler ga ne pregleda bolnični dežurni 
zdravnik, niti v primeru, ako ima s seboj zdravniško po
trdilo o diagnozi svoje bolezni., Od tega se izvzemajo 
nujni, težki primeri, kadar se neposredno pošljejo v do
tični oddelek. 

Člen 6. 
Bolniki se sprejemajo v bolnico samo na osnovi li

stin o pristojnosti, imovinskem stanju in nakaznice pri
stojne občinske uprave, kakega društva, urada, blagajne, 
oblastva itd. 

V nujnih primerih, kar mora dežurni (sprejemni) 
zdravnik potrditi, se mora bolnik sprejeti tudi brez kakr
šnihkoli dokumentov. 

Ako se prijavljeni bolnik ne sprejme v bolnico, ga 
mora bolnični dežurni zdravnik vpisati v ambulančno 
knjigo s kratko motivacijo, zakaj ni bil sprejet. Na zahte-
vanje nesprejetega bolnika mu izda bolnični zdravnik 
potrdilo o tem. 

V primerih dvoumja,ali se prijavljeni bolnik sprejme 
ali ne, odloči o sprejemu ali nesprejemu |ef oddelka, 
kamor bi moral bolnik pripadati, ali šefov namestnik. 

Člen 7. 
Noben težki bolnik, kateremu je zdravljenje v bol

nici neobhodno potrebno, se ne sme odbiti od sprejema z 
izgovorom, da ni prostora v bolnici; prostor se mora najti, 
četudi za ceno, reserviranega mesta ali z evakuacijo 
kakega lažjega bolnika ali tako, da se postavi nova po
stelja po č l 12. tega pravilnika. 

Umirajočim (v agoniji) se ne sme odbiti sprejem v 
bolnico, niti se ne smejo odpuščati v tem stanju, iz bol
nice. 

Nasprotno, vsi primeri splava in zgodnega poroda se 
morajo sprejeti, kadar se prijavijo v bolnici, 

. Člen 8., 
Neozdravljivi, kronični bolniki se morejo saiv> v»-

jemoma sprejeti v bolnico, ako aoülijo za drugimi bobini
mi, katerih zdravljenje v bolnici je neobhodno potrebno. 

Člen 9. 
. Duševno oboleli se smejo sprejeti v ooce Duuuce 

samo za čas neodložive potrebe, ako so sebi ali drugim 
nevarni za življenje in se na drug način ne morejo pre
skrbeti, kar se ugotovi z zdravniškim potrdilom, ki ne 
sme biti starejše nego 14 dni.' V bolnici ostanejo samo' 
najkrajši čas, dokler se ne prepeljejo v bolnico za du
ševne bolezni. 

Člen 10; 
Zdrave porodnice se smejo sprejeti v javne bolnice 

samo v skrajni sili, ako nimajo stanovanja ali ako so njih 
socialne razmere slabe, ' . . . . ' 

Velike bolnice, v katerih so porodniški oddelki za 
učno potrebo zdravnikov in babic, sprejemajo noseče 
žene in porodnice,, kolikor imajo razpoložriega prostora, 

• Člen 11. 
Dojenci pri prsih se smejo sprejeti v bolnico samo 

z materjo ali dojiljo. V tem primeru se pobirajo bolnični 
stroški samo za eno osebo. 

Umetno hranjeni dôjenci se sprejemajo brez matere; 
v takem primeru se sme izjemoma sprejeti tudi mati in 
tedaj se sme pobirati strošek za dve osebi samo z dovolje
njem upravnika. Začasno se sme sprejeti tudi najdenček, 
dokler se ne preskrbi drugače, toda samo z dovoljenjem 
šefa in.upravnika bolnice. 

Kadar je za mater, ki ima'otroka na prsih, potrebno 
zdravljenje v bolnici in dojenje ni kontroindicirano,. se 
sprejme mati hkratu z otrokom, bolniški stroŠsk pa 'se 
pobira samo za mater. 

Člen 12. 
Bolniki se sprejemajo v. mejah dokkk. .. števila 

postelj,,ki se določi po higienskih pogojih. Toda v nujnih 
primerih in za izvesten čas sme upravnik ali njegov.za
stopnik postaviti vgčje število postelj ali uporabiti druge 
prostore. Vendar pa mora upravnik o tem poročati mini
strstvu zaradi naknadnega odobrenja takega postopka. 

Člen 13.' 
Število prostih (nezasedenih) postelj na oddelkih se 

mora imeti stalno v evidenci pri upravi bolnice po poro
čilih dežurnega, zdravnika odêlka. 

Člen 14. 
Od časa, ko vstopi bolnik v bolnico, se mora pokoia : 

vati bolničnemu hišnemu redu, ki ga predpiše zavaako 
bolnico upravnik s svetom šefov oddelkov^ odsekov in 
zavodov. . . , . . • • 

Za izvršitev operacije morajo odrasli bolniki sami, 
za mladoletne pa starši ali .varuhi dati piemeno ali ustno 
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dovoljenje. V nujnih primerih se sme operacija izvršiti 
na osnovi konsiliarnega mnenja 2 do 3 zdravnikov, 

Člen 16. 
Bolnica sprejme v varstvo bolnikovo obleko, perilo 

in obutev, kakor tudi denar in vrednostne stvari. Zato 
mu izda pri sprejemu službeno potrdilo. Bolnik sprejme 
sveže bolnično perilo, obleko in obutev. Bolnikom I. raz
reda se sme dovoliti lastno perilo in obleka, bolnikom 
II. in III. razreda pa eventualno lastno perilo. 

Člen 16. 
Akp se po naravi bolezni in njenih komplikacijah 

mora bolnik obdržati v bolnici za zdravljenje čez 40 dni, 
se vodi na vsakem oddelku seznamek takih bolnikov i 
označbo bolezni in okolnosti, ki so vzrok, da se podaljša 
zdravljenje čez 40 dni; uprava bolnice pa pošlje vsak 
mesec o tem poročilo ministrstvu. Bolnični zdravniki 
morajo pod odgovornostjo paziti, da noben bolnik ne 
ostane v bolnici dalj nego je stvarno potrebno. 

Člen 17. 
Ako oseba, oapusčena iz bolnice, ne more sama za

pustiti bolnice ali je nepreskrbljena ali ako sorodniki 
niso prišli, da bi jo odpeljali, četudi so bili pozvani, se 
postopa pravočasno po § 18. zakona o bolnicah in poseb
nih predpisih ministrstva, ki so s tèm v zvezi. O tem se 
vodi posebna evidenca pri upravi bolnice. 

Člen 18. 
Prestanek zdravljenja v bollici. 

Zdravljenje v bolnici prestane: 
1. kadar je bolnik ozdravljen; 
2. kadar si je toliko opomogel, da more zdravljenje 

nadaljevati doma ali ambulatorijsko, kar mora ugotoviti 
šef oddelka ali njegov namestnik; 

3. kadar je bolezen postala neozdravljiva^ kar mora 
ugotoviti zdravnik. Izvzemajo se po možnosti samo stro
kovno poučni primeri; 

4. ako to izVečno zahteva bolnik, oziroma njegova 
rodbina ali varuhi (s pismenim potrdilom te zahteve), in 
sicer samo v primeru, ako more bolnik nadaljevati zdrav
ljenje doma in ako je njegova bolezen take vrste, da se 
ne protivi preventivnomedicinskim razlogom; 

б. ako bolnik noče slediti zdravniškim nasvetom ali 
ako dela nered in ruši disciplino, se sme odpustiti iz 
bolnice, ako to dopušča narava in stanje njegove bolezni, 
kar mora ugotoviti šef oddelka ali njegov namestnik 

Člen 19. 
Ako bolnik umre, ugotovi smrt dežurni zdravnik 

oddelka in vpiše to v njegovo zgodovino in podpiše; on 
napiše spremnico trupla in listič, na katerem je zapisano: 
oddelek, ime umrlega, leto, ura smrti in diagnoza bolezni. 
Ta listič, ki se zove >nanožni listič«, se dobro pritrdi г 
vrvico ali trakom okoli noge trupla. O smrti obvesti upra
vo, uprava pa takoj obvesti rodbino ali varuha in občino 
kraja, kjer je bolnik živel pred sprejemom v bolnico, ako 
ni iz kraja. Umirajočega je treba ali odpraviti v posebno 
sobo ali ga obdati s primernim zaslonom. 

• Truplo mora ostati na oddelku eno uro, potem pa se 
prenese v prosekturo (oziroma v kapelo ali mrtvašnico). 

Ambulanca. 

Člen 20. 
Vsak oddelek ali njegov odsek mora vršiti ambulanco 

za pregled in zdravljenje siromašnih bolnikov. Cas ambu-
lančnega zdravljenja določi upravnik bolnice v sporazumu 
s šefi oddelkov in odsekov; v teh ambulancah 9e vrši 
brezplačen pregled in zdravljenje, daje se tudi brez
plačno zdravilo, ki je v seznamku zdravil, ki jih bolnica 
dobiva brezplačno, in sicer vsem siromašnim, ki niso 
zavezani zavarovanju po zakonu o zavarovanji, delavcev. 
Zdravniki imajo pravico in dolžnost proventi siromašno 
stanje pri ambulantnih bolnikih, oziroma njihovo obvez
nost za zavarovanje. Izdana zdravila se vpišejo v ambu-
lančno knjigo. Zavezanci raznih bolniških blagajnic nima
jo pristopa v te ambulance. 

Kateri zdravniki poslujejo v ambulanci oddelka, do
loči šef dotičnega, oddelka, toda biti morajo zdravniki z 
najmanj dvema letoma -peoialnega -»taža. O poslovanju v 
ambulanci oddelka se vodi knjiga, v katero se zapič^jo 
vsi podatki o bolniku in o stanju bolezni; 

Člen 21. 
Za ambulantne primere na oddelkih odloča o potrebi 

sprejema v bolnico dotična ambulanca, bolnika pa napoti 
k bolničnemu dežurnemu zdravniku zaradi nadaljnje pri
stojnosti sprejema in vpisa v glavno bolnično knjigo 
sprejetih bolnikov. 

Člen 22. 
Vsaka državna bolnica mora imeti najmanj dve, po

sebej za to urejeni sobi za nemirne dušjevne bolnik t ob 
njihovem kratkem bivanju v bolnici (čl. 9. tega pravil
nika) — (eno za moške, eno za ženske bolnike). 

Člen 23. 

Vsaka bolnica mora imeti, ako že nima za to svrho 
oddelka ali odseka, povprečno potrebne prostoie za 
izolacijo: 

a) bolnikov z aktivno tuberkulozo pljuč; 
b) bolnikov na akutnih nalezljivih boleznih. 
Upravnikova dolžnost je posvečati posebno pozornost 

in skrb izvršitvi te odredbe. 

III. 

Zdravniška služba. 

Člen 24. 

Sef oddelka bolnice je starešina poverjenega mu od' 
delka in oddelkovè ambulance. Njemu je neposredno pod
rejeno vse bolnično osebje v oddelku, v katerem po svojem 
preudarku vrši razpored strokovne zdravniške službe, pa 

"tudi ostalega celokupnegadela. 
Za red in delo v oddelku je odgovoren šef. 

Člen 25. 
Dolžnosti šefa oddelka so: 
1. da je zdravljenje in negovanje bolnikov v oddelku 

na višini sočasne medicinske znanosti; 
2. da vsak dan s strokovnim osebjem vrši glavni pre

gled bolnikov, počenši od 9. ure. Da vsakega novega bol
nika osebno pregleda, postavi in kontrolira diagnozo in 
odredi način zdravljenja in prehrane: da odloča o odpustu 
bolnika ali o njegovi premestitvi v drug oddelek; 

:É»MÂm. 
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3. da deluje strokovno in znanstveno in si prizadeva 
za praktično in znanstveno izobrazbo zdravnikov in po
možnega osebja s tem, da jim daje za to potrebna na
vodila in nasvete; 

4. da dovoljuje objavljanje znanstvenih del iz svojega 
oddelka; 

5. da v svojem oddelku ocenjuje zdravnike in vse 
ostalo bolnično osebje po njihovi strokovni izobrazbi, delu 
in vedenju vobče; 

6. da skrbi za inventar oddelka, za katerega je od
govoren; da redno in pravočasno pošilja upravi bolnice 
predpisana poročila o statistiki svojega oddelka; 

7. da skrbi za red in higiensko natančnost v vseh 
prostorih na oddelku; 

8. da skrbi v sodelovanju z upravnikom bolnice, da 
oddelek ne pogreša bolniških potrebščin in da vrši za 
svoj oddelek s posrc 'wanjem uprave bolnice ter v 
mejah razpoložnih kreditov nabavo vseh4otrebnih instru
mentov in aparatov, potrebnih za preiskovanje in zdrav
ljenje bolnikov; 

9. da nadzoruje red in vedenje vsega osebja na od 
delku; da za osebje za negovanje bolnikov (strežnice, 
sestre-bolničarke, bolničarje i. dr.) stavi predloge za na
predovanje, premeščanje in odlikovanje, za njihove pre
stopke in pogreške pa predloge za kaznovanje; 

10. da posebno pazi na racionalno varčevanje v vsa
kem pogledu in da v tem zmislu deluje pri vsem osebju 
oddelka; 

11. poročila o bolnikih in drugih poslih oddelka se 
ne smejo dajati brez vednosti in dovoljenja šefa oddelka. 
Tudi zdravniška mnenja ali potrdila, ki jih sestavljajo 
asistenti, mora šef oddelka aH njegov zastopnik pregle
dati, po potrebi p*opraviti in podpisati; 

12. da pri odpustu vsakega bolnika iz oddelka pre
gleda bolnika in zgodovino njegove bolezni, ter v zgodo
vini popravi pogreške,, ako bi jih kaj bilo; 

13. da se odziva pozivu šefa ali zdravnika drugega 
oddelka zaradi pregleda bolnika in svetovanja glede 
zdravljenja; 

14. da zahteva izvršitev sekcije vsakega umrlega bol
nika in da skrbi, da se sekcija mora izvršiti, ako se temu 
ne protivijo rodbina ali varuhi umrlega. 

, V primeru nenadne smrti in v primerih, kjer vzrok 
smrti ni z gotovostjo dognan ali kjer zahteva tô znanstve-
ra interes, se mora sekcija izvršiti; 

15. da po potrebi prireja za zdravnike in medicince 
periodične tečaje iz svoje stroke. 

Cl. 26. 
V posebnih primerih (zastrupljenje, težki nesrečni 

primeri obolelosti, ki zahtevajo neodloživo resno odloči
tev) je treba čimprej obvestiti šefa oddelka* ali njegovega 
namestnika tudi izven glavne vizite, da bi dal navodila 
aH sam pritekel na pomoč. Prav tako v istih primerih 
mehaničnih, kemijskih, fizičnih poškodb in kriminalnih 
splavov je dolžnost dežurnega zdravnika oddelka, brez 
odloga telefonsko ali brzojavno, naknadno pa tudi pisme
no obvestiti upravo bolnice, ona pa zopet na isti način 
obvesti pristojno preiskovalno oblastvo. 

Čl. 27. 
ßefi zavoda imajo Fse pravice in dolžnosti šefov od

delka, kolikor njihovo delo in naloga nudi zato prilike. 
(dovoljenje ministra). 

Cl. 28. 
Primarni zdravniki so šefi odsekov, ki se osnujejo 

za posamezne sorodne skupine bolezni v bolničnih od
delkih. Oni imajo v svojem področju pravice in dolžnosti 
šefov oddelkov, kolikor njihovo delo in naloga nudi ta. 
to prilike (§ 15., odst. III. zakona o bolnicah), 

Cl. 29. 
Bolnični asistenti in sekundarni zdravniki so zdrav

niki oddelkov, oni so sotrudniki šefov oddelkov. 
Dolžnosti zdravnikov oddelka so: 
1. da pod vodstvom in navodilom šefa oddelka vrše 

zdravniško službo v oddelku, da se praktično izobražu
jejo in da "znanstveno delajo; 

2. da sami podvzemajo ali se udeležujejo vseh del 
glede postavljanja diagnoze, preiskovanja daljnjega po
teka bolezni, zdravljenja in negovanja bolnikov; 

3. da prisostvujejo glavni viziti šefa oddelka in ga 
obveščajo o potekanju, stanju ш bolezni in o vsem. каг 
se je pri bolniku storilo glede zdravljenja in negovanja; 

4. da pred glavno vizito posetijo vsakega bolnika in 
redno vrše popoldanski pregled vseh bolnikov. Popol
danska vizita se začenja ob 16. uri; 

5. da delajo v oddelku redno 7 u r n a d a n , v i z 
j e m n i h p r i m e r i h p a , k o l i k o r b i z a h t e v a l a 
p o t r e b a ; 

6. da skrbno pišejo zgodovino bolezni vsakega bol
nika. Zgodovina bolezni je medicinski in uradni doku
ment, v njo se vpisujejo anamnestični podatki-, vsa 
strokovna opazovanja, potek bolezni in način zdravljenja. 
Po bolnikovem odhodu iz bolnice se shrani zgodovina 
bolezni v arhiv, ko jo je predhodno pregledal šef od
delka. 

Da poleg zgodovine bolezni za vsakega bolnika pi
šejo tudi dietski list, v katerega se vpisuje dieta in 
njena izprememba Po bolnikovem odhodu iz bolnice 
se pošlje dietski list kot ekonomni dokument upravi 
bolnice za arhiv, ko ga predhodno podpiše šef oddelka 
ali dežurni zdravnik; 

7. da opravljajo dežurno službo v oddelku in bolnici 
po določenem razporedu šefa oddelka in upravnika bol- : 

nice; 
8. da sestavljajo in pišejo vse strokovne in admini-

strativne spise, kakor: operacijske dnevnike, odpustnice, 
potrdila, zdravniška mnenja, predpisana poročila in sta
tistike za oddelek, dopisovanje in slično, predlagaje jih : 
šefu oddelka v podpis, kolikor sami niso pooblaščeni 
podpisovati; 

9. da se odzivajo pozivu šefa aH zdravnika drugega 
oddelka zaradi pregleda bolnika in svetovanja glede 
zdravljenja; 

10. da za objavljanje svojih znanstvenih del ali za 
predstavljanje bolnikov zahtevajo dovoljenje od šefov, pri 
katerih delajo; 

11. da skrbé za čuvanje instrumentov,, aparatov, 
zdravil in obveznega materiala. Da vodijo inventarski se-
znamek; 

12. da skrbé za mir, red in higiensko pravilnost-
bolniških sob in vseh prostorov v oddelku; 

13. da skrbé v vsakem ozku na racionalno varče
vanje in da v tem zmislu delujejo pri vsem nižjem 
osebju; 

14. da nadzirajo celokupno delo vsega ostalega bol-
ničnega osebja v oddelku ter pri tem posebno pazijo na 
to, da nižje bolnično osebje opravlja samo posel, za ka* 
terega je določeno. 
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Cl. 30. 
Ministrstvo za sociailno politiko in narodno zdravje 

na področju uprave mesta Beograda, banska uprava pa 
v banovini sme kvalificiranega zdravnika po dovršenem 
stažu, ki se jim prijavi za to s prošnjo z dokumenti, po 
zaslišanju upravnika bolnice določiti v državni bolnici 
za zdravnika volonterja (§ 19. zak. o bolnicah). Z d r a v 
n i k v o l o n t e r j e z d r a v n i k , k i p r i s t a n e n a 
t o , d a d e l a b r e z p l a č n o r a d i s v o j e g a i z p o 
p o l n j e v a n j a . 

Zdravniško delo volonterja v državni bolnici se pri
zna ob času specializiranja v dotični medicinski stroki 
brez določenih pravic po zakonu o uradnikih, računajo 
od dne, ko so stopili v službo po postavitvi. 

Zdravniki - volonterjii vršijo strokovne posle kakor 
tudi sekundarni zdravniki bolnice in imajo vse dolžnosti 
kakor oni; ako ne izvršujejo dolžnosti, ali radi kakega 
disciplinskega pregreška se smejo odpustiti. 

Cl. 31. 
Šefi oddelkov se morajo baviti v bolnici na delu v 

svojih oddelkih najmanj 5 ur dnevno, primarni zdravniki 
in asistenti najmanj 6 ur dnevno, sekundarni zdravniki 
in zdravniki volonterji najmanj 7 ur dnevno, dežurni 
zdravniki pa v času dežurstva ves dan. 

IV. 

Patološki anatomski zavod (prosoktura,. 
Cl. 32. 

a) Truplo vsakega bolnika, umrlega v oddelkih bol
nice, oziroma zavoda, se izroči prosekturi. Ona ima pra
vico obducirati vsako truplo, ki se ji izroči. Na prošnjo 
rodbine sme prosektura v sporazumu s šefom oddelka 
opustiti obdukcijo, izvzemši kadar obdukcijo, zahtevajo 
sodno-medicinski, sanitelno-policijski ali epidemiološki 
razlogi. 

b) Dolžnost zdravnika oddelka, ki je ugotovil smrt 
in izročil truplo prosekturi, je, da v pripomnji na sprem-, 
niči trupla naznači izrecno: ali.se zahteva klinična, sodna 
ali sanitetno policijska obdukcija ali ne. Pravo tako mora 
isti zdravnik vsak smrtni primer radi mehaničnih, ke
mijskih ali fizičnih ppškodb ali kriminalnih splavov 
pismeno in brez odloga sporočiti upravi bolnice in ona 

. zopet tudi pismeno in takoj obvestiti preiskovalna 
oblastva. 

c} Prosektor določi čas obdukcije in pogreba, pri 
tem pa se po možnosti upoštevajo želje šefov oddelkov 
ali odsekov, oziroma rodbine umrlega. 

č) Pri vsaki obdukciji se piše zapisnik. Pisanje in 
prepisovanje zapisnika obdukcije spada med dolžnosti 
zdravnika dotičnega oddelka. Obdukcijski zapisnik je last 
prosektui'e in oddelka, s katerega je truplo, oziroma ob
last va, ki je zahtevalo obdukcijo. 

d) Prepis zapisnika kliničnih, oziroma patoloških 
obdukcij se sme na zahtevo oblastva ali privatnih oseb 
izdati samo z dovoljenjem bolnice in samo po njej. Za 
prepis zapisnika sodnih ali policijskih obdukcij se mo
rajo privatne osebe ali ustanove obrniti na oblastva, ki 
eo zahtevala obdukcijo. 

e) Prosektor ima pravico, dovoliti v sporazumu z 
upravo prenos mrliča iz prosekture v stanovanje, cerkev 
ali kapelo v mestnem področju ali odložiti pogreb po 
udomačenem roku, ali iz higienskih ozirov odrediti ne-
odiloživ pogreb. 

Cl. 33. 
Sekciji mora prisostvovati šef ali vsaj eden starejši 

zdravnik oddelka, iz katerega je bilo truplo poslano. Ta 
navzoči zdravnik mora prinesti s seboj zgodovino bolezni 
umrlega in med sekcijo dajati potrebna pojasnila. 

Lekarna, 

Cl. 34. 
Vsaka državna bolnica mora imeti svojo lekarno, 

katere šef je magister farmacije po § 6. zakona o lekarnah 
in nadzorovanju prometa z zdravili. 

Sef lekarne vodi nadzorstvo nad strokovnim delom 
v lekarni (v malih bolnicah dela tudi sam) in upravlja 
administracijo lekarne. On je odgovoren za obči red in 
stanje v lekarni. *Vrši razpored notranjega dela podreje
nemu osebju. Skrbi, da je lekarna vedno opremljena z 
zdravili in ostalim potrebnim materialom in predlaga re
ferentom potrebne nabave, ki jih po odobrenju upravnika 
bolnice vrši določena komisija po predpisih zakona o 
državnem računovodstvu. On je odgovorni upravitelj ce-

; lokupnega materiala in pre\ zame od komisije nabavljeni 
j material ter ga vpiše v inventar, za katerega je odgovo-
! ren, kakor tudi za lekarniško knjigovodstvo. Njegova 

dolžnost je, da vsak mesec ali najdalj vsako tromesečje 
; (v malih bolnicah) predloži po upravi bolnice pristojnemu 

predpostavljenemu oblastvu seznamke potrošenih zdravil 
in ostalega materiala z dotičnimi zdravniškimi ordinaci
jami in zahtevami v revizijo in poveritev. 

Na podstavi poverjenih seznamkov razdolžuje potro
šeni material po dotičnih knjigah. Na koncu leta inventira 
celokupni material in sklene knjige sprejema in izdaje 
(partijalnik), ostanek posameznih predmetov pa prenese 
v novo knjigo. V velikih bolnicah se postavi po potrebi 
službe v lekarni tudi pomožno strokovno kakor tudi admi-
nistrativno-pisarniško osebje. 

Cl. 35. 
Dolžnosti šefa lekarne so: 
1. da skrbi, da je-lekarna opremljena z zdravili, ki 

so določena y državni farmakopeji ali ki so bolnici do
bljena za uporabljanje; 

2. da nima v lekarni večje količine zdravil za daljši 
i cas, nego to zahteva redna poraba (od pol leta do 1 leta); 
I 3. da po zahtevanju in predpisanem obrazcu šefov 
j oddelkov, zavodov in odsekov ali upravnika bolnice točno 

pripravi in pravilno izda predpisana zdravila, obvezni 
material in drugo; 

4. da vodi inventar celokupnega materiala lekarne 
kakor tudi knjigo o prejemanju in izdajanju; 

5. da pripravi zadostno količino raznih antidotov in 
da jih da na razpolaganje notranjemu oddelku, oziroma 
glavnemu dežurnemu zdravniku; • 

6. da racionalno varčuje s porabo zdravil in obvez
nega' materiala ter v tem zmislu deluje sporazumno s šefi 
oddelkov, odsekov in zavodov. 

Cl. 36. 
Specialitete se smejo nabaviti samo tedaj, ako so 

kot specialitete od ministrstva dovoljene in ako vsako 
tako nabavo predhodno odobri tudi upravnik bolnice. 
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CI. 37. 
Nabavljanje zdravil za bolnično potrebo v javnih 

lekarnah se mora omejiti samo na primere neobhodne 
nujne potrebe in .se mora vedno- opravičiti. 

Čl. 38. 
V vsakem oddelku ali odseku bolnice se mora imeti 

po potrebi omarica za zdravila, ki se potrebujejo dnevno 
n. pr. kafra, morfij, digitalis, razni praški, raztopine, 
pastile i. dr. Omarica, mora biti razdeljena na oddelke in 
predale: a) Odprte za vsa indiferentna zdravila, b) Zakle
njene za morfij in slično, c) Pod posebnim ključem 
zdravnika za strupe (sublimatske pastile, arzen in slično). 

Bolnični lekarnar mora po nalogu upravnika ali šefov 
oddelkov občasno izvršiti pregled in se uveriti: kako se 
vzdržujejo ta zdravila in da se ne kopičijo, o tem pa pred
ložiti pismeno poročilo upravniku bolnice ali šefu 
oddelka, 

VI. 

Ekonom bolnice 

Cl. 39. 
Ekonom bolnice je pomožni organ upravnika bolnice 

za gospodarske' in finančne posle bolnice, kakor tudi za 
nadzorstvo glede snažnosti in reda v okrožju in v zgrad
bah bolnice zunaj oddelkov, odsekov in zavodov. Po 
navodilih upravnika nadzoruje delo odrejenih uradnikov 
in uslužbencev na bolničmh knjigah, zapisnikih, dnevni
kih, dopisih in arhivu. Ogleda češče gospodarska, eko
nomska, mehanična in strojna dela, delavnice in insta
lacije, skladišča, shrambe, kuhinjo, pralnico, peč za seži
ganje odpadkov, park, vrt, hlev, garažo, prostore in zgrad
bo za razkuževanje, kapelo (mrtvašnico), pregleduje ste
ze, pota, kleti, podstrešja, stranišča in kopališča zunaj 
oddelkov odsekov in zavodov, smetišča in pomivnike, 
ograje in' shrambe za perutnino, bolnično ograjo, drvar
nico in shrambo za premog, bencin in druge gorljive 
in razpočne predmete in drugo. 

0 vsem tem nadzorovanju vodi ekonom knjigo, v 
katero vpisuje svoja opazovanja, in obvešča upravnika 
o teku teh poslov. Kjerkoli zapazi nepravilnost ali ne
točnost, jih po možnosti takoj odpravi na liçu mesta, ali 
stavi upravniku predlog. Uvaja racionalno varčevanje v 
bolnici in skrbi za njega izvrševanje. 

ca. 40. 
Ekonom vodi celokupni posel v bolnici po zakonu 

o državnem računovodstvu in pravočasno priprayi in 
predloži predloge in referate upravniku na odobrenje 
zaradi nadaljnjega postopka. , 

CL 41. 
Za posamezne posle so podeljeni ekonomu bolnični 

uradniki in uslužbenci po stvarni potrebi razdelitve dela 
v bolnični službi; to notrebo presoja in delo razdeljuje 
upravnik bolnice. 

Cl. 42. 
Ekonom bolnice mora stalno zasledovati gibanje cen 

za živila in ostale potrebščine za bolnico na krajevnem 
ali drugem trgu, da bi vedno pravočasno po potrebi mogel 
obrazložiti upravniku predloge za nabavo teh stvari v 
kraju ali zunaj kraja. 

CL 43. 

Ekonom bolnice mora paziti na porabo drv in pre
moga za ogrevanje in potrebo strojnih instalacij, kakor. 
tudi na porabo plina, gazolina, bencina, petroleja in dr. 
Zaradi tega mora ekonom bodisi sam, bodisi s posredo
vanjem uprave bolnice pribaviti mnenje in navodila teh
ničnega strokovnjaka o količini minimalno potrebnega 
potroška v zvezi z rezultatom, ki se mora doseči, in s 
časom, za katerega se ta rezultat dožene, da bi se ti 
potroški mogli kontrolirati. V tem pogledu se je treba 
truditi, da se doseže tudi empirična izkušnja-pri kontroli 
sami in uporabi na korist boilnice. 

Za bolnico se mora nabavljati samo dobra vrsta drv 
in premoga, po pogojih dobave, na kar se vedno opozar
jajo člani komisije za prevzem teh predmetov. 

Cl. 44. 
Vse zahteve bolnice za nabavo živil ali slične na

redbe za katerikoli, posel, ki povzroča izdatek iz bolnične 
blagajne, se izdajajo v obliki unikata in duplikata in ve
ljajo samo, kadar jih podpiše upravnik bolnice in poleg 
njega pristojni odgovorni uradnik bolnice. 

Cl. 45. 
Dolžnost ekonoma je, da zagotovi čuvanje perila, 

obleke, obutve i. dr. prevzetih bolničnih stvari ob vstopu 
v bolnico in da jih shrani v primernih prostorih s po
sebnim čuvajem. 

Umazano bolnično perilo, obleka, obutev i. dr., ako 
so'ga tako prinesli v bolnico, se opere in uredi v bolnični 
pralnici ter potem vrne v skladišče bolničnih stvari. 

Redno sortiranje bolničnih stvari, vpisanih v knjigo, 
in izdajanje ob odhodu iz bolnice je pod kontrolo eko
noma bolnice. 

Cl. 46. 
Državne bolnice vzdržujejo stalno zvezo in iščM0 

sodeiovanja nigienskih zavodov zaradi strokovnega pre
gleda in analiz nabavljenih živil, kakor tudi drugih 
predmetov za bolnične potrebe. 

VII. 

Tehniški uradnik. 

Cl. 47. 
V večjih bolnicah, kjer je nameščen tehnični uraa-

nik, je njegova dolžnost naslednja: da razporeja delò vseh 
zunanjih uslužbencev, da vodi strokovno in adminiertra-
tivno-tehniško osebje v bolnici, da odgovarja za delo, red, 
higieno in snažnost okrožja bolnice, zunaj bolničnih od
delkov, da vrši neobhodna in neodložna popravila in pri
prave na zgradbah in njihovih instalacijah, da vzdržuje 
vse instalacije in zgradbe v pravilnem stanju v mejah 
odobrenih kreditov, da predlaga nove zgradbe in popra
vila večjega obsega v dogovoru z upravnikom bolnice 
za njih izvedbo, da uravnava, vodi, in vzdržuje 
v pravilnem stanju bolnična prometna sredstva, 
električno, parno in telefonsko centralo z njihovimi in
stalacijami, parke in vrtove, kanalizacije, krematorij, 
gnojišče, pota in steze in vobče, da skrbi za vso tehniško 
stran ureditve vsega tega, kar je zunaj notranjega dela 
v bolničnih odelkih in v posebnih primerih tudi v njih. 

Tehniški uradnik je referent za vsa tehniška vpra
šanja na sejah sveta šefov oddelkov, posebno pa za 
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vprašanja, ki so v zvezi z dogradbami in razširitvami 
bolničnin zgradb. Vsa tehniška administracija in vsa po
šta, ki se tiče tehniškega uradnika, se izdeluje v pisarni 
tehniškega uradnika in se predlaga v podpis upravnik» 
bolnice, ki izdaja nadaljnje potrebne naredbe. 

VIII; 

Negovanje bolnikov. 

Čl. 48. 
Vse osebje za negovanje.bolnikov (strežnice, bolni-

òarke in bolničarji) se mora brezpogojno pokoriti nared-
bam šefov, oziroma zdravnikov oddelka v vsem, zlasti pa 
glede, negovanja bolnikov. 

V disciplinskem oziru je neposredno podrejeno šefu 
oddelka. 

Kot neposredni upravitelj inventarskih stvari mora 
to osebje pod osebno in materialno odgovornostjo pazili 
na vse inventarske stvari, ki so mu poverjene. 

Cl. 49. 
Dolžnost strežnice, bolničarja ali sestre-bolničarkeje, 

da vzdržujejo v snažnosti bolnike in vso njihovo posteljno 
opremo; da jih po potrebi kopajo, umivajo, česajo, slačijo 
in oblačijo, da jim merijo temperaturo telesa, dajejo 
zdravila, dajejo obkladke, nadzorujejo obveze, po potrebi 
jih tudi delajo in drugo, da jim dajejo vodo za pitje in 
predpisano hrano, kakor tudi da jim storijo celo ; vrsto 
ročnih uslug, ki jih zahteva stanje lažjega ali težjega 
holnika. Oni pazijo neposredno 'na red. in mir, skrbijo, 
da je y bolničnin sobah in v njihovih stranskih prostorih 
neoporečna snažnost; svoja opazovanja zapisujejo in do
stavljajo pristojnemu zdravniku; oni vplivajo z nepresta
nim blagim posečanjem povoljno na duševno razpoloženje 
težjih in potrtih bolnikov, Pred vizito morajo pravočasno 
pripraviti in spraviti v red bolnike, bolniške prostore ; n 
vse, kar je potrebno za pregled bolnikov. Ves čas vizite 
pomagajo zdravnikom pri bolnikih -in. sprejemajo nared
be za daljnje negovanje bolnikov. :Istotaka morajo oprav
ljati ves posel, ki spada v pravilno negovanje bolnikov.. 

Čl. 50. 
Služba osebja za negovanje bolnikov je pormanentna 

(stalna) v tem zmislu, da se težji bolniki in tisti, ki se 
sami ne morejo dvigniti iz postelje, ne smejo niti tre
nutek pustiti sami v sobi, marveč mora vedno, tudi če 
gre strežnica (bolničar, sestra-bolničarka) za kratek čas 
iz sobe, ostati v sobi drugo začasno nadomestilo. 

< ; . •• . Č l . 5 1 : , • . ' . - • ' . . • ' 

šef oddelka sam ali po okoln.osti,h tudi v sporazumu 
z upravnikom bolnice ali šefom drugega oddelka a.li od
seka oddelka organizira menjalno dnevno in nočno službo 
osebja zä negovanje bolnikov po razporedu in odredi čas,. 
kako dolgo traja ta služba. 

Čl. 52. ' ' 
Osebje za negovanje bolnikov ima pravico, do ob

časnega odmora po dežurni službi, čigar trajanje določi 
Šef v sporazumu z upravnikom po naporu dela in- naravi 
bolezni ; "- " ' 

.-,-' • ; •- , •: 01. 53.. :• 
Bolničarji; se ne morejo.premeščali iz enega; oddelka 

v drug oddelek v eni bolnici, razen po vzajemnem spo-. 

razumu šefov oddelkov, odsekov in zavodov. Izmed bol-
ničarskega osebja določi upravnik v sporazumu s sejom 
oddelka, oziroma odseka in zavoda eno strokovno šelano 
osebo, ki prevzame dolžnost paznika, oziroma paznice od
delka ali zavoda (kvalificirani bolničarji, laboranti in 
slični). Dolžnost paznika (-ce) je strokovno nadzorstvo 
nad delom ostalega nižjega osebja, nad negovanjem bol
nikov in vodstvo inventarja kakor tudi odgovornost zanj. 

IX. 

Prehrana bolnikov. 
Čl. 54. 

Prehrana bolnikov je ena izmed glavnih činjenlc v 
zdravljenju bolnikov ter se 'mora na njo obračati čim 
večja pažnja. 

Prehrana se mora uravnati po naravi bolezni in bol
nika ter po pravilih dietetne terapije. Zanjo velja posebni 
predpis o jedilnem listu, k> ga predpiše ministrstvo za' 
socialno politiko in narodno zdravje po zasiiš:;nju sveta 
šefov bolnice. 

Dolžnost upravnika in zdravniškega osebja je, da se 
dietski zdravniški predpisi za bolnike točno in vestno 
izvršujejo. 

Glede prehrane mora ekonom Izvrševati naredbe 
zdravnikov po predpisu jedilnega lista in po- za pi sni Irin 
odredb zdravnikov, in po tabelah predpisanih porcij, za 
okusnost hrane pa je odgovoren kuhar in šef kuhinje 
kakor tudi za.razdelitev porcij v kuhinji v izgotovljenern 
stanju in za točnost prejema količin živil v sirovem stanju . 

i iz bolničnega skladišča, skladiščnik pa za točno izročitev 
teb živil. Živila za kuhinjo se izročajo v navzočnosti de
žurnega zdravnika. 

''..' Cl'.t5., . . ' • • ' " ' . 

Redna prehrana bolnikov je odvisna: 
1. od kvalitete živil; . ' ' • • • 
2. od načina in umestnosti pripravljanja jedil; > 
3. od načina, kako se jedila,prenašajo iz kuhinje do 

bolniške sobe in tu razdeljujejo in kako se težjim bol-, 
nikom pomaga, da hrano uživajo; 

4. od natančnosti osebja, zaposlenega v kuhinji in 
pri negovanju in postrežbi bolnikov na oddelkih; 

5. od stalnega nadzorstva -upravnika (oziroma nje
govega pomožnega osebja) in dežurnega zdravnika bol
nice na oddelkih nad delom osebja, omenjenim v točki 4. 
tega člena. » ' 

Čl. 55. 
Kuhinja mora biti v zidani in suhi zgradbi, snažnost 

v kuhinji m drugih kuhinjskih prostorih pa mora biti 
higiensko pravilna.' Upravnik mora' poskrbeti; da se дго-
stori za kuhinjo tako uredé, da je vzdrževanje snažnasti 
na zidovih, na podu, na vratih, oknih, ključavnicah, pečeh 
(ognjiščih) in ostali opremi kuhinje lahko in zanesljivo, 
da zidovi in podi niso vlažni; da je preskrba s svežo in 
toplo vodo praktična in ugodna; da je odtekanje čiste 
vode in ostalih tekočin zagotovljeno po kanalu ali cevi, 
da se para v kuhinji odvaja po prikladni poti, da se zi
dovi in stropi po potrebi belijo in prepleskajo, ako niso 
urejeni za brisanje in umivanje, da se odslranja in uni
čuje kuhinjski mrčes in bube, kakor tudi miši.in podgane, 
tako tukaj kakor tudi v skladiščih za živila, da se osebje, 
zaposleno, v kühinjd, po.potrebi in pogosto kopa in perilo 
preoblači, dà ве kuhinjske posode, orodje in oprava vzdr- . 
žujejo v neoporečni snažnosti. 
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Cl. 57. 
Skladišča in ostafi prostori za spravljanje in shra

njevanje živil, pripravljenih in nepripravljenih, kakor 
tudi začimb, mineralnih vod, morajo biti suhi, prikladni 
za prezračevanje in za vzdrževanje snažnosti. Živila, ki 
se lahko topijo ali kvarijo na dnevnih temperaturah, n. 
pr. mast, sirovo maslo, mleko, smetana in slično, se mo
rajo imeti v ledenicah ali v hladnih in pred solncem 
zaprtih prostorih. 

Cl. 58. 
Dežurni bolnični zdravnik pregleda po dolžnosti vsa 

živila za prehrano, ki se v teku njegovega dežurstva pri
nesejo v bolnico, kakor tudi vsa pripravljena jedila za 
bolnike in osebje in vpiše v raportno knjigo dežurnega 
zdravnika svoje mnenje in oceno. O najdenih nepravilno
stih predloži upravniku poseben referat, kakor tudi o 
eventualni prepovedi uporabe nepravilne jedi in pred
metov prehrane. 

ei. 59. 
Dežurni -zdravnik oddelka pregleda, pripravljena je

dila in živila, kadar se, prinesejo na oddelek zaradi raz
delitve, po kakovosti in količini in: zapiše svoje mnenje 
o tem v zdravniški dnevnik dežurstva zaradi prijave 
šefu oddelka. 

Cl. 60. 
Jedila za bolnike se. prenesejo iz kuhinje do bolniške 

sobe v-kovinskih posodah s pokrovom in se. tu razdelijo. 
Posode morajo biti pred uporabo dobro segrete,. jedila 
ee morajo v njih pred razdelitvijo pazljivo premešati, ako 
so tekoča ali gosta zaradi različne specifične težine se
stavnih tekočin. V vsakem oddelku mora biti priročna 
kuhinja, ki služi izključno za pogrevanje mleka ali ku
hanje čaja, na otroških oddelkih pa tako zvana mlečna 
kuhinja. 

Ostanki od jedi in kosti iz kuhinje in iz oddelkov 
ee morajo zbirati ter se prodajo ali uporabijo za potrebo 
domače bolnične ekonomije. 

X, 

Pralnica 

a . ei. • • • 
Bolnična pralnica se mora tako uredjti in vzdrževati, 

da strokovno doseže svoj namen. Upravnik bolnice skrbi 
v svojem delokrogu in po svojih organih: 

1. da umazano perilo nikdar ne pride v dótiko s 
žistim perilom. Umazano perilo nalezljivih bolnikov ne 
smej priti v dotiko, niti se hkratu prati s perilom drugih 
bolnikov. Najprej se mora razkužiti, potem pa prati. 

2. Da ee perilo pere po predpisih, ki jih predpiše 
upravnik, ter da bo temeljito očiščeno in da se v svojem 
tkivu ne pokvari. 

3. Da se nabavijo posode, stroji, centrifuge in vse 
drugo, kar je za redno in hitro tehniko pranja brezpo
gojno potrebno, kolikor je pač mogoče. 

4. Da se perilo suši na najprikladnejši način. 
5. Da se uredi po higienskih predpisih prenašanje 

In spravljanje perila, počenai od bolniške, sobe pa do po
vratka iz pralnioe v oddelke. 

6. Da so zidovi v prostoru, kamor se prinaša in kjer 
6e namaka in pere umazano perilo, prevlečeni z materia
lom,, da se lahko, umijejo in čistijo, kakor tudi da so podi 

teh prostorov napravljeni iz nepropustnega materiala z 
istim namenom, kakor tudi da je odtekanje tekočin po 
kanalih ali ceveh vedno zagotovlejno ter da osebje ne 
stoji v vodi. Prav tak matérial mora biti tudi v prostoru, 
kjer se umazano perilo prevzema. 

Cl. 62. 
Posteljno perilo in zaščitni ogrtači (plašči) tistih 

uslužbencev, ki stanujejo v bolnici, se perejo v bolnični 
pralnici. Zdravniki in ostalo osebje morajo dajati svoje 
osebno perilo na pranje zunaj bolnice» 

Čl. 63. 
Upravnik mora predpisati pogoje in sestav mila in 

drugih raztopin kakor tudi način pranja n sorti' ,ja 
bolničnega perila, posteljne' oprave i. dr. po svoji iz. .nji 
in izkušnji bolničnih uprav v drugih državah, 

i L 

Desinfekcija (razkuževanje) in desinsekcija. 

ČL 64. 
Vse državne bolnice morajo imeti razkuževalne apa

rate in sredstva za desinsekcijo in posebno urejeno 
shrambo zanje, • velikih bolnicah pa tudi posebno za to 
zidano zgradbo po preventivno-medicinskih predpisih. 

Za bolniške sobe in druge prostore je treba imeti še 
premične svetiljke za razkuževanje s formalinom. 

Razkužbo in desinsekcijo vrše desinfektorji, izjemo
ma pa tudi posebej za toizvežbani bolnični uslužbenci. 

Pojavljene poškodbe ali nedostatki desinfekcijskih 
in desinsekcijskih aparatov se odstranijo in popravijo 
brez odloga in nujno, čim jih desinfektor ali dežurni 
zdravnik prijavi upravniku bolnice. 

Cl. 65. 
Bolnica mora imeti posebno peč za sežiganje odpad

kov vseh vrst, katerih majhna vrednost izključuje drug 
način razkuževanja.' 

XII. 

Inventar. 

CL 66., 
Celokupna bolnična nepremična in premična imo

vina se vpiše v inventarsko knjigo bolnice. Posebej se 
vodi inventarska knjiga za nepremično, posebej pa za 
premično imovino, obe po zakonu o glavnem računo
vodstvu.* 

CL. 67. 
V inventarsko knjigo se vpiše vsaka kupljena ali na 

drug način nabavljena stvar. Od tega se izvzemajo zdra
vila, obvezni material, predmeti za prehrano in potrošni 
materiaL 

Samo po naredbi upravnika bolnice se vpišejo stvari 
v inventarsfio knjigo. Aiko so stvari kupljene, potem se 
vpišejo po računu dotične firme; ako so pa nabavljene iz 
skladišča ali kake druge ustanove, potem po spremnem 
spisku. 

Vpis mora obsegati naslednje podatke:' naziv, koli
čino in ceno; ako ie ceha neznana, se zahteva službeno 
pojasnilo Ö ceni. 

љ 
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.; • Čl. 68. 

Iz skladišča še inventarske stvari ne smejo izdajati, 
niti se v skladišče sprejemati brez pismene naredbe 
upravnika bolnice. 

C!. 69. 
K inventarski knjigi se morajo vedno priložiti v 

overjenem prepisu računski dokumenti in izplačila arti 
list pošiljke in prejema, ako je stvar na drug način na
bavljena. 

CI. 70. 
Inventarske stvari se ne smejo dajati na uporabo 

privatnim osebam zunaj bolnice. 

Cl. 71.-
Uporaba inventarskih stvari v bolnici mora biti paz

ljiva in koristna, da čim dalje služi svojemu namenu. 
O tem je treba vedno vsakega uslužbenca obvestiti, 
•ko stopi v službo in v teku službe. 

Čl. 72. 
Pri prevzemu kupljenih ali na drug način nabavljenih 

inventarskih stvari se mora vedno komisijsko podrobno 
ugotoviti, kakšna .je njihova kakovost, kakor tudi mera 
trajanja uporabe v normalnih razmerah. To mora ob 
svojem času služiti za podatek pri izločanju. 

Čl. 73. 

Pri prevzemu inventarskih stvari na železniški ali 
parobrodni postaji mora uslužbenec (upravitelj ali nje
gov pooblaščenec) bolnice na licu mesta prijaviti šefu 
postaje, ako zapazi kake nepravilnosti na pošiljki, ki se 
morejo zunaj s pregledom ugotoviti. 

Čl. 74. 
Čim s e n a inventarski stvari pojavi poškodba v nje

nem tkivu ali sestavi ali delu, se mora takoj popraviti 
in po možnosti spraviti v redno stanje. 

V tem primeru se mora odlašanje popravila smatrati 
za nemarnost. 

Cl. 75.. 
Upravnik bolnice in šef oddelka, zavoda ali odseka 

morajo v svojem^ delokrogu skrbeti • osebno in s posre
dovanjem pristojnega upravitelja, da so vse potrebne in
ventarske stvari popolne in uporabne za namenjeno svrho 
v bolnici. • \ 

Čl. 76. 
Stvari, obeležene v inventarski knjigi za nove, se 

лготајо kot take pokazati o priliki reinventariziranja in 
pri vsaki izredni reviziji. 

Nove stvaxi se jemljejo iz "skladišča za uporabo z 
referatom upravitelja in odločbo upravnika bolnice. Samo 
to je dokaz o izpremenjenem stanju novih stvari. Poleg 
tega se morajo istočasno voditi in pokazati reversi o pre
jemu novih stvari za uporabo v oddelku, odseku, zavodu 
in drugod od oseb, ki so odgovorne, za inventar. 

Čl. 77. 
:. V četrtem tromesečju vsakega leta odredi upravnik 

bolnice revizijo, mventarskiJi stvari z namenom.: 

a) da se ugotovi, v kakšnem stanju je po številu in 
kakovosti premičnina bolnice; 

b) ali je potrebno kako popravilo inventarskih reči; 
c) da se inventar oprosti dosluženih in neuporabnih 

reči potom izločitve. 
Vse to se mora ugotoviti z zapisnikom. 
Po izkazani potrebi se lahko naredi to tudi pred 

omenjenim rpkom. 
Ob tej priliki se sestavi nov letni inventar. Inventar 

prošlega Ieta.se tedaj sklene komisijsko in hrani v bolnici 
kot računska knjiga; novi inventar se vodi v naslednjem 
letu. 

Cl. 78. 
Za pazno in redno izrabljanje inventarskih stvari v 

bolnični uporabi so odgovorni: 
a) upravnik bolnice in šef oddelka, zavoda, odseka 

i. dr., kolikor morajo po službeni dolžnosti nadzorovati, 
kako se inventarske stvari v teku njihove uporabe 
vzdržujejo. 

b) Neposredni upravitelj inventarskih stvari, bodisi, 
da se nhajajo v skladišču (glavnem ali reservnem), bo
disi da so izdane na revers (upravljanje, uporabljanje) 
šefu oddelka, odseka, zavoda i. dr., oziroma osebi, ki jo 
določi šef, da stvari upravlja na njegovem oddelku i. dr., 
bodisi da so po predpisu izdane na upravljanje drugim, 
posebej določenim uslužbencem (strežnici, bolničarju, 
sestri-bolničarki, babici, previjaču, laborantu, razkuževal-
Gu, šoferju, tehniškemu osebju, kočijažu itd.). 

c) Vse osebje, kateremu je poverjena služba v bol
nici, ker je po naravi službe dolžno čuvati državno imo
vino in takoj naznaniti neposredno predpostavljenemu 
starešini poškodbo, kvar ali nestanek inventarskih stvari, 
čim izve za to. 

č) Višje nadzorovalno oblastvo (delegati banskih 
uprav ali ministrstva), kolikor je dolžno pri vsakem 
pregledu bolnice preiskati, ali se redno upravlja inven
tar, ugotoviti nepravilnosti in uporabiti sankcijo odgo
vornosti. 

Čl. 79. 
Z izločanjem se razume računsko-administrativni po

stopek, da se inventarske stvari, ki so doslužile, to je, 
ki so za redno uporabo neprikladne ali uničene ali so 
izginile, po predpisu izpišejo iz inventarske knjige. 

Čl. 80. 
V »knjigo izločenih stvark se vpišejo vse izločene 

stvari z označbo, kaj se je dalje ž njimi zgodilo (ali so 
bile prodane, ali se uporabljajo zakrpane ali za vzdrže
vanje snažnosti kot krpe ali so uničene itd.i 

Čl. 81. 
Za vsako inventarsko stvar, ki postane zaradi do-

služenja, polomljenosti ali drugega kvara neuporabna za 
redno rabo, mora pristojni uslužbenec takoj predložiti 
upravniku bolnice prijavo in stvar izročiti v shrambo 
stvari za izločanje. Kadar se stvar izloči, označi upravi
telj v predloženem seznamku vedno, katerega dne je bila 
stvar prijavljena. 

Čl. 82. 
Nobena inventarska stvar se ne sme izločiti, dokler 

ss$ ne predloži komisiji v pregled. Izvzete od tega so: 
1. popolnoma zgorele (uničene) stvari, za katere se 

predložijo dokazni spisi; 
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2. ukradene stvari, za katere je brezuspešno izvršena 
preiskava; 

3. stvari, ki so izginile po sili okolnosti zaradi ele
mentarnih nezgod in sličnega in za katere se morajo tudi 
predložiti dokazni spisi preiskave. 

Cl. 83. 
Ko upravnik bolnice pregleda seznamke in pred

mete in se uveri o potrebi, izločitve, določi, ako je po 
vrednosti predmetov pristojen, komisijo treh uradnikov 
(vsaj eden zdravnik, razen primerov, označenih v členu 
94. tega pravilnika), ki stvari izloči in predloži poročilo. 
Ako po vrednosti stvari upravnik ni pristojen za njih 
izločitev, pošlje zadevo višjemu oblastvu, da odredi ko
misijo, katere poročilo pošlje temu oblastvu v odločitev. 

Cl. 84. 
izločitev je nepravilna, ako odločitev o njej ni isto

časno vpisana tako v inventarsko knjigo, kakor tudi v 
knjigo izločenih stvari. 

CL 85. •'. . ."',_'. . 
Z izločenimi stvarmi razpolaga upravnik ali šef od

delka po svojih službenih organih tako, kakor je z 
odločbo komisije predlagano in z izvršno odločbo pri
stojnega naredbodavca ugotovljeno. 

Cl. 86. 
Cim se inventarska stvar izloči, ter po predhodni po

trebi irf takoj, ko se naredi prijava, se stori korak za 
njeno obnovo, nakup ali pribavo na drug način. 

Čl/87. 
Raztrgano, in poškodovano perilo se ne sme iz pral

nice izdajati nà uporabo, temveč se mora takoj po pranju 
izločiti in enkrat na teden predložiti upravi bolnice radi 
daljnje naredbe. 

CL 88. 
Ako eden ali več kosov perila in ostalih inventarskih 

stvari izgine (tatvina i. dr.), se mora po pristojnem šefu 
oddelka, odseka, zavoda i. dr. brezpogojno takoj prijaviti 
upravniku bolnice. Upravnik začne takoj predhodno pre
iskavo po občih predpisih in dostavi predmet preiskoval
nemu oblastvu. Overjen prepis akta preiskave se pušča v 
inventarski knjigi do končane preiskave zaradi opravičbe 
primanjkljaja. 

Cl. 89. 
Rok trajanja perila v bolnici je odvisen:'a) od kako

vosti perila, b) od okolnosti ali je v, bolnici za vsakega 
bolnika normalno minimalno število perila, č) öd red
nosti in spretnosti pranja in uredbe pralnice, б) od na
čina ravnanja s perilom v redni uporabi in d) od tega, 
kako je skrojeno in izdelano. 

. . . : , . Cl. 90. 
Predlog In obrazložbo za izločitev instrumentov in 

medicinsko-higienskih aparatov v širšem zmislu predloži 
šef oddelka, zavoda in odseka. Za večje bolnice morajo 
biti v komisiji vsi trije člani zdravniki; v manjših bolni
cah'dva zdravnika, tretji član pa uradnik druge stroke. 
Glavni razlogi za izločitev BO: polomljenost in posebno 
nemožnost popravila zaradi dosluženostL 

Ako je potrebno starejši tip instrumenta ali medi-
cinsko-higienskega aparata zamenjati z novejšim in brez 
sumnje praktienejšim in boljšim, se to zgodi po obraz-
ložbi Šefa in odločbi naredbodavca I. stopnje ali njego
vega pooblaščenca. 

Čl. 91. 
Izločitev vseh strokovnih inventarskih predmetov pri 

električnih napravah, kurilnicah, centralni kurjavi, vodo
vodu, strojnih instalacijah, obrtniških delavnicah i. dr.,.; 

se predlaga po oceni in presoji strokovnjaka za to, ki je. 
prvi član komisije, drugi je zdravnik, tretji član pa urad
nik. Kovine, lesene stvari, usnjati izdelki, vrvarske stvari, 
gumijevi predmeti in slično, oglašeni za neuporabne za 
redno rabo ali nerentabilni za večjo- ali manjšo popravo, 
se izročijo po predpisani poti po mnenju komisije v pro
dajo. 

Cl. 92. 
Vsaka bolnica mora.imeti »knjigo potrošnega ma- • 

teriala«. V to knjigo se vpisuje zaradi obremenitve in . 
opravičila ves oni material, ki se hitro troši ali ki nima 
velike vrednosti in ki se vobče ne vpiše v inventarsko 
knjigo. 

Kadar se potrošni material izdaja na uporabo oddel
kom, odsekom, zavodom bolnice in ostalemu bolničnemu 
osebju, se določi čas, kako dolgo traja potrošni material. 

Potrošni material se izloča komisijsko vsak mesec. 

XIII. 
Knjižnica. 

Cl. 93. 
Pri vsaki bolnici se osnuje knjižnica, v velikih bol

nicah pa centralna knjižnica, ki se izpopolnjuje po skle
pu sveta šefov. Za oddelke, s,e. sme nabaviti najmanjše 
število najpotrebnejših priročnih knjig. Upravljanje knjiž
nice se poveri uradniku, ki ga določi upravnik, v cen
tralnih knjižnicah pa posebnemu knjižničarju. Nadzor
stvo nad knjižnico se poverja zdravniku. 

' : . XIV. 

BolhiČni duhovnik. 

Cl. .94. 
On se mudi vsak dan v pisarni bolnične kapele od 

8. do 10. ure dopoldne, zaradi dajanja pojasnil, dosego. 
sporazuma za pogreb mrtvecev kakor tudi zaradi izdajar 
nja izpiskov o umrlih in rojenih. On vodi zapisnik umrlih 
in daje pojasnila o statistiki umrlih in rojenih v bolnici. 
Ako se /posli kopičijo, zahteva za občasno delo pisarni
škega pisarja od uprave bolnice. V administrativnem po-, 
gledu je podrejen upravniku bolnice. , 

Obredi, prenos mrtvecev in spremstvo se. vrši v spo
razumu z bolničnim duhovnikom od 14. ure.. Izjemoma 
se more zgoditi tudi raneje, akó upravnik in šef pro-' 
sekture to dovolita. 

Ako mrtvec ni umrl na nalezljivi bolezni ter na 
zahtevanje njegove rodbine, da se obred ne opravi v ból-
nični kapeli, temveč doma ali v mestni, oziroma v po
kopališki cerkvi, ustreže duhovnik tem prošnjam, ko je 
predhodno zbral in vknjižil vse potrebne podatke o po
kojniku, preden ga odnesejo iz bolnične kapele. Za take 
brezobredne primere vodi bolhični duhovnik posebne za
beležke pri pripombah zapisnika umrlih, to je da pokojni 
ni bil blagoslovljen v bolnični kapeli, temveč da so ga 
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na prošnjo člana njegove rodbine N. N., odnesli iz bol-
nične kapele, da se izvrši obred doma ali v drugi cerkvi. 

V primeru, da je bolnik umrl na nalezljivi bolezni 
ali da se pokojnik na prošnjo njegovih rodbinskih članov 
prepelje iz enega ltraja v drug kraj, veljajo posebni pred
pisi o tem in prevoz 9e more izvršiti samo po odobrenju 
pristojnega sanitetsko-policijskega ot)lastva. 

Nagrada bolničnih duhovnikov se uravna s taksami, 
ki se predpišejo v sporazumu pristojnega cerkvenega 
oblastva in ministrstva,za socialno, politiko in narodno 
zdravje za vse obrede, ki jih duhovnik opravi v bolnični 
kapeli. 

Ako umre bolnik židovske vere, pbvesti uradnik 
sprejemnega oddelka rabina ali židovsko občino, ako 
pa umre bolnik muhamedanske veroizpovedi, se obvesti 
muslimanski imam zaradi izvršitve obreda pogreba po 
običajih njih veroizpovedi. 

To poslednje velja tudi za ostale duhovnike -raznih 
veroizpovedi, kakor n. pr.:. evangelcej protestante in 
budiste. 

C1..95. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem objave y s lužbe

nih novinahc. 
Tedaj prestanejo veljati pravilniki, predpisani za 

državne bolnice, ki se nanašajo na predmete iz, tega pra
vilnika in so stopili v veljavo pred zakonom o bolnicah 
z dne 6. marca 1930. 

V B e o g r a d u , dne 16. maja 1930.; San. br. 10.652. • 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje: 
dr. M. Drinković џ r, 

54. 

Na podstavi § 59. zakona o zatiranju nalezljivih 
bolezni predpisujem 

Pravilnik 
o zaščitnem cepljenju zoper osepnice.* 

A. P r v o c e p l j e n j e 

I. Obče odredbe. 

§ 1. . 
Redno cepljenje; zoper osepnice se vrši vsako leto 

od dne 1. maja do dne 30. septembra. 

Cepljenje opravlja občinski zdravnik, kjer ga pa ni, 
banovinski ali državni zdravnik. 

Administrativno deló opravlja upravna občina. Vsak 
zdravnik s pravico prakse sme cepiti, toda zavezati se 
mora, da bo pošiljal pristojnemu oblastvu potrebna 
poročila. 

•' • • ' § 3 . ' • • • • • . - / 

Vsak otroK, rojen v prejšnjem letu, mora biti cep
ljen v tekočem letu. Otroci, rojeni v tekočem letu in 

:•* >Službene novine kraljevine Jueoslavijec z dne 
26. marca 1930., št. 69/XXIV, 

stari najmanj tri mesece, morajo biti prav tako cepljeni 
v istem letu. 

§ 4. 

Stalno je oproščen cepljenja otrok, ki je prebolel 
osepnice, in otrok, ki je bil trikrat brezuspešno cepljen, 
kar se potrdi z zdravniškim izpričevalom, 

' . . . . ' ; § 5 ' " ,'" 
Začasno je oproščen cepljenja otrok, ki je bolan, 

preslabo razvit ali če je v hiši nalezljiva bolezen, kar 
potrdi zdravnik, ki cepi, ali pa zdravniško izpričevalo 
drugega zdravnika. 

Začasno so oproščeni cepljenja vsi. otroci v naselju, 
če so ob času cepljenja epidemijsko razširjene nalezljive 
bolezni: škrlatinka, ošpice, difterija, h ripa, dušljivi ka
šelj, ali če so nastopile izjemne ovire (elementarne ne
zgode). 

, 8 6. 
Otroci, začasno oproščeni-cepljenja, se morajo cepiti, 

ko ozdravijo ali ko so prestale posebne ovire, takrat iri 
tam, kadar in kjer odredi zdravnik, ki opravlja cepljenje. 

§7. 
Otroci, ki so neopravičeno izostali od cepljenja, se 

morajo privesti k cepljenju na dan pregleda, na pre
gled pa v kraj in ob času, ki ju odredi pristojni zdravnik. 

§8. . 
Cepljene otroke pregleda zdravnik, ki je cepil, oceni 

uspeh ter ga vpiše v seznamek. 
Stroške za cepivo trpi občina^ ostalo pa banovina. 

II. Posebne odredbe. 

a) P r i p r a v l j a l n a o p r a v i l a . 

§ 9 . 
Vsaka upravna občina mora sestaviti seznamek otrok 

za cepljenje najdalj do dne 10. marca ter ga vročiti ob
činskemu zdravniku, kjer pa občinskih zdravnikov ni, 
pristojnemu občemu upravnemu oblastvu prve stopnje. 
V seznamek se morajo vpisati: 

a) vsi otroci, rojeni v prejšnjem letu, ki so bili živi 
dne 31. decembra prejšnjega leta (po I., obrazcu št. 1.); 

b) vsi otroci, rojeni v prejšnjem letu v drugih ob
činah, ki pa so se doselili v prejšnjem letu (v II. iz 
obrazca št. 1.); 

c) vsi otroci, ki sploh niso bili ali so bili brezuspešno 
cepljeni v predhodnem letu ali v prejšnjih letih (III. iz 
obrazca št. 1.). ; • • •• 

Za otroke, ki so se izselili iz občine, se pošlje sezna
mek občini, v katero, so se preselili 

§ 10. 
Seznamek se sestavi po obrazcu št. 1., pri čemer se 

izpolnijo vsi razpredelki od 1. do vštetega 5. 
Ta seznamek se sestavi v duplikatu, od katerega 

ostane eden pri občini, drugi pa se pošlje po redni poti 
pristojnemu zdravniku. 

§ 1 1 . 
Ko prejme pristojni zdravnik seznamke iz vseh 'ob

či kjer mora opraviti cepljenje, izdela razpored (obra-
z _ 8t. 2.). 
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§ 12. 
Ko zdravnik izdeluje razpored, ga morajo voditi ti-le 

razlogi: 
a) vsi otroci ene upravne občine se smejo cepiti 

samo v isti občini na določeni dan. Če so poedine vasi 
ali deli vasi močno raztreseni, se sme vršiti cepljenje 
tudi na več krajih; 

b) na en dan sme izvršiti posel največ v dveh ob
činah, če ni v obeh število otrok za cepljenje nad 200; 

c) v občinah, ki imajo šolo, se mora odrediti cep
ljenje pred šolskimi počitnicami; 

č) kolikor mogoče je treba upoštevati običaje, vaške 
praznike, poljska dela in čas, ko ljudje rajši privajajo 
otroke; 

d) če se vrši cepljenje v občini, ki ima mnogo otrok, 
naj se razporedi na več dni; pri tem se določi število 
otrok za cepljenje na en dan po abecednem seznamku 
ali pa po stanovališču v poedinih ulicah. Če je več ob
činskih zdravnikov, ki opravljajo cepljenje, naj se do
deli vsakemu izvesten okoliš in posel naj se izvrši, če 
je mogoče, v enem dnevu. 

§ 13. 
Vsak zdravnik pošlje razpored cepljenja, sestavljen 

v triplikatu, pristojnemu oddelku za socialno politiko in 
narodno zdravje pri banski upravi najdalj do dne 
1. aprila. 

§ 14. . 
Oddelek za socialno politiko in narodno, zdravje pre

gleda izdelani razpored, ga usvoji ali pa' izpremeni in 
vrne en izvod odobrenega razporeda pristojnemu (sre-
skeinu, banovinskemu ali občinskemu) zdravniku po 
redni poti najdalj do 10. aprila, en izvod obdrži zase, 
tretjega pa pošlje higienskemu zavodu v Zagrebu (od
delku za cepivo zoper osepnice). 

- § 15-
Na dan cepljenja in pregleda mora dati občina na 

razpolago potrebne prostore za delo. Ti prostori se ne 
smejo menjati vsako leto brez tehtnega razloga. 

§ 16. 
Razpored cepljenja, poslan higienskemu .zavodu, se 

smatra za zahtevek cepiva. Na podstavi teh razporedov 
mora poslati zavod o pravem času ustrezne količine ce
piva zdravnikom, ki jim je opravljati cepljenje. 

§ 17. 
ZdravniK mora cepiti po določenem razporedu. Če 

mora v njem iz nujnih razlogov kaj izpremeniti (ker je 
zadržan po nujnih uradnih poslih, ker je nenadoma 
obolel, zbbg nezgode L dr.), naznani to takoj občinskemu 
oblastvu in oddelku za socialno politiko in narodno 
zdravje banske uprave ter zaprosi za naknadno odobritev. 

Če mora izpremeniti razpored iz razlogov, za katere 
prej ni mogel vedeti (poziv na vojaške vaje, odsotstvó 
i. dr.), mora od banske uprave o pravem času izposlovati 
nadomeščanje. 

Samo po tako odobrenem razporedu sestavi zdrav
nik račun za potne stroške. 

§ IS. 
Sreski zdravnik obvesti najkesneje deset dni pred 

cepljeiijem vsako občino, kdaj sta v njej odrejena'cep

ljenje in pregled (obrazec št. 3.). Občina mora na pri
meren način obvestiti roditelje o cepljenju. 

Oblastvâ obče uprave morajo obvestiti z lepaki ne
kaj dni prej prebivalstvo o pomenu cepljenja za zatira
nje osepnic. •" ' '•• 

b) D e l o v a n j e n a d a n c e p l j e n j a . 

§19 . 
Cepi se izključno z živalskim cepivom. 
To se sme jemati samo iz državnih zavodov za iz

delovanje živalskega cepiva ali pa iz zavodov, ki imajo 
za to zakonito odobritev. 

Dokler se ne odredi drugače, naj se zahteva žival
sko cepivo od higienskega zavoda v Zagrebu (Gunduli-
ćeva ulica št. 67), 

• . , § 2 0 . 

Cepljenju prisostvujeta: 
a) Zdravnik, ki vrši tehnični posel. Njegova dolžnost 

je, da pride pol ure pred napovedano uro. 
Ob tej priliki mora predavati zdravnik zbranim lju

dem o pomenu cepljenja kakor tudi o drugih primernih 
stvareh iz znanosti o čuvanju narodnega zdravja. Teh-' 
nični posel mora izvršiti zdravnik vestno in po navodilu, 
ki ga predpiše ministrstvo za socialno politiko in na
rodno zdravje. 

b) Občinski uslužbenec ali druga pismena oseba, ki 
jo odredi sreski'načelnik ali občina*. Ta opravlja admi
nistrativno delo po zdravnikovih navodilih. 

• : ' - § - 2 1 . • 

Na isti dan cepi. zdravnik tudi one osebe kakršne
koli starosti, ža katere je zvedel, da niso cepljene in da 
niso prebolele osepnic-

Zapisnikar jib vpiše v seznamek (obrazec št. 1., od
delek IV.). ter izpolni ob tej priliki vse zadevne razpre-
delke od 1. do 10. 

§ 22. 

Ko se posel konča, pregleda zdravnik z zapisnikar
jem vred seznamek oseb za cepljenje ter ugotovi, kateri 
otroci so izostali. Zdravnik odredi, da mora občinsko 
oblastvo takoj, najdalj pa v šestih dneh pozvati in za-

i slišati roditelje izostalih otrok, glede katerih roditelji 
niso predložili opravičila za izostanek. To zaslišanje 
pošlje občemu upravnemu oblastvu prve stopnje v na
daljnji postopek. ; 

ci P r e g l e d c e p l j e n i h o s e b . 

•'§ 23. 
Pregled se vrši osmi dan po cepljenju. Pregledu 

prisostvujeta isti osebi, ki sta prisostvovali tudi na dan 
cepljenja. 

1. Zdravnik ugotovi število dobro, razvitih zarezkov 
ter vpiše uspeh v ustrezni razpredelek. 

Cepljenje je uspelo, če sta se pravilno razvila naj
manj dva zarèzka. 

2. Cepi otroke, ki so prej izostali, in one, ki so bili 
brezuspešno cepljeni. 

3. Uspeh cepljenja ugotavlja samo zdravnik. 

§ 24, 

Po končanem pregledu se ugotovi: 1. število sploh 
cepljenih oseb; 2. število uspešnih in brezuspešnih cep-
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ljenj; 3. število otrok, stalno oproščenih cepljenja; 4. šte
vilo začasno oproščenih otrok; 5. število otrok, izostalih 
brez razloga, in 6. število otrok, privedenih po zdravni
kovem nalogu iz drugih občin s pripombo, iz katere ob
čine so in koliko jih je. 

. O otrocih iz točke 5. se sestavi poseben seznamek; 
s temi otroki postopa občina glede nadaljnjega cepljenja 
po zdravnikovem nalogu, glede kazni roditeljev pa po 
zakonu o zatiranju nalezljivih bolezni. 

§ 25. 
Zdravnik odredi nato, kam in kdaj naj se privedejo 

na pregled naknadno cepljene osebe. Tako izdelano po
ročilo se vpiše v poslovni zapisnik; vanj se postavijo 
tudi drugi podatki, kakor n. pr., kakšno je bilo vreme, 
kakšna je bila marljivost pri roditeljih v privajanju 
otrok, kakšne so bile higienske razmere i. dr. 

. § 26.• ' ' . . 

Ta zapisnik podpiše zdravnik v duplikatu. En izvod 
s seziiamkoui vred vzame zdravnik, drugi pa ostane v 
občini. 

§ 27. 

Ko je zdravnik dovršil cepljenje v srezu an v ob
čini, ki mu je dodeljen (dodeljena), pregleda seznamke 
in zapisnike. • 

1. Ce ugotovi, da je ostalo brez tehtnega razloga ne-
cepjjenih otrok nad 20%, predlaga oddelku za socialno 
politiko in narodno zdravje banske uprave dan za po
novno cepljenje in pregled teh. otrok ter jih zbere ali v 
svojem stanovališču ali pa po krajevnih razmerah in šte
vilu izostalih otrok v nekoliko središčih tega sreza. 

Po odobritvi se sestavi seznamek teh otrok ter se 
pošlje pristojnim občinam. 

2. Ce se je cepljenje glede na število otrok uspešno 
izvršilo, uredi podatke o cepljenju. 

'd). P o r o č i l o . 

§ 2 8 . ' . . • ' • • • . ' 

Najdalj do začetka meseca oktobra istega leta sestavi 
vsak zdravnik, ki je opravljal ta posel, v duplikatu po
sebej izpisek cepljencev po obrazcu' št: 4. in ponovno 
cepljenih po obrazcu št. 4. a; pri tem vpiše vsako občino 
zase in 9podaj vsoto, poleg tega pa sestavi obširno po
ročilo o celokupnem delovanju z nastopnimi podatki: 

1. Kdaj se je začelo in dovršilo cepljenje? 
2. Ali se je razpored prekinil in izpremenil in 

zakaj? 
3. Kakšno je bilo vreme ob dnevih cepljenja? 
4. Kako so se privajali otroci na cepljenje? 
6. Kakšno marljivost so pokazala občinska oblastva? 
6. Kakšna je bila čistota in kakšno je bilo stanje 

prehrane in zdravje cepljenih otrok? 
7. Kakšna je bila reakcija na cepljenje? Ali so 

otroci obolevali? 
8., Kako se je prejemalo cepivo in kakšne lastnosti 

je imelo? 
9. Ali je bilo kaj komplikacij zbog cepljenja in 

kakšnih? (generalizirana vakcina,.paravakcina, encepha
litis, sekundarne infekcije i. dr.).. 

10. Seznamek onih, ki so neopravičeno izostali od 
cepljenja» 

1. Predlogi. ' 
Ta poročila pošiljajo občinski zdravniki pristojnemu 

sreskemu zdravniku. 

§ 29. 
Sreski zdravnik sestavi poročilo in izpisek po obči

nah za ves srez ter pošlje po en izvod izpiska prvič in 
naknadno cepljenih oseb najdalj do konca meseca oktc*..' 
bra oddelku za socialno politiko in narodno zdravje 
banske uprave, enega pa obdrži za svoj arhiv z ostalimi 
spisi vred. 

e) R a č u n i. . . . , . - . 

§ 30. 

Povračilo, potnih stroškov in. dnevnic se računi, po 
uredbi o povračilu potnih stroškov civilnih državnih 
uslužbencev, . • 

§ 31. 
Sreski zdravnik pošlje banski upravi najdalj do 

konca meseca oktobra poročilo in izpiske o prvem m 
naknadnem cepljenju in račune z odobrenim razporedom 
cepljenja,;ki ga je sam opravil, 

§ 32. • 

Oddelek za sociaino politiko in narodno zdravje ban
ske uprave pregleda račune,' ali so predpisno sestavljeni, 
ter jih pošlje najdalj do 16. novembra istega leta .kra
jevni kontroli v vizo s potrebnim overovilom. 

. . ; § 33. ' ; 

Sanitetni oddelek banovine pošlje račune zdravnir 
kov po pregledu krajevne kontrole pristojni finančni di
rekciji v izplačilo. 

B. P o n o v n o c e p l j e n j e - r e v a k c i n a c i j a . 

• § 34. 

fonovno se morajo cepiti: 
vsi otroci, ki so dovršili 6 in 12 let ter niso bili po

novno cepljeni, izvžemši osebe iz člena 4. 

§ 3 5 . 
. Seznamek oseb za ponovno cepljenje sestavi vsaka 

občina ter ga pošlje pristojnemu zdravniku hkratu » 
seznamkom otrok za cepljenje. f 

§36. 
Ponovnega cepljenja so stalno oproščene: osebe, ki 

so v poslednjih petih letih prebolele osepnice ali so. bile 
v poslednjih petih letih uspešno, ali trikrat brezuspešno 
cepljenje. Začasna oprostitev se vrši kakor pri prvem 
cepljenju. 

§ 3 7 . 
Ostali predpisi so isti kakor pri prvem cepljenju. 

•'.''. § 3 8 . 
Ponovno cepljenje jeuspelo, če se je pravilno razvil 

vsaj en zarezek. 
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Ц. J I N e đ n o c e p l j e n j e . 

§39. 
Izredno cepljenje se vrši, če se pojavijo kje osep-

nice ali alastrim, in sicer: 
a) delno, omejeno na domačine — okužene osebe, 

na soseščino in na vse osebe, ki so z njo v bližji dotiki; 
b) obče, pri celokupnem prebivalstvu enega ali več 

naselij. 
§ 40. 

Ce odredi pristojno obče upravno oblastvo obče cep
ljenje, pozovejo občine vse prebivalce na cepljenje po 
rodbinskih seznamkih. 

§41. 
Izpiski in poročilo o izrednem in ponovnem ceplje

nju, kakor tudi računi za dnevnice in kilometrino se 
sestavljajo, pošiljajo in izplačujejo tako kakor za redno 
cepljenje. 

Č. K o n č n e o d r e d b e . 

§ 42. 
Oddelek za socialno politiko in narodno zdravje ban

ske uprave sestavi izpisek in poročilo za banovino po 
istih obrazcih kakor zdravniki, in sicer tako, da vpiše 
posebej vsak srez, odnosno vsako občino, kjer je cepil 
občinski zdravnik; spodaj pa mora zapisati vsoto za vso 
banovino. V ta poročila vpiše najprej, ' kar je skupnega 
za vse, potem pa, kar je značilno za vsak srez, odnosno 
za vsako občino. 

Od tako sestavljenih poročil in izpiskov pošlje po en 
izvod centralnemu higienskemu zavodu, banovinskemu 
higienskemu zavodu in zavodu, od katerega se je dobilo 
cepivo. 

§ 43. ' 
Centralni higienski zavod obdeluje vse gradivo za 

kraljevino tei ga objavlja tako, da ga morejo imeti vse 

zdravstvene ustanove m vsi zdravniki pred terminom za 
predhodna opravila za prihodnje redno cepljenje, 

§ 4 4 
Oddelek za sociamo politiko in narodno zdravje ban

ske uprave skrbi za to, da nabavi o pravem času po
trebne obrazce in da jih razdeli med podrejene organe. 

S 45. 
Kdor prekrši predpise tega pravilnika, se kaznuje 

po zakonu o zatiranju nalezljivih bolezni, kolikor ni od
govoren po kazenskem zakoniku. 

§ 46. 
Ta pravilnik stopi v veljavo po razglasitvi v služ

benih novinaiu. Vsi prejšnji pravilniki in razpisi o tem 
predmetu se razveljavljajo. 

S. br. 4950. 
Minister za socialno politiko in 

narodno zdravje: 
dr. M. Drinkovié s. r. 

Strinjam se s tem pravilnikom. 
Zak. br. 82. 

Predsednik 
ministrskega sveta 

minister 
za notranje poslej <•' 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja 
divizijski general: 
Peter Zivković s. r. 

S e z n a m e k otrok, Obrazec 8t.l. 
ki se morajo cepiti v let« 19 po § 9. pravilnika o zaščitnem cepljenju zoper osepnjce. 
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Razpored Obrazec St. 2. 

dela cepljenja zoper osepnice v srezu (občini) v letu 19 , na podstavi § 10. 
pravilnika o zaščitnem cepljenju zoper osepnice. 
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55. 

Razne objave iz „Službenih 
novin". 

Številka 14S z dne 30. junija 1930.: 

Odlok ministrstva za zgradbe z dne 27. maja 1930.: 
Postavljeni so: za računskega uradnika v 3. skupini II. 
kategorije: Stanič Ivan, rač. uradnik 4. skupine II. kate
gorije pri dravski direkciji pošte in telegrafa v Ljublani; 

za tehničarja v 3. skupini II. kategorije: Köchler 
Miroslav, tehničar 4. skupine II. kategorije pri 3. teren
ski t. t. sekciji v Ljubljani; 

za poštno-telegrafske uradnike v 3. skupini II. ka
tegorije naslednji poštno-telegrafski uradniki v 4. sku
pini II. kategorije: Pire Ana, Sirke Štefanija, Vidomšek 
Karla, Remic Marija, Vasic Emilija, Rudolf Terezija, 
Gostinčar Meta, Kraje Ivana, Autrata Angela, Semen 
Marija, Lempič Leonija, Mrak Marija, Povše Ljudmila, 
Zor Marija, Taler Albina, Tomazin Ljudmila, Čonka Jo
žica, Podmenik Olga, Hutman Frida, Šubic Mira, Kocjan-
člč Mara, Burger Ana, Klacern Marija, Petrič Marija, 
Hočevar Mara in Vernik Ana, vse pri poštnem in te
legrafskem uradu v Ljubljani 1; Kristan Franc, Sirnik 
Leopold in Kalan Amalija, vsi pri poštnem in telegraf
skem uradu v Ljubljani 2; Naglic Josipina, Oblak Fran
čiška, Košiček Ivana, Zana Pavla, Glažar Josipina, Glin-
šek Mira in Pondelak Amalija, vse pri poštnem in tele
grafskem uradu v Mariborul; Vatovec Ana, Lešnik Ma
rija in Sitar Anton, vsi pri poštnem in telegrafskem uradu 
v Mariboru 2; Turk Frančiška, Kroflič Anton, Saganéli 
Mara in Ropotar Olga, vsi pri poštnm in telegrafskem 
uradu v Celju; Krošl Ivanka pri poštnem in telegraf
skem uradu v Konjicah; Truger Hedviga pri poštnem in 
telegrafskem uradu v Kočevju; Razag Anka pri poštnem 
in telegrafskem uradu v Apačah; Kenda Terezija pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Zirih; Bernik Angela 
pri poštnem in telegrafskem uradu v Planini pri Rakeku; 
Peternel Ivana pri poštnem in telegrafskem uradu v 
Êkofji- Loki; Šume Valter pri poštnem in telegrafskem 
uradu v Slovenjgradcu; Mohorčič Mara, Porenta Marija 
in Klemenčič Angela, vse pri poštnem in telegrafskem 
uradu v Ljubljani 3; Gomišček Ana pri poštnem in te
legrafskem uradu v Ljubljani 4; Veselko Ana pri pošt
nem in telegrafskem uradu v Ljubljani 7; Zadolšek Eli
zabeta pri poštnem in telegrafskem uradu v Črni pri 
Prevaljah; Kaprudnik Angela pri poštnem in telegraf-
ekem uradu v Ptuju; Lednik Ivana pri poštnem in tele
grafskem uradu v Grobelnem; Gorečan Ivan pri poštnem 
in telegrafskem uradu v Vojniku; Lenko Ana pri pošt
nem in telegrafskem uradu v Žalcu; Kos Marija pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Kranjski gori;,Win-
dišer Ivana pri poštnem in telegrafskem uradu na Viču; 
Levstek Marija pri poštnem in telegrafskem uradu, v 
Sodražici; Ušeničnik Vida pri poštnem in telegrafskem 
uradu v Domžalah; Črnjač Antonija pri poštnem in te
legrafskem uradu na Rakeku; Koče var Hedviga pri pošt-, 
nem in telegrafskem uradu v Murski Soboti; Varvar Ma
tilda pri poštnem in telegrafskem uradu v Celju; Štimec 
Ljudmila pri poštnem in telegrafskem uradu v Slovenj
gradcu; Kamenšek Josip pri poštnem in telegrafskem 

uradu v Rogaški Slatini; Viđali Mihaela pri poštnem in 
telegrafskem uradu v Mengšu; Štrukelj Marija pri pošt
nem in telegrafskem uradu v Litiji; Dular Mara pri pošt
nem in telegrafskem uradu v Novem mestu; Gozdnikar 
Valerija pri poštnem in telegrafskem uradu v Žužem
berku; Grimc Marija pri poštnem in telegrafskem uradu 
v Škofji Loki; Pupis Justina pri poštnem in telegraf-, 
skem uradu v Dolnji Lendavi; Albreht Julija pri pošt
nem in telegrafskem uradu v Brežicah; Senica Olga pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Šoštanju; Lorti Marija 
pri poštnem in telegrafskem uradu v Marenbergu; Grad 
Ivana pri poštnem in telegrafskem uradu v Grahovem 
pri Cerknici; Plehan Vera pri poštnem in telegrafskem 
uradu v Hrastniku; Kališnik Marija pri poštnem in te-, 
legrafskem uradu v Novem mestu; 

za tehničarja v 3. skupini II. kategorije: Tihle For-
tunat, tehničar 4. skupine II. kategorije pri dravski di
rekciji poste in telegrafa v Ljubljani ; 

za praktične tehničarje v 2. skupini III. kategorije 
naslednji praktični tehničarji v 3. skupini 111. katego
rije: Kranjc Franc in Rataj Josip, oba praktična tehni
čarja 3. skupine III. kategorije pri X. terenski t. t. sek
ciji v Mariboru; Puntar Josip, 31. in Vrančič Ivan 3. te
renske t. t. sekcije v Ljubljani; 

za poštno-telegrafske manipulante v 2. skupini III. 
kategorije naslednji poštno-telegrafski manipulanti v 3. 
skupini III. kategorije: Zablatnik Fliip, Cigler Robert in 
Parkelj Ljudevit, vsi pri poštnem in telegrafskem uradu 
v Ljubljani 1; Kucler Matko pri poštnem in telegrafskem 
uradu v Ljubljani 2. 

Številka 146 z dne 1. julija 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 24. maja 

1930.: Postavljen je na osnovi razsodbe državnega sveta 
z veljavnostjo od 2. oktobra 1924.: za direktorja v 3. 
skupini I. kategorije pri direkciji državnih železnic v 
Ljubljani: V r e č k o A n d r e j , direktor državnih že
leznic v pokoju. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 24. maja 
1930.: Upokojen je V r e č k o A n d r e j , direktor dr
žavnih železnic v Ljubljani, uradnik 3. skupine I. ka
tegorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. junija 
1930.: Premeščena sta po službeni potrebi v splošni od
delek direkcije državnih železnic v Subotici: R u d e i a 
K a r e l , uradnik 1. skupine - podskupine b II. katego
rije v splošnem oddelku direkcije državnih železnic v 
Ljubljani, in v splošni oddelek direkcije državnih že
leznic v Ljubljani: J a k o b A l a d e r , uradnik 1. sku
pine III. kategorije v splošnem oddelku direkcije dr
žavnih železnic v Subotici. 

Številka 147 z dne 2. julija 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 21. junija 

1930.: Premeščen je po službeni potrebi: v tehnični od
delek banske uprave v Ljubljani: P i r e C i r i l , teh
nični svetnik 4. skupine I. kategorije pri tehničnem od
delku banske uprave v Banjaluki. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. maja 
1930.: Premeščeni sta na prošnjo: k p. t. uradu v Litiji: 
za p. t. uradnico y 2. skupini II. kategorije V r t a č n i k 
F r a n č i š k a , p. t. uradnica iste skupine in kategorije 
v Mariboru 1, in k p. t. uradu v Šoštanju: za p. t. urad
nico v 2. skupim II. kategorije J a r h P a v l a , p. t 
uradnica iste skupine in kategorije v Celju. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 
Tiska in zalaga; Tiskarna >Merkur< y. LJubljani; njen predstavnik: Otmar Micbalek y L jubilarni 
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K R A L J E V I N A J U G O S L A V I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

1 4 v kos. V LJUBLJANI, dne 18. julija 1930. Letnik L 

V S E B I N A j 
56 Zakon o nakupu in prodaji obveznic državnih posojal kra

ljevine Ji*goslavije in srečk Srbskega Rdečega križa na 
obroke. 

67. Zakon o prevozu monopolovanih predmetov sikozi Jugoslavijo. 
,68. Uredba o Javnem nadzorstvu nad predmeti za ob6o uporabo. 
69. Pravilnik o pristojbinah za konitrolo zdravil biološkega iz

vora. . 
60. Pravilnik o priatojiMnah za dovolitve proizvajanja bioloških' 

proizvodov. !' 

61. Izpremembe In dopolnitve v pravilniku o zolbozdrevnuda 
in zobotehnikdh. 

62. Izpremiemiiba in dopatođitev v navodilih o pristojnosti м 
posle resora ministrstva za trgovino in industeijo x da« 
4, decembra 1929., I. hr. 86.418/0. 

63. Naredba o dopolnitvi И. dela nevarnostne taibele. 
64. Razne objave te >Slnžftenih novin«. ,•, •' 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

56. 

• • • - , . . • ш 

' ! Aleksander L, •''•i ••'• 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

predpisujemo ih proglašamo na predlog Našega ministra 
za finance in Našega ministra za trgovino in industrijo 
ter go zaslišanju predsednika Našega ministrskega sveta 

Zakon 
o nakupu in prodaji obveznic državnih posojil 
kraljevine Jugoslavije in srečk Srbskega Rdečega 

križa na obroke.* 

Prvo poglavje,' 

P r e d m e t prošla I n n a č i n n j e g o v e g a 
lößirayljaittia, 

' . ' , • ; " ' , ' , • - . ' • ' • ' • ' - i - 1 ' " " ' ' - " - ' - - . 

гчг predpisih tega zakona se smej© kupovati in pro
dajati na obroke samo .obveznice državnih posojil kralje-« 
vine Jugoslavije in srečke Srbskega Rdečega križa, in 
Bioer v celih kosih v, svpjeaa nomlmeilnem znesku, (v 
n e r a z d e l j e n ajgoenih)« 

* »Službene novine 
maja 1920, äbesk ЗОЗДШ* 

Jugos lavs* é dtìè 22. 

§2. 

To vrsto poslov smejo ojwavfljfatt: 

1. delniške kreditne ustanove; 
2. občinske in banovinske hnamilnice im regulativne 

hranilnice; 
3. protokoliram (registrirani) zasebni bančni zavodi, 

ki obstajajo in. poslujejo najmanj 5 l e t 
Vse spredaj naštete kreditne ustanove in protokoli* 

rani zasebni bančni zavodi morajo, preden začnejo oprav
ljati to vrsto poslov, prijaviti opravljanje te vrste poslov 
ministrstvu za finance (oddelku za državne dolgove in 
državne kredite). Kreditne ustanove in protokolirani in 
zasebni bančni zavodi, omenjeni v točki 1. in 3., pa mo
rajo v svoji prijavi dati podatke: o protokolaciji, o višini 
glavnice kreditne ustanove in o času, od kdaj obstaja 
zasebni bančni zavod. 

I'..."'-' ' § s v . ' • ' . ' ' 
Kreditne ustanove,;, naznačene v § 2. pod i . tega 

zakona, kojih vplačana glavnica znaša najmanj 10,000.000 
Din, in ustanove, omenjene pod 2. istega paragrafa, smejo 
obveznice in srečke, ki so predmet t e vrste poslov, hraniti 
pri sebi do njihove izročitve kupcu. Kreditne ustanove 
iz točke 1. z glavniöQ, ki je manjša od 10,000.000-—Din, 
in bančni zavodi k točke 3. istega paragrafa pa morajo; 
prodane obveznice in srečke takoj po sklepu kupčije 
deponirati: pri finančni direkciji, oziroma pri ustanovah, 
ki jih določi minister, sia finance, a l i jpri Narodni banki, 
Državni hipotekami banki, poštni hranilnici.ali njihovih 
podružnicah, kjer ostanejo, v shrambi dotlej, da se Izroči 
kngcu« -. ....*" .-.'•''. 

'.....;v.'., Tw-X:- ХХЏ-А:...." 
^•-''•;T^p!(Wiđ^'--^'-pgttiVlj8M- t a ffoeel j » pjoftujoöüi 
jaaentSh, 

Ш, 
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§ 5 . 
Ob času, "ko se sklene kupčija, mora biti prodajalec 

lastnik obveznice ali.srećke, ki jo proda.na odplačevanio 
y obrokih*', * .' A Л •'.., ' 

se. 
Prodajalec ne sme tega papirja na nikakršen način 

Џ& luživatinftj obremenjevati.' 
- e.ŠpWazu^":med|kupcem^in prodajalcem, ki bi na

sprotoval ; temu določilu, nima pravne veljave. 
; * , u -•-..,.•* .•-••.. ; • 

••'•* v- ? Jn:/ : a » б ; И . 7 . ' •••.'; 
• 5 *Pa; nakup in"to prodajo je prepovedano združiti: 

1. z nakupom in prodajo kakršnihkoli drugih vredno
stnih papirjev; s prodajo zlatega ali srebrnega novca ali 

"kakršnihkoli drugih predmetov, dragocenosti in temu 
Bočnega; *" 

2. ali prodajati samo nado na eventualni dobitek ali 
amortizacijo (promesa); 

8. adi vezati ta posel e katerokoli vrsto zararovanja 
ali s premijo v gotovem denarju. 

•«•il • •-•••:•••• • § 8 . 

кирес postane lastnik obveznice aa srečke, kakor 
tudi koristi, ki jo donašajo, z izročitvijo ki, mora slediti 
pri izplačilu prvega obroka, prodajalec pa je pooblaščen, 
ca. jih~ zadrži-oa .zaetavo, dokler kupec ne plača tudi 
zadnjega obroka. 

Za ves čas, dokler traja odplačevanje, mora imeti 
prodajalec te papirje. v varnih zaporah^ in skrbeti za 
polhovo popolno varnost: gîedé tatvine, požara itd. 

•:...:;:.. ::-:-: % 9 . 

Prepovedano je jemati od kupca kakršnokoli ob
veznost ZA zavarovanje plačila prodajne cene. i 

Istotako je prepovedano opravljati te' vrste poslov j 
po.grfemysikem sistemu; ,; { 

v =. , M : - ' , -.:• -...'•••. § . W t . ..- ' j 

7/. .ŠtevUo .obrokov.ne sme; biti; večje od 24 in po tem ; 
tudi rok, y katerem, se morajo ti obroki položiti, ne sme • 
biti daljši nego, 24 mesecev. 

sklepa kupčije; vrsto, serijo in številke na obroke pro
danih obveznic ali srečk; njihovo nominalno vrednost; 
njihovo borzno vrednost ob času sklepa kupčije; njihovo 
prodajno ceno; znesek enomesečnega odplačila; število 
odplačil (obrokov); kraj plačevanja; označbo, kje eo 
obveznice shranjene, in svojeročni podpis prodajalca. 

Na vsakem odplačilnem listu morajo biti zadaj na
tisnjeni §§ 2., 3., 7., 8., 9., 10., 15., 16., 17*. in 18. tega 
zakona. 

Odplačilni list ne sme po obliki in vsebini imet» 
oblike in videza državnih obveznic ali srečk. 

§ 12. 
Prodajalec mora na odgovarjajoči juksti odplačilnega 

lista v kronološkem redu zapisovati prejem vsakega 
obroka. 

§ 13. 
Glede pisanja drugih knjig veljajo predpisi trgov

skega zakonika. 

§ 14.. 
Kupec ne more prenesti odplačilnega lista na drugo 

osebo brez vednosti in dovoljenja prodajalca. 
Prodajna cena za vsak kos. obveznice ali srečke, ki 

so predmet tega posla, sme znašati njihovo borzno ceno 
ob času sklepa kupčije in največ do 18% na obresti in 
stroške na to vsoto, ako število mesečnih obrokov no 
presega 12. r » 

Ako je število obrokov večje ko 12, se sme prodajna 
cena povčati čez 18% in sicer naiveč 1% za vsak mesečni 
obrok čez 12. ' ,~ , -, ' 

i:;.',.«-. S"ii. 
Prodajalci obveznic in srečk na obroke morajo vsako 

prodajo takoj vpisati v knjigo, zato posebej ustanovljeno. 
Knjiga mora biti vezana, listi označeni s tekočimi 

Številkami, prešita z uradno4 Vrvico lin potrjena pri pri-
èttìjnénÌ'oblaStVÙ. i • ' ' ' ' ' ; .;'.:•':• 
r Pisati se inora y službenem Jtóflra. 
' ;'V njo se mora V kronološkem redu dan za dnem, 
mesec za mesecem vpisovati vsaka prodaja. 
- -Vsak Misi: knjige mora Imeti <đva deda: odplačilni 
list, ki se odloči Jin dzroèU kupcü, in jtìkstó, k i ostane pri 
prodajalcu." •""• ''•'-• •' 
~:>- Odplačilni Hst s^ odloči na perfOrdranem mestu, na 

katerem je označen popolni naziv Iptodajalca .tako, da 
ô ipriliki, ko se odplačilni list odtrga, ostane pol. besede 
ntft>dptefčimem listu, -polovica pa na juketìL 

Odplačilni list, kakor tudi juksta, morata obsegati: 
naslov, o d p l a č i l n i l i s t, redno številko odplačilnega 
lista, polno ime in kraj sedeže prodajalca, ki izda odpla
čilni Ji4fe'||wPijnrjwfffiir» *»fay"i Јц fltproyflJiffift tapcai datjiua 

§ 16. 
Kupec mora točno ob roku polagati dogovorjene 

obroke. Ako tudi po dogovorjenem roku ne položi obroka 
v roku 15 dni, mora prodajalec v naslednjih sedmih 
delavnikih prodati vrednostne papirje na domači borzi 
ali jih za sebe prevzeti po borzni ceni. 

. . . . . § 1 7 > • ••. • • ; : : . - . , • • • • • . . . . . 

Od zneska, dobljenega e prodajo ali s prevzemom 
za sebe, sme prodajalec zadržati za sebe samo toliko, 
kolikor še znašajo neplačani mesečni obroki, presežek 
pa mora izročiti kupcu z obračunom. 

Ako se z zneskom, dobljenim iz prodaje, ne morejo 
kriti neplačani mesečni obroki, ni kupec dolžan, da jih 
povrne prodajalcu. . . : : ' . . ;* r f-..•• 

Drugo poglavje. . 

D r ž a v n a t a k s a . 
§ 19. ' 

Na Ime vseh taks sé mora na odplačilnem listu pri 
sklepu kupčije vtisniti! taksna znamka za 0-50 Din za 
vsako obveznico ali srečko, katere minimalna vrednost je 
do 100*— Din vštevši; za 1*—*• Din pa, ako je nominalna 
vrednost obveznice ali srečke čez 100*— Din, skladno 
s členom 5. izpremembe in dopolnitve zakona o taksahi 
и dne 25. julija 1929. 

Ta taksa obsega tudi takso < za potrdilo, oziroma 
poročila o položenih mesečnih obrokih,.iavzemôi T br< 
S3, in 34. taksne tarife. 

Œû tóketì iPjlaca jpradajaleicfc. 
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, § 20. 

Na vsakem odplačilnem listu se mora zgoraj na
značiti: »Taksna znamka Din je Vtisnjena in po 
predpisu uničena na juksti.« 

Tretje poglavje. 
D r ž a v n o n a d z o r s t v o . 

§ 21. 
Ministrstvo za finance (oddelek za državne dolgove 

in državne kredite), kakor tudi finančne direkcije smejo 
v okrožju svoje teritorialne pristojnosti po svojih organih 
vsak čas vršiti pregled te vrste poslovanja, 

§ 22. ^ 

Državni organi, ki bodo vršili preglede, morajo po 
prodajalčevih knjigah pismeno ugotoviti najdeno stanje 
in to 8 svojim podpisom potrditi ter postaviti hkratu 
datum izvršenega pregleda. 

§ 23. 

Vsi prodajalci morajo prejemati uradni borzni list 
najbližje domače borze in ga dajati nà vpogled državnim 
organom ob priliki pregleda. , 

Četrto poglavje. 

P o s t o p e k i n, k a z n i, 

§-24. . 
Kdor vrši ta posel, pa ne izpolnjuje pogojev iz § 2. 

tega zakona, se kaznuje z denarno kaznijo od 5000 do 
10.000 Din na korist državni blagajni in prepove se mu 
daljnje opravljanje tega posla. 

§ 25. 
Prodajalec, ki bi postopal proti členu 5., 6. in- 7. 

tega zakona, se kaznuje poleg, kazni, določene po ka
zenskem. zakoniku, ki jo izsledé in sodijo pristojna so
dišča, tudi še z denarno kaznijo' od 5 do 50.000-— Din 
na korist državni blagajni in s prepovedjo nadaljnjega 
opravljanja tega posla. 

§.26. 

Vsak drugi prekršek določil tega zakona se kaznuje 
t, denarno kaznijo od 1000 do 20.000-— Din na korist 
državni blagajni, .v ponovnem primeru pa poleg denarne 
kazni tudi s prepovedjo opravljanja tega posl.a 

§27, 
Kazni po tem zakonu izreka po zaslišanju prodajalca 

na prvi stopûji finmČna direkcija, pod katere teritorialno 
pristojnost spada prodajalec, M se jè pregrešil zoper 
predpise tega zakona. Zoper odločbo finančne direkcije 
se lahko prodajalec pritoži na ministra za finance (od
delek za državne dolgove' in državne kredite) v roku 
15 dni po priobčitvi odločbe o kazni. Zoper odločbo mi-
nistra za f̂inatiće ee lahko pritoži neposredno na državni 
evet v roku 30 dni po prejemu .formalne odločbe ministra 
za finance, 

• . • < ; • - ' ••• % 2 S . ' ' •••• - : • 

Iterecene Kazni se pobirajo faßof Iti osfenejö v вв-
póteltu pri finančni direkciji, ki je iarekla odloöbo. ö ikaami, 
dokler; ne poetaneizvjesna* 

§ 29. 
Prestopki tega zakona zastarajo v dveh letih. 

§ 30/ 

Za začetek, konec in .prekinitev aastarelosti vseh 
prestopkov tega zakona veljajo doioČila občega kazen-
skega zakonika., .;• : , . . . , • 

Vi i If! {><V 

Peto poglavje. :v . . ; :~ 

P r e h o d n a določi laV ' : ''•">"• 

§31. 
Nakupi in prodaje te^Vfs^çl^so sklenjeni, preden 

stopi ta zakon v veljavo, za kojih popolno likvidacijo pa 
ne ostane več nego ;6 mesečnih obrokov,; пв;&рааај<ј>уроч* o, 
predpise tega zakona. :;•;.;.;.. '' 

§ 3 2 . 4 

, Tiste prodaje in nakupi na obroke, ki so. sklenjeni, 
preden stopi ta zakon v veljavo, 'za' kójih p4>poìno"likvi
dacijo pa preostaja več nego šest'mesečnih 4>brokofy: sef.' 
morajo prilagoditi predpisom tega zakona,, izvzemëi 'prode..•: 
pis § .15. 'tega Zakona, ,, : . . ; . ; fr . Ч-;--т-,: ... . 

§ 33. 

V roku meseca dni od dne, ko stopi ta zakon v 
veljavo, 'mora vsak prodajalec predložiti ministrstvu za 
finance (oddelek' za državne dolgoye in;državne.kjedj^e) <,: 
pregled prej sklenjenih nakupov in pfodaj, ki še niso* 
popolnoma likvidirane. V pregledu mora biti naznačeno: 
ime, priimek, stan in stanovalilče kupca, vrsta in koli
čina obveznic in srečk, prodanih, na obroke^ .jjpdajna 
cena; znesek mesečnih obrokov;, šjevjjp.izv^lenih". od-r 
plačil in število dolžnih obrokov. '"' '" 'Г Ј"- ]-^ : '•' '• -ч-^ 

§ 34. 
- • • • • . • • . ' . » * 

Ta zakon stopi v veljavo od dne, katerega ga kralj 
podpiše, obvezno.moč pa^dobi, ko se objavi v »Službenih 
novinah«; od tegaJdnfr'nehajo veljati vsi zakoni in za
konita-, določila, ki 'so doslej veljali glede opravljanja 
te vrste poslov;' : '••'• ":<^ 

V Beo g r a d u , 1 dne* 23. aprila 1930. 

Minister za finance: 
dr. S. Š veri juga s. r. 

Minister za:trgovino in 
• industrije ."-./a 

Juraj Demetrovic s. r, 

Videl in , prijfcienjft 
. državni peôftt, . r ' 

čuvar državnega, pečata, 
minister. pravde» 

dft M. вгШо «. u p i 
.(L. S.) 

ami er jsf. r. 

.4'S 

:••.(:•! ôîc .ili 

:-."•.'[ 

Predsednik 
ministrskega sveta 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
jyegovega VeliČ2oB|vaa 

" k r a l j a ' - " ' : . 
'divfaijslli- geieral«^ 
Peter Zivković s.r. 

m 

t. 
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57. 

Ш 

Aleksander Lg 

po milosti bošji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

predpdenjemo in proglašamo na predlog zastopnika Na
šega ministra za finance, ministra brez portfelja, ter po 

zaslišanju predsednika Našega ministrskega sveta 

Zakon 
o prevoza monopolovanih predmetov skozi: Jugo

slavijo.* 

§ 1 . 
CSen 102. zakona o monopolu tobaka z dne 14. mar

di 1890. ee ukinja. Prav tako ee ukinjajo določila iz 
Siena 17. zakona o ustanovitvi novih državnih monopolov, 
ki ee nanašajo na prevoz monopolovanih predmetov. 

Prevoz-monopolovanih predmetov skozi .Jugoslavijo 
je svoboden. Tak prevoz nadzorujejo carinska oblastva. 

. §3- : '."v.: r..-. 

5fc zakon dobi obvezno moč z dnem, katerega se 
Objavi v >Službenih novdmahc 

!K B e o g r a d u ] dne 25, aprila 1930. 

Aleksander s. r. 

Zastopnik ministra ., 
... za finance, .,;v 

minister brez portfelja: 
Nik. T. Uzunovió a. r, 

yidel In pritisnu 
državni pecat 

{orar državnega pečata, 
minister /pravde: 

dr, M, Srfldj s. & PreasëanŒ 
ministrskega sveta 

minister 
sa notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja 
divizijski general: J 

Peter žiikorić s. u 

Uredbe osrednje vlade. 

• >Slu26ene novine kraljevine Jugoslavije« z 'dne 
B2, maja 1Ö30-И. И б / Х Ц 

58. 

Na podstavi § 2. zakona o nadzorstvu nad živili ter 
po zaslišanju glavnega sanitetnega sveta predpisujem 

Uredbo 
o javnem nadzorstvu nad predmeti za občo 

uporabo.* 

' . '". § 1 . • " ' , . ' ' 
Od dne, ko stopi v veljavo ta uredba, spadajo pod 

določila zakona o nadzorstvu nad živili tudi ti predmeti 
za občo uporabo: 

1. Priprave in cxrodje za čiščenje, vzdrževanje in po 
mivanje posod ali. živil; 

2. material, ki služi za zamotavanje živil (karton, 
papir, les, kovina itd.); • 

3. oprava y delavnicah, kjer se živila razpečavajo, 
-zamotavajo"àii imajo razstavljene;, 

4. preparati in ostala sredstva, ki služijo za čiščenje, 
umivanje, barvanje, negovanje kože, las, zob, ust, ustnic, 
nohtov in druga kozmetika; 

5. predmeti, ki služijo za otroške igrače, maske,, 
uhane, umetno cvetje, barve.za obleke in perilo; ' 

6. tapete. 

§2. 

•ЧН" 

Ta uredba velja od dne, katerega se objavi v. 
>Službenih novinahc 

V B e o g r a d u , dne 14 maja 1930., S. br. 7236. 

Minister za socialno politiko 
in narodno, zdravje:;. 

dr. M. Drinković s. r. 

69. ' 

Ra podstavi § 8. zakona o kontroli zdravil biološke
ga izvora predpisujem y sporazumu, z ministrom za 
finance ; , 

Pravilnik 
o pristojbinah za kontrolo zdravil biološkega 

izvora.* ћ•-. •• . i. ..'.•• 

* >Služb'ene novine kraljevine Jugoslavije* z dne 
22, maja 1930., St 116/XLLÏ . 

.•**. >Službene novino kraljevine JtigosJavijei z dne 
30. maja 1930., Št. 120/XLIV! Zakon gli Uradni list z dne •' 
22, februarja 1930., St. 147/33* 
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§ i . 
Na podstavi zakona o kontroli zdravil, biološkega iz

vora morajo zasebni in tuji zavodi, ki proizvajajo ali 
uvažajo te proizvode, plačevati te-le pristcv ine: 

1. za pregled zgradbe, ureditve prostorov, staj, labo
ratorija, načina proizvajanja, prodaje, kontrole skladi
šča i. dr.; , 

2. za preiskavo preparatov v velikih in malih po
sodah; 

3. za pregled skladišča uvoženih preparatov pri za
stopnikih domačih in tujih tvrdk;, 

4. za lepljenje banderol na vsako posamezno ampu
lo ali stekleničko. 

Stroški za potovanje državnih kontroloriev in nji
hove dnevnice. ' 

§2. 
Za pregled ureditve novo, otvorjenega zavoda 300— 

Din dnevnice in vse potne stroške zi vsakega kontrolor
ja posebej. ' 

Za pregled laboratorija, uredbe proizvajanja, naj
manj trikrat na leto, po 300— Din dnevnice in vse potne 
stroške za vsakega kontrolorja posebej. 

Za pregled skladišča uvoženih tujih preparatov, kon
troliranje prodajnih knjig in drugo, 300*— Din dnevnice 
in vse potne stroške. 

Pregled posameznih ustanov odreja šef kontrolnega 
urada po svojem preudarku, toda vršiti se ne more 
manj nego trikrat na leto" za pregled posamezne ustanove. 

Potni stroški državnih kontrolorjev ali njihovih na
mestnikov se morajo pobirati.po predpisih, ki veljajo za 
službena potovanja civilnih državnih'uradnikov in osta
lih državnih uslužbencev. -

Preiskava preparatov v velikih in malih posodah. Seru
mi. Preiskava etprilitete. 

§зЈ 
Za preiskavo sterilitete vzame državni kontrolor 1 

do 3 odstotke od celokupnega števila ampul ali stekleni
čk od'ene serije. Ako število: atripûl ali stekleničk ene 
serije ni večje od 100, se plača 100— Din za to preiska
vo.- Za 100 do 1.O00 ampul aÜ steklenici? se plača 200— 
Din in za vsakih nadaljnjih liòOO; pò 100— Din. 

Za preiskavo sterilitete v velikih posodah vzame dr
žavni kontrolor 0-1 % od celokupne količine. Do 10 litrov 
se plača pristojbina 200— vDin, za vsakih daljnjih 10 
litrov do 100—Dia. ! 

Preiskava neškodljivosti. : 

• • • : ' - f ' i v ' • ' • • • • • 

Za preiskavo neškodljivosti na morskem prašičku 
se plača 100'— Din ža vsakega uporabljenega morskega 
prašička» / i • ::':•.:• 

• •••. B > : -

Za preïsEavo Količine preservativov se placa 60'-^ 
Din pristpjbine za vsako uporabljeno miš, 

g«. 
fitevflo poKzïuenffi uvali določi,Šonlrolpt po ^QÏrebT», 

ki jo predpisuje. гаш»1хеВА.ЈиеШ$, 

Preiskava jakosti (titra). 

§ 7-
Pri serumih, pri katerih se predpisuje kontrola ja

kosti, in to so: serum proti difteriji, diecntlriji âiga in 
tetanusu, se pobira 500— Din pristojbino za vsako se
rijo in za vsako polnitev posebej. 

S polnitvijo v tem primeru se umeva ista serija pol
nitev v različnih dozah, n. pr. serija štev. 6, polnitve je 
po 5.000 antitoksinskih edinic in po 8.000 anlitoksinskih 
edinic. Pri ostalih serumih odpade ta pristojbina. 

Preiskava odstotka beljakovine. 

§8. 
Za preiskavo odstotka beljakovine se pobira 100*— 

Din pristojbine. Prosilec mora dati kontrolnemu uradu 
na razpolaganje potrebne količine seruma za vsak posa
mezni odstavek, naveden v tem pravilniku. 

Cepiva in ostala zdravila biološkega izvora. 

§9 . 
Za cepiva in ostala ' zdravila biološkega izvora po 

§ 1. zakona o kontroli zdravil biološkega izvora se pobira 
pristojbina za preiskavo, predpisano s pravilnikom o 
dolžnostih, pravicah, delokrogu in načinu izvajanja dr
žavne kontrole. 

Za število ampul do 100 se plača 100— Din, od 100 
do 1.000 Din 200— in za vsakih daljnjih 1.000 .ampul . 
po 100— Din. 

Za preiskavo cepiva v večjih posodah se plača za 
vsakih 1.000 gramov 10— Din. 

Banderole. 

§10. 
Razen zgoraj navedenih pristojbin mora plačati pro

izvajalec, oziroma njegov zastopnik po 1*— Din za vsako 
prilepljeno banderolo na vsako posamezno posodico 
(stekleničico ali ampulo), ki obsega katerikoli zdravilo 
biološkega izvora in spada pod kontrolo po zakonu po § 1. 

Centralni higienski zavod v i Beogradu in: šola za 
narodno zdravje v Zagrebu se oproščajo teh pristojbin 
pri pregledu glèdét sterilitete, jakosti in ostalega, kakor 
tudi pristojbine za banderole. Banderole bo v tem pri
meru drugačna od banderole, prilepljene na proizvode 
domačih ali tujih zasebnikov. 

Pobiranje in način uporabe pristojbin. 

' • \-': $12. 
Centralni higienski zavod v Beogradu in šola za na-, 

rodno zdravje v Zagrebu skrbita za vzdrževanje kon
trolnega urada; zato pobirati ti dve ustanovi predpisa
ne pristojbine po tem pravilniku sami in jih uporabljata 
za plačevanje stroškov za vzdrževanje kontrolnega urada. 

§13, 
Proizvajalec fetf njegov zastopnik" mora placati pred

pisano, pristojbino za kontrolo zdravil biološkega izvora 
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za banderolo tistega dne, katerega prevzame prekontro-
lirani preparat. Državni kontrolni urad ne sme izdati 
prekontrolirani preparat prej, nego se prepriča, da je 
plačana predpisana pristojbina. 

§14. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, katerega se 

objavi v »Službenih novinah<. '••-. .< 
V B e o g r a d u , dne 8. maja 1930. San, br. 7.417. 

Minister za socialno politiko in 
narodno zdravje: 

dr. M. Drinković s. r. 
Strinjam se s tem pravilnikom. 

O. br. 24.475, dne 15. maja 1930. . 
*• 

Minister za finance: ' | 
dr. S. Sverljuga s. r. 

60. 

Na podstavi § 22. zakona o kontroli zdravil biolo
škega izvora predpisujem v sporazumu z ministrom za 
finance in z ministrom za trgovino in industrijo 

Pravilnik 
o pristojbinah za dovolitve proizvajanja bioloških 

proizvodov.* ^ ' 

Členi . 
Za dovoljenje za proizvajanje zdravil biološkega iz

vora plača imetnik dovoljenja 5.ÒÓÓ Din pristojbine. 

Člen 2. . . , r ? 

Pristojbina se vplača p r i kaki državni blagajni.•,<**.' 
Vplačane pristojbine se smatrajo za izreden državni do
hodek, •••.. :r •.••'•• 

Člen 3. 
Dovoljenje za proizvajanje zdravil biološkega izvora 

.velja, ako je plačana pristojbina iz člena 1. ->; :-,;.-<o 

Člen 4. ; ! ' ' « ' • '•';'••"'••; 

Državni zavodi, k i proizvajajo zdravila biološkega/ 
Izvora, se oproščajo od plačila te pristojbine, .,'..'. 

Člen -б,-:1 --,,:• -,;ј ...,;. .:Л/, 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se objavi 
S »Službenih novinah«. 

У B e o g r a d u , dne 5. junija, 1930. S. ,br. 12.407,, 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje ,,,' 
Nikola Preka s, ^ 

* >Služb"ene. novine. Kraljevine Jugoslavije« z dne 
19, junija 19JUŠt. 1ШД*^ - ;Г v/ ; '..;.]t-3î -.;v'."~'-.'-: ,i 

61. 

Izprèmémbe in dopolnitve 
y pravilniku o zobozdravnikih in zobotehnikih.* 

Nà podstavi zakonskega pooblastila, danega mi v 
čl, 1. in 3. zakona o ustrojstvu ministrstva za narodno 
zdravje in čl. 33. zakona o uredbi, sanitetne stroke. 

, o d l o č u j e m : • i 

da se v pravilniku o zobozdravnikih in zobotehnikih 
z dne 28. avgusta 1919., H. br. 16.474, uvrste naslednje 
izpremembe in dopolnitve:* 

1 1. Pravico do zobozdravniške prakse z nazivom »zo
bozdravnik« dobijo od dne, k o stopijo v veljavo te izpre-

tmembe, samo doktorji celokupnega zdravništva, k i so se 
p o odsluženem, enoletnem ч stažu posebno usposobili za 
zûbozdrayiiistyo na. državnih klinikah in bolničnih zobnih, 
oddeikin kakor'tildi na zasebnih zobnih'klinikah, ki jih 
je odobrilo ministrstvo za narodno zdravje, ter zä čas 
enega' létà. ' ' "Г | : ' 

2. Poleg doktorjev. celokupnega zdravništva imajo 
.pravico do; zobozdravniške prakse tudi z nazivom >zo-
'.bozd£avnik« od.dne,.ko stopijo te izpremmbe v veljavo, 
samo ЋкЕ še vsi tisti, ki so se po opravljeni maturi v 
naši državi učili zobozdravništva na inozemskih fakulte
tah (ali njim enakih ustanovah) in dobili naslov doktorja 
zobne medicine ali zobnega kirurga in ko so po dovrše
nem šolanju prebili enoletni' staž na državnih zobnih-

'klinikah1'aH bMnfànîh' zobnih oddelkih:•' 

, .3 . . Doktorji zobne medicine, (in zobni kirurgi) mo
rajo svoj akademski naslov jasno in v celoti (brez okraj
šave) postaviti na firme in oglase. V ostalem se morajo 
držati, zakpqa. p osebnih imenih. 

4. Zasebne zobne, klinike smejo otvoriti samo dok-
tprji celokupnega zdravništva, ki so se specializirali za 
zpbozdravništvo po uredbi o specialistih in vršili pri
vatno. : zobozdjravniško prakso, še najmanj 5 let ali bili 
predhodno. V; državni službi kot zdravniki ; zobnih .klinik.., 
ali .bolničnih,oddelkov najmanje 3>leta, ter z dovoljenjem 
ministrstva : za narodno zdravje. 
: "Si'O/dné, ko stopijo te izpremembe v veljavo; se ne-

' ^ 0 1 1 . Л . ^ ^ | 9 Е ае$Шлп praiviçà dentistične prakse* 
iKvaëmâi; tiste,-.'ki dokažejo, da so pred'"prvôîia januar
jem 1927. ' vstopili v strokovno šolo, iki dobijo po oprav
ljenem izpita (predvidenem v čl. 5. pravil) pravico do 
dentistične prakse s tem, da morajo, фо; svojo i pravico, 
okoristiti najdalj do 1. januarja 1930. ; 

; 6. Tistìm, kii ep.diojdej đ o b f f i - p 1 ^ ^ " wbozdjravni^e 
|tt_ dentistócne praukse, se priznava ta pridobljena pravica 
ijhidï nadalje. :'~ ~*' ~~" 

S'«o Odločbo gié zamenjuje določba Z. br . 57.630 z 
e 22: decembra Ì 926 . ' i ; •••-••••••. 

C Ta odločba naj se objavi v »Službenih novimali<. 

f V B e o g r a d u , dne 30. marca 1929., Z. br . 16.138^ 

j flliiiieter za п а г о ф м 2>drayieS 
l dr. Kralj e, K, 

• .•£ >Sju?bene,( novine Kraljevine Jugoslavije« z dne 
№ЏшЦ 19зо.г št, Ì36^LI* ]':'y'.•'./::'!~:\\ -
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62. 

V zvezi z navodili t; bit. tfl9.#12/0 z dne 4. decem
bra 1929. in z izpremembami ' in- dopolnitvami y njih 
I. br. 10.665/0 z dne 7. aprila 1930.y ter po izkateat po
trebi predpisujem to-le ••••.; 

izpremembo in dopolnitev 
v navodilih o pristojnosti za posle resora mmistr-: 
stva za trgovino in industrijo I br. 36413/0 z dne 

4. decembra 1929.* . . ;,, ; 

V navodilih I. br. 36.413/0 z dne 4. decembra 1929.; 
ве izpreminja to-le: 

V členu 12. na koncu odstavka pod b) se postavlja 
namesto podpičja (;) vejica (,) in se dostavljajo besede: 
>izvzemši povečanja kapitala do vštetih 2,500.000'— za 
družbe, ki se bavijo s sprejemanjem hranilnih vlog (od
stavek a) točka 4«. •••••• • < • — • « • 

V B e o g r a d u , dne 28. maja 1930. I. br. 16 245/0. 

Minister za trgovino in 
industrijo 

Juraj Demetrović s. г. 

64. 

Razne objave iz „Službenih 
u 

63. 

Naredba 
o dopolnitvi II. dela nevarnostne tabele.' 

novm 
Sterri*«, Ï47 z dne 2. julija 1930.: 

Odlok ministrstva za finance z dne 18. junija 1930.: 
Premeščen je na prošnjo: K a l i n I v a n , katastrski 
pomožni geometer v 4. .skupini II. kategorije pri ka
tastrski upravi v Novem mestu h katastrski upravi y 
Ljubljani. ; . . 

Na podstavi § 30. zakona o zavarovanju delavcev z 
dne 14. maja 1922. (»Službene novine« št. 117) in pred
loga komisarja Osrednjega urada za zavarovanje delavcev 
z dne 3. maja 1930. 

Številka 148 z dne 3. julija 1930.: 
Odlok ministrstva za notranje posle z dne 23. junija 

1930.: Premeščeni so po službeni potrebi: h kraljevski 
<Ì*isanski upravi Dravske banovine: V e r b i č F r a n c , 

višji pristav v 7. skupini I. kategorije pri sreskem na
čelstvu v Ljubljani; k sreskemu načelstvu v Ljubljani: 
S i n k F r a n c , pristav v 8. skupini I. kategorije pri 
kraljevski banski upravi v Ljubljani; k sreskemu na
čelstvu v Litiji: S k a l e O t m a r , višji pristav v 7. 
skupini I. kategorije pri sreskem načelstvu v Novem 
mestu. 

K n j i g a , k i jo je p r e p o v e d a n o u v a ž a 
t i i n r a z š i r j a t i . Z odlokom ministrstva za no* 
tranje posle z dne 24. junija 1930.: I. br. 18.230, je pre
povedano uvažati v našo državo in razširjati v njej 

J knjigo »Mord und Justizmord«, ki jo je v založništvu 
»Süddeutsche Monatshefte« G. m. b. H. München, izdal 
v Berlinu v nemškem jeziku dr. Miloš Boeičević. 

o d r e j a m : 

gtevilka 149 z dne 4. julija 1930.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 12. junija 
1930.: Napredovali so: v 3. a skupino L kategorije: dr. 

1. Da se v II. delu nevarnostne tabele, predpisane i M u n d a A v g u s t , namestnik višjega državnega to-
z naredbo ministra za socialno politiko z dne 21. junija 
1922., št. 3159,. o ustanovitvi nevarnostne tabele za ne
zgodno zavarovanje in o postopku pri uvrščanju poslov v ; 
razrede in nevarnostne odstotke (>Služb. novine« št. 167) ; 
ustanovi nov odstavek 426a, ki se glasi: i 

»odstavek 426a. — Radio-emisijske postaje — IX. ne- I 
varnostni razred. \ 

Obeležje večje nevarnosti: ako se opravljajo tudi 1 
dela pri montiranju anten in priključkov radioaparafov j 
ali ako je neposredno pri visoki napetosti zaposleno 
yečje število delavcev.« 

2. S to naredbo določena dopolnitev nevarnostne 
tabele z dne 21. junija 1929. stopi v veljavo od amt ka
terega se razglasi v »Službenih novinah«. 

V B e o g r a d u , dne 11. junija 1930.; St. br. 20.717. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje: 

Nikola Preka s. r. 

] žilca v Ljubljani, in L e v i č n i k A l b e r t , sodnik 
; apelacijskega sodišča pri višjem deželnem sodišču v 
j Ljubljani, oba v 3. skupini I. kategorije; v 3. skupino 
; I. kategorije L a v r e n č a k V i l k o , namestnik dr-
j žavnega tožilca v 4. a skupini I. kategorije v Ljubljani; 
j v 5. skupino I. kategorije: K o m o t a r M e t o d , sod-
\ nik okrajnega sodišča v Murski Soboti v 6. skuDini L 

kategorije. 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 19. junija 

1930.: Upokojen je na prošnjo V i d i c O t o n , sodnik 
okrožnega sodišča v 3. skupini I. kategorije pri dežel
nem sodišču v Ljubljani. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z 
19. junija 1930., št. 136/LL 

*« »Službene novine kraljevine ДцшаЈшше \ 
IS, ЈцдЦа, 193Ц* St, 

dne 

Številka 151 z dne 7. julija 1930.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. junija 
1930.: Napredovali so pri dravski finančni direkciji za 
finančne svetnike V 4. a skupini I. kategorije: Š a v n i k 
A n g e l , S u š e č S t e f a n , D i e t z I v a n in P e r 
no H i n k o, vsi finančni svetniki v 4. skupini I. kate
gorije iste finančne direkcije; pri finančnem inspekto
ratu v Mariboru: za finančnega svetnika v 4. a skupini 
I. kategorije S e d l a r A v g u s t , finančni svetnik v. 

[ftT Г?ffi*еЕРЈ$¥* fafeffi inšpektorata,, 
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Šterilka 153 z dne 9. julija 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. junija 

1930.: Napredoval je pri dravski finančni direkciji za 
višjega sekretarja: K a n d a r e E m i l , finančni sekretar 
iste direkcije. 

Ukaz Njegovega, Veličanstva kralja z dne 6. junija 
1930.: Napredovala sta v odseku za računovodstvo drav
ske finančne direkcije v Ljubljani za računska inšpek
torja: H a b j a n J a n k o in H a r t m a n F r a n c , račun-
eka kontrolorja iste direkcije. 

Številka 154 z dne 10. julija 1930.Ï 
Premeščeni so po službeni potrebi: k glavni carinar

nici aa Ljubljani: za carinskega kontnolorja S t e g i č 

D r a g o l j u b , carinski kontrolor pri carinarnici v Beo
gradu, in za carinskega kontrolorja P a v l i n i Č O t m a r , 
carinski kontrolor pri carinarnici na Jesenicah; k cari
narnici I. reda na Jesenicah: m carinarskega kontrolorja 
C v r k o v i б D r a g o m i r , oarinaki kontrole* pri cari
narnici v Beli cerkvi. 

Številka 155 z dne 11. julija 1930.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 20. marca 
1930.: Upokojen je vojaški duhovnik R a n t Hu b e r tj 
uradnik 4. skupine 1 kategorije. 

V 

Izdaja kraljevska beneka uprava Dravske banbvülcrj njen predstavnik in odgovorni üre 
Silke Is »leg«; i t a »Metku« i ЦввдпЦ п]«ц fijsditavn&i 0 |шс 

"Pobar Robert v ' Ljubljani, 

.:A 



Poštnina plačana v gotovini. 

K R A L J E V I N A J U G O S L A V I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

15. kos. V LJUBLJANI, dne 30. julija 1930. Letnik 1. 

V S K B 
65. Uredba o ureditvi obmejnega prometa z Madžarsko. 
66. Uredba o izvrševanju nadzorne oblasti nad občinami s se

dežem banskih uprav. 
67. Pravilnik o Katastrskem premerjavanju. 
68. Popravek v zakonu o položajih in o zvanjih itd. uradnikov 

ministrstva za trgovino in industrijo. • 
69. Popravek k uredbj o tarifah za upravitelje konkurzne mase. 
70. Pravilnik seje za sklep ustave islamske verske zajednice. 
11. Izpremembe in dopolnitve v pravilih za drž. strok, izpit 

uradnikov ministrstva za trgovino in industrijo. 

I N A : 
72. Razpis. (Uvozno oarinjenje gnjati.) 
73. Razpis o potrdilih o izvoru blaga naše trg. zbor. v Solunu. 
74. Izpremembe v pravilniku o zbiranju prispevkov za po

gozdovanje. 
75. Imenovanje članov v banski svet Dravske banovine. 
76. Razglas o priobčevanju službenih objav. 
77. Razglas o policijski uri v srezu Čabrui 
78. Naredba o pobiranju taks. v zdravilišču Bled. 
79. Razne objave iz »Službenih novin«. 

Uredbe osrednje vlade. 

65. 

Na podstavi § 2. zakona o trgovinski pogodbi med 
kraljevino Jugoslavijo in kraljevino Madžarsko, skle
njeni v Beogradu dne 24. julija 1926. (Službene novine 
z dne 25. decembra 1929., štev. 302) CXXVIII. (Uradni 
list z dne 27. marca 1930., štev. 193/43), predpisujemo to 

Uredbo 
o ureditvi obmejnega prometa z Madžarsko.* 

§ 1. 
Zaradi izvrševanja se objavlja zapisnik, sklenjen v 

Beogradu dne 1. oktobra 1929. na podstavi čl. 17. odredb 
o specialnih ugodnostih, danih obmejnemu prometu v 
prilogi A trgovinske pogodbe med kraljevino Jugosla
vijo in kraljevino Madžarsko z dne 24. julija 1926. 

Ta zapisnik se glasi v prevodu: 

Z a p i s n i k 

o izvrševanju člena 17. priloge A trgovinske pogodbe 
(določila, ki se • nanašajo na posebne ugodnosti, dane 
obmejnemu prometu), sklenjene med kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in kraljevino Madžarsko dne 24. 
julija 1926. v Beogradu. 

Ža izvrševanje določil člena 17. priloge A k trgo
vinski pogodbi, sklenjeni med kraljevino Srbov, Hrva
tov in Slovencev in kraljevino Madžarsko dne 24.,julija 
1926. v Beogradu, sta obe vladi določili svoje delegacije, 
in sicer: 

Vlada kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev: 

• * »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
2. juniia 1930.. štev. 122/XLVL 

\ 

g. dr. Stanka Erhartiča, šefa odseka ministrstva ia 
zunanje posle; ! 

g. dr. Milorada Vlaškalina, inšpektorja ministrstvi» 
za notranje posle; ; 

g. Gjordja Fotića, inšpektorja ministrstva za firiance; 
g. Dušana Trajkovica, sekretarja ministrstva za fi

nance; 
g. dr. Dragotina Nikolića, pripravnika ministrstva 

za zunanje posle. ' 
Vlada kraljevine Madžarske: 
g. dr. Žila de Bola, sekretarja poslanstva; 
g. Ladislava Hertelendija, sekretarja ministrstva zà 

zunanje posle; 
g. dr. Sarla Štauba, sekcijskega svetnika ministrstva 

za finance; . ? ' ' : ' 
g. Štefana Rajsa; generalnega inšpektorja ministr

stva za finance; < :••-.<•••> 
g. dr. Amçna Polcerja, sekretarja ministrstva za 

notranje posle; •' ' 
ki so se, ko so preiskali razmere nâ licu mesta, spo
razumeli o naslednjih določilih: « / 

,. s'1-. .' . -
Za obmejna pasova, predvidena v členu 1. priloge .4 

k trgovinski pogodbi, ki obsega oflredbe o specialnih 
ugodnostih, danih obmejnemu prometu in ki se v dalj
njem besedilu tega zapisnika nazivajo s skrajšanim,iz
razom »odredbe«, se smatrata ozemlji med mejno črjo 
in črtami, katerjh točen opis je v prilogi štev. 1. tega za^ 
pisnika. ' ., , ••'••:•; 

Priloga štev. 2. tega zapisnika, obsega seenamek 
vseh krajev, ki se nahajajo,v dotičnih obmejnih pasovih, 

: ' ' . ' . . : : . / . ! ; ; ; § 2 . ' ' " ' ; , ' ' • ; ' . 

Za promet med obema obmejnima pasovoma služijo; 

prehodne točke, označene v prilogi štev. 3. tega za
pisnika.: . . ,.. 

Prehodne točke, obsežene v omenjeni prilogi, so' 
porazdeljene po njihovem namenu na tri kategorije, 
in sicer:. 
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Prehodne točke I. kategorije za carinska pota, o 
katerih je govor o odstavku 2. člena 3. priloge C trgo
vinske pogodbe, služijo: 

a) za promet-oseb, opremljenih z rednimi potnimi 
listi in za promet živine,- prevoznih sredstev in pred-
metov po občih pogojih obstoječih carinskih predpisov 
o, mednarodnem prometu, ki BO v veljavi, na ozemlju-
obéh "Strank pogodnic;,, , 

b) za promet prebivalcev, obeh obmejnih pasov, 
opremljenih z »obmejnimi kartami«, predvidenimi. v 
členu 6. odredb ali s »prepustnicami«, o katerih je go
vor V členu 9. odredb, kakor tudi za promet predmetov, 
omenjenih y členih 2. in. 3. odredb, ter s pogoji, tam 
omenjenimi; v 

c) za promet lastnikov in zakupnikov dvovlastnih 
posestev, opremljenih z >dvoylastniškimi prehodnicami«, 
predvidenimi v členu 7. odredb, in članov njihovih rod
bin, in njihovih pomagačev (sluge, nameščenci, delavci), 
kakor tudi za pregon njihove živine in promet pred
metov, omenjenih y členu 5. odredb, s pogoji, tam pred
videnimi. 

Prehodne točke II. kategorije služijo: : 
. za promet oseb in za promet predmetov, omenjenih 

zgoraj v odstavkih pod b) ine), 
Prehodne točke III. kategorije služijo: . 

, izključno za promet oseb in promet predmetov, ome
njenih -zgoraj pod b) in za promet oseb, omenjenih v 
ČJenuA odredb^ : • 

S skupnim sporazumom se lahko ukinejo tiste pre
hodna točke, naštete y prilogi Štev. 8. tega zapisnika, 
ki, bodo pozneje postale odveč. Po drugi strani pa bo 
moči v slučaju- potrebe e skupnim sporazumom ustano-
vj^npve, ргећоДпс. točke, ali izmenjati .kategorije pre
hodnih, točk, določenih s tem zapisnikom. 
„,,, Kar se tiče mostov.in mostičev kot prometnih sred

stev na prehodnih točkah, naštetih v prilogi štev.. 3. 
tega zapisnika, se uporabljajo ustrezajoče odredbe kon
vencije o čuvanju in vzdrževanju mejnih cest, potov in 
mostov, sklenjene dne 24. julija 1926. v Beogradu. 

„ ; ; ' . ; ' . . . ' . ' . " , : . . - i * . • 
. ! Lastniki in zakupniki dvovlastnih posestev, ki so v 

trenutku, ko stopi ta. zapisnik v veljavo, že uživali ugod
nosti, dvovlastniškega režima, smejo uživati ugodnosti, 
določe.ne v odredbah,. tudi - v. slučaju, da se, kraj njiho
vega rednega stanovanja ali kraj njihovega dvovlastnega 
Pftee t̂va nahaja izven obmejnih pasov, določenih v § 1. 
tega zapisnika^, 

" ". § 4 ' 
"Prebivalci obmejnih pasov, opremljeni z »obmejnimi 

kartami«, določenimi v členu 6. odredb in predpisanimi 
v § 9. tega zapisnika, ki želijo prenesti za svojo hišno 
potrebo iz obmejnega рава druge stranke pogodnice v 
svoj lastni pas predmete in proizvode, navedene v čle
nu 2. odredb, morajo nameravani prenos ustno prijaviti 
oblastvu, oziroma organu, ki vrši carinsko kontrolo na 
dotični prehodni točki. 

Proizvodi, omenjeni v točkah 1., 2., 3., 4. In 5. člena 
odredb, se smejo prenašati tudi v količinah, potrebnih 
Za daljši čas nego za en dan, toda najdalje za 7 dni, in 
sicer s pogojem, da uvoznik to potrebo dokaže pristoj
nemu carinskemu oblastvu. 

Carinska odprava imenovanih predmetov in proiz
vodov se vrši po uradni dolžnosti in na osnovi ustne 
deklaracije brez .plačila carinskih davščin in dragih 
taks, pa tudi brez plačila taks po zakonu o taksah. 

Izvoz in uvoz, v oomejnem prometu vseh: predmetov, 
navedenih v.'točkah 1. dö 5. člena 3. odredb,' sé dopušča 
samo na prehodnih točkah L. in II. kategorije, priloge 
štev. 3. tega zapisnika.. Ponovni uvoz imenovanih pred-

, metov v obmejni pas njihovega izvora se mora vršiti 
vedno na istih prehodnih točkah, čez katere je bil iz
vršen njih izvoz. '". ' ' ' ~ 

0 priliki izvoza takih predmetov mora njihov last
nik (deklarant) narediti ustnb' prijavo pristojni' carinar-
nipi ali carinskemu oddelku svoje lastne države, (na 
Madžarskem organom carinske straže): Carinsko oby 
lastvo, t"ó je dotični Organ, izvrši na osnovi te ustne'pri-' 
jave po uradni dolžnosti carinsko odpravo" teh pred
metov in izda lastniku (deklarantu) carinsko deklaracijo. 

Pristojna carinska òbiastva lahko v upravičenem 
\ slučaju zahtevajo pismeno jamstvo ' za dotične carinske 
davščine. ; ., 

Povratek predihetbv, izvqzenih na podstavi člena 3. 
odredb, v obmejni'pas njihovega izvora, sei mora izvršiti 
v naslednjih obrokih, računaje od dne njihove cärinsk'*5 

odprave: " .•-. 
za predmete, navedene v točki 1. člena 3. odtédb, 

rok Šestih dni; ' ' - ' ' ( 

za predmete iz točke,2.v3., 5. istega člena, rok treh 
mesecev, za predmete' iz' točke 4. pa je rok povratka 
30 dni. ;' ' ; "••'• 

Zaradi olajšanja kontrolo prometa imenovanih pred
metov se določajo glede'glavnih proizvodov naslednje 
proporcije predelovanja od uvoženih in izvoženih si
rovih: ' - ' : ' 

pri pšenici 65—75% moke, 50—60% zdroba; 
pri rži in jernenü"70—75% moke, 60 do 65% kaše; 
pri koruzi 70—80% moke, 50—60% zdroba; 
pri ajdi 55—60% moke;'' 
pri prosu 60—66% kaše; J 

pri bučnem semenju 30^-40% olja; 
pri lanenem: semenju 20—25% olja; 
pri repnem semenju 25—30% olja; 
pri maku 25—35% olja. 
Stranski proizvodi imenovanih predelanih izdeUtov 

se smejo seveda tudi uvažati brez plačila carinskih 
davščin in taks. ........ 

Pregon živine iz obmejnega pasa ene stranke po
godnice na pašo v .obmejnem pasu druge stranke po
godnice se bo mogel "vršiti po' členu 4. odredb samo na 
prehodnih točkah; naštetih' v I. in II. kategoriji priloge 
štev. 3; tega zapisnika.. Taka živina se mora vračati 
vedno čez isto prehodno točko," čez katero 'je Šla. 

Kar se tiče carinske odprave omenjene živine, «e 
uporabljajo določila iz prvega in drugega odstavka § 5. 
tega zapisnika. 

Za pregon te živine veljajo razen gornjih predpisov 
še tudi specialne odredbe, 

Kolektivno potrdilo, ki'ga izdaja oblastvo občine 
izvora na osnovi točke 2. člepa 9. odredb o živalskih kuž
nih boleznih, se'izdaja'lastriiku v štirih identičnih iz
vodih. Lastnik (deklarant) mora izročiti po eden izvod 
teh potrdil pristojnim carinskim oblastvom (carinarnici 
ali carinskemu oddelku)- obeh strank pogodnic, kakor 
tudi občinskemu oblastvu, na čigar ozemlje'se vodi ži
vina na pašo. Na podstavi-tega potrdila izvrše carinska 
oblastva carinsko; odpravo, ki jo potfde istočasno na po
trdilu samem. 

< 

.iï 
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Ako se goni živina v obmejni pas druge'ииапм«.,. 
godnice na dnevno pašo ali za dobo do 7 dni, izvzemši 
živino dvovlastnika, ki je zabeležena v dvovla9tniški pre-
hodnjci lastnika, sé more opraviti njena carinska odprava 
samo za maksimalno dobo 30 dni, rok, ki je po točki 2. 
člena 9. odredb o živalskih kužnih boleznih predviden za 
veljavnost kolektivnega občinskega potrdila. Carinska 
odprava se sme na osnovi novega potrdila podaljšati za 
nadaljne rokove po 30 dni. 

Lastnik (deklaiant) živine, ki se je mudila na paši 
v obmejnem pasu druge stranke ;• pogodnice za čas od ; 7 
dni do 6 mesecev, mora prijaviti povratek omenjene 
živine v obmejni pas njenega izvora istim carinskim, 
oblastvom, ki so izvršila odpravo o priliki prvega pre
hoda. Carinska oblastva izvrše, kp ugotovijo, da se vra
čajo iste glave živine, novo carinsko odpravo in vrnejo 
lastniku varščino, položeno za carinske davščine. , i 

Rok 6 mesecev se mora računati od dne carinske od
prave živine o priliki njenega odhoda, - , 

Vsak prehod meje (izhod. aH uhod) živine,: ki se 
goni na dnevno pašo ali za dobo 7 dni, se potrdi na ko- : 
lektivnem potrdilu s strani organov, ki vrše kontrolo na 
dotični prehodni točki. 

Prodaja živine za čas, dokler se nahaja na paši na 
ozemlju druge države, je prepovedana. 

Za živino, ki je na ozemlju druge države poginila, ali 
se je morala zaklati po nujni sili, se izroči carinskim 
oblastvom, za vsako glavo posebej potrdilo, veterina rja • 
ali občinskega oblastva, na čigar ozemlju je bila živina 
na paši. 

Meso in koža živine, ki je bila na paši v sili zaklana, 
sta oproščena uvozne in izvozne, carine s pogojem, da ; 
lastnik (deklarant) predloži carinskim oblastvom potrdi
lo, izdano od dotičnega občinskega oblastva, da so ti pro-
izvodi od glav, ki so obsežene v kolektivnem potrdilu in , 
so bile zaklane v nujni silL 

Kože živine, k̂i je poginila na paši, se smejo tudi 
prenesti v obmejni pas izvora prosto carinskih! davščin 
in taks, ako jih spremlja potrdilo o izvoru in zdravju 
dkladno s členom 2. odredb o živalskih kužnih boleznih. 

Ako se živina, odvedena na pašo na ozemlju druge ; 
države, ne yrne v roku 6 mesecev, kakor, tudi ako se ne ; 
vrne vsa Živina, ki je navedena v kolektivnemi potrdilu, 
ter se primanjkljaj ne more opravičiti, postopajo carin
ska oblastva po svojih odnosnih veljajočih avtonomnih 
predpisih. 

• • § ? . • • • • • • • . . -

Zdravstveno stanje vse živine, ki preide v obmejnem 
prometu iz enega v drugi obmejni pas.'in'o''kateri"jè 
govor У točki li člena 3̂  in v Členu 4., kakor tudi v od
stavku a) člena 5. odredb, se kontrolira tako. kakor ''je : 
predvideno v Členil Ö. odredb o živalskih kužnih boleznih. • 

. • S . . . : - . . • • • _ • ' § 8 . • • - • • • ; ' - . . . ^ - i 

: ' Lastniki (zakupniki), dvovlastnih posestev, ki se po
služujejo prehodne točke tretje kategorije^'omenjene y; 
prilogi Stev.l 8 tega zapisnika, smejo čez to prehodno i 
točko carine in vseh taks prosto spravljati naravni gnojj 
v feoličinahj potrebnih ža gnojenje zemljišča ni), oni strà- ? 
ni meje. '" ' • . , '• ' ' ' '• ' I1'"' 1 

•:,' ' . ' . . ' / • ' • v . " . ' 4 . • • - - H • ' • " • ' • " , ; " ; ' : ' / ; . ; ! ; t . ; :;:? 
' iobmejhe karte«, predvidene v členu 6l. odredb, ki • 

sluzjo prebivalceni obmejnih pasov za dokument ža uži-j; 
vanje ugpdnosti, danih obmejnemu prometu, mprajo ; biti ' 
enake obrazou, priloženemu temu zapisniku;pod'štev«, 4. \ 
in Imajo v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev platni- ;• 

(л. temno-iuyare parve, v kraljevini Madžarski pa syetlo 
iejieue ba. vo. , , 
'..' • ' . V •_' .'..§1.0;. . ,... .;,,'. ;,:;,.:, :.,, 

„Dvovlastniške prehodnice«, predvideva v členu 7. 
odredb, ki naj aluzijo lastnikom (zakupnikom) dvovlast-
niških posestev kot dokument za uživanje ugodnosti, da
nih dvovlastniškemu režimu, so enake obrazcu, prilože
nemu temu zapisniku pod štev. 5, in imajo v kraljevini 
Srbovj Hrvatov in Slovencev platnice sive barve, v kra< 
Ijevini Madžarski pa svetlo-rdeče barve. 

»Dvovlastniške prehodnice«. izdajajo ista oblastva, ki 
izdajajo »obmejne karte<i in sicer.tako, daljih overijo ? 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev pristojne carinar
nice, v kraljevini Madžarski pa pristojni odseki! carinske 
S t r a ž e . . . ..- • :•< •; • -': ,: 

Izdajajo se lastnikom1(zakupnikom) dvovlastnih po
sestev na osnovi1 potrdila o njihovem dvovlastniàkem 
svojstvu, predvidenega v drugem odstavku člena 7. od* 
redb. To potrdilo izda na osnovi ustne prošnje -brec 
plačila kakih taks občinsko oblastvo, na čigar ozemlju je 
dotično dvovlastniško posestvo. i ' 

-Očinska oblastva smejo pobirati1 samo stroške za ti
skanje obrazcev iteh potrdil kojih obvezni obrazec Je 
priložen temu zapisniku pod štev'. 6. . : i 

Za eno in isto dvovlastniško posestvo ве sme izdati 
samo eno potrdilo, predvideno v sprednjem odstavku, 
in temu primerno samo ena »dvovlastniške predhodni
ca«. Omenjeno potrdilo se zahteva o priliki izdaje vsake 
»dvovlastniško prehodnice«. 

»Dvovlastniške prehodnice«, lastnikov (zakupnikov), 
katerih dvovtastna i posestva so presekana z mejno črto, 
so posebej obeležena' z rdečo diagonalno Črto £ez platnice. 

Ko se izdajajo» dvovlastniške prehodnicec, se morajo 
o njih na dotični strani vpisati vse »obmejne karte«, iz
dane članom rodbine in pomožnemu osebju (sluge, na
meščenci, delavci) dotičnega lastnika (zakupnika) dvo» 
vlastniškega posestva. V teh »obmejnih kartah«, pa' ee 
zapiše številka dotične »dvovlastniške prehodnice«, k&t 
kor tudi irne1 njenega lastnika. • J 

Da bi s> moglo razpolagati z evidenco dvovlastnih 
posestev, sestavijo odgovarjajoča oblastva obeh etrank 
pbgodnicyki so ^ristojh^zaiz'dàjan'je-jdvóvràstnlskih pré-
hödhic«7 V prïhbdnjëhï mesecu decembru točne sežnamr 
ké; dvbvlastniških ' posestev, k i še nahajajo' na njlhoveni 
področju ter pripadajo državljanom, oziroma so v^akup'û 
državljanov'drugë'strahkë pogođnicev 1er jih Izmenjajo 
medsebojno po'nèposredn'jì'poti v tëku istega meseca. 
Omenjena oblastva bodo priobčevala druga drtigi ' y te
ku' mèsècà decembra vsakega; leta eventualne izpremém-
be y'teh'sèzrià'mkih. Ti se'zhâmki, redno podpisani, mo
rajo" bïtiënaki-obrazcu, priloženemu temu zapisniku pod 
M ^ r , n , . i /• • ' •• - •••• ; 

štev. 7. 
§ 11 

:,.,. >Propustniče<».p.re^vi(iepe y členu ;9. odredb,;ki naj 
služijo prebiyalcéjn pbméjnih pasoykotdokument za iz
jemno trodnevno bivanje, v obmejnem pasu druge sjtranr 
ke . pogodnice, morajo biti enake, phrazpu, preloženemu 
temu zapisniku ppd štev. 8L ta imeti v, kraljevini Srbov, 
Hrvatov in, Slovencev piatpice bele baryé, v knaljevinl 
jjfadžarskipa syetltKtumene barye.. ; .:' :..,' V ; ; ^ h 

/Oblastva, pristojniji za izdajanje çraenjènjh »propuett-
i i i ç t . s p : / / , ^ . . / ^ ^ /.'..,',"•,'•, '..i'i,....'.'v;,.%'...i,/./'.'.>,,.; 

V obméjbém pa'sü kraljevine Srbov,Hrvatov in Slo? 
vencev; šefi,obmejm^.pDHoy8kih:.^m^sarijatoy, ,y; grezih 
pa,.jkje.r pi teb ;kqmisarjjatny., ' ,»traresinei лфУа^пЦ^.рћЦ^ 
ste4pr.ye!stopniö*..i . : ' . ." ' ; :','';,!•,'..,,•, -•.'••.'•.'••';• :•.-• .'-'Ì ... !, 
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V obmejnem pasu kraljevine Madžarske: 
Šefi policijàkm uprav ш njihovih oddelkov za ozem

lja občin, v kojih področjih imajo svoj sedež; za druge 
občine starešine občeupravnih oblastev I. stopnje in, 
izvzemši za ozemlja obmejnih občin, v katerih je oddel
kom carinske straže poverjena kontrola nad prometom 
oseb, šefi teh oddelkov. 

Prehod meje (izhod in povratek) na osnovi pro-
pustnice« se sme vršiti samo na prehodnih točkah I. in 
II. kategorije, naštetih v prilogi štev. 3 tega zapisnika: 
Prehodna točka, na kateri se sme meja prestopiti, mora 
biti v vsaki izdani »propustnici« naznačena. 

»Te »propustnice« se izdajajo in vidirajo brezplačno. 
Izdajati se smejo samo v nujnih in važnih slučajih 

kakor n. pr.: smrtni slučaj ali nevarna bolezen v rodbini, 
nujen poziv pred sodišče, katerega sedež je v obmejnem 
pasu druge države, in nujen posel, ki bi izzval riziko ve
like materialne važnosti za prosilca v slučaju njegove 
odsotnosti. 

Razume se, da se smejp »propustnice« izdajati samo 
osebam, ki imajo svojstva, predvidena za dobivanje »ob-
mejnih kart« s poslednjim odstavkom člena 6. odredb. 
»Propustnice« se tudi ne smejo ozdajati osebam, katerim 
je odbito izdajanje »obmejne, karte«, oziroma »dvovlast-
niške prehodnice« ali katerim so bili taki dokumenti od
vzeti ali uničeni. : ' 

. J : , . i ; ' . : ' . . ".'-••' § 1 2 . .• . . - . 

• >Obmejne karte«, »dvovlastniške prehodnice« ' in 
propustnice« se ne morejo izdajati državnim uslužben
cem samoupravnih teles in osebam, ki so v aktivni vo-
iaški službi. 

• , § 1 3 . ' .. • .;. 

Skladno z drugim odstavkom člena 10. odredb do
stavlja oblastvo, ki izdaja »obmejne karte«, te "karte z 
namenom, da jih opremi s potrebno vizo, pristojnemu 
oblastvu druge stranke pogodnice, po uradni dolžnosti in 
brezplačno s posredovan jem. kontrolnih organov na meji. 
Ti. organi sp v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev 
oddelki finančne kontrole, v kraljevini Madžarski pa od- -, 
seki carinske-'straže. »Obmejne karte« se morajo, ko so 
bile opremljene s potrebno vizo, vrniti po isti poti.obla-
etvii, ki jih je Izdalo. ' : . . . ' 

Nova »obmejna karta« se izroči, nosilcu v zameno za 
•taro kartoi, ki jo odvzame oblastvo; ki jo. je izdalo. 

»Obmejne karte« se izdajajo samo 1. dne januarja 
»sakega leta, z veljavnostjo za 6 mesecev, in se lahko 1. 
dne julija istega leta podaljšajo za isti rok, takp,;da bo 
paogla ista karta služiti 12 mesecev tistega leta,, v kate
rem je bila izdana. ( 

»Obmejne karte« sme na osnovi člena 116 odredb od
vzeti samo tisto.oblas.tvo, ki jib. .je izdalo- ' . _ • . . ; 

Âku se pogoji, pod katerimi je obläatvo druge stran
ke pogodnice vidiralp >obmejno kârtb«, izpremene', sme 
to oblastvo svojo lastno vizo samb uničiti in s tem od' 
vzeti-hjeûému lastniku pravico dO. prehoda na ozemlju 
dotične države: V tem primeru mora doticuó oblastvò 
karto, köje veljavnost Je z uni5énjéni vize razveljavilo, 
dostaviti takoj oblastim^ druge stranke pogodnice, ki Jo 
je izdala, in jo istočasno pfsmeno • in ' uradnim potom, 
predvidenim v prvem odstavku tega paragrafa, obvrestiti 
O'̂ ažlo^ft uničenja vize, ;;. ' ; * •''.'. 
• • Ako je-proti imetniku: tako uničene, »obmejne karte« 
trveden postopek,; na katerega podstavi Je ta, iinétnik nà 
ozemlju tuje -stranke pogodnice. pridrzäÄ'V: zaporu, se 

mora ta okolnost tudi omeniti v obvestilu; predvidenem 
v predhodnem odstavku. 

§ 14. 
Odredbe člena 13. tega zapisnika o »obmemih kar

tah« se uporabljajo na isti način tudi na «dvovlastniške 
prehodnice«, toda s to razliko, da se te prehodnice. ki 
veljajo leto dni, zamenjajo enkrat na leto. Postopek gle
de izdajanja in vidiranja teh prehodnic mora biti do
vršen do 15. dne februarja vsakega leta, zamenjava no
vih kart za stare pa mora biti dovršena najdalje do 1. 
dne marca vsakega leta. -

,§1.5, 
Prehodne točke, na katerih sme oseba redno presto-, 

pati mejo, morajo biti • označene v »obmejni karti« ali 
»dvovlastniški prehodnici«, ki mu je izdana. 

Enemu imetniku »obmejne karte« se ne more dovo
liti več nego ena prehodna točka, izvzemši še eventualni 
prehod po železnici v slučaju potrebe. 

Tudiv »dvovlastniških prehodnicah« lastnikov (za
kupnikov) dvovlastiiih posestev sme biti v načelu vpisa«-
na samo ena prehodna točka. Tistim lastnikom (zakup
nikom) dvovlastnih posestev, ki se poslužujejo prehodne 
točke tretje kategorije, pa severne v slučaju potrebe vpi
sati še ena prehodna-točke;druge ali prvè kategorije, ki 

• s*e nahaja v bližini. 
Lastniki {zakupniki) dvovlastnih posestev uživajo o 

priliki prehoda meje na prehodnih točkah druge in prve 
kategorije iste ugodnosti, kakor prebivalci obmejnih pa
sov, umetniki »obmejnih-kart«. * ' • 

: Prehod meje se sme vršiti med solnčnim vzhodom in 
Potočnim zahodom, to je v mesecih januarju in decembru 
od 7. do 18. ure, v februarju in novembru od 6. do 19. 
ure, v -marou, septembru' i« oktobru od 5. do 20. ure, v 
aprilu in avgustu od 4. ure do 20. ure, in v maju, juniju 

• in juliju od'4. do 1\-r-ure'.••••"••••• 
' z Prehod se vrši tako, da se morajo osebe, ki so prer 
šle Čez mejo na ozemlje druge stranke pogodnice, vrniti 
v obmejni pas svojega stalnega bivališča najdalje do zgo
raj določene ure. Izjema dd. tega predpisa se dopušča 
v slučaju, kadar >se prehod meje vrši s prometnimi sred
stvi, z določenim-voznim redom (Železnica in ladja). 

'.'.'••;,.'•• . . '.'\ V " : : ; M e . , •. •: " ' / ' . . . • • " • i ' - -

Lastniki ali zakupniki kmetijskih posestev, preseka-
nihz mejno črto,, člam njihpvih rodbin in njihovo osebje 
smejo, ako.na njihpyem poaeetvu niže rednega prehoda, 
predvidenega v prilogiJjtév. 3 tega zapisnika, prestopiti 
mejo na ozemlju svojega posestva na naravnih prehod
nih točkah. , - ... , . ,.-,, , ч 

Lastniki ali. zakupniki gozdnih posestev,.. ргевека-
nih z mejno Črtô  člani njihovih rodbin in njihovo osebje 
smejo,,ako na njihoven^poseatvu ni že rednega prehoda, 
predvidenega v prilogi štev- 3 tega zapisnika,: prestopiti 
mejo na ozemlju svojega, posestva samo.na,eni prehodnj 
točki, ki jo. je .določilo, pblastvp, ki je, izdalo dotično >dvo-
vlastniško prehadnico«. Taki, osebni prehodni ;kr^ji .mO; 
rajo biti tudi vpisani y »dypvlaatni^e рге^оац^е«,^ojr 
tudi v »obmejne karte« osel), ki'imajo pravico, da/se, уЏ 
poslužujejo. Ta prehodna mesta se bodo, ako ni drugih 
oznaÇb, označevala v teh dokumentih po številkah mejnih' 
kolov, med katerimi se nahajajo. ' ; , •.-..: 

Razume se, da se sme prehod na-teh naravnih to 
osebnih prehodih Vršiti samo med solnčhim Vzhodom in 
SotoSnim zeJiodotn,;sÜ5nö dbloSilom 5'. odstavka §l6.;tega 
zapisnika,: '' -'; •• "-'•-'••' .•;->•' .•••'•-- • • •••" •-• • • ^ • •'• • ' 
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Osebe, o katerih je govor o predhodnih odstavkih, 
nimajo pravice, z dela svojega z mejno črto presekanega 
dvovlastniškega.posestva, :ki se nahaja na drugi strani 
meje, neposredno prehajati v notranjost obmejnega pasu 
druge.stranke pogodnice. . ^ : '•.-.• 

iAko take osebe želijo oditi v notranjost tega pasu, 
morajo.prestopiti mejo na redni prehodni točki; predvi
deni v prilogi 3 tega zapisnika in. v â namen vpisani 
v-njihove .».dvpvlastniške, prehodnice« oziroma »obmejne, 
karte'«.: ; '.:•',]' ••• -' - "• ••• 

: Take osebe smejo prestopiti mejo samo s tisto živino 
«n. s tistimi predmeti, ki so t vpisani v »dvovlastniških 
ppehodnicah« dotičnega lastnika.ali;zakupnika,; ,, .:, 

. ' Ako želijo lastniki ali zakupniki 'kmetijskih posestev,-
pfesekanih z mejno črto,1 prenesti semenje, potrebno za 
pôsëjànje1 dela svojega''posestva,-'ki se -nahaja ha drugi 
strani meje, ali prenesti pridelke!e tega dela posestva v--
kraj svojega ' stalnega bivališča, ;.morajo to :predhodno 
PBÎjaviu: pristojnim mejnim ;carinskim,-kpntrolpfm orga-., 
nom tiste države, na katere ozemlju, se ti- predmeti:, 
uvažajo. . 

Isto obveznost imajo lastniki ali zakupniki gozdnih 
posestev, presekanih z mejno črto, glede prenosa gozd- \ 
nih proizvodov z dela svojega posestva na drugi strani 
meje v:kraj svojega rednega bivališča, : .•••-'••'••• 

•••••i • . • : . . . " ' • ..:•• ' § Vf:,.;-•••::•• , . - , . ; :. ..-ЉчинШ 

Ciani rodbine in osebje lastnikov (zakupnikov): ;dyo-;; 
vlaetnega . posestva: smejo na . prehodnih i točkah .tretje 
kategorije prestopiti mejo samo v spremstvu,svojega.sta-», 
resine. Дко : take osebe ob času del na dvpvlastnem 
posestvu morajo prestopiti mejo r.z namenom, da pre
nesejo predmete ali da preženejo živino svojega stare
šine, pa nisò v spremstvu tega starešine, morajo o priliki 
prehoda meje pokazati njegovo »dvovlastuiško ! b r e -
h o d n i c o « . •••:•-• .••• • : .., ... - •>. 

. ^ ' , • ' • " , ' " • ':, ' : ; ; . ' . / .§ % •;'[•'•;. ' : . ' '•:: :
: ^ ; : " ' V . 

'Lastniki (zakupniki) dvovlastnih posestev, člani nji-
aovih rodbin ; in njihovo osebje lahko dobijo o prilika 
izdaje njihovih »dvovlastnih prehodni« in »obmejnih 
k&Tt« dovoljenje za neprekinjeno, bivanje v -obmejnem 
pasu druge stranke pogodnice za- več nego tri dni, toda : 
najdalje do 6 dni, skladno s"pïedzadnjun odstavkom 
člena 12 odredbe. To dovoljenje se -vpiše v besedilo do-
tičnega, dokumenta ò priliki, ko se izda, in ima isto 
veljavnost kakor dokumerh- '•<','• '-•'.' ' ,' ,' 

' Imetnik ; takega dovoljenja mora p priliki . izhodj 
vsako nameravano podaljšano bivanje prijaviti pristoj
nemu organu druge. države, ki vrši mejno kontrolo na 
dpticnï prehodni točkii Dotični jorgani izdajajo la'?th|kóni 
(zakupnikom) ' dvovlastnih .posestev, članom njihovih 
rodbin in njihovem osebju, imetnikom takih dovoljenj 
za podaljšano bivanje; osebno izkaznico s pravico do ne
prekinjenega bivanja do 6 dni V obmejnem pasu Trjotičn*1 

^trtrhke'pogodnice. Obrazec teh izkaznic' je priložen temu' 
iàpiBhiku v prilogi števj 9 ; 

: ; : ; ; . - ; ; ' ; • ; / . . ; • % • • & ' ; • • ' : / . ; ; . • " / ' • . ' ; • , • - . 

.. ; , Delavcem, imetnikom »obmejnih kart«, ki redno 
odhajajo.пд posestva in v industrijska podjetja,.ki so y 
obmejnem pasu druge stranke pogodnice, daje dovo
ljenja za pravico do podaljšanega bivanja za 6 dpi: pred
videnega v predzadnjem odstavku člena 12. odredb; obla-

stvo, ki izdaja tem osebam->ортејпе karte« in to hkratu, 
ko izda,te karte. — : •• •• '••..''-.,.•:•• •<..'.-;-;,-•:'.? 

Imetnik »òbniejne.karte«, opremljene s takim.dovO- ; 
ljenjem, - mora •• pri vsakem vstopu ' v.' obmejni : pas druge > 
države prijaviti • nameravano podaljšano bivanje pristoji' 
nemu organu države, kt vrši mejno kontrolo na dotič
ni prehodni točki, z namenom, da dobi izkaznico, pred
videno v zadnjem odstavku prejšnjega paragrafa. 

,, Pravica; do dela ; na ozemlju druge stranke, pogodnice 
se; dovoljuje tem : delavcem, slično,veljajočim avtpnonjnim ,„ 
predpisom, o zaščiti ; delavcev,•.. . , '.',.-. 

. § 20. 

Pastirji, ki spremljajo živino, ki se v zmislu člena 4 
odredb gòni, napašo.v; obmejni pas druge stranke pogod
nice za dalje nego sedem dni, morajo biti tudi oprem
ljeni z. »obmejnimi kartami« in lahko, dobijo dovoljenje-
'podaljšanega bivanja v tem obmejnem pasu. To dovolje
nje daje oblastvo, ki je izdalo dotično »obmejno karto«, 
jiri-ito se mora v njej zabeležiti. Tos- dovoljenje se' sme -, 
j izdati samo za čas bivanja dotične živine na paši,.ki, to, 
• se razume, ne. sme biti daljše nego 6 mesecev. •'•,. 

'i Osebe., ki prestopijo mejo na osnovi člena 8 odredb 
' (zdravniki; veterinarji * in, diplomirane. babice), morajo 
; biti razen »obmejne karte« opremljene tudi 4e a special?-
j nq legitimacijo, katere obrazec je; priložen k -te,mu zapis- j 
iniku pod štev. 10. ,< ,; ; ,f,w 
! Te specialne legitimacije izdajajo ista oblastva, ki so 
'pristojna za izdajanje »obmejnih kart« njihovim /imet
nikom. , .-.-;....-'- u".--' :-.i'.-.. i.-.. •.-.« 

Da bi se mogle'omenjene osebe posluževati poobla
stil, danih v členu 8 odredb, morajo prevozna sredstva* 
ki se. jih nameravajo redno posluževati,za prehod meje» 
pred prvim prehodom meje; prijaviti.. pristojnemu' carin
skemu oblaštvu (carinarnici ali carinskemu. Odijelcu) 

nzaradi izvršitv ë carinske.odprave z začasno opròetitvijo 
jod Carine in taks. Tà .carjhskVodprava'velja za v hajiHi 
določeni rok, najdalje do 3 inesëis'èV, z možiiba^o prehoda" 

; meje ha odhodu in'vhodu ŝ  prvovözniüii sredstvi^ "ome-
- njenimi v, njej. Po izteku teg'a rbka ве̂ ŝm'é! cttririffia' öd-: 
, prava obnoviti vsakikrât г% nov rok 3 meàecèV.' Carin
sko zavarovanje v denarju' sé ne zahteva: 

; Osebe, o katerih je zgoraj govor, smejo prestopiti. 
.mejo na vseh prehodnih: točkah, naštejtih-v prilogi š% *!, 
tega zapisnika. ., .'; , 
' Obe vladi priobčita druga drugi svoje veljafócé zdrav
stvene predpise o, izvrševanju pròfesij, préav^ènïh v 
členu 8 odredb, da se obvestijo zainteresirane osebe teh 
zdravstvenimi prpfesij;.in izmenjali se bodo tuai".eezn.àHjl 
zdravnikov, veterinarjev, in- diplomiranih, b^abiç., &t. so' 
pooblaščeni za izvrševanje svoje profesije v Pbméineih 
pàsii, ïri obveščali bosta druga drugo b ëvétftualnib 
izprenleiübah in dopolnitvah; ' ; ; i i l : ' *..' ' 

: ' • ' . . - ' - - ; ' - : •- • - ' ; ' • ' • • T : . - ' : - - - ' • . • . • • ' ! • • ' . - Л ' - : ! •• • > " ! t 

:•', • . - : - • ; . , . : . . • . - • . & Ì 2 2 . •- -,; . , , . - , . .- . . , ; , , , 
1 Lastniki (zakupniki) dvovlastnih poeestev,! iinètrtiki 

>dvovlastniških prehodnie«, imajo pristop k oblastvoi» 
pl-ve: stópii'je druge stranke pogodnióe^ katerih -sedež, je 
ižviSH- obmejnega ptisu, toda - s фоеојебц da morejo -de-
kazati? da hodijo na ta 'oblastva -po'-potrebah. "ki^'W 
nanašajo na njihova d\bv'ludtdjä pftsešlVaj . ; > • 
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Uradno neposredno dopisovanje oblastev obmejnep-v 
pasu tone stranke pogodnice - z odgovarjajočimi oblastvi 
druge se opravlja, kolikor je predvideno v besedilu 
odredb in v besedilu tega zapisnika, v latinici in v držav
nem jeziku oblastva, ki dostavlja dotični dopis. 

r- .•:,.. § 2 4 . • - • - -

' Zamenjava idvovlastniških prehodnice na osnovi 
odredb in tega zapisnika se izvrši začetkom léta 1980. 
DvoVlastniške prehodnice, ki so sedaj v Veljavi, Veljajo 
do izročitve novih >dvovlastniških prehodnic«. 

, § 25. 
.Potov po kopnem in po vodi; ki vežejo dva1 kraja na 

ozemlju ene izmed strank pogodnid in gredo deloma čez 
ozemlje druge stranke ter presekajo tako dvakrat mejno 
Črto, se smejo zainteresovani prebivalci obmejnega pasu, 
opremljeni z >obmejnimi kartami«, ali >dvovlast niski mi 
prehodnicamk, poslužiti v slučaju, da so omenjeni poti 
na osnovi predhodnega in neposrednega sporazuma obeh 
pristojnih upravnih oblastev: prve stopnje odprti za 
promet. 

Vpis teh potov v >obmejne karte« in »dvovlastni-
Ške« prehodnice oseb, ki še jih poslužujejo, se ne 
fcinfèvtf. " " ' ''''•'-•' ''•' : 

: Taka'pota se 'omejo, • razume se, uporabljati sanio 
med solnčnim vzhodom in solnčnim zahodom. Prebivalci 
obmejnih paeoV, ki se jih poslužujejo, ne'smejo zapustiti 
pota zaradi odhoda na ozemlje druge stranke pogodnice, 
na levo ali desno stran tega pota. 

' Organi javne varnosti, nadzorni mejni in carinski 
organi se ne morejo posluževati zgoraj omenjenih potov. 

''•'. ' - : ' , ; : ; § 2 e - ' : ; ' ; • . . " . • ' . . . ' • ' ' ' 

' .Mejna pota, to je ceste in pota, kojih osovina tvori 
inejo..med obema državama, smejo zainteresovani prebi
valci obmejnih pasov uporabljati samo, ako predstavljajo 
edino prometno možnost med dvema deloma enega po
sestva. Tj, mejni poti bodo označeni in določeni 'zg.'upó-, 
rabo zainteresovanih oseb s predhodnim in.neposrednim, 
sporazumom pristojnih upravnih oblastev' prve stopnje, 
ki dostavijo druga drugi seznamke oseb, ki imajo' pra
vico posluževati se teb potov. Razume, se, da se sme pra
vica, posluževati se mejnih potov, dati samo osébâm, ki 
imajo svojstva, predvidena v zadnjem odstavku člena 6. 
odredb za'izdajanje >obmejhih kart«. ' i . ' : ; 

Tudi ti poti se smejo uporabljati samo med solnčnim 
vzhodom in solnčnim zahodom. Prebi vaici' obmejnih 
pasov, ki se poslužujejo teh potòv, ne smejo zapustiti 
pota in oditi na ozemlje druge stranke pogodnice. Oni 
se smejo posluževati omenjenih potov, četudi' hé bi bili 
Opremljeni ž dokumenti, ki se zahtevftjo za prehod rneje 

Uradniki in uslužbenci javne varnosti, obmejne in 
carinske kontrole sé smejo na dotičnem sektorju meje o 
priliki izvrševanj svojih posloiv posluževati mejnih potov 
na celi njihovi širini, v uniformi in noseči službeno 
orožje. Izven ozemlja svoje države pa ne morejo izvrše
vati nikakega službenega ,posla brez predhodnega in 
posebnega sporazuma obeh, strank pogodoic. 

Vojaški oddelki ali vojaške osebe obeh držav, ki po 
•voji redni dolžnosti .niso določeni, za službo javne var
nosti na meji, za službo mejne &\i carinske kontrole, ae 
ne morejo posluževati mejnih potov. , ,, ,• 

§27. 

Seli upravnih oblastev prve stopnje smejo biti na 
sestankih, predvidenih v členu 18 odredb, po potrebi 
zastopani tudi po svojih namestnikih in smejo na,se
stanke pripeljati s seboj tudi svoje referente in organe 
zainteresovanega oblastva, kakor tudi zainteresovane po
sameznike. • • 

Poziv na izredni sestanek, sklican izven sestankov, 
ki se vršijo vsake tri mesece, pošlje Sefu sosednjega 
upravnega oblastva prve stopnje šef upravnega oblastva 
prve stopnje, ki da inicijativo za sestanek. V pismenem 
pozivu je treba naznačiti vprašanja, ki se stavijo na 
idnevni red, in določiti dan, uro in kraj sestanka. V po-
:zivu se sme izraziti želja, da bi bili predstavniki zain-
teresovnih krajevnih oblastev druge države kakor tüdi 
.zainteresovani posamezniki na sestanku navzoči. Pozivi 
jse dostavljajo po direktni poti. 

Sestanki se vršijo na eni izmed prehodnih točk na 
meji. Po potrebi se smejo vršiti tudi v kakem kraju v 
;bllžirii mejne črte. 

Osebe, ki se udeležijo teh sestankov, smejo presto
piti méjo tudi brez potrebne vize, seboj pa morajo imeti 

', kak dokument, s katerim se ugotovi njihova identiteta, 
Seli upravnih oblastev prve stopnje morajo pravo; 

«časno ukreniti, kar je potrebno, da bi mejni kontrolni 
i organi bili obveščeni o svobodnem vhodu in izhodu 
; udeležnikov na sestanku. V ta namen dostavijo drug 
\drugemu sezpamek udeležnikov ter naznačijo v;,njem 
\ njihovo ime, priimek in bivališče s posebno pripombo. 
jo tistih, ki pridejo v uniformi. 

Uradniki in organi oblastev se smejo udeležiti ome
njenih sestankov v službeni uniformi, noseči njene ozna
ke in službeno orodje, izvzemši strelno orožje. 

Predmeti takih sestankov morejo biti: , 
a) medsebojno priobčevanje novih notranjih odredb: 

o obmejnem predmetu in obveščanje o pobudah nujnih 
. in izjemnih ukrepov, ki so se' ukrenili ali ki se ukrenejo 
glede obmejnega prometa iz zdravstvenih, veterinarskih 
razlogov, razlogov javne varnosti, fiskalnih in drugih 

: razlogov. 
b) Reševanje pritožb prebivalcev'obmejnega pasu in 

izravnavanje eventualnih sporov in prepirov med mej-, 
nimi kontrolnimi organi. 

c) Reševanje incidentov manjše važnosti. 
č) Sporazum o prometu in vzdrževanju mostičev, o 

medsebojni pomoči v slučajih prirodnih nezgod, o izvedbi 
tatvin, ô povračilu zašle živine, odnesenih mlinov, mosti-
čev in čolnov itd. -.''<•• ..•/.•• 

d) Teritorijalno uravnavanje pravic izvrševanja'prV 
fesije s strani oseb, omenjenih v členu Ц odredb (zdrav
nikov, veterinarjev in diplomiranih babic) v slučaju' 
potrebe. 

Odločbe, storjene, na takih sestankih, so obvezne in. 
takoj izvršne, kolikor zavezana stranka izjavi, da more 
postopati po dotični odločbi in da ji ni treba se zateči 
k pristojnosti svojega predpostavljenega oblastva. 

Naknadno odobrenje višjega oblastva se zahteva za 
vsako odločbo, ki bi presegala okvir predpisov, odrejenih 
s trgovinsko pogodbo, njenimi prilogami in tém zapis
nikom, kakor tudi za vse odločbe, ki imajo za, posledico 
materijalne obveze ali so drugače take važnostL ki bi, 
presegala pristojnost udeležnikov na sestanku. ' 
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§ 28. 

Ta zapisnik sô predloži na odobrenje vladama oboli 
strank pogodnic in o odobrenju se izvršH vzajemna obve
stitev ž! zamenjavo not. 

V veljavo etopi 16 dni po dnevu, katerega se izmé-* 
njata noti, in ima isto moč in veljavo kakor tudi trgo
vinska pogodba, na katero se nanaša. 

Narejeno v Beogradu v dvojnem izvirniku prvega 
dne oktobra tisočdevetstodevetindvajsetega leta. 

.Delegacija kraljevine 
f'v Madžarske: 
>.t)r. ZiLde Bola s. r. 

Ladislav de Hertelengij s. r. 
*iDn Šari Staub в. r< 

IštvanRajs e. r. 
*.: ' • • Dr. Amon Polcer s. r. 

Delegacija 
; kraljevine Srbov, Hrvatov 

' i n Slovencev:. 
7 ' Dr.'Stariko Erhartiö e. r. 

Dr. Milprad Vlaškalin s. r. 
. Gjorgje Fotić s. r. 

, .. * Dušanv Trajković s. r„ 
; Dr.Dragotin Nikolió s.r: 

Pri loga $t. l . 

Opis notranje meje Jugoslovanskega obmejnega pasu. 

1. Srez Murska Sobota. , 
•'•' ' i t - " 1 ::•• •: . ' • 

Od. rromeje katastrov občine Matjašovci, Toka In 
Kuzdoblan, junžo od Kote 38tj gre notranja- meja obmej
nega pasu po zapadnem katastru ,občih: Kuzdoblan« 
Gornji Slaveči, Dolnji Slaveči, dalje PQ južnem katastru 
občine Dolnji Slaviči, po zapadnem in,južnem katastru' 
občine Krupljivnik, po južnih katastrih občin: Radovci in 
Ppznanovci, potem po vzhodnih katastrih občin: Pozna-
novci in Prosečka ves, po južnferii katastru občine Mač-
kovci, po zapadnem in južnentf'katastru občine Dankovci, 
potem po Južnem katastru občine 'Kuštanovci, bo zapad
nih katastrih občin Bokreči in Dölinäj po južnih katastrih 
občin.Bokreči,'Krnci in Andrejcij po. zapadnem katastru 
občine Moravci in dalje po južnem' katastru občine Teša
novci do srečanja južnega katastra občine Tešanovci z 
mejo med srezoma Murska Sobota in Dolnja Lendava. 

2. Srez Dolnja Lendava* 
Od dotike južnega katastra občane Tešanovci s sresko 

mejo med erežoma Murska Sobota in Dolnja Lendava 
gre meja po zapadnem katastru občine Ivanci do'potoka 
Lendava,- potem ob potoku Lendava dò Kote 178, dalje 
PO'zapadnih katastrih občin Renikovći, Turinšče, Lipa, 
Trnje, Žižki, Velika Poljana to Hotica do dotike katastra 
te- zadnje občine z Muro. • '•;, . 

3; Sçei Čakovec. . • v 

Od dotiike katastra SvvM&rtfil na Muri t feto Muro 
S'è meja po zapadnem katastra občine Bv. Martin na 
Murij dalje po južnih katastrih'ofcökt Vrhovijan, Selica, 

Mufsko Središte, po zapadnih, katastrih občin Stru
kove«, Ziškovec in K risiano vec, dalje po južnih katastrih 
Kraljevca in Savice, po zapadnem in južnem katastru: 
Beljice do dotike s katastrom občine Benkovec. w 

4; Srez Prelog. : 

Od tromeje katastrov Beljice, Mala Subotica in Ben-
kovec gre meja po zapadnem katastru Benkovca, po juž
nem katastru Jurčevca, po zapadnem katastru Preloga 
do dotike tega poslednjega z reko Muro, oziroma s, sreeko 
mejo med srezoma Prelog in Ludberg, pa dalje, po tej 
sreski meji do dotike meje s katastrom Dželokovečkega 
otoka. . ._ . . ' * 

5. Srei Ludberg. < 

Od dotike sreeke meje z zapadnim katastrom Djelo-;, 
kovao kot upravne občine gre meja po zapadnih kata
strih .D želekovca in I vatìca kot upravnih občin do dotike, 
zapadnega katastra občine, Dželokovac s siesko mëjp, 
med Ludbergom in Koprivnico.' ' ''..'".•'.' •\, ; 

! , 6. Srez Koprivnica. '::•>•"••• 

.... Od zgoraj; omenjene dotike gre meja po _zapadnot 
! južnem katastru upravnih občin Peteranec, Drhje in HI»«, 
•bine do do,tika tega poslednjega .s.sresko mejo med Ko
privnico in Gjurgjevcem. _ -,,.,, 

7. Srez Gjurgjevac, • :: : :•••-; .-r :, ; . p . ; 
1 Od spredaj omenjene točke po zapadnem in južnem 
' katastru upravne občine Molve, seka kataster občine 
Virje na najožji njegovi širini med občinami Molve In 
Gjurgjevac, potem gre po zapadnem katastru občine do 

ikote Molve 134, od katere preide v ravni črti do kote 
Markezov 129, od nje pa v ravni črti do kote 128y to je 
do kraja, kjer železniška proga seka pot med.Budrovcem; 
in Kalinovcem. Od te točke gre po severnir oziroma pO' 
vzhodni strani železniške proge na jugovzhod do točke,' 
kjer imenovana proga preseka eresko mejo med Gjur
gjevcem in Virovitico. - M 

8. Srez Virovitica. -

Od zgoraj omenjene točke gre Aeja po sevemo-
.vzbodni strani železniške, proge, sekajoč okoliš upravne, 
občine SpiSičrBukovica, skozi do točke, kjer. železniška 
proga preseka zapadni, kataster občine Virovitica,-ter po 
južnem katastru upravnih občin Lukač in Gradina, dalje 
po zapadnem katastru upravne občine .Cabuna do mesta, 
kjer preseka ta kataster železniško progo Virovitica— 
Slatina. Od tod gre meja po. železniški progi, éekajpc 
okoliš upravne občine Cabuna, do točke, kjer imenovana 
železniška proga preseka sresko mejo med srezoma Vi
rovitica in Slatina., .. ' .-./•'. ; ' . : . i . 

9. Srez Slatina. 

Od zgoraj omenjene toîSke gre meja po južnem ka-
taetru upifa-vne obofiié Mlhoïjac <K>nijï: skòei dò trome je 
katastra upwuvnih сШп Miholjac Gornji; Slatina 'là floVa-
Bukovica. Od tè tooke gre meja Ш koto lifFna koto1 1Ö8, 
od tod v ravni 8rtT na töJSko, tëjer os&ottfnii. Železniška'' 
piCòga vzhodno 'od Krivàje Puèté preseka ereekd mejo 
med srezoma Slatina 'in Miholjac Dolnji». ' ' ' '•'•' 

ш#:. 



10. Srez ЈАл—Јјас Dolnji. 
Od zgoraj omenjene točke gre meja dalje na vzhou 

po železniški progi do njenega prvega zavoja proti jugu 
vzhodu, od, tod po južnem katastru Kapelne in dalje -
ravni črti do lovske hiše kota 96, na razpotju ozkotirni;, 
železnic, od tod v ravni črti do kote 99 (Gustav dvorec). 
od tod v ravni črti do kote 89 (opekarna), od tod zavije 

na jug vzdolž pota Poreč—Beničanci do kote 95, od tod 
krene po ravni črti proti vzhodu do kote 94 (Siječe), od 
tod v podaljšanju iste črte do kote 93 (Strug), potem ob 
potoku Strug do mesta, kjer ta potok preseka sresko 
mejo med srezoma Dolnji Miholjac^-Valpovo. 

11. Srez Valpovo. 
Od zgoraj omenjene točke gre • dalje na vzhod od 

potoka Strug do točke, kjer ta potok preseka ozkotirno 
železniško progo, od tod nadaljuje na severovzhod ob 
železniški progi, preide čez njo južno od Belišča in gre 
dalje skozi do brega Drave, dalje po sredini Drave na
vzdol skozi do točke, kjer vzhodni kataster občine Bol-
ban (srez Darda) preseka Dravo, v ogradi (Rudini) Keše. 

12. Srez Darda. 
Ođ zgofraj omenjene točke po vzhodnem katastru ob

čine Bolnimi, po južnem katastru občine Petrovec, dalje 
po južnem in vzhodnem ' katastru občine Beli Manastir 
do točke, ki se nahaja poleg kapele Šv. Janeza vzhodno 
od Belega Manastira. 

' 1 3 . Srez Batina. 
Od zgoraj omenjene točke gre meja po severnem 

podnožju razvodja, ki leži med Belim Manastirom in 
Batinom, in to presekajoč okoliše občin Branjin vrh, Po
povao, Branjina, Podolje, Gajič, Draž, skozi do kote 25 
(Karšica) na katastru med občinama Draž in Batina ter 
dalje DO tem katastru do izliva potoka Karašice v Do
navo. 

14. Srez Sombor 

Od izliva potoka Karašica v Donavo seka meja Do
navo in gre po sredi kanala kralja Petra, obkrožajoč 
južni rob vasi Bezdan,; skozi do križa na izhodu ceste iz 
vasi Bezdan proti vSom boru, dalje po tej cesti do potoka 
Kigjoš ter dalje ob potoku Kigjoš do točke, kjer ta potok 
v bližini kote 91 preseka južni kataster občine Kòlud. 
Od tod proti vzhodu po južnih katastrih vasi Kolud, Ga-
kpvo, Kruševo, dalje po zapadnih in južnih katastrih ob
čine Stanišič in pò južnem in vzhodnem katastru občine 
Bajmok dotlej, kjer se ta kataster sreča z državno mejo ' 
pri koti 13Î (Kunbajeki breg). 

15. Mesto Subotica. 

Celi okoliš mesta Subotice izpade iz obmejnega 
pasu, 

16. Srez Senta. 

Od kote 112 (Hajdukovo) na državni meji gre meja 
obmejnega pasu po zapadnem katastru občine Horgoš do 
kote 105 ob potoku Kereš, dalje ob tem potoku, sekajoč 
okoliš občine Martonoš do točke, kjer imenovani potok 
preseka južni kataster občine Martonoš in dalje po tem 
južnem katastru do reke Tise. ' 

17. Srez Nova Kaniža. 
Od dotike južnega katastra občine Martonoš s Tiso 

,'re meja ob toku Tise navzgor do točke, kjer se reka 
lisa sestane z južnim katastrom občine Krstur, in dalje 
'ia vzhod po južnem katastru občin Krstur in Banatsko 
Arangjelovo do dotike tega poslednjega z državno mejo 
med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Rumu-
nijo. 

NOTRANJA MEJA MADŽARSKEGA OBMEJNEGA 
PASU. 

1. Srez Szentgotthârd—Muraszombat. 

Notranja meja madžarskega obmejnega pasu se za
čenja od madžarsko-jugoslovanske-avstrijske tromeje. Od 
tod gre po avstrijsko-madžarski meji proti severu do 
s e v e r e meje sreza Szentgotthârd, od tod zapusti državno 
mejo in gre proti zapadu, po katastrih Râbakethely, Râ-
bakisfalu, Talapatka proti severu, potem po katastru ob
čine Talapatka k vzhodu do katastra občine Farkasfa, 
Od tod je meja identična z zunanjo katastrsko mejo občin 
Farkasfa in Kondorfa skozi do dotike z mejo sosednjega 
sreza. , • i ' 

2. Srez Könnend—Németûjvâr. 

Na ozemlju tega sreza gre meja obmejnega pasu pc 
zunanjih katastrih občin Ispânk, Nagy-râkos, Szatta dr 
dotike z mejo med županijama Vaš in Zala, 

3. Srez Al801endva. 

Sekajoč mejo med županijama, gre notranja meja 
obmejnega pasu po katastru občine KerkapéntekfaJu 
skozi do točke,.kjer se ta dotika s katastrom občine Ka-
mócsa, od tod gre proti jugovzhodu vzdolž katastra ob
čine Ramocsa-do katastra občine Felsëszenterzsébet. Od 
tod je meja identična z unanjimi katastri občin , Alsó-
szenterzsébat, Karkauujfalu, Cup, Zalabaksa, Kerkabara-
bâs, Lentikâpolna, Mumor in Lentiszombathely, in z 
ozemlja tega sreza preide v 

4. srez Nova, 
kjer gre _ DO katastru občine Bördöce, ter od tam na 

' ozemlje 

б. sreza Letenye, 
kjer gre po katastrih občin Szécsisziget, Tormaf-ölde, 
Maroc, Kiscsehi, Kistolmâcs, Borsfa, Becshely, ter dalje 
na ozemlje 

6. sreza Nagykaniza, 
kjer je enaka z zunanjim katastrom občin Rigyâc, Sze-
petnek in Bajcsa, ter dalje po črti, ki deli županiji Zala 
in Sambgy in po tej črti, ki gre proti jugu, preide v 

7. srez Csurgó, 

;na točki, kjer ee kataster občine Belezna dotika županij
ske meje, dalje gre po katastru te občine proti vzhodu 
ter potem po severnih katastrih občin Surd, Neméspatrój 
Porrog, Csurgónagymarton, Csurgó, Szenta. Od tod gre 
po katastru občine Szenta proti jugu in doseže končno 
ozemlje sosednjega sreza. 
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8. Srez Nagyatód. 

V tem srezu gre meja po katastrih obem i'arany ш 
Râromfa do dotike s sosednjim srezom. 

» 9. Srez Barca. 

Meja gre s početka po katastru občine Rinyaujnép 
proti severu ter se potem, idoč po katastru občine ffin-
j^aujlak, lomi pioti zapadu in gìé pO tem katastru zopet 
proti judu, doseže po severnem, katastru občine Erdòcso-
konja in zapadnem katastru občine Szulok kataster ob
čine Istvândi in po njih preide v ' 

10. srez Szigetrar: 

Tu gre meja po zunanjih katastrih občin Zädor.-Szö-
reny. Gyöngyömellek. Németûjfalu in Endröc in pride do 
ûieje županije Spmogy. 

11. Srez Szentlörinc. 

Preden preide na ozemlje sreza Szentlörinc, gre 
meja nekaj časa po meji >med. županijama Somogy ßa-
ranya; potem gre po katastru občine Marócsa. ki pride 
od zapada, in potem po katastru obide sever in jugo 
zapad te občine, gre po katastrih občin Sellye. Oszrc 
Kiscsâny, puščajoč njihova ozemlja v obmejnem pasu. 

12. Srez SikìÓs. 

. Spočetka gre notranja meja-obmejnega pasu po ka
tastru občine Béserice; potem, stalno proti zapadu, gre 
meja po katastr ih občin Paprad,' Koros, Râdfalva. Dio-, 
viszló. Mârfa, Terèhegy, Gyüd, Siklós, Kisharsâny, Nagy 
harsâny in dospe na ozemlje 

13. sreza Barnyavâr. 

Na ozemlju tega sreza pr ide , notranja meja obmej
nega pasu do srečanja s katastrom občin Nagyharsâny in 

Villâny, in, se nadaljuje po katastru občin Villâny in 
Viragos. Dalje preide v 

.14. srez Mohâcs, 

kjer gre po katastrih občin Râctottos. Nagynyârâd, Mo-> 
hâcs proti sèveru in krene potem s katastn.ni 'beine. 
Mohâcs proti Donavi, preseka Donavo ter preide iz žu
panije Baranja v županijo Bâcsbodrog. 

1б. Srez Bàja. 

Preden preide na ozemlje tega sreza, gre notranja 
meja obmejnega pasu nekaj časa po meji županije Ba
ranja do točke, kjer se kataster občine Ccâtalja odstrani 
od županijske meje proli severu. Od te točke gre meja 
po omenjenem katastru in'dal je. po. katastrih, občin Gara, 
Bâcsborsod, Bâcsbodok do dotike-z ozemljem1 

16. sreza Bâcsalmâs. 

Tukaj je meja enaka z zunanjimi katastri občin 
Bâcsalmâs, Felsocsikérià, Kelebia in чГотра, skozi do 
meje županije Csogrâd. • • • • • • 

17. Srez Szeged. 

Od dotike z mejo sosednje, županije gre meja obmej
nega pasu po katastru svobodnega kral jevsk^H mesta, 
$zeged, preide na mejo združenih županij Го-rontâl, Arad 
m Csongrâd in dospe na ozemlje 

. . . . . _ f • 

18. «reza Tcontâl, 

kjer gre po katastrih občin Deszk, Ferenszâlâs, Ktibek-
hâza in dr spe končno do piramide na tromeji med Mad' 
žarsko, Jugoslavijo in Rumunijo. 

P r i l o g a St. 2 . 
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77 
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95 
96 
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99 
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101 
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105 
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107 
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TeSanovcl 
Trdkova . . 
Veliki Dolenci 
Vid onci . . . 
Vučja Gomila 
Ženavlje . . 
Banuta . . . 
Bogojina . . 
Brezovica 
Bukovnica . 
Čentiba . . 
Dobrovnik . 
D olga vas 
Dolina . . . 
Dolnja Lendava 
Dolnji Lakoš . 
Gaberje . . • 
Genterovci 
Gornji Lak oš 
Gomilica . . . 
Hotiza . . . . . 
Filovci . . . . 
Ivanoi . . . . 
Kamovci . . . 
Kapca 
Kobilje . . . . 
Kot 
Lipa 
Mala Polana . 
Mostje . '. . . . 
Motvarjevci . . 
Nedelica . . . 
Petešovci '. . . 
Pince . . . . . 
Radmožanci . 
Renkovci . . . 
Strehovci . . . 
Trnje 
Turnišče . . . 
Velika Polana 
Žižki» 
Zitkovci . . . . 
Ferketinec 
Gardinovec 
HlapiSina . 
Gornji Kraljevec 
Krištanovec 
Križovec . 
Miklavec . 
Marof . . . 
Mursko Središče 
Peklenica . . 
Podturen . . 
Selnica . . • 
Sveti Martin na 
Sivica . . . 
Štrukovec . 
Vrhovljan 
Vratišinec 
Žabnik . « 
Žizkovec . 

Benkovec . . 
Cirkovljan . 
Čebovec . . . 
Čukovec . . . 
Dekanovec . 
Domašinec . 
Dolnji Mihaljevec 
Dolnji Vidovée 
Dolnja Dubrava 
Dolnji Kraljevec 
Dolnji Hrašćan 
Dolnji Pustakovec 
Draškovec . 
Držimurec ,,-,., 

Muri 

Tešanovci 
Trdkova 
Veliki Dolenci 
Vidonci 
Vučja Gomila 
Ženavlje 
Banuta 
Bogojina 
Brezovica 
Bukovica 
čentiba 
Dobrovnik . 
Dolgavas 
Dolila 
Dolrfja Lendava 
Dolnji Lakoš 
Gaberje 
Genterovci 
Gornji Lakos 
Gomilica 
Hotiza -
Filovci 
I va nei 
Kamovci 
Kapca 
Kobilje 
Kot 
Lipa 
Mala Polana 
Mostje . 
Motvarjevci 
Nedelica 
Petešovci 
Pince 
Radmožanci 
Renkovci 
Strehovci 
Trnje 
Turnišče 
Velika Polana 
Žižki 
Zitkovci 
Podturen \ ' 
Belica " 
Sv. Martin n. M 
Vratišinec 
Vratišinec 
Vratišinec 
Podturen. 
Sv. Martin n. M. 
Mursko Središče 
Vratišinec 
Podturen 
Mursko Središče 
Sv. Martin n. M. 
Podturen ', 
Mursko Središče 
Sv. Martin n. M. 
Vratišinec 
Sv. Martin n. M. 
Vratišinec 

Mala Subotica 
Dolnji Kraljevec 
Sv. Juraj u Trnju 
Draškovec 
Dekanovec 
Dekanovec 
Sv. Marija 
Dolnji Vidovec 
Dolnja Dubrava 
Dolnji Kraljevec 
Hodošan 
Sv. Juraj u Trnju 
Draškovec 
Mala Subotica 

128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 

144 
145 
146 
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148 
149 
150 
151 
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158 
159 
160 
161 
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163 
164 

165 
166 
167 
168 
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171 
172 
173 
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176 
177 
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179 
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182 
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193 
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Goričan 
Hemusovec 
Hodošan 
Jurčevec 
Kotoriba . . . . . . . 
Legrad 
Novakóvec . 
Oporovec 
Otok 
Palinovec 
Palovec ; 
Prelog 
Strelec . . . . . . . . 
Sveti Juraj u Trnju 
Sveta Marija 
Turčišče . . . . . . . 

Cenkovec 
Djelekovec 
Djelekovečki Otok 
Goričko 
Imbriovec . . . . . 
Koprivnički Ivanec 
Puätakovec. 
Zablaljë . 
Botovo . 
Drnje ' . 
Gola, . . 
Gotaiovp 
Herešin 
Hlebine 
JëJkovo 
Novačka 
Peteranec 
Torčec . 
Trnik . 
Sigetec 
Ždala . . 
Breštić 
Budančevlca . . . . 
Ferdinandovac* . . 
Gjuretina . . . . . . 
Kalinovac* ; < . . . . 
Kladare ••-. .• i ». . • 
Kloštar Oderjan . . . 
Kloštar^ Podravski . 
Križnica . . . . . • • 
Molve* . . . . . . . . 
Pitomaca (selo . . '. • 
Podravske Sesvete * 
Severovoi . . . . . . 
Virovsko Bukpvlje — 
i druga mala шев".а. 
iz dela * katastra 
občine Virja, naha
jajoča se v obmej-
nem pasu . . . •'. . ., 

'BudakovaC . 
Bušetina •'.''. .'. 
Gačište . . . . . 
Gjolta Puztara . . 
Gradina* . . . . . 
Jelik Pustara . , 
Jugovo polje . . . 
Lozan . . . . » i 
Lukač* . . . * i . 
Naudovac . . . . 
Movi Marof . . . , 
Malo GaćiSte . . , 
Okrugljača. . . 
Orešac . . . ^ .', 
Rogovac Pustara 
Spišić-Bukovica. (selo) 
Stari Gradac pustara 
Topolik pustara , s , 

Goričan 
Draškovec 
Hodožan 
Mala Subotica 
Kotoriba 
Leg rad . 
Dekanovec 
Draškovec 
Prelog . •• 
Sv. Juraj u Trnju 
Mala Subotica 
Prelog 
Mala Subotica 
Sv. Juraj u Trnju 
Sveta Marija 
Dekanovec 

Kopriv. Ivanec 
Gjelekovec 
Gjelekovec 
Kopriv. Ivanec 
Gjelekovec 
Kopriv. Ivanec 
Kopriv. Ivanec 
G jelekovec 

Drnje 
Drnje 
Gola 
Gola, 
Peteranec 
Hlebine 
Gola 
Gola 
Peteranec 
Drnje 
Gola 
Drnje 
Ždala 
Pitomaca 
Kloštar Podravski 
Ferdinandovac 
Pitomaca. 
Kalinovac 
Pitomaca •• 
Kloštar Podravski 
Kloštar Podravski 
Pitomaca 
Molve 
Pitomaca 
Podravske Sesvete 
Gjurdjevac ' 

Virje 
Cabuna 
Spišić-Bukovica 
Cabuna 
Spišić-Bukovica 
Gradina/ \ 
Cabuna 
Catìuna 
Spišić-Bukovica 
Lukač 
Cabuna 
Spišić-Bukovica 
Cabuna . 
Spišić-Bukovica 
Cabuna ' 
Spišić-Bukovica 
Spišić-Bukovica 
Spišić-Bukovica 
Spišić-Bukovica 
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197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 

206 
207 
208 
209 
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211 
212 
213 
214 
216 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 

224 
225 
226 
227 
228 
229 

230 
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Adolfovac 
Adolfovo Selo . . . . 
Bazije Dolnje . . . . 
Krivaja Pustara . . . 
Miholjac Gornji* . . 
Oskoruš pustara , . . 
Ražljevo 
Sopje* 
Suhamlaka 
Bočkinci 
Crnac 
Čadjavica 
Čamagajevoi . . . . 
Crnkovci 
Donji Miholjac ^rad) 
Golinci 
Kapelna 
Kunišinci 
Marjanoi (selo) . . . 
Miholjački Poreč . . 
Podravska Moslavina 
Podr. Podgajci (selo) 
Radikovci . . . . . . 
Raki to vica ' •• 
Sveti Gjuragj . . . 
Šljivoševci (selo . . 
Viljevo (selo) . . . . 

Belišće (selo) . . . . 
Bistrine! . 
Gat . . . . . . . . . . . 
Toborjanci . ' . . . 
Veliškovoi . . . . . . 
Vinogradci 

Baranjsko Pelrovo-
selo 

Beli Manastir . . . . . . 
Boiman 

Sedež občinskega 
beležništva, ozi
roma upravne 

občine 

Nova Bukovica 
Nova Bukovica 
Nova Bukovica 
Nova Bukovica 
Miholjac Gornji 
Nova Bukovica 
Nova Bukovica 
Sopje 
Nova Bukovica 

Podr. Podgajci 
Podr. Moslavina 
čadjavjca 
Marjanci 
Podr. Podgajci 
Donji Miholjac 
Šljivoševci 
Viljevo 
Marjanci 
Marjanci 
Donji-Miholjac 
Podr. Moslavina 
Podr. Podgajci 
Šljivoševci 
Donji Miholjac, 
Podr. Podgajci 
Šljivoševci 
Viljevo 

Belišče 
Vanjsko Valpbvo 
Vanjsko Valpovo 
Vanjsko Valpovo 
Vanjsko Valpovo 
Vanjsko Valpovo 

B. Petrovoselo 

Beli Manastir 
Jagodnjak 

Pri-
pomnja 
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233 
234 
235 
236 
237 

238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 

246 
247 
248 
249 
250 
251 
25? 
253 

255 
255 

256 
257 
258 
269 
260 

Luč : . . . 
Novi Bezdan 
Petlovac . . 
Torjanoi . . 
Šumarma 

Branjina . . 
Branjin Vrh 
Draž 
Duboševica 
Gajić 
Kneževo ... 
Popovao . . 
Topolje . . . 
Bački Breg 
Bajmok ". . 
Bezdan . . . . 
Gakovo 
Kolut. ...... . 
Kruševlje 
Ridjica ""."'.'. 
Slanišiž.'.' ... 

Horgož . 
Martonoš 

Sedež občinskega 
beležništva, ozi

roma upravne 
občine 

Luč 
Novi Bezdan 
Petlovac 
Petlovac 
Luč 

Branjina 
Branjin Vrh 
Draž 
Duboševica 
Gajic 
Banjin Vrh 
Popovac 
Topolje 

Bački Breg 
Bajmok 
Bezdan , 
Gakovo 
Kolut 
Kruševlje 
Ridjica 
StanišiČ 

Banatsko Arandjelovo 
l i Djala . . 

_ f Majdan . >;. -..-.. . . • 
« Krstur . . .-. .-. ... . 
. i Rabe 

B. Arandjelovo 
Djala -. 
Majdan . 
KretMr 
Majdan . 

Pojasnilo: * znači: celokupna upravna občina. 

Hor'goš 
Martonoš 

Pri-
pomnja 

Seznamek 
krajev v .madžarskim obmejnem pasu-
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K r a j 

Nagyrâkos m. o. . . . 
Szatta m. o. . . ,. - • 

Alsoszölnök m. o. . . 
Apatistvânfalva m. o. 
Dâvidhâza m. o. . 
Farka-sfa m. o. . . . 
Felsöszölnök m, o. . 
Goddrhâza m. o. . . 
Kerca m. o. ... . • • 
Kerkâskâpoliia m.'o. 

Kotormâny m. o. , . 
Magyarszomibatfa. 

orbajânhâza m. o. . 
öriszentpeter m. o; ; 
Permise 'm.'o. .-'•'• 
Rabakethely m. ' o: : 
Râbakisfalud m. o: '. 

Senyehâaa m. o . , . . 

Sedež občinskega 
heležnlštva, ozi
roma upravne 

očine : 

Nagyrâkos 
Nagyrâkos 
Nagyrâkos 

Râbatotfalu ' 
Apâtisivânfalva, 
K e r c a . . , . . , ' 
Rabakethely 
Felsöszölnök '.'•. 
Mkgyarszombatfa 
Kerça _.'.,' 
oriszentpéter • 
CsorotneV. 
Kerca 

Magyarszqmbatfa 
Apatistvânfalva' 
Kerca 
oriszentpéter ., 
Apatistvânfalva 
Rabakethely'. 
Rabakethely ' 
Râbatotfalu 
Feleösz6lüök K 

Kercà 

Pri-
pomnja; 
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Szakonyfalu m. o. .. 
Szalafö m. o. , . . . 
Szentgotthârd : v. o. . 
Szomoróc m. o'. . .•. 
Talapatka m. o. . . . 
Ujbalâszfalva m. o. , 
Velemér m."o.' . : ;~ 
Zsida m. Q. .'-' . • • 

Alsószentérzsébet 

Baglad m. o. . . . . . 
Be-lsosôrd-m. o. ;-»-.-
Bodenhàza m; o. . . 
Cup« m. o. . . . . . . 
Csesztreg m. o. . . 
Feleoszenteresébat. . 

m. o. . . . . . ; . . . 
Gâborjânhâza m. o. 
Gosztola m. o... . . . . 
Karkaûjfalu; m. ,o. . . 
Kerkabarabâe m.'.o. 
Kerkapéate^fala . 

m. o . . . . . . . . . . . 
Kulsosârd m. o. . . . 
Lendvadedes ,nn o. . 

Sedež občinskega 
beležništva) ozi

roma upravne 
občine 

.Râbatotfalu 
oriszentpéter .: 

Szentgotthârd 
Кегоа • 
•Rabakethely 
Apatistvânfalva 
-Mag"yarszönibätfä 
Róbakethely 

Csesztreg 
Resznék 

•Rédica •. 
Gâborjânhâza: 

Zalabaksa 
Csesztreg 

Szentgyörgyvölgy 
Gâborjânhâza 

:Lenti •...-
Csesztreg 
Zalabaksa 

Csesztreg 
• Rédios 
RédicB , ..•: 

Pri-
pomnja. 

• ' ' 

1 

ihEiädü: .. 
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46 
47 
48 
49 
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51 
52 
53 
54 
55 
56 
67 
68 

59 
60 
61 
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66 
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7.1 
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73 
74 
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76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
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95 
96 

97 
98 
99 
100 
101 

102 
103 
104 
ll'ô 
106 

107 
107 
109 
110 
111 
112 

IO 

Lendvajakabfa m. o. 
Lenii m. o. . . .к. . • 
Lentikâpolna m. o. . 
Lentiszombathely 

m. o 
Magyarföld m. o. . . 

Mâhomfa m. o 
Marokföld m. o. . . . 
Mumor m. o 
Nemesnép m. o. . . 
Ramócsa m. o 
Rédics m. o 
Resznek m. o 
Szentgyôrgyvolgy 

m. o 
Szentistvânlak m. o 
Szijârtohâza m. o. . 
Zalabaksa m. o. . . 
Zalaszombatfa m. o. 

a > o 

ID 

N 

Kra j 

Bördöce m. o. . . 
Kerkaildód m. o. 
Alsószemetnye m. o. 
Bée m. o 
Beosehely m. o. . . . 
Borafa m. o 
Csernyec m. o 
Csörnyeföld m. o. . . 
Dobri m. o 
EgyedU'ta m. o. . . . 
Felsöszemenye m. o. 
Ke rkaezem: m iklós 

m. o 
Kerkaszentkdrâly 

m. o 
Kerkateskând m. o. 
Kerkatólfalu m. o. . 
Kiacsehi m. o 
Kislakos m. o 
Kistolmâcs m. o. . . 
Kûtfej m. O: 
Lendvaûjfalu m. o. . 
Letenye m. o 
Lovâszi m. o. . . . . 
Marók m. o 
Molnâri m. o 
Murarâtka m. o. . . . 
Petrivente m. o. . . 
Pola m. o 
Szécsisziget m. o. . . 
Semjéenhâzâ m. o. . 
Szentmargitfalva m.o. 
Tortnafölde m. o. • . 
Tótszentmarton m. o. 
Tótszerdahely m. o. 
Zajk m. o 

Sedež občinskega 
beležništva, ozi
roma opravne 

občine 

Resznek 
Lenti 
Lenti 

Lenti 
Szentgyôrgyvolgy 
Lenti 
Szentgyôrgyvolgy 
Lenti 
Szentgyôrgyvolgy 
Csesztreg 
Rédics 
Resznek 

Szentgyôrgyvolgy 
Gâborjânhâza 
Rédics 
Zalabaksa 
Rédigs 

Csômôdér 
Csômôdér 
Felsöszemenye 
Letenye 
Becsehely 
Borsfa 
Felsöszemenye 
Felsöszemenye 
Kerkaszentmiklós 
Letenye 
Felsöszemenye 

Kerkaszentmiklós 

Kerkaezentmiklós 
Szécsisziget 
Szécsisziget 
Szentadorjân 
Szécsisziget 
Borsfa 
Kerkaszentmiklós 
Kerkaszentmiklós 
Letenye 
Kerkaezentmiklós 
Szentadorjân 
Tótszerdahely 
Felsöszemenye 
Tótszentmarton 
Becsehely 
Szécsisziget 
Tótszentmarton 
Felsöszemenye 
Szécsisziget 
Tótszentmarton 
Tótszerdahely 
Letenye 

Pri-
pomnja 
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Вајоза m. o 
Fityehâz m. o. . . . . 
Murakeresztûr m o. 
Rigyâc m. o 
Szeptnek m. o. . . . 

Alsok m. o 
Belezna m. o 
Berzence v. o. . . . . 
Csurgó v. .o 
Os urgónagy m ârton 

m. o 
Csurgósarkad m. o. 
Gyékénjes v. o. . . . 
Nemespâtro m. o. . . 
örtilos m. o 
Porrog m. o 
Porrogszentkirâly 

m. o . . . 

Szepetnek 
Murakeresztû 
Murakeresztû 
Sormâs 
Szepetnek 

Alsok 
Surd ' 
Berzence 
Csurgó 

Alsok 
Alsok 
Gyékényee 
Surd 
Zâkany 
Porrog 

Porrog 
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13 
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23 

24 
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29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 
49 
50 
51 
62 
53 
54 
65 
56 
67 
58 
59 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
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Or 

Лга j 

Scarsi občinskega 
beležništva, ozi
roma upravne • 

nbf-iiie 

Porrogszentpâl m. o 
Somogybükkösd 

m. o 
Somogyudvarhely v.o. 
Surd m. o 
Szenta m. o 
Zâkâny m. o. . . . 

« 

(0 

(0 

RJ 

Bélavâr m. o. . . . . 
Hâromfa v. o 
Heresznye m. o. . . . 
Tarany v. o •. 
Vizvar m. o. 

Babócsa m. o 
Bakhâza m. o 
Barcs v. o 
Drâvapâlfalva m. '». . 
Bolhó m. o 
Darâny v. o. . . . . • 
Drâvagârdony m. o. 
Dróvaszentes m. o. . 
Drâvatamâsi m. o. . 
Erdöcsokonya m. o. . 
Felsöszentmarton 

v. o. 
Istvândi v. 6 
Kastélyosdombó m. o. 
Komlósd m. o. . . , 
Lakócsa m. o 
Péterhida m. o. . . . 
Potony m. o. . . . . . 
Rinyaüjlak m. o. .. . 
Rinyaûjnep m. o. . . 
Somogyaracs m. o. . 
Somogytarnóca m. c. 
Szentborbâs m. o> . . 
Szulok v. o 
Totûjfalu 'm. o. . . . 

Porrog 

Porrog 
Somogyudvarhely 
Surd 
Alsok 
Zâkâny 

Pri-
pomnja 

Vizvâr 
Hâromfa 
Vizvâr 
Tarany 
Vizvâr 

Babócsa 
Babócsa 
Barcs 
Barcs 
Babócsa 
Darâny 
Kaltelyosdombó 
Komlósd 
Kastélyosdombó 
Erdöcsokonya 

Felsöszentmarton 
Istvândi 
Kastélyosdombó 
Komlósd 
Lakócsa 
Komlósd 
Lakócsa 
Erdöcsokonya 
Babócsa 
Komlósd 
Barcs 
Lakócsa 
Szulok 
Lakócsa 

co 

Drâvafok. m. o. . . . 
Drâvakeresztùr m. o. 
Drâyasztâra m. o. . . 
Endrôc m. o. . . . . . 
Gyöngyösmellekm.o. 
Magyarûjfalu m. o. . 
Markóc m. o. . . . . . 
Németûjfalu m. o. . 
Révfalu m. o 
Szorény m. o 
Teklafalu m. o. . . . 
Zâdor m. o 

Bogdâsa m. o. . . . « 
Drâvaivânyi m. o. . 
Kemse m. o 
Kiscsâny m. o. . . . 
Marócsa m. o 
Nagycsâny m. o. . . . 
Oszró .m. o 
Piskó m. o 
Sellye m. o 
Sósvertike m. o . . . . 
Zaléta m. o 

Adorjâs m. o 
Alsoszentmârton m. o. 
Baranyahidvég m. o. 
Beremend m. o. . . . 
Besence m. o. . . . . 
Cün m. o. . . . . . . 
Diósviszló v. .o. . . . 
Drâvacsehi m. o. . . 
Drévacsepely m. o. . 
Drâvapalîonya m. o. 
Drâvapiski m., o. . .. 

Drâvafok 
Drâvakeresztùr 
Drâvafok 
Teklafalu 
Gyôngyosmellék 
Teklafalu 
Drâvafok 
Gyôngyosmellék 
Drâvafok 
Gyôngyosmellék i 
Teklafalu 
Gyôngyosmellék 

Sellye 
Sellye 
Oszró 
Oszró 
Sellye 
Oszró 
Oszró 
Oszró 
Sellye 
Oszró 
Oszró 

Sâmod 
Egyhózasharaszti 
Sâmod 
Beremend 
Vajszló 
Kémes 
Diósviszló' 
Kovâcshida ^ 
Kovâcshida 
Kovâcshida 

JK.éme8 

I 
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182 
183 
184 

185 
186 
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188 
189 
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191 
.192 
193 
194 
195 
196 
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198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
20G 
207 
208 
209 
210 
211 

212 
213 

214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 

№ 

•O 

«0 

w 

П) 

(0 

CD 

Kraj 

« 

Drâvaszabolcs m. o. 
Drâvaszerdahelyrn.o. 
Egyhâzasharaszti 

m. o 
Gordisa m. o 
Gyiid m. o 
Harkâny m. o 
ffirics m. o 
Ipacsfa m. o 
Kâsâd m. o 
Kémes m. o 
Kishaxsâny m. o. . . 
Kisszentmârton m. o. 
Kistapolca m. o. . . 
Koros m. o 
Kovâcshida m. o. . . 
Lüzsok m. o 
Mârfa m. o 
Matty m. o 
Nagyharsâny v. o. . 
Old m. o 
Pâprâd m. o 
Râtfalva m. o 
Sâmod m. o. . . . . . 
Siklós v. o 
Siklósnagyfalu m. o. 
Szaporca ni. o 
Terehegy m. o. . . . 
Tésenfa m. o 
Vajszló m. o: . . . . 
Vejti ni. o 

Bezedek m. o 
H ercegszentmârtom 

m. o. 
Illocska m. o 
Ivandârda m. o. . . . 
Kislippó m. o 
Lapâncsa m. o. . . . 
Lippó m. o 
Magyarbóly m. o. . . 
Németmarok m. o. . . 
Sârok m. o 
Villâny m. o. . ... . 
Viragos m. o 

Sedež, občinskega 
beležništva ozi
roma upravne 

občine 

Harkâny 
Kovâcshida 

Egyhózasharaszti 
Nagytótfalu 
Gyüd 
Harkâny 
Vajszló 
Harkâny 
Beremend 
Kémes 
Nagytótfalu 
Sâmod 
Egyhózasharaszti 
Sâmod 
Kovâcshida 
Vajszló 
Harkâny 
Nagytótfalu 
Nagyharsâny 
Egyhózasharaszti 
Vajszló 
Kémes 
Sâmod 
Siklós 
Egyhózasharaszti 
Kémes 
Harkâny 
Kémes 
Vajszló 
Vajpzló 

Bezedek 

Villâny 
Magyarbóly 
Bezedek 
Bezedek 
Magyarbóly 
Bezedek 
Magyarbóly 
Magyarbóly 
Bezedek 
Villâny 
Villâny 

Pri-
pomnja 

224 
225 
226 
227 
228 
229 

230 
231 
232 
233 
234 
235 

236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
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245 
246 
247 
248 
249 
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co 
u 
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Kraj 

Mohâcs 
Kolked m. o. . . 
Maje m. o 
Nagynyârâd m. o. 
Ractöttös m. o. . . 
Udvar m. o. . . . 

Bâcsbokod v. o. 
Bâcsborsod v. o. 
Csâtalja v. o. . 
Dâvod v. o. ... 
Gara v. o. . . . 
Hercegszânto v. o, 

Bâcsalmâs v. o. . . 
Felsocsikéria v. o. 
Katymâr v. ó. . . . 
Kelebia v. o. . . 
Kunbaja v. o. . . . 
Madaras v. o. . . . 
Tompa v. o 

Szeged 

Dèszk v. o 
Ferencszâllâe m. o. 
Klârafalva m. v. . . 
Kubekhâza v. o. . 
Oszentivân v. o. . . 
Szöreg . 
Ujszentivân v. o. . 

Sedež občinskega 
beležništva ozi
roma upravne 

občine 

Mohâcs 
Kolked 
MAJS 
ilajs 
Ractöttös 
Kölked 

Bécsljokod 
Bâcsborsod 
Csâtalja 
Dâvod 
Gara 
Hercegszânto 

Bâcsalmâs 
Felsocsikéria 
Katymâr 
Kelebia 
Kunbaja 
Madaras 
Tompa 

Szeged 

Deszk 
Klârafalva 
Klârafalva 
Kubekhâza 
Oszentivân 
Szöreg 
Ujszentivân 

Pri-
pomnja 

Pojasnilo: m. o. znaSl: mala občina; 
v. o. znači; velika občina. 
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prehodnih mest, odprtih med srbsko-hrvaško-

N a z i v p o t a .... 

Otovci — A 42 — Felsöszölnök 

Čepinci — A 73, 74 — Felsöszölnök 

Markovci — Л 107 — i Apétistvânfalva 

Budlnci — A 129, 130 — Orfalu . 

Veliki Dolenci — A 141 — Orfalu 

Hodoš — A 222 — Kotorimâny 

Hodoš A 223, 224 — Davidhaza (železniška proga +) 

Krpllvnik — A 237, 238 — Kerca 

DomaniševcI — A 267, 268 S omoróc 

Prosenfakovci — A 294 Magyasznmbatfa 

Kobilje — A 360, 361 Szentgyörgyölgy 

Dubrovnik — A 372 — Nemesnep 

Žitkovci — A 420 — Szentfstvanlak . 

Genterovcl — A 443 Lenti 

Dolnja Lendava — A 453 — Rédicz (železniška proga +) 

Dolnja Lendava — A 458 — Zalabalsa 

Pince — A 6C3 — Lendvaüjfalu 

Podturen — A 629 Kerkaszentkirâly (most) 

Novakovec — A 646, 644 — Kiscsernec 

Dorrašinec — B 20, 26 — Alsószemenye (brod) 

Ooričan •— B 56, 57 — Leienye (most) 

Kotoriba B — 129 — Molnari (brod) 

Kotpriba — B 146 — Murake esztür (železniška proga) 

Kaklnja — B 158, 159 — Be'ezna (brod) 

Legrad — B 163 — Légród v. a. (brod) 

Gje'ekovec — B 175, 176 — Örtilos žel. čuvajnica št 4. 

Koprivnica — B 185 186 — Gyékénves v. a. (železnica) 
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Car. oddelek V. Dolenci 

Oddelek Martinje 

Car. oddelek Hodoš 
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Car. oddelek Dobrovnik 

Car, oddelek Genterovci 

Car. oddelek D. Lendava 
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, *Д8.. 

f a z i v p ° l > 

Gptaloyo — B. 192 — Zékény žel. postaja 

Gotalovo — B 198 — Gyékényes žel. čuvajnica št. 7. 

Gotalovo — B 241 — Gyékényes žel., čuvajnica št. 8. 

Gotalovo — 300, 301 — Gyékényes žel. čuvajnica št. 9. 

Gola — B 313 — Góla žel. postaja > 

Gola — B 321, 222 — Laczkaiföld 

Ždaln — B 459, 460 — Somogyudvarhelg 

Virovsko Kingovo — B 596 — Vizvar (Spine) 

Ferdinandovac — B 614, 615 — Vizvar (Spine) 

Ferdinandevàc — B 651, 652 — Heresznye (Jama) 

Ferdinandovac — B 698, 699 — Heresznye 

Husinje — B 746 — Bolho 

Podravske Sosvete — B 795 — Bolho — Bolhovska Ada (Dróvéntuli Fold) 

Brestička Ada — B 853, 854 — Babôcsa 

Križnica — B 919 — Babocsa 

Virovitica C2/a — Barcs (železnica) 

Terezinopolje — J C13/a — Barcs (most) 

Šaroka — C 88, 95 — Borjanca pustara 

Noskovci — C 156 — Sztâra-Zalata v. à. (železnica t ) 

Moslavina — C 210, 211 VejH (most) 

Donji Miholjac C 292 — Dréva'szbolcs 

Donji Miholjac — C 292 — Dravaszbcflcs (železnica proga t ) 

Torjançi — D 70, 71 — Old 

Torjancl — D 82 — Kasad 

Baranjsko Petrovo selo D 152, 153 Beremend 

Baranjsko Petrovo, selo — D 154 — Beremend (železniška proga t ) 

Luč — D 221 — Hloçska . . . , . • 

Beli Manastir - D 231, 232 — Magyarbóly (železniška proga) 

'Branjin Vrh — D 25Q,. 251 — Klslippó 

Branjin Vrh..— D 259 — Ivéndardar 
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Kneževo — D 277, 278 — Sarok 

Kneževo — D 331 — Udvar 

Duboševica — D 339, 340 — Udvar 

Bezdan — Dunav D 448, 449 — Mohécs (vodna pot) 

Bački breg — E 9 — Hercegszéntó ; 

Bački breg — D 9, 10 — Hercegszéntó (železniške proga +) 

Gakovo — E 60 — Györgypuszta 

Ridjica — E 76, 77 — Györgypuszta 

Riduca — : E 86 — Gara .. . ' " 

Riduca — E 87, 88 — Gara (žel. žnica +) 

Ridjica — E 125, 126 — Katymér (železnica +) 

Stanišić — E 134, 135 — Katvmér 

Stanfšić — E 151 — Katymér (Öregszölö) 
' 

Aleksa Sanlić — E 160 — Katymér 

mok. — E 192, 195 — Madaras 

Ba:mok — E 20\ 2 0 1 — Madaras 

Baimok — E 218 — Bécsalmés 

Tavankui — E 2^6, 237 — Kunba|a 

'Riid'č-sateš - E 251 — Kunbaja (Hatérbeszogeles) 

S bolu a — E 264 — Felsocsikéria 

Subolìca — E 267 — Felsocsikéria (železnica') 

Siibótfce — E 289, 295 — Mélykiit 

Suboiica — E 306, 307 — Tompa . . ' ' ; ' . 

Subotica - E 355 — Kelebia 

Stbotica — E 3 5 — Ke'.ebia 'železnica') 

Subnl-ca È; 364, 4 6 5 — Maisapuszta . , 

Hadukovo — E 443 — Vnsérhely (most) , ' 

Kn liev Brei — E 465 — Bokorttinya ' 

Ho-goš'•— E 4 78. 479 — A'.sóbéroszoloi 

Hr «jos — . E . 497 - S'eged r ;, 

Horgoš — E 501 — Sztged (železnica); '; 
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. promet. 
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- * l l o g a St. 4 . 

Obmejna karta 
«a mejo med kraljevino SrboT, Hrvatov in Slovencev 

in kraljevino Madžarsko. 

Ta obmejna karta, 
fzdana po določilih zapisnika, sklenjenega na podstavi 
člena 17 priloge A k trgovinski pogodbi med kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in kraljevino Madžarsko z 
dne 24. julija 1926. 

ima 18 strani. 

Sresko načelstvo v 

Štev.. Sedež pristojnega cari» 
skega oblastva. 

Obmejna karta. 

Priimek in ime 
Stan 

• h. štev., StanovališSe .̂ _̂ _____™_______̂ . 
Namen prehoda .„ . 
Kraj, v katerega odhaja „„,, , ,.. 

Imenovani ima pravico, da s to obmejno karto prestopi 
mejo med kraljevino Jugoslavijo in Madžarsko na potu 
št. in ima pravico, da se sme v zgoraj navedenem 
kraju sosednjega obmejnega pasu muditi nepretrgoma 
8 (tri) dni. 

Imena otrok izrpod 14 let 
Velja do 30. junija tega leta. 

V , dne 193 . 

Podpis izdajnika. 
— 1 

Viza. 
Jugoslovansko upravno (policijsko) oblastvo prve 

etopnje. 
Kraljevo madj. poveljstvo carinske straže (oddelka). 

— a — 

Leto 
Postava , „ 
Obraz 
Oči 

Osebni opib. 

, ,„. ; - Nos 
' 

.„,. £>. .-rada 
Posebni znaki 

i 

Fotografija. 

Lastnikov podpis. 

Overitev identičnosti.* 

, dne 193 

Podpis oblaatva. 

— 3 — 

Dovolitev podaljšanja. 
Podaljšujem veljavnost te obmejne karte do dne 31. 

decembra tega leta. 

V '.„, dne 193 . 

Podpis izdajnika. 

— 4 

Dovoljenje podaljšanega bivanja za rodbinske člane in 
osebje dvovlastnika. 

Imetnik sprednje obmejne karte je vpisan za člana 
rodbine, nameščenca, slugo, delavca, v dvovlastniški pre-
hodnici štev. „ gda., ge., s stanovališčem „...„, 
lastnika, zakupnika dvovlastnega posestva v 
in ima do preklica pravico, da v spremstvu tega posled
njega prestopi mejo na potu št. Na osnovano 
prošnjo zgoraj omenjenega dvovlastnika, zakupnika dvo
vlastnega posestva se sme nosilcu te obmejne karte izdati 
potrdilo za podaljšano bivanje v kraju dela, najdalje 6 
(šest) dnJ 

V_..4 , dne и 193 

0 
Podpis izdainika. 

(Kar ne ustreza se mora prečrtati.) 

— 5 — 

Dovoljenje podaljšanega bivanja za industrijske delavce. 
Imetniku te obmejne karte se sme kot industrijske

mu delavcu izdati potrdilo za podaljšano bivanje v kraju 
dela v sosednjem obmejnem pasu, najdalje za 6 (šest) dni 

., dne 

Podpis Izdajnika. 

Kar ne ustreza, se mora prečrtati. 

— 6 — 

* Izdajnik te obmejne karte potrdi identičnost, ako ie 
lafrtnik nepismen. 
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Dovoljenje bivanja pastirjem. 
Imetniku te obmejne karte dovoljujem z namenom, 

da spremlja poverjene mu črede konj, goved, svinj, ovac. 
ki jih gonijo na pašo na ozemlje občine 
sreza ; , da sme za čas, dokler traja paša. 
ki ne sme preseči 6 (šest) mesecev, nepretrgoma bivati 
v kraju paše; -

Imenovani je zaposlen v lastnosti pastirja pri gosp. 
„ , s stalnim bivališčem v :.... 

v , , dne _.... ...; ..„ 193.. . 

ГМ.Р. 

Podpis izdajnika. 
Kar ne ustreza. se,mora prečrtati. 

, Str 8-10 
.Službene pripombe. 

Str. 11—13 
Opomnje. 

Str. 14—16 
Beležka o prehodu meje. 

P r i l o g a St. 5 . 

Dvolastniška prehodnica 
za mejo med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in 

kraljevino Madžarsko. 

Ta dvovlastniška prehodnica, 
Izdana po določilih . zapisnika, sklenje.nega. na podstavi 
člena 17, priloge A, k trgovinski pogodbi med kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in Madžarsko z dne. 24. ju
nija 1926., . . 

ima 80 strani. . ' . . . . ' ; 

Sresko načelstvp v. ; „ 

Štev : Sedež pristojnega carin
skega oblastva. 

Dvovlastniška prehodnica. 

Priimek in ime 
Stan 
Stanovališče.. 

.: , oženjen ali ne 
„„„. „ h. štev. 

^rsta dvovlastniškega posestva.;,,..,.....^ celokupni znesek. 
Okoliš, kjer se nahaja posestvo.....^.™., „*_ , _ 
L / L / v J - I l C l « H m l M w m i i n H i « » i i H M 4 n i i i « i H ,,,/,, J n i t m i riliitlli i lriiTiiiiuii i i iniiiiiinmi---*1-—"*-— 

: Imenovani ima pravico, da s to dvavlastniško prehod-
nico prestopi mejo med kraljevino Jugoslavijo in Ma
džarsko na potu št. _ „ . i n ima pravico, da se sme 
v zgoraj navedenem kraju sosednjega obmejnega pašu 
muditi nepretrgoma 3 (tri) dni. 

Imena otrok izpod 14 let . „ .м*^виа»«»-л 
Velja od 1. dne marca h L do 28. dne februarja pri-

nodnjega leta. . 

V. ,, dne . 193. 

ГМ: P.Л 

•—>• 
Podpis izdajnika. 

Dovoljenj. ... a nitje za rodbinske člane in osebje 
' d TOV lastnika. 

imetniki te dvolastuiške prehodnice 
51an rodbine _...;. . „ .. _ 
nameščenci ..... ..... 
začasni in slučajni delavci l.:._....„' 
so pooblaščeni, kadar pridejo na posestvo v svrho dela. 
ia prestopijo mejo z imetnikom ali s ,to dvovlastriiško 
prehodnico na potu III. kategorije, označenem na strani 1 

V . . dne 193 . 

I'M. P. 

7 Podpis izdajnika. 

Pripomnja: 1. Oseba, pooblaščena za prehod meje, 
sme vzeti seboj samo osebe, ki so opremljene z-obmejno 
karto. 2. Pristojni kontrolni organ na p^tu prehoda mora 
takoj izbrisati imena oseb, ki so izstopile iz službe. Nova 
imena sme naknadno vpisati edino le oblästvo, ki 'je iz
dalo prehodnico. 3. Zgoraj omenjene osebe smejo presto
piti mejo brez dvovlastnika ali te prehodnice samo po 
poti, ki je označena v njihovi obmejni karti. 

'•'— 2 —. 

Leto... 

Postava..... 

Obraz.,.,:̂ .. 

Oči 

Osebni opis. 

_ ' • Nos........... 

„ „ Lasje. „ 
Brki, brada.. 

Posebni znaki. 

Fotografija. 

Lastnikov podpis. 

Overitev identičnosti. 

„r dne 193.., 

: ' , . . Podpis izdajnika. .,•? 

, (Izdajnik te dvovlastniške prehodnice potrdi identič
nost, ako je lastnik nepismen.) ' ' 

' \ ' "t 8. ~ "]'',' ' ' " 
Dovoljenje ia podaljšanje'bivanja. 

Dovoljujem imetniku te dvovlastniške prehodriicé, da 
sme, kadar to zahtevajo kmetijska dela in interesi pod-

f jetja, bivati na kraju svojega po? ^ У А 6 Cšest) dni brez 
; grekinitve. 

đ*i/..-
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Imenovani lahko dobi na osnovi tega potrdilo bivanja 
od primera do primera. 

V , due 193 . 

Podpis izdajnika. 

Teritorialno pristojno jugoslovansko oblastvo: 

— 4 — 

Viza, 

Madžarsko upravno (policijsko) oblastvo I. stopnje: 
Kr. Madj. poveljstvo carinske straže (oddelka): 

— o — 

Opis dvovlastnega posestva (zakupa). 

Posejana zemljišče in seme 

1. 
2. 
3. 
4 
5. 
6. 
7. 
8. 
9: 

10. 
11. 
12. 

jut. žita 
jut. koruze 
jut. ječmena 
jut. ovsa .„ 
jut fižola _ 
jut. krompirja. 
jut. detelje 
jut. repe 
jut. sena 

Pričakuje donos; 

q 
q 

._....q 

13. Vinskih trt 

- q 

._...-. q 
q 

..q 
- q 

.q 

.q 
q 

14. Sadnih dreves 
15. 
16. • 

grozdja 
mošta 
sadja 

..q 
q 

Pripomnja: Razpredelki se morajo izpolniti z bese
dami. Kar ne ustreza, se mora prečrtati 

— 6 — 

Opis gospodarskega in voznega orodja. 

1. Vozov vaškega tipa kosov ; 
2. Navadnih plugov . . . 
3. Sejalnikov 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

13. 

Motik 
Kos . 
Srpov 
Lopat 

• I i • 
' ' •* 
i l l 

• • i 1 I i 

t t I I I i 

• • i I 1 i 

• • 1 1 1 1 

I » l i l i 

4 I I f I I 

i i 

i » 

t * 

t » 

I 1 

* • 
t i 

1 1 

1 I 

i t 

> 

> _ 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 

Pripomnja: Razpredelki "se morajo izpolniti z bese
dami. Kar ne ustreza, se mora prečrtati. 

t« 7 ^ 

Opis živine (vprcžne, tovorne, na paši). 

1. liobil, doraslih, črnih, belih, rdečih; 
2. žrebcev, doraslih, črnih, belih, rdečih: 
3. _ konj (doraslih, Črnih, belih, rdečih): 
4. krav (sivih, črnih, belih, pisanih); 
5. bikov (sivih, čmih, belih, pisanih) ; 
6. volov (sivih, črnih, belih, pisanih). 
7. ; bivolov; 
8. ovac, kpz (čriji.h, belih) ; 
9. ovnov, kuštruhov (belih, črnih); 

10. „ oslov; • ' ' • , , . . . 
11. , svinj ;(belih, Črnih, pisanih); 
12. perutnine (goské, pure in dr.); 
1 8 - - — • . . • • • .\ • • - • ' • • • • • • • 

14 

Pripomnja: Razpredelki se morajo izpolnit: 
dami. Kar ne ustreza, se mora prečrtali. 

. - 8 - • 

Opis kletarskcga, sadjarskega, vinogradniškega 
in sličnoga orodja. 

?se-

. 1 . 

2. 
S. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Škropilnice za žveplo 
Škropilnice za trto . 

Kadi. vedra . 
Sodi. . . . . . . 
Nategače . . . , . 
Stopinjskih meril . 
Čepov, zamaškov . 
Nateg •. . • . i . 

« • • • 
• • « 

kosov 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 

Pripomnja: Razpredelki se morajo izpolniti z bese
dami. Kar ne ustreza,.se mp.ra prečrtati.. 

'•'•'. —- 9 — 

Opis prireje in proizvodov, dobljenih od živine na paši. 

1. 
2. 
3. 
4 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
4 1 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Žrebet 
jagnjet , 
telet 
koštrunov : 
oslov . 
prešičev 
drobne perutnine 

.1 mleka (kravjega* kozjega, ovčjega) 
kg ^irovega masla, 
kg sira .: • 
kg: sir». (kravjega, kozjega, ovčjega) 

jalc, 

Pripomnja: Razpredelki se morajo izpolniti z bese
dami. Kar ne ustreza,, se mora prečrtati. 

' — ' I O f-41 
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Str. 11—12 -••••••" •'••-•••••• 

Potrdilo obla»tva o medčasni nabavi in izgubi 
gospodarskega orodja in živine. 

Str. 13—15 

Druge uradne beležke. 

Str. 16—26 

Opomnje. 

Str. 27-81 

Kontrolna evidenca. 

P r i l o g a št. 6, 

občinsko načelstvo 
sreza banovine 

Štev. -zapisnika 

Potrdilo, 
izdano na podstavi člena 7 priloge A trgovinske pogodbe, 
sklenjene med kraljevino Jugoslavijo in kraljevino Mad
žarsko dne 24. julija 1926. 

Spodaj podpisani beležnik, predsednik te občine 
potrjuje, da je g. (ime) (stan) ; 

(prebivalec) občine, sreza.,.,:-.;...:.-......-;.....; : : 

županije v resnici lastnik, zakupnik 
dvovlastnega posestva, ki se nahaja na katastrskem ozem
lju te občine. 

Dotično posestvo sestoji iz katastrskih juter 
celokupne površine, od katere je 
„ juter oranice (njiv) ;, 
',_ .'. ; juter vrta „. 

Bl„... juter vinograda 
s. trt ! „ 
juter sadovnjaka l...„...„... 

. juter travnika .;....„„.„ 
„ juter pašnikov „ „ 

juter gozda „ 
„ juter močvirja. ............;...,.„..;;.. ,; 
...,.„ juter za obdelovanje nesposobnega (neplodne

ga) zemljišča j ^ 

Na imenovanem posestvu so nastopne zgradbe >„„.„„>. 
hiš za stanovanje ;,.., gospodarska poslopja 
stranske zgradbe .„ ...druge, zgradbe (hlevi, 
senjaki, vmograclnišk.e hiše itd.). 

Posestvo ni presekano z državno mejo. 

Imenovanu jje bil na dan 28. novembra 1929. (dan, 
xaterega je stopila v veljavo trgovinska pogodba) lastnik, 
jakupnik, zgoraj omenjenega posestva in je imel doslej 
pravico uživati ugodnosti, predvidene za dvovlastnike. 

Pripomnja: 

V „ .., dne 193 „,. 
' " Kar ne ustreza, se mora prečrtati. 

( M - R ) ' ; 

beležnik, predsednik občine. 

OPOMNJte. 

1. Ako je oseba, kateri se izdaja to potrdilo, dosegla 
lastništvo dotiČnega dvovlastnega posestva po dnevu 
18. novembra 1929 (dan, katerega je stopila, v veljavo 
trgovinska pogodba) bodisi po volji živih, bodisi z na
sledstvom od osebe, Ici je po zakonih -države, na katere 
ozemlju je glavni sedež gospodarstva lastnikovega, sle
dila kot zakoniti naslednik, je treba to okolnost označiti 
v potrdilu pod razpredelkom »Pripomnja« ter navesti 
ime in priimek dotičneiga sorodnika, od katerega je po
sestvo po nasledstvu prešlo na nosilca tega potrdila. 

2. Ta potrdila se rc.e morejo izdajati osebam, ki so 
lastništvo dotičnega posestva dosegle na drug način, nego 
je zgoraj omenjeno, (n. pr. s kupom, darilom, legatom in 
dr.) po 18. dnevu novembra 1929. (dan, katerega je sto
pila v veljavo trgovinska pogodba), niti zakupnikom, ka
terih pogodba o zakupu je sklenjena ali podaljšana po 
zgoraj omenjenem roku. : 

3. Ako se to potrdilo izda zakupniku dvovlastnega 
posestva, se mora pod razpredelkom »Pripomnja« ozna
čiti ime in priimek lastnika posestva, dan sklepa in rok 
trajanja zakupne pogodbe.. 

4. Ta potrdila se smejo izdajati samo osebam,; ki 
dotična posestva same obdelujejo, to je; ne morejo' se 
n. pr. izdajati lastniku, ki je dal svoje dvovlastno po
sestvo v zakup. 

5. To potrdilo se mora izdati za posestvo, ki je v 
enem nepretrganem kompleksu. Kompleks se ne smatra 
za pretrganega,ako ga seka vodni tok, državna ali samo
upravna cesta ali železniška proga. Za vsak samostojni 
kompleks dvovlastnega posestva se mora izdati posebno 
potrdilo, toda v tem primeru se moira pod razpredelkom 
>Pripomnja« označiti ta okolnost in navesti številke po
trdil, izdanih istočasno za druge samostalne. komplekse 
dvovlastnih posestev istega lastnika ali zakupnika. 
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Kontrolni .kupon. 
PrIlO0a It, S. 

Prepustnica" , 

ca enkratni prestop meje. 

z a mejo med kraljevino Srbov, Hrvatov in Sloven
cev in kraljevino Madžarsko. 

Naziv oblastva 
ime lastnika _ „ 
(naziv izdajnika, oblastva). 
Sterv.l. 

štev. prepustnice 
stanovališcp 

Sedež pristojnega carin« 
akega oblastva. 

Propustnica* 
Priimek in ime 
âtah ............. 
Stanovališče..., ^ ^ _ , .„„.„, „__„ h. Štev;, 
Namen prehoda .. .,' , ,;,.„„; ;,'„„;,.,;„;,l,

:„!,i,l,', ,.,',,,„. 
V katero občino odhaja „ '„j^ „i, 

Imenovani sme s to prepustnico enkrat prestopiti me
jo med kraljevino Jugoslavijo in Madžarsko na potu 
štev. , od označene občine in nazaj in se mu
diti tam brez prekinitve tri dni, v «lučaju podaljšanja 
propustnice pa še nadalje tri dni. 

Imena otrok izpod 14 let 
Velja tri dni od prehoda meje. 

.., dne_„, 193. 

(ЛР.) 

- 2 — 

1 
, - • 

Namen prehoda ...;...'.„.„K 

\iaja, številka prehodnega Dota 

Leto 
Postava,...,^ 
Obraz... „ 
0 « • 

Osebni 

. | | Н »Н1МН(.Н>Ц«| 'НН>.1П.ИМ> 

Lastnikov 

Podpis izdajnika. 

„.„„.„ v katero občino od-
datum izdaje ...... LL 

opis. 

NoS. _ _...., 
LiB.83&„„„„ l ,„, ,„ t t t •* milimi i-

.-.Brki, brada . ;.-„„> 
Posebni »naki..»..^...™^^. 

podpis. 

* Propustnica izgubi veljavo, ako se ne izkoristi v 
8 dneh. 

Kontrolna beleika. 
Vetopil je да ozemlje kraljevine Madžarske. 

-*—-

Vrnfl ee je n a ozemlje kraljevine 
v ' Jugoslavije: 

datum : . „^ 
Podpis obmejnega oblastva kra

ljevine Jugoslavije. 

Podaljšujem veljavnost té propustnice za 3 (tri) dni. 

* tttil »milnininnili.t ЈЈ......Л ЦиУ1.-.~.-1и).1^ч.1....„„( ilium •***Vn?m«* 

Podpis : 

OPOMNJE. 

1. Propuetnico zahteva lahko vsak prebivalec obmej
nega pasu, k i je s stališča kazenske policije in javne 

, varnosti priznan za neoporečnega, ki nima obmejne kar te 
ali dvovlastniške prehodnice, pa mora iti v sosednji ob
mejni pas zaradi neodložljivega posla in iz važnih razlo. 
gov, in - sicer: : smrtnega slučaja ali nevarne bolezni v 
rodbini, nujnega poziva pred sodišče, katerega sedež je 
v obmejnem pasu druge države, in zaradi nujnega posla, 
bi bi poveroČil riziko velike materialne važnosti za pro
silca v slučaju njegove odsotnosti. 

2. Prepustnico izda prosilcu njegov po stanovališču 
pristojni železniški kornisarijat, v srezih in mestnih pod

roč j ih pa, kjer ni takega komisarijata, sresko načelstvo, 
oziroma mestno policijsko oblastvo. 

3. Prošnja se predloži ustno ali osebno pr i oblastvu, 
pristojnem za izdajo propustnice, ki jo izda, ako so dani 
vsi predpogoji za izdajo. 

4.. Imetnik propustnice ima pravico izkoristiti jo v 
roku 8 dni, računaje od dne, katerega je izdana. Dotlej 
neizkoriščena propustnica izgubi veljavo. Prenos propust
nice na drugo osebo je prepovedan pod grožnjo kazen-
sko-pravnih posledic. 

5. Na osnovi propustnice se sme mejna črta presto
piti samo na potu, označenem v njej. Ta pot sme biti 
samo pot I. ali II . kategorije. 

6. Meja se sme prestopiti bodisi peš, bodisi na konju, 
na voau,,yozilu, bodisi po železnici ali z ladjo. Meja se 
sme prestopiti samo v času med solnčnim vzhodom in 
splnčnim zahodom, izvzemši ako se meja prestopi s pro
metnim sredstvom z določenim voznim redom. (Želez
nica, ladja, avtomobil). 

7. Prepustnico, je treba pri vhodu in izhodu pokazati 
obojestranskim mejnim organom (stalni straži). Organ 
pri vhodu vpiše čas prestopa meje in odtrga kontrolni 
kupon, organ pri povratku vpiše čas povratka in odvzame 
propuetnico. 

8. Propustnica daje pravico do odhoda ali potovanja 
samo v kraj, označen kot skrajni cilj prehoda meje in za 
bivanje na ozemlju tega kraja. Strogo je prepovedno na 
osnovi propustnice se oddaljiti v drug kraj ali v ozadje 
države. Pot rebno ni prijaviti bivanja v ;kraju, označenem 
za skrajni cilj prehoda meje. 

9. Veljavnost propustnice se sme po potrebi za 3 
(tri) dni podaljšati. Za podaljšanje pristojna oblastva so 
železniški in obmejni komisarijati, za steze in mestna 
področja pa, kjer teh ni. sreska načelstva. oziroma me
stna policijska oblastva. V krajih, oddaljenih od sedeža 
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zgoraj omenjenih oblastev, lahko preskrbi podaljšanje 
posredno občinsko oblastvo kraja, v kartdrem se mudi 
prosilec propustnice, oziroma, ki mu je v propustnici 
označen za cilj 'potovanja. 

10. Na osnovi potekle propustnice sme o priliki po
vratka samo tisti prestopiti mejo brez pravnih posledic, 
ki opraviči vzrok svojega zakasnelega povratka s službe
nim izpričevalom (lokalnega oblastva, carinske straže, 
zdravnika, bolnice i. dr.). To izpričevalo je treba izročiti 
pri vhodnem kontrolnem mejnem organu. 

Ì1. Prepustnica se sme kadarkoli odvzeti, oziroma 
zapleniti, ako pogoji, na katerih osnovi je bila izdana, 
prenehajo ali v slučaju, da se je zlorabljala. 

12. Imetnik propustnice uživa samo za prevozna 
sredstva, s katerimi prestopi mejo, in za potrebno hrano 
za tri dni, ki jo nosi s seboj, iste ugodnosti kakor ob
mejni prebivalec, opremljen z obmejno karto. Za.'vse 
ostale predmete in blago, ki ga ob tej priliki prenaša, 
se uporabljajo obči predpisi. 

P r i l o g a St. O 

Štev.: 
oblastvo, ki izda potrdilo: 

št. potne listine: „ _ 

(naziv obmejnega kontrol
nega oblastva.) 

Štev. prehodnega pota: 

Potrdilo. •« ':••' 
Imetnik obmejne karte, dvovlastniške prehódnice*. 

ko jo je izdalo sresko načelstvo, obmejni policijski komi-
sariat* v „.._ _ pod štev. ...J. 
ima pravico ob izhodu prestopiti mejò v roku 6 (šest ) 
dni, računajoč od danes. 

Dne ..'.; :.„...;... „."„.„•'193.„.__. ' / ; '' 

4. To potrdilo se mora o priliki..izhoda izročiti ob
mejnemu kontrolnemu orgfanu, ki ga mora uničiti 

• ; { . . 

P r i l o g e St IO, 

Naziv upravnega ^policijskega ' 
oblastva, ki izda potrdilo... : • 

" Štev. 

' Potrdilo. , ' . . . . , 
Velja do preklica. 
Potrjujem, da je g., ga. ,.., ....................1.. !.. 

;po poklicu ._. ...........; s stanovanjem v : 

' :..'...„.:.............. .'.. vpisan ' (a) v seznamek zdravnikov, 
Veterinarjev in diplomiranih babic, izmenjan med vlada
ma kraljevine Jugoslavije in kraljevine Madžarske, e 

; stalnim bivališčem in: pravico prakse' v obmejnem pasu, 
,in da ima temu primerno pravico v okviru obstoječih 
;zdravstvenih predpisov izvrševati svoj poklic v madžar-r 
jskem obmejnem pasu. 

Imenovani je opremljen z obmejnp karto št. „., „.. 
I izdano dne i.*..!».... 193.._;... .. • •„ , 

dne „. ...;;.....„..„ Д 93 

Podpis. ' -, 

4% 

Podpis. 

Pripomnja. 
1. To potrdilo se sme izdajati dvovla,stnikqm (za

kupnikom dvovlastniških posestev), njihovim rodbinskim 
članom in pomočnikom (slugam, nameščencem, delav
cem), kakor tudi sezonskim in začasnim delavcem, ki'i? 
obmejnega pasu redno odhajajo na posestva v tem ob
mejnem pasu zaradi opravljanja del, toda samo v me
secih juniju, juliju, avgustu, septembru in oktobru in v 
slučaju, da opravljanje neodložljivih del zahteva daljše 
bivanje na kraju dela. ' ' 

Delavcem, ki odhajajo iz sosednjega obmejnega pasu; 
žedno V industrijska podjetja v tem obmejnem pasu, 6e 
sme to potrdilo izdati samo v jSasu, dokler traja njihovo 
pogodbeno delovno razmerje z delodajalcem. 

2. To potrdilo se izdaja od slučaja do slučaja, za 
vsako bameravano podaljšanje trodnevnega bivanja v 
Kraju deja posebej, na ustno prošnjo stranke in samo p 
slučaju, da je stranka opremljena z obmejno karto, ozi
roma z dvovlastniško prehodnico, ki obsega dovoljenje 
za pravico do podaljšanja tridnevnega bivanja. •> 

3. To p'otrdilo se sine izdati samo pri prestopu mèj'.' 
o priliki vhoda, nikakor pa ne v času bivanja ètrankë.> 
dotičnem obmejnem pasu. 

* Kar ne ustreza, se mora prečrtati. 

\ UDrazce (formularje), navedene v zapisniku kot pri-
iloge 4 do 10., je izdala država in se nabavljajo v državni 
.tiskarni v Beogradu. ,,. 

' . ' . • • • ; , ; § ? • 
Kolikor kazenski, izstopni, carinsko monopolski pred-

i pisi ne predvidevajo večje kazni, se kaznujejo osebe, ki 
se pregreše zoper predpise te uredbe, z denarno kaznijo 
od 10-— do 1500—Din, za slučaj,,da se kazen ne plača v 

; določenem roku. pa z zaporom od enega do 30 dni po 
predpisih zakona o. notranji upravi. 

I ./§ 4. :..„. 
Ta uredba.stopi v veljavo z dnem, katerega ee,raz* 

glasi v >Službenih novinàh«, obvezno moč pa dobi š 
.15. junijem,: ker je. izmenjava not o sprejemu z»|i: jiika. 
izvršena 1. junija 1930. 

V Be o g r a d u , dne 1, junija 1930. 

; ••• Predsednik 
.-..:•• mitiistr^keßa sveta. 

' ' minister .. 
za notranje posle.4 

kastni adjutaht' 
I ? Njegovega Veličanstva 

kralja 
divizijski general: 

Peter Živkovi£ 8, r. 

Minister za finance: 
dr. S. Šverljuga s. r. 
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66. 

Na podstavi člena 191. zakona o notranji upravi 
predpisujem • • 

Uredbo 
o izvrševanju nadzorne oblasti nad občinami, kjer 

je sede/kraljevskih banskih uprav. *• 

Člen 1.' 
Kolikor vršijo po veljajočih predpisih na sedežih ba

novin neposredno nadzorno oblast nad občinami sedaj 
Brezfci načelniki, izvršuje v bodoče te nadzorstvo ban. 

Člen 2. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, katerega se raz

glasi v »Službenih novinah«. '•. 
V B e o g r a d u , dne 17. junija 1930. IV. br. 740. 

i . Predsednik 
: ministrskega sveta 

• . •-. . minister 
. z a notranje posle, 

častni adjutant 
:' Njegovega Veličanstva 

kralja 
...••- divizijski general: • 

Peter Živković ?. r :. . 

67. 

Od dne oij]..ve dobita ta pravilnika, predpisana na 
podstavi člena 70. zakona o katastru zemljišč, obvezno 
moč za vse premere, ki se vrše po členu Čistega zakona, 
bodisi da jih vršijo organi ministrstva za finance, bodisi 
da jih vršijo samoupravni ali pooblaščeni privatni inže-
njerji in geometri. Vsako delo, ki nasprotuje določilom 
teh pravilnikov, je prepovedano. 

Pravilnika O'katastrskem premerjavan]ü 11. m lil. 
del, razmnožena litografsku in vezana v trde platnice 
kot ena knjiga z "vsemi prilogami, se morata v enem 
izvodu dostaviti zainteresiranim ministrstvom, tehniškim 
fakultetam in sličnim ustanovam po njihovi zahtevi. Pri
vatne ósèbe in ustanove lahko nabavijo knjigo pri odr 
delku katastra in državnih posestev, i o položijo nabavno 
ceno 300-— Din (tristo). Uradniki in uslužbenci oddelka 
katastra in državnih posestev, ki želijo imeti knjigo kot 
osebno lastnino, jo lahko dobijo za 25% ceneje na eno
letno odplačilo. , 

Izvršitev te naredbe se poverja oddelku katastra 
in državnih posestev. 

V B e o g r a d u , dne 17. maja 1930. 

Minister za finance: 
dr. S, Šverljuga s. r. 

68. 

Popi 

Pravilnik 
o katastrskem prémeriavanju. ** 

. • • . - . . - • • • • . • . i . . . , - r . , i , - . ( " • . , , ; • ! • . . • 

Na podstavi člena 70. zakona o'katastru zemljišč ; 
predpisujem II. del pravilnika o katastrskem premer ja- : 

vanju, ki se nanaša na'poligono'in linijsko mrežo, i n : 
odrejam, da se ti posli opravljajo na njegovi podstavi. 

V B e ò g r à . d ' u , dnè 15.. januarja 1930., broj 1432. 
Minister za finance: 

đr. S. Šverljuga s. • r. 

Na podstavi člena 70. zakona o katastru : zemljišč 
predpisujem III. del pravilnika o katastrskem premer-: 
javanju, ki se nanaša pa dela ob'mejevanja in snemanja 
detajlov, in odrejam, da se ta deia oprayljajo na njegovi 
podstavi. ; •••'•:•••.•. 

V B e o g r d u , dne 16/ januarja 1930., broj 1433. ; 

Minister za finance,: 
.•:>:.-.•'. '•••.:•,,' «M"« S.. Šverljuga s, r, .'{,[\t . ' 

Po referatu oddelka katastra' in državnih posestev 
odrejam:.. ;<•...•_.».•.!, •• •,••.••-• •!• 

odločbi ministra za finance z dne 15. januarja 1930,, 
broj. 1432/Vv in/il433/y., s. katerima se predpisuje рга->: 

vilriik po katastrskem premerjavanju II. del, poligona i 
mreža, 'oziroma III. del, detajlno snemanje, se morata, 
objaviti ¥ : »Shižbenih•"• novinah«. 

jravek 
v zakonu o položajih in o zvanj ih, pogojih za njih 
pridobitev, p postavljanju, razporejanju, plačah in 
ostalih prejemkih uradnikov ministrstva za trgo

vino in industrijo.* 
V zakonu o položajih in zvan jih, pogojih za njih pri

dobitev, postavljanju, razporejanju, napredovanju; plačah 
|in ostalih prejemkih uradnikov ministrstva za trgovino 
an industrijo, objavljenem v >Službenih novinah« štev. 
(62-XXII. z dne 18. marca 1930. — Uradni list z dne 31. 
marca 1930., štev. 206/45, je v § 16. pogrešno tiskano v 
tretji vrsti od zgoraj >pravne i n politično-ekonomske 
nauke«, stati pa mora: »pravne a l i politično-ekonom
ske nauke«, kar, se s tem popravlja. 

;I. br.17.498/0. —.Iz ministrstva za trgovino in industrijo 
z dne 11. junija 1-930. '"'•••• 

69 

Popravek 

"'•' * >SluZbén&"ttoviriè Itfäßevine Jugoslavije« z dne 
23, junija.1930., Ц. 139/LII. " 
'"'-•*' iSlùZbéâë'hovmé kraljevine Jugoslavije« z dne 
80. maja 1930., št. 120/XLIV, : -:- ' ' -'i ^ 

k uredbi ; o tarifah za nagrade upravitelju, konkur-
zne mase in za nagrade upravitelju prisilne po

ravnave izven kpnkurza.** 

V tej' uredbi sé mora v 4. vrsti § 4. pravilno glasiti: 
..Л «ai osn'oyo* kvôta do 20% (ne kvota 120%)..* 

*>SlužbeQe, noving; kraljevine Jugoslavije« z dne 
16. aprila 1930., št. 87/XXXIV.,-r, Uradni list kraljevske 
banske uprave z dne 23. aprila 1930., št. 258/53. 

' •* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
19. junija 1930., št. 136/LI. • • • ; w- ' ' •,•"•'"• -i"" 
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70. 

Na podstavi § 22. zakona o islamski verski zajednici 
kraljevine Jugoslavije predpisujem 

Pravilnik 
seje za sklep ustave islamske verske zajednice 

kraljevine Jugoslavije.* < 

§ 1. 

Seja za suiep, ustave islamske^verske^zajednlce.kra
ljevine JugoiIàTî^lé~^^a^¥^ô"o"dlb5H'rainistra pravde 
v Beogradu na kraju, določenem za to. 

§ 2. 
Seja začne svoje delo, ko ugotovi, da je navzoča nàd-

polovična večina vseh članov seje. Njej predseduje reis-
ul-ulema, ako je pa odsoten, oseba, ki jo izbere sejâ. 

§ 3. 
O delu seje se sestavi zapisnik, ki ga piše najmlajši 

član seje ali na zahtevanje uradnik, ki ga ji da na raz
polaganje minister pravde. Zapisnik se izroči ministrstvu 
pravde, overjen prepis pa se shrani v vrhovnem verskem 
starešinstvu. 

Zarada hitrejšega dela da minister pravde seji po
trebno število strokovnih osebj ki ji dajejo vsa pojasnila, 
ji zbirajo vse potrebne podatke ter sodelujejo kot po-, 
možni organi brez pravice soodločevanja. J 

§ 5. 
Seja določi sama svoj način dela in razpravljanja. ; 

Ako bi prišlo pri delu do različnega mnenja v kakem 
vprašanju, se usvoji tisto mnenje, za katero se izjavi ; 
nadpolovična večina navzočih članov. Na zahtevanje se j 
vpiše v zapisnik tudi nasprotno mnenje. 

§ e . - ••= • •• •; 

Ko seja dovrši svoje delo, pošlje izdelano ustavo mi
nistru pravde в spremnim pismom hkratu z izvirnimi 
zapisniki sei 

§ 7 . 
Članom seje in zaposlenim strokovnjakom in urad

nikom določi minister pravde v globalni vsoti potne 
stroške in dnevnice kakor tudi honorar za delo. 

- ' " • ' ' ' ï &-•''' 
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko *e razglasi v: »Službe-

nih novinah«. '* '•''• /<•.'-' : ' ••''' 
V B e o g r a d u, dne 26. maja 1930? 

Minister, pravde:/ 
, dr. M.Srškić s. r,. 

Ta pravilnik je natisnjen prvikrat v >Službenih no-, 
vinah« štev. 119 z dne 28. maja t. 1., od katerega dne 
dalje je tudi stopil v veljavo. 

* »Službene novine kraljevine. Jugoslavije« z dne i 
30. maja 1930., št. 120/XLIV. , . : ' 

71. 
Po izkazani potrebi in v zmislu člena 54. zakona :i 

civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih pred» 
pisujem te-le 

Izpremeiübe in dopolnitve 
v pravilih o opravljanju, državnega strokovnega 
izpita uradnikov ministrstva za trgovino in in

dustrijo.* 
V členu 12. pride kot drugi nov odstavek, k' so 

glasi: . , , 
»Uradniki I. kategorije morajo izdelati tudi domačo 

nalogo. 
Komisija določi temo za domačo nalogo, ki jo mora 

kandidat predložiti v roku, ki ne more biti krajši od 
enega meseca, niti daljši od treh mesecev od prejema 
teme. 

Ako se • domača naloga sprejme, se kandidat pripu
sti na izpit.« 

V členu 15. pride kot tretji nov odstavek, ki se 
glaRi: 

»Kandidat I. kategorije se sme prijaviti za donr*o 
nalogo in izpit tri mesece pred predpisanim rokom.< 

V členu 16. se izpreminja prvi odstavek in se glasi: 
»Kandidat-pripravnik, Čigar domača naloga se ne 

sprejme, ali,ki pade na pismenem ali ustnem izpitu 
prvikrat ali drugikrat/ali pd.njega izostane, se sme pri
javiti za domačo nalogo in ponoviti izpit po šestih me
secih, tako, da se zadnjikrat more prijaviti za domačo 

: nalogo in delati izpit najdalj do konca četrtega leta 
.svoje državne službe. Ako se tudi tedaj njegova domaČa 
naloga ne sprejme ali ako ne opravi izpita aH ako od 
njega izostane, še'odpusti iz elužbe v resoru ministrstva 
za trgovino in: industrijo.« _ • ,. 

Po tem odstavku pride kot drugi'nov odstavek, ki 
se glasi: ; . > • 

»Tudi za te rokovè velja odstavek tretji člena 13.« 
Te izpremembe, in dopolnitve veljajo od dne, ka

terega se razglase v »Službenih novinah.«.. 
V B e o g r a d u , dne 13. .junija, 1930. I. br, 17.845 (X 

Minister'za trgovino in • 
industrijo 

Juraj Demetrovié s. г. 
' '":'~" ' ' ,' ,' 7 2 . ' : ' ' : •'••' 

_ s ' ' / " • " " " ' . : ' : • ' , : : 

Uvozno carinjenje grijati, ki se uvažajo v pločevin-
skih škatlah.** 

Na podstavi člena 28. predloga zakona b obči carin
ski tarifi določam: 

Gnjati, ki se uvažajo; v pločevlnških škatlah, se mo
rajo cariniti po št. 61. točka1 uvozne tarife k predlogu 
zakona o obči carinski, tarifi, v kateri številki so tudi 
izrecno predvidene; ;...*•• 

Ta razpis stopi v veljavo na dan, katerega se raggiasi 
v' »Službenih novinaU«. . ! • 

V B e o g r a d u , dne 21. maja 1930. Br. 19998/IV. 
Minister za finance: 

:. ' ; , dr.:8. Sverljuga e,:r«; , 

. '* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
23. junija 1930., št. 139/LÌÌ. . . Z 

. ** »Službene novine к г а Н е у ш в JuffpsUviie« »i dne 
30. maja 1930., Stl 12Ò72tLIV.; ,'.";", : :, . 
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73. 

Razpis 
o potrdilih o izvoru blaga, ki jih izdaja naša tr
govska zbornica, v Solunu.* Jzprememba v razpisu; 

: Na : podstavi člena 23, p.rèd|ojj(a ;.zàkjjna o oboi carin-. 
ski tarifi ter po zaslišanju, carjpskega sveta sem odločil, 
da se razpis C broj 13.800''z dne 1. aprila 1929. izpre-
oieni in da se glasi: • :. , 

•4 >Jugosloyanska trgovska zbornica y Solunu sme "iz
dajati potrdila o izvoru blaga zri vse blago, kupljeno v 
njenem področju, bodisi, da je to blago iz svobodnega 
prometa ali iz-Solunskih anterpotóv a^i>ap^ltnih skla
dišč,, brez ozira na to, ali je' blago po iiVòjru iz"evropskih/ 
obmöVskih ali prekoceanskih držav,'in sicer samo v tistih 
primerih, kadar se tako blago uvaža pri skopljanski, 
gjê'vgjèlijskj, bitoljški in solunski'carinarnici.«: 

Naročam carinarnicam, da to izpremembo vpišejo v 
odo\ -VL razpieä C broj 43.918 z dri'ë' 18. julija 1922. 

, -V< ,B e o g r-a-dru, dnfi IT-junija 1980., br„ 23-358/IV. 
«s. 

7*. :) 

Izp^mémbe 
v» pravilniku o zbiranju in upravljanju prispevkov 

[ za pogozdovanje»*!* r 
'••'>' ••"'••• • - ? • . . « : v , • ' •. ' i ' • ' •>;• . » : • ( / . . .-J----.: • ' •• : . • ; • • - < , , 

G. predsednik ministrskega sveta je pod zak. št.24$, 
z dne 23. maja 1930. na predlpgjg.jni^i§tra za gozde iP/ 
rudnike štev. 7183/80 izpremenil Jockq 8., člena 3. pravil: • 
nikao zbiranju in upravljanj prispevkov za pogozdo
vanje, razglašenega v »Službenih novinahc štev, 68-XIV 
z:dno 8. marca 1928,, Uradni list ,z dne 2. aprila 1928., 
St. 98/32, s.popravki, razglašenimi v »Službenih novinah< 
štev. 58-XVII. z dnei 13. marca 1928., v; naslednjem: 
• >8. Podpore privatnim osebam-in korporaoijam za po

gozdovanje golicav, "kraškega sveta in živega peska; na
dalje podpore istim za vsa dela gozdno-tehniške narave, 
za umetno pogozdovanje v zvezi z zaščito in uredbo kul
tur, kraškega sveta in goličav v okolici tnest, kopališč, 
zdravilnih kopališč in naseliJJ-ki so znana zaradi prometa 
tujcev in turistov. Zlasti za upgrade, obrambne zidove in 
nasipe okoli kultur z namenoin 'zaščite pred popašo ži
vine; terase, pešpote, steze l'in 'gozdne pote zaradi pre
hodnosti terena; zaščitne jarke in prošeke za'obrambo 
pired gozdnimi požari itd. 'Vsa ostala raznovrstna dela, 
objekti in naprave, ki pridejo v poštevikot-ukrepi pre
ventivne narave i.- namenom; uspešnega pogozdovanja iz-
vestne površine^ > :••::'--vyhi ;• . ; 

' Za vsa ta dela'je treba prridfetodno'predložiti obraz
loženi proračun z načrti, sestavljen pö državnem gozd
nem organu, ^n potem £o''pristojni bfiinäki upravi pred
ložiti v odobrenje ministrstvu za gokdo in rudnike.< 

V B e o g r a d u , dne 12. junija 193Ü. 

Iz ministrstva za Šume In rudnike, oddelka za gozdarstvo. 

< ;* »Službene.novine, kraljevine Jugoslavijec z dne 
23. junija 1930., št. 139/LII.- д>,..:,/ 
• **. »Službene novine kraljevin/»- Jnsroalaviie« z- date 

23. junija 1930.; št.'189/LII,. . ^ . j , ,. 

75. 

Imenovanje 
SlanfoV v banski svet Dravske banovine^ 

Z rešen jem gospoda minietra vza notranje^posle z dfih 
3. julija Ш0., III. br. 35~761., so~bili па podstavi § 26. 
zakona o banski upravi, postavljeni zaklane, banskoga 
sveta Dravske banovine: ~"~ " 

za «хгг brežiški: Lipej Franc, posestnik in veletrgo-
vec v Brežicah; 

za sçrez.gornjegrajski: Steblovnik Martin, posestnik in, 
župan v Šmartnem ob Paki; 

za erez dolnjelendavski: Litrop Štefan, obrtnik in žu
pan v Turnišču; 

za erez dravograjski: Mravljak Peter, ekonom v Vu-
hredu;i . 

za. srez kamniški: Strcin Ivan, posestnik iz Kaplje 
vasi; 

za srez konjiški: Košir Anton, župan v Žicah; 
zft srez kočevski: Ramovš Jakob, župnik in občinski 

odbornik v Velikih Laščah;' 
'•'<'m' mesto Kočevje: dr. Sajovic Ivan, advokat v Ko

čevju;-' ' !'-_ ' , •'•:' • • 
'' ?;a srez kranjski: Detela Oton, vladni svetnik v po-

koju; in" občinski odbornik v Preddvoru; 
za mesto Kranj: Pire Ciril, posestnik, trgovec in žu

pan, v Kranju; 
za mesto ТгШ: Lončar Ivan, hotelir in župan v 

TrMču; ' . . . . • . , , , . 
, I za srez krški: Kurent Alojz, dekan v Leskovcu, pri 

Kriškem-, 
za mesto Krško: Pfeifer Joško, posestnik v Krškem; 
za srez laški: dr. Roš Franjo, advokat in župan v 

Laškem; 
za srez litijski: Lebinger Hinko, trgovec in žup'an v" 

Litiji} 
za srez logaški: Oblak Gabrijel, posestnik in župan 

V Dolnjem Logatcu; > . 
za srez ljubljanski: Babnik Valentin, župan v Št. 

Vidu; 
za mesto Ljubljana: dr. Kramer Albert, novinar in 

•bivši minister v Ljubljani; Kregar Ivan, obrtnik in ob
činski svetovalec v Ljubljani; Ör'ehek Franjo, hranilnični 
ravnatelj in občinski svetovalec v Ljubljani; Prepeluh 
Albin, publicist v Ljubljani; 

aa sreč ljutomerski: Rajh Jakob, posestnik v Ljuto
meru; 

za erez mariborski * desni breg: Robič Srečko; vele
posestnik in župan v- Limbušu; 

za srez mariborski - levi breg: Šerbinek Ivan, posest
nik in občinski odbornik v Vrtičah; 

za mesto Maribor: dr. Juvan Alojz, advokat in mestni 
načelnik v Mariboru; dr. Pivko Ljudevit, profeapr v Ma
riboru; Golouh Rudolf, šef borze dela v Mariboru; 

sa eres mursko-eobotski: Faflik Franc, župnik v 
KanČovcih; 

•a mesto Murska Sobota: Benko Josip, industrijalec 
in župan v Murski Soboti; 

. za srez novomeški: dr. Kulovec Franc, bivši minister 
v Novem mestu; 

za mesto Novo mesto1: dr. Rezek Josip, advokat in žu
pan v Novem mestu; 

ia erf* ptuieki: Veršič Ivan. ž,upan v Sv. Marku; 
«a mesto Ptuj: dr. Senčar Matej, advokat v Ptuju; 
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za srez radovljiški: Lavtižar Josip, trgovec v Kranj
ski gori; 

za mesto Jesenice: dr. Obersnel. Maks, generalni taj
nik KID na Jesenicah; 

za srez slovenjgrajski: Čižek Alojz, župnik, y.Sloven j -
gradeu; 

- za srez celjski: Mihelčič Alpjz, posestnik in trgovec 
na Bregu pri Celju; . . . . . r: • :. 

za mesto Celje: dr. Goričan Alojz, advokat u\ mestni 
načelnik v Celju; . ; • , , . 

za. srez tabarski: dr. Koritnik Bogdan, advokat in 
župan v Cabru; . , . " ' . ' 

za srez šmarski: Gajšek Florijan, gostilničar in žu
pan v Lokah pri Žusmu. 

Banove uredbe. 

78. 

76. 

Razglas. 
V zvezi s tuuradnim razglasom z dne 9. maja 1Ö30. 

I. No.' 148 8,'o ustanovitvi »Službenega lista« kraljevske, 
banske uprave Dravske banovine ,se razglaša,, da se tiodo 
uradni razglasi in druge objave, v koHkor. .se v znrislu 
zgoraj označenega razglasa, tek. št; i—7, ne^.objavljajo v 
>Službenem listu«, priobčevale v službenem delu dnev
nika VJu^Jfövän«. ." . . . , ,,. 

.Ta 'ooredba stopi v veljavo z dnem 1. junijem 193-0. 
Ljubljana, dne 30. maja 1930. 

X. No. 148/11. 
Ban: Semec Dušan s. r. 

77. 
II. No. 6319/S1. 

Razglas 
kraljevske banske uprave Dravske banovine o 

policijski uri v srežu Čabar; 
Na osnovi, čl. 58.'pravilnika o gostilnah, kavarnah in 

ostalih obratovalnicah z alkoholnimi pijačami, Uradni 
list z dne 3. januarja 1928;, štev.-1/1, odrejam, da veljajo 
predpisi razglasa o. policijski uri — Uradni list z: dne 
27. maja 1925., štev. 170/47 — tudi гџ srez Cabar. •;•• 

Za kraj Čabar je torej policijska- ura za gostilne 23. 
ura, za kavarne 24. ura. Za vse druge k r a j e : 

a) poleti, t. j . od i . aprila do 30. septembra, za gostil
ne in kavarne: 23. ura; '"• 

b) pozimi, t. j . od 1. oktobra do 31. marca, za gostil
ne: 22. ura, za kavarne: 23. ura. 

Goililne.in kavarne se ne smejo odpirati poleti pred 
5. uro, pozimi pa ne pred 6. uro. 

Razglas dobi veljavnost z dnem objave v Službenem 
listu kraljevske banske uprave Dravske banovine. 

Kraljevska banaka uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 11. julija 1930. . 

Ban: inž. Sernec Dušan s. r. 

Ì I . No. 12079. 

Naredba 
o pobiranju zdraviliških taks v .zdravilišču Bled 

•" v letu 1930. 

• •"•' Na podstavi zakona z dne 4. maja 1914., dež. zak. 
št. 14, odrejam: 

Naredba velikega župana bivše ljubljanski oblasti г 
dne 17. 4. 1929., U. br. 1710/4-11^ Ur. 1. štev.'285/бГ ex 
1919., s katero je-bil deloma izpremenjen zdraviliški red 
za zdravilišče Bled, velja tudi za leto 1930. 

Zdraviliške takse se smejo pobirati v isti višini in 
isti dobi ter z istimi pogoji,: kakor je to določeno v nave
deni naredbi. : ; • 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 19. julija 1930. 

Ban: inž. Sernec Dušan s. r. 

Razne objave iz „Službenih 

79. 

Številka 159 z dne 16. julija 1930.: 
Ukaz Njegovega. Veličanstva kralja z dne 25. junija 

1930.: Postavljen je na medicinski fakulteti univerze 
kralja Aleksandra I. v Ljubljani' za rednega profesorja s 
pravicami uradnika 2. skupine J. kategorije: dr. S e r ko 
Al f red, redni profesor iste fakultete, uradnik 3. sku
pine I. kategorije. •• , , / 

Odlok ministrstva.za zgradbe z dne 14. junija 1930.: 
Postavljeni so: pri podružnici, poštne.hranilnice, v Ljub
ljani: za pisarja v 8. skupini I. kategorije K a n t e Da
ni lo, pripravnik v 9.' skupini I. kategorije istotam; za 
računovodje v 3. skupini,III. kategorije: U r a n i c I v a n , 
B a n p D r a g p t i n in Krajš .ek F r a n c , vsi priüravniki 
v 4. skupini I. kategorije, istotam. 

Številka 160 z dne 17. julija 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. julija 

1930.: Odlikovani so: z redom sv. Save V. vrste: G r i l 
D r a g o t i n i n G o r š i č J a n k o , uradnika policijske ,upra< 
ve v Ljubljani; z zlato medaljo za,vestno službovanje: 
T a b e r n i k A l o j z , policijski agent pri predstojništvu 
mestne policije v, Mariboru;, s srebrno medaljo za vestno 
službovanje: K Linee Forane, .Turin. Maks in G r, a d 
F r a n c , policijski agenti pri.upravi policije,v Ljubljani, 
in O r e l F r a n c , policijski agent pri predstpjništvu mest
ne policije v Mariboru. 

. .Številka 161.z dne 18. julija. 1,930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja j . dne 28. junija 

1930.: Odlikovan je z redom sv. Save 2. vrste G r a s s e l l i 
P e t e r , bivši župan ljubljanski. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert v 
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur« v Liubljani; njen,predstavnik: Otmar Miehalek v LiubUanJ. 

LJubljani. 
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il A L J E V I N A J U G O S L A V I J A 

L U Z B E N I LIST 
KRALJEVSKE feANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

16. kos. V LJUBLJANI, dne 2. avgusta 1930. Letnik 1 . 

V S E B I N A 
SO, 

SI, 
Zakon o izpremembah in dopolnitvah zakona o državnem 
prometnem osebju. 
Zakon o izpremembah in dopolnitvah zakona o poštno 
hranilnem, čekovnem in virmanskem prometu v kraljevini 
Jugoslaviji z dne 30. novembra 1921. 

S2. Pravilnik o prehrani obsojencev kazenskih in drugih slič
nih zavodov. 

SB. Uradniške legitimacije zaradi izrabljanja ugodnosti na 
vožnji. 

84. Razne objave iz »Službenih novin«. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

80. 

Mi 

Aleksander L, 

po milosti božji iti volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo-io proglašamo na predlog našega ministra 
za promet ter po zaslišanju predsednika našega mini

strskega sveta 

Zakon 
» izpremembah in dopolnitvah zakona o državnem 

prometnem osebju.* 

' § 1 . 
Prvi odstavek člena 9. zakona o državnem promet

nem osebju se izpreminja in se glasi: 
Po razdelitvi dela v posameznih kategorijah se delijo 

uradniške kategorije na skupine, in sicer: 
L kategorija na_12; 

II. kategorija na 6i 
IH. kategorija na 4. . , • ' . ' . 

§?.','.,';".;;.. 
' Člen 31. zakona o državnem prometnem osebju se 
izpreminja in se glasi: 

Položajne plače uradnikov v 'posameznih kategorijali 
so teîé: """""""" 

v I. kategoriji: 
1. skupina 
2. a skupina 
2. skupina 
3. a skupina 
3. skupina 
4. a skupina 
4. skupina 
5. skupina 
6. skupina 
7. skupina 
8. skupina 
9. skupina 

v II. kategoriji: 
1. a skupina 
1. skupina 
2. skupina 
3. skupina 
_4. skupina .. 
5. skupina 

v III. kategoriji: 
• - 1. skupina 

2. skupina 
3. skupina 
4. skupina 

48.000 -dinarjev 
45.000 dinarjev . 
42.000 dinarjev 
39.000 dinarjev 
36 000 dinarjev 
18 000 dinarjev 
12 000 dinarjev 
9.600 dinarjev 
7.200 dinarjev 
5 400 dinarjev 
4.200 dinarjev 
3.000 dinarjev 

1 

9.600 dinarjev 
6.600 dinarjev 
4.800 dinarjev 
3.600 dinarjev' 
2.640 dinarjev 
1.920 dinarjev 

4.200 dinarjev '" 
3.000 dinarjev 
2.400 dinarjev 
1.680 dinarjev 

« 

•• . 

- • . • 

* 

Vsi prejemki uradnikov 1. a skupine II. kätpg'onje 
so isti kakor prejemki uradnikov 5. skupine I. kategorije. 

> ;.' § з . ' • ". • ; 

Uslužbencem državnih pro:netnih ustanov pripada 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
16. julija 1930., št. 159/LIX. Prvotni iakon gl. »Uradni 
list« z dne 24. novembra 1923., št. 356/107. 

dokladà na službo, in sicer: 
Uradnikom I. kategorije: 

v, 1. skupini 
v 2. a skupini 

• v 2. ! skupini 
v 3. a skupini 
v 3. skupini 
v 4. a skupini 
v 4. skupini 
v 5. skupini 

, -.:. v-6.~- skupini • - -

• -

3.500 dinarjev 
3.100 dinarjev. 
2.700 dinarjev 
•2 120 dinarjev * 
1.720 diriaijev 
1.320 dinarjev 

920 dinarjev 
920 dinarjev 
920 dinarjev • 
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v 7. skupini 
v 8. skupini 
v 9. skupini 

mesečno. 
Uradnikom II. kategorije: 

v 1. a skupini 
v i . skupini 
V 2. 

mesečno. 

v 3. 
v 4. 
v 5. 

skupini 
skupini 
skupini 
skupini 

Uradnikom III. kategorije: 
v 1. skupini ' 
v 2. skupini 
v 3. skupini 
v 4. skupini 

520 dinarje, 
620 dinarjev 
200 dinarjev 

920 dinarjev 
600 dinarjev 
450 dinarjev 
300 dinarjev 
250 dinarjev 
190 dinarjev 

300 dinarjev 
250 dinarjev 
240 dinarjev 
180 dinarjev 

Blesočno. 
Zvaničnikom I. kategorije: 

v 1. skupini 260 dinarjev 
v 2. skupim 280 dinarjev 
v 3. skupini 200 dinarjev 
v 4. skupini 170 dinarjev 

mesečno. 
Zvaničnikoffi ÎI. kategorije: 

v 1. skupini 220 dinarjev 
v 2. skupini 190 dinarjev 
v 3. Skupini 160 dinarjev 

mesečno. 
Služi teljeto: 

v 1. skupini 180 dinarjev 
v 2. skupini 160 dinarjev 

mesečno. 
Ta doklada ne pripada osebju administrativne in ra

čunske službe v centralah in na progi, in âicer: uradni
kom 4. in 5. skupine II. kategorije in vseh skupin III. 
kategorije, zvaničnikom in pisarniškim elužiteljem, razen 
ako so pred neposrednim prestopkom v ta službo pre
bili najmanj 2 leti v kaki drugi strokovni službi promet
nih ustanov in v njej opravili predpisane izpite ali ako 
so v tej drugi službi onesposobljeni za Opravljanje službe. 

§ 4 . 
V členu 51. zakona o državnem prometnem osebju 

se dodajajo novi odstavki, ki se glase: 
V 2. a, 3. a in 4. a skupino I. kategorije se smejo 

pomakniti tisti uradniki, ki so v predhodni skupini iste 
kategorije prebili 4 leta. 

V 1, a skupino II. kategorije se emejo pomakniti 
šefi odsekov in višji prometni, tehniški in administrativ
ni uradniki v centralah, šefi prometne službe, postaj I. 
razreda in luških kapetanij I. razreda s pogojem, da so 
v 1. skupini prebili 5 let in da so za zadnja 3 leta dobili 
oceno >odliČen«. V rok 5 let se računa tudi Čas, prebit 
v dosedanji 1. a in l . b skupini 'II. kategorije uradnikov. 

Uradnikom 1. skupine III. kategorije, ki so v tej 
skupini prebili 7 let, se lahko priznajo prejemki 2. sku
pine II. kategorije uradnikov, ako so вв v službi posebno 
izkazali in akt) so zâ zadnja 3 leta dobili oceno >odličen«. 

§ 5 . 
Doklade na službo se računajo za pokojnino in si

cer: Uslužbencem, ki dosežejo s 26. loti pravico do polne 

pokojnine, s 50% po 15. letih, s 70% po 20. letih, s 100% 
po 25. letih, ki so jih kot taki.efektivno prebili v držav
ni službi; ostalim uslužbencem s 50% po 15. letih, s 60% 
pO 20. letih, s 70% po 25. letih in s 100% po 30. letih, 
.ci so jih efektivno prebili v državni službi. 

§6. 
Uradniki, ki so bili na dan, ko stopi ta zakon v ve

ljavo, v 1. a in 2. a skupini I i. kategorije, se prevedejo 
v 1., oziroma 2. skupino II. kategorije, 

Uradhiki l . b in 2. b skupine H. kategorije obdržijo 
svoje dosedanje položajne plače (6.000, oziroma 4.200 di
narjev) in se lahko pomaknejo v 1. oziroma 2. skupino 
iste kategorije e pogoji, predpisanimi v zakonu o držav-
nem.prometnem osebju. Tem uradnikom pripada dokla
da na službo uradnika 1., oziroma .2. skupine II. kate
gorije. 

§7. 
Dosedanja razdelitev 1. in 2. skupine II. kategorije 

uradnikov na 1. a ih 1. b, oziroma 2. a in 2. b, predvidena 
z uredbo a razvrščanju in razporejanju uslužbencev dr
žavnih prometnih ustanov z dne 31. decembra 1923., se 
ukir.ja. •' ;_ : 

Istotako se ukinja doklada 20% osnovne in položaj
ne plače, previđena a členom 26. zakona o državnem 
piometriènV osebju. 

§8. 
Doklada na službo po § 3. tega zakona začne teči od 

dne 1. aprila 1930. 
Ta doklada se bo, izplačevala na breme doseženih 

prihrankov v vseh kreditih, odobrenih za osebne izdatke 
po p roiačuiju državnih izdatkov ministrstva za promet 
n prometnih gospodarskih podjetij za leto 1930/31., in 
dOtfe?.eu/n viško" dohodkov po proračunu državnih do
hodkov га leto 1930,31. 

§ 9 . 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga podpiše kralj, ob

vezno moč pa dobi na dan, ko se razglasi v »Službenih 
novinaht. 

V B e o g r a đ u , dne 23. junija 1930. 

Aleksander s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Namestnik Njegovega Veličanstva 

ministra za zunanje posle, kralja, 
minister brez portfelja divizijski general 

dr. K. Eumanudi s. r. p e t e r Živkovie e. r. 

Videl in pritisnil 
državni pečat. , 

Čuvar državnega pečata: 
minister pravde 

dr. M. Srakić s. r. 
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81. 

Mi 

ALEKSANDER L 

I Uredbe osrednje vlade. 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za gradbe ter v soglasju z Našim predsednikom ministr

ìa sveta 

Zakon 
o izpremembah in dopolnitvah zakona o poštno-
bnanilnom, čekovnem in virmanskem prometu y 

kraljevini Jugoslaviji z dne 30. novembra 1021/ 

člen 1. 

Člen 3., točka 1., zakona o poštno-hranilnom, čekov
nem in virmanskem prometu se izpreminja in se glasi: 

a) da daje posojila na' zastavljene vrednostne 
papirje. 

Cleri'2.' 
Člen 34, istega zakona, točka 2. b, se izpreminja in 

se glasi: . . • . . • ,>:<i 
. b) z lombardiraLJem vrednostnih papirjev. 

Člen 3. 
Ta zakon stopi v veljavo in. dobi obvezno moč z 

dnem, ko se razglasi v »Službenih novinah«. 
V Beogradu, dne 3. julijo 1930. 

Minister za gradbe: . 
Fil, J. Triiunović s.' r. 

Vide) tn pritisnil 
državni pecat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. M Srškič s. r. 

Aleksander s. r. 

Pred->pdnik 
ministrskega sveta* 

minister , 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja, ' •• , 
, divizijski general 
Peter 2ivkovic e. r. 

Ta zakon je bil prvikrat razglhlen v >Slu!benib no-
vinahi.štev. .156 z dne 12. julija. 1930., katerega dne je 
stobil v' veljavo in dobil obvezno moč. 

* >Šlužbene novine kraljevine; Jugoslavije«, ž. dne 
' 2.'. julija 1930., štev. 159/L1X. \ . . . • . ' ! . . , . 

bodi z 

82. 

Ns pi*dBi*v' § 39. xakona o izvrievnnju k »ini na r,vo-
1C. ffbruarj* 19гб. in čl*t»a '&. •акчх.пг dne 

16. februarja ICriO., s kateriai se Uvftlj»»')0}w in ''uva ju jO' 
:\zouski zakonik, zakonik o sodnëm kaz^nskeo; poslop-

tU in zakon o izvrševanju kazni na svobodi, predpisujem 

Pravilnik 
p prehrani obsojencev kazenskih in drugih sličnih 

. : zavodov/' 

Ubče odredbe o prehrani. 

Člen 1. 

Obsojenci vseh kazenskih in drugih sličnih zavodov 
sejirauijo na: državne stroške.. :•..;. 

"Država nima pravice zjìlfìeyati od nobenega obsojen» 
ca povračilo stroškov, narejenih za njegovo vzdrževanje. 

Člen 2. 
V hrano obsojencev spada: kruh, meso, prikuha ali 

zelenjava, in začimbef jpo potrebi pa ;tudi- druga živila^ 
kakor mleko, jajca i t i 

Člen 3. 
IIrana obsojencev mora-obsegati take iti1 tolike se

stavine, ki so po rezultatih znanstva in izkušnje potreb
ne za vzdrževanje zdravja in delovne sile srednjega de
lavca. Razen tega mora biti hrana raznovrstna, da bi 
enoličnost prehrane ne b}lo.;ZQperna obsojencem.. 

...;..i, ,,V;.;4 Člen 4.,, . •;• 
Upravnik zavoda ali njegov namestnik in zdravnik 

pregledata in poskusita Vsak dhn hrano obsojencev in 
vpišeta svoje mnenje 0 kvaliteti hrane v posebno knjigo,' 
ki se v ta namen ustanovi pri Vsakem zavodu. O izdat
nosti hrane se vodi evidenca tudi z občasnim merjenjem 
teže obsojencev. 

Celn 5. "" 
Obsojenci dobivajo hrano v naravi, kadar pa potu

jejo, se jim da namesto hrane odgovarjajoča vrednost v 
denarju. ' ; ' ; ' " ' ' ''' '..'[ :'''_'' 

- ,>.-. ,:.;-.. j .-' . • .:]•* , C l e n 6 , ,- ••' .;...-• 

Hrana sé izdaja obsojeiîcèm v treh bbTÖktli: zajütrek, 
obed in večerja.- Izjeme od tèga se smejo delati samo v 
izjemnih slučajih, potëin kadar to odredi 'zdravnik, in v 
dneh praznovanja.M. >r- -." •>> 

Člen 7. • . . . . . . v i e i l /. 
, : : Ob'pöstnib;*Üyren',do'rJi.v:a 'obsójenec'postHo, ob 
niti dnèb pa mešenVhfano. ' ''"'.',: 

nepos 

:l ' *''iSlu>.b'éhé; novine kraljevine, Jugoslavie«'z di.^. 
30. maja 1930., štev; !120yiXLlVv- : "••"-'• 
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Člen 8. 
Postni dnevi so sreda in petek, nepostni pa vsi ostali. 

Kazen tega spada v postne dni prva in zadnja nedelja 
velikonočnega in božičnega posta, v nepostne pa državni 
prazniki in dnevi, kadar pravoslavna in rimskokatoliška 
kapela slavita svojo cerkveno slavo. 

Člen 9. 
Ako bi bilo v zavodu več obsojencev, ki bi želeli 

postiti se vse štiri póste, velikonočni, petrovski, gospo-
jinski in božični, kakor tudi nekatere druge dni, ki jih 
Je cerkev odredila za poste, jim bo uprava dajala postno 
hrano. 

Člen 10. 
Za obsojence,-ki pripadajo islamski zajednici, se pri

pravljajo jedila, ki ustrezajo predpisom njihove vero
izpovedi. 

Vrsta hrane obsojencev. 

Člen 11. 
Z ozirom na telesni sestav in druge zdravstvene raz

mere obsojencev se deli hrana v tri razrede: 1. za zdrave 
obsojence, 2. za bolehne, slabe in tiste, ki ne prenašajo 
več hrane za zdrave, in 3. za bolne obsojence. 

Člen 12. 
Katero vrsto hrane naj dobiva' posamezni obsojenec 

in za kateri čas, odredi upravnik zavoda ла predlog zavò-
dovega zdravnika. 

I. Hrana za zdrave obsojence. 
a) Zajutrek. 

Člen 13. 
Zdravi obsojenci dobivajo ob nedeljah, torkih in če

trtkih po 30 centilitrov črne kave, v vseh ostalih dneh pa 
po 50 centilitrov prežgane juhe. Kavo dobivajo ob vseh 
državnih praznikih, potem prva dva dneva Velike noči, 
Božiča in Binkošti in ob dneh, kadar slavijo zavodove 
kapele svojo cerkveno Biavo. 

Razen tega dobi vsak obsojenec poleg kave in juhe 
po 70 gramov kruha v kosih.-

b) Obed in večerja. 

Člen 14. 
Za obed in večerjo dobivajo obsojenci po pravilu: 
1. v nedeljo: po 50 centilitrov goveje juhe z mesom 

in za drugo jed praženi krompir sam ali pomešan z ri-
žem ali z zeljem ali krompir kot paprikaš, ali riž z belim 
fižolom, prazen z mastjo, ali kako solato; 

2. v ponedeljek: po 50 centilitrov prežgane juhe 8 
krompirjem, in za drugo kako močnato jed; 

3. v torek: po 50 centilitrov goveje juhe z mesom 
in za drugo jed kašo od pšeničnega zdroba ali riža; 

4. v sredo: po 50 centilitrov prežgane juhe in za 
drugo jed fižol z ječmenom ali s fižolom, zeljem, repo, 
krompirjem ali korenjem; 

6. v četrtek: po 50 centilitrov goveje -juhe- z mesom 
In za drugo jed sladko- ali kislo zelje - ali .kak» prikuho. 

Ta dan se sme namesto juhe dati paprikas ali 'zelje z 
• ' mesom ali prikuho z mesom, za drugo jed pa krompirje

va, zelnata ali drugačna solata; 
6. v petek: po 50 centilitrov prežgane juhe s-fižo

lom ali lečo in za drugo jed kako močnato jed, n. pr, 
cmoke itd.; 

7. v soboto: po 50 centilitrov juhe. z ječmenovo kašo 
ali rižem ali z močnato'jedjo ih za drugo jed zabeljen 
fižol ali zabeljeno lečo ali grah sam ali pomešan s kako 
drugo prikuho. 

Porcija mesa mora "tehtati 175 gramov, v surovem 
stanju, kuhano pa brez kosti in žil 87 y2, najmanj pa 75 
gramov. 

Člen 15. 

Razen tega dobiva vsak obsojenec dnevno po #n 
hleb, star najmanje eden, največ pa tri dni, v teži 750 
gramov. Hleb mora biti iz debelo zmlete pšenične moke 
štev. 7 s primesjo ržene ali koruzne moke v razmerju 4:1. 

Člen 16. 

Obsojencem, ki delajo na zavodovem gospodarstvu 
ali ki opravljajo težje zunanje posle (sečnja gozdov-, kr
čenje zemljišč, kopanje kanalov itd.) kakor tudi tistim, 
za katere smatra zavodov zdravnik, da jim je iz zdrav
stvenih ali drugih razlogov potrebna povečana porcija kru
ha, se izdaja dnevno še po 250 gramov kruha in sicer 
prvima dvema kategorijama samo ob dneh, kadar delajo, 
tretji pa za čas, ki/ga določi zdravnik. 

II. Hrana za bolehne in slabe. 

a) Zajutrek. 

Člen 17. 
Bolehni in slabi obsojenci kakor tudi tisti, ki ne pre

našajo več hrane za zdrave, dobivajo: v nedeljo in če
trtek po 35 centilitrov mleka, v torek, sredo in petek po 
30 centilitrov črne kave, v soboto pa po 50 centilitrov 
prežgane juhe. Razen tega dobi vsak obsojenec poleg ka
ve, mleka in juhe po 70 gramov kruha v kosih. 

b) Obed in večerja. 

Člen 18. 
*Za obed in večerjo dobivajo bolehni in slabi, obso

jenci: 
1. v nedeljo, torek in .četrtek .po 35 centilitrov go

veje juhe s predpisano porcijo govedine; v ponede
ljek, sredo, petek in soboto po 50 centilitrov juhe, pred
pisane za zdrave, poleg tega pa tudi po 75 gramov ku
hanega in na masti in vodi praženega mesa, in 
nazadnje ob petkih 50 centilitrov juhe, kakor za zdrave 
obsojence; i . 

2. po 35 centilitrov prikuhe ali močnate jedi, in to 
tiste dni, kadar se izdaja zdravim obsojencem. Spo
mladi, poleti in v jeseni se daje namesto prikuhe po 
možnosti čim več zelja in solate. Prav tako se sme name
sto goveje juhe in govedine tem obsojencem izdajati po 
100 centilitrov govejega, svinjskega ali ovčjega paprika
ša; to pa je treba storiti tiste dni, kadar se daje paprikaš 
zdrayim-obsoiencemi in 
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8.'vsak dan po 450 gramov kruha iz debelo zmlete 
pšenične moke štev. 6. • > '< ,..'"• 

III. Hrana za bolnike.> •> •' 

Člen 19. 
Bolniško hrano dobivajo vsi bolni obsojencij ki so

na zdravljenju v bolnici zavoda. " 
Razen bolnih obsojencev dobivajo bolniško hrano iz-

med zdravih samo bolničarji in pazniki,, ki vrše nadzor
stvo v bolnici, kuhinji in v pekarni. 

Člen 20. 
Bolniška hrana se daje ali kot prazna porcija, ali kot 

četrt ali kot tretjina porcije ali kot pol porcije ali kot celo 
porcijo. Velikost porcije določa tabela jedilnega lista. 

Člen 21. 
Katero porcijo dobiva posamezni bolni obsojenec, do

loči zdravnik zavoda. 

Člen 22. 
Bolničarji in pazniki dobivajo celo porcijo' bolniške 

hrane. '•••••''.-. ; ' • , . . : : ; • • • ' 

, ' ; . . . • . . . . • Č l e n 2 3 . •'.'. . ..• 

' Vsi bolniki brez ozira na porcijo ööbivajo vâak dan: 
1/ zà žajutrek po,30 centilitrov mleka brez sladkorja! 

ali lipovega čaja s 10 gramov'sladkorja; 
2. za obed 35 centilitrov goveje juhe z močnato vku-

ho, rižem, zdrobom in drugim; 
3. za večerjo 36 centilitrov prežgane juhe z močnato 

vkuho, rižem, zdrobòm in drugim; in 
4. kruha od 160 do 750 gramov dnevno, in sicer ka

kor komu določi zdravnik.. K euh mora biti iz čiste pše
nične moke štev. 6. 

• - ' /'.Г-' ) ' . . . . . . . . . . 

•'"'.• Č l e n 2 4 : \v " ' ' . '.'.',, : 
Razen tega .dobivajo tisti, ki jmajo celo porcijo, za 

obed in večerjo še, po eno jed prikupe ali zelenjave po 
jedilnem listu, ostali bolniki pa smejo dobiti po naredbi 
zdravnika za dodatek: 1. sladko"ali kislo mleko do enega-
litra dnevno; 2. po 30 centilitrov jogurta ali mle&nega 
riža (130 centilitrov mleka, 15 gramov riža in 15 gramov 
sladkorja); 3. 20 centilitrov bele kave (20 centilitrov mle
ka, 15 gramov sladkorja in 10 gramov frankòve kave); 
4- 2 jajci ali 100 gramov navadnega sira ali 30 gramov 
surovega masla; 5. telečje, ovčje ali goveje meso. v oma
ki (150 gramov mesa, 20 gramov masti, 10 gramov mo
ke); 6. 200 gramov telečjega, ovčjega, govejega, .svinj
skega pečenega mesa ali zrezka (10 gramov masti); 
7- na rešetki praženo pečenko od 200 gramov mesa;; 
8. zmečkan grah ali prompir (250 gramov krompirja, 200 

gramov graha in po 20 gramov masti); 9. moftnnto jed 
(100 gramov moke, 20 gramov masti, У, jajca, 5 gramov 
sladkorja, 50 gramov sadja а1Г50 gramov sir«), alVkako 
jed iz jedilnega lista za zdrave obsojence ter v količini, 
določeni za bolniško hrano; 10. kuhano sadje (150 gra
mov sadja in 10 gramov sladkorja). 

•;' Jedilni list. 

Člen 25. 

Koliko in kakšne sestavine morajo obsegati posa
mezna jedila, ki se dajejo obsojencem, zdravim in bol
nim, kakor tudi način njihovega pripravljanja, predpisuje 
nastopna tabela (glej tabelo na strani 212—217). 

Člen 26. 

Od zgoraj predpisanega načina pripravljanja Jedi se 
smejo narediti izjeme samo v izjemnih slučajih in kadar 
odredi zdravnik. 

Zdravljenje in popravljanje zob. ; 

Člen 27. 

V vsaki zavodov! bolnici se ustanovi odsek za zdrav
ljenje in popravljanje zob obsojencev. 

. Člen 28. . • ' 
Zdravljenje, pipanje in popravljanje zob z navadni

mi plombami se vrši brezplačno na državne stroške. 
Vsak obsojenec pa sme na svoje stroške plombirati zobe 

is plemenitimi kovinami, srebrom, zlatom itd. ter name
ščati tudi krone in mostove. V ta namen se pozove na 
zahtevanje in na stroške obsojenca specijalist za zdrav

ljenje in popravljanje zob, ako bi zavodov zdravnik ne 
mogel sam izvršiti takih poprav. ". /' /- , , 

r ' ' ' : . ' • ' . ,' 

. Sklopno določilo. • -

Člen 29. - - •-.•> 

* Ta pravilnik stopi v. veljavo in dobi obvezno uaof od 
•dne ko se objavi v »Službenih novinahc; od tega diie 
^nehajo veljati vse prejšnje naredbe in predpisi, ki bi na
sprotovali določilom tega pravilnika. 

V B e o g r a d u , 
1488. 

dne 25. aprila 1930., br. 39.608 

Minister pravde: 
dr.SrgkiSe.r! 
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3 

.4 
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•6 

7 
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< 
; 9 
i 

i 

! 
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i 

j 

V r s t a 
jedi 

kava 

prežgana 
j u h a 

goveja 
juha 

k r o m p i r 
p e s a 
j u h a 

tižolova 
j u h a 

—jtfhä' ••• 
o d leče 

luha z 
j ečme

novo 
kašo 

r iževa 
j u h a 

juha z 
m o č n a t o 

v k u h o 

1. Hrana 
H r a n a 

in zač imba 

kava »Enrilo« 
sladkor 

moka št. 7 
mast 
sol 
rdeča čebula 
kumin 

govedina 
zelena 
sol 
riž ali ječmenova 

kaša 

moka š t 7 
krompir 
zelena 
mast 
sol 
rdeča čebula 

moka št. 7 
fižol 
zelena 

sol 
rdeča čebula 

moka št. 7 
leča 
mast 
sol 
rdeča čebula 
kis 

móka št. 7 
zelena 
ječmenova kaša 
mast 
sol 
rdeča čebula 
papr ika 
kis 

moka št. 7 
zelena 
riž 
mast 
sol 
rdeča čebula 
paprika 

moka št. 6 za 
močnato vkubo 

mast 
sol 
čebula 
paprika 

1 

Količina 

9 

8 
16 

32 
12 

8 
2 
O-ó 

175 
20 

8 

45 

12 
250 

10 
10 

8 
6 

72 
75 
10 
10 

8 
5 

12 
70 
1U 

8 
10 

12 
10 
45 
10 

8 
2 
1 

12 
10 
40 
10 

8 
2 
1 

50 
10 

8 
8 
1 

' 

e/ 

3 

A 

3 

g 

o. 
u 

O 

30 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

za zdrave obsojence 

P r i p o m b a 

• 

H kavi dobiva 
zjutraj vsak ob
sojenec 70 g kru
ha v kosih, pred
pisanega za zdra
vo, hrano. 

Če se ta juha da 
zjutraj, se sme 
dodati še 0*50 g 
lovorjevega lista. 
K taki jutranji 
juhi se daje 70 g 
k r u h a kakor h 
kavi. 

Namesto riža ali 
ječmena se sme 
dati 35 g pšenič-
nega zdroba. 

Ako se napra
vi kisla juha, se 
mora dodati po 2 
centilitra kisa za 
vsakega obsojen
ca. 

-

• 

P r i p r a v a : • Ko 
se čebula in pa
pr ika v masti do
bro prepražita, te
daj se to zmeša z 
kuhano močnato 
vkuho. Vkuha se 
mora kuhati v 
slani vodi in to v 
toliki količini, ko
likor je obrokov. 

•*-

d « 
N 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

•• 

17 

18 

Vrsta | Hrana 
jedi in zač imba 

p a r a d i -
ževa 
juha 

Kisla 
juha 

z zele
nim 

fižolom 

goveji 
ali ovčji 
p a p r i k a š 

svinjski 
p a p r i k a š 

prežgani 
fižol 

fižol 
z j ečme

novo 
kašo 

prežgani 
fižol 8 

k r o m p i r 
jem 

prežgani 
fižol 

s kisl im 
zeljem ali 

s kis lo 
r e p o 

fižol 
s s l a d k o 

r e p o 

moka št. 7 •' 
paradižniki 
riž 
mast 
sol 
čebula 

moka št. 7 
zeleni fižol 
mast 
sol 
čebula 
kis 

goveje ali ovčje 
ali koštrunovo 
meso 

nov krompir 
mast 
sol 
čebula 
paprika 

svinjsko meso ~ 
kislo ali sladko 

zelje 
mast 
sol 
čebula 
paprika 

moka š t ' 7 
fižol 
mast 
sol 
čebula ' 
kis 

moka št, 7 
fižol 
ječmenova kaša 
mast 
sol 
čebula 

moka št. 7 
krompir 
mast 
sol 
čebula 
kis 

moka Št 7 
fižol 
kislo zelje ali , 

kisla repä 
mast 
sol 
čebula 

moka š t 7 
fižol 
s ladka repa 
mast 
sol 
čebula 
lovorjev list 

• 

Količina 

9 

'20 
250 

40 
10 

8 
8 

200 
10 

8 
8 

•im 
оШ 
600 

15 
15 
10 1-5 

200 

600 
8 

C/ 

3 

9 

73 

2 
n 

O 

5( 

50 

P r i p o m b J 

Namesto riža se 
lahko vkuha 38 g 
pšeničnega zdro-
h a v kos ih ' na 
ha v kusib . na . 
osebo. Ta juha naj 
se kuha poleti. 

Ta juha naj se 
kuha poleti. 

i 

| ' Doda se lahko 
'< - na osebo tudi 10 

1 
j 

l . i 

H 
l-'j 

2'' 
2-'0 

18 
8 
2 

20 
80 
20 
18 
8 
2 

20 
140 
501 

18 
8 
2 

' 2 , p 

130 

250 
20 

8 
2 

SO 
140 
500 

18 
8 
2 

0-5 

-
100 

•: • t ' 

3 
-

70 

10 

70 

gram. moke. Ako 
se napravi radi 
izpremembe kisli 
paprikaš, ве mo
ra dodati na ose

bo 3 cl kisa. 

Isto kakor pod 
zap. štev. 12. Na
mesto zelja se la
hko radi spre
membe uporabi 
krompir in to 600 
gramov, ako je 
star, 500 gramov 
pa, ako je nov, na1 

ošebo. Riža 100 g 
na osebo in 1 g 
popra namesto pa
prike. 

Ako se naprav-
lja kislo, se mora 
dodati še 3 centi
litre kisa 

-
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N 

Vrsta 
jedi 

Hrana 
In začimba 

19 

21 

2. 

prežgani 
narezani 

grah 

prežgani 
narezani 
grah s 

krompir
jem 

prežgana 
leča 

nrežgani 
krompir 

moka št. 7 
narezani grah 
mast 
sol 
čebula 
lovorjev list 

moka št. 7 
narezani grah 
krompir 
mast 
sol 
čebula 
lovorjev list 

moka Št. 7 
leča 
mast 
sol 
čebula-
kis 

Količina 

9 c/ g 

20 
250 

17 
8 
3 

0-5 

20 
120 
500 

17 
8 
3 

0 5 

20 
250 

8 
' 18 
: 5 

moka št. 7 
krompir 
mast 
sol ' , 
čebula 
lovorjev list 

30 
1118 

J 
.2 
0 

0-5 

<rompir 
kot 

paprikaš 

krompir 
mast 
sol 
čebula 
paprika 

!24 
t 
( 
I 
i 

l 
I 

(25 

2(5 

27 

krompir 
s para
dižniki 

krompir 
z rižem 

prežgano 
kislo 
zelje 

ali kisla 
repa 

28 

sladko 
zelje 

s para
dižniki 

moka št. 7 
krompir 
paradižniki 
mast 
sol 
čebula 

moka št. 7 
krompir 
riž 
mast 
sol 
čebula 
lovorjev list 

moka št. 7 
kislo zelje ali 

kisla repa 
mast 
sol 
čebula 

Pripomba 

70 

70 

70 

1000 
20 
12 
18 
1-5 

20 
800 
200 

18 
.. 8 

20 
650 

60 
18 
8 
2 

05 

prežgano 
sladko 

zelje ali 
ohrovt 

moka št. 7 
sladko zelje 
paradižniki 
mast 
sol 
čebula 

moka št. 7 
zelje ali ohrovt 
mast 
sol 
čebula 
poper < 

20 

500 
20 

8 
2 

' 20 
350 
200 

20 
8 
4 

30 
1000 

18 
10 

2 
2 

70 

20 

30 

Če se kuha 'ki
sli krompir, se mo
ra dodati 3 deci
litre kisa. 

70 

70 

70 

Pripravljanje: 
Na predpisano ko
ličino krompirja 
na kocke zrezane-
nega, se nalije po
trebna količina vo
de, s tem se zme
ša na masti p rar 
žena čebula in pa
prika, in vse to se 
dobro-prekuha. 

Vrsta 
jedi 

sladko 
zelje ali 
ohrovt 

s krom
pirjem 

špinača 

32 

33 

34 

kisli 
zeleni 
fižol 

prežgani 
zeleni 
fižol 

s krom
pirjem 

Hrana 
In začimba 

Količina 

g 

moka št. 7 
zelje ali ohrov 
krompir 
mast ' 
sol 
čebula' 
paprika ali poper 
kumin ' 

kisle 
prežgane 

buče 

buče s 
paradiž

niki 

35 

70 

70 

36 

37 

38 

prežgane 
kumare 

prežgane 
kumare 
s krom
pirjem 

špinača 
moka š t 7 
mast 
sol 
čebula ali česen 
poper 

moka š t 7 
zeleni fižol 
mast 
sol 
čebula; 
kis-

moka št. 7 
zeleni fižol 
krompir 
mast 
sol 
čebula-

oi g 

o 
o 
ta 

£> 

o 

Pripomba 

29 
550 
450 

18 
10 

2 
1 
1 

1800 
20 
20 
10 
3 
1 

30 
500 

18 
8 
4 

moka š t 
buče 
mast 
sol 
čebula 
poper 
kumin 
kis 

30 
1000 

18 
10 

3 
2 
1 

moka št. 7 
buče 
paradižniki 
mast 
sol 
čebula 

moka št. 7 
kumare : 
mast 
sol 
čebula ali češenj 
poper 

prežgana 
koleraba 

prežgana 
koleraba 
s krom
pirjem 

moka št. 7 
kumare 
krompir 
mast 
sòl 
čebula ali češenj 
poper 

moka š t 7 
kolerabe 
mast 
sol 
-čebula 

20 
250 
500 

18 
10 

2 

70 

70 
/ 

70 

70 

30 
800 
.200 

18 
10 

3 

30 
1000 

18 
10 

3 
1 

20 
500 
500 

18 
10 

2 
1 

30 
1000 

18 
10 
3 

moka š t 7, 
kolerabe 
krompir 
mast 
sol 
čebula 

70 

70 

20 
600 
500 

18 
10 

3 

70 

70 

70 

70 
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d 
e 

N 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Vrsta 
Jedi 

prežgano 
korenje 

s fižolom 

koruzna 
kaša 

kaša 
iz pše-
ničnega 
zdroba 

riževa 
kaša 

zabeljen 
riž 

z belim 
fižolom 

fižolov» 
solata 

solata od 
kislega 

zelja 

krom
pirjeva 
solata 

Hrana ... 
in začimba 

moka fit 7 
korenje : 
fižol 
mast 
sol 
čebula 
kis 

koruzni zdrob _ 
mast 
sol 
čebula ' , 

pšenični zdrob 
mast 
sol 
čebula 

riž 
mast 
sol 
čebula 

beli fiiol 
suha slanina 
sol 
čebula; 
poper i i ' 

fižol' ; 
olje 
čebula ì < 
sol 
kis 

kislo zelje 
olje 
sol 

-debula 
poper '. • •'. 

krompir . 
olje 
čebula : 
sol 
poper i 
kis 

Količina 
" ; . : 

g 

30 
500 
140 

18 
i 10 

3 

150 
18 

8 
3 

140] 
18 

8 
5 

140 
18 

8 
6 

20 
100 

20 
8 
1 
1 

28^ 
' 18 

15 
•• t 

700 
• 2i 
: 8 

1 

1100 
: 1 5 

1 •• 
H 
1 

d 

3 

5 

6 

e 

-

T? 

O 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

7i; 

7.' 

' Pripomba 

. : • • • . / . 

' - . 

, j 
" 1 . 

1 

i " : ! '• 

V-
. - 1 

, ;. 1 ' . .' • 

1 

*3 

d 

3 
47 

48 

49 

:>0 

i l 

52 

Г 
54 

55 

t 

•i 

i 

Vrsta 
jedi 1 

solata od 
kumar 

«elena 
solata 

cmoki 

Žganci 
iz pše
nične 
kaše 

žganci 
z zeljem 

žganci 
8 krom
pir] em 

žganci 
z mar
melado 

žganci 
s čebulo 

farana s 
papriko 

• Hr*nA' ! ^ 
in gačimba-

' ' ' Л . i • '<'. ' 

kumare 
olje 
sol . 
čebula 
poper \ ' 
kis ; 

solata 
olje 
sol ; 
kis 

beli kruh iz pše-, 
nične moke št, 6 J 

mast 
sol | 
čebula 

moka Št, 6 
pšenična kaša 
mast 
sol 

moka št. 6 
zelje kislo ali 
sladko ; 

mast 
sol 
poper i. • 

moka št. 6 . 
krompir'..;' 
mast ; ; -:'. 
sol • .) .' ••-.•• 
čebula ' 

moka ii.û 
mast ; 
sol : | T . . 
marmelada , ",-' 
sladkor ' :, 

moka 6t.: 6 ;£" 
mast j ' 
sol ! ; *' 
čebula j j \ц • ' 

1 •' i- !..:_ 
t a r a n a ' - ! .j j v 

mast \ '.' '• ','" 
sol " ; : j |,iV' 
čebula 1 ! j | Л ' 
paprika •; 

Količina 

g 

1100 
r ' 2 0 
' Ì 0 
" 2 

iòóo 
' .15 
'„ ;io 

110 
140 
20 

8 
8 

200 
50 
18 
15 

180 

"250 
20 
15 

0-5 

' l 6 0 
4 0 0 
' 20 
! 16 
, 8 

•180 
S 20 
j '10 
. 50 
i io 

:200 
„20 
*15 
': 15 

"k 40 
i 20 
i 15 
110 

i ' 1 

cl 

3 

6 

•g 

73 
•M 0 u 
•O 
O 
70 

70 

320 po 
veli
kosti 

2 — 3 
kose 

— 

— 

350 

500 

so 

550 

350 

60 
a 

50 

— 

— 

0 
li, 
з0 

Pripomba 

' • ' . ' ' ' • ' • ' • 

• 

: . i •' 

i ,1 . '-

• i ' ! ' ' ' • * - - • • * • '• 

•</' • 

/ 

II. Hrana z a bolehne in slabotne. 

d . 
Cd 

1 

2 

3 

Vrsta 
jedi 

kava 

mleko 

prežgana 
juha 

Hrana 
in začimba 

• '• : } 

Kakor pri hra
ni za »d rave ob
sojence pod L t 

" I t 1. ; 

mleko 

Kakor pod 1.1. 
št. 2, alf Se ae ta 
juha da v soboto 
opoldne, l e m o n 
mtesto 12 gr do
dati 20 gr masti. 

Količina 

O 

: 

cl 

35 

0 

0 
u 

Л 

o 
80 

• 

60 

Pripomba 

• • 

K mleku 70 gr 
kruha na osebo. 

?K .'V • 

» '" 

5 

4 

Vrsta 
ledi 

goveja 
(aha in 
pečeno 
meso 

' • * 

Hrana i 
in začimba ••• 

govedina^ •••: 
zelena ;'. 
riž ali ječmenova 

kaSa ali pšenici 

na kaša ; '••-'' 
sol !; 
mast ._.» 
čebula . .>. 

• • » . 

•i .•• 

'•J 

l 

Količina 

0 . 

175 

•":' 8 

45 

:.',. 8 
20 

•••• 3 

cl 9 

oo 
o 
Ф 

a 

0 

3 
A 
0 •-t 

. 

Pripomba 

•<..:• i' 
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Vr?'f;i 
> jedi 

( • ) 

J 

i . 

krompir
jeva juha 

fižolova 
—juha ... 

juha , 
od leče 

Juha z je
čmenovo 

kašo 

-riževa 
juha 

juha z 
n,očnato 
vküho 

paradl-
ževa iuha 

juha z 
zelenim 
fižolom 

Hrana 
in začimba 

Za ' vse te juhe 
weljajo predpisi, 
raztolmačeni za. 
juhe pri hrani za 
zdrave obsojence 
pod I. t. št. 4 do 
11, samo se kot 
obrok masti za" 
osebo mesto .10 
gramov da 12 gr 
in brez paprike. 

i 

Količina 

0 cl 

V 

4 

• 

Pripomba 

U 

16 

kuhano 
pečeno 
meso 

prežgani 
kisli go
veji ali 
telečji 
vampi 

govedina ali 
teletina ' 

mast 
sol 
čebula 

goveji ali telečji 
vampi 

moka št. 7 
krompir 
mast 
sol 
čebula 
poper 
kis 

prežgani 
fižol 

17 

18 

fižol 
z ječme-
_• novo 
" kaso 

prežgani 
fižol 

e krom
pirjem 

fižol 
s kislim 

zeljem ali 
• kislo 
repo 

moka št, 7 
fižol 
mast 
sol 
čebula 
kis 

moka št. 7. 
mast 
fižol 
ječmenova • kaSa 
sol . ' 
čebula'' 
lavorov list 

150 
32 

250 
21 

250 
15 
8 
2 

.1 

20 
140 
12^ 

8 
2 

35 

moka št. 7 
fižol 
krompir 
mast 
sol 
lavorov list 
kis 

moka št. 7 
fižol 
kislo zelje ali 
kisla repa 

mast 
sol 
čebula. 

•20 
12 
50 
30 

8 
2 

0-6 

20 
170 
250 

15 
8 

0-ft 

20 
100 

150 
1« 
8 

Л 

35 

35 

a. 
. o 

Vrsta 
' jedi 

Hrana 
in začimba 

Količina 

9 cl g 

fižol 
s sladko 

repo 

moka št. 7 
fižol 
sladka repa 
mast 
sol 
čebula 

prežgani 
rezani 
grah 

moka št. 7 
grah 
mast 
sol 
čebula 
lavorov list 

21 

ž-1 

26 

2o 
35 

25d 
12-5 

8 
2 

20 
150 

12 
8 
3 

0-5 

prežgani 
rezani 
grah 

s krom
pirjem 

moka št. 7 
grah 
krompir 
mast 
sol 
čebula 
lavorov list 

prežgana ,moka št. 7 
leča leča 

mast 
sol 
čebula 
kis 

prežgan 
krompir 

moka št. 8 
krompir 
mast 
sòl 
čebula 
lavorov list 

zabeljpn 
krompir 

krompir 
s para
dižniki 

krompir 
z rižem 

27 

28 

29 

krompir 
mast 
sol 
čebula, 
kumina ' 

moka št. 7 
krompir 
paradižniki 
mast 
sol 
čebula 

prežgano 
kislo 
zelje 

ali i repa 

kislo 
zelje 

8 para
dižniki 

sladko 
zelje, ali 
ohrovt 

moka št. 7 
krompir 
riž 
mast 
sol 
čebula ^ 
lavorov list 

20 
60 

250 
12 

8 
3 

0-5 

35 

35 

20 
120 

12 
8 
3 

3d 
550 

12 
8 
2 

0-5 

500 
20 

8 
15 

1 

20 
400 
100 

12 
8 
3 

moka št. 7 
kislo zelje ali 

repa 
mast 
sol 
čebula 

moka št. 7 
kislo zelje 
paradižniki 
mast. i ' 
sob 
čebula 

moka št. 7 
sladko zelje ali 
•ohrovt 
mast 
sol 
čebula 
poper 

20 
280 

30 
12 
8 
3 

0-5 

Pripomba" 

Po razmerah se 
lahko doda tudi 
0-5 gr lavorovega 
Lista na osebo. 

35 

35 

35 

35 

15 

35 

20 

250 
15 
8 
2 

20 
180 
100 

15 
8 
3 

20 

500 
12-5 

8 
2 
2 

Àko sé napra-, 
vi kisli krompir, 
se mora dodati 
2 ctl kisa. 

35 

35 

35 
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1 

o. 
a 

• N 

30 

31 

Vrsta 
jedi 

H r a n a 
in zač imba 

s ladko 
zelje ali 
ohrovt 

s k r p m -
pirjem 

kisli 
zeleni 
fižol 

prežgani 
zeleni 
fižol 

s krom
pirjem 

moka št. 7 
zelje ali ohrovt 
krompir 
mast 
sol 
čebula 
poper 

moka It. 7 
zeleni fižol 
mast . 
sol 
čebula 
kis 

Količina 

g 

20 
280 
280 

12 
8 
2 
1 

30 
2Ó0 
12-б 

8 
2 

moka št. 7 
zeleni fižol 
krompir 
mast 
bol 
čebula 

20 
150 
250 

12 
8 
2 

prežgane 
b u č e 

moka št. 
buče 
mast 
sol 
čebula 
poper 
kumina 
kis 

b u č e 
s p a r a 
dižniki . 

moka 5t. 7 
6-uče 
paradižniki 
mast 
•>ol 
čebula 

prežgani ' 
k u m a r e 

moka št, 7 
k u m a r e 
mast 
»ol 
poper 
čebula 

k u m a r e moka -št 
s krom- kuriia re 
pirjem krompir 

mast 
J M 
čebula ali češenj 
poper 

prežgane 
koleraba 

moka št. 7 
koleraba 
mast 
si l 
čebula 

3C 
500 

12 
8 
2 
2 
1 

cl g 

35 

35 

35 

35 

P r i p o m b a .«' 

40 

41 

Po razmerah se 
lahko doda tudi 
1 gr popra na 
vsakega obsojen
ca! 

42 

43 

Vrsta 
j e d i 

k o r u z n a 
k a š a 

p š e n i č n a 
k a š a 

riževa 
kaša 

H r a n a 
in zač imba 

koruzna 
mast 
sol 
čebula 

kaša 

pšenična kaša 
mast 
sol 
čebula . 

riz 
mast 
sol 
čebula 

Kol ič ina 

3' 
4« . 
UMi 

12 
j-: 
3 

3( 
r.oo 

i ; 
b 

35 

14 

p r a z e n 
riž 

z be l im 
fižolom 

riž 
bel i fižol 
mast • 
sol 
čebula 
poper: 

fižolova 
solata 

fižol 
čebula 
olje 
kis 
poper, 
sol 

krompir
jeva 

solata 

krompir 
olje ' 
sol 
poperi ; 
čebula1 

-kis 

Ç» 

• l l < 

i : 
i 
2 
1 

k u m a r -
• čna 
solata 

kumare 
olie 
<snl , 
čebula 

ki? 
poper-

solata od 
kis lega 

zelja 

V!o1o 
olle 
so' 
poper 

zelje 

koleraba 
s krom
pirjem 

prežgano 
korenje 

s ližolom 

moka št. 7 
koleraba 
krompir 
mast 
50» 

čebula 

moka št.. 7 
korenje ' 
fižnl 
mast 
« O 1 

čebula 
kis . . . . 

mlečni 
riž 

•< 

pšenična 
kaša 

z mlekom 

ze lena 
solata 

ml^k" r r e z 
smetane 

riž .< 
91чЛ1.-ОГ 
s'ad'-a kožica 
mast ; 

mleko' brez 
sme'ane 

pSenična kaša 
sladkor 
s ^ k a kožica 
mast ; ! 

? e l i t 3 ; ; 
o!'e " 
e o i • ' ' • • • 

kis > 

75 
15 

8 
2 

70 
12 

8 
2 

70 
12 

8 
2 

60 
60 
15 

8 
1 

0-5 

35 

36 

35 

35 

P r i p o m b a 

250 
10 
15 

2 
8 

600 
lf 
i 8 
1 
4 

2 

i 

35 

i-0' 

.. r t-
k 

1 
C 

.. 

40; 
20 

8 
1 

• JO 

60 
5 

, 2 
I ? 

k . 5 0 
*.-. 5 

2 
18 

3( 

30 

cmoki 7,n to močnntc 
jed v»b"ajbnred pi
si kakòr pri hrani 
za . zdrave obso-
i°nce inod T. 
Zap. Št. , 4 8 : - 5 4 . 

500 
ir-

8 

Namesto Olja se 
l ahko ; da 10 gr 
masti na obrok. 
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53 

Vrsfa 
jedi 

Sganci Iz 
pšenične 

kaše 

žganci 
z zeljem 

žganci 
s krom
pirjem 

Hrana 
in začimba 

Za to njočnato 
Jed veljajo predpi
si kakor pri hrani 
za zdrave obso
jence pod I. 
Zap. St. 48 — 54. 

Količina 

Or al gr 

Pripomba 
£ 

N 

56 

57 

Vrsta 
jedi 

žganci z 
marme

lado 

žganci 
8 čebulo 

tar ana 

Hrana 
in začimba 

Količina 

gr 

-«**• 

Pripomba 

ti 
d 

1 

2 

r 

4 

6 

1 

1 

Vrsta 
ledi 

Čista 
goveja 
juha 

goveja 
juha z na
rezanim 
kruhom. 
vkuhana 

goveja 
juha 

mlečna 
Jed 

močnatt 
riž ali 

pšenična 
kaša 

sadje 

lahka 
prlkuha 

prežgana 
juha 

goveja 
Juha 

Hrana 
in začimba 

I I I . 

Količina 

9f al gr 

Ђ 

i 
O 

A» Prazen obrok. 
govedina 
zelena 
sol 

70 
10 

6 
m 

B. Četrt obroka. 
govedina 
pšenični kruh. 
zelena 
sol 
govedina 
pšenična kaša 
riž ali ječmeno
va kaša 

zelena 
sol 

mleko 
ri? all pšenična 
kaša 

moka št. 6 
riž ali zdrob 
mast 
80Г 
jajca 
suhe elive ali 

Jabolka 
sveža jabolka ali 

kuhane črešnje 
ohrovt, kolerabe, 

sladka repa, ru
mena repa, bu
če, zeleni fižol, 
gràh in salala 

70 
25 
10 

n 
60 

95 
10 
6 

35 

140 
. 17 

4 
fkem 

100 

300 

35 

kakor 
pri 

sred-
nji 

brani 

л 

300 

100 

35 

35 

35 

36 

C. Tretjina obroka. 
kakor pri zdravi 

hrani 

kakor pod B 2 
i 

' 

35 

35 

Bolniška hrana. 

' Pripomba 

! ' 
Tak obrok juhe 

se. daje . zjutraj, 
opoldne in zvečer. 

Zjutraj in zve
čer. 

Ta juha se da
je opoldne. Vku-
hati se sme v juho 
tudi močnata vku-
ha, napravljena od 
50 gr moke š t 5, 
ali krompir: (155 
gramov). 

Katere teh jedi 
se dado opoldne 
v juho, odredi za
vodov zdravnik. -
Poleg teh jedi se 

'daje še na dan 
in osebo % hleba 
112 M gr, predpi
sanega za bolni
ško hrano. 

Zjutraj In zve
čer 25 gr nareza
nega : pSetricnega 
kruha, predpisa
nega za bolniško 
hrano. 

Opoldne, . 

d 
CS 

N 

3 

4 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

Vrsta 
jedi 

mesena 
juha 

telečja 
pečenka 

prežgana 
. juha : 

goveja 
juha 

kuhana 
govedina 
z omako 

kava 

4 

prežgana 
juha 

goveja 
juha . 

govedina 
z omako, 
hrenom, 
kislim 

kumaram 
ali s kislo 

peso : 

prikuha 
ali moč
nata jed 

Hrana 
in začimba 

moka št. 7 
teletina 
mast 
gol 

teletina 
mast 
sol 

• • 

Količina 

gr 

47 
186 

,8 
4 

186 
8 
4 

O/ W 

90 

"3 
S 

s> 
O 

30 

D. Polovica obroka. 

kakor pod C 1 
kakor pod Ћ 2 

omaka 
moka št. fi 
krompir 
mast; 
spi 

20 
160 

8 
8 

s 
3 
a 
> o 
U 

g 

30 
35 

B. Celi obrok. • 

Kakor pri hra
ni za zdrave pod 
.L.t-.6t. L 

' • " ' T — ' "• 
Kakor pri zdra-. 

vi hrani pod L t 
št. 2. 

govedina 
riž ali ječmenova 
kaša ali zdrob 

zelena 
eoi 

omaka 
pšenična moka 

št, 6 
mast • 
čebula 
kis 

isto kakor pri 
hrani ža zdrave 

* 

140 

35 
40 

4 

20 

10 
SO 

J 

3 

' 

f 

§ 
•3 
t 
g. 
o 

35 

36 

35 

' i 

istokakor 
pri hrani - -
za zdrave 

Pripomba; 

Od teh Jedf №. 
da pqleg juhe^enfe 
ali druga po .od
redbi zdràvnîkiâ. 
a s temi- jedili 
pa : še « h l e b a , 
predpisanega. zaj 
bolniško.. hx)ano.j 

. Kakor pod C 1. 

Opoldne..- . .. 

Mesto omake ве; 
sme dati 35, otl 
prikuhe ali moč-
riate jedi, kakor 
je1 predpisano ztì 
bolniško hrano: -• 

- , f i» 

Kavâ Se аџ v 
nedeljo, torek ià> 
četrtek zjutraj e 
70 «rami kruha, 
preapieanega, za 
bolniško brano. 

: Zjutraj se daje5/ 
ta juha y, pone-, 
delfek, v sredo, v 
petek in v Bóbo-
to, a zvečer vsafc> 
den juha, 70л«г 
bolniškega kruha.... 

Obed8 kruhom. 
450 gramov.' 

.... . ' . . '* s 
' \ : 

. . д :' 'J 

' • . . . . . . . • ' ' . : 

. . . . 

ŽjSJaii: 
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Razne objave iz „Službenih 
no vin". 

83. 

Uradniške legitimacije 
zaradi izrabljanja ugodnosti na vožnji. 

Dne 1. marca 1930. je stopil v veljavo nòvi pravilnik 
o brezplačni in znižani vožnji na železnicah in ladjah v 
državni eksploataciji (»Službene novine< štev. 44/30 z 
dne 25. februarja 1930. «— »Uradni list« z dne 6. marca 
1930., štev. 171/37), s katerim je med drugim izpreme-
njena dotedanja pristojnost za izdajanje osebnih legiti
macij za državne uslužbence, duhovnike, upokojence in 
člane njihovih rodbin. Ker se tudi potem, ko je stopil 
novi pravilnik v veljavo, pogosto dogaja, da.se ^pristojna 
oblastva, ki zahtevajo legitimacije, od direkcij državnih 
železnic, ne ravnajo po določilih tega pravilnika, daje 
generalna direkcija državnih železnic v tem pogledu na
slednje pojasnilo. 

Po starem pravilniku (oziroma njegovih navodilih) 
j» bila teritorialna pristojnost za izdajanje osebnih legi
timacij za državne službence, duhovnike, upokojence in 
člane njihovih rodbin podeljena posameznim direkcijam 
državnih železnic po starih političnih mejah, tako da je 
pristojnost direkcije Beograd obsegala ozemlje Srbije v 
mejah iz leta 1914., pristojnost direkcije Zagreb ozemlje 
Hrvatske in Slavonije, pristojnost direkcije Sarajevo 
ozemlje Вовпе in Hercegovine, Dalmacije in Črne gore 
T r mejah leta 1914, pristojnost direkcije Ljubljana ozem
lje-Slovenije in Medžimurja, pristojnost direkcije Subo-
tica pa'ozemlje Banata, Bačke in Baranije. 

Z novim pravilnikom (§ 6.) pa je določeno, da je za_ 
izdajanje legitimacij pristojna tista direkcija državnih 
železnic, na koje jwemljìTfé pristojno oblastvo, ki_ zahteva 
ЈедШшасјјеГ. Ker se torej 'po novem pravilniku pristoj
n o s t i » izdajanje legitimacij ujema s teritorialnim po
dročjem vsake železniške, direkcije, morajo pristojna 
oftastva zahtevati legitimacije za svoje uslužbence in upo
kojence, kakor tudi za uslužbence in upokojence podre
jenih jim edinic, katerim likvidirajo prejemke, potem za 
člane njihovih rodbin, od tiste direkcije državnih železnic, 
na katere področju se nahajajo. 

• Pristojna oblastva, ki se ne ravnajo po tem predpibu 
novega pravilnika, povzročajo posameznim železniškim 
direkcijam, katerim pogrešno pošiljajo svoje zahteve, ne
potreben posel, ki se zaradi obstoječih predpisov o ma
nipulaciji z denarjem tem bolj komplicira, kadar je treba 
datižnemu pristojnemu oblastvu vrniti denar, ki ga je 
poslalo za zahtevane legitimacije. Razen tega povzroča 
tak nepravilen postopek izgubo časa in s tem zakesnitev 
pri izdajanju legitimacij. 

Na koncu se opozarjajo pristojna oblastva v manjših 
krajih, kakor tudi v krajih z istimi imeni, da točno ozna
nijo kraj svojega sedeža (pò potrebi z označbo/pošte), 
da bi se odločba z zahtevanimi legitimacijami brez za
državanja in iskanja pravega adresata mogla takoj po
slati na pravi naslov. 

G. D. br. 47.790/30. — Iz generalne direkcije držav
nih železnic z dne 12. junija 1930. 

• >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
23. junija 1930., štev. 139/LII. • • .. 

84. 

Številka 161 z dne 18. julija 1930.:: 
Odlok ministrstva za šume in rudnike z dne 19. maja 

1930.: Postavljen je za kontraktualnega profesorja na 
državni rudarski šoli v Celju J e l o č n i k V i k t o r , doktor 
kemije dunajske univerze in podpolkovnik v pokoju. 

List, ki ga je prepovedano uvažati in razširjati. Z 
odlokom ministrstva za notranje posle I. br. 19.932 z dne 
9. julija 1930. je prepovedano uvažati v našo državo in 
razširjati v njej v našem jeziku pisani list /Г ' n i 
r a d n i k « , ki izhaja v Parizu, to pa zaradi s\ i-
stične vsebine. 

Številka 162 z dne 19. julija 1930.:. 
Odlok finančnega ministra z dne 5. oktobra 1929.-, 

št. 86.385/1929.: Z a d r u g a d r ž a v n i h u s l u ž b e n c e v 
za g r a d n j o s t a n o v a n j v M a r i b o r u je oproščena 
plačevanja naslednjih taks: 1. za nakup in prenos zem
ljišč; 2. za zemljiškoknjižne vknjižbe nanja; 3. za najem 
posojil in zgradnjo poslopij; 4. ravno tako se oproščajo 
člani zadruge plačevanja taks za prenos hiš ali zemljišča, 
kadar se izvrši ta prenos po zadrugi na kakega posamez
nega člana po izpolnitvi obvez do zadruge. 

Odlok finančnega , ministra z dne 3. junija 1930.; 
štev. 34.813/1930: » K r a n j s k e d e ž e l n e e l e k t r a r n e « 
v Ljubljani se oproščajo takse iz tar. br. 1 zakona o tak
sah glede onih vlog; ki ]ih predlagajo, oblastvom, pristoj
nim za njihovo nadziranje in upravo, in to v "vseh poslih, 
ki se nanašajo na to nadziranje in upravo. 

Številka 168 z dne 21. julija 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 23. junija 

1930.: Postavljeni so po službeni potrebi: K a k i M a t e j , 
sreski načelnik novomeškega sreza, uradnik 4 a) skupine 
I. kategorije za banskega svetnika kraljevske banske 
uprave v Ljubljani, v isti skupini in kategoriji; K o r o p e c 
R i h a r d , sreski načelnik dravograjskega sreza, uradnik 
i. skupine I. kategorije, za sekretar ja kraljevske banske 
uprave v Ljubljani, v,isti skupini in kategoriji; L o g e r 
F r i d e r i k , sreski načelnik kočevskega sreza, uradnik 
^ a ) skupine I. kategorije, za sreskega načelnika v No
vem mestu, v isti skupini in kategoriji; P l a c e r A l b e r t , 
srësRÏ načelnik novljanskega sreza, uradnik ЈЗ^ skupine 
I. kategorije, za sreskega načelnika v Kočevju, v isti sku
pini in kategoriji; : P o k l u k a r CiriI7~sreski načelnik 
logaškega sreza, uradriTk™4Tšk~upine I. kategorije, za sre
skega načelnika v Novém7"v isti skupini in kategoriji; 
dr. T e k a v č i č Karel , ' sreski podnačelnik radovljiškega 
sreza, uradnik j4_.skupine I. kategorije za sreskega načel
nika v Logatcu, v isti skupini in kategoriji; dr. V i d m a r 
I v a n , sreski podnačelnik brežiškega sreza, uradnik 6. 
skupine I. kategorije, za sreskega načelnika v Radov
ljici, v isti skupini in kategoriji; M a r š j č F r a 
n j o , sekretar sreskega načelstva v Laškem, 
uradnik J3/ skupine . I. kategorije, za sreskega 
podnačelnika v Prevaljah, v isti skupini in kategoriji; 
dr. M a r a ž D i o n i z i j , sekretar sreske izpostave v Škof ji 
Lokf^"uradnik 4. skupine I. kategorije, za sreskega načel
nika v Prevaljan^ v isti skupini in kategoriji; L e v i č n i k 
F r a n c , sekretar sreskega načelstva v Mariboru - l e v i 
breg, uradnikjS^skupihë L kategorije, za sekretarja sre
ske izpostave v Škof ji Loki, v isti skupini in kategoriji. 

Iadaja kraljevska banaka uprava Dravske banovine: njen predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert v LJubljani 
Tiska ta zalaga: tiskarna »Merkur« v Ljubljani;, njen predstavnik:- Otmar, Micbâlek y LJubljani. 



Poštnina plačana y gotovini. 

K R A L J E V I N A J U G O S LAV I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

1 7 . kos. . V LJUBLJANI, dne 8. avgusta 1930. Letnik I . 

V S E B I N A : 

85. Zakon o izpreinembah in dopolnitvah v zakonu o narodnih 
šolah. 

86. Zakon o posebnih doldadah na plačah uradnikom resora 
ministrstva za notranje posle. 

87. Uredba o sanitetsko-tehniških predpisih za gradnjo javnih 
bolnic. 

88. Uredba o izpremembi meje in ugotovitvi področja srezov 
Cabar in Kočevje v Dravski banovini. 

89. Naredba o uvozu " malih živali v potniškem in poštnem 
prometu. 

90. Pravilnik o opravljanju drž. strokovnega izpita predmetnih 
učiteljev (ic) II. kategorije. 

91. Pravilnik o izvrševanju določil o banovinski in občinski 
trošarini. 

92. Dopolnitve pravilnika. o sestavi in delokrogu banskeg» 
sanitetnega sveta. 

93. Razne objave iz »Službenih novin«. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

85. 

Mi * ' 

Aleksander L, , 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo 
na predlog Našega ministra za prosveto ter po zaslišanju 
predsednika Našega ministrskega sveta 

Zakon 
0 izpremembah in dopolnitvah v zakonu o narod

nih šolah z dne 5. decembra 1929.* 

§ 1 . 
§ 43. se izpreminja in se glasi: 
Verski pouk je obvezen za vse priznane veroizgo-

' vedi. ) "~'~ ""'•" ' '"'. """ " 
Verouk poučujejo pri pripadnikih svoje vere krajev

ni duhovniki ali njihovi duhovni namestniki. Predlaga 
jih pristojno versko oblastvo banskim upravam zaradi 
imenovanja ali razrešitve. Za to jim lahko dotična občina 

, dodeli izvestiio nagrado. Oni morajo biti državljani kra
ljevine Jugoslavije. 

• »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
11. julija 1930., št. 155/LVIII. — Prvotni zakon gl."Ur. Ust 
a dne 28. januarja 193ft, št. 110/25. 

Ako so službeno ali drugače» zadržani, jih mora na-
domestovati učitelj te šole, ako je njihove vere. Na pred
log pristojnega verskega oblastva sme biti to nadomesto-
vanje tudi stalno. 

Ako se pristojno versko oblastvo ne briga za verski 
pouk in ne predloži potrebnih predlogov za imenovanje 
veroučiteljev, izda na prošnjo interesentov potrebne od
redbe banska uprava in ministrstvo za prosveto. 

Postavijo se lahko tudi posebni veroučitelji v šolah, 
v katerih bi imeli najmanj 20 ur na teden z najmanj' 
20 učenci v vsakem razredu ali oddelku. Postavlja jih 
minister za prosveto iz vrst kandidatov, ki so dovršili 
bogoslóvske pauke in ki mu jih predloži pristojno versko 
oblastvo. 

Učitelji verouka, bodisi da so z , uradniškim svoj
stvom ali brez njega, se morajo v svojem šolskem delu 
ravnati kakor ostali učitelji po šolskih zakonih in posebej 
po èplskem in učnem redu. 

Učitelje verouka sme minister za prosveto na pred
log banske uprave razrešiti dolžnosti, ako njihovo delo v 
šoli ne ustreza pedagoško-metodičnim načelom ali ako 
njihovo vedenje v šoli in zunaj nje ni v skladu z občim 
ciljem narodnih šol. O vsaki svoji odločbi obvesti vedno 
tudi pristojno versko oblastvo. ' 

Učni načrt in program iz verouka predpisuje mini
ster za prosveto v sporazumu z vrhovnim predstavni
štvom dotične konfesije za kraljevino Jugoslavijo (za ka
tolike: predsedništvo škofovskih konferenc). 

Enkrat v letu lahko predstavnik* pristojnega verske» 
ga oblastva nadzoruje izvajanje verskega pouka. 

§ 2 . ; • ' . . : _ _ 

V § 68. se dodaja nov odstavek, ki se glasi: Zunaj 
šole smejo biti učenci narodnih šol člani verskih društev 
svoje verske zajednice. 
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"V § 69. se dodaja nov odstavek, ki se glasi: To dolo
čilo se ne nanaša na verske svečanosti in verske obrede 
učencev. 

. ' • ' § * • . 

V § 71. se po drugem odstavku dodaja nov odstavek, 
ki se glasi: 

Po predlogu odposlancev ministra za prosveto, ki so 
bili navzoči na učiteljskem diplomskem izpitu v privat
nih učiteljiščih, nostrificira minister za prosveto diplome 
tudi učiteljskim kandidatom iz teh šol. Kandidat s takim 
diplomom sme biti postavljen za učitelja državne narod
ne šole. 

§ 5. 

' V § 72. se dodaja nov odstavek,- ki se glasi: 
Za stalnega veroučitelja se potrjuje začasni vero-

učitelj, ki opravi veroučiteljski strokovni državni izpit, 
katerega program predpiše minister za prosveto v so
glasju z vrhovnim predstavništvom dotične konfesije v 
kraljevini Jugoslaviji (za katolike: predsedniStvo škofov
skih konferenc). 

\ § 6. 
Nadaljuje točko 5. v § 78., se dodaja nov, vrinjeni sta

vek, ki se glasi: 
To določi minister za prosveto v sporazumu s pred

stavniki vseh priznanih veroizpovedi v drŽavi (za katoli
ke: predsedništvo škofovskih konferenc) m v soglasju s 
predsednikom ministrskega sveta. 

§ 7. 

Nadaljuje zadnji odstavek v § 81., se dodaja nov 
etavek, ki se glasi: 

Te dovolitve ni treba izposlovati za posle cerkvene
ga pevca in organista, vendar se ti posli ne morejo vršiti 
na škodo redne učiteljske dolžnosti. 

§8. 

Na koncu § 114. se dodaja nov odstavek, ki se glasi: 
Nadzorstvo iz točke 8. je disciplinskega značaja. To 

nadzorstvo se ne nanaša na versko poučevanje samo, 

ga 
Na koncu § 157. se'dodaja nov odstavek', ki se glasi: 
Določila tega in predhodnega paragrafa se ne na

našajo na verska društva. , 

§10. 

Na koncu § 168. se dodaja nov odstavek, ki se glasi: 
Ta določila se izvrše y sporazumu,s pristojnim ver-

»kim oblaetvom, 

§ 1 1 / 
Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč, kadar 

se objavi v »Službenih novinah<. 
Našemu ministru za prosveto priporočamo, da raz

glasita zakpn, vsem Našim ministrom, naj skrbé za nje

govo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 
po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V T o p o l i , dne 7. julija 1930. 

Minister za prosveto 
Bož. Ž. Maksimovié s. r.' 

Videl in pritisni] 
državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde 
dr. M. Srškić s. r. 

Aleksander s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
fca notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja, 
divizijski general 

Peter Živković s. r. 

86. 

Mi 

Aleksander L, 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo 
na predlog Našega ministra za notranje posle, predsedni
ka Našega ministrskega sveta 

Zakon 
o posebnih dokladah na plačo uradnikom resora 

ministrstva za notranje posle.* 

§ 1 . 
Poleg svojih rednih prejemkov dobivajo še tudi po

sebno doklado na plačo, .sicer mesečno: 
a) Prvi pomočnik ministra za notranje posle, pomoč

nik ministra za notranje posle, pomočnik, bana 2.000* •—; 
b) načelnik ministrstva za notranje posle, generalni 

inspektor notranje uprave, načeboik upravnega oddelka 
banske uprave 1.500*— Din; 

c) načelnik občega _o4delka banske uprave, okrožni 
inspektor i.300*—Din. 

• §2. 
Doklade po tem zakonu začno teči od 1. dne avgusta 

1980. leta. 
Te döklade se bodo izplačevale za uradnike ministr

stva v breme, partije 431, za uradnike banskih uprav In 
za okrožne inšpektorje pa v breme partije 441 proračuna 
ministrstva za notranje,posle za leto 1930./31. Kolikor bi 
v navedenih partijah ne bilo kredita, se izplačilo vrši na 
plačilo v breme partije 437 proračuna ministrstva za no
tranje posle za leto 1930./31. 

Z dnem 81. julija 1930. se ukinjajo: doklade pomoč
nika ministra in načelnika ministrstva po pravilniku o 
posebnih dokladah D. R. br. 87.000 z dne 8. junija 1926., 
z izpremembami in dopolnitvami po odločbi ministrskega 
sveta U. B. br. 6.480 z dne 7. maja 1928. in po soglasni 

• * >8iužbene novine Kraljevine Jugoslavijec z dne 
lLMiia1980 s it mU^lüt 
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odločbi finančnega odbora narodne skupščine štev. 501 z 
dne 8. maja 1928., odrejene v členu 2. pod črko I v od
stavku g) in d); doklade generalnih inšpektorjev po na
vedenem pravilniku, odrejene v drugem odstavku člena 
204. zakona o notranji upravi; pravica.pomočnika bana 
na stanovanje, oziroma stanarino po drugem odstavku 
§ 19. zakonit o nazivu in razdelitvi kraljevine na uprav
na področja; in doklade okrožnih inšpektorjev za vozna 
sredstva po drugem odstavku V. dela odločbe' predsed
nika ministrskega sveta, ministra za notranje posle III. 
br. 46.666 z dne 23. oktobra 1929. 

•• V . '\' "'§4- v ! '; ..'. ..*• • 
. Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč na dan, 

katerega se razglasi v »Službenih novinah«. 
Našemu ministru za notranje posle priporočamo, naj 

ta zakon razglasi in skrbi za njegovo izvrševanje, obla-
stvom zapovedujemo, naj po njem postopajo, vsem in vsa
komur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , 4. dnè julija 1930. 

Predsednik 
"'' ministrskega syètà'.1' 
''''' ' " minister ' ' ' ' 

za notranje posle, 
,! 'častni adjutant ' 

Njegovega Veličanstva 
kralja, 

divizijski general 
Peter ZJvkòviié s. r. 

Aleksander s. r. 

Videl in pritisnil 
državni, pečat; 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde 
dr.M. Srškie s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 

< : - ' • • ;•• •••••'_ -. • : - 8 7 . • •• " • • • : • -, -

1 Na podstavi § 33. zakona o bolnicah ter v sporazumu 
z mînistronv'zagrftdbe predpisujem 

;,J•::;^:;:•,:• itJréđbд.:.,•: 
ò ïiaiiîtetsko-téhniskih pređpisi^za gradnjo 

javnih bolnic* • 

Velikost bolnice. '••.'?, 

§.i: ;; _. 
Male bolnice!so v zmisiu te uredbe bolnice, ki imajo 

do.ivštevši 50 postelj za bolnike; s r e d n j e so tiste,-ki 
imajo čez 50 do 300.bolniških;postelj; v e l i k e pa tiste, 
ki.imajo več nego 300 bolniških postelj., : 

- - • * * : . • . ' • ' . . • ' . ' . • . . ' • . ' • ' . - • . - • 

Zemljišče (kraj) Mzgradbo bolnice. , ; 

§ 2 . •' 

Bolnica se sme graditi samo na zemljišču, priprav
nem •'v tiigiehskénr pogledu,- ki je zadostno òbsoluéeno, 
- ' ' • • ' • . ' • • ' - • ; . ' • . . , . . : ( • • , • • . - • ; . : , - < • • . . : : • • , . -

"* >Službene novine kraljevine Jugoslavije* ž dne 
1. iuiija 1930., št. 146/LIII. • .. 

prosto v naravi, suho in ocedno; da ima vsa] toliko na
ravnega padca, da lahko odteka atmosferska voda in 
snežnica, kolikor se ne vsesa; da ni v bližini stoječih 
vod, mlak in odprtih kanalov z nečistimi tekočinami, se
danjih ali opuščenih grobišč; da je oddaljeno od obrtnih, 
industrijskih in drugih naprav in ustanov, ki povzročajo 
nadležno in škodljivo izparivanje in tekočine; da ni na
suto z raznovrstnim materialom, v katerem so bile or
ganske materije, temveč je nastalo pòd naravnim vpli
vom v teku stoletij; dà ni poplavno in da je na periferiji 
naselij v prosti naravi, toda za srednje in velike bolnice 
ne v smeri, kjer se pričakuje razširjenje naselja; da se 
po možnosti izogiba severnim in vzhodnim vetrovom io 
zahteva prosto lego proti jugu. 

Velikost zemljišča. 
§ 3 . " 

Zemljišče za bolnico mora imeti toliko površine, da 
pride na vsakega predvidenega bolnika povprečno naj
manj po 100 kvadratnih metrov, računaje v to število. 
tudi potrebno površino za oddih in sprehajanje (vrt» 
park) bolnikov.." '"', ', 

Toda v povoljnih Tazmerah se lahko pri pribavlja
nju zemljišča ali, kadar se imajo na razpolaganje držav
na, banovinska, občinska, zadužbinska in podarjena zem
ljišča, za bolnico uporabi večje zemljišče za gospodarske 
in druge strokovne potrebe bolnice ali drugih sanitetnih 
ustanov. 

Zaščita bolničnih zgradb pred prahom javnih cest 
(pòtov, cest). 

1 • ; • ' • • • • • • / : • • : , ' - § 4 . . = . - , . - •. t 

Ako je bolnično zemljišče ob javni cesti (pótu, cesti), 
mora biti bolničria zgradba postavljena toliko oddaljeno 
od pota, da prah š ceste pri prometu ne moti bolnikov 
(kolikor bi kak drug zanesljiv tehniški način ne bi bü 
uporabljen zaradi odvračanja tega prahu). 

Oddaljenost bolničnih zgradb med seboj in od sosednjih 
zgradb. ' 

§ 6. • 

iZidovi z okni v prostorih, ki so namenjeni za stalno 
bivanje bolnikov, morajo biti oddaljeni .od ostalih zgradb 
najmanj 15 metrov, drugi pa najmanj 9 metrov. 

Dnevna svetloba bolničnih sob. 

Vse bolnične sóbé morajo biti osvetljene z neposred
no nebesno svetlobo, to, je da more na vsako točko poda 
vplivati vpadni .svetlobni kot z najmanj 5' višine. Ako 
sosednja zemljišča šfe niso zazidana toliko, kolikor dopu
ščajo gradbeni predpisi, je trebja pri gradnji bolnice po
skrbeti za to, da bo gofn ji pogoj izpolnjen. 

• ! - , ; . • • § • 7 . -

• Dopuščeno ni zgraditi bolnične zgradbe tako, da bi 
bil vmesni prostor (dvorišče) öd vseh strani obdan z 
zgradbami. .-•, -. 

StOpniŠČa. • -• ;. 

Vsako nadstropje, namenjeno za več nego 40 postelj, 
mora imeti dve stopnišči z izhodi pod nulo nebo. 

't , 
И,:.ДМмХ," 
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Sprejemni oddelek. 

§9. 
V srednjih in velikih bolnicah je potreben za spre

jemanje in pregled bolnikov oddelek s posebnih vhodom 
od zunaj. 

Hodniki. 

§ 10. 
Koridorji (hodniki) z več nego 10 m dolžine morajo 

biti najmanj 1*80 m široki in se morajo dati zadostno 
zračiti in ogrevati. Hodniki, daljši nego 25 m, na katerih 
so bolnične dvorane in sobe, morajo biti enostransko 
zasedeni. 

Zavarovanje pred vlago. 

§ H-
Bolnični prostori v celi površini temelja In poda se 

morajo zavarovati pred prodiranjem vlage. 
Prostori, katerih pod ne leži najmanj 30 cm nad po

vršino zemljišča, se ne smejo uporabljati za bolnike. 

§12. 
Bolnične sobe, ki dobivajo dnevno svetlobo od ene 

strani, se ne smejo postaviti proti severu. 

Zidovi, vrata in okna, 

§ 13. 
Zidovi bolničnih sob morajo biti gladki, v operacij

skih in porodniških sobah kakor tudi v prostorih za na
lezljive bolezni tudi še pripravni za omivanje in z za
okroženimi ogli. 

Vrata in okna morajo biti enostavna, zaokroženo 
profilirana, pripravna za omivanje in brisanje in ne
prikladna za zbiranje prahu. 

Stopnišča. 

§ 14. 
Glavna stopnišča za nadstropja z več nego 25 poste

ljami morajo biti nezgorljiva (zdržati morajo v ognju), 
za nadstropja izpod 25 postelj pa morajo biti zavarovana 
pred ognjem v zmislu gradbenih predpisov. Glavna stop
nišča je treba postaviti brez vijug, s pravimi koti iste 
širine kakor stopnišče samo, to je najmanj 1*30 m široko 
za eno nadstropje, ter 1*50 m za dve nadstropji in za več 
nadstropij; stopnice morajo imeti najmanj 30 cm širine 
in 15 cm, največ 16 cm, višine. 

Stopnjšča morajo dobivati svetlobo in zrak nepo
sredno od zunaj. Vse večje bolnice, posebno bolnice z 
več nadstropji, morajo imeti dve glavni stopnišči. 

Stranska stopnišča smejo biti 0*80 do 1-90 m široka, 
širina in višina stopnic pa 28/18 cm največ. 

Podu 

§ 16* 
Podi yseh bolničnih' prostorov morajo biti do skraj

nih mej možnosti nepropustni za tekočine in tako izdela
ni, da zaščitijo bolnike pred prehladom, to je, da bodo 
elabi toplovodi in da delajo čim manje hrupa, 

Okna, 

§ 16. 
Bolnične sobe kakor tudi vsi stranski prostori za 

bolnike, kuhinje oddelkov, hodniki in stopnišča morajo 
imeti okna, ki neposredno gledajo v prosto naravo; pri 
tem mora površina oken v sobah z več posteljami zna
šati najmanje 6. del površine poda, v sobah z eno poste
ljo pa najmanj 2 m2. 

§ 17-
V prostorih, kjer so nameščeni za nalezljivimi bolez

nimi oboleli ali onemogli, ki ležijo stalno v postelji, se 
priporoča še večja površina oken, nego je določeno v 
§ 16. 

§ 18. 
Vsa okna v bolničnih sobah se morajo opremiti s 

pripravnimi sredstvi za zaščito pred solnčnimi žarki. 

Kubatura zraka. 

§ 19-
Vsak bolnik mora imeti v sobah z več posteljami 

prostora najmanj 30 m3, na 7'50 kvadratnih metrov po
vršine poda, v sobah z eno postejo pa zračnega prostora 
35 m8, na 10 kvadratnih metrov površine poda.- Za otroke 
izpod 14 let 15 m3 na 5 m2 poda. Pri izračunavanju zra
čnega prostora se ne vpošteva višina čez 4 metre. 

Največje število postelj v eni dvorani. 

§20. 
Več nego 12 postelj se ne sme postaviti v enem bol-

ničnem prostoru. 

Dnevni prostori. 

, §21 . 
Za bolnike, ki občasno ne ležijo čez dan v postelji, 

se lahko predvidijo in ustanovijo v vsaki bolnici za vsak 
oddelek ali vsako nadstropje najmanj en poseben dnevni 
prostor take velikosti, da prideta na vsakega bonika po 
dva kvadratna metra, oziroma najmanjše velikosti do 
20 m2. Zaprte verande, ki se lahko zadostno ogrevajo, se 
smejo uporabljati za dnevne prostore. Taki dnevni pro
stori pa se smejo začasno in v sili uporabljati tudi za bi
vanje težjih bolnikov. 

Kurjava, zračenje, razsvetljava. 

§22. 
Vse bolnične dvorane in sobe in prostori, ki jih' upo* 

rahljajo bolniki, se morajo tako prirediti, da le lahko in 
brez ovir ogrevajo, zračijo in razsvetljujejo. 

Peči in cevi centralne kurjave v sobah morajo biti 
z vseh strani dostopne, cevi pa po možnosti v vseh bol
ničnih prostorih postavljene pod okni. 

§23. 
Okna bolnišnih' prostorov, hodnikov in stopnišč mo

rajo biti urejena tako, da se morejo lahko odpirati, in biti 
opremljena s primernimi trajnimi napravami za zra
čenje, -
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Minimum količine vođe m vsakega bolnika. 

§ 24. 
-Vsaka bolnica mora imeti zadosti higiensko pra

vilne vode öa licu mesta; in sicer najmanj toliko, da'pri
de na vsako bolnično postelj povprečno po 150 litrov' 
dnevno» •'• . i.' ' : •• . ; ' ' • 

Odstranjevanje nečistih tekočin in izmečkov. 

§25. 
^Vsaka bolnica mora imeti primeren sistem odvajanja 

•••nečistih,in ostalih tekočin in odstranjevanja odpadkov in 
izmeSkoy (kanalizacija, straniščne jame in. dr,), in sicer 
na zanesljiv in v "higienskem oziru neoporečen način. 
Izmetavanja in izmečki tistih bolnikov, glede katerih ob
staja sum, da vsebujejo kali: bolezni (bacile in dr.), se 
morajo, takoj brez, odloga na licu mesta v bolnici teme
ljito razkužiti in napraviti nenevarna. . . . 

Štraniš£a: 

§ 26. 
Stranišča se ne smejo postaviti povsem blizu bol-

ničnih sob, temveč mora biti med njimi vmesni prostor. 
Pred straniščem mora biti prostor, v katerega se najprej 
vstopi, .Tako 'stranišče kakor tudi ta prostor morata biti 
dobro razsvetljena, za stalno zračenje urejena in se mo
rata dati ogrevati; oba ta prostora morata imeti najmanj 
Po eno okno;;ki dobiva zrak neposredno od zunaj. Naj
manjša velikost stranišč je 1-00 do 1-50 m površine. 

Stranišča^ morajo biti zadosti prostorna: najmanj eno 
stranišče za 15 moških bolnikov in eno za 10 ženskih 
bolnikov. Moški morajo imeti v posebnem oddelku stra-
nišča: pisoar. Za osebje za negovanje bolnikov mora biti 
Posebno stranišče, oddeljeno od bolničnega. 

Stranišča morajo biti postavljena proti severu ali 
severovzhodu. 

Podi stranišča in njegovega predprostora morajo biti 
izdelani v materialu, nepropustnem za tekočine in.pri
pravnem za omivanje; iidoVi morajo biti gladki in tudi 
pripravni za omivanje. 

Na. instalacijo in konstrukcijo stranišča v bolnici se 
mora pri gradnji .posebno paziti kakor tudi na to, da bo 
funkcioniranje trajno, v primeru'tehniške poškodbe pa 
popravilo lahko in dostopno. i 

_ V vsakem primeru mora biti stranišče urejeno za iz
piranje z vodo. 

Kopalnica. . 

.-.. ':. ' § 2 7 -
Vsaka" kopalnica mora imeti za vsak oddelek prostor 

£a ^kopanje bolnikov. Velikost kopalnice se določa pri
bližno-tako, da''pride ha vsakih 15 bolnikov po ena kad, 
Postavljena tako, da se more priti k bolniku z vseh stra
ni; razen tega se mora postaviti v istem prostoru neko
liko 'tušev (prsnic) s polodprtimi celicami za lahke bol
eče in osebje za negovanje bolnikov; Predvideti se inora 
tudi kopalnica za zdravnike, kakor tudi kopalnica za bol-
uike ob sprejemu in vstopu bolnikov v bolnico. 

: V... bolnicah čez 300 postelj se mora predvideti tudi 
centralna kopalnica s kadmi in prsnicami, za bojnike in 
08§bje. T,ake kopalnice se smejo razširiti tudi na poseb-
n e terapijske namene. 

Ambnlančna soba. 

§28. 
Vsaka bolnica mora imeti sobo za zdravniške pre

glede, in preiskave kakor tudi prostorski služi za prvo 
pomoč, previjanje, zdravljenje in dr. 

Sobe ta posameznike. 

§29. 
V bolnici ве mprajo predvideti tudi manjše in po

samezne sobe za bolnike, ki jih je treba odločiti, neod
visno od nastanjenja nalezljivih bolnikov iz § 37. te 
ured.be, 

Priročna kuhinja. 

• . §'30. 
V vsaki bolnici mora biti poseben prostor za se

grevanje jedil pred razdelitvijo, za pripravljanje čaja, 
mleka in dr. ,•-
• Vsi prostori,, omenjeni v § 28. do 30., se predvidijo v 
Srednjih bolnicah po potrebi v večjem številu. 

§31., 
Vsaka bolnica mora imeti, v meri in obsegu njen* 

predvidene velikosti inetrokovne potrebe, sobe za opera
cije s posebno higiensko in kirurgiško uredbo, v katerih 
se morejo vršiti tudi aseptične operacije. 

Gospodarski prostori. 
§32. 

, _v Gospodarski prostori: kuhinja, pralnica, kleti,'skla
dišča in dr. še morajo tako predvideti in postaviti, da v 
bolniške sobe in bivališča nikakor ne morejo priti izpa-., 
rivanja in ropot iz teh, prostorov. 

V vseh velikih bolnicah se morajo ti prostori.posta
viti v posebni "zgradbi ali posebnem delu zgradbe. 

Bažkuževalni prostori. 

§ 33. " 
Vsaka bolnica mora imeti, razkuževalne aparate v 

posebni, zgradbi ali posebnem delu zgradbe po svoji po
trebi in svojem namenu.. 

.'• Kapela - Soba za sekcije. 
'§•34.' ' 

Za umrle mora imeti vsaka bolnica poseben prostor, 
ki služi samo temu namenu kot kapela. Srednje in velike 
bolnice morajo imeti za ta namen posebno zgradbo alf 
poseben del zgradbe z zadostnimi prostori za verstó 
obred in za izvrševanje sekcij. 

§35. 
Dopuščeno je, da. smejo biti pralnice, kapela in pro

stori za razkuževanje zgrajeni pod isto streho, akü so z 
masivnimi zidovi popolnoma ločeni drug od drugega. 
Samo čista stran razkuževalnega prostora smo biti v 
zvèzi s pralnico. 
Moški in ženski bolniki v posebnih sobah in oddelkih. 

• • • ' : . • • ' • • ' § 3 e -

Moški, in-Ženski bolniki, izvzemši otroke, do 1.0 let, 
se morajo nastanjati v posebne prostore bolnice: v sred-

i ù&^ 



nfffi in vef̂ fi-HolififcaK najbolje y posebnih bolniških 
oddelkih. 

§37. 
Za izolacijo (odločanje) bolnikov od nalezljivih bo

lezni se morajo v vsaki bolnici ustanoviti posebne sobe s 
stranišči, kopalnicami in kuhinjo za čaj. V srednjih in 
velikih bolnicah se morajo ti prostori predvideti v po
sebni zgradbi, v malih bolnicah pa vsaj v posebnem od
delku bolnične zgradbe s posebnim vhodom od zunaj. 

§38. 
Kuhinja, pralnica, kapela in soba za sekcijo morajo 

biti znotraj obložene vsaj v višini do dveh metrov od 
poda, s takim materialom, da se morejo lahko omivati. 
Tudi podi se morajo tako izdelati, da so popolnoma ne
propustni za tekočine in da se morejo lahko omivati in 
razkuževati. Predvideti se mora, da se more v teh pro
storih odvajati tekočina po kanalu. 

§39. 
V primerih, kadar se v prejšnjih bolniških zgradbah 

ali pri adaptiranju drugih zgradb za bolnično potrebo 
prezidava, dozidava in gradijo novi bolniški oddelki ali 
novi deli prejšnjih oddelkov, se morajo pri tem izpolniti 
pogoji za zgradbo takih prostorov, ki so določeni za grad
njo novih bolnic v dosedanjih paragrafih te uredbe. 

Zavodi za duševno obolelost, božjastnike (epileptike) in 
slaboumne. 

§ 40. 
Za oddelke ali prostore za tiste, ki stalno ali samo 

občasno po dnevu leže v postelji, za razdražene, nemirne 
ali take, katerim je potrebna posebna nega, za slabe in 
nečiste bolnike (sprejemnice, dvorane za opazovanje, od
delke za kahektične, prostore za nečiste in slično) veljajo 
predpisi §§ 2. do 39. te uredbe. 

Toda dopuščene so izjeme od teh paragrafov za ome
njene prostore, ako bi uporaba teh pogojev ovirala za
nesljivo čuvanje bolnikov ali preglednost teh prostorov 
ali ako bi posebne razmere in okolnosti teh zavodov zâ  
htevala take izjeme. Pa tudi v teh izjemah se mora ven
dar zagotoviti zadostna svetloba, ogrevanje in skrbno 
zračenje. ' 

§41. 
Za duševno obolele, ki čez dan ne uporabljajo spal

nice, ki so snažni in povsem čisti, se sme za enega bol
nika zmanjšati minimum kubature zraka na 15 m3, po
vršina poda dnevnega prostora pa na 1 ms. y 

Delavnice zanje se smejo namestiti v svetlih, suhih 
In dobro prezračenih podpritličnih prostorih (suteren). 

§ 42. 
Pri oddelkih za duševno obolele, ki ne spadajo pod 

določilo § 40. posebno pri kolonialnih zgradbah, vaških 
hišah in vilah za mirne in telesno snažne bolnike ni po
trebno uporabljati določil §§ 2. do 39. Samo po sebi se 
razume, da se morajo tudi za take bolnike glede ogreva
nja, zračenja, razsvetljave, preskrbe z vodo in odstranje
vanja izmečkov in nečistih vod uporabljati obči higienski 
predpisi. 

Zavodi in okrevališča za živčne bolezni, za alkoholike m 
slične ustanove. 

Ta določila veljajo tudi za bolnice za živčne bolezni, 
okrevališča za živčne bolnike, zavode zä alkoholike in 
slične ustanove. Toda v vsaki bolnici za živčne bolezni i. 
dr. se morajo prostori za stalno ležeče, slabe in kahektič
ne bolnike predvideti v zmislu § 40. kakor tudi zadosti 
kopalnic, možnosti za zaposlitev in dovolj površine za gi
banje v prosti naravi. 

Izolacijski prostori v zavodih za duševne bolezni. 

§ 43. 
V malih zavodih za duševno obolele, božjastnike in 

slaboumne izpod 25 postelj mora biti najmanj eden pri-
pravert prostor s 40 m3 zraka za odločanje (izolacijo) bol
nikov, v srednjih zavodih pa najmanj »dva taka prostora. 
Veliki zavodi morajo imeti več takih prostorov, zlasti pa 
tudi za izolacijo nalezljivih bolezni. 

Zdravilišča za pljučne bolezni. 

'§44. 
.Zdravilišča za pljučne bolezni kakor tûdi oddelki za 

te bolezni v javnih bolnicah spadajo pod določila §§ 1. do 
39. V teh zavodih in oddelkih se morajo predvideti pro
stori za zabavo in bavljenje, kakor tudi pokrita ležišča 
za zdravljenje v .prosti naravi po velikosti teh zavodov 
ali oddelkov. 

Za tiste bolnike, ki po dnevu ne uporabljajo spalnice 
(z ozirom na ležišča v prosti naravi i. dr.), je dopuščeno 
z gotovo predpostavko izdatnega zračenja, svetlosti in 
obstoječega ' dnevnega prostora zmanjšati zračni prostor 
v spalnicah z več posteljami na povprečno 20 m3, pri 
otrocih izpod 14 let pa na 12 m3 za posteljo. 

Gozdna okrevališča, ferialne kolonije in slične ustanove. 

§ 45. 
Za okrevališča v gozdnem predelu, domove fèrial-

nih kolonistov in slične ustanove veljajo predpisi §§ 42. 
in 43. . ' , . 

Porodnišnice, zavetišča in domovi za babice, za dojence; 
dečja dnevna zavetišča in slično. 

§46. 
Za porodnišnice, zavetišča in domove za porodnice, 

domove za dojence, dečja dnevna zavetišča in slične za
vode ali oddelke v občih bolnicah veljajo §§ 2. do 39. 
za tiste prostore, v katerih se nastanjajo porodnice in 
bolni dojenci s tem, da bo v sobah z več porodnicami za 
vsako od njih z otrokom najmanj 30 m3, v posebni sobi 
za 1 porodnico z otrokom pa najmanj 40 m3 zračnega 
prostora. 

' §47. 
V porodnišnicah z več ko štirimi posteljami se 

mora predvideti posebna soba za porode s predpisano 
uredbo. V porodniških zavodih, ki služijo tudi za zdrav
ljenje ženskih bolezni in nimajo več nego 10 postelj, pa 
se sme porodniška soba uporabiti hkratu tudi kot ope
racijska soba. 

Za ostale prostore, posebno za prostore za noseče 
žene, veljajo predpisi § 42. 
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§48. 
Za porodnišnice z najmanj 10 posteljami je potrebna 

öajmanj ena soba za izolacijo na otroški mrzlici obolelih 
in za septični splav, s posebnim straniščem, kopalnico in 
razkuževalnim aparatom za perilo in dr. 

§49. 
V domovih za dojence, dečjih dnevnih zavetiščih in 

eličnih ustanovah mora biti v prostorih za zdrave dojen
ce in male otroke zračnega prostora najmanj 10 m* za 
vsako posteljo; v sobah za bolne dojence in male otroke 
pa najmanj 10 m3 za vsakega otroka. 

Izjeme od predpisov v posebnih primerih. 
§50. 

V posebnih primerih se smejo v zavodih za izvestne 
bolnike, n. pr. za bolnike, ki so bolni na očesnih bolez
nih, napraviti izjeme od predpisa § 12. 

Zavodi in domovi za pohabljene in ortopedske ustanove. 

§ 51. 
Za zavode in domove za pohabljene in ortopedske 

zavode veljajo predpisi v zmislu §§ 42. in 43. 

Sklepna določila» 

§52. 
Izjeme od predpisov te uredbe smejo biti samo z do

voljenjem ministra za socialno politiko in narodno zdrav
je, in to samo izjemoma in v posebno nujnih primerih 
gospodarskih, gradbeno-tehniških, sanitetnih in drugih 
razlogov, pa tudi to s pogojem, da so izpolnjeni -osnovni 
higienski predpisi. 

* §53. -
Ta, uredba velja od dne objave v »Službenih no-

vjnahc ' 
V B e o g r a d u , dnè 6. junija 1930. S. broj 12.322. 

Minister za socialno politiko 
N " i n narodno zdravje: 

'." Nikola Freka s. r. 

88.. 

vNa podstavi člena 190. zakona .o notranji upravi 
predpisujem naslednjo 

Uredbo 
t) izpremembi meje in ugotovitvi področja srezov 

Čabar in Kočevje Dravske banovine.* 

Člen 1. ' 
Občine: Osilnica, Trava in Draga se izločijo iz_kočev-

skëga sreza Dravske banovine in se pridružujejo Cabar-
skermTsrèzu v isti banovini. 

Člen 2. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi v 

»Službenih novinah«. • 
У Beogradu, dne 30, junija 1930., III. br. 31.158. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 

Častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja 
divizijski general: 

Peter Živković s. r< 

89. 
Gospod minister za poljedelstvo je pod štev. 21.327/ 

III. b z dne 12. aprila 1930. izdali to-le naredbo: 
Na podstavi čl. 2., čl. 3.,-čl. 7. in čl. 23. zakona o od

vračanju in zatiranju živalskih kužnih bolezn* z dne 
14. junija 1928., in zaradi potrebne zaščite, da se ne za-
trosijo živalske kužne bolezni iz inozemstva v našo drža» 
vo, predpisujem: 

Naredbo 
o uvažanju živali v potniškem in poštnem pro« 
metu po železnici, ladji ali drugih dovoljenih pre

voznih sredstvih ter po kopnem.* 

Člen 1. 
Pri uvažanju p_soy; in mačk j z držav, s katerimi to 

vprašanje ni urejeno s posebnimi dogovori, se mora 
vedno predložiti potrdilo o izvoru, .opremljeno s potrdi
lom državnega ali od državnega oblastva posebej xa to 
pooblaščenega veterinarja o zdravstvenem stanju, kakor 
tudi o tem, da v kraju izvora ob času odprave v zadnjih 
štirih mesecih ni bilo primerov stekline (lysa). 

Člen 2. 
Pri uvažanju perutnine iz držav, s katerimi to vpra-

- ..* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
16. julija 1930, št. 159/LIX. . 

sanje ni uravnano s posebnimi dogovori, se mora pred
ložiti potrdilo o izvoru, opremljeno-8 potrdilom državnega 
ali od državnega oblastva posebe za to. pooblaščenega 
veterinarja o zdravstvenem stanju kakor tudi o tem, da v 
kraju izvora ob času odprave v poslednjih 14 dneh ni 
bilo kužnih bolezni, katerih prijava je obvezna in ki so 
prenosne na perutnino. 

J I / 

Člen 3. 
Uvažanje vseh vrst gapig je'prepovedano. 

Člen ,4. 
Za uvoz ptic v kletkah (ptic-pevk i. dr.), plemenskih 

kuncev, morskih prašičkov, podgan, miši itd., ni potreba 
nikakršnega zdravstvenega potrdila. 

Člen 5. 

Za uvoz živali, ki se prevažajo ločeno od drugih ži
vali ter so določene za cirkuške, predstave, za zoološke 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije«, z dne 
23. junija 1930, št. 139/LII. ' ' 
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vrtove, za parke 'divjačine in »lične ustanove, zadostuje 
samo uradno veterinarsko potrdilo o zdravju dotičnih 
živali. 

. Pri razkladanju takih živali v naši državi je potrebno 
potrdilo,.dà .so.z veterinarskih pregledom, izvršenim pri 
razkladanju, bile spoznane za zdrave in da se iz razkla-
dalne postaje prevažajo neposredno v kraj namembe. 

Člen 6. 
Ta naredba stopi v veljavo, kadar se razglasi v 

>Slu2benih navinaÏK. 
•(Iz veterinarskega oddelka ministrstva za poljedel

stvo,. 12. aprila 1930, — Br. 9.1.327/111. b.) 

90. 

Pravilnik 
o opravljanju državnega strokovnega izpita pred
metnih uciteljcv(lc) Ц. (drugjej^kalegonje tehniških 
srèaTyfliJjpT; yiSjlh ženskih obrtnih-etrokovnih šol, 
molkih iii ženskih, strokovnih obrtnih (delovodskih) 
Sol po, § 5 4 . zatona o civilnih uradnikih in ostalih 

državnih uslužbencih.* 

člen 1.. 
Državni strokovni izpit za predmetne učitelje (ice) 

II. (druge) kategorije tehniških srednjih šol, višjih žen
skih obrtnih-strokovnih šol, moških in ženskih strokovnih 
(obrtnih, delovodskih) Sol se opravlja pred komisijo, ki 
jo določi minister za trgovino in industrijo na ozemlju 
uprave mesta Beograda, bani pa v svoji banovini. 

Člen 2. 
Clane izpitne komisije postavlja minister za trgovino 

in industrijo, oziroma ban. V komisijo pridejo: odposla
nec ministrstva za trgovino in industrijo, oziroma bana 
kot predsednika, direktor ali upravitelj-upraviteljica v 
členu 1. omenjene šole in potrebno Število-izpraševalcev,-
v prvi vrsti učiteljev, za vsako stroko za člane. 

Kraji za sestavo izpitnih komisij so sedeži banovin. 
Ako v kaki banovini ni strokovnih oseb za izpraše

vanje, se lahko za člane komisije postavijo tudi osebe iz 
drugih upravnih področij po zaslišanju ministrstva za 
trgovino in industrijo. 

Člen 3. 
Pravico do opravljanja izpita doseže kandidat, za

časnipredmetni učitelj-ica, ko je dovršil drugo leto svo
je državne službe v eni izmed šol, navedenih'v členu 1. 

Člen 4. 
Kandidat sme največ dvakrat delati izpit. Prvikrat 

mora kandidat delati izpit do konca tretjega leta svoje 
državne službe. 

Drugikrat sme kandidat delati izpit po 6 meseceh 
od prvega opravljanja izpita^ toda zopet do konca tretje
ga leta svoje državne službe. 

Ako kandidat ne opravi izpita ali ga ne opravi v 
teku tretjega leta svoje državne službe, se odpusti iz 
službe v resoru, ministrstva za trgovino in industrijo. 

Izpiti se opravljajo vmesecu aprilu in oktobru. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
16. julija 1930., št. 159/LIX. • > . ' : ' " 

Celn 6. 
Prošnje za izpit predložijo kandidati izpitni komisiji 

po redni poti. Ko se predložijo prošnje komisiji, poda di
rektor oziroma upravnik-ca šole brez ozira na to, ali je 
član izpitne komisije ali ne, svoje mnenje o službovanju 
prosilca in njegovi sposobnosti za učiteljski poklic. 

Člen 6. 
Kandidat mora pri izpitu dokazati, da pozna načelo 

pouka svoje šole in da obvlada učno gradivo te Šole. 

Člen 7. 
Izpit se deli v štiri skupine: 
I. Tehniško za stroke; 1. strojno, 2. elektrotehniško, 

3. gradbeno-arhitektonsko, 4 ' industrijsko-kemijsko, 5. 
lesno, 6. tekstilno, in 7. geometrsko. 

II. umetniško za stroke: 1. kiparstvo, 2. slikarstvo, 
in 3. risanje. 

III. Skupino ženskih veščin. 
IV. Skupino4 občega pouka. 

Člen 8. 
K izpitu iz I. skupine se pripuščajo kandidati, ki so 

dovršili tehniško srednjo šolo s predpisanim sklepnim iz
pitom ali absolvirali tehniško fakulteto ali dovršili veliko 
tehniško šolo brez diplomskega izpita. 

K izpitu iz II. skupine se pripuščajo kandidati, ki 
so dovršili umetniško šolo ali akademijo s predpisanim 
sklepnim izpitom. 

K izpitu iz III. skupine se pripuščajo kandidati, ki 
so dovršili višjo žensko obrtno ali njej enako šolo za 
strokovne učiteljice, r predpisanim sklepnim izpitom. 

K izpitu iz IV. skupine se pripuščajo kandidati, ki 
majo popolno srednjo šolo z izpitom zrelosti ali srednjo 
šolo s predpisanim sklepnim izpitom. 

Člen 9. л • . 
V prošnji izjavi kandidat, iz katere pod členom 7; 

navedenih skupin želi delati izpit. 

Člen 10. 
Izpit se deli v dva dela: obči in strokovni. ' 

Člen 11. 
V občem delu izpita mora kandidat dokazati: 
1. da zna srbsko-hrvatško ali slovensko slovnico; 

glavne momente iz srbsko-hrvatske in slovenske književ-
.nosti, zgodovine in zemijepisja; 

2. da pozna načela pedagogike in metodike svojih 
predmetov; 

3. da pozna šolsko administracijo in.zakone o stro« 
kovnih šolah; • -' ,, . -

4. da pozna predpise, kj se nanašajo na kraljevsko ' 
oblast, vrhovno državno upravo, porazdelitev kraljevine 
,-na upravna področja, državno računovodstvo, državno 
uslužbence; zakon o delih in zaščiti delavcev, 

Člen 12. , 
Strokovni del izpita obsega štiri naloge: 
1. domača naloga,, 2. Tdavzuma naloga, 3. ustni izpit 

in 4. predavanje v razredu. 
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Člen 13 
Domačo nalogo določi izpitna komisija. 

Člen 14. 
Rok za izdelavo domače naloge je dva meseca. Pred

sednik izpitne komisije sme iz upravičenih razlogov po
daljšati rok še za dva meseca. Kandidat sme izdelano do
mačo nalogo izročiti komisiji tudi pred pretekom dolo
čenega roka, toda ne pred pretekom 1 meseca. 

Člen 15. 
Kandidat mora označiti literaturo, ki jo je uporabljal 

pri izdelavi domače naloge. 
Ako domača naloga ne pokaže dovoljne obče in lite

rarne izobrazbe kandidata, ga izpitna komisija ne pri
pusti k nadaljnemu izpitu in smatra se, da kandidat prvi
krat ni opravil izpita. 

\ Člen 16. 
Klavzurna naloga se izdeluje z namenom, da se vidi, 

koliko je kandidat izobražen v svoji stroki. 
Klavzurna naloga traja najdalj 4 ure in se vrši pod 

nadzorstvom članov komisije. Kandidatu se pri izdelavi 
klavzurne naloge dovoljujejo ročne knjige za uporabo. 

Ako komisija ne sprejme klavzurne. naloge, se kan
didat odbije od daljnega izpita in se smatra, da prvikrat 
»i opravil izpita. ' 

Člen 17. 
Z ustnim izpitom mora kandidat pokazati poznava

nje svoje stroke in izobrazbe po nižje navedenm pro
gramu ter v prvi vrsti zagovarjati svojo domačo nalogo: 

1. za tehniško skupino: ( 

• 1. strojno stroko: mehanična tehnologija; mehanika; 
termodinamika in nauk o ioploti; parni kotli in motorji; 
Železne konstrukcije; hidravlični stroji; dvigala in sesal-
ke; električni stroji v občih načelih, namen obrtnih de
lavnic v strokovnih šolah in tehniški predpisi; 

2. elektrotehniško stroko: elektrotehnika vobče; 
električni stroji, električno merjenje; mehanika; uporab
ljena elektrotehnika; telegrafija, telefonija in radiogra
fija; projektiranje električnih naprav; elektrokemija; 
osnove kemijske in mehanične tehnologije in tehniški 
Predpisi; 

3. gradbeno-arhitektonsko stroko: 
a) arhitektonsko: projektiranje in izdelava proraču

nov; slogi; gradbene konstrukcije; o betonu vobče; me
hanika in statika; kemijska in mehanična tehnologija z 

, ozirom na arhitektonsko stroko in hišne instalacije; grad
beni stroji in tehniški predpisi; 

b) gradbeno: gradbene konstrukcije; kemijska in 
mehanična tehnologija; hitrotehnika vobče; inženjerske 
in gradbene konstrukcije; o betonu vobče; ceste in že
leznice; o železnih, lesenih in kamenitih mostovih; pre
dori (tuneli); o projektiranju zgradb; izdelava proračuna 
in tehniški predpisi; 

4. industrijsko-kemijsko, lesno in tekstilno stroko: 
a) kemijsko: uporabljena kemija v industriji in obr-

jl» organska in anorganska kemija; analitična kemija; 
kemijska in mehanična tehnologija; elektrokemija in nje-' 
na važnost; poznavanje blaga in kemija živil; mikrosko-
Plranje in njegova praktična uporaba; izdelava proraču
nov in tehniška administracija; 

b) lesno: o gozdarstvu pri nas in njegovi gospodar 
ski važnosti; mehanična tehnologija; osnove organske in 
anorganske kemije; o analitični kemiji; osnove gradbene 
konstrukcije; poznavanje materiala; strokovna kalkula
cija, izdelava proračunov in projektov in tehniška admi
nistracija; 

c) tekstilno: poznavanje tekstilne industrije naše 
kraljevine; kemijska in mehanična tehnologija, kolikor 
prihaja v poštev za tekstilno stroko; barvanje, beljenje 
in apreture tkanin; važnost svobodnega in tehniškega ri
sanja za tekstilno industrijo in obrt; poznavanje blaga in 
sirovin; tehniška administracija in izdelava proračunov 
s potrebnimi načrti; 

č). geometersko: nižja geodezija; komasacija; kata
strski predpisi, zemljiške knjige in njihova uredba, pred
pisi o oceni zemljišč; izdelava načrtov vseh vrst, tehni
ška administracija. 

II. Za umetniško skupino: 
a) kiparstvo: poznavanje del antične umetnosti sred

njeveške umetnosti do danes; iz ornamentike, o stilizira
nju po predmetih iz prirode in komponiranje ornamen
to v; tehnologija; ornamentalno delo po figurah; svobod
na kompozicija v kiparstvu; proračuni in administracija; 
klesanje (skuptura); . 

b) slikarstvo: poznavanje antične umetnosti in orna
mentike, stiliziranje ornamentov po prirodi in komponi
ranje v barvi; uporaba svobodnega in tehniškega risanja 
v strokovnih šolah; o važnosti svobodnega risanja v stro
kovnih šolah, tehnologija; izdelava proračunov in admi
nistracija; o slogih poznavanje umetnosti srednjega io 
novega veka do danes; 

c) risanje: o slogih vobče; prostoročno risanje; teh
niško risanje; tehnoiogija; stiliziranje iz prirode; izdela
va proračunov; osnove risalne geometrije in perspektive; 
uporaba svobodnega risanja v strokovnih šolah, važnost 
tehniškega risanja v strokovnih šolah; tehniška admini
stracija. 

III. Za skupino Jenskih veščin: 
Krojenje in iivanje ženskih oblek in perila in Iz

delava vezenin; uporaba strokovnega in svobodnega ri-
sanja; poznavanje materiala z osnovami tehnologije; po
znavanje orodja in strojev; kalkulacija pri izdelavi pred
metov; poznavanje in razvoj narodnih noš in motivov; 
administracija. 

Pri izpitu se bo posebno pazilo na specialno grano 
kandidatove stroke. 

IV. Za skupino občega pouka: 
Znanje vseh računskih vrst, uporabljenih v obrtnih' 

In industrijskih podjetjih; izdelava, ponudba za javne in 
zasebne nabavke z ozirom na zakon o državnem računo-
vodstvu; administracija obrti in industrijskih podjetij; 
poznavanje materiala; osnove knjigovodstva in računo-
vodstva javnih in privatnih ustanov'; gospodarska kores-
pondenca; zakon o delavnicah (obrtih), zakon o zavara-
vanju delavcev. 

Člen 18. ' 

Po ustnem izpitu mora kandidat predavati v razre
du iz predmeta svoje stroke. Temo za to predavanje mu 
določi izpitna komisija dan poprej. 

Člen 19. 

Po dovršenem predavanju odloči izpitna komisija 
takoj o tem, ali je kandidat opravil izpit in s katero oce
no ali ne. 

Odločba komisije se priobči kandidatu'takot 
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Člen 20. 
' Ocene so naslednje: izpit je opravil odlično; izpit je 

opravil soglasno; izpit je opravil z večino glasov; izpita 
ni opravil. 

Odlično more opraviti izpit tisti kandidat, ki pokaže 
iz vseh predmetov in delov izpita odličen uspeh. 

Člen 2L 
O uspehu izpita izda izpitna komisija s svojim pe

čatom izpričevalo, ki ga podpišejo predsednik in člani 
komisije; V izpričevalo ee vpišejo ocene posameznih iz
pitnih predmetov z dodatkom, da se kandidat' proglaša 
za sposobnega za predmetnega, učitelja šol, omenjenih v 
členu 1. 

Obliko izpričevala predpiše ministrstvo za trgovino 
in industrijo 

Оел 22 
O izpitu se pile zapisnikov katerega se beležijo ime

na kandidatov, stavljena vprašanja in ocene o pokazanem 
uspehu posameznih predmetov. 

Predsednik komisije določi zapisnikarja izmed iz
praševalcev. 

Člen 23. 
• Predsedniki izpitne komisije predložijo, na koncu 

vsakega izpita poročilo ministrstvu za trgovino in indu
strijo za izpite, ki so se vTŠili na ozemlju uprave mesta 
Beograda, pristojnim banom pa za izpite, ki so se vršili 
na njihovem ozemlju. 

Člen 24. 
Za izpitno nagrado pripada po odločbi g. ministra za 

finance, D. I t broj 72.1000 z dne 4. junija 1927. predsed
niku in članom izpitne komisije po 80-— Din v breme 
kandidata. ,» 

Članom komisije, ki pridejo iz kraja izven sedeža ko
misije, pripada redno povračUo dnevnic in potnih stro
škov po uredbi o potnih in selitvenih stroških državnih 
uslužbencev. .t . 

Člen 25. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem razglasitve v 

»Službenih novinah«. 
V B e o g r a d u , dne 8. julija 1930. I. broj 19.457/0. 

Minister za trgovino in 
industrijo 

Juraj Demetrovié s. r. 

91. 

Na podstavi člena 81. zakona o državni trošarini 
predpisujem naslednji 

Pravilnik 
za izvrSevanje določil ó banovinski in občinski 

trošarini.* 

Člen 1. 
Banovinska in občinska trošarina se pobira na tiste 

predmete in v tisti višini, kakor bo to posamezni bano
vini oziroma občini dovoljeno v zmislu člena 75. in 79. 
zakona o državni trošarini 

Člen 2. 
Banovinska in občinska trošarina se plača v tistem 

kraju, kamor je irošarinski predmet prenesen zaradi 
potrošnje. V mestih in trgih, kjer so občinske trošarin-
skë postaje (mestne mitnice) se plača trošarina pri vno
su blaga v mestni okoliš, kolikor se ne vnaša v javno ali 
privatno trošarinsko skladišče. 

Člen 3. ' 
Banovinska in občinska trošarina se ne more pobi- ' ' 

rati na trošarinske predmete pri tvorniških podjetjih, 
skladiščih, trgovcih in točilcih na debelo vse dotlej, do^ 
kler ne_ prodajo blaga za potrošek v področju dotične 
občine. Àko odide biago zaradi potrošnje v drugo občino, 
pobere trošarino ta občina. 

Člen ,4. / , . ' • , 
Za dokaz, da je trošarina tako banovinska kakor ob

činska plačana, služi potrdilo'ali priznanica organa ali 
blagajnice, pooblaščenega za pobiranje trošarine. 

Člen 5. .. •<•• 
(1.) Banovinsko trošarino pobirajo redno ' občinski 

organi ali tista oblastva, ki pobirajo tudi občinsko tro
šarino, obenem z občinsko trošarino in jo izročijo ; svoji 
občini, ki mora vsak dan izročati zneske banovinske tro- . 
sarine poštni hranilnici na korist računa dotične чрадо-, 
vine. Na blago" RTsë uvaža iz inozemstva, pobirajo bano
vinsko trošarino carinarnice pri uvozu, ako je blago na
menjeno za potrošnjo na področju Uste občine, y kateri 
je carinarnica. . ' ' ' '„,' 

2; V izjemnih'primerih, kadar ni mogoče pooirati Ђа- J 
novinske trošarine na način iz odstavka (T) tega člena, 
dovoli minister za finance na predlog Dana, da pobirajo 
banovinsko trošarino davčne uprave,'ki izročajo vse zne
ske naslednji dan poštni hranilnici za račun dotične ba» ' 
novine. ' '•••'''' 

.• Člen 6. .. •• •„> '•• 
Tako občine kakor tudi davčne uprave in caririarni- -

ce, ki bodo pobirale banovinsko trošarino, morajo''vsakih, 
deset dni predložiti svoji banovini poročilo o znesku po
brane banovinske trošarine minulih desetih dni z doka
zom, da je dotična vsota trošarine položena, pri poštni 
hranilnici. Banovinska uprava mora občini oziroma davčni 
upravi ali carinarnici za vsako prejeto in obračunano 
vsoto trošarine izdati potrdilo. ; 

• Člen 7. ,:•'••-
Pobrana banovinska ih občinska trošarina se ; vrne 

lastniku blaga v vsakem tistem primeru, kadar' se 'Vrv» Si' 
tudi državna trošarina. . . ' ' 

O- povračilu ; odjfoČa tisto oblastvo, ki }е_£р^«Ло. tro-

• »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
16. julija 1930., št. 159/LIXc 

larlno". Proti'odločbi tega oblastva' ïé pnpušttFprMftžpa 
nY'frnànCno direkcijo v roku 15 dni od dneva vročitve-
odfoČbeT "' "' ';''''';' '•;'•'; ; ;-..>:•:',,..••••.. 

Povračilo izplača banska uprava po predhodni pre
soji.; Banska-uprava lahko vloži tudrptUožbo ptotl odloč
bi o! povračilu na finančno direkcijo. - - . • 
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Člen 8. 
V primerih, kadar bodo državni organi pobirali ba

novinsko trošarino, se morajo zneski, zadržani za nagrado 
uslužbencem po 5%, izročiti pristojni finančni direkciji 
kot depozit s poročilom,,kateri organi po imenu so sode
lovali pri pobiranju. Finančna direkcija predloži 30. ju
nija in 31. decembra vsakega leta poročilo ministrstvu za 
finance o znesku, deponiranem za nagrado osebju, kakor 
tudi imena oseb, ki so sodelovale pri pobiranju banovin-\ 
ske trošarine. 

Člen 9. 
Nagrada za pobiranje banovinske trošarine se raz

deli z odločbo ministra za finance, in sicer tako, da mo
rejo biti pri razdelitvi deležne osebe, ki so neposredno 
pobirala trošarino, in osebe, ki so nadzirale pravilnost iz
vršenega pobiranja. 

Člen 10. 
V onih primerih, v katerih pobirajo banovinsko tro

šarino davčne uprave, oziroma carinarnice, morajo kon
cem koledarskega leta poslati vse obračune z bansko 
upravo o pobiranju in izročitvi banovinske trošarine mi
nistrstvu za finance, oddelku za davek na cenzuro. 

Člen 11. 
(l.)Smatra se, da je zakrivil tihotapstvo banovinske 

in občinske trošarine vsakdo, ki vnese v področje občine 
predmet, za katerega je treba plačati banovinsko, oziro
ma občinsko trošarino, pa ne plača ustrezajoče,banovin
ske, oziroma občinske trošarine. 

(2.) Prav tako se smatra za tihotapstvo, ako se na 
področju občine proizvaja trošarinski predmet, za kate
rega je treba plačati banovinsko in občinsko trošarino, 
Pa se ne plača trošarina, kadar se. da v promet ali na 
Pqirosnjo na področju dotične občine. . 

Člen 12. 
Kdor zakrivi tihotapstvo banovinske trošarine, se 

kaznuje po členu 34. zakona o državni trošarini s tem, 
da sme denarne kazni po tihotapskih prestopkih, storje
nih z navadnim vinom in žganjem, finančna direkcija 
na pritožbo znižati do ene petine, 

Člen 13. 
Za_prj^kavo_in_objodbo po tihotapskih prestopkih 

Je Pristojno tisto obiastvoj ki pobira banovinsko trošari
no. Proti odločbi oblastva prve stopnje je v vsakem pri
meru dopustna pritožba na finančno direkcijo v roku 15 
dni od dneva prejema odločbe, proti odločbi tega oblast
na pa je dopustna pritožba pj^up^avno^sojdišče v roku 
30 dni od dneva prejema" Odločbe. Proti odločbi upravne-
8 аЈФ?Ш а ni pritožbe na drzavni_sveïT~ T T T ~" 

Člen 14. 
Odločbe o prekinitvi kazenske preiskave kakor ludi 

fazporedne odločbe, se dostavljajo pred izvršitvijo fi
nančni direkciji y odobritev, ; 

Člen 15. 
Z denarjem, dobljenim od kazni zaradi tihotapskih 

prestopkov, se razporeja po členu 60. zakona o državni 
trošarini. Ovadnik inzasačnik ne more biti državni in 
banovinski uslužbenec izvzemši uslužbenca finančne kon
trole* 

Člen 16. 
Pri prevozu vina, žganja in špirita brez plačane ba

novinske in občinske trošarine se priznava za banovin
sko in občinsko trošarino tista transportna izguba, ki se 
predvideva tudi za državno trošarino. 

Člen 17. 
V vsakem primeru, v katerem se dovoljuje uporaba 

trošarinskega predmeta, denaturiranega ali drugače brez 
plačane državne trošarine, se na ta predmet ne pobira 
niti banovinska niti občinska trošarina. 

Člen 18. 
Banovine in občine ne bodo mogle pobirati večje 

trošarine na navadna namizna vina v steklenicah z enim 
litrom ali več brez etiket in kapic, nego je predvidena 
za vina v sodih. 

Člen 19. 
Na količine trošarinskih predmetov, ki se zatečejo 

1. dne aprila 1930. pri próizyajalcih, prodajalcih na drob
no in na debelo, kakor tudi pri trgovcih se ne more po
birati eventualna razlika v banovinski trošarini, akp je 
za nje plačana banovinska (oblastna) trošarina po stari 
stopnji. Prav tako se ne more pobirati banovinska tro
šarina na te predmete, ako se prenesejo v kako drugo 
banovino-zaradi potrošnje. V tem primeru morajo biti ra
čuni, ki spremljajo blago, potrjeni po kontrolnem orga
nu, da je banovinska trošarina plačana. 

. 9 d t e g a ^ e i z v z € m a pivo, na katero še bo mogla po
birati samo razlika v višini banovinske trošarine pa vse 
količine, ki se zatečejo 1. dne aprila 1930. 

Člen 20. 
Banovinska in občinska trošarina se sme pobirati po 

novi stopnji od tistega dné, katerega je nova povišana 
stopnja razglašena v >Službenih listih« dotične banovine. 

, Člen 21. 
Ko stopi ta pravilnik v veljavo, se mora v vseh ba

novinah postopati po teh predpisih in vse občine, ki ima
jo občinsko trošarino, morajo svoje obstoječe predpise 
prilagoditi temu pravilniku. 

Cleri 22. 
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se razglasi v služ

benih novinah«. 
V B e o g r a d u , dne 9. julija Д930. Broj 50.603. 

Minister za finance: 
dr. St. grerljuga s. r. 

92. 

Na podstavi člena 45 zakona o banski upravi in v 
soglasju z ministrom za notranje posle predpisujem do
polnitve pravilnika o sestavi in delokrogu banakega 
sanitetnega sveta, i • . . 

Dopolnitve pravilnika 
o sestavi in delokrogu banskega sanitetnega 

sveta.* 

•*, »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
16. julija 1930... št. 169/LIX. — Pravilnik KL »Ifcadni 1 -.«. j«^ju iüju,,. Ol. j-uafjuxA. riUIVLUl 

list« z dne 24. decembra 1929., St 45Ü3. 
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§ L 
V § 2 točka b) se dopolnjuje 3. odstavek in se glasi: 

Izrednih članov je 5; v četrtem odstavku se stavek: 
»izmed izrednih članov « dopolnjuje in se 
glasi: >Izmed izrednih članov mora eden pripadati sani-
tetsko-tehniški stroki, eden lekarničarski stroki, eden 
pravniški, eden socialno-pqliticni in e d e n v e t e r i 
n a r s k i s t r o k i . 

§ 2. 

Te dopolnitve se morajo objaviti v banskih službe
nih listih ter veljajo od dne objave v »Službenih novinah«. 

V B e o g r a d u , dne 20. junija 1930. Br. 13492. 

Minister za socialno politiko 
in narodno. zdravje: 
Nikola Preka s. r. 

Razne objave iz „Službenih 
novin". 

93. 

Številka 163 z dne 21. julija 1930.! 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 23. junija 

1930.:'Postavljena sta po službeni potrebi: V o u s e k 
F r a n , sekretar kraljevske banske uprave v Ljubljani, 
uradnik 6. skupine I. kategorije, za sekretarja sreskega 
načelstva v Mariboru - levi breg, v isti skupini in kate
goriji; d r . S e n e k o y i č I-v a n, sreski podnačelnik 
litijskega sreža, uradnik 4. skupine L kategorije, za sre
skega načelnika v Samoboru, v isti skupini in kategoriji. 

Odlok ministrstva za zgradbe od 24. junija 1930.: Na
predoval je na dosedanjem službenem mestu: K o m e l 
A n t o n , inženjerski pripravnik v 9. skupini I. kategorije 
pri tehničnem razdelku sreskega načelstva v Celju, za 
tehničnega pristava v 8: skupini I. kategorije. 

Številka 164 z dne 22. julija 1930.: ' 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja: Postavljen je po 

službeni potrebi v Centralnem presbiroju. ministrskega 
predsedništva za dopisnika v 2. skupini II. kategorije: 
Zobec Anton, pomožni sekretar kraljev, banske uprave 
Dravske banovine, uradnik iste skupine in kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 12. junija 
1930.: Postavljen je za direktorja kmetijske ogledne in 
kontrolne postaje v Ljubljani v 4. a skupini I. kategorije: 
Turk Jakob, direktor iste postaje, uradnik 4. skupine 
I. kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 26. junija 
1930.: Postavljen je za referenta okrožnega agrarnega 
urada v Mariboru v 6. skupini I. kategorije Osojnik Jan, 
sekretar istega urada v 7. skupini I. kategorije. Po raz
sodbi državnega sveta se s tem zamenjuje ukaz štev. 
8648 z dne 26. marca 1927., kolikor se nanaša na na
predovanje imenovanega. • 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 26. junija 
1930.: Na osnovi razsodbe državnega sveta se razveljav

lja ukaz_ št. 43372 z dne 6. decembra 1928., kolikor se 
nanaša na napredovanje Osojnika Jana za inšpektorja 
okrožnega agrarnega urada v Mariboru v 5. skupini L 
kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. junija 
1930.: Postavljena sta na prošnjo pri direkciji državnih 
železnic v Ljubljani v 1. skupini III. kategorije: za na
čelnika postaje Šmarje pri Jelšah Lešnik Anton, doslej 
uradnik iste skupine in kategorije in načelnik postaje 
Šmarje Sap; na postaji Novo mesto: Beguš Viktor, do
slej uradnik iste skupine in kategorije na postaji Celje. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 23. junija 
1930.: Upokojeni^ so pri direkciji državnih železnic v 
Ljubljani: Gumzê Franc, Taurer Andrej, Paulič Franc, 
Dovgan Franc in Gnezda Alojzij, vsi uradniki 1. skupine 
III. kategorije. 

Številka 166 z dne 24. julija 1930.: 

Ukaz -Njegovega Veličanstva kralja z dne 24. julija 
1930.: Premeščeni so na prošnjo: k poštnemu in tele
grafskemu uradu v Ljubljani 1: za p. t. uradnika 2. sku
pine II. kategorije: Kocmur Janko, p. t. uradnik iste 
skupine in kategorije p. t. urada v Litiji, ,in Vojsk Vla
dimir, p. t. uradnik iste skupine in kategorije p. t. 
urada v Novem mestu; k p. t. uradu Ljubljana 2: za 
p. t. uradnike 1. skupine II. kategorije: Kalokira Ante, 
p. t. uradnik iste skupine in kategorije p. t urada v 
Zagrebu 1; k poštnemu in telegrafskemu uradu v No
vem mestu: za p. t. uradnika 2. skupine II. kategorije: 
Brejc Avgust, p. t. uradnik iste skupine in kategorije 
p. t. urada v Žužemberku; po potrebi službe: terenski 
t. t. sekciji v Celju: za tehničarja v 1. skupini II. kate
gorije: Fajgelj Ludovik, tehničar iste skupine in.kate
gorije X. terenske t. t. sekcije v Mariboru. 

Odlok ministrstva financ z dne 7. julija 1930.: Pre* 
meščen je po potrebi službe k davčni upravi v Litiji: 
pomožni davkar v 5. skupini II. kategorije Blazon Franc, 
pomožni davkar iste skupine in kategorije pri davčni 
upravi v Županji. 

Številka 167 z dne 25. julija 1930.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. junija 
1930.: Napredovala sta: Fasan Vladimir in Obereigner 
Emil, višja šumarska svetnika v 4. skupini I. kategorije 
pri šumarskem odseku kraljev, banske uprave v Ljub
ljani v 4. a skupino I, kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. junija 
1930.: Napredoval je za podšumarja v 1. skupini III. 
kategorije pri sreskem načelstAOi v Litiji Žuljan Hubert, 
podšumar v 2. skupini III. kategorije pri istem sreskem 
načelstvu. .. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 6. julija 
1930.: Postavljen je po službeni potrebi za višjega kon
trolorja v 1. skupini II. kategorije pri davčni upravi v 
Mariboru Prelog Ferdo, davčni, inspektor iste skupine 
in kategorije pri davčni upravi v Murski Soboti. 

Ukaz Njegovega•.Veličanstva kralja z.dne 6. julija 
1930.: Postavljeri na prošnjo za davčnega kontrolorja 
v 2. skupini II. kategorije pri davčni upravi v SI. Brodu i 
Kramer Stefan, davčni kontrolor iste skupine in kate* 
grije pri davčni upravi v Krškem. 

Izdala kraljevska banska oprava Dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert y Ljubljani, 
è#ka in zalagajJKakarna ЖегЈаш; i UsMiasi; рјад Ш-dfttavniki fomar, Mich&lek % LiubUaei. 
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Pravilnik 
o pomožnem^ osebju državnih prometnih ustanov 

"v resoru ministrstva za promet* 

I. del. 

PRVO POGLAVJE. 

Osnovne odredbe. 

Člen 1. 
K pomožnemu osebju državnih prometnih ustanov 

v. resoru ministrstva za promet spada vse osebje, ki ni 
prevedeno, oziroma postavljeno po zakonu No državnem 
prometnem osebju za uradnike, zvaničnike ali služitelje, 
in> čigar službeno razmerje je urejeno s tem pravilnikom 
in s členi 1., 6. in 116. zakona o državnem prometnem 
osebju. - •• -

Člen 2. 
Za pomožno osebje državnih prometnih ustanov se 

sprejemajo v prvi vrsti le državljani kraljevine Jugosla
vije. . 

V izjemnih, slučajih, pri neobhodni potrebi, in ako 
ni naših državljanov, smejo biti sprejeti tudi tuji držav
ljani slovenske narodnosti.. Tuji državljani neslovanske 
narodnosti se smejo sprejeti samo tedaj, ako imajo po
sebno strokovno izobrazbo in ako je pomanjkanje doma
čih delavcev te vrste. 

Za delavce, podanike držav, ki imamo z njimi dogo
vore, o reciprooitètni ravnopravnosti, veljajo določila,teh 
dogovorov., 

. Za sprejem v službo' pomožnega osebja veljajo po
leg določil tega pravilnika tudi določila čl. 3., 4. in 5. za
kona o državnem, prometnem osebju.' 

. *. »Službene novine, kraljevine Jugoslavije« z dne 1. ju
lija 1Ô30, St, 146/LIIL. 

Za vajenca ali učenca obrtnih šol državnih prometnih 
ustanov se sme sprejeti oseba, ki ni mlajša od 14, in ne 
starejša od 17 let. 

V pomožno osebje ne more biti sprejeta oseba, ki 
je ni poprej pregledal prometni zdravnik in o njej pisme
no ugotovil, da je zdrava in sposobna za službo; od pre
gleda so izvzeti pavšalni, akord m in začasni duševni in 
fizični delavci. 

DRUGO POGLAVJE. 

Razdelitev pomožnega osebja in vstop v službo. 

Člen 3. 
Pomožno osebje državnih prometnih ustanov v re-

sortu mînisïfstva za promet se deli na dve kategoriji; 
P^^giško pomožno osebj» in delavce. ' . ... 

?• .^SteJg°J5Ìa: pisarniško pomožno osebje; to so: 1. 
'^^^Vi ' lUgfrakfaabai) uradniki po" členu 2. zakona 
0 državnem prometnem osebju; • , -, 

2. d^evničarji (administrativni, računski, tehniški in 
eksekutavnl^ ki vršijo dolžnost razvrščenih uslužbencev, 
in dijaki šol državnih prometnih ustanov; 

3. pavšalna jkordni Jn_zača^d duševni delavci 
IL kategorija; delavci; to so: "" 
1. obitöikT - kvalificirani delavci; 
2. učenci obrtnih šol in" vajenci; 
3. poìkvalificirani delavci; 
4. navadni imčni 3elavci za opravljanje stalne 

službe; 
5. pavšalni, âkordnr in začasni navadni fizični delavci; J ""'. .,-.,—...._. __ i ,,,_._. 
6. pristaniški.delavciin nosači. 

' .Člen 4, " 
Pisarniško pomožno osebje, vseh vrst se, sprejema 

za -opravljanje intelektualnega dela ali zaradi priprav-., 
1 janja za poznejšo namestitev v ustrezno kategorijo . 
uslužbencev po zakonu o državnem prometnem osebju. 

Njegova piada je mesečna, dnevna aH pavšalna; iz
plačuje se mesečno po zaslužku ali po dogovoru za 
uslužbence po Členu ,6. tega pravilnika.. 

Za sprejem V službo in za. razmerje pisarniškega 
pojnožnega osebja veljajo analogna določila zakona o 

,ш 
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državnem prometnem osebju, oziroma določila sklenje
nih dogovorov. 

Člen 5. 
Za pogodbenega uradnika se sme sprejeti samo 

oseba, ki ima kvalifikacijo za to zvanje po občih določilih 
zakona o državnem prometnem osebju. 

Njegova nagrada in službeno razmerje se uredita s 
posebno pogodbo, ki se sklene po posebnih navodilih 
ministrstva za promet 

Člen 6. 
Dnevničarji, ki opravljajo dolžnost razvrščenih usluž

bencev, se nastavljajo z dnevnico, ki ne sme biti večja 
od sorazmernega dnevnega zneska skupnih prejemkov 
začetnika one kategorije razvrščenega uslužbenca, ki ima 
za njo ta dnevničar kvalifikacijo po določilih zakona o 
državnem prometnem osebju. 

Učenci železniških prometnih šol se sprejemajo po 
Izdanih naredbah ministrstva za promet, oziroma gene
ralne direkcije. 

Člen 7. 
Dolžnosti razvrščenega eksekutivnega uslužbenca 

eme opravljati samo dnevničar, ki izpolnjuje vse pogoje 
za to službo, kakor jih predvidevajo predpisi. 

Tak dnevničar prejema dodatek za težjo in naporno 
elužbo v znesku 20% svoje dnevnice, skladno s členom 
26. zakona o državnem prometnem osebju; vendar ta 
znesek ne sme biti večji od zneska dodatkov, ki bi jih 
imel, ako bi bil razvrščen uslužbenec. 

Člen 8. 
Pavšalni, akordni in začasni duševni delavci se po

stavljajo po službeni potrebi za opravljanje izvestnega, 
naprej določenega posla; nagrada pa se jim odmeri s 
specialnimi odločbami v mejah z budžetom dovoljenega 
kredita, vpjoštevajoč važnost in obseg posla. 

Člen 9. 
Delavci državnih prometnih ustanov so osebe, ki se 

nastavljajo po potrebi za opravljanje obrtnega ali na
vadnega fizičnega dela. 

Za intelektualna dela v pisarnah se ti delavci ne 
smejo uporabljati. • 

Nagrada za delo teh delavcev je ali dnevna ali 
jbkordna ali od ure. Plačuje se mesečno po zaslužku. 

Člen 10. 
'"' Obrtniki so : kvalificirani delavci, absolvirani učenci 

obrtnih šol, in pomočniki, ki so se izučili obrti pri 
državnih prometnih ustanovah. 

Za obrtnika, v državnih prometnih ustanovah se sme 
sprejeti tudi oseba, ki sicer ni dovršila obrtne učne 
dobe v, državni prometni ustanovi, pač pa lahko pred
loži izpričevalo o dovršenem obrtnem izučenju. 

Take obrtnike mora prometna ustanova poklicati 
k praktičnemu izpitu, najdalje v roku 15 dni jih mora 
oceniti in jim določiti višino dnevnice; po izkazani spo
sobnosti jih suore obdržati ali odpustiti, 

Členi l . 
Za učence obrtnih šol se sprejemajo osebe, ki so 

poleg pogojev, navedenih v. členu 2. tega pravilnika, z 
uspehom dovršile dva raareda srednje šole ali nje] enake 

šole; za vajenca pa tiste osebe, ki so dovršile vsaj 
osnovno šolo z dobrim uspehom. Pri sprejemu morajo 
imeti dovoljenje roditeljev, oziroma skrbnika. 

Prvenstvo za sprejem v obrt imajo otroci prometnih 
uslužbencev, vojnih invalidov in vojne sirote. 

Učenje obrti traja 4 leta nepretrganega dela; ha 
koncu četrtega leta opravljajo učenci obrtnih šol končni 
izpit, vajenci pa izpit za pomočnika. 

Ko opravijo izpit, dobijo izpričevala, oziroma po
močniška pisma in se označijo za kvalificiranega delav
ca. Ako kdo izpita ne napravi, ima pravico, da ga dela 
še enkrat v roku enega leta; ako ga tudi tedaj ne na
pravi, se učenec obrtne šole, če ima iz obrti dobro oceno, 
prevede za pomočnika, v nasprotnem slučaju pa se, kakor 
tudi vajenec, ki nd napravil drugikrat izpita za pomoč
nika, smatra za polkvalificiranega delavca ali pa se mu 
služba odpove. 

Za obrtne šole državnih prometnih ustanov predpiše 
ministrstvo za promet poseben pravilnik ter izda v spo
razumu z ministrstvom za trgovino in industrijo ter z 
delavskimi zbornicami predpise za opravljanje izpita za 
pomočnika. 

Člen 12, 
Med polkvalificirane delavce spadajo delavci, ki 

sicer opravljajo obrtne posle, ki pa se niso po redni 
poti izučili obrti, to je oni, ki nimajo kvalifikacije kva
lificiranega delavca. 

Polkvalificiran delavec lahko postane tudi navadni 
fizični delavec, ki je v kaki obrti pri državnih prometnih 
ustanovah delal stalno najmanj tri leta z uspehom; to 
pa po oceni komisije, sestavljene iz šefa ali nadzornega 
inženerja, poslovodje in skupinovodje .— vodje partije 
dotične ustanove. 

Člen 13. 
Navadni fizični delavci za opravljanje stalne službe 

se jemljejo za opravljanje poslov v delavnicah, kuril
nicah, sekcijah, na postajah, v skladiščih in drugih pod
jetjih državnih prometnih ustanbv, 

, Člen 14. 
Pavšalni, akordni in začasni fizični delavci se jem

ljejo za opravljanje gotovega in naprej določenega fi
zičnega posla; čim je ta posel dovršen, preneha tudi 
njihovo delo. 

Člen 15. 
Na železniških postajah, v pomorskih in rečnih 

pristaniščih se sprejemajo delavcl-nosaci; ti nimajo od 
državnih prometnih ustanov nikake nagrade; pač pa 
se morajo podrediti disciplini in naredbam starešine 
dotičnih postaj in, pristanišč, dokler so pri njih na delu. 

Člen 16. 
Pri nastopu službe pri državnih prometnih ustanovah 

mora pomožno osebje predložiti pristojni edinici, ki ga 
sprejme, prošnjo z dokumenti, analogno členu 15. zakona 
o državnem prometnem osebju. Overjeni prepisi doku
mentov sprejete osebe ostanejo pri edinici, originali pa 
se vrnejo lastniku. 

To ne velja za pavšalne, akordne in.začasne dušev
ne in fizične delavce, pristaniške delavce in nosače, ki 
morajo ob vstopu na delo predložiti samo dokumente o 
idemüteti in vedenju, • ' " 
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Člen 17. 
Pogodbene uradnike in dijake šol državnih promet

nih ustanov nastavlja minister za promet, oziroma ge-
n&ialni direkter. 

Člen 18. 
Dnevničarje, ki opravljajo dolžnost razvrščenih 

uslužbencev, • kakor tudi pavšalne, akordne in začasne 
duševne delavce nastavlja: 

1. v ministrstvu za promet: minister za promet ali 
njegov pomočnic; 

2. v direkcijah: direktor, oziroma njegov pomočnik; 
3. v eJimcah izven centrale: načelniki dotičnih od

delkov, toda samo tiste duevničarje, ki opravljajo döl-
most zvaničnikov ali služiteljev. • '• * : ' 

Člen 19. 

Ostalo pomožno osebje (delavce) nastavljajo šefi 
edinic v mejah otvorjenih kreditov, in mest, predhodno 
odobrenih po pristojnih oblastvih. 

TRETJE POGLAVJE. 

Kretanje v službi in prestanek službe, 

Člen 20: ' -
. Od pomožnega osebja dobi stalnost samo. uslužbenec, 

ki pripada IL,kategoriji, po odredbah 1., 2. in 4. člena 3. 
tega pravilnika, t. j . delavec-oÌDrtnik, polkvalificiran in 
nav.aden fizični delavec za opravljanje stalne službe, ako 
izpoAni naslednje pogoje; '• ' 

i. da je državljan kraljevine Jugoslavije; 
2, da je izpolnil svojo vojno obveznost in je star 

24 let, ni pà prestopil 36."leta; 
1 3. da_delanepretrgoma najmanjei tri leta pri držav

nih procmetnffi ustanovah. " 
Poffiožnemu uslužbencu, ki jè prekanil službo zaradi 

odsluženja svojega „vojaškega roka v kadru, se čas, ki 
ga je prej prebil v službi, računa za dosego stalnosti, 
ako se po odsluženju vojaškega roka najdalje v treh 
mesecih p.ovrne na delo pri katerikoli državni prometni 
ustanovi; ' 

4. a io »je z zdravniškim' pregledom ugotovljeno, da 
je telesno in. duševno zdrav in da je sposoben za službo, 
ki jo opravljia; 

б. ako s e mu poprej kot stalnemu uslužbencu ni 
izpraznilo mesto ali ni bil odpuščen po točki 4., 6., 6., 
li in 8. èlena 24. tega pravilnika. • : - . > / . 

= Vse drugo pomožno osebje je začasno. 

••••.';• . ; • ,• •• . Člen 21v r- .,•••;• 
Odločbo o stalnosti uslužbenca izda pristojni odde

lek po predlogu Sefa edinice. Stalnost se računa od pr
vega dne tekočega meseca, sledečega mesecu, v katerem! 
je uslužbenec izpoilnil pogoje za dosego stalnosti. 

.;.'•:•, ; • ,;С1еп*22. ', .,. • . -
""' Pogođfcenr nradÀiM se sprejemajo V službo in od
puščajo skladno z določili zakona o državnem promet
nem osebju, z določili tega pravilnika in sklenjenih 
•pogodb, . ,;j . 

' : •>•."!.' '••. ..-., ' Cleo, 2 3 . '.,..... • 
c- Začasno ©мпокпо oseb je odpušča' po potrebi službe 

tisti organ, ki ga tudi sprejema na delo2 po odpovedi dela 

na sedem dni naprej, izvzemši slučaje odpusta brea 
odpovedi radi disciplinskega prestopka (člen 149. zakona 
o državnem prometnem osebju). 

V istem roku sme tudi začasni uslužbenec odpove
dati posel. 

Ako zahteva poseben interes službe, se sme izvršiti 
odpust takoj — brez odpovedi s tem, da se uslužbenec 
izplača za sedem dni naprej; v tem slučaju mora šef 
edinice predložiti pismeno obrazložbo pristojnemu od
delku. 

Gornja določila tega člena ne veljajo za pavšalnb, 
akordne in začasne duševne in navadne fizične delavce, 
pristaniške delavce in nosače. 

Začasnemu-uslužbencu se izprazni mesto, ako brez 
dovoljenja izostane od službe dalje' nego tri zaporedne 
delavnike in ne opraviči izostanka. 

' . " " ' ' Člen 24. 
Stalnemu pomožnemu uslužbencu prestane služba 
1. kadar uslužbenec postane duševno ali fizično ne

sposoben za službo, kar se mora ugotoviti z zdravniško 
komisijo; 

2. po preteku 6 mesecev neprekinjenega bolovanja; 
3. kadar uslužbenec izstopi iz državljanstva kraljev 

vine Jugoslavije; 
4. ako.brez dovoljenja izostane iz službe dalje nego 

5 zaporednih delovnih dni in ne opraviči izostanka; : 

6. ako se uslužbenec po premestitvi brez opravičeni! 
razlogov ne javi na novo službo v roku 8 dni od raz. 
rešitve; 

6. po razsodbi rednega kazenskega sodišča, ako je 
obsojen na kazen, ki ima po kazenskem zakonu.za po
sledico izgubo službe ali je kazen sama izguba ; sluzbeç 

7. kadar, se z razsodbo rednega sodišča obsodi na 
zapor dalje nego eno leto za dejanje, na katero se nanaša, 
predhodna točka; -

8. po disciplinski kazni z odpustom; 
9. z upokojitvijo; 
10. po volji uslužbenca s ÏSdnevno odpovedjo in 

.. 11. s smrtjo. . ' - ' ' - . i . 

Člen 25. 
Ako je prometna ustanova primorana,, začasno usta* 

viti delo, najdalje pa za mesec dni, dobi pomožno osebje 
dopust brez plače za čas, ko je delo ustavljeno; smatra. 
se, da mu služba ni prestala pri isti prometni ustanovi, 
temveč da traja naprej z vsemi pravicami zavarovanja. 
Isto velja tudi, kadar mora stalni uslužbenec prekiniti 
delo zaradi odhoda na vojaško vajo. 

Ako se predvidi ustavitev za dalje nego mesec dni, 
mora dotična prometna ustanova zaposliti stalno, pomož
no osebje s premestitvijo v druge prometne edinice, 
začasnemu pomožnemu osebju pa se v tem slučaju pra
vočasno odpove služba, kolikor bi se ne moglo zaposliti. 

V obeh omenjenih slučajih ima pomožno osebje pra
vico odpovedati službo in odpoved se mu mora tudi takoj 
priznati, '•.•'•••:' 

•v Člen 26,. 
Odločitev o ustavitvi dela, dopustu in premestih 

pomožnega osebja v zmislu predhodnega Člena izda d> 
rekcija na predlog dotične edinice, ki mora o. tem, kakor 
tudi v V6eh ostalih podatkih voditi točno račun v ko»? 
trolniku pomožnega osebja« ' 
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Člen 27. 
Pomožno osebje ima prvenstveno pravico do novih 

postavitev Ln izpopolnitve izpraznjenih mest razvrščenih 
uslužbencev po zakonu o državnem prometnem osebju. 

Člen 28. 
Izmed pomožnega osebja se smejo premestiti samo 

pogodbeni uradniki in dnevničarji, to je osebje iz točke 
1. in 2. I. kategorije člen 3. tega pravilnika, in sicer: 

1. na iprošnjo ali 
2. po službeni potrebi. 
Delavci iz točke 1., 3. in 4. — II. kategorije omenje

nega člena tega pravilnika se smejo premestiti sâmo 
po službeni potrebi. 

Člen 29. 
Pomožno osebje, izvzemši one pod točko 3. I. kate

gorije in točko 5. in 6. II. kategorije v členu 3. tega 
pravilnika, mora dati svojemu neposrednjemu starešini 
svečano obljubo, da bo vestno opravljajo poverjene mu 
posle, da se bo držalo zakonov in naredb in povsod ču
valo interese službe. 

0 dani obljubi se sestavi zapisnik, ki ga podpiše 
uslužbenec, overi pa starešina, ki mu je dana obljuba. 

Pomožno osebje, ki opravlja samostalno eksekutivno 
službo, položi prisego prav tako kakor razvrščeni usluž
benci, 

Člen 30. 
Samo pogodbeni uradniki in dnevničarji, ki vršijo 

dolžnost razvrščenih uslužbencev, dobivajo letne ocene. 
Za njihovo ocenjevanje veljajo ustrezna določila 

pravilnika o ocenjevanju uslužbencev državnih promet
nih ustanov. 

Člen 31. 
Za pogodbene uradnike, dnevničarje, ki vršijo dolž

nost razvrščenih uslužbencev, in stalne delavce se vodi 
p o l e g k n j i g e u s l u ž b e n c e v še t u d i S l u ž 
b e n i l i s t , kakor za razvrščene uslužbence; za ostalo 
pomožno osebje pa samo k n j i g a u s l u ž b e n c e v z 
osebnimi podatki, 

ČETRTO POGLAVJE. 

Delovni čas in prejemki pomožnega osebja. 

Člen 32. 
Delovni cas je za pisarniško pomožno osebje Isti 

kakor za razvrščene uslužbence državnih prometnih 
ustanov, oziroma se uravna po posebnih razmerah, kjer 
eiuži. 

Nagrade se izplačujejo za vse dneve v mesecu, iz
vzemši za čas dopusta, kolikor to ni izvzeto z določili 
tega gravilnika, 

Člen 33. _. .__ 
Za delavce, katerih posel zahteva naporno fizično 

delo, znaša delovni čas v delovnem dnevu osem ur efek
tivnega dela brez UT za odmor. 

Ob nedeljah, zakonitih državnih in verskih praznikih 
se ne dela, izvzemši slučaje, kjer način službe to zahteva, 
a čas, prebit na delu, se računa d v o j n o . V podjetjih, 
kjer traja delo neprekinjeno, se določi partija delavcev 

in ostalih uslužbencev na menjavo tako, da vsaka partija 
efektivno dela predpisano število ur. 

Člen 34. 
Za delavce,ki njihov posel ne zahteva neprekinje

nega in napornega fizičnega dela, ampak morajo že za
radi vrste dela to delo prekinjati in čakati, se more 
uvesti tudi daljši delovni čas nego osem ur brez posebne 
nagrade, ne oziraje se na to, da bi bilo treba vršiti 
službo dalj časa. 

Člen 35. 
Delovni čas se po službeni potrebi lahko zmanjša 

za nekaj ur. V tem- primeru se zmanjša za toliko tudi 
dnevnica. 0 tem odloča za čas do 3 dni šef dotične edi
nke, preko treh dni pa pristojna direkcija. 

Člen 36. 
v* posebno težkih okolnostih za delo more minister 

üa promet, odnosno generalni direktor zmanjšati delovni 
čas na 6 ur dnevno brez zmanjšanja dnevnice. 

Člen 37. 
Delavec, ki pride v položaj, da dela na uro, dobiva 

nagrado samo za ure efektivnega dela, kolikor določila 
pravilnika ne predvidevajo izjeme. 

Enako tudi stalno pomožno osebje nima pravice flo 
nagrade za oni čas, kadar ne dela, kolikor to s t»m 
pravilnikom ni izvzeto. 

Člen 38. 
Delavci, ki delajo za dnevno plačo, dobe, ako kak 

delavni dan ne delajo efektivnih osem ur, za toliko 
osmink manj plače, kolikor efektivnih ur so manj delali 
dotični dan. • . 

Ce je efektivno delo trajalo več nego osem ur, dobe 
toliko osmink več, kolikor polnih ur so več delali. Tako 
obračunano čezurno delo se plača s 50% povišUa, s tem, 
da se pri obračunu čezurnega dela potovanje v; nobenem 
slučaju ne vračuna v čezurno delo. 

Čezurno delo se dovoljuje samo v slučajih.neobhodne 
potrebe. 

Člen 39. 
Pomožnemu osebju se smejo za stopnjevanje in od

rejanje dnevnice vračunati tudi prejšnja leta dela. 
Delo v državnih ustanovah se računa celo, ako nI 

bilo odpovedano kazensko, odnosno ni bilo mesto iz
praznjeno. 

Delo 5v drugih delavnicah in podjetjih se računa 
samo: obrtnikom, kvalificiranim delavcem in to do po
lovice, a največ do 10 let, potem ko se predhodno ugo
tovi sposobnost in vrednost kandidata» 

Za priznanje prejšnjih delovnih lét se vzamejo y 
poštev samo ona leta, ki slede dovršitvi 18. leta starosti, 
odnosno po izučitvi obrti. O tem odloči šef edinice, ki 
delavca feprejme v. službo na osnovi predloženih doku« 
mentova ' ' ' 

Člen 40. \ ^ 
Vse pomožno osebje državnih prometnih usfànov je 

razvrščeno v kategorije in vrste, po priznanih letih dela 
pa tudi v stopnje na osnovi čl. 3. tega pravilniku po 
sledeči razpredelnici (glej raar^edeMooJi 
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Razpredelnica za razvrstitev pomozireg* 4*sebi&. 
po členu 40. tega pravilnika 
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Člen 41. 

Z dnevnico pomožnega uslužbenca se razumeva nje
gova nagrada za izvršeno normalno delo brez časa za 
odmor, a za predpisani delovni čas; nagrada za eno uro 
dela se naziva urnina. 

Pisarniškemu pomožnemu osebju se odreja nagrada 
za njegovo delo po določilih 51. 5., 6. in 8. tega pravilnika. 

Delavcem se dodeljuje nagrada za storjeno delo po 
priznanih delovnih letih, po sposobnosti in vrsti dela, 
imajoč .pred očmi tudi življenske prilike dotičnega kraja, 
v katerem delajo, in ne izključujoč principa svobodne 
pogodbe, predvidenega v mejah" čl.. 42. tega pravilnika. 

Člen 42. 

Delavska dnevnica se deli na osnovno in povečano 
dnevnico. 

Osnovna dnevnica se odreja po priznanih letih dela 
ih svrstah delavcev, kakor je navedeno v razpredelnici 
čl. 40. tega pravilnika. 

Povečana dnevnica se odreja: po draginji življenja 
dotičnega kraja, kjer se dela, po zistemu dela dotične 
ustanove, sposobnosti delavca, specialnosti dela in vrsti 
obrti ter po vrstah delavcev, kakor je navedeno v raz-, 
predelnici omenjenega člena, in sicer: 

1. za kvalificirane delavce - obrtnike največ do 50% 
odgovarjajoče osnovne dnevnice; 

2. za polkvaMficirane delavce največ do 40% odgo
varjajoče osnovne dnevnice in 

8. za navadne fizične delavce za opravljanje stalne 
elnžbe največ do 30% odgovarjajoče osnovne dnevnice. 

Ta такаипшп more doseči omejeno število delavcev, 
ki.se posebno odlikujejo s svojim delom in sposobnostjo. 

Generalna direkcija določi načela, po katerih bodo 
prometne ustanove na isti način ugotovile v vseh pod
rejenih edinicah odgoiyariajoöj. stalež številčnega stanja 

pomožnega osebja, ki se more povečati le po odobrenju 
pristojnega oddelka ter v mejah dodeljenih kreditov. 

Generalna direkcija državnih železnic bo koncem 
vsakega leta odredila po krajih dotičnih prometnih usta
nov ter po navedenih pogojih za prihodnje leto višino 
gornjega odstotka za povprečno povećavanje osnovnih 
dnevnic, po katerem se bodo morale edinice ravnati pri 
odrejanju povečane dnevnice v mejah minima in ozna
čenega maksima. 

Člen 43. 

Kjerkoli način dela dovoljuje, posebno pa v delav
nicah in kurilnicah, se uvede z odobrenjem generalne 
direkcije delo po akordnem zistemu, delo z urnino in 
prihrankom na času ter nagrado za povečanje produkcije. 

•' Člen 44. 
Dnevničarji, ki vrše službo razvrščenih uslužbencev, 

morejo dalje napredovati skladno z določbami zakona o 
državnem prometnem osebju, ko poprej polože strokovne 
izpite po pravilniku o opravljanju strokovnih izpitov za 
državno prometno osebje. 

Člen 45. 

Pri sprejemu pomožnega osebja v službo, kakor tudi 
pri^ napredovanju, izda pristojni starešina odločbo o vi-
šini dnevnice, kakor tudi povišice z označbo, od kdaj 
naj velja. 

Členi 46. 

Delavcem se obračunava zaslužek od 25. dne pro-
šlega do 24. dne tekočega meseca, neoziraje se na dobo 
proračunskega- leta, izplačilo \pa se izvrši do 5. dne 
prihodnjega meseca. 

Na zahtevo delavcev se jim sme izplačati akontacija 
v približni višini njihovega zaslužka do lega dneva. 
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Člen. 47. 
Pomožno osebje prejema sporedne prejemke usluž

bencev državnih prometnih ustanov in kolikor ima nanje 
pravico po občem pravilniku o sporednih prejemkih 
uslužbencev državnih prometnih ustanov. 

Člen 48. 
Pomožno osebje uživa vezne ugodnosti in druge 

ugodnosti, kolikor je to zanje predvideno v posamemin 
pravilnikih. 

Člen 49. 
Pisarniškemu pomožnemu osebju pripada, ako to 

služba dopušča, letni dopust po čl. 93. zakona o državnem 
prometnem osebju s pravico do prejemkov. ., 

Enako ima stalni delavec pravico na letni dopust s 
pripadajočimi dnevnicami za delovne dneve v tem času, 
po neprekinjenem delu pri prometnih ustanovah, in 
sicer: 

do 15 let dela — JO dni, 
do 20 let dela — 15 dni, 
preko 20 let dela — 20 dni. 

Člen 50. 
• Za časa bolezni dobiva pomožno osebje pomoč !iz 

bolniškega fonda za državno prometno osebje po dolo
čilih pravilnika tega fonda. 

Za čas kontumaca se daje pomožnemu osebju de
narna pomoč po § 61. začasnega pravilnika bolniškega 
fonda državnih prometnih ustanov. 

Za čas mobilizacije in vojne dobi pomožno osebje, 
ako etopi direktno v vojaško službo, po dveh letih ne
prekinjenega dela pri državnih prometnih ustanovah, 
če je imenovani oženjen, eno četrtino dotedanje dnevne 
plače, če pa je stalen, dobiva polovico dnevne plače za 
yes čas mobilizacije ali voine. 

Člen 51. 
Pomožno osebje nosi za časa dela "lužbeno obleko, 

ako je predpisana po pravilniku o službeni obleki. 
Obalski delavci in nosači morajo imeti predpisan 

plašč za delo in številko po pravilniku za nosače. 

. . ' Člen 52. 
Od plače, zaslužka in drugih prejemkov pomožnega 

osebja se odtegujejo javne dajatve,, prispevki za huma
nitarne fonde državnih prometnih uslužbencev, sodne 
zabrane, vsi zahtevki državnih prometnih ustanov, ki 
izvirajo iz službenega razmerja uslužbenca, dognanih 
deficitov, škod in kazni: odtegljaji za železniške zadruge 
pa se zadržavajo samo po pristanku uslužbenca. 

Skupna vsota odbitkov ne sme, v nobenem primeru 
presegati 50% celokupnih prejemkov. 

PETO POGLAVJE. . 

Delavski »aupniki. 
Člen 53. 

Radi prednašanja skupnih predstavk vseh ali večine 
delavcev, glede vprašanj, ki so v zvezi z njihovo službo 
in fci interesirajo vse, ali, večino delavcev, svojim služ
benim starešinam, razdele državne prometne ustanove 
edinice, ki zaposlujejo delavce, v take skupine - oddelke,-
M imajo svojega šefa, da bo v njih 50 do 300 delavcev, 
pa bodo delavci teh skupin - oddelkov izvolili iz svoje 

srede po dva zaupnika, ki bosta pri šefih skupin - od
delkov tolmačila delavske kolektivne želje in nazore. 

Ako je v enem kraju več takih skupin - oddelkov 
(kakor so n. pr. oddelki delavnice), in ako tvorijo eno 
edinico ter imajo skupne želje ali nazore, morejo njihovi 
zaupniki izbrati iz svojih vrst dva delegata, ki bosta v 
imenu delavcev vseh teh skupin - oddelkov edino mogla 
predložiti upravi edinice te želje ali nazore. 

Pravico voliti delavske zaupnike, ima vsak stalni 
delavec, izvoljen pa more biti samo oni stalni delavec, 
ki ima najmanj 12 let priznanega članstva za pokojnin
ski fond. 

Ministrstvo" za promet predpiše vsako leto potrebna 
navodila za volitve delavskih zaupnikov. 

ŠESTO POGLAVJE. 

Disciplinski pređpisL 

Člen 54. 
Vsaka kršitev zakona, predpisov pravilnika, navodil 

in naredb v službeni dolžnosti in izven nje od strani 
pomožnega osebja, Jrna za posledico administrativno,, za 
starno-pomožno osebje pa tudi disciplinsko kazen po na
ravi in stopnji prestopka. 

Sojenje po kazenskem zakonu ne izključuje izrekanja 
kazni po disciplinskem prestopku. 

Za administrativne prestopke pomožnega osebja ve
ljajo predpisi čl. 146. zakona p državnem prometnem 
osebju. 

Pritožbe proti odločbi o kazni se predpostavljenemu 
morajo vložiti v roku 8 dni od priobčitve odloka prvemu 
starešini onega organa, ki je izrekel kazen. 

Proti kazenskemu odloku, ki ga je izrekel minister 
za promet, ni pritožbe. v . 

. Člen 55. 
Za prestopke, navedene v čl. 149. zakona 6 državnem 

prometnem osebju, se bodo za stalno pomožno osebje 
uporabljale sledeče kazni: 

1. pismeni ukor; .< . 
2. denarna kazen, ki je v odtegovanju rednih pre

jemkov največ do 10%. na mesec s tem, da to odtegovanje 
traja le določen čas, največ pa do enega leta; 

3. zadrževanje napredovanja za čas od enega do 
treh let in 

4. odpust iz službe. 

Člen56.; ' ' •'" 

Čl. 150. in 151. zakona o državnem prometnem osebja 
veljata tudi za stalno pomožno osebje. 

člen 57. 
Za izrekanje kazni radi disciplinskih prestopkov je 

pristojen za stalno pomožno osebje v prvi instand, na
čelnik oddelka. &e£ dotične edinice mora, ko dostavi 
predlog z obrazložitvijo,, poslati ; svojemu oddelku celo
kupni zasliševalni spis glede prestopka dotičnega ueluž« 
benoa. 

Redni disciplinski postopek in pretres se izključuje. 
Proti izrečeni disciplinski kazni imajo kaznovani 

uslužbenci pravico pritožbe, in sicer na direktorja pri
stojne direkcije, odnosno na generalnega direktorja. 

/A 
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II. DEL. 

Pokojninski fond. 

SEDMO POGLAVJE. 
Člen 58. 

Nazi Y, sedež in namen, 
Pokojninski fond stalnega pomožnega osebja se 

imenuje: >Pokojninski fond stalnega pomožnega osebja 
državnih prometnih ustanov v resoru ministrstva za pro
met«. 

Sedež glavne uprave fonda je v Beogradu 
Namen Pokojninskega fonda stalnega pomožnega 

osebja je, članom zagotoviti s tem pravilnikom predvi
deno pokojnino za primer starosti in onemoglosti, v pri
meru njihove smrti pa rodbinsko pokojnino članom 
rodbine. 

Člen 59. 
Članstvo. 

Članstvo je obvezno. Vsak stalni pomožni uslužbe
nec državnih prometnih ustanov mora biti član pokojnin
skega fonda, član pa postane z onim dnem, kadar bo 
potrjen za stalnega, od katerega dne se mu računa'tudi 
čas za dosego pokojnine. 

Člen 60. 
Sprejem v članstvo. 

Sprejem v članstvo se izvrši neposredno po zadobitvi 
stalnosti. Zaradi tega mora starešina edinice po službeni 
dolžnosti za vsakogar, ki je potrjen za stalnega, poslati 
izpričevalo o stalnosti ter dokument o prejšnji službi pri 
državnih prometnih ustanovah, obenem s prijavo za spre
jem v članstvo >Oblastni upravi pokojninskega fonda 
stalnega pomožnega osebja«, ki odloči o sprejemu v član
stvo, vračunati prejšnje službe ter o številu in višini 
mesečnih-obrokov naknadnega vplačila. 

Čim je izdana povoljna odločba, vpiše oblastna upra
va pokojninskega fonda dotičnoga v glavno knjigo,' mu 
izda članski list in en izvod pravilnika, t. ' j . , ako je 
sprejet v članstvo, y nasprotnem primeru pa vrne pred
met z obrazložitvijo dotični edinioi. 

Članski list podpiše oblastni upravnik pokojninske
ga fonda stalnega pomožnega osebja. 

Ölen вГ. 
Vračunanje prejšnjih službenih let. 

Samo službena leta, prebita pri državnih prometnih 
ustanovah, se računajo v članstvo in sicer ona, ki so 
sledila po dovršenem 24. letu starosti. -

Člen 62. 
Prestanek članstva. 

Članstvo prestane: 
1. s svojevoljnim izstopom iz službe; 
2. z odpovedjo; 
3. z odpustom iz službe; 
4 s prestankom službe po tč. 4 čl. 24 tega pravilnika; 
5. z razpustkijo po zakonu o drž. prometnem osebju; 
7, e smirtjoij 

Člen 63. ' ' 
Svojevoljni izstop iz službe. 

1. Član pokojninskega fonda, ki . svojevoljno po 
predpisani odpovedi izstopi iz službe državnih prometnih 
ustanov, ima pravico na povračilo svojih vložkov brez 
obresti po odbitku zneska rednega osebnega zložka za 
prvo leto članstva v korist tega ,fonda, izgubi pa vsako 
pravico napram fondu, tako za sebe kakor za svojo 
družino. 

Povračilo prispevkov se izvrši na zahtevo nekdanje
ga člana po preteku enega leta od izstopa iz službe proti 
povračilu članskega lista. 

2. Če se'kak nekdanji član ponovno sprejme v službo, 
državnih prometnih ustanov ter izpolnjuje pogoje, ki jih 
predpisujejo tč. L, 2. in 4 čl. 20. tega pravilnika, to je, 
da ni star preko 36 let, tedaj postane dotičnik zopet član 
fonda in se mu prejšnji čas članstva prizna, Čim vplača 
svoječasno povrnjeni vložek; ako pa ne izpolnjuje na
vedenih pogojev, ne more postati član fonda in se vodi 
kot začasni uslužbenec. ^ 

Oni član fonda pa, ki po svojevoljnem izstopu iz 
službe ni dvignil svojih vložkov, pa je bil zopet sprejet 
v službo državnih prometnih ustanov, postane zopet član 
fonda, ter se mu povrnejo za čas prejšnjega članstva 
vse že pridobljene pravice napram fondu. 

3. Če se doplačilo vrši y obrokih, se morajo plačati 
postopoma tudi 4% proračunane šestmesečne obresti od 
ostanka dolžne članarine. .ч 

Člen 64. 
Odpoved službe. ; 

Onemu članu pokojninskega fonda, kateremu se brez 
njegove krivde'odpove služba v smislu tč: 1. in 2. čl. 24. 
tega pravilnika preje, nego je zadobil pravico do pokoj-' 
nine, se na zahtevanje povrnejo vsi njegovi Članski pri
spevki brez obresti proti vrnitvi članskega lista, t. j . ako 
jih ne želi pustiti v fondu za prispevek ponovnega spre
jema v službo, ako postane za njo zopet sposoben. .-, 

. Če se tak nekdanji Član fonda zopet sprejme v službo, 
se postopa skladno z odredbami tč. 2. in 3. čl. 63. tega 
pravilnika. -.....,•>••••. 

2. Uslužbenec, ki izstopi iz državljanstva kraljevine 
Jugoslavije po tč. 3. čl. 24. tèga pravilnika, izgubi vse 
pravice napram pokojninskemu fondu tako za sebe kakor 
za svojo družino ter se njegovi prispevki zadrže y koriät 
temu fondu. 

Člen 6b. 
Zapustitev službe in odpust iž službe. 

Če nastopi primer, predviden v tč. 4., 6., 6., 7. in 8. 
čl. 24. tega pravilnika, izgubi stalni uslužbenec vse pra
vice napram fondu za sebe kakor za družino, vendar ima 
pravico na povrnitev osebnih prispevkov -v smislu odredb 
tč. 1. čl. 63. tega pravilnika. 

Take primere mora dotična prometna ustanova ob^ 
javiti v >Službenih novinah« prometnih ustanov. 

V primeru ponovnega sprejema' v službo državnih" 
prometnih ustanov tak usužbenec ne more ponovno po
stati Slan fonda, marveč se vodi kot začasni uslužbenec 

/.Člen 66, 
Razvrstitev po zakonu o državnem prometnem osebju. "< 

Stalni pomožni uslužbenec, ki bo razvrščen po zako
nu o državnem prometnem osebju, prestane biti član îbn-
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da, a do tedaj vplačana Stanarina se odstopi pokojninske
mu fondu razvrščenega osebja, kolikor bo ta fond obsto
jal, v nasprotnem primeru pa ostane pokojninskemu 
fondu stalnega pomožnega osebja. 

Člen 67. 
Dohodki pokojninskega fonda. 

Dohodki pokojninskega fonda za pomožno osebje 
državnih prometnih ustanov so: 

1. vpisnina; 
2. redna članarina; 
3. redni prispevek državnih prometnih ustanov mini

strstva za promet; 
4. izredni prispevek državnih prometnih ustanov mi

nistrstva za promet po ČL 72. tega pravilnika; 
5. zadržana Članarina po čl. 68., 64. in 65. tega pra

vilnika; 
6. dohodki od imovine in 
7. darila, zapuščine in drugi predvideni dohodki. 
Celokupni dohodki pokojninskega fonda se smejo 

uporabljaji samo v svrhe, predvidene s tem pravilnikom. 

Člen 68. 
Osnovna glavnica. 

Osnovno glavnico pokojninskega fonda tvorijo: 
1. prenos aktivnega salda prejšnjih pokojninskih fon

dov pomožnega osebja; 
2. vpisnina; 
8. prispevek državnih prometnih ustanov ministr

stva za promet za zbiranje glavnice in 
4. redni letni presežek dohodkov fonda po poravnavi 

izdatkov. 

Člen 69. ' / 
Vpisnina. 

O priliki sprejema v članstvo fonda mora vsak član < 
plačati enkrat za vselej na ime vpisnine enomesečni 
znesek članarine. Ta vpisnina se v nobenem primeru 
ne vrača. . 

člen 70. 
Članarina. 

članarina znaša mesečno: 
1. za obrtnike Din 70'—; 
2. za polkvalificirane delavce Din 60'—; . 
3. za navadne fizične delavce Din 40'—, 

Člen 71. 
članstvo Je obvezno in neprekinjeno, a Članarina se 

plačuje brez prekinjenja, izvzemši primer, v katerem 
član, odnosno njegova družina ostane brez plače vsled 
poziva člana na, vojaško vajo, mobilizacijo, vojne ali od
sotnosti brez plače. V teh primerih se pobere članarina 
za pretekli čas od prejemkov člana v mesečnih obrokih 
po ponovnem nastopu službe. 

Naknadno vplačilo članarine za priznani čas ëe mora 
izvršiti v največ 120 mesečnih obrokih tako, da posame
zen obrok naknadnega, vplačila ne sme biti manjši od 
redne mesečne članarine. 

Članarina se pobira po službeni dolžnosti z odtego-
Tanje^pojjlačilnii spiskih, 

Člen 72. 
Prispevek državnih prometnih ustanov ministrstva 

za promet. 
Državne prometne ustanove ministrstva za promet 

vplačajo kot reden prispevek fondu toliko, kakor člani 
fonda in to v mesečnih obrokih. 

Poleg tega prispevajo' državne prometne ustanove 
ministrstva za promet za prvo od petih let izreden pri
spevek k osnovni glavnici v znesku 30% po gornjem 
stanju ugotovljene skupne članarine. Za vsako od nadaljr 
nih 4 let se določi potreba tega izrednega prispevka po 
stanju fonda iz preteklih let. 

Državna prometna ustanova bo poravnala potrebe 
fonda, kolikor bo dohodek tega fonda manjši od izdatkov. 

Glavna uprava pokojninskega fonda stalnega pomož
nega osebja bo po izteku prvih treh let na osnovi načela 
tehnike zavarovanja proračunala, da li so predvideni 
dohodki zadostni za kritje izdatkov. Ako bi se po tem 
času izkazalo, da dohodki ne pokrivajo izdatkov fonda, 
se bo povišala članarina, v. primeru prirastka dohodkov 
pa se bo obratno zmanjšala članarina. 

Člen 73. 
Pravica do pokojnine. 

Pravico do pokojnine zadobi član fonda po dovršitvi 
12 let efektivnega članstva tega fonda, ako nastopi pri
mer iz tč. 1. in 2. čl. 24. tega pravilnika ter na podlagi 
pregleda zdravniške komisije pokojninskega fonda. 

Članu tega pokojninskega fonda, ki se .pri izvrševa
nju službe pohabi ali onesposobi za delo pri nezgodi ali 
kakem nesrečnem slučaju, se priračuna za pokojnino 
poleg onih let, za katere je vplačal prispevek, še 10 let, 
odnosno ostanek do 12 polnih let v primeru, da dotičnik 
še nima niti dve leti vplačanega Članstva. Na podlagi 
tako povečanega števila let sé mu odredi pokojnina, isto
časno tudi renta, ako ima na njo pravico, a izplačuje sé 
mu ono, kar je večje. 

^ mto obračunava bolniški fond po službeni dolžno
sti na podlagi odredb službenih predpisov o zavarovanju 
državnega prometnega osebja. 

.Nikdo ne more istočasno uživati rentó in pokojnino, 
kar velja tudi za rodbinsko pokojnino, če se član fonda 
smrtno ponesreči pri delu. 

Enako ne more nikdo uživati dveh pokojnin. 
Ako član izbere rento, niso državne prometne usta-? 

nove primorane dajati predvidenega prispevka na račun 
članarine ponesrečenega; že vplačani prispevek pa se 
vrne državni blagajni, - v katere breme pade izplačilo 
rente. 

Članarino za tako priznani čas vplačajo državne pro
metne ustanove ministrstva za promet iz kredita za rente r 

in sicer dvojni prispevek, t. j . znesek za sebe in znesek 
članarine ponesrečenega člana in to po odločbi, ki jo izda 
direktor oblastne direkcije. 

Po dovršitvi 60 let starosti odnosno 36 let članstva 
ima član pravico zahtevati, da se ga upokoji, neoziraje 
se, ali je še sposoben za službo ali ne, in se mu ta 
pravica ne sme kratiti. ; , •• .,, 

Člen .74. 
. Količina pokojnine. 

Količina'pokojnine, se odreja na podlagi ugotovljene 
pokojninske osnove in let redno .vplačane Članarine« 
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Pokojninska osnova je ona pokojnina, ki jo doseže 
član fonda po 12 letih rednega plačevanja članarine in 
ki po vrsti delavcev in višine članarine znaša: 

1. za kvalificirane delavce obrtnike Din 6000-— letno 
ali Din 500'— mesečno; 

2. za polkvalificirane delavce Din 4320-— letno ali 
Din 360-— mesečno in 

3. za navadne fizične delavce Din 3420— letno ali 
Din 285*— mesečno. 

Za vsako leto plačanega članstva po dovršenih 12 
letih se poveča pokojnina za 6Ц%, za vsak polni mesec 
6y2% 12, tako da se za ostalih 24 let članstva poveča 
pokojninska osnova za 156%, kar skupno s pokojninsko 
osnovo predstavlja visočino pokojnine po 36 letih redno 
vplačanega članstva. 

Ako član fonda prestopi iz ene v drugo vrsto delav
cev, se izvrši za ves čas priznanega članstva doplačilo 
razlike članarine z ustrezajočimi 4% obrestmi in sicer 
v obrokih po čl. 71. tega pravilnika. 

Ako postane tak član nesposoben ali. umre preje, 
nego je vplačal vso razliko, bo kljub temu pokojnina, ki 
odgovarja delavcu višje vrste, a ostanek razlike se izbere 
z odbitki od mesečnih pokojninskih prejemkov do končne 
poravnave skladno s čl. 71. tega pravilnika. 

Člen 75. • 
I1 Način odrejanja pokojnine, začetek in prestanek. 

Količina osebne pokojnine se odreja po službeni dolž
nosti z istim odlokom, s katerim se uslužbenec upokoji. 

Odlok o rodbinski pokojnini se izda službeno naj
dalje v roku enega meseca in sicer: y primeru smrti 
aktivnega uslužbenca — od dneva smrti, v primeru smrti 
upokojenca — pa od dneva prijave in predložitve mrtva
škega lista onemu organu, ki je pristojen za odločbo o., 
pokojnini:. 

'^Dokler se ne odredi osebna ali rodbinska pokojnina, 
se izplačuje članu ali rodbini umrlega člana na račun 
pokojnine «Д pokojnine, katera bi se mu na podlagi pred
loženih dokumentov mogla priznati. Isto velja tudi za 
primer, če je treba uslužbenca proglasiti' za mrtvega in 
to od dneva njegovega nestanka pa do dneva, ki se s 
sodnim rešenjem določi za dan Smrti. 

Pokojnina se odredi v letnem zneskuj izplačuje pa v 
mesečnih zneskih v naprej in teče od prvega dneva pri
hodnjega meseca, po katerem je nastopil primer, da se 
je odredila pokojnina. 

Osebna -pokojnina se izplačuje do konca meseca, v 
katerem je smrt nastopila, izvzemši primer čl. 76., a za 
rodbinske člane od dneva, ko po določbah tèga pravil
nika izgube pravico na svoj pripadajoči del rodbinske 
pokojnine. 

Člen 76. 

Ponovni sprejem v službo državnih prometnih ustanov. 
Nekdanje člane, upokojene zaradi primera iz tč. 1. in 

2. čl. 24. tega pravilnika, more uprava pokojninskega 
fonda. pozvati na pregled zdravniške komisije v svrho 
reaktiviranja. 

Upokojenec, ki je ponovno sprejet v službo, izpuhi 
pravico na izplačilo pokojnine z dnem, s katerim mu 
pripadajo novi prejemki. 

V tem primeru postane dotičnik avtomatično član 
pokojninskega fonda z dnem nastopa službe ter se mu 
povodom ponovnega odrejanja pokojnine priračuna prej
šnji čas članstva k novemu in na osnovi tega odredi 

višina pokojnine. Cas, prebit v pokoju, se ne vračuna т 
članstvo. 

Člen 7 l . 
Izguba pokojnine. 

Uslužbenci in upokojenci izgube pokojnino odnosno 
pravico do pokojnine: 

1. z izgubo državljanstva ali nastopom službe tuje 
države brez posebnega dovoljenja pristojnega oblastva; 

2. ako stalno bivajo v inozemstvu in za to nima pri
stojnega dovoljenja po 61. 143. zakona o državnem pro-
metnem osebju; 

3. ako neopravičeno izostane iz službe dalj nego pet 
dni ali ako se po premestitvi ne javi tekom 8 dni na 
novem službenem mestu brez opravičljivih razlogov; 

4. po razsodbi rednega sodišča ali ako je kaznovan 
disciplinsko z odpustom, skladno s tč. 6., 7. in 8. čl. 24. 
tega pravilnika; . 

5. če se namenoma poškoduje, da bi postal nespo
soben za službo; . . . . . 

6; če spozna zdravniška komisija fonda upokojenca 
za nesposobnega za opravljanje službe in je pozvan y 
službo, pa se pozivu ne odzove; " 

7. ženski član, âko se dokaže, da javno živi nemo-
ralno in , 

8. s smrtjo. •.••.'•• 
\ Člen 78 

Rodbinska pokojnina. 
Pravico do rodbinske pokojnine doseže rodbina člana 

fonda v primeru njegove smrti po 6 letnem članstvu. 
Od tega se izvzemajo: 
1. primeri iz prvega odstavka tč. 1. čl. 64. tega pra

vilnika; 
2. primeri, čevje žena zakonito ločena od moža; 
3. ako je vdova v času smrti svojega moža bila loče

na ali razporočena, bodisi, da je bila ločitev odnosno 
razporoka na temelju dotičnega zakona izvedena, aii je 
bilo tó samo dejstvo, mož pà ni bil obvezan jo vzdrževati; 

4. primeri, v katerih гакоц ni bil sklenjen vsaj leto 
dni pred smrtjo moža, izvzemši,1 da je iz tèga zakona 
ostalo zakonsko dete odnosno je ostala vdova noseča;"' " 

5. če se je vdova poročila s svojim možem, ko je on 
že, uziyal pokojnino in nato-ni več nastopil aktivne 
službe ter delal najmanj eno leto; 

6. primeri, v katerih j e n a dan sklenitve zakona član 
fonda bil star 50 let, a žena je bila preko 20 let; mlajša 
od njega. 

Člen .79. 
Izračunanje rodbinske' pokojnine. 

Za računanje rodbinske pokojnine je podlaga osebna 
pokojnina člana fonda, ki jo je imel, ali bi jo imel, če bi 
bil upokojen na dan smrti. 

Će je član fonda umrl, preden je zadobil pravico do 
osebne pokojnine, tedaj se kot osnova za/rodbinsko po-> 
kojnino vzame osebna pokojnina, ki bf jo član imel, če 
je na dan smrti dovršil polnih 12 let vplačanega članstva, 
seveda pod pogojem, da si je pridobil pravico do rodbin
ske pokojnine. 

Rodbini onih članov, ki se na kakem državnem posla 
poškodujejo in na tej poškodbi umrö, se prizna kol 
osnova za pokojnino ona osebna pokojnina^ ki bi jo član 
imel, če bi v času smrti imel še 10 let članstva več: Ako 
ta uslužbenec ni imel niti dveh let članstva, se prizna 
rodbini .1џЛ panava za pokojnino polnih 12 let, ; 
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Tako ustanovljena rodbinska pokojnina se nakazuje 
rodbini samo tedaj, če je večja od odmerjene rente po 
naredbi ministrstva za promet o zavarovanju državnega 
prometnega osebja za primer nezgode. V nasprotnem 
primeru se nakazuje renta kot večja. 

Članarino za teh 10. odnosno ostanek do 12 let plača 
državna prometna ustanova ministrstva za promet v 
smislu čl. 73. tega pravilnika. 

Člen 80. 
Razdelitev rodbinske pokojnine in podpore. 

Rodbinska pokojnina pripada v enakih delih ženi člana 
in otrokom, rojenim v zakonitem zakonu ali pozako-, 
njenim. 

Več zakonskih žena članov muslimanov se računa 
skupno le za enega člana rodbine. 

Na rodbinsko podporo ima pravico tudi oče in mati 
člana fonda samo tedaj, če je bil član fonda samec, pa je 
očeta in mater vzdrževal, živel z njima v skupnem gospo
dinjstvu in nista sposobna za delo ter nimata premo
ženja, ki bi jima dajalo toliko dohodkov, kolikor bi zna
šala rodbinska pokojnina po čl. 81. tega pravilnika. 

Člen 81. 
Količina rodbinskih pokojnin, odnosno podpor. 

Rodbinska pokojnina, odnosno podpora člana znaša: 
za eno osebo 50%; za dve — 65%, za tri — 75%, a za 4 
in več oseb — 85% od osebne pokojnine člana fonda, ki 
jo je imel, ali bi jo imel, če bi bil upokojen na dan smrti. 

Oče in mati se smatrata za eno osebo. 
t • . 

Člen 82. 
Odločbo o ïem, ali je potrebno, da osebe, katerim 

pripada rodbinska pokojnina, prejemajo to pokojnino 
ločeno, izda organ, ki odreja tudi pokojnino na podlagi 
sodnega odloka. 

'Ako za osebo, ki prejema rodbinsko pokojnino za
jedno z drugimi, nastopi primer, da mu pokojnina pre
stane, se odredi ostalim pokojnina po čl. 81. tega pra
vilnika» 

Člen 83. 
l__ Izguba rodbinske pokojnine. 

Rodbinsko pokojnino izgube: 
I. vdove, ako se: 
1. ponovno poroče; 
2. izgube državljanstvo? 
3. ako stalno žive v inozemstvu brez predhodnega 

pristojnega odobrenja po čl. 143. zakona o državnem pro
metnem osebju; 

4. ako so obsojene za kažnjiva dejanja, radi katerih 
bi član izgubil osebno pokojnino; 

5. ako nastopijo službo v državnih' podjetjih" za'ves 
čas, dokler ta služba traja; 

6. ako je z razsodbo policijskega oblastva dokazano, 
da javno žive nemoralno; 

7. ako pridobe kako drugo podporo od države ali 
javne ustanove, ali vstopijo v samostan, ki ni posvečen 
odgoji ali negovanju bolnikov in 

8. s smrtjo«, - " " 
II. Otrocïî '! 

1. kadar dovrSS Ï6 lei sfarostî, a Ženske tudj preje, 
ako se poročo. Ako redno nadaljujejo šolanje, se podalj

ša uživanje rodbinske pokojnine za otroka do dovrše
nega 18. leta starosti pod pogojem, da se uspešno uče, 
v primeru stalne duševne ali telesne nesposobnosti pa 
pravice sploh ne izgube pod pogojem, da so siromašne« 
ga stanu. 

2. z izgubo državljanstva; 
3. z razsodbo za kažnjiva dejanja, za katera bi član 

izgubil osebno pokojnino; 
4. ako dobé od države ali kake druge javne ustanove 

stipendijo v gotovini ali naravi, dokler stipendija traja, 
ako je večja od uživane rodbinske pokojnine in 

5. s smrtjo. 

Člen 84. 
Odpravnina vdove v primeru možitve. 

Ako se vdova, ki uživa rodbinsko pokojnino, ponov
no poroči, je pripada enoletni znesek njej oaebno pripa
dajoče pokojnine kot odpravnina enkrat za vselej. 

Preostalim otrokom pa se odredi količina rodbinske 
pokojnine po 51. 81. tega pravilnika. 

Člen 85. 
Odpravnina rodbinskim članom. 

Rodbinskim članom pripada, ako nimajo pravice na 
rodbinsko pokojnino, kot odpravnina brezobrestna člana
rina, ki jo je vplačal pokojni član, izvzemši navedene pri
mere v čl. 78. tega pravilnika. 

Odpravnina za sirote se nakazuje zakonitim varuhom. 

Člen 86. 
Postopek pri odrejanju pokojnine. 

Sef edinice mora po službeni dolžnosti pokreniti po
stopek za odreditev tako osebne kakor rodbinske pokoj
nine, oziroma odpravnine in povračila članarine po Čl. 85. 
tega pravilnika, čim nastopi primer, v katerem se po
kojnina, odnosna odpravnina odreja. 

Neposredni starešina mora tak primer prijaviti, a 
potrebne dokumente najkasneje v roku 15 dni poslati 
oblastni upravi pokojninskega fonda. 

Člani fonda kakor rodbinski člani so dolžni v dotič
nih primerih predložiti potrebne dokumente neposredne
mu starešini. * 

Dokumenti, katere je treba priložiti, so: 
a) za odrejanje osebne pokojnine: 
1. dokument o odpovedi ali prestanku službe-
2. članski list; 
3. domovnica in 
4. rojstni list. 
b) za odrejanje rodbinsKe pokojnine vdovi, otrokom, 

oziroma izplačilo odpravnine po čl. 85. tega pravilnika: 
1. članski list moža ali rešenje o odmeri njegove po

kojnine; 
2. mrtvaški list; 
3. domovnico; 
4. poročni list? 
5. potrdilo pristojnega občinskega ali župnijskega 

urada o dosmrtnem skupnem življenju in samskem stanu; 
6. rojstne liste otrok izpod 16, odnosno 18 let in 
7. nravstveno izpričevalo. 
c) za odrejanje rodbinske pokojnine sfrotam! 

poleg dokumentov navedenih pod 2 tega člena §eî 
Î. mrtvaški list matere; 
2. varuški dekret in 
3. potrdilo pristojne oblasti", "da sïroïe ne uživajo b3 

državne, javne oblasti ali kakega zavoda kakršnekoli p_od-
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pore, ki bi presegala vsoto pripadajoče rodbinske po
kojnine. ' 

d) za odrejanje odpravnine po čl. 84. tega pravilnika: 
i 1. poročni list o ponovni poroki in 

\ 2. rešenje, s katerimi je bila odrejena rodbinska 
pokojnina. 

e) za odrejanje rodbinske podpore staršem člana 
fonda po čl. 80. tega pravilnika: 

1. potrdilo, da je bil član fonda samec; 
2. potrdilo, da je vzdržaval očeta in mater; 
3. potrdilo, da je živel z njima v skupnem gospo

dinjstvu; 
4. potrdilo, da so starši siromašnega stanu, odnosno, 

da nimajo toliko dohodkov, kolikor bi znašala njih pokoj
nina po čl. 81. tega pravilnika in 

5. potrdilo, da so nesposobni za delo. 

Člen 87. 
Ustavitev ali znižanje pokojnine. 

1; Pokojnina, ki je priznana članu ali njegovi rod
bini, se mora ustaviti ali zmanjšati, ako se naknadno ugo
tovi, da nanjo nima pravice, ter se je priznanje, odnosno, 
odmera pokojnine izvršila radi nepoznanja pravih okol
nosti. 

2. Od prejemnika pokojnine se more samo tedaj za
htevati povračilo prejete pokojnine, ako je dokazano, da 
si je izposloval pokojnino na podlagi neresničnih doka
zov, da se mu prizna pokojnina, ali ako se dokaže, da si 
je pokojnino izposloval s kakim kaznivim dejanjem. 

3. Proti takemu, kakor tudi vsakemu drugemu reše-
nju, ki ga izda glavna uprava na predlog oblastne, uprave 
pokojninskega fondasse more pritožiti v roku 30 dni na 
ministra za promet. 

.Člen 88. 
Izplačilo pokojnine. 

Pokojnino izplačujejo oblastne direkcije državnih že
leznic po Čekih potom >Poštne hranilnice«. 

Upokojenci morajo, vsako izpremembo svojega stano
vanja pravočasno javiti pristojni oblastni direkciji in na
značiti kraj postnega urada, preko katerega žele pre
jemat pokojnino. 

Člen 89. 

Odločbo o pokojnini in odpravnini izdaja minister 
za promet na predlog, ki mu ga predloži oblastna uprava 
potom glavne uprave pokojninskega fonda. To pravico 
more minister za promet prenesti na direktorja in nje
gove pomočnike. 

Odločba se dostavi prizadetim strankam in glavni 
kontroli. Obë stranki Imata, pravico do pritožbe ца držav
ni svet v roku enega meseca od dneva prejema odločbe. 

Uprava pokojninskega fonda stalnega pomožnega osebja. 

Člen 90. 

Za opravljen je poslov pokojninskega fonda stalnega 
pomožnega osebja v resoru ministrstva za promet se 
ustanavljajo: 

1. Pri ministrstvu za promet glavna uprava pokoj
ninskega fonda stalnega pomožnega osebja v resoru mini
strstva za promet, in : 

2. oblastne uprave tega fonda pri oblastnih direkci
jah' državnih, železnic, M se smejo po treh letih od usta
novitve združiti na eno centralo. 

Vsaka izmed teh oblastnih uprav kakor tudi glavna 
uprava uporablja državni pečat z označbo svojega, naziva. 

Uprava pokojninskega fonda je sestavljena iz uprav
nika in podrejenega osebja. 

Člen 9l! 
Oblastne uprave pokojninskega fonda stalnega po

možnega osebja opravljajo posle fonda ne samo tistih 
uslužbencev, ki pripadajo dotičnim oblastnim direkcijam, 
temveč tudi posle uslužbencev drugih edinic državnih 
prometnih ustanov, ki spadajo v upravnem pogledu pod 
generalno direkcijo, oziroma pod ministrstvo za promet, 
pa se nahajajo na ozemlju dotične oblastne direkcije. 

* Te oblastne uprave kakor tudi glavna uprava so sa
mostojne edinice in v svojem delovanju neodvisne od 
ustanov bolniškega' fonda za državno prometno osebje. 

Kot take opravljajo samostojno vse administrativne, 
računske in finančne posle, kakor je to predpisano z 
določili tega pravilnika. 

Člen 92, 
Blagajniške posle kakor tudi ostala dela, združena1 z 

blagajniško službo za oblastne uprave, opravljajo pro
metne ustanove s svojim osebjem ter na osnovi nalogov 
za izplačilo in izterjavo, izdanih po predpisih tega pra
vilnika, v breme ali v korist računa pokojninskega fonda 
stalnega pomožnega osebja. : 

Člen 93. 

Na čelu vsake oblastne uprave'stoji oblastni uprav
nik pokojninskega fonda stalnega pomožnega osebja, ki 
mora biti uradnik I. kategorije s fakultetsko izobrazbo 
ter v činu šefa odseka oblastne direkcije državnih želez
nic in mora izpolnjevati pogoje, predpisane za šefa odse* 
ka oblastne direkcije državnih železnic . 

. Člen 94. 

V delokrog poslov oblastnih upravnikov pokojnin-' 
skega fonda stalnega pomožnega osebja spada: 

1. vodstvo administrativnih in računsko-finančnfh 
poslov pokojninskega fonda stalnega pomožnega osebja 
njegove oblastne uprave; , 

2. izdajanje vseh odločb, kjer gre za uporabo pred
pisov tega pravilnika, kolikor po določilih tega pravil
nika ni drugače, predvideno; 

3. podajanje motiviranih predlogov o izpremembah 
in dopolnitvah tega pravilnika o povečanju ali znižanju 
članskih vložkov in o vsem onem, kar more biti važno in 
koristno za popolno opravljanje poslov pokojninskega 
fonda stalnega pomožnega osebja; 

4. nadzorovanje in kontroliranje dela podrejenega 
osebja kakor tudi ostalih prometnih edinic in dajanje na
vodil, kolikor je njihovo delo v zvezi s ; funkcijo pokoj
ninskega fonda stalnega pomožnega osebja; 

5. izrekanje kazni podrejenemu osebju v zmislu in 
v mejah predpisa zakona o državnem prometnem osebju; 

6. neposrednje vodstvo vsega dopisovanja z vsem! 
državnimi prometnimi ustanovami, po potrebi pa tudi z 
ostaümi pristojnimi oblastvi; 

člen 95. 

Oblastni upravnik je obenem tudi naređbodavec za 
vsa izplačila iz pokojninskega fonda stalnega pomožnega 
osebja. Vse naloge za izplačilo sópodpisuje poleg njega 
tudi računopolagač, H mora biti dodeljen oblastni upra-

& & > ' - • 
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vi pokojninskega fonda stalnega pomožnega osebja od 
pristojne prometne ustanove iz vrst njenih strokovnih 
uradnikov za računsko-financno službo. 

Ti izplačilni nalogi se morajo pred izplačilom pred
ložiti v vizo mestni kontroli pri dotični direkciij. 

Oblastni upravnik in računopolagač tega fonda sta 
solidarno odgovorna za svoje delo v zmislu prepisov za
kona o državnem prometnem osebju. 

Člen 96. 
Posli v oblastni in glavni upravi' pokojninskega 

fonda stalnega pomožnega osebja so razdeljeni v te-le 
glavne skupine: 

1. Skupina za vpisovanje in evidenco predmetov, 
arhiv in odpravništvo. 

2. Skupina za osebne in rodbinske pokojnine 
3. Skupina za knjigovodstvo in 

. 4. Skupina za status in statistiko. 

Člen 97. 
Dotične prometne ustanove pobirajo po službeni 

dolžnosti članske vložke od podrejenega, jim stalnega 
pomožnega osebja z odtegljajem po plačilnih spiskih 

• istočasno, ko se temu osebju izplačujejo njegovi pre
jemki. 

Te ustanove morajo obenem vplačevati tudi odgo
varjajoči prispevek države na ime vložka, za vsak me
sec ali čas, za katerega se pobira vložek od članov. 

Obenem skrbijo, da pravočasno dobivajo tudi po
trebne kredite za ta vplačila. 

Člen 98. 
Istotako izvršujejo prometne ustanove tudi vsa iz

plačila na račun pokojninskega fonda stalnega pomož
nega osebja po nalogih, kakor je to predvideno v tem 
pravilniku. 

Vse vknjižbe računske-finančne. naTave, ki se nana
šajo na posle pokojninskega fonda stalnega pomožnega 
osebja, vodijo oblastne uprave v posebnih računskih 
knjigah v obliki, ki se za.to sporazumno ugotovi z glav
nim upravnikom pokojninskega fonda in s prometno 
ustanovo, in to enakomerno za vse oblastne uprave po-, 
kojninskega fonda, kolikor bi se za to ne mogle upora
biti knjige in obrazci, predpisani za računsko finančno 
službo v dotični direkciji. 

Ölen 99. 
Prometna ustanova mora izročiti državni hipotekami 

banki na obrestovanje viške vsot pokojninskega fonda 
Btalnega pomožnega osebja najdalj v roku enega me
seca po izvršenih izplačilih na breme tega fonda za po
slednji mesec. 

Pri tej banki se v sporazumu z oblastnim in glavnim 
upravnikom pokojninskega fonda, ugotovi obrestne mera 
in se otvori specialni račun vložkov pokojninskega fonda 
stalnega pomožnega osebja za dotično oblastno upravo 
tega fonda. 

Že vloženih vsot pri državni hipotecni banki pro
metna ustanova ne more dvigniti niti v celoti niti delo
ma brez izrecnega naloga glavnega upravnika pokojnin
skega fonda ter enega naredbodavca za te vložke; glavni 
upravnik pa mora za vsak tak primer predhodno dobiti 
pooblastilo ministra za promet Tako odvzete vsote se 
smejo uporabljati izključno le za redne potrebe fonda 
samega, nikakor.pa ne za kak drusLnamen« 

Uporaba vloženega denarja pokojninskega fonda 
stalnega pomožnega osebja za druge namene zopet edino 
le v korist fondu, se sme izvršiti samo po odločbi glavne 
skupščine in z dovoljenjem gospoda ministra za pro
met. 

Osnovne glavnice tega pokojninskega fonda jse ne 
sme nikdo v nobenem slučaju dotakniti. 

Člen 100. 
Posebni vložki vsake oblastne uprave pokojninskega 

fonda stalnega pomožnega osebja pri državni hipotekami 
banki ali njenih podružnicah se sinejo prevesti deloma 
ali v celoti kot enotna vloga glavne uprave pokojninske
ga fonda stalnega pomožnega osebja. 

Tudi v tem primeru je naredbodavec za izplačila iz 
tega vložka glavni upravnik pokojninskega fonda, in v 
danem primeru postopa po določilih čl. 99. tega pravil
nika. 

Člen 101. 
Prometna ustanova mora izvršiti vsak nalog od stra

ni glavne in oblastne uprave pokojninskega fonda tako 
za izplačilo kakor tudi za izterjavo. Nalogi za izplačilo 
se morajo izvršiti najdalje v roku 5 dni od dne prejema 
naloga. 

Za nepravočasno izvršitev izplačila po nalogih ome
njenih uprav kakor tudi izročitve viškov na vložek pri 
državni hipotekami banki so osebno odgovorni dotični 
šefi oddelkov prometnih ustanov. 

Člen 102. 

Na čelu glavne uprave pokojninskega fonda stoji 
glavni upravnik, ki mora biti uradnik I. kategorije s 
fakultetsko izobrazbo v činu šefa odseka ministrstva zà 
promet in mora izpolnjevati pogoje, predpisane za šefe 
odsekov ministrstva za promet, poleg tega pa mora Imeti 
najmanj 12 let državne železniške službe. 

. * 
Člen 103. 

V delokrog poslov glavnega upravnika spada: 
1. vodstvo vseh administrativnih in računsko-finanč-

nih poslov pokojninskega fonda pomožnega osebja po 
predpisih tega pravilnika; 

2. celokupno nadzorstvo in kontrola dela vseh 
oblastnih uprav pokojninskega fonda stalnega pomožne
ga osebja; 

3. dajanje navodil in naredb za celokupno del» 
oblastnih uprav. On podaja predloge za obvezno tolma
čenje tega pravilnika, ki jih rešuje gospod minister za 
promet po predhodnem mnenju železniškega sveta; ' 

4. skrbi za enakomerno opravljanje vseh poslov pri 
vseh oblastnih upravah pokojninskega fonda in izdaja za 
ta namen vse potrebne obrazce; 

5; skrbi, da'dotične prometne ustanove redno vpla
čujejo prispevke za pokojninski fond stalnega pbnrožhe-
ga osebja, ki jih mora ministrstvo za promet dajati po 
določilih člena 72. tega pravilnika; 

6. predlaga ministrstvu za promet poročila z oblast
nih in glavnih skupščin s svojim mnenjem; 

7. predlaga svoje mnenje o predlogih oblastne upra
ve za izpremembp in dopolnitev pravilnika kakor.tudi 
o povečanju in. zmanjšanju Članskih vložkov in jih po 
predhodnem mnenju železniškega sveta predloži mini. 
etru za promet v pristojno odločitev; 

8. odloča p pritožbah №&iij£$Lyi№ ôbJastfls spjavej 
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9. predstavlja pokojninski îoixi stalnega pomožnega 
osebja pred vsenu obìasrvi ai oseluLma in 

10. izreka kazni podrejenemu osebju v zmislu in v 
шејаћ zkaona o državnem prometnem osebju. 

Člen 104. 
Vrhovno nadzorstvo nad delom pokojninskega fonda 

stalnega pomožnega osebja vrsi otjoluio in «neposredno 
minister za promet ali po pueeloo ;>oot>jeič№)Ut oseben, 
kadarkoli se mu zdi to potrebno in kolikor ne bi te 
dolžnosti prenesel na glavnega upravnika, kateremu so 
drugače neposredno podrejeni in odgovorni oblastni 
upravniki pokojninskega fonda za celokupno svoje delo. 

Člen 105, 
Vse dopisovanje med upravo in člani fonda, oziroma 

rodbinskimi člani je oproščeno vseh taks v zmislu člena 
112. zakona o državnem prometnem osebju. Prav tako 
so od vseh taks oproščeni tudi vsi dokumenti, ki se na
našajo ha' uravnavo pokojnine ali drugih preje_m_köV'~od 
fónda, bodisï~s strani Članov fonda àli s strani rodbin
skih članov umrlega člana. 

Člen 106. 
Administracijo vrše državne prometne ustanove na

sproti fondu brezplačno. 

Člen 107. 
Oblastni upravnik pokojninskega fonda stalnega po

možnega osebja mora v sporazumu s prometno ustanovo 
sestaviti letni sklepni račun najdalje v treh mesecih po 
preteku računskega leta. 

Sklepni račun podpiše direktor dotične oblastne di
rekcije državnih železnic z načelnikom občega oddelka 
in šefom računskega odseka kakor tudi upravnik pokoj
ninskega fonda z računopolagačem, overiti pa ga mora 
mestna kontrola. 

Te sklepne račune dostavljajo oblastne direkcije po 
glavni upravi pokojninskega fonda generalni direkciji 
zaradi sestave občega letnega sklepnega računa za vse 
dohodke in izdatke pokojninskega fonda. 

Člen 108. 
.Poleg sklepnega računa, navedenega v členu 107. 

tega- pravilnika, mora oblastni upravnik pokojninskega 
fonda stalnega pomožnega osebja pripraviti letno poro
čilo o celokupnem ostalem delu oblastne uprave tega 
fonda. • ' - . 

. V tem poročilu" mora oblastni upravnik obenem na
vesti tudi vse svoje pripomnje in predloge, ki bi po 
njegovem mnenju mogli vplivati na boljšo in priklad-
nejšo organizacijo poslov in njeno ekspeditivnejše izvr
ševanje. 

Ta poročila se dostavljajo glavni upravi za sestavo 
občega letnega poročila. 

Člen 109. 
Obči letni sklepni, račun kakor tudi poročilo glavne 

uprave pokojninskega fonda morata biti tiskana zaradi 
razdelitve članov in objavljena po >Službenih Novinah« 
prometnih ustanov najmanj 15 dni pred sklicem oblastne 
skupščine pokojninskega fonda, kateri morajo biti pred
ložena vsa poročila na vpogled in diskusijo zaradi skle
panja o njih. 

Skupščina pokojninskega fonda stalnega pomožnega 
osebja. 

Člen 110. 
Vsako leto se akiičejo oblastne skupščine, glavna pa 

se sklice le v prMuerÜJ, predvidenih v tem pravilniku. 
Oblastno skupèèino pri vsaki oblastni upravi pokoj

ninskega fonda stalnega pomožnega osebja sklicuje 
oblastni upravnik najkesneje v roku enega meseca po 
izvršenih volitvah akujpsoinarjev. 

V razpisu o sklicanju oblastne skupščine mora biti 
naznačen dan, ura in kraj, kjer se sestane skupščina 
in sicer dopoldne. 

Ako na odrejeni dan in uro ne bi bilo prisotnih 
najmanj po */t članov tako od izvoljenih kakor od ime
novanih skupščinarjev, se preloži oblastna skupščina na 
določeno uro popoldne istega dne ter se tedaj začne z 
delom, ne oziraje se na število prisotnih skupščinarjev. 

Člen 111. 
Skupščina izvoli predsednika izmed prisotnih akup-

«činaTJev s tajnim glasovanjem. Za predsednika je izvo
ljen tisti, ki dobi največ glasov/Predsednik te skupščine 
predlaga volitev zapisnikarja in treh overiteljev zapi
snika. 

Poročevalec na oblastni skupščini je oblastni uprav
nik pokojninskega fonda stalnega pomožnega osebja za 
administrativne, računopologač za računsko-finančne po
sle istega fonda. 

Sklepi in predlogi oblastne skupščine se predložijo 
pri glavnem upravniku pokojninskega fonda stalnega 
pomožnega osebja na vpogled in rešitev ministru za 
promet. 

Člen 112. 
Mandat skupščinarjev oblastne kakor' tudi glavne 

skupščine traja tri leta. 
Glavno skupščino pokojninskega fonda stalnega po

možnega osebja sestavljajo delegati skupščinarjev vseh 
oblastnih uprav. 

Izvoljeni in imenovani skupščinarji vsake oblastne 
uprave pokojninskega fonda stalnega pomožnega osebja 
izvolijo iz svojih vrst po 5 delegatov za glavno spup-
ščino. 

Glavno skupščino sklicuje glavni upravnik tega fon
da najdalj v roku treh' mesecev po izvršenih oblastnih 
skupščinah in sicer v primerih, predvidenih v čl. 114. 
tega pravilnika. 

Člen 113. 
Sklepi oblastnih skupščin se sprejemajo z navadno 

večino glasov, s sedenjem ali vstajanjem. Tajno glasova
nje se vrši na zahtevo najmanj 5 delegatov ali predsed
nika. 

Ako so glasovi enako razdeljeni, odloči tista stran, 
kateri se pridruži predsednik. 

Celokupen material dela oblastne skupščine izroči 
predsednik oblastnemu upravniku pokojninskega fouda, 
ta ga pa odpošlje v daljnje poslovanje glavnemu uprav
niku. 

Člen 114.' 

Za prirejanje in konstituiranje glavne skupščin* po-, 
kojninskega fonga stalnega pomožnega osebja veljajo vsd 
predpisi, navedni v tem pravilniku, za oblastno skup
ščino. 
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Glavni upTavnik je poročevalec glavne skupščine 
pokojninskega londa stalnega pomožnega osebja. 

Glavna skupščina se skliče samo v primeru, predvi
denem v čl. 99. tega pravilnika, ali kadar gre za izpre-
membo in dopolnitev tega pravilnika ali zmanjšanje ali 
povečanje članskih prispevkov. Drugače se glavna skup
ščina ne sklicuje. 

Člen 115. 
Za vsako oblastno skupščino pokojninskega fonda 

stalnega pomožnega osebja se izvoli s tajnim glasova
njem po 10 skupščinarjev in 5 namestnikov. 

Enako število skupščinarjev in namestnikov imenu
je minister za promet na predlog dotične direkcije izmed 
svojih uradnikov. 

Namestniki se pozivajo na izpranjena mesta skup-' 
ščinarjev, in sicer po vrsti, kakor so označeni v spisku 
volilnega odbora. 

Glasovalno pravico za volitev skupščinarjev imajo 
vsi aktivni člani pokojninskega fonda, a za skupščinarje 
morejo biti izvoljeni samo oni, ki so si po predpisih tega 
pravilnika že pridobili pravico na pokojnino. 

Člen 116. 
Volitve se odrede z razpisom oblastnega upravnika 

in se vrše na delovni dan istočasno' pri vseh državnih 
prometnih edinicah. 

.Volitev skupščinarjev se vrši s tajnim glasovanjem. 
Vsak član pokojninskega fonda stalnega pomožnega 

osebja vloži glasovnico z imeni 10 skupščinarjev in 5 na-
namestnikov. i, 

To glasovnico brez podpisa zapre član v kuverto in 
jo osebno preda volilni komisiji. Na kuverti, v kateri je 
zaprta glasovnica, mora biti napisano: >Glasovnica za 
ekupščinarje pokojninskega fonda stalnega pomožnega 
psebja pri oblasti upravi tega fonda v...< 

Na teh kuvertah mora biti odtisnjen tudi žig oblastne 
uprave pokojniskega fonda stalnega pomožnega osebja 
ter jih bo izdelala pravočasno ta uprava sama na račun 
fonda in razposlala dotičnim prometnim ustanovam, da 
jih pravočasno razdelé podrejenim edinicam, pri katerih 
ee bo, vršilo glasovanje. 

Člen 117. . '. J . . 
Volilna komisijo sestavljajo trije člani, od katerih 

je eden razvrščen uslužbenec, druga dva sta člana tega 
fonda. Razvrščeni uslužbenec je obenem, tudi predsednik 
volilne komisije. 

Komisijo imenuje šef dotične edinice, pri kateri se 
vrše volitve. : 

Ta komisija sprejema glasovnice neposredno od čla
nov pokojninskega fonda, stalnega pomožnega osebja,"na 
način, ki je predviden s tem pravilnikom. Po izvršenem 
glasovanju, ki traja od 8. do 14. ure, mora volilna komi
sija še isti dan zapečatiti vse prejete glasovnice v zavi
tek, kateremu priloži volilni imenik vseh članov fonda 
dotične edinice, podpisan po šefu službene edinice,, ka
kor tudi spisek onih članov, ki so glasovali. Oba spiska 
potrdijo člani voline komisije in podpišejo vse volilne 
kuverte na zadnji strani preko zalepljenega mesta ter 
odtisnejo okrogli žig edinice. 

Tako urejene in zamotane glasovnice s podpisom 
volilne komisije in pečatom na samem zavoju, preda ta 
komisija isti dan šefu edinice, ki jih mora takoj še istega 

dne odposlali oblastni upravi pokojninskega fonda stal
nega pomožnega osebja s svojim spremnim spisom. 

Člen. 118. 
Pristojna oblastna direkcija imenuje v času, ko se 

vrše volitve skupščinarjev, na zahtevo oblastne uprave 
pokojninskega fonda stalnega pomožnega osebja volilni 
odbor 6 oseb iz sedeža oblastne direkcije za preštetje 
glasov. 

Trije od imenovanih članov volilnega odbora morajo 
biti člani pokojninskega fonda stalnega pomožnega 
osebja. 

Predsednik tega odbora je oni, ki je najstarejši po 
činu. 

Sedmi dan po izvršenih volitvah se sestane volilni 
odbor pri oblastni upravi pokojninskega fonda stalnega 
osebja, kjer z zapiskom prevzame vse dospele in nep> 
škodovane zavoje glasovnic ter za tem ugotovi pravil
nost- ter seznam izvoljenih skupščinarjev, ali v slučaju 
kakšnih nepravilnosti predloži, razveljavljeno volitev do
tične edinice. O vsem tem se vodi zapisnik, v katerega 
se vpišejo vse pripombe, ki morejo vplivati na veljav
nost izvršenih volitev. 

Ta zapisnik redno podpišejo na vsaki seji in na 
koncu vsi člani volilnega odbora. 

Delo volilnega odbora jé častno, brez kakega hono
rarja, ter se vrši med uradnimi urami. 

Člen 119. 
Oblastni skupščinarji in delegati za glavno skupšči

no prejemajo dnevnice po pravilniku sporednih prejem
kov uslužbencev državnih prometnih ustanov, najmanje 
pa po Din 100'— dnevno in sicer samo, ako niso iz kra
ja, kjer ima skupščina svoj sedež. Ti izdatki padajo v 
breme fonda. > 

1П. DEL. 

OSMO POGLAVJE.. 

Prehodne naredbe. 

Člen 120.. 
Vsa pojasnila, navodila in naredbe glede izvršitve 

administrativnih ;poslov pri uveljavljenju tega pravilni» 
ka2 izda ministrstvo za promet. ' 

Clèn 121. ":; .vi 

Vse pomožno osebje državnih prometnih ustanov ee 
razvrsti po čl. 40. tega pravilnika v roku 6 mesecev od 
dneva, ko je stopil ta pravilnik v veljavo, 

Člen 122..'';:...... '." 
Pisarniško pomožno osebje obdrži iste svoje pr&-

jemke, ki jih je imelo na dan, kö je ta pravilnik stopil 
v veljavo, a za nadaljno napredovanje se bo postopalo 
po določilih tega pravilnika. 

'•'-''• •- • •• " i - > • 

Člen 123. .._.....;„ 
Delavci obdrže isto dnevnico, ki so je imeli na dan, 

ko je stopil ta pravilnik v veljavo, prevedba na novo 
razpredelnico po čl. 40. tega pravilnika pa ee izvrSi ita 
sledeči način: . - , - . . — 

1. obrtniki se prevedejo, upoStevajoS službena leta т 
državnih prometnih ustanovah in priznana leta dela y 
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drugih podjetjih po 51. 39. tega pravilnika, v stopnje in 
se jim odredi odgovarjajoča osnovna dnevnica po čl. 40. 
tega pravilnika, a presežek dnevnice pa se smatra za 
povečano dnevnico. Ako je ta povečana dnevnica večja 
od dovoljene povečane dnevnice, ki je odrejena v čl. 42. 
tega pravilnika, obdrži isto dnevnico vse dotlej, dokler 
ne bo izenačen z odgovarjajočo skupino delavcev tako 
po službenih letih kakor tudi po sposobnosti. Če pa je 
dnevnica manjša od osnovne dnevnice, ki bi mu pripa
dala po priznanih letih dela, tedaj se bo s prihodnjimi 
povišicami to izenačilo v mejah budžetske možnosti. 

2. Za polkvaliîicirane delavce se računajo leta za odre
janje stopenj in osnovne dnevnice od dneva postavitve 
za polkvalificiranega delavca. Prejšnja službena leta v 
državnih prometnih ustanovah, prebita v svojstvu navad
nega fizičnega delavca, se računajo samo za pridobitev 
ätalnosti za članstvo pokojninskega fonda po določilih 
tega pravilnika. Ako je povečana dnevnica večja od pred
videnega maksimuma ali pa sedanja dnevnica manjša od 
osnovne dnevnice, se bo postopalo skladno s točko 1. 
tega člena. 

Isto velja tudi za navadne fizične delavce za oprav
ljanje stalne službe. 

Člen 124. 
Za prevedbo delavcev iz sedanjega na novi način v 

zmislu prednjega navodila bo vsaka prometna edinica 
sestavila spiske v dvojniku po vrstah delavcev, t. j . za 
obrtnike, polkvalificirane in navadne fizične delavce za 
opravljanje stalne službe s sledečimi glavnimi podatki: 
ime in priimek, zvanje, leto rojstva, državljanstvo, aH je 
izvršil vojno dolžnost, Število priz^ "nih let, prebitih na 
dèlu v državnih prometnih ustanovah, število priznanih 
let v drugih podjetjih, kolika je sedanja dnevnica, kolika 
je pripadajoča osnovna dnevnica, katera stopnja in ko
liko povečana dnevnica. Koncem vsakega spiska je po 
označenih vrstah delavcev navesti, kolikšna je povprečna 
«dosedanja dnevnica, povprečna osnova, kakor tudi odsto
tek povečane dnevnice po novem. Te spiske predloži z 
vsemi dokumenti, na podlagi katerih.se bo izvršila pre
vedba, svojemu oddelku s predlogom za nadaljni po
stopek. 

Načelnik oddelka odredi komisijo treh članov, ki bo 
ves ta materijal podrobno pregledala, izvršila prevedbo 
uslužbencev in spiske, kolikor so točni, overila. En izvod 
spiskov se zadrži pri oddelku, a drugi, s potrdilom na
čelnika, da se strinja z izvršeno prevedbo, se dostavi do
tični edinici. Ti spiski se morajo öuvati kot glavni do
kument. 

Člen 126. 
Istočasno predložijo državne prometne edinice od

delku vse delavce, katere je treba določiti za stalne. Na 
podlagi predloženih dokazov se jim bo v zmislu odredb 
ci. 20. tega pravilnika priznala stalnost, določilo število 
stalnih let dela pri državnih prometnih ustanovah in iz
dala odločba. 

Za odrejanje stalnih let dela se vzamejo v poštev 
samo leta delaj prebita v državnih prometala ustanovah. 

Člen 126. 
Vsa pojasnila, navodila in naredbe glede izvršitve 

zavarovanja stalnega pomožnega osebja po tem pravilni
ku izda glavna uprava z oblastnimi upravami pokojnin
skega fonde stalnega Dompingga osebja državnih pro

metnih ustanov. Takoj, ko stopi ta pravilnik v veljavo, 
se postavljajo glavni in oblastni upravniki pokojninskega 
fonda. 

Glavni upravnik bo v sporazumu ž oblastnimi 
upravniki in prometnimi ustanovami izvedel v najkraj
šem času organizacijo celokupne službe pokojninskega 
fonda stalnega pomožnega osebja. 

Člen 127. 
Oblastne uprave pokojninskega fonda stalnega po

možnega osebja bodo na osnovi izdanih odločb o stalno
sti in priznanih stalnih letih službe ter po pregledu 
predloženih dokumentov izdale odloke za sprejem v 
članstvo, priznanje prejšnjih let za članstvo, kakor pred
pisujejo odredbe tega pravilnika. 

« 

Člen 128. 
S člani obstoječih pokojninskih fondov, ki se uki

nejo z uveljavljenjem tega pravilnika, kakor z onimi 
uslužbenci, kjer ni bilo takih fondovž se bo postopalo 
na sledeči način: 

1. Onim uslužbencem, ki so na dan uveljavljenja te
ga pravilnika že bili člani obstoječih fondov pri držav
nih, prometnih ustanovah, se mora vračunati ves čas 
priznanega članstva v teh fondih s tem, da vplačajo za ta 
čas razliko vplačane članarine po starem in tem pra- 'i 
vilniku pokojninskega fonda stalnega pomožnega osebja; 

2. onim uslužbencem pa, kjer ni bilo pokojninskih 
fondov, ali so preje po odredbah bolniškega fonda in po
možnega sonda osebja srbskih državnih železnic bili de
loma zavarovani za primer starosti in onemoglosti, pa 
jim je bilo to zavarovanje z odredbo ministrstva za pro
met M. S. br. 16.276/22 ustavljeno do sprejetja tega pra
vilnika, in kateri so bili na dan uveljavljenja-tega pra
vilnika še v službi državnih prometnih ustanov ter bi 
po odredbah tega pravilnika zadobili stalnost pred do-
vršitvijo 36. leta starosti, se bo vračunal v članstvo ves 
čas, ki so ga prebili v službi po 24. letu starosti s tem, 
da naknadno vplačajo za priznani čas znesek članarine. 

Vplačilo razlike članarine za uslužbence pod 1., ka
kor tudi naknadno vplačilo članarine za uslužbence pod 
2., se izvrši naenkrat ali v mesečnih obrokih, kakor je 
predvideno z odredbami tega pravilnika. . 

Ako tak član fonda, na katerega se nanaša točka 1. 
in 2. tega člena, postane nesposoben za delo ali umre, 
preden je vplačal cel znesek za priznani čas članstva, pa 
ima preko 12, odnosno 16 let priznanega članstva, se mu 
mora osebna, odnosno rodbinska pokojnina odrediti po 
priznanih članskih letih, ostanek neplačanega zneska pa 
se mu ima .odtegovati od mesečnih pokojninskih prejem-
ko do popolnega vplačila v, zmislu čl. 71. tega pra
vilnika; 

8. Onim uslužbencem, ki so zadobili stalnost po odred
bah tega pravilnika, se priznajo za članstvo prejšnja služ
bena leta, če so vplačali odgovarjajoči znesek za ta čas 
naenkrat aH v mesečnih obrokih, kakor je predpisano s 
tem pravilnikom. ,.-.*• 

Ostali uslužbenci, ki do 36. leta starosti nimajo prej
šnjih let dela v" državna prometnih, ustanovah, da bi se 
jim po odredbah tega pravilnika mogla vračunati za. 
pridobitev stalnosti, ne morejo dobiti stalnosti niti po
stati Slani tega ionda, ": "•"•• '" " v-»~»»~> v v fc . 
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Ölen 129. 
Pokojnine, tako osebne kakor rodbinske, ki so bile 

priznane, preden je stopil ta pravilnik v veljavo, po do
ločilih dosedanjih pokojninskih fondov, se bodo izplače
vale še naprej po določilih pravilnika dotičnih pokojnin
skih fondov. 

Oni uslužbenci, kjer ni bilopenzijskih fondov, pa'so 
bili preje po odredbah bolniškega fonda in pomožnega 
fonda osebja srbskih državnih železnic deloma zavaro
vani za primer starosti in onemoglosti, pa v čl. 128., dru
ga točka tega pravilnika, niso bili predvideni, če so bili 
na dan izdaje odločbe M. S. Br. 16.276/2v službi in so za
dobili pravico na podpore po predpisih imenovanih fon
dov, imajo pravico na podpore po predpisih teh fondov, 
toda v breme bolniškega fonda. 

To velja tudi za rodbinske člane onih nekdanjih 
uslužbencev, ki so umrli v času od dneva odločbe M. S. 
Br. 16.276/22 do dneva, ko je stopil ta pravilnih v ve
ljavo. 

Člen 130. . 
Ta pravilnik, izdan na podstavi čl. 6. zakona o dr

žavnem prometnem osebju z dne 28. oktobra 1930., stopi 
v veljavo, ko ga odobri predsednik ministrskega sveta, 
obvezno moč pa dobi od dne, katerega se objavi v »Služ
benih novinah«. 

5 Z uveljavljenjem tega pravilnika se ukinja začasni 
pravilnik za obrtnike in delavce z izpremembami in do
polnitvami po naredbi M. S. Br. 18.346 z dne 2. juni
ja 1920. in vse naknadno izdane izpremembe in dopol
nitve. 

Zastopnik ministra za promet, 
minister brez portfelja: 
Dr. K. Kumanudi s. r. 

Gospod predsednik ministrskega sveta je dal svoje 
soglasje z aktom P. M. E. br. 274 z dne 10. junija .1930. 

' 9 5 . 

Dodatek 
k pravilniku za denaturiranje in prodajanje 

denaturiranega petroleja.* 
Upravni odbor-sanitarne" monopolne uprave je spre

jel na svojem 65. sestanku dne 4. aprila L 1. ha podlagi 
člena 6. uredbe o sanitarni monopolni upravi sklep M. 
br. 7383, ki ga je odobril tudi minister za finance pod 
št. 101 z dne 9. aprila 1930. in ki se glasi: 

>Členu 1. pravilnika za denaturiranje in prodajanje 
denaturiranega petroleja se dodaja še >krupača (žrmlje) 
in slamorezmca za delanje rezanice«, tako da se glasi: 

>Zaradi podpiranja domačega kmetijstva se dovolju
je domačim rafinerijam, denaturirati in prodajati dena-
turirani petrolej, namenjen za pogon traktorjev kmetij
skih strojev, in sicer samo za plug, brano, sejalnico, 
stroj za žetev, mlatilnico, selektor, trijer, luščilnico, kru-
pačo (žrmlje) in slamoreznico za delanje rezanice, čr
pal jko za namakanje in. osuševanje, inkubatorje za va
ljenje perutnine, umetne kokle, motorne škropilnice za 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
25/ aprila 193Ö., it. 93. — Pravilnik glej v >Ûradaem 
listu« z dne 30. junija 1927., Sfc 308/70. 

sadovnjake in vinograde, motorne aparate za pretakanje 
vina za zadružne kleti, stiskalnico za grozdje in tolkače 
za precejanje sadja in zelenjave za vinogradniške in 
sadjarske zadruge, proti plačilu minimalne monopolne 
takse 0-10 Din za kilogram denaturiranega petroleja.« 

Iz pisarne uprave državnih monopolov v Beogradu, 
dne 15. aprila 1930., M. br. 14.258. , . 

Razne objave iz „Službenih 
novin". 

96. 
Številka 168 z dne 26 julija 1930.: 
List, čigar uvoz in razširjanje je prepovedano. 2 

odlokom ministrstva za notranje posle I. br. 21114 z 
dne 18.-julija 1930. je prepovedano uvažati v našo dr
žavo in razširjati v njej list »Reichsposk, ki izhaja v 
nemškem jeziku na Dunaju, ker piše zoper koristi naše 
države. ; 

Številka 172 z dne 31. julija 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 6. junija 

1930.: Postavljen je po služoeni potrebi: pri direkciji 
državnih železnic, v Ljubljani: za načelnika postaje v 
Poljčanah v 2. skupini II. kategorije, podskupini aj: 
Gruden Leopold, doslej uradnik iste skupine in kategori
je in načelnik postaje v Hrastniku; na prošnjo: za načel
nika postaje Hrastnik v 2. skupini II. kategorije, pod- -, 
skupi b): Vidovic Ivan, doslej uradnik iste skupine in 
kategorije, in načelnik postaje v Poljčanah. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 10. julija 
1930.: Postavljen je po službeni potrebi pri direkciji 
državnih železnic v Ljubljani: za uradnika 1. skupine 
III. kategorije na postaji v Mariboru: Medvešček Veko-
slav, doslej uradnik iste.skupine in.kategorije, v delav- ' 
niči v Mariboru. 

" š tev i lka 173 z dne 1. avgusta 1930.: 
v • 

Ukaz Njegovega Veličanstva ;kralja, z, dne i4. julija 
1930.: Upokojen je Ljubic Vekoslav, nadzorna no)icij-. 
skih agentov v Ljubljani, uradnik 1. skupine III. kate-, 
gorije. 

številka 174 z dne 2. avgusta 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 13. julija 

1930.: Napredovali so v 3. skupino I. kategorije:' Žigon 
Alojzij, sodnik v 4. a skupini I. kategorije pri okrožnem 
sodišču v Ljubljani; v 4. skupino I. kategoirje: Durmi 
Viktor, sodnik v 5. skupini I. kategorije okrožnega. so--. 
dišča v Novem mestu,, in dr. Konšek Erik,' sodnik v 5. . 
skupini I. kategorije pri okrajnem sodišču v Ormožu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. junija 
1930.: Postavljen je za podšumarja v 1. skupini III. ka-, 
tegorije pri. šumski upravi na Bledu Hanzlovski Ven-! 
česlav, podšumar v 2. skupini III. kategorije istotam. 

Odlok ministrstva pravde z dne 30. junija 1930.: 
Upokojen je na prošnjo Pučko Ignacij, pisarniški oficial 
v 4. skupini II. kategorije pri okrajnem sodišču v Ma-
lenbergu. ' '. ; , ' •; '• • - :.' •'•••• •• '•'' 

Izdaja kraljevska banaka uprava Dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 
ЗНака in zalagaj ggfeazna >Мегкж< д ЏЏШј njan predstavniki atmax ЈУДсМ1ек ï LlubUanJ, 
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K R A L J E V I N A J U GO SLAVI JA 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

19. ко& V LJUBLJANI, dne 20. avgusta 1930. Letnik !• 

V 8 E B 
97. Zakon o plačah in ostalih' prejemkih upravnikov in na

mestnikov kazenskih zavodov. 
98. Zakon o ustrojstvu sreza in areskega načelstva v Rabu. 
99. Zakon o izpremembah in dopolnitvah zakona o taksah. 

100. Zakon o odmerjanju in pobiranju doklad na neposredni 
davek trgovskih, industrijskih in obrtnih zbornic. 

101. Zakon o nostrificisanju diplom s tujih univerz in vi
sokih šol. , 

102. Zakon o izpremembah in dopolnitvah zakona o poslovnem 
. reda v državnem svetu in upravnih sodiščih. 

103. Kraljevi ukaz o ukinitvi generalnega konzulata Jugoela-
••'•' vije v Sao Paulu. 
104. Uredba ministra za finance o prenosu poslov glede odobra

vanja pogodb o nabavah itd. 

I N A : 
105. Pravilnik o organizaciji in delu- banskih svetov. 
106. Dopolnitev pravil o opravljanju strokovnih državnih izpitov 

uradnikov ministrstva za poljedelstvo. 
107. Izpremembe in dopolnitve v pravilniku o opravljanju dr

žavnega strokovnega izpita uradnikov uprave za zaščito 
industrijske svojine. 

108. Pravilnik o dajanju dovoljenj za proizvajanje bioloških 
proizvodov. 

109. Pravila za opravljanje državnega strokovnega izpita urad
nikov pisarne kraljevskih redov. 

110. Izpremembe in dopolnitve pravilnika o uporabi potniških 
državnih avtomobilov. 

111. Navodila za izvedbo organizacije finančne kontrole. 
112. Razne objave iz >Službenih novine. 

Zakoni ;, 
in kraljevske uredbe. 

97. 
ш • . . ; • • • ' 

Aleksander L, 
po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in. proglašamo na predlog Našega mini: 

stra pravde ter po zaslišanju predsednika Našega mini
strskega sveta ' . ' * " , ' 

Zakon 
o plačah in ostalih prejenfkih upravnikov in na

mestnikov kazenskih zavodov.* 

' • ' • " " ' . "' - ' S ' 1 ' . ' . - . - , •'. ' . • 

Upravniki in namestniki upravnikov kazenskih za
vodov z opravljenim sodniškim izpitom, ali ki so poprej 
bui sodniki, imajo čin, plačo in ostate prejemke, in sicer 
Upravniki kakor sodniki okrožnih sodišč, namestniki 
upravnikov pa kakor tajniki apelacijskih sodišč, glede 
(pokojnine pa se uporabljajo nanje določila člena 19. za
kona o sodnikih rednih sodišč ž djte 8. januarja 1929. 
Leta, prebita na katerem izmed zgoraj omenjenih polo
žajev v kazenskih zavodih, se jim računajo za napre
dovanje enako kakor sodnikom sodniška le\a. Prevedejo 
se z dnem 1. avgusta 1930. skladno z uporabo predpisa 
člena 54 zakona o sodnikih rednih,sodišč. 

•'J ••-.•. g & . '/' 
'••.-"' Povècanï prejema upravnikov kazenskih' zavodov 
Sn njihovih namestnikov po predhodnem paragrafu, se 

• >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
B, ћШја 1930, ät 163^LVIL 

izplačujejo do konca tega proračunskega leta iz prihran
kov po rednih proračunskih paraitijah in pozicijah prora
čuna za leto 1930./31. za osebne prejemke osebja kazen* 
skih zavodov.* 

§ 3 . 
Ta zakon stopi v velavo, kadar se razglasi v služ

benih' novinahe, obvezno moč pa dobi 1. dne avgusta 
leta 1930. 

V Beogradu, 3. dne julija 1930. £t. 65.381. 
'••'•'.;•-••'* Aleksander s', r, 

Minister pravde: 
dr. Srškie s. r. 

Videl 
in pritisnil državni pečat, 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. M. Srškie s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant , 
Njegovega Veličanstva 

kralja, 
divizijski. general 

Peter Živkovie s. r. • 

98. 
Mi 

'Aleksander L, 
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog predsednika Na
šega ministrskega sveta, Našega ministra za notranje 
posle 

Zakon 
o ustrojstvu sreza in sreskega načelstva v Rabu.* 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
4. julija 1930« št, 149/LV, 
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§ 1 . 
Sedanji okoliši upravnih občin Rab, Pag in Novalja 

se izločajo iz upravnega področja upravnega sreza'Krk. 
Str. 119, enajsta vrsta od spodaj: L. 1902. namesto L. 1092.) 

Ustanavlja se upravni srj3Z_Jtebski, v čigar upravno 
področje pridejo upravne občine Rab, Pag in Novalja s 
•edežem areskega načelstva v Rabu. 

§2.. 
Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč z 

dnem, ko ee razglasi v >Službenih novinah«. 
Priporočamo Našemu ministru za notranje posle, da 

ta zakon razglasi in skrbi za njegovo izvrševanje, vsem 
Najim ministrom, da po njem postopajo, oblastvom ter 
vsem in vsakomur pa.zapovedujemo, da ee mu pokorijo. 

V Beogradu, 12. dne junija 1930. 

Videl 
in pritisnil državni pečat, 
Su var državnega pečata, 

minister pravde 
dr. M. Srikić s. r. 

Aleksander s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
: za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja, 
divizijski general 

Peter Zivkovic1 s. r. 

99. 

Mi 
• . . . . . . i 

Aleksander I., 
* - , . ' ' • 

ч po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za finance ter po zaslišanju predsednika Našega ministr
skega sveta 

Zakon 
o izpremembah in dopolnitvah zakona o taksah.* 

§ 1 . 
V.djugi opombi k tarifni^JfeviJki..12. taksne tarife 

zakona o taksah se postavlja kot novi četrti odstavek, 
ki se glasi: 

>Minster za finance more v dogovoru z ministrom 
za zunanja dela oprostiti tuje države od plačevanja takse 
glede tistih pogodb o nakupu in prodaji zgradb.ali stav-
bišč ta zjdanje zgradb, ki jih kupijo za' potrebe svojih 
diplomatskih in konzularnih predstavništev, ako dotična 
država jamči za reclprooiteto glede dosege nepremičnin, 
ki jih nabavi Jugoslavija v dotični državi za/ potrebe 
«vojih diplomatskih in konzularnih predstavništev.« 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije* z dne 
9. julija 1980t it.'UBL/VIT. 

Ta zakon stopi v veljavo !n dobi obvezno moč, kd 
ee razglasi v >Službenih novinah«. 

V Beograd^ 26. dne Junija 1930. St. 48.74R 

Aleksander s, r. 

Minister za finance: 
dr. S. Sverljuga s. r. 

Videl 
in pritisnil državni pečat, 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. M. Srškić s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja, 
divizijski general 

Peter Živ kovic s, r t 

100. 

M 
ALEKSANDER L, 

po milosti boïji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za trgovino in industrijo.ter po zaslišanju Našega pred
sednika ministrskega sveta 

Zakon 
o odmerjanju in pobiranju döklad na neposredni 
davek trgovskih, Industrijskih in obrtnih zbornic* 

• • •• § ; i . ' . ' • 

1. Trgovske, industrijske in obrtne zbornice smejo 
za kritje tistega dela izdatkov, ki ga ne morejo kriti z 
lastnimi dohodki in taksami, odmeriti doklado na osnovi 
davka na dohodek od .delavnic, podjetij in poklicev, 
kakor tudi na osnovni davek na dobiček podjetij, naveza
nih javnemu polaganju računov. 

2. Plačevati to- doklado so zavezane vse fizične in 
pravne osebe, ki vodijo na področju zbornice trgovsko, 
industrijsko in rokodelsko obrt (delavnico) ali podjetje; 
razumevajo pa se tukaj tudi bančna, prometna ali rud
niška podjetja, kolikor, niso izvzeta e tem zakonom ali z 
zakonom o organizaciji zbornic, kakor tudi tiste zadruge, 
ki imajo pravico glasovanja pri zborniških volitvah. 

3. Doklada za zbornice se odmerja tudi na davek od 
l-2°/oo, ki ga morajo po členu 86, drugI odstavek, aakona 
o neposrednih davkih plačevati podjetja, ki so zavezana 
Javnemu polaganju.računov. 

4. Da se pravično razdeli doklada, se sme za posa
mezne davčne oblike in za družbeni davek iz drugega 
odstavka Člena 86, zakona o neposrednih davkih odrediti 

. 5. O višini stopnje doklad sklepajo zbornioe v pie» 
narni seji o priliki ugotavljanja letnega proračuna, za 
osnovo ugotovitve njene višine pa služi odmera držav
nega davka v preteklem-letui Da se doseže sklep o raz
lični višini stopnje doklad po odstavku 4., je potrebna 
večina-dveh tretjin glasov navzočih,članov;,(svetnikov). 
f t — ^ " T •• r • ; - , . . - • • • ' , , - • ••' - ' 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije«, z dna 
H. juUjat980 št,,155/LVm. 
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ZbopniömV proračun se inora ražpoložiti v zborničnem 
uradu na vpogled vsem1 članom (svetnikom) zbornice 
nàjtnanf'8 dni preje, preden se vrši plenarna seja, ki naj 
razpravlja»o proračunu. л .,•'•'•< 
• -6; ZftorniČno doklado' do 8%'odobrava izjemno od 
predpisov zadnjega odstavka člena 20. zakona o izpre-
membani'iri 4ìòpblnitvàhi!zakonà o neposrednih davkih z 
dtfe 28. mäVca Ì929. pristojni ban ó priliki odobritve let
nega proračima, -oziroma 'za zbornice s sedežem v Be'ór 
gradu minister za trgovino in industrijo: Zbornično ldo-
klado, večjo' od 8%i 'odobrava minister za- trgovino in 
industrijo v sporazumu z ministrom za finance. 

••.rfi.. fi! -••fr-2. 
. ; '*'i. ;fiok1aäi za zbornice so zavezane tudi podružnice, 
posameznikov, družb, pravnih 'ali ,drugih kolektivnih' 
oset ì^^ih 'c^ntraìe 9p nà področju druge zbornice. 

fifiótysii&'na, davek podružnih. delavnic gre na. ko
rist ''.zimnice, ад koje 'ppflrooju je.podružnica,.; •.•,;•.••',. 

3. Za odmerjenje te dokjade so. m.erodajna; določila 
člena 44. in člena 88. zakona o neposrednih davkih z 
dne 8. februarja 1928. " ;.:;: 

« ' •• . . • • • • . : > - . " i : ; ' v < - • [ -, ;•"•• • ' •'• ' • • ; " • " ' ' " ' • . . 

« , , • ; > ; ; • ; ; ' ' ; : ; - ' Г • '•":' - V » § 3 . . - . • ' ' ' ' ."•:."• ! " ' 

• :T l .Osëbe^ zavezane plačevanju đbklađe, za zbornice' 
(§••'Iv,' 2»jv k i &• iz kakršnegakoli razloga ne plačujejo 
državnega davka ali plačajo samo tolik davek, da bi zbor
nična doklada znašala manje nego '25" dinarjev,1 mprajò" 
plačati zbornici letni prispevek' 'po posebni lestvici, ki jo 
fia 'bredïof žbbifflice. :odobri bah, oziroma; za; zbornice s 
sedežem' Ф Beogradu minister za trgo'vinp in' industrijo. 

°^/^ô^je'tjâ, "obvezana javnemu polaganju računov, 
kakor tudi parobrodska podjetja in ladjedelnice vobčeV 
fefïoKïz Afër iègàkol i razloga' oproščena od, plačevanja 
davka ali uživajo kake'druge"'davčne olajšave, plačajo 
prispevek po lestvici, ki jo na predlog zbornice odobri 
ban. Maksimalni prispevek po tej lestvici ne sme biti 
večji'tflego mOOO'Bih hiti••'unašati več' nego 0-5°/oo družbe-; 
näglavnioev vložene v podjetjei in zavezane davku! 

8. Parobrodska podjetja plačajo prispëyek tisti zbor
nic^ P à t e r e področju' imajo' glavni' sedež. Âko p a je 
sedež-^orrtoïskè'paroibrodske dražbe' v področju zbornice, 
K ' n e 'meji na rnorje,' sé îHaCa'prispëvek tisti primorski 
z"btfrnïcî} <v'katéïë področju jfe .dejansko glavni k'ömfer-: 

1. Potovanju članskega1'prispevka zbornici niso za
vezane delavnice inž podjetja, kleo po določilih točke 1., 
8j,;4i 5<.ш6*,сг:48., in točke; ,1, 2., 5^ 9., 10., ČL 79.> 
zagona/ cai Jieposrednjih i i davkih , oproščena plačevanja • 
davka. ' л^.-v/ ..-ч;- . ' ' i ' ^ ! ' ' \ : ; - • "-'• .--..:;•-••-

2. Dokler velja za domača .pomorska brodarska pod
jetja in ladjedelnice ugodnost po čl. 99. finančnega za-
koiansa 4e4oTl9g8;/1929i'b oprostitvi od plačevanja doklad 
ва *tgoveke^ab|OTfaice, ne bodo plačevala tudi ne ftì-^ 
epevka v zmislu odstavka 2. § 3. • ;.. •. '! • ;••• 
>|J -8;'Motak№ ni 'Zaveteabiia dolžnosti•'• plačevanja? doklad 

ali prispev^aiHiia-ittgeVflkof industrijsko: in obrtno* zbor
nico francoska gradbena. družba Batinjol in nemška 
družba Gute HoffnungshuttVgletie del, na katera se na-
пШНвакш** dne 1^. junija 1929. in zakon z dne 20; äpri-

Državna podjetja, zavezana davku glede dobička, do> 
seženega v poslovanju s . privatnimi osebami, plačajo 
doklado na davek, ki se jim odmeri po tej osnovi. 

. . , - . • • • • • • • - - . § 6 . - / . v • •••• • ) , ' . • , • . ' • . - . ; - - , 

V krajih, v katerih se samostalno izvrševanje usluge ; 

za povračilo smatra za obrtniški posel, ?e pobira dòkluda 
od tistega davka, kateremu so taki poklici zavezam. 

• • , ; , ; . ; : , , , ч : { . ^ « 7 . , " , y : . : ' , - • : «'•••. v" :> 

1. Dokade za zbornice in prispevke, v zmislu člena 3. 
redno odmerjene, morajo pobirati državna davčna obla-
stva poleg državnega davka ter na način, predviden z 
zakonom' o neposrednih davkih, in jih /knjižiti po pred
pisih, ki veljajo za knjiženje samoupravnih doklad. Do-' 
klade,in ;prispevki dospevajo v .plačilo hkratu. z držav* 
nim davkom" ••'•"•• 

2. Glede zavarovanja, prisilne izterjave in neizterlji
vosti doklad in prispevka velja, uredba o zavarovanju, 
prisilni izterjavi4hneiztèTljivosti davkov i^ae le! no-
vembra 1928.; i tev; '1Ш00.; ' v , V ' " ' Y ' : 7 V";';';''•'.'. 

3: Davčna bblastva. morajo koncem vsakega meseca 
obračunavati Ini tiostaviti"zbornici póbraho dokladò. 

:,, 4. Redno odmerjen prispevek smejo pobirati nepo
sredno samo "zbornice ali џ- pomočjo* ali s sodelovapjom 
občinskih oblastev. V,tem primeru morajo, zbornice^bčf-, 
nam poyrniti stroške z& delo, ; kf.ee morajb^ врргдгит^по 
Ugotoviti. ...... ,'. ;. .i.t ;•> ',;.-, , -;:;••;• ••;.•.:<••; v : • 

ЉГ'y.:. .\'<- ' i : : - X - : ' / . § ai'.''::'- •'•: ^ • •> :-- - •'--'• 
Doklada za zbornice, ki je do dneva, > ko stopi ;ta' 

zakon v veljavo, odmerjena po ^dosedanjih predpisih, se 
ne odmerja naknadno po leni zakonu, temveč se bo po
birala po. že izvršeni odmeri, toda tako, kakor j e p r e d -
videnp v tem zakonu. : ' *: 

1. Ta zakon stopi v^veljavo ini dobi z^toneKc/^noc, 
ko se objavi y VSiuzbenibI ndvihahç ' '"'' '.V,,,' ", ",'.4;V" 
'" ,2, "Kp etopi tó zakon'v; veljavo,, prestanejo.уе-Цапј.у&а 

določila pfejSnjih zakonov, uredb in pravilnikov,, Џ, se 
; nanašajo na odmerjanje doklade za zbornice. 

V B e o g T a d u, dne 2. julija 1930., I. br. 20367/0. c 

Aleksander e. rv 

Minister za'irgöyino 
,..- •.:•••/ '•••-:•'• ' in industrijo: ' ' 

Jdtiaj D,emetiroViéj8,r. ' 
•.'•••••=•• ?•:-••• V i d e l • i v ' - l

: - - - v .-'• 

in pritisnil državni p62at, 
Čuvar državnega pečata 

minister p r w d ê ^ • 
• - : » . • • ' , ; • • • ' • ' • - . ; • • i ! - . ' 

: dr.M. SriSkiö 8.X, 

PredeedhiS ' : 

ministrskega sveta, " 
toinietei* i'-v ••>»•: 

-< za notranje poelećj' ; 

častni adjutant 
Njegovega ^Veličanstva 

:•••••:•• toalja,"-'«-

divižijekl general ' "•: 
Peter ZÌTkoTÌ^a.r, , 
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Mi 
Aleksander L, 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za prosveto ter. po zaslišanju predsednika Našega mi
nistrskega sveta 

Zakon 
o nostrificiranju diplom s tujih utliverz in 

visokih Sol.* 

Člen 1, 
Kdor želi, da se mu v kraljevini Jugoslaviji prizna 

diploma o akademskem dostojanstvu, doseženem na kaki 
tuji univerzi ali visoki šoli, mora svojo diplomo nostri
ficirati. 

d e n 2. 
Diplome nostrificiralo fakultete, • oziroma visoke Sole 

kraljevine Jugoslavije, ki so istovrstne ali najsorodnejše 
e tujimi fakultetami in visokimi šolami, M so izdale di
plome. Natančnejša določila o tem predpiše minister za 
prosvéto. 

Ako fakulteta, pri kateri se zahteva nostrificiranje 
diplome, smatra, da ni pristojna za nostrificiranje, pošlje 
predmet в svojimi razlogi pristojni fakulteti. Ako se tudi 
ta druga fakulteta izjavi za nepristojno, izroči predmet 
avojemu univerzitetnemu svetu, ki reši ta konflikt pri
stojnosti. Akò obstoji konflikt pristojnosti med visokimi 
šolami ali visokimi šolami in fakultetami, reši ta konflikt 
miniatw za groeveto, 

Člen 3. 
Za nostrificiranje diplom je treba predložiti fakul

teti, oziroma visoki šoli prošnjo z naslednjimi dokumenti: 
1. Potrdilo,oi državljanstvu. 
Javni.uslužbnci niso dolžni predložiti tega potrdila. 
*• spričevalo o izpitu zrelosti. 

y.
 !Ako je prosilëô opravil izpit zrelosti zunaj naše 

države,. je potrebno, da pribavi mnenje glavnega pro
svetnega sveta o tem, ali ta izpit odgovarja našemu izpitu 
zrelosti. 

3. Originalno diplomo o diplomskem izpitu ali dok
toratu. " " . " . ' ' : ~ 

Ako prosilcu diploma* še ni izdana, lahko predloži 
začasno potrdilo, ki ga izda. šola, kjer je diplomiral ali 
doktoriral, s tem, da v določenem roku predloži origi
nalno diplomo. 

4. Overitev; verodostojnosti^pj^tojn podpisa na ori
ginalni diplomi, oziroma potrdilu od strani naših diplo
matskih aliTtonzularnih oblastev. 

5. Overitev vèfò^dstòjnògtii podpisa inj>ečata naših 
diplomatskih, oziroma konzularnih oblastev od stràni 
ntzôîitrstva za zunanje jrtvari. 

6njverjèn~ prëvoH diplome, oziroma potrdila. 
7. Dokumente o teku studija v originalu in Џ.. over

jenem prevodu. Iz teh dokumentov se mora videti, koliko 
semestrov je prosilec prebil na naukih, kje in kdaj, ka
tere predmete je poslušal in katere izpite je opravil. 

• >8fažbene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 
11, julija 1930., št. 155/LVIII. 

Ô. Dva izvoda doktorske disertacije (ako gre za no
strificiranje daktorsk© diplome). , . '..-... ,,).:•-.'•. 

Fakultetski sveti smejo odstopiti od teh zakonitih 
predpisov samo tedaj, kadar gre za dovršeno univerzi' 
tetäko šolanje na univerzah države, s katero naša-kra
ljevina ne vzdržuje diplomatskih odnošajev. Edino v tem 
primeru morejo fakultetski sveti izvršiti nostrifici^nje. 
tudi ako prosilec ne predloži originalne diplome, vpp&te-
vajoč posamezne uradne dokumente, iz katerih se vidi, 
da je dovršil fakulteto. 

9. Takso, predpisano po zakonu o taksah. 

Člen 4. 
Odločbo o prošnji za nostrificiranje izda fakultetski 

svet,, oziroma svet visoke šole na podstavi ocene vseh 
predloženih dokumentov. 

Ako bi v poedinih primerih dokumenti, našteli * 
členu 3. tega zakona, ne zadoščali za izdajo odločbe, sme 
fakultetski svet odložiti nostrificiranje, dokler se po naših 
diplomatskih in konzularnih oblastvih ne dobé potrebna 
obvestila o šoli, ki je izdala diplomo. 

Č l e n 5 . - ••< 

Ako program, po katerem je prosilec dovršil svoje 
študije, ne odgovarja popolnoma programu fakultete, 
oziroma visok~è"TóIe, zaprošene zï поЖЖс1г^е","8тв 
svet te fakultete ali visoke šole. predpisati dppoJnlTSe" 
izpite in dela. Take odločbe potrebujejo odobrenja mi
nistra" za prosvéto. 

Za te izpite mora kandidat poleg takse iz zakona o 
taksah položiti za predsednika in člane izpraševalne 
komisije po ÌQQ-— Din in za zapisnikarja 50"^ Din, 
oziroma po 200-— in 100— Din, ako gre za doktorski 
izpit. '.v 

Dopolnilni izpiti se smejo ponavljati samo enkrat, 
in tò najraneje po šestih mesecih. 

Člen 6. 
Odločba fakultetskega sveta, oziroma sveta visoke 

šole na prošnje o nostrificiranju se zapiše zadaj, na ori
ginalno diplomo in zoper njo ni pritožbe. 

Vsaka taka odločba se mora dostaviti vsem; isto
vrstnim fakultetam, oziroma visokim šolam v/ državi. . 

Ako je fakultetski svet, .oziroma svet visokeTŠole 
odločil, da se diploma ne nostrificira, obvesti o tem rvse 
istovrstne in sorodne fakultete in visoke šole v državi, 
in nobena fakulteta, oziroma visoka šola ne нсч r.i.la.a^. 
no izvršiti nostrificiranje take diplome. '' 

Cletì 7. 
Na vsaki fakulteti, oziroma visoki šoli.se vtfdJ,,poseb-

\ na knjiga, v katero.se vpišejo vse odločbe o predmetu 
nostrificiranja diplom s potrebnimi motivacijami In vse
mi podatki v zvezi z nostrificiranjem vobče. 

Člen 8. , .. , . i ; i ;• •• 
Ako prosilec ne predloži originalne diplome? v zadel» 

tačke 3. tega zakona v določenem roku, se-odločba» «; 
nostrificiranju prekliče. /••;.' v ( j 

Ta preklic se. mora objaviti v >Službenih noyinah<. 
in dostaviti vsem univerzam in visokim šolam, 

'•Člen.'9. , '.',;.';," i 
Ponovna prošnja za nostrificiranje ee. more т!овШ 

j samo tedaj, ako se predložijo novi dokumenti} ttt eieer 
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edino tisti fakulteti, oziroma visoki Soli, kjer se je izdala 
itoVa odločba. ' r 

Člen 10. 'v 
; y,.* Tiiplorne tujih univerz tistih oseb, ki_ so na njih.pod-
j в^уГдгБгаце za univerzitetske ..učitelje; in asistente, ozi-' 
j tòmi' üorfcelje in asistente visokih Šol, se smajrajo, da 
' t» nostrificirane s tem izborom samim. 

' '•' ' " " ' • Č l e n 1 1 . 

Ta zakon dobi veljavno moč, kadar se objavi v 
>^užb.enih novinah«. I 

-Tedaj nehajo veljati vsi-dosedanji predpiši o nostri
ficiranju diplom tujih univerz in visokih šol, izvzemši 
določila člena 2. netunskega sporazuma o uporabi člena 
o;-rimskega, sporazuma. 

•V;Beo.g;radu>-6. dne junija 1930. 

Aleksander з. r. 
Minister za pr osveto 

. Bož. ž. Bfaksimovic s. r. 
''̂ ; ••''•'' . / , , . Videi;':. . . ; . ' ' 

in pritisnil.državni pečat, 
: čuvat državnega pedata 

minister pravde 
dr^MrSrlkić s..r.. 

. Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 
'," * kralja, 

divizijski general 
Peter Živkovid s. r. 

102. 

/••\ -'•'• '> Mi V-

Aleksander L». 

po milosti božji in narodni -volji' kralj Jugoslavije, , 

predpisujemo in proglašamo na predlog predsednika Na
gega ministrskega sveta in Našega ministra za'notranja 
P O S l O ' •'••••• '•"•'•' • • • • • • • < • • • : 

Zakon 
o îzpremembah in dopolnitvah zakona omostovnenu 
- r e d t t ^ državnem svetu in upravnih sodiščih.* 

'r':;' '' : ' ' ".'ЛГ..'.;/*1-.^" " ":.. . 0 - '"...' 
v Zadnji stavek odstavka 4. &-21. se izpreminja in se 

glasi: >Ako se je kršil zakon v1 korist posameznikom z 
okazeni,. ministrsko odločbo, banovo odločbo po §35. za
kona, o banski upravi ali z odločbo poveljnika žandarme-
rtjje ,po -členu 61,- uredbe,- o izpremembah in dopolnitvah. 
Ukona o žandarmerijekem pokojninskem fondu, tedaj se 
T interni ,države Javi kot tožilec pri državnem svetu glav-
a* kontrola;« 

§ 2 . 
Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč, ko se 

razglasi v »Službenih novinäh«. 
V Topoli, 14. dne julija 1930. ' 

Aleksander s. r. 
Predsednik 

ministrskega sveta, 
. minister 

za notranje posle, 
častni adjutant . Videl in pntisnU 

Njegovega Veličanstva x

 d r z a v n i P6«8*» 
kralja čuvar državnega pečata, 

divizijski general minister pravde 
Peter Živković s. r. dr. M. Srškić s. r. 

Predsednik 
ministrskega svetaj 

' • . . ' • • minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja, 
divizijski general 

Peter Žirković s. r. 

103. 
.... v m ' '-••', ;•.: 

Aleksander L, 
po milosti .božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

odločamo ' 
na predlog Našega ministra za zunanje posle ter po* 
soglasnosti e predsednikom Našega ministrskega sveta 
na podstavi § 37. zakona o ureditvi ministrstva za 
zunanje posle ter diplomatskih in konzularnih zastop-, 
ništev v inozemstvu z dne 25..marca 1930., 

da se ukine 
generalni konzulat kraljevine Jugoslavije 

v Saò-Paulu.* 

Naš minister za zunanje posle naj izvrši ta ukaz;1 > ••••>• 
V Beogradu, 5. dne junija 1930. Pr.,Pov. št-r 1821. 

Aleksander si r. 

Minister za zunanje, posle ..-
Dr. V, Marinković s. r. 

• f"r* >Sltör)ehe irovïtié kra^èvine JugoslàVÎjé< z 'dne 
*.:iuliia 1880, ši, 170/LXIV, 

Uredbe osredœge vlade* 
104., 

; Na predlog gg. ministrov za prosveto, notranje posle, 
gradnje,. poljedelstvo, trgovino in industrijo,;, gozde ni' 
rudnike, ter na podstavi § 45. finančnega zakona za; 
proračunsko, leto 1930./31..- • ; . , . . 

se pooblaščajo:' 
* iSlužbene novine kraljevine-Jugóslavijec z dne. 

4. julija 1930., št, 149/LV. ' " ' " " ' л ' .•" 
** >Službene novine kraljevine Jugoslavije«" z dne 

16. julija 1830., St 159/LIX, 

., i 
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1. Bani: 
da smejo odobravati pogodbe o nabavah, kakor tudi 

dela v režiji do vsote 500.000-^- Din glede vseh poslov, 
glede katerih jim pripada pravica odločbe. Do, te vsote 
smejo odobravati pogodbe o enoletnem zakupu zgradb; 

da smejo odobravati pogodbe o prodaji premične 
.državne imovine, kakor tudi izločevanje neuporabljivih 
premičnin (oprave, pribora, materiala, pohabljene ži
vine itd.), kojih vrednost ne presega vsote 100.000*— 
Din, nepremičnin državnih posestev pa, kojih letni do
hodek ne presega vsote 100.000*— Din; 

da emejo izjemoma odobravati pogodbe za prodajo 
lesa iz rednih sečenj v državnih gozdih po gospodarskem 
načrtu potom javnih licitacij do vrednosti 250.000*— Din,, 
izvzemši režijsko poslovanje. ' "• 

Vse spredaj navedene pravice, ki jih Ima ban, ima 
tudi upravnik mesta Beograda. 

Ban sme svoje pravice prenesti tudi na pomočnika 
bana s pogojem, da o tem obvesti ministra za finance 
i*i glavno kontrola 

2. Direktorji poštno-telegrafskih direkcij: 
Da smejo odobravati pogodbe za nabave poštno -

telegrafske -stroke do vsote 50.000*— Din. 
Načelnik tehniškega oddelka pri upravi mesta Beo

grada: 
da sme odobravati licitacije in izvedbo del v režiji 

za vse gradnje ,namenjene., javni uporabi, do vsote 
Б0.000-— Din. 

Seti državnih bolnic in higfenskih zavodov: Da 
emejo odobravati pogodbe o nabavah, kakor tudi dela 
v režiji do 50.000*— Din. Do te vsote smejo odobravati 
pogodbe v enoletnem zakupu zgradb. . •.-.;•.-.-. 

5. StareSine avtonomnih prosvetnih društev, rektorji: 
vseučilišč, ekonomske visoke šole. v Zagrebu, višjih pe
dagoških šol, dekani fakultet v Skoplju in v Subotici, 
predsednik srbske kraljevske akademije v Beogradu in 
Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti v Za
grebu; upravnik državne tiskarne in, upravnika-central
nih narodnih gledališč, âefi .terensko-tehniških sekcij, 
šef tehniškega oddelka pri načelstvu sreza Rasinskega, 
direktorji srednjih poljedelskih šol, starešine:; državnih 
kobllarén, poljedelskih, poskusnih in kontrolnih postaj, 
enoloških postaj, • bakterioloških postaj, serioloških za
vodov, direkcije za državno svilarstvo v Novem Sadu in 
poljedelskih poskusnih ш kontrolnih postaj v Topčideru: 

da emejo odobravati pogodbe o nabavah kakor tudi 
dela- v režiji do vsote 30.00Q->r Din. 

4. §efi: ^eanatorijev, Jnvalidskiti domov, dečjih do-
movt i*d*a?etyenih domov,, ptrtikjinik: q i *•••••-.- ; •> 

da emejo odobravati pogodbe o nabavah kakor tudi 
dela v režiji do vsote ŽS-Oob*— dinarjev. 

6. Upravniki: muzejev, knjižnic, arhivov in special
nih znanstvenih zavodov, predsednik uprave za zaščito 
industrijske svojine in upravnik osrednje uprave za 
mere in; drage kovine: .".: - •••. 

da smejo odobravati pogodbeno riabavah kakot-tüdi 
dela v režiji do»vsote 20.000*r-irdinarjev. 

" rv . л -~ *, - i- U\f* *"».'* 

8. Direktorji skednjih1 šol, direktorji'bogoslovij, ki so 
Izključno, intematsko urejena in eeA vzdržujejo jèçtû/S'l' 
denarjem iz držamega proračuna: '"',.,'.,. / ..,-, 

da, smejo odobravati pogodbe o nabavah do vsote 
6000*—. dinarjev. .-'.<• .;.. ... .ц,^ ._••!..• 

7. Vse nabave, prodaje in dela v. režiji, se. morajo 
vršiti skladno ž zakonom o državnem računovodstvu in. 
s pravilnikom za izvrševanje določil iz oddelka >3< po-' 
godbe in nabave. 

8. Naredbe za izplačilo, iz uradno angažiranih in 
otvor jenih kreditov o priliki, likvidacije tistih, nabav in; 
del, ki jih odobravajo resorni, ministri, smejo podpiso
vati bani, pomočniki.banov in upravnik mesta Beograda, 
do vsote 500.000*— Din, kolikor bi bili za tô posebej 
pooblaščeni na podstavi člena 4. pod d) uredbe o pre
nosu pravic podpisovanja odločb od ministra z dne 12. 
maja 1921. •''"'-' '•'•;'"'•' ',' ' ' (- '• '. ; 

9. To pooblastilo velja od dne objave v" »Službenih* 
novinah«. ' '-"'!.' .., ' . .'",.'... ''."•'.,' , .-v 

V B e o g r a d u , dne il.,junija 1930. .Br. 79^60/И.ј 

Minister za' iinàhcèV" '' 
dr. S. Šverljuga fc t. 

Strinjam se s sprednjo odločbo: 
j Predsednik 

niinistrskegâ sveta," K 

. •minister' .< ;•».'» 
za notranje posle, 

častni adjjî fint .. 
Njegovega VeliÖänätva :."• 

" l^f%'','''V •''''''"•' "' 
divizijski général'' 

Peter ZivkóVié's.it-:' 

1 ',."'•"..',•'.'• 1 0 5 -
Na podstavi pooblastila v § 26. zakona o banski 

upravi predpisujem 

Pravilnik 
o organizaciji in delu banskih svetov.* 

Člen. 1., :'/ 
Banskî  svet je.. posye^akd_ pr^aD^bjma, _ fa „za-Ŝ da 

na sedežu banovine. '*"""''"""""> 

• : ' •• ' • . : ' ; • • • • • • • • : : . ' • • . ' • ' •••: ' \ •:.; ' « V ' : - . ' i ^ . ' ' i q 

.: • . :'.:. :,r, .-&&%>. r:.,\ ',..,..(. .,,,:*'f,Mn *<пч 
Člane banskega sveta postavlja in zamenjuje .-.тЦ 

nieter za notranje posle izmed oseb, ki morejo s svojim 
svetom najbolje služiti iateresonj banovine, 

;.'• •.-••. v<. :,'•. i^-W:3. n 4 î > : , „; r i - ^ o - ' r i q x i O 

Увак član. ; banskega >jveja, dobi, dekret jp evßji ̂ po
stavitvi, ki mu ga izda ban dotične banovine. 

Postavitev članov banskega sveta eô" objavi v Služ
benem listu dotične banovine, kjer je tak Hat 

- >:: •'. h.- •: J ;••.- .[••• ^ . i .:•:. ••!.'..; • < • - . - . : : h Ц Г - Ј Ч Е З . , 

, •ri-..-«:-. . •'-• ,-•;•.:•! C l e t t •:•!.•• j . . , - - ; j. ...,': ry,\ .'• - :]»r,ii 

Claoi bàn-*ega' :8vetà i.'rtotrijó'Vp^'y^^ofß^a^r 
eki/ socialni in kulturni TàzVoj srëzov In^fhes^ža* SaferW' 

', eo poetavìjend, in predlagajo1 ;bàmï predstavke; ̂ kâtar|a ' , 

>. opozarjajo1 na pot-rebiië 'iâaëpé^v 1Ш'сжа£* c *»•-'*•** 
j -Posebej 'motrijo in prèàfegajò pré^M^k&\'o0p^îm/ 
? ki se nanašajo na: poljedelska posestva, dreVetöS^-po^" 

., - .Ш-*с» 

-,!,-•* >Sluïbene. novine, krralievin0/Jug<îela«ii«JR* *dn* 
•4, iuMja 1S30., St, WW* ' . , ; , . J ; G 7 I Л ,0fôi *М . « 
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sküsne in kontrolne postaje; pospeševanje živinoreje in 1 
živalstva (perutniharštva), s prirejanjem inr osnavljanjëm 
banovinskih razplodnih postaj; etrokovno izobraževanje 
kmetovalcev potem banovinskih poljedelskih šol in ob
dobnih /strokovnih tečajev; vzdrževanje in pospeševanje 
nedržavnih gozdov; osnovanje, novih m vzdrževanje ob
stoječih banovinskih bolnic, dečjih. domov, siromašnic, 
domov za starce in starke, banovinskih: zdravilišč in 
kopališč,, kakor tudi podpiranje poškodovanih po ele
mentarnih nezgodah; na, vzdrževanje obstoječih in na
pravo . novih cest ih železnic, kakor tudi vzdrževanje in 
zidanje šolskih poslopij in uravnavo rek in hudournikov; 
podpiranje strokovnega izpopolnjevanja obrtnega, trgov
skega in poselskega "podmladka; podpiranje Sokola in 
prosvetno-kulturnih in človekoljubnih društev — kakor 
tudi o vseh poslih, ki bi se v tem pogledu nanašali na 
njihov kraj. 

Člani banskega sveta morejo dajati mnenja o vseh 
teh vprašanjih tudi za oelo banovino. 

Člen 5. x 

Člani rbanskega .sveta se ne smejo vmešavati, niti 
vplivati na reševanje in Izdajanje odločb v poslih uprav
nih oblastev, niti v obče kakorkoli posredovati pri ob-
lastvih. Svoje dolžnosti člana banstega sveta smejp vršiti 
samo v sejah banskega sveta in s predlaganjem predlo
gov in predstavk v zmislu čl. 4. 

j 

Člen 6. . 
Banski svet se sestaja redpo enkrat na lelo na poziv 

/bana, in to najkesneje méeéc""dni"pr'eđTćončno ugoto
vitvijo banovinskega proračuna. Seje po tem sklicu »smejo 
trajati največ 15 dni, 

• Člen 7.v 
Ban poziva člane banskega sveta na seje sveta. 

Člen8 
Seje banskega sveta se vršo v prostorih, ki jih 

določi ban. 

Člen 9.••',""•' 
Ban vodi seje In delo banskega .sveta. 

Člen 10. 
Na vsaki seji se z oklicem ugotovi. Vn»~ " <iani so 

navzoči. • • 

Člen 11/ •.:'. ' 
' K a prvi1 seji se prečita predlog bataovlnškegapTO' 

T*^una, ki ga vhaprej pripravi Баћ. ^ Vsak"Član banskega 
eveta je pooblaščen, da izreče k njemu svoje opomnje 
In stavi predloge, omenjene v Členu 4. tega pravilnika. 

Ban zaeliSi svet zlasti o tem, katere potrebe v «rezih 
tn mestai so najnujnejše mara ve, ter po svoji presoji 
in finančni moči banovine ukrene vse, kar je potrebno, 
da se jim zadosti in da se'zagotovijo 'sredstva v pro
računu, . •' >.;:- .'''..- .-..;.. 

''•*'•:.;.'" ••'•;'.--',/ • d è a 1 2 . ::\ • r} ; : ; ; ; ; ; 

' Ko se poeveîovanîe o banovineïem proračunu dovrši, 
smejo člani banekega sveta sprožiti tail droga vip?aS«nja, 
^ še nanašajo na posle, navedene v čl. 4. tega. pravilnika, 

Člen 13. 
Ban sme po predhodnem odobrenju ministra za 

notranje posle sklicevati člane banskega »Veta n̂a Izredne i, 
seje banskega sveta, ki ne morejo trajati dalje nego •. 
Š dni, tudi o drugih važnih'prilikah, posebno v stvareh, 
ki se nanašajo na sklepanje posojil, odtujitev banovinske 
nepremične imovine, kakor tudi pri izdaji važnih uredb, 
ki bi imele močnejši finanöni efekt. 

O priliki, ko se določi dan sklW sej, se Je treba po 
možnosti ozirati na to, da ti dnevi ne pridejo v čas, ito 
so poljedelska in druga gospodarska dela v polnem 
razmahu. 

Člen 14. 
• Pomočnik bana in načelniki oddelkov banske uprave 
smejo biti navzoči na sejah banskega sveta. Ban lahko 
pozove tudi druge referente, da so navzoča na teh sejah. 

Zapisnikarja S pomožnim osebjem za pisanje zapis
nika o delu banskega sveta določi ban iz vrst uradnikov 
banske uprave. 

Člen 16. 
Člani banskega sveta so dolžni redno prihajati na 

seje banskega sveta. 

Člen 16. 
Banski svet ne more delovati, ako ni navzoča vsaj 

polovica njegovih članov. 

: '" ' ." ' ' Clen.17. ' ' ! V""'' 
Razen oseViz člena 14 tega pravilnika in predstav* 

nikov nadzornega oblastva ne sme nikdo drug biti. na
vzoč na sejah banskega sveta. 

Člen 18. 
Vsak član banskega eveta »me govoriti, àko dòbr 

besedo, samo o predmetu, bi je na dnevnem redu. 

"• Člen 19. • ' "-'l 
Ban lahko odredi: 
1. da nikdo o Istem predmetu ne more govorit» 

večkrat nego dvakrat in i( -•••••• 
2. da se čas govora omeji. •» 

Clèn 20. 
O delu banskega .sveta se piše zapisnik in v nJega 

se vpisujejo vsa izrečena mnenja. Ban lahko odredi, da 
=se glasuje o predmetu, ki je predložen bahskemu svetu, 
•in rezultat se vpiše v zapisnik. 
• ; Glasovanje se vrši s sedanjem in vstajanjem. Za-
pisnik podpisuje bftn, in zapisnikar. 

:•:•=: . .. ••-. cien'2i.'-' ••;":'••.'•. ./ 
I Članom banskega sveta, za katere se z oklicem ugo--
' tovi, da eo navzoči na sejah sveta, «pripada dpevnica v 
i višini dnevnice uradnikov I. kategorije tretje skupine. 
iOntm.pa, ki niso 14 kraja, kjer se vršf seje, pripada. 
; poleg dâevnlce 1tidi potelna uradnika te kategorije In 
| skupine in dnevnica zä Čas potovanja za prihod na seje 
'ia pjovrateto . ; . ;, 

i ' . . . . .„ ... . Öen 22. .""' 
Vsi izdatMi Izdani za poslovanj«; banskega svetV 

gredo na breme banovinskega proračuna. 

ШшШљ 
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Öten 23. 
Ta pravilnik ee lahko izpremeni in dopolni z odločbo 

jninietra za notranje posle. 

Cl©n24 
Ta pravilnik stopi v veljavo od due, ka^i.ga se 

razglasi v >Službenih novinah«. 
V B e o g r a d u , 3. dne junija 1930. br. 35.760. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja, 
divizijski general 

Peter Živković s. r. 

106. 

Dopolnitev pravil 
o opravljanju strokovnih državnih izpitov uradnikov 

ministrstva za poljedelstvo/ 

- Gospod minister za poljedelstvo je izvolil pod štev. 
17.113/1. z dne 25. marca 1930. odločiti: 

Da se po členu 5. pravil o opravljanju strokovnih 
državnih izpitov za uradnike ministrstva za poljedelstvo 
Štev. 7600 z dne 26. februarja 1925. doda, nov člen 5. a, 
tki ee mora glasiti: 

>KomasaciJ9kà poverjeniki morajo imeti državni stro
kovni izpit, predpisan za poiitično-upravne uradnike prve 
kategorije ministrstva za notranje posle po pravilih in 
programu štev. 50.235/25. Tega izpita pri prestopu v re-
eor ministrstva za poljedelstvo ni treba opravljati tistim 
politično-uprevnim uradnikom-pravnikom ministrstva za 
notranje posle, ki so že ali so že bili na položaju po-
litično-upravnih uradnikov pomožnih in glavnih skupin 
I. kategorije.« 

Ta dopolnitev stopi v veljavo od danes. 
V Beogradu, 25. dne marca 1930. K. štev. 17.113/1. 

* Po pooblastilu 
ministra za poljedelstvo 

pomočnik 
' M. SretenoTié s. r. 

107. 
Usvajajoč predlog predsednika uprave za zaščito in

dustrijske svojine, ter na podstavi člena 54. zakona o 
civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih pred
pisujem te-Ie 

izpremembe m dopolnitve 
v pravilniku o opravljanju državnega strokovnega 
izpita uradnikov uprave za zaščito industrijske 

svojine.** 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavija z dne 
z dne 9. julija 1930, št. 153/LVIL 

** >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
9. julija 1930., št. 153yLYII. 

V členu 4., oddelku I., točka 2., se črta odstavek a), 
ki se glasi: >Ustava kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev«; 

v odstavku b) istega člena in oddelka se črtajo be
sede: >Zakon o obči upravi« in >Uredba o razdelitvi 
države na oblasti«, vstavijo pa se v začetku tega odstavka 
besede: >Zakon o kraljevski oblasti in vrhovni državni 
upravi, zakon o ureditvi vrhovne državne uprave, uredba 
o razdelitvi predsedriištva ministrskega svetain ministr
stev na oddelke, zakon o nazivu in razdelitvi kraljevine 
na upravna področja, zakon o notranji upravi, zakon o 
vrhovnem zakonodajnem svetu in komisijah strokovnja
kov pri ministrstvu pravde, in zakon o banski upravi«. 

! Odstavki b), c), č) in d) istega člena in oddelka, 
točka 2., dobijo označbe po vrsti a), b), c) in Č). 

V členu 4., oddelku II., odstavek a), se črtajo besede: 
>Ustava kraljevine Srbov* Hrvatov in Slovencev, zakon ò 
obči upravi in uredba o razdelitvi .države na oblasti«, 
vstavijo pa se v začetku tega odstavka besede: >Zakon o 
kraljevski oblasti in vrhovni državni upravi, zakon o 
ureditvi vrhovne državne uprave, uredba o razdelitvi 
predsedništva ministrskega sveta in ministrstev na od
delke, zakon o razdelitvi kraljevine na upravna področja, 
zakon o notranji upravi,'zakon o vrhovnem zakonodaj
nem svetu in komisijah strokovnjakov pri ministrstvu 
pravde, in zakon o banskj upravi«. 

V členu 6. se črta točka 1., ki se glasi: >TJstava 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev«. 

V točki 2. istega člena se črtajo besede: >obče odred
be o organizaciji državne uprave (zakon o obči upravi, 
uredbe o razdelitvi države na oblasti)«, vstavijo pa se 
besede: >zakon o kraljevski oblasti in vrhovni državni 
upravi, obče odredbe o organizaciji državne uprave (za
kon o ureditvi vrhovne državne uprave, zakon o nazivu 
in razdelitvi kraljevine na upravna področja, in zakon o 
banski upravi)«. 

Točke 2., 3. in 4, istega člena dobijo označbo po vrsti 
1., 2. in 3. 

V tretjem odstavku člena 19., v členu 22. in v členu 
23., odstavek 1., se zamenjujeta besedi »administrativni 
oddelek« z besedama >obči oddelek«. 

Te izpremembe in dopolnitve veljajo od dne razglasi
tve v >Službenih novinah«. 

V B e o g r a d u, 27. dne Junija 1930. Pr. št. 1067. 

Minister za trgovino in 
industrijo 

Juraj Demetrovié s. r. 

108. 

Na podstavi § 22. zakona o kontroli zdravil biološke
ga izvora predpisujem v sporazumu z ministrom za finan
ce in z ministrom za trgovino in industrijo 

J^avilnik 
o dajanju dovoljenj za proizvajanje bioloških 

•proizvodov.* 

••*'.-:. Ö e n Ï , ' ; 

Kadar se zahteva 'dovoljenje za proizvajanje zdravil 
biološkega izvora, določenih za prodajo ali uporabo pri 

• >Službene novine kraljevine ' Jugoslavije« z dne 
9. julija lösest . 163/LW* 
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ljudeh, ali da se dobi podaljšanje dovoljenja, se vloži 
prošnja na ministrstvo za trgovino in industrijo po pri
stojni banski upravi. 

Prošnja mora obsegati: 
1. Rodbinsko in rojstno ime, oziroma firmo prosilca 

in njegovo bivališče; ako jih je več, pa vsakega izmed 
njih; 

2. točno označbo proizvodov, za katere se zahteva 
dovoljenje proizvajanja; 

3. obvezo prosilca, da se bo ravnal po vseh predpisih 
zakona o kontroli zdravil biološkega izvora ter uredb in 
pravilnikov, izdanih na njegovi podstavi; 

4. datum in prosilcev podpis. 
Prošnji se mora priložiti: 
1. dokaz, da je prosilec specialist za imunologijo in 

serologijo; y 
' 2. spisek strokovnega osebja, ki bo zaposleno pri 

proizvajanju z dokazi strokovne izobrazbe tega osebja; 
3. načrti zgradb z laboratoriji in stajami za živali, 

kakor tudi program o ureditvi, vodstvu n redu v zavqdu. 

Člen 2. 
Na osnovi predložene prošnje mora banska uprava 

zvesti postopek po določilih zakona o obrtih (delavnicah) 
(za odobrenje delavnice in naprav. Pri tem postopku 
mora sodelovati kontrolni urad, ki mora podati svoje 
mnenje o celi uredbi, aparaturi in drugih okolnostih, 
važnih s sanitetskega stališča. 

'' Ko izvede ta postopek, predloži banska uprava proš
njo in vse spise, ki se nanašajo na postopek, s svojim 
mnenjem ministrstvu za trgovino in industrijo. 

Člen 3. 
Na prošnjo izda odločbo minister za trgovino in 

industrijo- in predhodnem sporazumu z ministrom za so
cialno politiko in narodno zdravje. 

Dovoljenje, ki se izda, mòra obsegati: 
1. Ime (firmo) podjetja, kateremu se izda; 
2. točno označbo proizvodov, kojih proizvajanje se 

dovoljuje; 
3. pogoje, pod katerimi se dovoljuje delo podjetja; 
4. klavzulo, da je imetnik dovoljenja zavezan, da se 

tavno po zakonu o kontroli zdravil biološkega izvora, 
kakor tudi po vseh uredbah in pravilnikih, izdanih na 
njegovi podstavi, in da se dovoljenje more občasno od
vzeti ali popolnoma uničiti, ako proizvajalec krši zako
nite predpise; 

6. čas, kako dolgo traja dovoljenje. 

Člen 4. 
Tuje firme lahko uvažajo svoje proizvode pò svojih 

zastopnikih. Za to se morajo zahtevati posebna dovoljenja 
tako, kakor je določeno v členu 1. in 2. 

.••'-...vh ••-,., .; ČlenB. 

•- rAEb se dovoli uvoz, izda dovoljenje po členu 3. mini
strstvo za trgovino in industrijo po prehodnem sporazumu 
2 ministrom za socialno politiko in narodno zdravje. 

člen 8, 
Dovoljenja iz člena 3. in 4. se izdajo Sele potem, Ko 

*o se placale pristojbine, predpisane: s pravilnikom. 

Člen 7. 
Imetnik dovoljenja mora svoje delo prilagoditi tudi 

novim odredbam, ki bi jih minister za socialno politiko 
in narodno zdravje smatral za potrebno izdati na podstavi 
zakona, za to pa nima pravice do nikake odškodnine. 

v 

Člen &. 
Določila za proizvajanje. 
Proizvajalec se zavezuje, da bo imel po § 3. zakona 

o kontroli zdravil biološkega «izvora zadostno število 
strokovnega osebja, prostorov in potrebnega materiala, 
da more po vseh predpisih znanosti proizvajati prepa
rate, za katere ima dovoljenje. 

Proizvajalec mora izvrševati vsa določila o kontro
liranju, preizkušanju in titraciji bioloških preparatov, 
voditi stalno in točno zapisnike o vsakem posameznem 
proizvodu serije in steklenice, določenem za prodajo, 
kakor tudi o izvršenih poizkusih na njih tako, da se 
more državni kontrolor lahko o vsem prepričati, in pro
izvajalec mora pustiti vsak čas državnega kontrolorja v 
vse svoje prostore, ki mu služijo za proizvajanje, da jih 
more prekontrolirati in se prepričati o načinu dela, me
todah, načinu preizkušanja, zamotavanju in napolnjeva
nju, da mu more vzeti izvestno količino vsakega pre
parata po zakonitih določilih za preizkušanje. 

Proizvajalec mora obvestiti kontrolni urad in mini
strstvo za socialno politiko in narodno zdravje o vseh 
izpremembah v osebju, prostorih in preufejevanju za
voda, menjanju metod dela in drugo od dne zadnjega 
poseta državnega kontrolorja. 

Proizvajalec mora poslati na zahtevànje kontrolnega 
urada vzorce posameznih serij in preparate, kakor tudi 
vse ostalo, kar je predpisano. Proizvajalec se zavezuje, 
da bo izvrševal vse predpise, ki so izšli o'kontroli bio
loških preparatov in ' ki bodo predpisani TI* nódstavf 
zakona 

Člen 9. 
Proizvajalec se mora zavezati, da se bo • poW-aval 

odredbam državnega kontrolnega urada. 

Člen 10. 
Dovoljenje za proizvajanje se izdaja eni ošfebi in za 

en kraj. Dovoljenje se ne more prenesti. Ako posamezna 
ustanova hoče izpremeniti kraj proizvajanja, mora zahte
vati ponovno dovoljenje. 

Členil . 
Sola narodnega zdravja v Zagrebu in centralni hi

gienski zavod v Beogradu nista dolžna vložiti prošnje za 
dovoljenje proizvajanja, uvoza in izvoza zdravil biološke
ga izvora. 

Člen 12. 
Ta pravilnik" velja od dne razglasitve v >Službenih 

novinah«. 

' V Beogradu, 4. dne junija 1930. S. št. 7417/30. ' 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje: 

• Nikola Preka s. r* • 
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109. 

Na podstavi člena 54. zakona o civilnih uradnikih 
in ostaliìi državnih uslužbencih predpisujem ta-le 

pravila 
za opravljanje državnega s t rokovnega izpita urad

nikov p isarne kral jevskih redov.* 

Člen 1. 
Za prehod iz pripravnih v pomožne skupine uradni

kov pisarne kraljevskih redov se ustanavljajo državni 
etrokovni izpiti za uradnike vseh treh kategorij. 

Izpiti 66 opravljajo v pisarni kraljevskih redov. 
Komisijo za izpraševanje sestavljajo: za prvo in 

drago kategorijo pet članov, za tretjo kategorijo pa trije 
člani. Najstarjši član komisije predseduje. 

Člen 2. 
Začetkom vsakega leta postavi predsednik ministr

skega sveta za tekoče leto člane komisije, njihove na
mestnike in zapisnikarja izmed uradnikov vrhovne 
državne uprave, 

Člen 3. 
Za uradnike I. in II. kategorije so izpiti pismeni in 

Bstni, za uradnike III. kategorije pa samo ustni. 
Pismeni izpit sestoji iz ene praktične naloge v ob

segu programa ustnega izpita ter traja največ dve uri 
brez prekinitve ter pod nadzorstvom enega izmed članov 
komisije. 

Kandidat se sme pri izdelovanju naloge posluževati 
yseh potrebnih zakonov. 

Člen 4. 
' Program1 ustnega izpita se deli po skupinah in se

stoji iz teh-le predmetov: 
A) Za uradnike I. in II. kategorije: 
I. Zakon o kraljevski oblasti in vrhovni drž. upravi; 
zakon o ureditvi vrhovne državne uprave; 
zakon o ureditvi predsedništva ministrskega sveta 

z uredbo o razdelitvi na oddelke predsedništva ministr-
ekega aveta in ministrstev, 

II. organizacija pisarne kraljevskih redov; 
zakon o redovih in svetinjah: 
a) obči in medsebojni čin odličij, 
ib) ustanavljanje redov in svetinj, 
c) likvidacija ukaza z vsmi posameznostmi; 
zakon o taksah, kolikor se tiče pisarne kraljevskih 

redov, in važnejša določila. 
I II . Zakon o glavni kontroli; 
zakon o državnem svetu in upravnih sodiščih; 
zakon o nazivu in razdelitvi kraljevine na upravna 

področja; 
zakon o notranji upravi in zakon o banski upravi. 
IV. Zakon o organizaciji finančne uprave; 
zakon o civilnih uradnikih in ostalih državnih usluž

bencih z uredbo, o razvrščanju uradnikov; 

• >Službene novine kraljevine Jugoslavije? z dne 
11. julija 1930., št, 155/LVIIL 

zakon o dosegi pravice do osebne pokojnine držav
nih uslužbencev in uslužbencev državnih prometnih 
ustanov, kakor tudi o odpustnini takih uslužbencev in 
pogodbenih uradnikov ter dnevničarjev in vsi drugi 
predpisi specialnih zakonov, ki uravnavajo osebna raz
merja državnih uslužbencev. 

V. Zakon o državnem računovodstvu s pravilnikom 
za izvrševanje določil »B« pogodbe in nabave; 

uredba o povračilu potnih in selitvenih stroškov 
civilnih državnih uslužbencev; 

najpotrebnejše znanje iz državnega knjigovodstva; 
manipulacija v arhivu: zapisnik, register, odprava, 

spajanje (spisov), îascikuliranje. 
Za uradnike III. kategorije: 
I. Najvažnejša določila iz zakona o kraljevski oblasti 

in vrhovni državni upravi, zakona o ureditvi predsedni
štva ministrskega sveta, zakona o nazivu in razdelitvi 
kraljevine na upravna področja in zakona o uradnikih. 

I. Glavna določila zakona o taksah, kolikor se nana
šajo na taksiranje prošenj, prilog, prepisov, izdajanje 
potrdil itd. 

III. Temeljito poznavanje in organizacija arhivskih 
poslov. 

Člen 5. 
Na ustnem izpitu mora dobiti kandMat vprašanja 

iz vseh skupin predmetov, toda izpraševanje kandidata 
I. kategorije se vrši v širšem obsegu nego kandidatov 
II. kategorije. 

Po dovršenem izpitu se kandidat oceni: izpit opravil 
z odliko, izpit opravil soglasno, izpit opravil z večino 
glasov, izpita ni opravil. 

Odločbo komisije o rezultatu izpita priobči pred
sedujoči kandidatu takoj in mu izda potrdilo, ako je izpit 
opravil, podpisano od vseh članov izpraševalne komisije 
in zapisnikarja, poročilo o dovršenem izpitu pa predloži 
predsedništvu ministrskega sveta . 

Rezultat izpita se vpiše v Uslužbenski list. 

Člen 6. 
Kandidat, ki ni opravil izpita, ga sme ponavljati po 

treh mesecih, kdor ga pa drugikrat ne opravi, ga sme 
delati samo še enkrat in sicer po preteku enega leta od 
dne drugega izpita. 

Člen 7. 
Pravica do opravljanja državnega str * 

se doseže po dveh letih pripravniške služLe n. 
delati do konca tretjega leta. 

Člen 8. 
Dan izpita določi predsedujoči. 

Člen 9. 
lzpraševalna komisija piše zapisnik, v katerega se 

vpiše kraj in dan izpita, priimki, imena in zvanja članov 
komisije, zapisnikarja in kandidatov, kakor tudi rezultat 
izpita. 

Zapisnik podpišejo vsi člani izpraševalne komisije 
in zapisnikar, hrani pa se v arhivu pisarne kraljevskih 
redov, 

. *- * . Člen 10. 
Pri preHodu iz drugih strok' v eluïbo pisarno kra

ljevskih redoy odloči predsednik ministrskega sveta po 
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členu 64. zakona o uradnikih, ali in katere predmete, 
predpisane s tem pravilnikom, morajo opraviti dotični 
kandidati. 

Cleo 11. 
Izpraševalna komisija za leto 1930. se določi takoj, 

čim stopijo ta pravila v veljavo. 

Člen 12. 
Članom izpraševalne komisije in zapisnikarju pri

pada nagrada po pravilniku o nagradah članov in zapis
nikarjev izpraševalndh odborov D. R. Br. 72.100 z dne 
4. junija 1927. 

Člen 13. 
Ta pravila stopijo v veljavo od dne, katerega se 

objavijo v »Službenih novinah«. 
V B e o g r a d u , 8 . dne julija 1930. Ad br. 1453. 

Predsednik 
ministrskega sveta. 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja, 
divizijski general 

Peter Živković s. r. 

110. 

Izpremembe in dopolnitve 
pravilnika o uporabi potniških državnih avtomo

bilov. Št. 6101/26.* 

Na podstavi člena 2. zakona o izpremembi zakonskih 
določil, s katerimi se predpisuje zasliševanje ali odloče-
vanje ministrskega sveta, oziroma soglasnost finančnega 
odbora narodne skupščine z dne 27. januarja 1929., je 
predsednik ministrskega sveta na predlog ministra za 
finance ter po zaslišanju ministra brez portfelja, ministra 
za gozde in rudnike in ministra pTavde pod št. 25.487/1. 
z dne 10. junija 1930. odločil, da se pravilnik o uporabi 
potniških državnih avtomobilov štev. 6101/126 (»Službene 
novine« št. 53-XVI. z dne 9. marca 1926.) izpremeni in 
dopolni na naslednji način: 

Člen 1. se izpreminja in se glasi: 
»Pravico do brezplačne uporabe državnih potniških 

avtomobilov imajo predsednik ministrskega sveta, mi
nistri, bani, upravnik mesta Beograd in šef zagrebške 
policije.« 

II . 
V členu 2. se dodaja nov — tretji odstavek, ki se 

glasi: 
»Bani, katerim je potem, ko je stopil v veljavo zakon 

o nazivu in razdelitvi kraljevine na upravna področja, 
pripalo več državnih potniških avtomobilov, odstopijo te 
avtomobile po posebni naredbi predsednika ministrskega 
sveta v prvi vrsti tistim banom, ki za sebe nimajo dr

žavnega avtomobila, potem listini okrožnim inšpektorjem 
lastnega področja, ki bi se zavezali, da jih bodo vzdrže
vali in popravljali iz povračil, ki jim po zakonu pripa
dajo za čas službenih potovanj, in nazadnje tistim banom, 
katerim so avtomobili potrebni za inšpektorje njihovega 
področja.« 

III. 
V členu 11. se namesto besed »Velikih županov« 

postavlja »banove. 

IV. 
Te izpremembe in dopolnitve veljajo od 5. dne ok

tobra 1929. kot od dneva, katerega je stopil v veljavo 
zakon o nazivu in razdelitvi kraljevine ' na upravna 
področja. 

Štev. 25.467/1. — Iz ministrstva za finance, obči oddelek, 
z dne 10. junija 1930. 

111. 

Na osnovi §§ 15., 21., odst. 1., § 30. in § 127. zakona 
o organizaciji finančne uprave predpisujem sledeča 

navodila 
za izvedbo organizacije finančne kontrole.* 

I. 

Razporeditev finančne kontrole v glavne oddelke in 
oddelke izvaja pristojni pomočnik ministrstva za finance. 

Glavni oddelki in oddelki so aLi celinski ali 
pomorski. 

A) Celinski so: 
1. notranji, ki so razvrščeni v notranjosti ozemlja; 
2. obmejni, razmeščeni na meji ali vzdolž obmejnih 

rek in jezer; 
3. obalni, ki so razmeščeni na obali, a niso preskrb

ljeni s čolni; 
4. obalno-pomorski, razmeščeni na obali in preskrb

ljeni s čolni. 
B) Pomorski so oni, ki so nastanjeni na parnikih 

in motornih ladjah. 
3. Področje posameznih glavnih oddelkov in oddel

kov določa pristojni finančni direktor, ako ni s temi 
navodili ali • z razporedom samim drugače predvideno. 

4. Glavni oddelki in oddelki se lahko ustanovijo 
samo tedaj, če imajo najmanj tri zvaničnike. V i&tern 
kraju in njegovi neposredni okolici sme obstojati samo 
en celinski glavni oddelek ali oddelek. Ako pa zahteva 
potreba službe, se smejo osnovati y enem in istem kraju 
in njegovi neposredni okolici, ali v raznih krajih nji
hovega področja pododdelki, katerim se prideljujejo 
uslužbenci glavnega oddelka ali oddelka za stalno službo. 
V prvem primeru se bodo ustanavljali pododdelki zlasti 
pri carinarnicah, katerim je potrebno stalno prideliti 
večje število uslužbencev, ali pri industrijskih podjetjih, 
ki so pod stalnim finančnim nadzorstvom, za kar je 
potrebno večje število uslužbencev; v drugem primera 
pa tedaj, kadar zadostuje za stalno službo tudi manjše 
število uslužbencev, ne obstoja pa potreba za ustanovitev 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
u, julija must* тшлЈ» 

* »Službene novine 'kraljevine Jugoslavijec z dne 
.1.6,.julija, 19304 št, Ì591LIX, 
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'oddelkov, ali kadar važni službeni intresi zahtevajo (zla
sti v obmejnem pasu), da vodi službo in jo nadzira; ne-
glede na število uslužbencev v posameznih oddelkih, en 
sam starešina. 

Pododdelki se ustanavljajo z razporedom. 
v 5. Glavni pomorski oddelek ima svoje pododdelke 

na patrolnih ladjah, ki so jim določene postaje v raz
poredu. 

6. P o d o d d e l k i se imenujejo po svojem glavnem 
oddelku oziroma oddelku z označbo, kje so, n. pr. > Glavni 
oddelek f. k. Split — pododdelek Vranjic«, ali > Glavni 
oddelek f. k. Zagreb — p o d o d d e l e k tovarna ocetne 
kislinec; ali >Glavnd oddelek f. k. Beograd — p o d o d 
d e l e k Glavna carinarnica«; ali >Glavni pomorski od
delek Oplenac — p o d o d d e l e k PB1 Sušak«. 

7. V vsakem p o d o d d e l k u se določi za vodjo z 
oblastjo vodje patrole uslužbenec, ki je po činu najsta
rejši. V p o d o d d e l k i h , ki so posebno važni za služ
bo, se smejo postaviti za vodje tudi uradniki finančne 
kontrole. 

n -
1. Oddelki vrSijo službo samostojno in eo v tem 

pogledu neposredno podrejeni finančnim direkcijam. V 
pogledu nadziranja in pregledovanja oddelkov pa so 
jim samo tedaj neposredno podrejeni, ako niso po teh 
navodilih oziroma po razporeditvi podrejeni neposred-
njemu nadzorstvu glavnih oddelkov. 

2. Korespondenca med finančnimi direkcijami in 
oddelki in obratno se vrai brez posredovanja glavnih 
oddelkov. 

3. P o d o d d e l k i pri carinarnicah vršijo službo 
po navodilih in naredbah upravitelja. carinarnice. Delo
krog službe teh- p o d o d d e 1 k o y je: kontrolna pomož
na služba v carinskih skladiščih, čuvanje carinskih ob
jektov in carinskih blagajn bodisi podnevi ali ponoči; 
pomožna služba pri carinskih operacijah; spremljanje 
vlakov, ladij, carini podvrženega blaga; denarnh poši-
ljatev; sploh opravljanje vseh poslov, ki so v zvezi s 
kontrolno službo. Izjemoma se sinejo zvaničniki, ki so 
dodeljeni p o d o d d e l k o m pri carinarnicah, na zahtevo 
odseka za carine in z odobrenjem občega .odseka finanč
ne direkcije, uporabljati tudi za carinsko-manipulacijske 
posle; s tem nazivom je mišljeno zlasti vodenje skla
diščne knjige, raznih kontrolndkov in drugih carinsko-
tehničnih zapiskov itd.; to pa samo tedaj, ako za te posle, 
ni na razpolago carinsko-manipulacijske moči. 

Za službo v p o d o d d e l k i h pri carinarnicah se 
ne smejo uporabljati začasni pripravniki, drugače pa se 
naj uporabljajo prvenstveno sicer p i s m e n e j š i , pa 
M. zunanjo službo finančne kontrole fizično manj spo
sobni, zlasti starejši zvaničniki, M zaslužijo, da ee jim 
radi olajšav dodeli taka služba. 

Po načelih, navedenih v prednjem odstavku, naj ee 
uporabljajo zvaničniki predvsem tudi za delo v splošnih 
odsekih finančnih direkcij, na glavnih oddelkih, pri 
katerih obstoja radi njihove važnosti potreba po stalnih 
močeh za pisarniško delo, kakor tudi pri. pododdelkih 
pri industrijskih podjtejih, ki eo podvržena stalnemu 
finančnemu nadzorstvu; sploh v krajih, kjer je dana 
možnost šolanja otrok v rokodelstvu, obiih itd., v stro
kovna srednjih ali višjih šolah. Vendar pa. se morejo 
taki zvaničniki uporabljati-od časa do časa tudi za zu
nanjo. elužbPj zjaeti tedaj,, kadar, je. za. to E°trebnq večje 

število zvaničnikov radi izvršitve1 kakega posebnega 
službenega zadatka-

5. Število zvaničnikov pri p o d o d d e l k i h , ome
njenih v prednjih odstavkih 3. in 4., kakor tudi zvanič
nikov, ki so zaposleni v splošnih odsekih • -finančnih 
direkcij in v glavnih oddelkih, se določa v razporedu 
in se sme zvišati samo po dokazani dejanski potrebi, 
in ako je bila poprej odobrena izprememba v razporedu. 

m, .,';';*;:; \ '. 
Neposredno nadzorstvo glavnega- oddelka nad dode

ljenimi mu oddelki, predvideno. V; poglavju II., odst. 1. 
teh navodil, obsega: 

1. skrb za pravilno in točno (namenu odgovarjajoče) 
opravljanje službe; ' ' ••' '•' 

2. dajanje navodil in naredb obmejnim oddelkom 
glede opravljanja obmejne službe, ki jo mora intenzivno 
nadzirati starešina glavnega oddelka z večkratnim oseb? 
nim obhodom mejne črte; 

3. pažnjo na vse dogodke na meji in v obmejnem, 
pasu; 

4. sporazumevno s sosednjimi glavnimi oddelki radi 
uspešnejšega opravljanja redne službe, oziroma radi so
delovanja pri izvedbi kakšne, posebne naloge, pri čemer 
naj starešine pazijo za to, da podvzamejo skupne akcije, 
s koncentriranjem uslužbencev iz vseh ali iz posameznih 
oddelkov, ki so jim dodeljeni, ako se izkaže to za po
trebno (n. pr. z blokiranjem izvestnih obmejnih sektorjev 
ali posameznih vasi in krajev na meji ali v notranjosti, 
z zasledovanjem, močnejšim zastraženjem itd.); 

5. nadzorstvo nad vedenjem zvaničnikov v službi-in 
, zunaj nje, nad vzdrževanjem reda v kasarnah in- skupnih-
menažah (obednicah), nad oblačenjem, sploh nad. izva»-
janjem vseh obstoječih predpisov; ob enem naj dajejo 
potrebna obvestila in pojasnila glede pravilnega izvrše
vanja službe; 

6. disciplinske poizvedbe, preiskave in izsledbe. ' 

IV. 
1. Morska obal s pripadajočimi otoki in teritorialnimi 

vodami je razdeljena na sedem obalnih sektorjev. Meje 
in postaje teh sektorjev so določene v razporedu.. ; 

2. Za izvrševanje carinskega nadzorstva finančno « 
kontrolne službe v morskem področju posameznih obal
nih sektorjev služijo ladje finančne kontrole, ki se 
delijo na: 

1. parnike, 
2. motorne ladje, : • ., 
3. patrolne ladje (s stalnim motorjem), 
4. patrolne čolne (s pomožnim motorjem), 
6. obalne čolne (brez motorja)^ 

od kojih se oni pod 1. in 2. označujejo z imenom, ostali: 

pa z začetnimi črkami vrste ladij, ki ji pripadajo, i n e 
posebnimi arabskimi številkami za -vsako posamezno 
vrsto (n. pr. PB 12, PC 26, DC 34). '.. .._•• . 

3. Izjemoma se smejo tudi oddelkom:na pobrežju 
rek in jezer 'dodeEti ladje finančno kontrole, če je za to 
potreba. 

4. Za parnike, motorne in patrolne lâdïe je prIpaiđ-; 

nostra luka Split . . . . . ; / . 
б. V službeni delokrog glavnega loomörisk^ga,oddelka' 

spada celokupno področje vseh obamih sektorjev. Parnik, 
na katerem je. nastanjen glainj pomorski oddelek,'fana 
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svojo postajo v Splitu. Obalni sektorji za posamezne 
parnike in motorne ladje, oziroma postaje za posamezne 
patrolne ladje, se določijo v razporedu. 

6. Pododdelki (ekspoziture, detachementi) glavnega 
pomorskega oddelka na postajah^ kjer ni obalnih od
delkov, .bodo vršili službo v obalnem področju, ki jim 
ga odredi primorska finančna direkcija, če spadajo te 
postaje v njeno teritorialno pristojnost, pri čemer naj se 
upošteva, da se ne bó vršila služba v obalnem področju 
na škodo pomorski kontrolni službi. 

T. Glavni pomorski oddelek ima v Splitu tudi pisarno 
s skladiščem vseh ladijskih potrebščin in pogonskega 
materiala, ki se ji dodeli en uradnik in en zvaničnik 
finančne kontrole. Iz skladišča se preskrbujejo vse ladje 
po zahtevah, ki jih odobri starešina glavnega pomor
skega odelka. Zahteve za patrolne in obalne čolne se 
vlagajo pri glavnem pomorskem oddelku po pristojnem 
oddelku, čigar starešina overi upravičenost zahteve. Na
tančnejša določila za preskrbovanje skladišča in njegovo 
upravo predpiše primorska finančna direkcija, oziraje 
ee na načelo, da se naenkrat zagotovi celokupna letna 
potreba skladišča. Za izdelovanje in popravila ladijskih 
pritiklin bodo skrbeli, v.kolikor je to mogoče, uslužbenci, 
ki .so vkrcani na parnikih in motornih ladjah. 

. 8. Znesek za povračilo odsekom, predvideno s čle
nom 55. in 56. zakona o organizaciji finančne kontrole, 
razdeli ministrstvo za finance (obči oddelek) na glavni 
pomorski oddelek in pomorske oddelke. 

9. Za vsak posamezni obalni sektor se vodi tudi po
seben službeni dnevnik glede aktov, ki se nanašajo na 
okolnosti, podatke in naredbe, merodajne za opravljanje 
službe v dotičnem sektorju; Ob priliki zamenjave parnika 
ali rqotorne ladje kakor tudi prenosa pomorskega oddel
ka, iz enega sektorja v drugega naj izroči njegov povelj
nik svojemu nasledniku ta službeni dnevnik z akti in 
naj-ga obenem tudi ustmeno obvesti o odredbah, ki so 
posebno važne za opravljanje službe v tem sektorju. 

10. Starešina glavnega pomorskega oddelka skrbi za 
enakomerni postopek,pri vzdrževanju ladij, vodi celokup
no pomorsko in kontrolno službo ter nadzira izvrševanje 
te službe in je v tem pogledu neposrednji starešina vseh 
pomorskih oddelkov.,Do dvajsetega dne v mesecu mora 
predložiti primorski finančni direkciji načrt o razporedu 
službe za vsak naslednji mesec. Finančni direktor more 
ta' načrt ali takój ali tekom meseca izpremeniti. Izvršene 
izprèmembe priobči glavnemu pomorskemu oddelku radi 
njihove izvedbe, kolikor zaradi nujnosti ni treba obvestiti 
tudi onega, ki se ga tiče ta izprememba. Izpremembe v 
načrtu sme izvesti tudi sain starešina glavnega pomor
skega oddelka, toda njegova dolžnost je, da predloži isto
časno finančni direkciji obrazloženo poročilo. Ob razpo
redu službe, odnosno tekom meseca, se smejo ladje, ki 
so/določene za redno službo v posameznih sektorjih in na 
postajah pododdelkov, menjati samo začasno in le v pri
meru dejanske službene potrebe. Razpored po tem načrtu 
te strogo zaupne narave. 

'11.' Starešina glavnega pomorskega oddelka in po
morskih oddelkov nadzira tudi obalno-pomorsko službo 
vseh obamcHpomorskm; oddelkov. Poročila o nerednem 
izvrševanju obalno-pornpr9ke službe ter oddelkov pošiljajo 
pomorski oddelki glavnemu pomorskemu oddelku, ki jih 
dostavi onemu, čigar nèpoarednjemu nadzorstvu je pod
rejen dotični oddelékl . 

12.. Službo v glavnem pomorskem oddelku in njego
vih pododdelkih določa-za Vsakega posameznega zvanič-
nlka,. oziraje se na njegovo strokovno, izobrazbo, njegov 

starešina, v pomorskih oddelkih pa stsi ešine teh od
delkov. 

13. Glede voženj ladij naj velja načelo, da se sine 
motorna sila, če so ladije preskrbljene tudi z vesli ali 
jadri, uporabljati samo v primeru neobhodne službene 
potrebe. Ako so pa ladje preskrbljene samo s parnimi 
stroji ali motorji, naj vozijo normalno z ekonomsko 
hitrostjo ai pa naj vršijo službo v zasedah brez uporab
ljanja strojev in motorjev ali z najmanjšo hitrostjo. Polna 
šila strojev in motorjev se sme praviloma razvijati le v 
primeru stvarne službene potrebe, ki se mora v ladij
skem dnevniku izrecno povdariti. Na parnikih vodi dnev
nik strojevodja, na ostalih ladjah ça poveljniki, odnosno 
njihovi voditelji. Za vsako posamezno ladijo ћај ugotovi 
predhodno finančna direkcija Število obratov strojev 
(motorjev) z ustrezajoče brzino ladije kakor tudi potrošek 
gonilnega materiala za enourno vožnjo, izvršeno s po
samezno brzino, pri parnikih pa tudi še potrošek, ki je 
potreben za spravljanje parnih strojev v tek, odnosno za 
vzdrževanje ognja včasu, ko parnik počiva. 

14 Za vsako ladjo finančne kontrole predpiše pri
morska finančna direkcija posebno >ladijsko knjigoc, v 
katero se bodo zapisovali splošni stalni podatki, ki se 

e nanašajo na ladjo (velikost, izvor, nosilnost, hitrost itd.), 
poleg tega pa tudi naknadni podatki a popravilih, izpre-
membah (zamenjavah) in vseh drugih podrobnostih, ki
šo važne za stanje ladje in njenih stabilnih pogonskih 
naprav. Za vsak posamezni pomožni motor se bo vodila-
posebna evidenca v. posebni >matični knjižicu, ki jo 
predpiše primorska finančna direkcija. V to matično 
knjižico se bodo beležili vsi podatki, ki se nanašajo na 
pomožni motor, njegovo uporabljanje in popravila. Po
pravila takih motorjev bodo vršili, v kolikor je to mo
goče, strojevodje parnikov. Ob izročitvi takega motorja 
v popravilo se izroči tudi njegova matična knjižica, 
mesto katere naj izroči parnik, ki je motor prejel, drug 
dober motor z njegovo matično knjižico. Na parnikih je 
treba imeti po šest pomožnih motorjev za rezervo e 
potrebno zbirko njihovih rezervnih delov. 

15. ' Zvaničniki, ki vršijo službo na ladjah, se morajo 
poleg rednega opravljanja finanČno-kontrolne službe 
glede službe, dela, reda, vedenja in discipline na ladjah, 
držati vseh naredb poveljnikov in voditeljev, kakor 
tudi tradicionalnih pomorskih običajev. 

J 6. Uslužbenci vseh obalnih in obalno-pomorskih od-
; delkov morajo nuditi ladjam finančne« kontrole pri pri-
i stajanju v lukah potrebno pomoč, zvaničnik pa, ki vrši 

službo v luki, ве mora prijaviti po predpisu poveljniku ' 
parnika in motornih ladij kakor tudi voditeljem patrolnih 
ladij, če so po činu starejši. 

V . • ' 

Redne inspekcije glavnih oddelkov in oddelkov, ki 
so neposredno podrejeni nadzorstvu finančnih direkcij, 
bodo vršili šefi splošnih odsekov, oziroma uradniki 
finančne kontrole, ki službujejo v teh odsekih, kakor tudi 
starešine glavnih oddelkov in pomorskih oddelkov, koli
kor jih za to določi od primera do primera finančna 
direkcija. Izredne inspekcije odreja po potrebi finančni 
direktor. O izvedenih inšpekcijah se predloži pristojnim 
finančnim direkcijam izčrpno poročilo. 

VI. 
1. Zvaničniki e Šolsko izobrazbo, ki se zahteva za 

III. kategorijo, se. smejo postaviti v. tretjo skupino;. 
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ill. kategorije (§ 38., odst. 1. zakona o organizaciji finanč-
• ne uprave) iz prve skupine zvaničnikov, če so opravili 

izpit za uradnike finančne kontrole in prebili efektivno v 
službi finančne kontrole,najmanj .enajst.let, od teh vsaj 
tri leta kot starešine oddelka. To ne velja ,za, zvaničnike, 
ki se postavljajo za strojevodje parnikov. 

2. Zvaničniki brez eolske izobrazbe, ki se zahteva 
za III. kategorijo, se smejo postaviti, v tretjo skupino 
III. kategorije samo iz prve skupine, če so, opra vili. izpit 
za uradnika finančne kontrole in prebili efektivno v 
službi finančne kontrole najmanj petnajst let, od teh ,vsaj 
tri kot starešine oddelka. 

3. Postavitve, predvidene v prednjih'dveh" odstavkih, 
se ne smejo izvesti, ako imajo dotični zvaničniki za po
slednji dve lefi slabšo oceno nego »prav dober« in ako so 
v,tem času bili .kaznovani radi disciplinskega prestopka. 

• ' • . ' ' ' .•'• V I I . - , ' . •''; L " : : ' ' i . " . " "'.•':'< .'.',-

Za sprejem zvaničnika v finančno kontrolo mora 
prosilec poleg obstoječih zakonitih pogojev dokazati, da 
je odslužil vojaško službo, oziroma da je izpolnil vojaško 
obvezo. Izmed prosilcev, ki so odslužili vojaško službo, 
se izberejo tisti, ki so se v vojaški službi lepo vedli in 
niso prekoračili ob času vložitve prošnje 25. leta starosti, 
oziroma 30. leta, če so še v aktivni vojaški službi. Ce so 
taki prosilci že služili pri finančni kontroli pred nasto
pom vojaške službe, pa so radi odsluženja vojaške službe 
dali ostavko na službo, kakor tudi tisti, ki so v vojsld 
dosegli kak čin, imajo za ponovni sprejem odnosno za 
sprejem v službo prednost pred vsemi ostalimi prosilci. 

••• '• •-• VIII.' •"'"' 
Starešinam glavnih oddelkov določi miriisterstvò za. 

finance povračilo stroškov za potovanja v okrožju njiho
vega službenega področja, pod katerim ;se razumeva tudi 
področje oddelka, ki je podrejen njihovetnü neposredne
mu nadzorstvu, pri čemur ]še uporabljajo v vsem določila 
člena 57. zakona o organizaciji finančne kontrole. Ta po
vračila se določijo tudi starešinam '.'o'ddßl'l'OJ' in vodjam 
pododdelkov, ako so uradniki. 

•'" "IX./ ; " '..•;;;; ['.[/.; .s 

V specialnih zakonih in.predpisih predvidena pri
stojnost nekdanjih sreskih uprav, in sreskih: upraviteljev 
finančne kontrole se prenese na one, ki so jim oddelki 
podrejeni glede neposrednega nadzorstva, kakor tudi na 
oddelke, vkaterih so starešine; uradniki. To velja tudi za 
odobritev in preiskave stanovanja,.za postopek ;pri upo
rabljanju orožja in za dovoljevanje odsotnosti (čL 24., 30., 
81., 32. in 59. zakona o organizaciji finančne kontrole). 

x: 
1. Uslužbence finančne kontrole ocenjujejo pristojne 

oblastne komisije finančnih direkćij. . 
2. Za uradnike in preglednike finančne kontrole vo

dijo in hranijo en izvod »Službenega lista« finančne 
direkcije, drugi izvod pa ministerstvo za,finance. Od 
»Službenega lista« ostalih, zvaničnikov vodi in hrani po, 
en izvod, glavni oddelek, odnosno ođdelekj drugi' izvod 
pa finančna direkcija. Za te poslednje bo vodilo ministr
stvo za finance samo imenik po abecednem redu in karto-
teškem sistemu z njihovimi najvažnejšimi podatki. 

3. Na položaj starešine glavnih oddelkov in oddelkov 
postavlja ministrstvo za finance. Isto; velja tudi za postav
ljanje ypdi] y pododdelkih, če so to uradniki. 

4. »Likvidacijski list« zvaničnikov finančne-kontrole 
se ukinja in zamenjuje s plačilno knjižico po obrazcu, ki 
velja za uradnike in ostale eivilne državne uslužbence; 

5. Predlogi za napredovanje zvaničnikov se pred
lagajo ministrstvu za finance (splošni oddelek), analogno 
določilom člena 102., odst. 2. pravilnika o poslovnem redu 
v ministrstvu za finance z dne !.. aprila 1930., št. 10.665/J 
(»Službene novine« št. 100 z dne 3. maja 1930.). 

Beograd, dne 27. maja 1930. 

Minister za finance;; 
Dr. Stanko šverljuga s. t. •• 

i i » -'it 

Razne objave iz „Službenih 
no vin". 

112. 

Številka 174 z dne 2. avgusta 1930.: 
Odlok ministrstva pravde,z dne 4. julija 1930.: Za 

stalnega je potrjen sodniški pripravnik pri okrožnem 
sodišču v Mariboru Ašič Maks in pomaknjen : z dnem 
4. julijem 1930. v 8. skupino I. kategorije. .'..-. 

Odlok ministrstva pravde z dne 4. julija ,1930,: Za. 
stalnega jo potrjen sodniški pripravnik • pri . okrožnem 
sodišču v Mariboru Logar Franc in z dnem 4. julijem 
1930. pomaknjen y 8. skupino I. kategorije.. 

Številka 175 z dne 4. avgusta 1930.:.' i; 
. Odlok ministrstva za socialno politiko iri>narodHO; 

j zdravje z dne 11. julija 1930.: Postavljen je po potrebi! 
, službe za Uradnika Zdravstvenega doma v Celju Mramor 
i Alojzij, upravitelj bivšega invalidskega doma v Celju, 
' uradnik v 2. skupini III. • kategorije; . ',' 'J 

J Številka 176 z dne 5. avgusta!'1930.: •;. , ' 
j Ukaz Njegovega Veličanstva, kralja z dne. 15. julija 
j 1930.: Napredovali so za. višje da včne; kontrolorje v i , ' 
i skupini II. kategorije: pri davčni upravi v Ljubljani-—v 

okolica: Golja Aleksander in Grčar: Ivan;, pri davčni, 
upravi v Brežicah: Vodlak Ivan; pri davčni upravi'Ljub«; 
ljana —Nmesto: Kramberger Jurij;In Adamič Anton;; pri; 
davčni upravi v Mnreki Soboti: -"Dolenc ,Anton, dosedaj. 
vsi davčni kontrolorji v 2. skupini II. kategorije pri istih 
davčnih upravah. ' ': ; > : , r ; ; -, 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 6:, Julija 
1930.: Napredovali so: pri rudarskem glavarstvu v Ljub*) 
ljani: za šefa, oddelka v 4.-skupini ;•!• ikatégorijë: tintV 
Močnik Josip, doslej rudarski reféretttvVrÇ ŝkupini;-L-fca<*j 
tegorije, in za direktorja rudarske, šole> v Celju 4r 5.' Sku
pini I. kategorije: inž. Ferjančič Kornelija doslej inspök«' 
tor iste šole v 6. skupini I. kategorije; •• •!•-,.• .-•• 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja i dne', Ш julija ; 
1930.: Upokojen je inž. Cibelka Bogumil, nidarsM refe», 
rent na dolžnosti pri rudafskem glavarstvu v Ljubljani, 
uradnik v 5. skupini I. kategorije.*: ' -; : ; ••*- <-%'::\ 

Odlok ministrstva za socialno. politiko in narodno 
zdravje z dne 17. julija 1930.: Z& Izrednega člana baöi* 
pkega sanitetnega sveta pri kraljevski banski »pravi »* 
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Ljubljani Je Imenovan Pavlič Alojzij, šef veterinarskega 
odseka. 

Številka 177 z dne 6. avgusta 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 17. junija 

1930.: Za vršilca dolžnosti upravnika celjske začasne voj
ne bolnice je postavljen sanitetni kapetan I. klase dr. 
Jurkević A. Nikolaj, doslej zdravnik 21. pehotnega polka. 

Številka 178 z dne 7. avgusta 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. julija 

1930.: Napredoval je za višjega poverjenika finančne 
kontrole v 1. skupini II. kategorije: Muc Anton, pover
jenik finančne kontrole v 2. skupini II. kategorije pri 
glavnem oddelku finančne kontrole v Celju. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 20. julija 
1930.: Upokojena sta po potrebi službe: Kosti Ivan, višji 
poverjenik finančne kontrole, uradnik 1. skupine II. ka
tegorije pri finančni direkciji v Ljubljani; Volavšek Jo
sip, poverjenik finančne kontrole, uradnik 2. skupine 
II. kategorije pri glavnem oddelku finančne kontrole v 
Prevaljen. 

Odlok ministrstva za finance z dne 22. julija 1930.: 
Napredovala sta za pomožnega knjigovodjo pri Dravski 
finančni direkciji v Ljubljani: Arh-Stanič Marija in Kon
čan. Alfonz, dosedanja stalna računska pripravnika. 

Številka 179 z dne 8. avgusta 1930.: * 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. julija 

1930.: Odlikovan je z redom Karadjordjeve zvezde IV. 
vrste Okretić Ivan, podpredsednik Stola sedmorice, od
delka B, v Zagrebu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. julija 
1930.: Upokojen je Okretić Ivan, podpredsednik Stola 
sedmorice, oddelka B, v Zagrebu, uradnik 1. skupine I. 
kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 20. julija 
1930.: Za predsednika oddelka B Stola sedmorice v Za
grebu v 1. skupini I. kategorije je postavljen dr. Metli-
čić Josip, sodnik 2. a skupine I. kategorije istega oddelka. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 13. julija 
1930.: V 2. skupino II. kategorije so pomaknjeni: Rainer 
Josip, pisarniški predstojnik v 3. skupini II. kategorije 
pri deželnem sodišču v Ljubljani; višji pisarniški oficiali 
3. skupine II. kategorije: Hribovšek Janez pri okrajnem 
sodišču v Radovljici, Vidmajer Ivan pri okrajnem sodi
šču v Ormožu, Pen Martin pri okrajnem sodišču v Ro
gatcu, Trstenjak Lavo pri okrajnem sodišču na Brdu, 
Luznar Mihael pri okrajnem sodišču v škofji Loki, 
Bizjak Alojzij pri okrajnem sodišču v Litiji, Seiko Janko 
pri deželnem sodišču v Ljubljani, Duh Franjo pri okrož
nem sodišču v Mariboru^ Verhovnik Jurij pri okrajnem 
sodišču v Prevaljah, Ferenčak Franjo pri okrajnem so
dišča v Slovenski Bistrici, Mehle Anton pri okrajnem so
dišču v Novem mestu, Vrabič Anton pri okrajnem sodi
šču v Tržiču, Gunde Alojzij pri okrožnem sodišču v No
vem mestu, VorŠič in Grobelnik Ivan, oba pri okrajnem 
sodišču v Slovenjgrädcu, KoroŠak Josip pri okrajnem so
dišču v Ljutomeru, Simerl Josip pri okrajnem sodišču v 
Šoštanju, Tavzes Miio pri deželnem sodišču v Ljubljani, 
/iherl Josip pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani, 

Koman Srečko pri okrajnem sodišču v Radovljici, Kopic 
Franjo pri okrožnem sodišču v Mariboru, Zorjan Martin 
pri okrajnem sodišču v Ptuju, Zavodnik Albert, pregled
nik moške kaznilnice v Mariboru v 3. skupini II. kate
gorije; v 1. skupino III. kategorije. so bili pomaknjeni 
pisarniški oficiali: Skvarča Ivan pri okrajnem sodišču 
na Vrhniki, Kune Dragorad pri okrajnem sodišču v 
Črnomlju, Vrančič Vinko pri okrajnem sodišču v Višnji 
gori, Maričič Anton pri okrajnem sodišču v Logatcu, 
Krešnik Jakob pri okrožnem sodišču v Celju, Amalietti 
Julij pri okrajnem sodišču v Kranju, Zapušek Alojzij pri 
okrožnem sodišču v Celju, Trojner Martin pri okrožnem 
sodišču v Mariboru, Gostiša Anton pri okrajnem sodišču 
v Radečah, kanclist 2. skupine III. kategorije Autischer 
Franjo pri okrožnem sodišču v Celju in strojnik 2. sku
pine III. kategorije Milavec Franjo pri deželnem sodišču 
v Ljubljani. 

Odlok ministrstva za finance z dne 12. julija 1930.: 
Za finančne pristave v 8. skupini I. kategorije so pr»> 
vedeni: Dobida Karel, dr. Korenini Aleksander in Bajer 
Egon, vsji konceptni pripravniki pri dravski finančni di
rekciji v Ljubljani ' ' • 

Odlok ministrstva za finance z dne 17. julija 1930.: 
Napredovali so v dravski finančni direkciji v Ljubljani 
za ministrske pristave v 7. skupini I. kategorije: dr. Do
bida Karel, Korenini Aleksander in Bajer Egon, mini
strski pristavi v 8. skupini I. kategorije. 

Odlok ministrstva pravde z dne 7. julija 1930.: Po
maknjeni so v 3. skupino II. kategorije pisarniški oficiali 
4. skupine II. kategorije: Rubin Filip pri okrajnem so
dišču v Ptuju, Lengerholz Božidar pri okrajnem sodišču 
v «Laškem, Meznarič Matija pri okrajnem sodišču v Ma
riboru, Horvat Josip pri okrajnem sodišču pri Sv. Le
nartu, Visočnik Mihael pri okrožnem sodišču v Maribora, 
Rudolf Ivan pri okrajnem sodišču v Ptuju, Barbič Ivan, 
Morelj Franjo, Osolnik Franjo in Ukmar Anton, vsi pri 
okrožnem sodišču v Novem mestu, Gunstek Josip pri 

i okrajnem sodišču na Vrhniki, Beniger Fridolin pri okraj-
! nem sodišču v Krškem, Groblaher Matej in Zorjan Ma

tija, oba pri okrožnem sodišču v Mariboru, Vovk Pavel 
in Medved Josip'pri okrajnem sodišču v Kočevju, Drašler 
Ivan pri okrajnem sodišču v Mokronogu, Jureš Franjo 
pri okrajnem sodišču v Dolnji Lendavi, Soklič Ivan pri 
okrajnem sodišču v Gornji Radgoni, Furlan Nikolaj pri 
okrajnem sodišču v Črnomlju, Oblak Franjo pri okraj
nem sodišču v Šoštanju, Kokol Josip pri okrajnem so
dišču v Laškem, Drobnič Ivan pri okrajnem sodišču v 

| Metliki in Schroll Franjo pri okrajnem sodišču v Sevnici; 
kanclist 4. skupine II. kategorije Sink Josip Emil pri 
okrajnem sodišču v Ormožu in upravnik jetnišnice v 
4. skupini II. kategorije Zupan Josip pri deželnem so-

I dišču v Ljubljani; v 2. skupino III. kategorije kanclist! 
3. skupine III. kategorije: Schildenfeld Rudolf pri de
želnem sodišču v Lubljani, Vaš Avguštin pri okrajnem 
sodišču v Brežicah, Blagotinšek Franjo pri okrajnem so
dišču v Trebnjem, Lozar Franjo pri okrajnem sodišču v 
Višnji gori in Segula Alojzij pri okrajnem sodišču v 
Kamniku; izvršilna uradnika 3. skupine III. kategorije 
Vovk Anton pri okrožnem sodišču v Mariboru in Mesec 
Josip pri deželnem sodišču y Ljubljani ter strojnik 3. 
skupine III. kategorije Novšak Josip pri okrožnem so» 
dišču v Mariboru. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik in odgovorni urednik- Pohar Roher» v Ljubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur« s Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Micbâlek y. Ljubljani, '"" ' 
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K R A L J E V I N A J U G O S L A V I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

20. kos. V LJUBLJANI, dne 23. avgusta. 1930. Letnik 1* 

113. Zakon o sodnih taksah. 
114. Zakon o izpremembah in dopolnitvah v zakonu o samo

upravnih cestah. 
115. Zakon o dopolnitvi uredbe o zaščiti javnih cest in var

nosti prometa.na njih z dne 6. junija 1929. 

V S E B I N A : 
116. Popravek. 
117. Banove uredbe, 
118. Razne občeveljavne odredbe. 
119. Razne objave iz »Službenih no vin«. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

113. 

Mi • 
Aleksander I., 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 
Predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
Ea finance ter po zaslišanju Našega predsednika ministr
skega sveta 

Zakon 
o sodnih taksah.* 

I. Obče odredbe. 
§ 1 . 

(1) Taksi po priloženi tarifi, 'ki je sestavini del tega 
zakona, so zavezani v tarifi omenjeni spisi, dejanja in 
listine: 

1. v pravdnem postopku: 
1- pred rednimi civilnimi sodišči; 
2. pred razsodišči; 
3. pred razsodniki; 
4. pred šerijatskimi sodišči; 
5. pred obrtnimi sodišči; 
6. pred občinskimi in krajevnimi sodišči; 
II. v postopku po, zakonu o izvršbi in zavarovanju 

(izvršilnem postopku); 
HI. v konkurznem postopku in v postopku o prisilni 

Poravnavi izven konkurza; 
, IV. v nespornem postopku; 

V. v postopku pred zemljiškoknjižnimi oblastvi 
kakor tudi v postopku po zakonu o izdajanju tapij v 
Področju apelacijskih sodišč v Beogradu in Skoplju in 
velikega sodišča v Podgorici; 

> *.>Službene novine kraljevine * Jugoslavije« z dne 
w - Junija 1930., št. 134£L 

VI. v kazenskem postopku na zasebno tožbo pred 
rednimi sodišči. 

(2) Kolikor odločajo redno sodišča v zakonskih 
(bračnih) sporih, se pobira taksa po tem zakonu. 

(3) Ce odločajo okrožna sodišča kot prizivna in re-
kurzna sodišča, se smatrajo ggde višine takse za sodišča 
druge stopnje. ^" . 

§ 2. 
Taksna obveznost. 

Taksna obveznost nastane: 
1. za vloge in priloge takrat, ko se izroče, za zapis

nike, ki jih nadomeščajo, pa takrat, ko se začne pisati 
zapisnik; za. sodne prepise kakor tudi o zavarovanju 
dokazov, potem za zapisnike o pretresih v kazenskem 
postopku na zasebne tožbe, z začetkom razprave, naroka 
za izvedbo dokazov, zavarovanja dokazov ali pretresa; 

3. za sodne odločbe (sodbe, sklepe, odločbe), ko se 
razglase; če pa se ne razglase, nastane obveznost, ko se 
izroče v odpravek, ih za zabeležko sodbe, ki nadomešča 
sodbo (§ 515. civilnega p. p.), ko se podpiše. Taksna ob
veznost ni odvisna od tega, ali 'je postala odločba prav
nomočna; • 

5. za ostala dejanja, fazen spredaj omenjenih, takrat, 
ko se opravijo; 

6. za sodne poravnave takrat, ko se sklenejo; 
7. za povprečne takse: 
a) v konkurznem postopku takrat, ko se konkurz 

uvede; 
b) v postopku o prisilni poravnavi izven konkurza 

takrat, ko sodišče odobri poravnavo;, 
c) v ostalih postopkih, čim začne sodišče, postopati. 

§ 3. 
Kako in kdaj se plačuje taksa. 

•Vse takse, določene s tarifo tega zakona, se plaču
jejo, kolikor ni to drugače odrejeno, v kolkih, ki se uni
čujejo po občih predpisih zakona o taksah. Vendar pa. 
je minister za finance pooblaščen, predpisati plačevanje 
v gotovem denarju vseh procentualnih taks, določenih v 
tarifi tega zakona, kolikor presegajo znesek 500 Din; v 
ta namen morajo vročati sodišča davčnim oblastvom vse 
take spise, da odmerijo in izterjajo takso. Kdaj je treba 
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plačati kakšno takso po tem zakonu, določi minister za | 
finance s pravilnikom. 

§ 4 . 
Kdo je dolžen plačati takso. 

(1) Takso je dolžen plačati: 
1. za vloge in za zapisnike, ki nadomeščajo vloge, 

kakor tudi za priloge, oseba, ki jih izroči; 
2. za duplikate sodnih odpravkov in za sodne pre

pise oseba, ki zaprosi zanje ali ki povzroči s svojim 
predlogom, da se odpravek ali prepis sestavi; 

3. za zapisnike pred sodiščem prve stopnje tožilec, 
odnosno prosilec, pred višjimi sodišči pa tisti, ki prosi 
ali se pritožuje. Če prosita ali se pritožujeta obe stranki, 
morata tudi obe plačati to takso; 

4. za druge zapisnike in ostala sodna dejanja oseba, 
ki jih je povzročila, ali oseba, v koje korist ae je dejanje 
izvršilo; 

5. za sodno poravnavo obe stranki; 
6. za odločbe pri sodiščih prve stopnje prosilec, od

nosno tožilec, pri višjih sodiščih pa tisti, ki se pritoži. 
Če se pritožita obe stranki, plačata takso sorazmerno s 
pritožbenim zahtevkom. 

(2) Takso iz odstavka (1) tega paragrafa morajo pla
čati omenjene osebe tudi takrat, kadar jih zastopa v 
poslih pred sodiščem pooblaščenec ali upravičenec. 
' (3) če zastopa stranko oseba brez pooblastila (nego

tiorum. gestor), mora plačati ta oseba takso ne glede na 
to, ali ima pravico zahtevati povračilo od stranke, katero 
zastopa. Prav tako je treba postopati glede plačila takse 
tudi takrat, kadar ima dejanje ene stranke po predpisih 
civ. pr. p.) pravne posledice tudi za drugo stranko. 

(4) Če morata dve ali če mora več oseb plačati isti 
znesek takse po tem zakonu, ga morajo plačati solidarno. 

§ 5 . 
Nezadostno, nepredpisno aH vobče neplačana taksa 

ne zadržuje sodnega postopka, ampak uporablja se § 38. 
tega zakona. 

§ 6. 
Jamstvo. 

(1) Za plačilo takse jamčijo solidarno z osebami iz 
§ 4. tega zakona: v 

1. za primere iz odstavka (1), točk 1. do 4., § 4. tega 
zakona pooblaščeni (upravičenci strank, advokati, javni 
notarji) onih oseb, ki so zavezane, plačati takso; 

2. za primere iz odstavka (3) § 4. tega zakona osebe, 
za katere so bili posli izvršeni, kolikor so, četudi molče, 
odobrile te posle ali imele koristi od njih; 

3. advokati, javni notarji in upravičenci in pravdne 
stranke, ki se udeleže razprave, o kateri se sestavi zapis
nik, ne glede na to, ali ga podpišejo ali ne, glede takse za 
zapisnik o razpravi; 

4. razsodniki in vsi Slani razsodišča glede taks za 
poravnave, ki se sklenejo pred njimi, in glede pravnih 
poslov, kise sklenejo pri njih. 

(2) Če jamči po odstavku (1) tega paragrafa za plačilo 
izvestne takse več oseb, je to jamstvo med njimi soli
darno. 

(5) Advokati, favni notarji in ostalt upravičenci Jam
čijo v vsakem primeru za takso za spise, listine in Dri-, 
loge, sestavljene ob njih sodelovanju. 

§ 7 . 
Listine. 

(1) Če se pojavi pred sodiščem bodisi v originalu, 
bodisi v prepisu, listina, ki je zavezana plačilu takse, 
pozove sodišče predložitelja, naj dokaže v 30 dneh, da je 
bila za ta pravni posel taksa plačana, če se to ne vidi že 
na listini. Če predložitelj ne dokaže, da je za pravni 
posel taksa.plačana, vroči sodišče overjen prepis dotične 
listine v nadaljnjih 15 dneh pristojni davčni upravi v po
stopanje s priobčilom, ali se je eventualno in koliko takse 
plačalo po originalu. Ta roka ne ustavljata teka sod
nega postopka. 

(2) Če se opira sodna odločba ali sodna poravnava 
neposredno na pravni posel, ki je zavezan plačilu takse, 
in stranke ne morejo dokazati v 30 dneh, da je bila taksa 
za ta pravni posel plačana, vroči sodišče prepis te od
ločbe v nadaljnjih 15 dneh davčni upravi, ki. mora po
stopati dalje po zakonu. 

(3) Prav to velja tudi v postopku pred razsodišči in 
razsodniki. 

§ 8 . 
Oprostitve. 

A. Na p o d s t a v i p r a v i c e r e v n i h : 
(1) Osebe, ki jim je priznana pravica revnih po 

§§ 164. do 174. civilnega pravdnega postopka, so opro
ščene sodnih taks: 

1. v pravdnem in izvršilnem postopku, v nespornem 
postopku, v konkurziiem postopku in v postopku za pri
silno poravnavo izven konkurza, v kazenskem postopku 
na zasebne tožbe in pri razsodiščih in razsodnikih. Za 
povprečno takso ni moči uporabljati pravice revnih. Prav 
tako ni moči uporabljati pravice revnih, priznane za kon-
kurzni in za nesporni postopek, v pravdah, ki nastanejo 
med konkurzom in med nespornim postopkom iz tega 
postopka; 

2. pri vpisu prisilne zastavne pravice (§ 71. izvršil
nega postopka), odnosno pri intabulaciji na podstavi sod
ne izvršilne sodbe, pri zabeležbi prisilne uprave (§§ 80., 
124. in naslednji in 166. izvršilnega postopka) in zabe
ležbi dovolila prisilne dražbe (§ 109. izvršilnega postop
ka). Za druge vpise v javne knjige ni moči uporabljati 
pravice revnih. 

(2) Pravica revnih se priznava po predpisih §§ 164. ;; 
do 174. civilnega pravdnega postopka tudi izven civilne i 
pravde v vseh postopkih, ki so navedeni v odstavku (1) ' 
tega paragrafa. Postopek za priznanje pravice revnih v 
kazenskem postopku na zasebne tožbe in v pravdah pred 
razsodišči in razsodniki se predpiše s pravilnikom. 

(3) Pravica revnih se sme priznati samo na.podstavi 
potrdila o prosilčevem imovinskem stanju. Katera obla-
stva in v kakšni obliki naj izdajajo potrdila o Imovinskem 
stanju, se predpiše s pravilnikom. 

(4) Učinek priznanja pravice revnih se začne onega 
dne, ko se izroči sodišču prošnja s potrdilom.o imovin
skem stanju, ter velja za vse spise, vsa dejanja in-vse 
listine, ki je nastala zanje po predpisu § 2. tega zakona 
taksna obveznost tega dne.in pozneje. 

(5) Inozemskim državljanom se priznava prav tako 
pravica revnih samo, v primeru vzajemnosti, 

B. Osebne in p r e d m e t n e oprost i tVer 
(1) Osebne in predmetne oprostitve po zakonu o 

taksah kakor tudi po drugih zakonih se priznavajo, koli
kor, ni določeno s tem zakonom drugače, tudi y postoß« 
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Wh, navedenih v § 1. tega zakona, v obsegu oprostitve, 
izrečene z zakonom. 

(2) Upravitelj konkurzne mase in upniški odbor sta 
oproščena plačila taks za vse spise in vsa dejanja o kon-
kurzni masi, izvzemši pravde in izvršbe, v katerih je 
konkurzna mäsa tožilec, odnosno zahtevajoči upnik*. Ta 
oprostitev ne velja glede takse za sodne poravnave in 
glede drugih pravnih poslov kakor tudi ne ge^de po
vprečne'takse po tar. št ' 16. v tarifi tega zakona! 

(3) Upravitelj prisilne poravnave in zaupniški odbor 
sta oproščena plačila taks za vse spise in vsa dejanja 
v postopku prisilne poravnave. Ta oprostitev ne velja 
glede taks za sodne poravnave in druge pravne posle 
kakpr tudi ne glede pravd in izvršb, ki nastanejo v zvezi 
8 postopkom prisilne poravnave. 

1 (4) Branilci zakonske zveze in branilci zakonitosti 
rojstva ne plačujejo takse v postopku, ki se ga udele
žujejo v tem svojstvu po dotičnih zakonitih predpisih. 

(5) Če sé postavi v'sodnem, postopku skrbnik nezna
ni osebi ali osebi neznanega bivališča, prav tako pa tudi 
pravdno nesposobni stranki (§ 109. civ. pr. p.), ne pla
čuje ta skrbnik taks za vsà. dejanja in vse posle pri 
sodišču v skrbniškem svojstvu, ampak sodišče sestavi 
popis taks (§ 9., odstavek [4], tega zakona). Te takse 
se poberejo iz imovine one osebe, ki jo zastopa skrbnik, 
ali od one osebe; ki je dolžna poravnati stroške skrbni- , 
stva. Ce nastopi oseba, ki ji je bil skrbnik postavljen, se 
poberejo popisane takse od te osebe, ako se ji ne prizna 
pravica revnih. 

: § 9. ; 
Oproščene in neoproščene osebe. 

• ' (1) Če izroči več oseb, med katerimi je ena ali jih je 
več oproščenih plačila takse, skupno taksi zavezano vlogo, 
mora plačati popolno takso za vlogo >neoproščena oseba. 

To pravilo Velja za one zapisnike, njih priloge kakor 
tudi za 'one prepise in ona potrdila prepisov, ki se prej-
mejo, odnosno izdado na skupno zahtevanje oproščenih in 
tieoproščenih oseb. 

(2) Če se odredi v pravdi ali v izvršilnem postopku, 
Чвг je ena stranka oproščena plačila takse po zakonu o 
taksah, stranki, ki ne uživa taksne oprostitve, naj povrne 
ptroške svojemu pravdnemu nasprotniku, mora plačati 
ta stranka tudi one takse, ki bi jih morala plačati opro
ščena stranka, Če ne.biAbila oproščena. Izjemoma plača 
takso za odiočbeneoproščena stranka: . 
' li v celotnem znesku, če ji je naloženo plačati vse/ 

stroSke; • ,. .-.•.:•, , ..'i ••;'••• .-,•:: . .-. 

.ф2. v polovičnem, znesku, če se stroški ne prisodijo ali 
б в jih sodišče pobota med strankama; 

3- v razmerju z delom prisojenih stroškov, če se pri
sodijo stroški deloma obema strankama. 

(3) Kjer se je odločba sodišča prve stopnje izpre-
menila z odločbo višjega sodišča, je odločilna izpremem-
Da tudi zar dolžnost plačati takso za. odločbo prve stopnje. 
V • (4) O teh taksah mora sestaviti1 sodišče pópis (sézhà-
™№),.ki ga vroči po končanem postopku pristojni davčni 
«Pravi, da izterja'takso. — Na zahtevanje davčne uprave 
|i_ posije sodišče tudi spise na vpogled, vendar pa s tem 
m moči zadržati teka postopka^ -r-y '•••'•• 

II. Posebne odredbe v civilnih pravdah in v 
izvršilnem postopku. 

Ugotavljanje vrednosti spornega predmeta 

Obče odredbe. 

§ 10. 
(1) Ko se ugotavlja vrednost spornega predmeta za

radi sodne takse, je postopati po nastopnih predpisih, 
dasi bi bila navedba vrednosti spornega predmeta brez 
pomena za pristojnost sodišča ali za vrsto postopka: 

1. V vrednost spornega predmeta se ne računijo: 
pridelki, prirastek, obresti, škode in Btroški, če niso 
predmet glavnega tožbenega zahtevka; 

2. vrednost spornega predmeta kot osnova sodne 
takse se ugotovi po vrednosti, ki'jo ima sporni predmet 
takrat, ko se vloži tožba, odnosno poda zahtevek; 

3. če uveljavlja ena pravdna stranka ali če uveljavlja 
več sospornikov z eno tožbo več zahtevkov bodisi proti 
istemu tožencu, bodisi proti več tožencem, se-določi vred
nost spornega predmeta po seštevku vseh uveljavljenih 
zahtevkov; ' ', . . 
^ 4. če izjavi tožilec, da prevzame namesto stvari; ki 
jo zahteva, določeni denarni znesek, ali če zahteva v 
tožbi, da se mu prisodi stvar ali določena vsota, se vza
me za vrednost spora ta vsota; 

5. če ni sporni predmet v denarju, je odločilna za 
sodno, takso vrednost; ki jo označi tožilec v tožbi kot 
vrednost spornega predmeta.:To velja zlasti tudi za ugoi 
tovitvene tožbe; . . . , , . 

: 6. ko se òcénja vrednost spornega predmeta, rie ne 
sme odbiti vrednost onega; kàr je tožilec-morda'doižen 
storiti tožencu; ' 

7. če se zahteva s tožbo samo zavarovanje terjatve 
ali zastavna pravica, se določi vrednost spornega-pred
meta po znesku terjatve, ki naj se zavaruje. Če je za
stavljena stvar manjše vrednosti od terjatve, ki naj Se 
zavaruje, se določi vrednost spornega predmeta1 po tej 
stvari in tožilec jo mora v tožbi navesti; 

8. pri izločitvenih pravdah (§36. izvršilnega po
stopka) se jemlje za vrednost, spora znesek,terjatve, ki 
ji je treba zadostiti z izvršbo. Če pa imajo nepremičnine 
ali premičnine, ki se izločajo, manjšo vrednost, se jemlje 
za vrednost spora njih vrednost. 

(2) Za vrednost pravice do koristi ali storitev, ki se 
ponavljajo (obresti, rente, pridelki i. dr.), se jemlje: 

, 1. če je doba trajanja pìàvice dosmrtna ali je do
ločena, dokler traja kakSnp samoupravno telo, društvo 
ali kakšen zavod, ustanovljen za nedoločen čas, ZOkràtnl 
znesek enoletae koristi all storitve; 

2. če je doba, trajanja pravice nedoločena, izvzema 
primer iz točke 5. tega odstavka, lOkratni, znesek eno
letne koristi ali storitve; ' 

3, če.je doba trajanja pravice določena, seštevek 
vseh prihodnjih korisji ali' Storitev v vsej dobi' trajanja, 
vendar pa nikakor ne več od 20kràtnega, «noletnega 
zneska; 

4 Če so pfedmet spora povratne kojisti deloma г 
določeno, deloma z nedoločeno dobo trajanja, je treba 
dodati celokupnemu znesku koristi ali storitve v določeni 
dobi lGkrathi znesek letne koristi ali ejtöfitve za nedo
ločeno dobo; vendar pa.ne sme niti-'tàko ugotovljeni 
celokupni znesek prekoračiti 20kiatnegà zneska enoletne 
koristi ali storil' ?'.t;*-•'-"' •' - : 

ШШа. 
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5. Če so predmet spora koristi ali storitve, določene 
«a čas, dokler kdo živi, se ugotovi vrednost po starosti 
dotične osebe tako-le: 

I. če je oseba stara do 15 let, z lSkratnim zneskom 
letne koristi ali storitve; 

I. če je oseba stara nad 15 do 25 let, s 17kratnim 
zneskom letne koristi ali storitve; 

. III. če je oseba stara nad 25 do 35 let, s lôkratnim 
zneskom letne koristi ali storitve; 

IV. če je oseba stara nad 35 let do 45 let, s 14kratnim 
zneskom letne koristi ali storitve; 

V. če je oseba stara nad 45 let do .55 let, z i2kratnim 
zneskom letne koristi ali storitve; 

VI. če je oseba stara nad 55 let do 65 let, z enkratnim 
zneskom letne koristi ali storitve; 

VIL če je oseba stara nad 65 let do 75.let, s Skratnim 
zneskom letne koristi ali storitve; 

VIII. če je oseba stara nad 75 let do 80 let, e 3kratnim 
zneskom letne koristi ali storitve; 

IX. če je oseba stara nad 80 let, z 2kranim zneskom 
letne koristi in storitve. . . . " , . . 

6. Če sq predmet spora koristi ali storitve, določene 
za čas, dokler živi več oseb, in tako, da prestanejo s 
smrtjo prve osebe, ki umre, so odločilna- za ugotovitev 
vrednosti leta starosti najstarejše osebe; če pa presta
nejo koristi ali storitve s smrtjo osebe, ki umre posled
nja, 'so odločilna za ugotovitev vrednosti leta starosti 
najmlajše osebe; , 

7. če so koristi ali storitve v poedinih letih različne, 
ee vzame za letni znesek povprečnik dotičnih določenih 
koristi ali storitev; 

8. če je predmet spora služnost užitka ali rabe in ni 
letna vrednost ugotovljena z določenim zneskom, se vza
me za letno vrednost služnosti 20. del vrednosti,, ki jo 
ima stvar, obremenjena s. služnostjo; 

9. če je predmet spora dohodek od denarne glavnice 
In ni obrestna mera določena, se vzamejo za letno korist 
6% obresti. 

(3) Če teče spor o tem, ali - obstoji ali ne obstoji 
zakup ali najem stvari, se vzame za vrednost spornega 
predmeta 3kratni znesek enoletne zakupnine, odnosno 
najemnine. 

(4) Če 'teče spor o zakoniti preživnini (alimentaciji), 
ee vzame za vrednost spornega predmeta 3kratni znesek 
enoletnega obroka, kolikor se ne zahteva preživnina za 
krajši čas. . . ' 

(5) Za spore, ki jim je predmet izvršitev kakšnega 
dejanja, dopustitev,opustitev ali izjava volje ter jim ni 
imovinska vrednost pred tožbo ugotovljena z naredbo 
oblastva, s pogodbo ali z običajem, se vzame za vrednost 
spornega predmeta oni znesek,. ki ga pznači tožilec kot 
svojo korist. ' 

(6) V delitvenih pravdah se jemlje za vrednost spora 
vrednost onega dela imovine, ki ga zahteva tožilec, da 
ee mu izloči z delitvijo od skupne imovine. 

(7) Če je predmet. spora dedinska pravica do vse 
zapuščine, se vzame za vrednost spora vrednost vse 
zapuščine brez odbitka dolgov in bremen; če pa je pred
met spora samo del zapuščine, se vzame za vrednost 
spora vrednost dotičnega dela zapuščine.' 

(8) če ugovarja toženec pred dokončno sodbo prve 
stopnje, da se je vzela. vrednost tožbenega zahtevka, 
označena v tožbi, previsoko,, odloči o tem sodišče, ko 
opravi potrebne poizvedbe, s sklepom in ugotovi odločil
no vrednost. Tako ugotovljeno vrednost sme isto ali višje 

sodišče po službeni dolžnosti v teku postopka izpreme-
niti. Zoper te odločbe ni pravnega sredstva. 

§11. 
Za odredbe prednjega paragrafa veljajo nastopne 

omejitve: 
1. Če je z enim zahtevkom združen drug zahtevek, 

ki izvira iz prednjega, se plača taksa po vrednosti samo 
prednjega; vendar pa ne sme biti ta vrednost, nikoli 
manjša od vrednosti onega zahtevka, ki izvira, iz pred
njega; 

2. če se zahteva samo del glavnice, se vzame-za 
vrednost spora-samo del, ki se uveljavlja s tožbo; 

3. če se zahteva ' prebitek, ki preostane s pobotam 
vzajemnih terjatev, se pobere taksa po znesku uveljav-
ljanega prebitka; 

4. vrednost premičnih in nepremičnih telesnih in 
netelesnih stvari se ne sme jemati v sporih z zneskom, 
manjšim od onega, ki sé jemlje za takso od pravnih 
poslov; zlasti ne sme biti manjša: za zemljišča od hkrat
nega zneska katastrskega čistega dohodka, za zgradbe, 
zavezane zgradarini, pa ne snie biti manjša od 12krât-
nega zneska davčne osnove onega davčnega leta, ki je 
minilo, preden se je začel spor; 

5. v pravdah, za razveljavo odločb razsodišča se pla
čuje taksa po vrednosti spora, ugotovljeni pri-razsodišču, 
pri čemer je treba vpoštevati tudi predpis točke 6. § 14. 
tega zakona. Isto velja za ničnostne pritožbe zopet od
ločbe borznih razsodišč in za tožbe, s katerimi se izpod
bijajo odločbe borznih razsodišč. 

§12. 
(1) V izvršilnem postopku ee mora vzeti.za tajcse, 

določene v tar. št. 1. do 5. in. v odstavku (4) in odstavku 
(5), točki 3., tar. št. 6. v tarifi tega zakona, za vrednost 
predmeta zahtevek, ki ga je treba izpolniti ali zavarovati. 
Toda ob izvršbi na premični imovini so zavezane ižvr-
šenčeve. vloge, njih; priloge, duplikati sodnih odpravkov 
in prepisi, ki se mu izdado,-vselej samo onim taksam, ki 
so določene za vrednost do največ 1000 Din. Za vloge, ki 
jih izroča kdo drugi (sekvester, licitant itd.), se plačujejo 
takse po meri vrednosti do največ 12.000 Din, ne glede 
na to, ali se izvede izvršba na premičnih ali nepremičnih 
stvareh. 

(2) Zahtevki, ki naj se izpolnijo ali zavarujejo z iz
vršbo, se ocenjajo po predpisih §§ 10. in 11. tega zakona, 
izvzemši odstavek (8) § 10. Če je tekla pred izvršilnim 
postopkom civilna pravda o istem zahtevku, ee vzame 
za vrednost zahtevka v izvršilnem postopku za plačilo 
takse vrednost predmeta, ugotovljena v civilni pravdi; 
če pa se nanaša izvršba samo na del prvotnega spornega 
predmeta, se vzame za vrednost samo vrednost tega dela. 
Pravdni stroški ali postranske pristojbine se vzamejo v 
poštev samo, če so same predmet zahtevka, ki ga je tre
ba izvršiti, odnosno zavarovati. 

P o s e b n e o d r e d b e . 

§ 1 3 . . •'•; '. .;;. 

Če se vrednost spornega predmeta ne da ugotoviti 
po prednjih predpisih, se jemlje, da se določi taksa, 
vrednost spornega predmeta: . ' . . . . • 
. 1. s 1000 Din v sporih: za* sodno odpoved po zakup
nih ali najemnih, pogodbah (§§655. in naslednji civilnega 
pravdnega postopka), če ni odpovedni rok, ki je označen 
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v zahtevku, daljši od treh mesecev, prav tako pa tudi za 
pravde, ki jim je izključni .predmet pravnoveljavnost od
povedi; za pravde o služnosti stanovanja in o zadržani 
preživnini kakor tudi za pravde," ki izvirajo iz pogodb o 
zakupu ali najemu stvari, nadalje pogodb o najemu de
lovne, moči (točke 5., 6. in 7. § .44. civilnega pravdnega 
postopka); 

2. za druge pravde, kjer so pristojna: sreska sodišča, 
12.000 Din, okrožna in trgovinska sodišča, 36.000 Din; 

3. za pravde, v katerih gre samo za to, da se določi 
vrstni red terjatev v izvršilnem in v konkurznem postop
ku, višina terjatve, toda pri sreskih sodiščih ne preko 
12.000 Dih, pri okrožnih in trgovinskih sodiščih ne preko 
36.000 Din; 

4 če po odstavku (1) § 12. zakona zahtevajoči upnik 
ne navede vrednosti, odločilne za takso, in ta tudi sicer 
ni znana, :se vzame za vrednost 12.000 Din; 

6. v pravdah o fidejkomisih in fevdih se jemlje za 
vxednost 100.000 Din; 

6. v pravdah, kjer so pristojna šerijatska sodišča, se 
jemlje za vrednost 8000 Din/ 

§ 1 4 - \ • . 

Izprememba vrednosti v teku postopka. 

>- Prvotna vrednost spora ostane osnova za plačilo 
takse.pri vseh dejanjih v pravdn'eip postopku. Ne da bi 
se posegalo v odredbo točke 4. § 11. tega zakona, se 
sme izpremenitd vrednost izjemoma v nastopnih pri
merih: 

1. Če spozna sodišče po § .10., odstavku (8), tega za
kona, ali § 55. ci v. pr. p., da se je vzela vrednost tožbe-
hega zahtevka, označena v tožbi, previsoko, se vzame od 
takrat, ko sé pribči dotični sklep sodišča pravdnim 
strankam, za osnovo takse ugotovljena nižja vrednost; 
Prej plačana taksa po večji vrednosti se ne povrne. 

2. Će je združenih več pravd v skupno razpravo, se 
morajo ugotoviti, dokler se razpravlja o združenih prav
dah skupno, takse za vsako posamezno pravdo posebe 
Po vrednosti vsakega dotičnega spornega predmeta, ka
kor ne bi bilo združenih več pravd. 

3. če s© uveljavlja z isto tožbo več zahtevkov ter se 
razpravlja o njih ločeno, se pobira taksa v vsaki ločeni 
razpravi, dokler se vodi ločeno, samo po vrednosti do-
tjčnega ločenega zahtevka. 

4. če se izpremeni vrednost spora: 
a) zaradi izpremembe v tožbi; 
b) zaradi omejitve tožbenega zahtevka; 
c) zaradi delne rešitve spora z delno sodbo; 

... č). zaradi tožilčevega ali toženčevega vmesnega pred
loga, da se kaj ugotovi, 

sei Vzame za vrednost; da se določi taksa, dotična'iz-
premenjena vrednost za vsa dejanja po izpremembi. Če 
eejeizpremenila vrednost s predlogom ali z izjavo strank, 
8 0 pobere po izpremenjeni vrednosti tudi : že taksa za 
dotični, zapisnik ali dotično vlogo. 

5. če se omeji tožbeni zahtevek na postranske pri
stojbine/ se vzame od takrat za vrednost spornega pred
meta 1000 Din. . . . -
л- 6- Če se tiče pravno sredstvo ali ničnostna ali obno
vitvena tožba samo dela prvotnega spornega predmeta, 
8 e /vzame za plačilo takse vrednost samo tega dela. Če 
fe koristita s pravnim sredstvom obe stranki, se določi 
*Ц&*а posebe na podstavi predloga vsake òbeh pravdnih 
v ^ n k j č e pa se razpravljata obe pravdni sredstvi skup-
^ pa, ee ne. tičeta istega dela prvotnega spornega' pred

meta, se vzame za plačilo takse % seštevek vrednosti za
htevanih delov. Če se tiče pravno sredstvo samo pravdnih 
stroškov ali postranskih pristojbin prvotnega spornega 
predmeta ali če se tiče kazni, določene v'civilni pravdi, 

I se pobere taksa samo po znesku pravdnih stroškov ali 
postranskih pristojbin, o katerih je odločiti po pravnem 
sredstvu višjemu sodišču, ali po znesku izrečene kazni, 
pri čemer se računa dan zapora s 60 Din. Če se tiče prav
no sredstvo pravdnih stroškov, ki so pobotani, se pobere 
taksa po desetem delu vrednosti spornega predmeta. 

7. Glede taks za delne sodbe in. za one vmesne sod
be, ki se nanašajo na del pravdnega predmeta, kakor 
tudi za odpravke teh sodb, je odločena vrednost zahtevka, 
o katerem se odloča z dotično sodbo. To ne posega v 
odredbe pripombe III. k tar. št. 6. v tarifi tega zakona. 

,§'15.' , 
Odločbe razsodišč. 

(t) Za razsodbe razsodišča (§ 1., odstavek (1) pod 
L, točki 2. in 3. tega zakona) se pobira taksa po vrednosti 
spora, ki jo je treba ugotoviti po predpisu §§ 10,, 11. 
in 14. tega zakona. 

(2) če se vrednost spora ne da ugotoviti, se vzame 
z 12.000 Din, kolikor ne dokažejo pravdne stranke, da» 
je vrednost nižja. _ ' • • • • ! 

TI. Posebne odredbe v konkurznem postopka in v 
роз^-уш o prisilni poravnavi izven konkurza. ! 

§16. 
Vloge upnikov. 

(1). Za osnovo takse za vloge v konkurznem postop
ku in v postopku o prisilni- poravnavi izven konkurza 
po tar. št. 10., odstavku (1), točki 1. in odstavku (2), in' 
za zapisnike, ki jih nadomeščajo, kakor tudi za priloge, 
je treba vzeti znesek terjatev, ki jih prijavi aH ima pri
javiti upnik v konkurzu ali v postopku o prisilni porav
navi izven konkurza, Če se prijavi zahtevek za zavarov 
vanje terjatev, znesek 4eh terjatev. Višina terjatev se 
ugotovi po predpisih § 10., odstavka (1), točke, L, in 
odstavka (2) tega zakona. Pogojne terjatve se smatrajo 
za nepogojne. : 

(2) Če prijavi en upnik v konkurzu ali v postopku 
o prisilni poravnavi izven konkurza več terjatev, se 
plača taksa po seštevku zneskov teh terjatev. 

(3) Če upnik prijavljeno terjatev naknadno zniža, 
se plača taksa za vlogo, s katero se ta znižrJa prijavlja, 
kakor tudi za poznejše vloge istega upnika, označene v 
tar.: št. 10., odstavku (1), točki 1., po višini znižane ter
jatve. Isto velja za priloge takih vlog in za zapisnike, 
ki nadomeščajo te vloge. -.< . 

.•'§-17.;. 
Povprečna taksa. 

(i) Če se konča konkurz z razdelitvijo (§ 151: kbn-
kurznega zakona) ali j j prisilno poravnavo (§ 169. kon-
kurznega zakona, se vzame za osnovo izračunu povprečne 
takse iz tar. št. 16. pod a), točke 1., y tarifi tega zakona 
seštevek zneskov, ki so uporabljeni ali so na razpolago,' 
da se poplačajo dolgovi könkurzne mase in konkurzne 
terjatve. Od zneskov, ki pripadejo upnikom s pravico do 
ločenega poplačila fločitvenini upnikom). Še vzame za 
osnovo povprečne; taksé samó oni del, ki jim pripade kot 
konkurznim upnikom iz konkurzne mase. 
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(2) če ee konča konikurz na način iz tar. št 16. pod 
a), točke 2., v tarifi tega zakona, se vzame za osnovo 
izračunu povprečne takse prometna vrednost konkurzne 
mase na dan, ko ee je konkurz končal. V ta namen je 
treba sešteti: prometno vrednost neprodane imovine, ki 
spada v konkurzno maso; izkupiček za že prodane stvari 
iz konkurzne mase in gotovino; odbiti pa je terjatve up
nikov, ki imajo pravico do ločenega poplačila, kolikor so 
založene s predmeti, iz katerih se poravnavajo. 

(3) Pri prisilni poravnavi izven konkurza se vzame 
za osnovo izračunu takse iz tar. št. 16. pod b) v tarifi 
tega zakona seštevek poplačanih vsot; samo da se upo
rablja pri tem zmiselno predpie poslednjega stavka v 
odstavku (1) tega paragrafa. 

§ 18. 
(1) Takso po tar. št. 16. pod a), točki 1. v tarifi tega 

zakona plača upravitelj konkurzne- mase iz konkurzne 
mase, po tar. št. 16. pod a), točki 2., v tarifi tega zakona 
pa prezadolženec 

Z njima odgovarjajo (jamčijo) solidarno: 
1. v primeru tar. št. 16. pod a), točke 1., v tarifi tega 

zakona po končanem konkurzu prezadolženec; 
2. ob prisilni poravnavi osebe, ki so prevzele odgo

vornost (jamstvo) za prezadolžepčeve obveznosti; 
3. v vseh primerih po končanem konkurzu upravitelj, 

mase, če je zakrivil glede. povprečne takse taksno ka
znivo dejanje ali se je udeležil dejanja, ki nasprotuje 
taksnim predpisom. 

(2)- Takso po tar. št. 16. pod b) v tarifi tega zakona 
plača dolžnik in. z njim odgovarjajo (jamčijo) solidarno 
osebe,, ki so prevzele jamstvo za dolini!...: ? obveznosti 
v. poravnavi. 

§ 19: .'. ,.,. ." ;•; 
(1) Povprečna taksa se smatra za dolg konkurzne 

mase. -
(2) V primeru tar. Št. 16. pod a), točke 1., v tarili 

tega zakona mora izračuniti upravitelj konkurzne mase'< 
eam povprečno takso ter jo plačati pred koncem kon
kurza v gotovini pri davčni upravi, pri čemer predloži 
potrebne podatke in potrdilo kbnkur'znega sodnika, da 
eo podatki pravilni. Preden izda konkurzni, sodnik: po* 
trdilo, mora preskusiti osnovo, po kateri je povprečna 
taksa izračun jena, ter izvršiti poprave, če je treba, če i 
dvomi o pravilnosti osnove, določi kavcijo, ki jo mora 
položiti upravitelj konkurzne mase na sodišču za varnost, 
če se pozneje ugotovi primanjkljaj takse. Podatke, ki so 
potrebni, da se kontrolira odmera povprečne takse, mora 
tudi prezadolženec predložiti davčni upravi 

(3) V primeru tar. št. 16. pod a), točke 2., v tarifi 
tega zakona odmeri takso davčna uprava. Upravitelj 
konkurzne mase in prezadolženec morata predložiti, pre- • 
den se konkurz odpravi, davčni upravi vse podatke, po
trebne za določitev takse, in ustrezno kavcijo za zavaro
vanje, takse, ki jo. določi konkurzni sodnik, 

(4) Poprečna taksa za poravnalni'postopek izven 
konkurza (tar. št. 16. pod b) v tarifi tega zakona) spada 
med terjatve s" pravico prvenstvenega poplačila. Plačati 
jo je treba neposredno, urez uradne ugotovitve, dospe 
pa, še preden se poravnava potrdi. Dolžnik in poravnalni 
upravitelj morata predložiti davčni upravi vse podatke, 
ki so potrebni, da se ugotovi pravilnost plačane takse. 

§20. 
Če se pokaže po končanem konkurzu imovina,'ki 

spada v konkurz, veljajo - prednje odredbe tudi za ta 
nadaljnji postopek. 

IV. Posebne odredbe v nespornem postopku. 
§21. 

Vloge za vpis v javne knjige. 
(1) Če se zahteva z vlogo vknjižba. ali predbeležoa 

(prenotacija) ocenljive pravice, je odločilna za višino 
takse po tar. 44. v tarifi tega zakona vrednost take pra
vice, ki se mora ugotoviti po občnih taksnih predpisihj 
kolikor niso izpremenjèni s tem zakonom. 

(2) Vrednost zastavne pravice se smatra za enako 
znesku terjatve, za katero se pridobi zastavna pravica 
brez postranskih obveznosti. 

(3). Vrednost služnosti užitka in rabe se ugotavlja po 
predpisu § lO.j odstavka (2), tega zakona. 

§ 22. 

' Prostovoljna sodna cenitev in razlastitev. 
(1) Taksa po tar. št. 23. v tarifi tega zakona se pla

čuje po vrednosti, ugotovljeni s cenitvijo, odnosno po 
višini ugotovljene škode} ne da bi se odbijali stroški za 
cenitev, odnosno za ugotovitev škode. 

(2) Takso ob sodni cenitvi mora plačati oseba, ki jè 
zahtevala cenitev, takso ob razlastitvi pa oni, v čigar' 
korist se razlastitev izvršuje; za plačilo takse za razla
stitev jamči solidarno oseba, koje imovina se razlašča. 

(3) Sodišče obvesti v osinih dneh od dne, ko se je 
cenitev izvršila, odnosno škoda ugotovila, stranko b"vij' 
šini takse ter' jò pozove, naj jo plača v 15 dneh. : 

" V ' •',-." . ••. ; § 2 3 v ''.. 

Prostovoljne sodne javne prodaje., 
Taksa po tar. št. 24. v tarifi tega zakona se d L či 

na podstavi zneska, ki se je dosegel s prodajo, ne da bi 
se odbijali stroški za javno prodajo. Tó takso mora pia- / 
čati dosedanji lastnik prodane stvari, zanjo pa jamči so
lidarno tudi oseba, ki je stvar kupila na prodaji. "' 

.Zapuščinske razprave. 
(1) Povprečna taksa za zapuščinsko razpravo po tar. 

št. 25. v tarifi tega zakona se določi po čisti vrednosti, 
ki jo je imela na dan zapustnikove smrti zapuščina', o 
kateri se je izvedla zapuščinska razprava. 

(2) Dediči so zavezani predložiti sodišču vse podati-; 
ke, ki jih je treba, da se ugotovi višina čiste'zapuščunei 

(8) V ostalem pa se določa povprečna taksa p4) od
redbah, določenih za ded Insko''takso. Vročitev zapuščine 
nI vezana na predhodno plačilo ali' zavarovanje- povprečne 
t a k s e , i • . • . : • • . • ' . • : ' 

(4) Poprečno takso morajo plačati dediči solidarno: 

-..>.>.. . § 2 5 . -_••• y ' • .',"•/• V •:•:>'* 

Drugi predmeti v nespornem postopku. 
Takso iz tar. št. 28. v tarifi tega zakona-je zavezan 

• plačati.oni, ki je povzročil odločbo, nasprotnik pa fcamo/ 
tedaj, če mu je naložena z odločbo kakšna' dolžnost»' o. 
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§ 26. 
Overjenje podpisov in predpisov. 

• Takso iz.tar. št. 29. v tarifi tega zakona plača oni, 
ki zahteva overitev. Sodišče ne sme izvršiti overitve, 
dokler se tàksa ne položi. 

V. potrdilu o overitvi prepisa se mora navesti, s 
koliko takso je original kolkovan. 

V. Ostale odredbe. 

§ 27. 

Ko se ugotavlja vrednost zaradi odmere takse, se 
morajo uporabljati odredbe za ugotavijanje vrednosti v 
pravdnem postopku, kolikor ni predpipa'rm pri poedinih 
Postopkih kaj drugega. 

, § 28.' ;../. 
Ko se odmerja procentualna taksa, se zaokroži 

taksna osnova na, cele stotice, samo da se zaokrožajo 
vsote do 50 na nižjo, vsote nad 50 pa na višjo stotico. 

VI. Odredbe o taksah v kazenskem postopku na 
zasebne tožbe. 

'!"'" §29. ; ' 
i (1) Če se razsodi z eno sodbo več kaznivih dejanj, 
se plača samo ena taksa po tar. št. 53. v tarifi tega 
zakona. • , • • . . . 

(2) če se razsodi več kaznivih dejanj iste osebe s 
Posebnimi sodbami (§22. kaz. postopka), se plača taksa: 
&a sodbo samo enkrat. 

'."•',". . ' § 30. 
(1) Ako ee vodi kazenski postopek skupno (§ 20. 

kaz. postopka), je na takso brez vpliva, če se nanaša ena 
'loga bodisi na več zasebnih tožilcev, bodisi na več ob
dolžencev; ali če poda vlogo več zasebnih tožilcev ali več 
obdolžencev. 

(2) Isto velja za zapisnike, ki nadomeščajo vloge, in 
sa zapisnike o razpravah. 

' § 31. " •• 
Če se vodi skupna razprava.o zasebni tožbi in p javni 

tožbi, določi sodišče za plačilo takse na zasebno tožbo 
cas, uporabljen za razpravo o zasebni tožbi, ter pobere po 
tem takso za zapisnik. Zoper tako ugotovljeni čas ni 
pravnega sredstva. 

§32- V 
V ^ k s o za sodbe o zasebnih tožbah plača zasebni 

tožilec, ko postane sodba pravnomočna, obdolženec pa; 
°e se obsodi. •• . . . 

§ 3 3 . _;••';• • *. ; 

Pooblastila, ki jih izda skupno veS zasebnih tožilcev, 
aH več obdolžencev, ki pa se nanašajo samo na zasto
panje v enem določenem kazenskem postopku, ki se vodi 
skupno, so zavezana taksi, kakor da bi jih izdala samo 
ena oseba. To velja tudi za odpoved pooblastila. 

. , , л ••;;;.'• ; § з & ". ' . ' ." ' .; ' .""'•'• 

ç_. Ce zastopa zasebnega tožilca državni tožilec (§51. 
**Zt ßostopka^ Јаога glačati vse takse zasebni tožilec, 

VII. Prepisi, duplikati (triplikati) itd. in sodna 
izpričevala. 

§ 35. 
(l; iattsa za prepise, duplikate (triplikate) itd. v 

vseh postopkih se. izračunava po količini pol originala,, 
kolikor ni določeno v tem zakonu ali v tarifi drugače. 

(2) Taksa za sodna izpričevala se izračunava po ko-
: ličini pol izpričevala samega. ' " '. 

(3) Taksa se mora nalepljati na same prepise, du
plikate in sodna izpričevala, uničuje pa se po predpisih 

; zakona o taksah. ' ' , ' ' ' ' . , 

VIII. Povračilo Škode. 

§36. 
(1) Če položi kdo takso za izvestno sodno dejanje, 

preden nastane taksna obveznost po § 2. tega zakona, 
pa se to dejanje iz kakršnihkoli vzrokov ne izvrši, se 

, taksa, na prošnjo prizadete osebe vrne. Prošnja se mora 
vložiti na sodišču v 90 dneh od dne, ko je prizadeta 
oseba zvedela, da se dejanje ni izvršilo. 

(2) Oseba, od katere se po tem zakonu pogrešna 
pobere večja taksa, sme prav tako zahtevati povračilo 
takse v 90 dneh od dne, ko se je taksa pogrešno pobrala 
od nje. 

IX. Posledice neizpolnjevanja zakonitih predpisay.r 

§37. 
Zrišba takse. • 

(1) Če se povprečna taksa iz taT. št. 16. pod a),, 
točke 1., in pod b) v tarifi tega zakona sploh ne plača 
ali če se plača nepravočasno ali nepopolno ali če se sploh 
DO predlože ali se predlože nepravočasno ali nepopolni 
podatki za odmero povprečne takse iz tar. Št 16. pod a), 
točke 2., in tar. št. 25.v tarifi tega zakona, plačajo osebet 
zavezane plačilu takse, odnosno predložitvi podatkoV| 
prikrajšano takso v dvakratnem znesku. 

(2) Za plačilo takse, zvišane po predhodnem od
stavku, janlčijo osebe, navedene v §§ 6. in 18. tega za
kona. " . . ' • . . - . . . • : v • 

§ 38. 

(1); Ako osebe, ki so zavezane, plačati takso, ali ki 
jamčijo vzanjo,. prisostvujejo sodnim dejanjem, ki so za
vezana plačilu takse po tem zakonu; morajo plačati takso 
za ta dejanja takoj. Če ве taksa ne plača, postopa sodišče 
po odstavku (3) 'tega paragrafa. :••; . 

(2) Ako osebe iz predhodnega odstavka tie pri-' 
sostvujejo sodnim dejanjem, ki so zavezana plačilu takse 
po tem zakonu, jih posiove sodišče pismeno, naj plačajo • 
takso v osmih dneh; če tega ne store, je postopati po 
naslednjem odstavku. , 

(3) Ako oseba, zavezana po tem zakonu,- ne pleča, 
predpisane takse za spise, dejanja in listine, ki jih ome
nja tarifa tega zakona, naznani sodišče to pristojni davčni 
upravi s posebnim, obrazcem najdalje v ostalih dneh, od
kar je nastala taksna obveznost (§ 2. tega zakona). To 
naznanilo je dolžen sestaviti vsak sodni uslužbenec, И.•-
opazi, da ni taksni, obveznosti predpisno zadoščeno; .ob
enem potrdi to na .dotičnem spisu, kamor je bilo treba 
kolek nalepiti, s svojim.podpisom in s pečatom sodišča., 

É&L*ia;'v,', 
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(4) Davčna uprava izda ali zavezancu ali pa poroku 
plačilni nalog za plačilo redne in v dvakratnem znesku 
zvišane takse. Ko se redna in zvišana taksa pobere, se 
vknjiži kot reden dohodek od taks. Od zvišane takse pri
pade, ko se pravnomočno pobere, polovica naznanilcu kot 
nagrada, toda nikoli ne več nego 50 Din od vsakega na
znanila, izplača pa se mu po odločbi finančne direkcije 
y breme rednih dohodkov od taks. 

(5) Plačilni nalog ni zavezan posebni taksi. Zoper 
plačilni nalog je dopustna pritožba na finančno direkcijo 
v 15 dneh od dne prejema. Pritožba mora biti kolkovana 
po tar. post. 6. zakona o taksah. S pritožbo se ne zadrži 
plačilo ne redne ne zvišane takse. 

(6) Predpisi o zavarovanju, pobiranju in neizterlji
vosti davkov se uporabljajo, ko se pobirajo tako redne 
kakor tudi zvišane in kazenske takse po tem zakonu. 

§ 39. 
Kazenska določila. 

Osebe, ki uporabijo neresnično potrdilo o imovin
skem stanju, dobljeno s preslepitvijo oblastva, pristojnega 
za izdajanje teh potrdil, se kaznujejo, poleg odgovornosti 
po kazenskem zakonu in po civilnem pravdnem postopku 
(§ 170. civ. pr. p.), s trikratnim do petkratnega zneska 
prikrajšane takse; to kazen izreče pristojna davčna 
uprava. 

Ako navedejo osebe, ki so pristojne izdajati potrdila 
o imovinskem stanju, vedoma kaj nepravilnega ali če 
potrdijo za resnično ono, o čemer vedo, da ni pravilno, 
odgovarjajo po kazenskem zakonu. 

§40. 
Uslužbenci rednih sodišč se kaznujejo v denarju na 

korist državne blagajne s 30 do 500 Din, če ne izvršujejo 
dolžnosti, določenih zanje v tem zakonu in v tarifi tega 
zakona, in če ne skrbe, da se zadosti taksni obveznosti 
po tem zakonu za vse listine, vsa pisma kakor tudi za 
uradne odpravke in njih priloge, sestavljene z njih, so
delovanjem. 

To kazen izreče ministrstvo za finance, ko pokliče 
predhodno uslužbenca na odgovor. 

§41. 

Prav tako se kaznujejo v denarju s 30 do 500 Din v 
korist državne blagajne, in sicer: \ 

1. osebe, ki so po tem zakonu in po tarifi tega za
kona zavezane predlagati oblastvom seznamke zaradi po
biranja takse, pa tega ne store pravočasno ali jih pred
lože nepopolne ali lažne; 

2. razsodniki, če ne pošljejo pristojnemu davčnemu 
oblastvu v določenem roku svojih odločb in poravnav 
(tar. št 7. in 8. v tarifi tega zakona) kakor tudi drugih 
pravnih poslov, ki se sklenejo pri njih ali ki se pojavijo 
pred njimi. 

§42. 
Zaradi vseK drugiK postopkov, ki nasprotujejo temu 

zakonu, se kaznujejo krivci v denarju 8 30 do 150 Din 
v korist državne blagajne. 

Sodbe za kazniva dejanja iz tega in predhodnega 
paragrafa izreka, kolikor so krivci službene osebe, mi-
ništratyQ:Za-finance, aicexjia priatoina financna^irj^cjjn^ 

X. Pojasnila zakona* 
§43. 

(1) Vsa navodila in pojasnila, ki jih izda v mejah' 
in v zmislu tega zakona in tarife zaradi njega uporablja
nja ministrstvo za finance, so obvezna za vsa oblastva. 

(2) V vsakem primeru so obvezna za vsa oblastva 
ona obča ali posamezna navodila, ki jih bo izdajalo mi
nistrstvo za finance o veljavnosti onih odredb v doseda
njih zakonih o taksah in v zakonu o pristojbinah, ki so 
po § 45. tega zakona samo deloma ali niso še dokončno 
ukinjene. 

XI. Prehodne naredbe» 
§44. 

(1) Ko dobi civilni pravdni postopek obvezno moč, 
je uporabljati za vse pravde, za katere je plačana taksa 
po prejšnjih predpisih, do konca pravde na poslednji 
stopnji takse po prejšnjih predpisih. Isto velja tudi, če 
ni taksa plačana zato, ker je ena stranka oproščena pla
čila takse, ali če se je taksa manj pobrala ali iz kakršne
gakoli vzroka sploh ni bila plačana. 

Za vse pravde, nastale z dnem, ko dobi civilni pravd
ni postopek obvezno moč, je uporabljati predpise tega 
zakona in tarife. 

(2) Kó dobi zakon o izvršbi in zavarovanju obvezno 
moč, j© uporabljati na vse postopke po tem zakonu takse 
iz tega zakona in tarife; na vse postopke, začete, preden 
dobi omenjeni zakon obvezno moč, pa je uporabljati do 
njih dovršitve predpise prejšnjega zakona o taksah. 
л. Na ponovno zahtevanje izvršbe, ker je ostalo prej
šnje zahtevanje celoma ali deloma brez uspeha, nadalje 
na zahtevanje, da se dovoli prisilna uprava ali odredi 
prisilna dražba v primerih, kjer je za isto terjatev in na 
podstavi istega izvršilnega naslova že vpisana prisilna 
zastavna pravica, je, če se je prijavilo to zahtevanje na 
dan, ko dobi zakon o izvršbi in zavarovanju obvezno 
moč, ali pozneje, uporabljati predpise tega zakona in 
tarife; vendar pa takse iz tar. št. 6., odstavka (4), v tarifi 
tega zakona ni plačevati. 

(3) Predpise tega zakona in tarife je uporabljati na 
konkurze in prisilne poravnave izven konkurza, ki se 
nvedejo, odnosno na postopek v prisilni poravnavi izven 
konkurza, začet dne 1. julija 1930. kot dne, ko dobita 
zakon o konkurzu in zakon v prisilni poravnavi izven 
konkurza obvezno moč; na konkurze, uvedene pred tem 
dnem, pa je uporabljati predpise prejšnjega zakona do 
njih dovršitve. 

(4) Ko dobi zakon o nespornem sodnem postopku 
obvezno moč, je uporabljati na vse postopke po tem za
konu predpise tega zakona in tarife; vendar pa je upo
rabljati na vse postopke, začete, preden dobi omenjeni 
zakon obvezno moč, prejšnje taksne predpise. 

Od tegf se izvzemajo: 
1. Tar. št. 42., 43., 44 in 46. v tarifi tega zakona,' ki 

jih! je uporabljati od dne, ko dobi zakon o zemljiških 
knjigah obvezno moč, tar. št. 45. v tarifi tega zakona pa 
z dnem, ko dobi zakon o zemljiškoknjižnih delitvah, od
pisih in pripisih obvezno moč, vendar pa je dovršiti pred
mete, začete v tem postopku, preden dobita omenjena 
zakona obvezno moč, po prejšnjih taksnih predpisih. 

2. Tar. št. 30. do 41. v tarifi tega zakona, ki jih je 
uporabljati od dne-1. julija 1930. na vsa zahtevan ja za 
vpjs^s trgovinski mfcfäiizmmfä.mi, тШтш* м 
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ee izreče pred tem dnem; na ta je uporabljati pred
pise prejšnjega zakona o taksah. 

3. Tar. št. 60. v tarifi tega zakona, ki jo je uporab
lja/ti od dne 1. julija 1930. na vse proteste, ki se dajo na
rediti tega dne in pozneje. 

(5) Takse v kazenskem postopku na zasebne tožbe, 
ki so normirane s tem zakonom in s tarifo, je uporab
ljati na vse kazenske predmete po zasebnih tožbah, ki 
ße začno dne 1. julija 1930. ali pozneje; na kazenske 
predmete po zasebnih tožbah, zasnovane do tega dne, pa 
je uporabljati predpise prejšnjega zakona o taksah. Toda 
v kazenskih dejanjih, ki se preganjajo po uradni dolžno
sti, se ne prisojajo takse po prejšnjem taksnem zakonu,, 
če se izreče obsodba 1. dne julija 1930. ali pozneje.- • • 

(6) Tar. št. 56., 57. in 59. v tarifi tega zakona [ je 
uporabljati na dotična dejanja sodišča, počenši od. dne 
1- julija 1930.; na predmete, začete pred tem dnem, pa 
je uporabljati predpise prejšnjega zakona o taksah: ' 

(7) Takse iz tega zakona in tarife je uporabljati v. 
postopku pred šerijatskimi sodišči počenši od dne 1. ju
lija 1930.; vendar pa je uporabljati za postopke; začete 
pred dnem 1. julija 1930., predpis prejšnjega zakona o 
taksah. 

(8) Ko dobi civilni pravdni postopek obvezno moč, 
Je uporabljati za vse pravde pred občinskimi in "krajev
nimi sodišči, za katere je plačana taksa po prejšnjih 
predpisih, do konca pravde takse po prejšnjih predpisih. 
Za vse pravde, nastale pred dnem, ko dobi civilni 
pravdni postopek obvezno moč, je uporabljati predpise 
'ter. št 61. v tarifi tega zakona. 

Glede izvrSb, za katere eo določene takse v odstavku 
(6) in odstavku (6) tar. §t 61. v tarifi tega zakona, velja 
predpis odstavka (2) tega paragrafa. 

. ,. i4 5-
(1) Za postopke pred sodišči, navedenimi v § 1. tega 

zakona, prestanejo veljati tista določila pristoj'binskih 
zakonov in zakona o taksah, ki nasprotujejo odredbam 
tega zakona. 

(2) Zlasti se ukinjajo: 
; 1. 30. dne junija 1930. tar. št. 88., 143.," 153 "do Ш 
in 193. do 199. taksne tarife zakona o taksah; 

2. 30. dne junija 1930. v postopku pred sodišči, na
vedenimi v § 1. tega zakona, tar. št. 16., 82.t 83^ 121, 122. 
Ш 124. taksne tarife zakona o taksah; 

3. 30. dne junija 1930. .v postopku .pred šerijatskimi 
«xüäcx tar, St, Ш , 320« Ш* 3Č& in 32fL taksne tarife 

zakona o taksah kakor tudi tar. št. 72. tarife biljegovnega 
in pristojbenega zakona za Bosno in Hercegovino z dne 
27. julija 1886. 

(3) Nadalje se ukinjajo z onim dnem, ko se začno po 
§ 47. tega zakona uporabljati predpisi tega zakona in 
tarife v postopkih pred sodišči, navedenimi v § 1. tega 
zakona: 

1. tar. št. 78., 80., 133., 134., 135., 136., 140., 141., 142;, 
146., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 165., 168., 169., 172., 
181., 184., 191., 244., 245., 246., 247., 359. do 369. in 373. 
do 377. taksne tarife zakona o taksah; 

2. v postepkih pred sodišči, omenjenimi v § 1. tega 
zakona, točke 6., T. in 8. člena 5., točke 2., 4; in 11. čle
na 6., členi 8:, 9., 15., 17., 18., 50., 55., 58., 61. in 63. za
kona o taksah, potem členi 15., 16. in 22. zakona o državni 
trošarini,- taksah in pristojbinah z dne 27. junija 1921., ,'n 
tar. "št: 1., 2.,-3., 4., 5., 41., 42., 43., 45., 46., 73., 74, 77., 
79-, '81. Ì37., 138., 139., 144., 145., 173., 174., 175., 176., 
177., 178, 179., 180., 182., 183., 185., 186., 187., 188., 189., 
190.; 190. a, 192. in 200. taksne tarife zakona o taksah. 

§-46. 

! 

Minister za finance se pooblašča, da sme izdati pra
vilnik za izvrševanje tega zakona. 

§47. 
' Tà zakon s tarifo stopi v veljavo, ko se razglasi v 

^Službenih novinah«, obvezno moč pa dobi postopno, ka
kor je to določeno v § 44. tega zakona. 

У B e o g r a d u , 30. dne maja 1S30.; 
St 43.291. / 

Aleksnn!7 ; r 

Minister za ^finance: 
dr. S. Šverljuga &. r. 

Videl 
in pritisnil državni pečat, 
čuvar državnega, pečata, 

minister pravde 
dr. M. Srškić s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant; 

Njegovega "VeličanstVA 
kralja, 

divizijski genera): 
Pétai. Ziykoyié 8. Ik 
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Tarifa k zakonu o sodnih taksah. 
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P r e d m e t 

L Prardni in itrršilni postopek. 
Vloge. 

(1) Ce se ne uporablja kaka druga odredba te tarife, pri vred
nosti spornega predmeta 

do 
čez 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

600 Din 
600 > 

1.000 > 
3.000 > 
6.000 > 
10.000 > 
25.000 > 
60.000 > 
75.000 > 
100.000 > 
600.000 > 

1,000.000 > 
2,000.000 » 
5,000.000 > 

do 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 

i 

1.000 Din 
3.000 
6.000 

10.000 
25.000 
50.000 
75.000 

100.000 
600.000 

1,000.000 
2,000.000 
5,000.000 

(2) Tožbe, odgovori na tožbe, nasprotne tožbe, pripravljalne vloge, 
ugovori zoper plačilne naloge, odpovedi in ugovori zoper odpovedi, 
predlogi za postavitev v prejšnji stan » . . . . . » 

(8) Vloge o pravnih sredstvih: 
1. pravna sredstva zoper odločbe sodišč prve stopnje in ničnostne 

pritožbe zoper odločbe borznih razsodišč , ,; ,., 

2. odgovor, na priziv 

3. pravna sredstva zoper odločbe,- izdane na drugi stopnji « • p i 

. Wvìoge'zarvpla knjigê~o~nepremicnïnah~ in o njim enakih" pravi-
eah, kolikor ni določena večja taksa v tej tarifni Številki pod odstav
k a fflto-,,^.,. . . . , , л . .„ . . . . . . . » 

f __ P r i p o m b e : , 
• Ì." V primerai, določenih pod. odstavki (2), "(3) in (4)' iš tarifne" šte
vilke, se plačuje za drugo in vsako nadaljnjo polo taksa, določena pod 
odstavkom (1) te tarifne številke. 

П. Za vloge, izročene v dveh ali več izvodih' (duplikati, triplikati 
itd.), se plačuje za drugi in vsak nadaljnji izved taksa, določena pod 
odstavkom (1) te tarifne številke, kolikor jih je predložitelj dolžen 
predložiti po predpisu civilnega sodnega postopka. Ista taksa se plačuje 
tudi na vloge, ki se podajajo v prepisu. 

III. Ce se zahteva v vlogi, da se izdaj javen razglas ali da se ka
terakoli sodna odločba razglasi ali nabij na sodno desko, ali če je za 
pravilno rešitev vloge potrebno, izdati javen razglas ali nabiti sodno 
odločbo na sodno desko, se zviša taksa iz te tarifne številke pod od
stavki (1) do (4) za prvo polo prvega izvoda za 5 Din. 

IV. Vloge za rubežen terjatve, vpisane v javni knjigi (§ 263. iz
vršilnega postopka), so zavezane polovici takse, določene v tar.išt. 42. 
tarife k temu zakonu. 

V. Vloge, s katerimi se zahteva, da se ustavi izvršba, so zavezane 
samo taksi iz odstavka (1) te tarifne številke tudi takrat, kadar je za 
njih pravilno rešitev treba vpisa v javne knjige. 

VI. Zâ vloge in pritožbe, ki jih rešuje isto sodišče, se plačuje taksa 
iz odstavka (1) te tarifne številke. 

VIL Vloge, ki ee pošiljajo na poziv ali po nalogu sodišča zbog 
strankine opustitve, so zavezane taksi iz odstavka (1) te tarifne šte
vilke, kolikor niso'oproščene takse. 

VIII. Takse se ne plačujejo: 
L za vloge: da se dovoli pravica revnih, 'da se postavi advokat 

stranki s piayic/jLjjÄmih alida se takadjgo^ai^a^ell dolžnoaU; зл^ 

Osnova 
za odmero 

takse 

za vsako polo 
> > > 

> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> » 

• > - • . . » 

» > 

za prvo polo 

>. >, » 

> » > 

od^prve pole 

> > » 

Stalna 
taksa 

Din 

60 
1 
3 
5 
7 

10 
16 
20 
26 
40 
60 

100 
150 
200 

v dvakratnem 
znesku takse iz 
odstavka (1) te 
tarifne številke 

v - Štirikratnem 
znesku takse iz 
odstavka (1) te 
tarifne številke 
v dvakratnem 

znesku takse iz 
odstavka (1) te 
tarifne številke 
v desetkratnem 
znesku takse iz 
odstavka (1) te 
tarifne Številke 
v petkratnem 

znesku takse iz 
odstavka (1) te 
tarifne številke 
taksa, navedena 
v tar. štev. 42. 

te tarife 

W' 
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skrbnikove vloge (§ 8., odstavek (5), zakona o sodnih taksah) za popis 
taks; za rekurze zoper sodne odločbe o,teh vlogah; 

2. za rubrike vlog kakor tudi za odpravke vlog, ki nadomeščajo 
predpisano rubriko (§ 180. civ. pr. p.); 

3. za vloge prič in izvedencev, imenovanih od sodišča, s katerimi 
zahtevajo plačilo njim.prisojenih pristojbin; 

4. za vloge, s katerimi se zahteva, da se postavi na sodbo napis, 
da je izvršna, kakor tudi za vloge strank ža prve odpravke sodnih po-" 
ravnav in za potrdilo izvrsnosti na teh prvih odpravkih; :' 

5. za vloge za popravo (§ 618. civ. pr.p.) in za dopolnitev (§ 619. 
vic. pr. p.) sodnih odločb; ' • ' . ' . ' ' . 

6. za.vloge sodišču, ki ne obsezajo predlógaj o' katerem bi "bilo so
dišču odločiti; ) ' ' . - . . - . • . . 

7. za prošnje za prvi odpravek sodb, izrečenih po §§ 513. in 546. 
civ. pr. p. in razglašenih vpričo obeh strank. 

2. Zapisniki. 
(1) Ako se ne uporablja druga odredba te tarife, kakor vloge iz 

tar. št. 1., odstavka (1), te tarife; 
(2) Ako nadomeščajo kakšno izmed vlog iz tar. št. 1., odstavkov 

(2) do (4), te tarife, kakor te vloge; 
(3) v civilni pravdi: o razpravah, ki se opravljajo vpričo vsaj ene 

pravdne stranke; o izvedbi dokazov v civilni pravdi na razpravi, tudi 
če pravdne stranke niso prisotne; o izvedbi dokazov pri drugem so
dišču; o Zavarovanju dokazov, ki se vrši izven civilne pravde: 

1. Na sodišču prve stopnje za ves zapisnik, ne glede na število pol, 
se plačuje taksa, navedena v tar. št. 1., odstavku (1), te tarife; če traja 
razprava ali izvedba (odnosno, zavarovanje) dokazov nad pol ure, se 
pobere za vsako nadaljnjo začeto polovico ure dvakratna taksa iz tar. 
St. 1., odstavka (1), te tarife, ne glede na steyilo pol.. . . . . . 

2. Na sodiščih višjih stopenj se plačuje za ves zapisnik', ne glede 
na število pol, dvakratna taksa, navedena v* tar.,št, 1., odstavku (1),. 
te tarife; če traja razprava nad pol ure, se pobere za vsako nadaljnjo, 
četudi začeto polovico ure trikratna taksa iz tar. št. 1.; odstavka (1), te 
tarife, ne glede na število poL 

P r i p o m b e : 
J. Ko se sestavlja vsak zapisnik, mora sodno oblastvo zapisati uro, 

kdaj se je narok začel in kdaj se je končaL • . 
1 II. V razpravah na zbornih sodiščih ni jemati za plačilo takse' iz 

odstavka (3) te tarif ne. številke onega časa, ki je bil uporabljen za 
posvetovanje. 

III. Ce se narok odloži, je zapisnik o nadaljevanem naroku, najsi 
se je spisal na isti poli, na kateri je zapisnik prejšnjega naroka, samo
stalno zavezan plačilu takse iz odstavka (3) te tarifne številke kot nov 
zapisnik, če je v eni civilni pravdi ali v izvedbi.ali zavarovanju do
kazov ;nekoliko narokov, ki so zavezani taksi iz odstavka. (8)_ te tarifne 
številke, je treba plačati na sodiščih prve stopnje za drugi in za vsak 
nadaljnji narok za zapisnik dvakratno takso iz ter. št. 1., pdstavka (1), 
te-tarife in za prvo in za vsako nadaljnjo polovico ' ure; najsi bi bila te 
polovica ure šele začeta na višjih sodiščih, pà trikratno takso iz ter. 
fit. 1., odstavka (1), te tarife. 

1 IV. Za zapisnike o izvršitvi prisilne dražbe se plačuje poleg takse 
za pravni posel tudi taksa kakor za'zapisnik po odstavku (1) te tarifne 
številke. " 

V. Za plačilo takse za zapisnik o narokih za razdelitev kupnine 
ali zarobljenega denarja v izvršilnem postopku se jemlje skupni zner. 
век, kl ga je razdeliti. 

VI. Zabeležka sodbe, ki nadomešča tudi zapisnik (§ 270. civ. pr. p.), 
Je zavezana poleg takse za sodbo še taksi za Zapisnik. . 

VII. Taksa iz odstavka (3) te tarifne številke se plača tudi takrat, 
kadar se o razpravi ne spiše zapisnik. 

VIII. če se vpisujejo ustni predlogi in izjave strank namesto, v za
pisnik v register, določen za to, se plačuje za te vpise taksa kakor za 
zapisnik. 

IX. Taksa se ne plačuje; 
• 1. za zapisnik o posvetovanju in glasovanju sodišča; . „ 

2. za zapisnik p odgoditvi razprave zaradi tega, ker je sodišče za
držano; •'•'''••'•* • -m 

8. zà zapisnik o ustni prizivni in revizijski razpravi, ce ni prišla 
na razpravo nobena pravdna stranka in če se niso izvedli dokazi; 

4; za i zapisnik, ki nadomešča vlogo, prosto takse; 
6. za rubrike, ki ee prilagajo zapisniku, kateri nadomešča .vlogo; 
6. za zajfopjltfl. lfi, ne ,QQsezaJp predloga. .9. Џ№т W bilp sodišču 

Osnova 
za odmero 

takse 

Stalna J . 
taksa è * " 

Din i* 

I - . 

fâiJ:', 
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6. 

Priloge. 
Priloge taksi zavezanih vlog In zapisnikov, kolikor se ne smatrajo-

po vsebini za" sestavni del vloge ali zapisnika ter niso kot take zavezane 
taksi za vlogo ali zapisnik: 

a) knjige, broSure, situacijski naprti in drugi predmeti, ki niso 
spisi, če je vrednost spornega predmeta: 

do 12.000 Din, . . . , • . • 
čez 12.000 Din, 
b) v ostalih primerih, če je vrednost spornega predmeta: 
x° 5J£ *?"Ч » . . . . . . . • • • » 
čez 600 do 12.000 Din, . • . . 
čez 12.000 Din . • • • • • • • • • • »• • 

P r i p o m b e : 

I. Ako se prilože spisi in listine, kolkovane po zakonitih predpisih 
kraljevine Jugoslavije, se plača samo razlika takse, ako je kaj razlike. 

II. Če se pridadó v prepisu priloge, se plača za vsako prilogo ta 
taksa, najsi so prepisi vsi na enem papirju. 

III. Taksa za priloge ne sme biti nikoli večja od-takse za vlogo. 
IV. Taksi za priloge niso zavezani: 
1. domaČi in inozemski javni kreditni papirji, njih kuponi in teloni; 

papirji, ki nadomeščajo denar, in druge javne vrednosti; 
2. potrdila o siromaštvu; 
3. listine in spisi, ki so oproščeni takse samo za določeno uporabo, 

če se uporabijo za to kot priloge. 
Duplikati (triplikati itd.). 

Duplikati (triplikati itd.) sodnih odpravkov, če je vrednost spor
nega predmeta: 

do 500 Din, , . , . . . . , , . 
čez 500 do 12.000 Din, ' . - « » , 
čez 12.000 Din . - , » , , • 

P r i p o m b e : , 
I. Odpravki sodnih odločb, omenjenih v tar. št. 6. te tarife, ki so 

določeni za pravdne stranke, so po navadi Oproščeni takse. Toda.oni 
odpravki takih odločb, ki se izdadó strankam samo na njih posebno za-
htevanje, kakor tudi tretji in vsak nadaljnji odpravek sodnih plačilnih 
nalogov v mandatnem, meničnem, čekovnem' in opominjevalnem po- . 
stopku, če se izdadó strankam, so zavezani taksi kot duplikati. Dejansko 
Stanje sodbe in obrazložitev se smatrata za sestavna dela odpravka 
sodbe, ne pa za poseben spis, zavezan taksi. 

II. Ne plačuje se taksa - za potrdila o izvrsnosti prvega odpravka, 
nadalje ne za prvi odpravek sodb zbog izostanka ali zamude, nadalje 
ne sodb na podstavi odreke ali priznanja zahtevka, katerega je vročiti 
stranki, ki je zmagala, na njeno zahtevan je. 

III. Izpiski iz sodnih odpravkov se smatrajo glede plačila takse za 
duplikate takih odpravkov. 
Prepisi. * 

Na prepise (sodne), ki se izdadtf stranki na njeno zahtevanje, se 
plača taksa po vrednosti spornega predmeta in ne glede na to, ali se 
izda prepis potrjen ali ne: 

1. do 500 Din 
2. čez 500 Din do 12.000 Din . ' . . . / . . . . ' . . . 
3. čez 12.000 Din , . ' . . . . . . , . . . ' . , , 

P r i p o m b a : 
Prepisi zapisnikov, ki se izdadó na strankino zahtevanje namesto 

rubrike (§ 180. civ. pr. p.), niso zavezani taksi. 
Sodne odločbe. ' • 

(1) Za odločbe prve stopnje, in sicer: 
1. za sodbe, če niso zavezane drugi taksi iz te tarife; . 
2. za dokončne sklepe v postopku, zaradi motenja posesti (§ 553. 

civ. pr. p.) ; 
3. za plačilne naloge v mandatnem postopku (§ 641. civ. pr. p.),' v 

meničnem in v čekovnem postopku (§ 649. do 654. civ. pr. p.), če pre-
seza vrednost spora 12.000 Din; , . ' . . . . . 

4. za odločbe ó ničnostnih pritožbah zoper odločbe borznega raz
sodišča, 

se plačuje taksa po vrednosti spornega predmeta: 
do 300 Din 
čez 300 Din do 500 Din . . ' . . . . , . . 
čez 500 Din do 1.000 Dm .'.... . . . . . . 
čez 1.000 Din do 3.000 Din 

Osnova 
v& odmero 

takse 

od vsak. Izvoda 

od vsake pole 
> > > 
> > > 

8 
6 

1 
2 
4 

» > 
> • > • 

» ' • • > • 

od vsake pole 
> > » 
> . » . ? . 

б 
10 
16 

Stalna 
{taksa 

Diu 

2 
10 
16 

10 
;20 
80 
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Ako je vrednost spora čez 3.000 Din, za vsakih nadaljnjih 1.000 Din 
Se po 10 Din. Vsakih začetih 1.000 Din se zaračuna za celih tisoč. 

Za določitev te takse se jemlje vrednost spornega predmeta, nave
dena v tožbi, odnosno njega vrednost, ugotovljena po §§ 10. do 14. za
kona o sodnih taksah. 

(2) Za nastopne sodbe in eklepe prve stopnje: 
1.. za sodbe, s katerimi se odloča o obnovitvenih ali o ničnostnih 

tožbah (§§ 633. in 634. civ. pr. p.), potem, kolikor ne preseza, vrednost . 
spornega predmeta 12.000 Din, odločbe, omenjene y odstavku (1) .pod 
3. te tarifne številke, nadalje sodbe zaradi izostanka ali zamude -kakor 
tudf na podstavi odreke ali priznanja, ki so C bile .izrečene na prvem .' 
naroku, določenem o tožbi; t * , . " , , . ' . . . , , . - 0 .. 

2. za.sklepe, s katerimi se na podstavi izvedene, rçstiie, razprave J 
zavrača tožba zbog ugovorov: nedopustnosti redne pravne poti; nepri
stojnosti sodišča; da že teče pravda; da je stvar pravnomočno razsojena; 
da se sprejema izjava imenovanega predhodnika (avktorja) ; ker stranka 
nima sposobnosti, biti stranka, ali ker ni pravdno sposobna; ker oseba,;, 
ki nastopa kot zastopnik? ni za to upravičena; ker niso pravdni stroški 
zavarovani od tožilca, inozemskega državljana; ker odstopa sodišče 
tožbo zaradi nepristojnosti drugemu sodišču C§§ 334. do 336. in §§356. 
in 357.. civ.- pr. postopka) ; 

3.. za eklepe na podstavi ugovora, vloženega zoper začasno naredbo 
po zakonu, o izvršbi in zavarovanju (§ 346. izvršilnega postopka), 

se plačuje polovica takse iz odstavka (1) te tarifne številke; v pri
merih pod odstavkom (2), točkama 2. in 3., pa ne sme. biti, ta taksa 
večja od 400 Din. 

(3) Za plačilne naloge v opominjevalnem postopku se plačuje polo
vica takse iz odstavka (1) te tarifne številke. 

(4) Sklepi sodišč prve stopnje v izvršilnem postopku: 
1. za prvo dovolitev izvršbe na podstavi izvršilnih naslovov, izda

nih od inozemskih oblastev (§ 3. izvršilnega postopka) .se, plača taksa 
iz odstavka (1) te tarifne številke, toda ne manj nego 20 Din, kolikor ., 
ni s kakšno državo nasprotne pogodbene odredbe; 

2. za prvo dovolitev izvršbe na podstavi. drugih izvršilnih nasloyov 
(§ 2. izvršilnega postopka) se plača polovica takse iz odstavka" (1) te 
tarifne številke, toda ne več nego 40' Din; 

3. za sklepe, s katerimi se dovoljujejo začasne naredbe (§ 329. iz
vršilnega postopka) : 

• če je vrednost spornega predmeta do. 8.000 Din,. , « . . . , : , * 
če je vrednost spornega predmeta čez 8.000 Din, ' . '» '<•» . ,' ; • 
(5) Za odločbe druge in tretjp stopnje: 
1. o*pravnih sredstvih zoper sodne odločbe, omenjene v odstavkih 
in (2) te tarifne številke, se plačuje taksa, določena za odločbe 

prve' stopnje; 
2. za sklepe, s katerimi se vrača stvar- sodišču- nižje stopnje v 

ponovno sojenje, ne sme biti taksa večja od 150 Din; 
3. o pravnih sredstvih zoper prvo dovolitev izvršbe: 
a) na podstavi izvršilnih naslovov, izdanih od inozemskih oblastev, 

se-plačuje polovica takse, določene v odstavku (4), točki 1., te tarifne 
številke, kolikor ni s kakšno državo nasprotne pogodbene odredbe; 

b) na podstavi drugih izvršilnih naslovov se plačuje polovica takse, 
določene v odstavku (4), točki 2., te tarifne številke.' 

(6) Za sklepe sodišča: 
1. na zahtevanje, da bi se postavil razsodnik (§§ 677. in 680. 

civ. pr. p.), ••' . . ' . •'•• .' . ' .' . • '• •" . . . 
2. na predlog, da prestani veljati dogovor • o- razsodišču (§§ 678." 

do 680. civ. pr. p.), • • » • • . • • •••••• . ' , " , ' f v • • , . ' 

P r i p o m b e : 
I. Za sodbe, s katerimi -se prisoja lastnina nepremične stvari na 

podstavi priposestvovanja (uzukapije), ne sme biti taksa manjša od 
takse, ki je določena za prenos dotične stvari ob nasprotni storitvi. 
Ta predpis velja samo za prvo prisojo lastnine iste nepremičnine isti 
osebi. Take sodbe pošilja sodišče po pravomočnosti davčni upravi v 
prepisu z obvestilom, kolika vrednost spornega predmeta. se je vzela 
za osnovo odmeri takse in koliko takse se je pobralo. Davčna uprava 
mora preskusiti resničnost prijavljene vrednosti in izterjati eventualno 
razliko takse. . ' • • ' ; • 

П. V sporih čez 3000 Djn se zvišuje taksa za odločbe, s katerimi 
~ч razsoja o zahtevkih, več tožilcev (sospornikov), odnosno zoper več 

Vencev (sospornikov), za 10% za vsakega nadaljnjega tožilca ali 
'enea, toda ne preko 100%. Isto velja tudi v primerih postranske: 
'ervencije v pravdi. 

Ili; Ako se izreče V pravdi delna sodba (§ 487. civ. or. p.), se 
"a taksa zanjo po vrednosti spornega predmeta, ki je га&^:"" * 
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P r e d m e t 

7. 

deh» eodbo; če pa ee izreče v Isti pravdi tudi končna eodba, se plača 
sanjo taksa po vrednosti ostanka spornega predmeta, ki ni razsojeh 
z delno sodbo. Če se izreče pred končno sodbo (§ 486. civ. pr. p.) 
vmesna sodba (§ 489. civ. pr. p.), se plača taksa po vrednosti spornega 
predmeta, če se izda po vmesni sodbi nadaljnja sodba, zanjo ni plačati 
takse. 

IV. Ako je plačana za odločbo taksa po popolni vrednosti spornega 
predmeta, ni zahtevati za tako odločbo nikake nadaljnje takse, ako se 
dopolni taka odločba z naknadno odločbo istega (§ 519. civ. pr. p.) 
ali viSjega sodišča (§§ 590. in 593. civ. pr. p.). 

V. Na taksni obveznosti glede odločb se nič ne izpremeni, če se 
odločba ukine ali razveljavi. Če pa se predmet, ko je višje sodišče 
ukinilo odločbo, vendarle napoti v novo odločbo, se mora vračunati 
taksa, plačana za ukinjeno odločbo, v takso za novo odločbo ali'v 
takso za sodno poravnavo, sklenjeno pred novo odločbo. 

Razen tega se morajo vračuniti: 
1. taksa za plačilne naloge v mandatnem, meničnem in čekovnem 

postopku iz odstavka (1), točke 3., in odstavka (2),1 točke 1., te tardine 
številke v takso za odločbo istega sodišča o ugovorih zoper nalog; 

2. taksa za odločbo, ki je ukinjena s tem, da se je dovolila postavitev 
v prejšnji stan, v takso za novo odločbo, izdano od. istega sodišča in 
v isti stvari; 

8. taksa za odločbo o obnovitveni ali o ničnostni tožbi v takso za 
novo odločbo, ki se izda v glavni stvari zaradi ničnosti, odnosno zaradi 
odobritve obnove; 

4. taksa za plačilni nalog v opominjevalnem postopku v takso za 
odločbo, izdano od istega sodišča in v isti stvari, če je zahteval upnik 
s tožbo, da se izdaj plačilni nalog. Zato velja tudi takrat, kadar se izda 
v dveh letih po izdanem plačilnem nalogu odločba, s katero se plačilni 

: nalog zbog ugovora ukinja. 
VI. Ako je taksa, plačana za prvo odločbo, večja od takse za drugo 

odločbo, v katero jo je treba vračuniti, se razlika ne povrne. 
VII. Zabeležbe sodb (§.615. in drugi odstavek § 516. civ. pr. p.) 

so zavezane taksi za sodbo, ki jo nadomeščajo. 
VIII. V delitvenih pravdah se plačuje polovica takse iz odstavka 

(1) te tarifne številke. 
IX. Za dovolitve izvršbe zaradi predhodne izpolnitve (§ 321. izvr

šilnega postopka) in izvršbe zaradi za vaco van ja (§ 322. izvršilnega 
postopka) se ne plačuje taksa iz odstavka (4) te tarifne številke. 

X. Taksa iz odstavka (4), točke 1., te. tarifne številke se plača 
tudi takrat, kadar je dovolilo izvršbo inozemsko, sodižče in zaprosilo 
za izvedbo izvršbe, kolikor ni z dotično državo nasprotne pogodbene 
odredbe. 

XI. Za odločbe sodišč v pravdnem in v' izvršilnem postopku, ki 
niso omenjene v tej tarifni številki, se taksa ne plačuje. 
Odločbe raseodiSč in razsodnikov. 

(1) Prve stopnje: 
a) za odločbe v glavni «tvari se plačuje taksa iz tar. št 6., odstavka 

(1), te tarife; 
b) za odločbe, s katerimi se tožba zavrača zaradi ugovorov: nedo-

pustnosti redne pravne poti; nepristojnosti razsodišča; da ze teče pravda; 
da je stvar pravnomočno razsojena; ker stranka nima sposobnosti, biti 
stranka, ali ker ni pravdno sposobna; ker oseba, ki nastopa kot zastop
nik, nI za to upravičena, se.plačuje polovica takse iz predhodne točke, 
ki ne sme biti večja od 300 Din. 

(2) Ako dogovore stranke višje razsodišče, se plačuje za odločbe 
tega višjega razsodišča ista taksa kakor pri razsodišču -pr.ve - stopnja. 

P r i p o m b e : 
I. Pripombi I. in II. iz tar. št e. v tarifi k temu zakonu veljata 

tudi za odločbe razsodišč in razsodnikov. 
II. Taksi iz te tarifne številke so zavezane tudi odločbe borznih 

razsodišč. : . 
III. Taksa za razsojo razsodišča ali razsodnikov se plača samo 

enkrat, najsi se je sestavilo več odpravkov; toda za odpravke, ki se 
izdadó na posebno : zahtevanje strank, se plača taksa po tar. št. 4. 
te tarife. 

IV. Razsodišča in razsodniki morajo vročiti vse svoje razsoje in 
končne odločbe v overovljenem prepisu pristojni davčni /upravi v 15 
dneh od dne, ko je nastala taksna obveznost, z obvestilom, kolika 
vrednost spornega predmeta se je vzela za osnovo odmeri takse in 
kolika taksa se je pobrala, davčna uprava pa mora izterjati eventualni 
primanjkljaj takse. 

V. Vloge in njih duplikati, zapisniki, priloge in prepisi v postopku 
pred razsodišči in razsodniki niso zavezani plačilu takse. ' 
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Sodne poravnave. 
Za sodne poravnave v teku civilne pravde ali izvršilnega postopjja 

Ako- je predmet poravnave neocenljiva stvar, za vsako polo 10 Din. 

P r i p o m b e : 
I. Ako se prenese s sodno poravnavo lastnina nepremične, stvari,, 

se plača razen takse iz te tarifne številke Se prenosna taksa. . . . 
II. Razen takse iz te tarifne številke se plačuje tudi taksa za 

zapisnik. 
III. Poravnave, v katerih 'se prizna pred sodiščem dolg, pravica 

ali izpolnitev obveznosti na podstavi pravnega posla, ki doslej "ni bil 
zavezan taksi, ker o tem pravnem poslu ni bila sestavljena listina, 
se smatrajo za listine o pravnem poslu; prav tako se smatrajo za 
listine o pravnem poslu poravnave, če se sklene pravni posel šele 
s to poravnavo. Za take poravnave se plačuje гагеп takse iz te tarifne 
številke še taksa, določena za pravni posel, v popolnem znesku. 

IV; Za sodne poravnave o znesku zahtevka, če se je odločilo z 
vmesno sodbo o podstavi tega zahtevka (prvi odstavek § 489. civ. 
pr. p.) kakor tudi za sodne poravnave o zahtevku, ki se izvaja iz 
vmesne sodbe, izdane o obstoju ali neobstoju pravnega razmerja ali 
pravice (drugi odstavek § 489. civ. pr. p.), se taksa ne plačuje. 

V. Predpisi te tarifne številke se uporabljajo tudi za poravnave, 
sklenjene pred razsodišči in razsodniki, samo da morajo vročiti sodišča 
in razsodniki poravnave kakor tudi druge ' pravne posle, sklenjene 
pred njimi, pristojni davčni upravi v overovljenem prepisu v 15 dneh 
od dne, ko se sklenejo, z obvestilom, koliko takse se je pobralo. Davčna 
uprava mora izterjati eventualni primanjkljaj takse,' 

Povprečna taksa v malotnem postopku. 
Za ves postopek z vsemi vlogami, zapisniki, prilogami, duplikati, 

triplikati itd., odločbami in' poravnavami vred. 
(1) Za postopek na prvi stopnji se plača: 
če je vrednost spornega predmeta do 100 Din, . . . . . . . . .* 
če je vrednost spornega predmeta čez 100 Din do 250 Din, . . . 
če je vrednost spornega predmeta čez 250 Din do 500 Din, .. . . 
(2) Za postopek izvršbe in zavarovanja ha podstavi odločbe v 

postopku o malotnih stvareh se plačuje: 
če je vrednost zahtevka do 100 Din, . ". . . . . . . . . -, . 
če je vrednost zahtevka čez 100 Din do 250 Din, 
če je vrednost zahtevka čez 250 Din do 500 Din, . . ; . . . . 
(3) Zà postopek s pravnimi sredstvi 

P r i p o m b e : 
I. Poleg teh taks se ne plačuje v malotnem postopku nobena : 

druga taksa. 
fl. Ako se zahteva izvršba znova, ker je bila prva. izvršba celoma 

ali deloma brez uspeha, ali če ni prišlo do izvršbe, ker je zahtevajoči . 
upnik, najsi začasno odstopil od zahtevanja, se plača taksa iz odstavka 
(2) te tarifne številke za vsako novo zahtevanje. 

III. Taksna obveznost za plačilo te povprečne takse nastane, čim 
se sproži spor, zahteva izvršba, odnosno predloži pravno sredstvo. 

IV. Glede osebe, ki je dolžna plačati to takso, in glede jamstva 
za to takso veljajo predpisi obče odredbe tega zakona. 

V. Za to povprečno takso je moči ukoriščati pravico revnih. 

II. KonKurzni postopek in postopek o prisilni poravnavi izven konkursa.. 
Vloge. ' 

(1) Če se ne uporablja druga odredba te tarife: 
1. Vloge upnikov, s katerimi se prijavljajo terjatve v konkutzu 

ali za.prisilno poravnavo izven konkurza .ali se predložene prijave 
omejujejo, dopolnjujejo ali drugače izpreminjajo, po vrednosti terjatve: 

do 800 Din • i t « • . • . t • • » » - » » . 
čez 800 Din do 1000 Din . » , , , . , . , • > . • » . » 
čez 1000 Din do 5000 Din . . . . ,- V' i « « • • •'»''• i ' » 
čez 5000 Din do 10.000 Din . , . ,. ,. ,- « <- • » • • * • t 
čez 10.000 Din . , , . . . . . . . . . » 
2. Za prezadolženčeve vloge in vloge upravitelja konkurzne. mase 

kakor tudi za dolžnikove in upraviteljeve vloge v postopku o prisilni 
poravnavi izven konkurza se taksa ne plačuje. 

3. Ostale vloge. • . • « • « 
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(2) Upnikov predlog, da se uvedi konkurz,, 

(3) Za dolžnikov predlog, da se uvedi konkurz ali postopek za 
prisilno poravnavo izven konkurza kakor tudi za dolžnikove vloge, 
s katerimi priobčuje sodišču ustavitev plačil, se taksa ne plačuje. 

(4) Pravna sredstva: 
1. na sodišče druge stopnje . i , м • > ; • > i i • м 
2. na sodišče tretje stopnje . . . . . , » . , • • * * « , , 

, P r i p o m b e : 
I. V primerih, navedenih v odstavkih (2) in (4), se plačuje za 

vsako nadaljnjo polo po 5 Din. . • • 
II. Taksa se ne plačuje: 
1. za vloge: da se dovoli pravica revnih, da ee postavi advokat 

stranki s pravico revnih ali da se tak advokat razreši dolžnosti; za 
skrbnikove vloge (§ 8., odstavek (5), zakona o sodnih taksah) za popis 
taks; za rekurze zoper sodne odločbe o teh vlogah; 

2. za rubrike vlog kakor tudi za odpravke vlog, ki nadomeščajo 
predpisano rubriko; 

3. za vloge za prvi odpravek sodnih odločb, ki se vročajo upnikom 
samo na njih posebno zahtevanje (§ 186. konkurznega zakona in § 71. 
zakona o prisilni poravnavi izven konkurza) ; 

4. za vloge za popravo pogreškov v sodnih odločbah. 
III. Za vloge, izročene v dveh ali več izvodih (duplikati, triplikati 

itd.), se plačuje za drugi in vsak nadaljnji izvod taksa, določena v 
odstavku (1), točki 3., te tarifne Številke. 

IV. Izjave upravitelja konkurzne maee, prezadolženčeve Izjave v 
vlogah v konkurznem postopku o priznanju terjatve, ki je prijavljena 
v konkurzu, ali njene višine in vrstnega reda niso zavezane taksi. 
Isto velja za upraviteljeve, upnikove in dolžnikove izjave v postopku 
o prisilni poravnavi izven konkurza, s katerimi priznava obstoj ali 
višino prijavljene terjatve. Sicer pa se uporabljajo na izjave v vlogah 
v konkurznem postopku in v postopku o prisilni poravnavi izven 
konkurza odredbe pripombe III. k tar. št« 8. te tarife, kolikor obsegajo 
izjave omenjene posle. 

11. Zapisniki. 
Za zapisnike, kadar- nadomeščajo vloge, se plačuje taksa Kakor 

za vloge; drugače so oproščeni takse. 
Pripomba IV. k tar. š t 10. te tarife velja tudi za izjave v zapisnikih. 

12. Priloge. 
Priloge k vlogam in zapisnikom, kolikor niso po vsebini sestavni 

del vloge ali zapisnika: 
a) knjige, brošure, situacijski načrtf in drugi predmeti, ki niso spisi, 
b) v ostalih primerih . . « . < „ . t « , . i * , * , . 

P r i p o m b e i 
I. Qe se prilože spisi in listine, kolkovane po zakonitih predpisih 

kraljevine Jugoslavije, se plača samo razlika takse, ako je kaj razlike. 
II. Če se pridadó priloge v prepisu, se plača za vsako prilogo ta 

taksa, najsi bi bili prepisi vsi prepisani na enem papirju. 
III. Taksi za priloge niso zavezani: 
1. domači in inozemski javni kreditni papirji, njih kuponi In talonj; 

papirji, ki nadomeščajo denar, in druge javne vrednosti; 
2. potrdila o siromaštvu; 
3. listine in spisi, ki so oproščeni takse samo za določeno uporabo, 

če se uporabijo za to kot priloge. 
13. Duplikati. 

Duplikati (triplikati itd.)' sodnih odpravkov . , t « » , t a , 
P r i p o m b i : 

I. Odpravki sodnih odločb v konkurznem postopku1 in v poravnal
nem postopku redoma niso zavezani taksi. Zavezani so tej taksi вато 
oni odpravki, ki se izdadó strankam na njih posebno zahtevanje, kolikor 
ne gre za prvi odpravek, omenjen v pripombi II. pod 3. k tar. š t .10. 
te tarife. 

IL Izpiski iz sodnih odločb se smatrajo za .duplikate.. 
14. Prepisi. 

Za prepise (sodne)', ki se izdadó na strankino.zahtevanje, se plača. 
taksa, ne glede na to, ali se izda prepis potrjen ali .ne, .. ,. ». ». ,. ,. 

15. Uradna potrdila. 
Uradna potrdila sodišča: 
a) če se dajo upravitelju konkurzne mase ali upravitelju poravnave, 

niso zavezana taksi; 
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16. Povprečna taks*. 
Povprečna tapsa za konEnrarl postopefe ini za portrortW potfcopefc: 

. a) y koakurznem postopku: 
l . f e e e konča konkurzni postopek z razdelitvijo (g ÏM. kotih ur»-

nega zakona) aid e prisilno poravnavo v konkurra (§ 189. kookorznega 
zakona), od seštevka vsot, uporabljenih, odnosno ТМЦЕДД**«Д| ш po
plačilo dolgov konkurzne mase in terjatev konkurznth вриВмт, , » , 

2. če se odpravi konkurz zaradi tega, ker gre sano za enega 
konkurznega upnika, ali se odpravi po pristanku upnikov (§§ 178. 
in 170. konkurznega zakona), od prometne vrednosti kookunne mase, 

b) v priehri poravnavi izven konkurza, бе sodiSče potrdi porav
navo (§ 51. zakona o prisilni poravnavi izven konkurza), od seštevka 
vsot, uporabljenih, odnosno razpoložnih za poplačilo upnikov, , » , , 

P r i p o m b e ' : 
I. Prisilne poravnave (točka a) pod I. te tarifne Številke)" m sodno 

potrjene poravnave (točka b) te tarifne številke) niso zavezane drugi 
taksi razen iz te tarifne številke. 

če se sestavi v prisilnih poravnavah in sodno potrjenih" poravnavah ' 
poleg sodnega zapisnika tildi posebna listina', se plaća za vsako polo' 
10 Din. Če se prenese s prisilno poravnavo in sodno potrjeno porav- ' 
navo lastnina nepremične stvari, se plača razen takse iz te tarifne 
številke še prenosna taksa. 

II. Druge poravnave v konkurznem postopku spadajo pod takso 
iz tar. št. 8 v tarifi k temu zakonu. 

III. Za sodne poravnave (prisilne ali druge) veljajo predpisi pri
pombe III. k tar. št. 8., ne da bi se s tem posegalo v odredbo pripombe 
IV. k tar. š t 10. te tarife. F 

Ш . Nesporni postopek". - . . . . 

y i 1. O b č e o d r e d b e t a r j f e . 

(1) Âko ni določeno s to tarifo kaj drugega, . . . . . . . . . . 
(2) Pravna sredstva na sodišče druge stopnje . 
(3) Pravna sredstva na sodišče tretje stopnje 
(4) V skrbstvenih stvareh se plačuje ^polovica takse iz odstavkov 

(2) in (3). te tarifne številke. 
P r i p o m b e t-

I. Vloga, ki se reši na sodišču iste stopnje, se ne smatra za pravno 
sredstvo in zanjo se plačuje taksa iz odstavka (1) te tarifne številke. 

II. Za drugo in vako nadaljnjo polo vlog iz odstavkov (2), (3) 
in (4) te tarifne številke se plačuje taksa 5 Din. 

III. Za vloge, izročene v dveh ali več izvodih (duplikati, triplikati 
itd.), se plačuje za drugi in vsak nadaljnji izvod taksa, določena pod 
odstavkom (1) te tarifne številke. Ista taksa se plačuje tudi za vloge, 
ki se izročajo v prepisu. 

IV. Taksa se ne plačuje: 
1. za vloge: da se dovoli pravica revnih; da se postavi advokat 

stranki s pravico revnih ali da se tak advokat razreši dolžnosti; za 
skrbnikove vloge (§ 8., odstavek (5), zakona o sodnih taksah) za 
popis taks; za bravna sredstva zoper sodne odločbe o teh vlogah; 

2. za rubrike vrog in' odpravka vlog, ki nadomeščajo predpisano 
rubriko; 

3. za vloge, s katerimi ,se zahteva, da se zapiši na odločbo potrdilo, 
da je izvršna, kakor tudi za vlogo strank za prve odpravke sodnih 
poravnav in za potrdilo izvrsnosti na teb odpravkih; 

4. za vloge za popravo pogreškov v sodnih odločbah; 
5. za vloge sodišču, ki ne obsegajo predloga,- o- katerem -bi- bilo 

sodišču odločiti. 
V. Taksa se ne plačuje za vloge, ki se podajajo v teku zapuščinske 

razprave, kakor tudi ne za vloge, če se ne vodi zapuščinska razprava, 
ako ne presega vrednost zapuščine brez odbitka dolgov 10.000 Din. 

18. Zapisniki. 
(1) Ako ni' določeno s to tarifo kaj drugega, . < V • e * e • > 
(2) Ako nadomeščajo vloge, kakor dotične vloge. 
(3). Zapisniki o razpravah pred sodiščem višje stopnje , » § ? » 

P r i p o m b e : 
I. Radar se narok odgodi, se smatra zapisnik o nadaljevanem 

Baroku, najsi bi se spisal na isti poli, na kateri je tudi zapisnik prejš
njega naroka, za nov zapisnik. • 

II. Uradne zabeležke in zapisniki, ki imajo značaj uradnih beležk, 
se ne smatrajo za zapisnik, če ni j njih. strankinega predloga in tudi 
RS. fljenèfevì. podpisa,. --' - -—*** - <-•>•-"• „ v „.-'• 

takse 

Stalna 
taksa èl i 

Din ! P 

za vsako polo 
za prvo polo 
» > » 

.5 
50 

100 

za vsako polo 

> > •> 

6 

26 

IV. 

1% 

7,7. 
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1 

19 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

F r e d m e t 

III. Takea se ne plačuje: 
1. za zapisnike, M jih sestavlja eodlšže po uradni dolžnosti za 

obvestila, katera potrebuje za avojo uporabo; 
2. za zapisnike, ki se sestavljajo v teku zapuščinske razprave ali 

o zapuščinskih stvareh, v katerih se ne vodi zapuščinska razprava, 
če ne presega vrednost zapuščine brez odbitka dolgov 10.000 Din; 

3. za zapisnike o konstatiranju smrti (sestava osmrtnice, popis 
smrtnega primera, zapisnik obvestila o smrti); 

4. za zapisnike o posvetovanju in glasovanju sodišča; 
5. za zapisnike o odgoditvi razprav zaradi tega, ker je sodišče 

zadržano; 
6. za zapisnike, ki nadomeščajo vloge, proste takse; 
7. za rubrike, ki se prilagajo zapisniku, ki nadomešča vlogo. 

Priloge. 
Priloge taksi zavezanih vlog in zapisnikov, kolikor se ne smatrajo 

po vsebini za njih sestavni del: 
a) če so knjige, brošure, situacijski načrti in drugi predmeti, ki 

niso spisi, • • • • . ! • . . . . . . . 
b) v ostalih primerih •> ш •> i , t i ,, ",',',,[', ', 

P r i p o m b a ? 
Taksi za priloge niso zavezani: 
1. domači in inozemski javni kreditni papirji, njih kuponi in 

taloni; papirji, ki nadomeščajo denar, in druge javne vrednosti; 
2. potrdila o siromaštvu; 
3. listine in spisi, ki so oproščeni takse samo za določeno uporabo 

ce se uporabijo za to kot priloge. 
Duplikati (triplikati itd.). 

Duplikati (triplikati itd.) sodnih odpravkov » • , « » ! , , . 
a) če še izdadó samo na strankino zahtevanje, . , , , , , , , 
b) v ostalih primerih niso zavezani taksi. 

• P r i p o m b a : 
Izpiski iz sodnih odpravkov se smatrajo glede plačila takse za 

duplikate takih odpravkov. . . . . . _ , 
Prepisi. . ' 

Prepisi (sodni), ki se izdadö stranki na njeno zahtevanje, ne glede 
na tó, ali se izdadó potrjeni ali ne, , , , , , , , . , , , . , 
Poravnave. 

Sodne poravnave v nespornih stvareh so zavezane taksi iz tar. 
St. 8. v tej tarifi. 

P r i p o m b e : 
I. Ako se prenese s poravnavo lastnina nepremične. stvari, se 

plača razen takse iz tè tarifne številke še prenosna taksa. 
II. Razen takse iz te tarifne številke se plačuje tudi taksa za 

zapisnik. 
III. Poravnave, v katerih se priznava dolg, pravica ali izpolnitev 

obveznosti na podstavi pravnega posla, ki do takrat ni bil zavezan 
taksi, ker o tem pravnem poelu ni bila sestavljena listina, se smatrajo 
za listino o pravnem poslu; prav tako тзе smatrajo za listino o pravnem 
poslu poravnave, če se sklene pravni posel šele s to poravnavo. Za 
take poravnave se plačuje razen takse iz te tarifne številke Še taksa, 
določena za pravni posel, v popolnem znesku. 

2. P o s e b n e o d r e d b e . 
Sodne cenitve (prostovoljne) in ugotovitev škode ob razlastitvi: 

- a) za cenitve • • i i < . • « , . 

b) za ugotovitev škode ob razlastitvi . 
i i i i 

i i i 

P r i p o m b e « 
L Sodne cenitve zaradi odmere takse niso zavezane taksi iz te 

tarifne številke. 
II. Poleg takse za cenitev, odnosno za. ugotovitev škode, se ne 

plačuje taksa za zapisnik o cenitvi, odnosno za zapisnik o ugotovitvi 
«kode. 

IIL Za prostovoljne sodne cenitve se ne smatrajo one cenitve, M 
Jih izvaja sodišče v pravdnem, izvršilnem in nespornem postopku samo 
zato, da dobi osnovo vrednosti, ki je potrebna, da se postopek izvede. 

IV. Ako vrše cenitve javni notarji, se plačuje polovica iz te tarifne 
Številke. 
Javne prodaje. 

Za prostovoljne Javne prodaje, Ja jffi ppraylja jsodišče, * ( • t i 

Osnova 
a odmero 

takse 

Stalna 
taksa 

Din 

od.vsak. izvoda 
od vsake pole 

*u 

od vsake pole 

> > > 

od ocenjene, 
vrednosti 

od ugotovljenega 
zneska Škode 

16 

15 

od izkupička 

Vi% 

7,7o 

Vi V 

i 
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P r e d m e t 

• «j t » j 

•' r i 

P r i p o m b e * . 
I. Poleg te tafoe se mora piagati prenosna taksa,', odnosno taksa 

od pravnega posla, kakor pač gre za nepremične ali za premične stvari. 
II. Za zapisnik o prostovoljni javni prodaji se ne plačuje zapisniška 

taksa. 
III. Ako opravijo javno prodajo javni notarji, se placa polovica • 

iz te tarifne številke. 
25. Povprečna taksa sa rapnSïinsk'e razprave. 

. Od čiste vrednosti1 zapuščine, o kateri se je izvedla zapuSSnska 
razprava: / , . 

a) do 25.000 Din ee taksa ne plačuje; ' . ' ' . ' . ' . ' , . . ' 
, A h ) ^ Ч Ш D ^ ™ ' « • • • . - • • • • » • • • « • • • • • • » . • toda nikoh več nego 5000 Din. 

P r i p o m b o ? - : - *' • 
I. Poleg povprečne takse se plačujejo takse" iz tar. St. 17. do 24. 

te tarife kakor tudi dedinska taksa, kolikor jo je vpoštevati. 
II. Ako se pokaže po dovršeni zapuščinski razpravi Se nova zapu

ščinska imovina, se izračuni povprečna taksa tako, da se prišteje čista 
vrednost pozneje najdene imovine k čisti vrednosti imovine, o kateri 
je zapuščinska razprava že izvedena. 

III. Povprečna taksa se plačuje tudi od zapuščinske Imovine, M 
jo je treba izročiti v inozemstvo. Vendar pa se mora ugotoviti in 
pobrati povprečna taksa, preden se izroči zapuščina v inozemstvo. -

IV. Oprostitev odplačila dedinske takse se ne nanaša na povprečno 
takso. 

26. Oporoke. ' 
(1) Za predajo pismene Izvensodne izjave poslednje volje v hrambo 
(2) Za oddajo ustne izjave poslednje volje na zapisnik . , . . , 
(3) Za izjavo poslednje volje kot listino . • , ,• , t , t , , , , 

P r i p o m b i : 
I. Zapisniki, ki se sestavljajo o izjavi ali sprejemu poslednje volje, 

niso zavezani taksi. 
II. Taksa iz odstavka (3) te tarifne številke ee pobere z dedinsko 

takso vred od osebe, ki plača .največji del dedinske takse; če pa plača 
več oseb enako dedinsko takso, se pobere v enakih delih. 

3. P o s e b n i p r i m e r i n e s p o r n e g a p o s t o p k a . 
27. Vloge: 

(1) Vloge ali zapisniki, ki jih nadomeščajo, za odobritev osvojitve 
(2) Vloge ali zapisniki, ki jih nadomeščajo, za otrokovo pozakonitev 
(3) Vloge ali zapisniki, ki jih nadomeščajo, za sporazumno ločitev 

in razvezo zakona , . 
(4) Vloge ali zapisniki, ki jih nadomeščajo, da se kdo proglasi".za 

mrtvega in da se ugotovi činjenica smrti . r , 4 , , . , , . . 
1 • P r i p o m b e : 

I. Druga in vsaka nadaljna pola je zavezana taksi iz odstavka (i) 
tar. št 17. v tej tarifi. 

II. Za vloge, podane v dveh ali več izvodih (duplikat, triptikat itd.), 
se plača za drugi in vsak nadaljnji izvod taksa, določena v odstavku (1) 
tar. št. 17. v tej tarifi. Ista taksa se plačuje tudi za vloge, ki se podajajo 
v prepisu. , ' 

III. Taksa se ne plačuje: 
1. za vloge: da se dovoli pravica revnih; da se postavi -advokat 

stranki s pravico revnih aH da se tak advokat razreši dolžnosti; za 
skrbnikove vloge [§ 8., odstavek (5), zakona o sodnih teksah] za.popis 
taks; za pravna sredstva zoper sodne odločbe o teh vlogah; 

2. za rubrike vlog kakor za odpravke vlog, ki nadomeščajo pred
pisano rubriko; 
- 3. za vloge za popravo pogreškov v sodnih odločbah. 

4. za vloge sodišču, ki ne obsegajo predloga, p katerem, bi bilo 
sodišču odločiti. • ' 

IV. Tej. taksi iz odstavka (1) do odstavka (4) te tarifne številke so 
zavezane samo vloge, s katerimi se uvaja postopek. Ostale vloge, po
dane v teku postopka, so zavezane taksam iz tar. Št. 17. te tarife.' 
Odločbe. 

(1) Sodne odločbe prve stopnje: . * 
1. o odobritvi posvojitve' « . . ' . * . . '. 
2. o prošnjah za pozakonitev otroka, rojenega v neveljavnem zakonu 
3. o sporazumni ločitvi in razvezi zakona 
4. o tem, da se proglasi maloletnik pred rokom za polnoletnega in 

izpusti izpod očetovske oblasti.. . . . . . . . . . . . . . . . 
5. o tem, da se proglasi kdo za mrtvega ali da sé ugotovi činjenica 

Bmru • » • • • • • • » • « •• »• • ! . % • • • • • • • • 

Osnova 
za odmero 

takse 

Stalna 
taksa 

Din 

za vsako polo 

od prve pole 

50 
100 

10 

40 
20 

20 

20 

oiV. 

o0 
50 
60 

100 

60 

ÈÙâkSl ,:• 
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29. 

30. 

31. 

P r e d m e t 
Osnova 

za odmero 
takse 

6. o odvzemu svojepravnosti na predlog . 
7. o določitvi preživnine, dote ali opreme; če ne presega vrednost 

preživnine, dote ali opreme 1.000 Din, se taksa ne plačuje, toda 
čez 1.000 Din do 2.000 Din . , . . , « . «. » 
čez 2.000 Din do 6.000 Din . - , , . . . , . . • . • • • • > 
čez 6.000 Din . . , , . , , » t t • . . « • • • • i i • 

8. o razglasitvi, da ne veljajo raztrgane [nečitne] ali .izgubljene 
/listine in vrednostni papirji [razveljavitev] listin, če je vrednost listine: 

do 500 Din, se taksa ne plačuje . . . . . . . . . • • , . 
čez 500 Din do 1.000 Din . . . . . , » • . . . . » , . . 
čez 1.000 Din . . . . . . . «•».«••••-«•>•• 
če nima listina označene vrednosti, . . . , 
9. o ureditvi meja nepremičnine . . . ' » . . . 

10. o določitvi potrebnega prehoda [zasilne poti] . . . . . * . . . 
11. o prošnjah za ureditev razmerja med solastniki . . •. . . . 
12. o p"rošnjah za razvezo skupnosti po nesporni poti s fizično razde-

delitvijo, ako se izda sklep o razdelitvi: 
če ne presega vrednost 3tyari, ki se deli,. 6.000 Din 
če ne presega vrednost stvari, ki se deli, 20.000 Din, . . . . . . 
za vsakih nadaljnih začetih 1.000 Din se plača še .' . . . . . 
13. o sporu zaradi pristojbine med tolmačem in osebo, ki je zahte

vala overovitev prevoda, . . . : . ^ 
(2) Za odločbe višjih sodišč o pravnih sredstvih zoper odločbe iz 

odstavka (1), točk 1. do 13., te tarifne številke se plačuje taksa kakor' 
za odločbe prve stopnje. 

P r i p o m b e : 
I. Za druge rešitve v nespornem postopku, ki piso navedene v tej 

ali v drugi tarifni številki, se taksa ne plačuje. 
II. V primeru točke 8. se pobira taksa po nominalni vrednosti. 
III. Taksa se ne vrača, če se zahtevek zavrne ali če se rešitev raz

veljavi ali predrugači. Če se izda o isti stvari nova rešitev, se zaračuni 
taksa, pobrana za razveljavljeno ali predrugačeno rešitev, za novo re
šitev. 

IV. Za rešitve, s katerimi se določa preživnina do 150 Din na me
sec, se taksa ne plačuje. Za določitev vrednosti zakonite preživnine v 
nespornem postopku velja odredba § 10., odstavka (4), zakona o sodnih 
taksah. * 

V. Ako se nanaša odločba iz odstavka (1), točke-5., te tarifne šte
vilke na osebe, pogrešane med vojno, se taksa ne plačuje. 

VI. če se izvrši razdelitev [točka 12. odstavka (1). v tej tarifni 
številki] s sodno prodajo, se plača taksa iz tar. št. 24. te tarife. 

Overovitev podpisa in predpisa. 
(1) Za overovitev vsakega podpisa se plača 
(2) Za overovitev prepisov, spisov ali listin se plača . . . . . 

P r i p o m b e : 
I. Podpis firme ali pravne osebe se smatra za en podpis, najsi jo 

podpisujeta po pravilih dve ali jo podpisuje več upravičenih oseb. 
II. Vloge ali zapisnik;, ki jih nadomeščajo, za overovitev podpisov 

so zavezani taksi 5 Din. ne glede na 'to, koliko podpisov se overavlja 
na isti listini.-Če se vodi za overavijanje podpisov îegister, se nalepi 
taksa za vlogo na register. . . 

III. Če se izvrši overovitev podpisov zaradi uporabe v inozemstvu, 
se plača taksa od vsake overovitve [superlegalizacija]. 

4. V p i s i v t r g o v i n s k e i n , z a d r u ž n e r e g i s t r e 
; Vloge. 

Vloge in zapisniki, ki jih nadomeščajo, za vpis' v trgovinski ali za
družni register 

P r i p o m b i : 
I. Za nadaljnje pole, zapisnike o razpravah in izvidih in vloge, ki 

ne obsegajo zahtevanja za vpis v register, se pobirajo takse iž tar. 
št. 17.. odstavkov (1). (2) in (3), te tarife. . 

II.'Ako.se o, trgovski družbi ne sestavi p'smena pogodba, je zave
zana vloga, s katero se zahteva vpis v register, tudi še taksi za pravni 
posel, ki jo odmeri davčna uprava. Te vloge vroča • sodišče v overov 
ljenem prepisu pristojni davčni upravi v 15 dneh po prejemu. 

Vpisi firme. 
(1) Za -vpis „trgovske ali industrijske firme v trgovinski register 

[sodno protokoliranje firme] ali izpremembe že vpisane firme [sodne 
protokolacije] kakor tudi lastnika firme se plača . 

Stalna 
taksa 

Din 

od vrednosti 
prisojene 

preživnine 

100 

20 
•40 

7,7. 

10 
2C 
3( 
61 
20 
50 

40 
80 

2 

10 

za vsako polo 
10 
10 

20 

100. 



•J . 

i Ел a d m e t 
Osnova 

za odmero 
takse 

Stalna 
taksa 

•o. -53 
Din 

33, 

34. 

35. 

(2) Za vpis obrtaiSke firme kakor tudi za vsako izpremembo^e plača . 
(3) Za vpis v trgovinski register občinskih, regulativnih in bano

vinskih hranilnic kakor tudi zadrug in njih zvez se plača . . . . . 
(4) Za vpis in razglasitev odobrenih izprememb v pravilih občin

skih, regulativnih in banovinskih hranilnic kakor tudi zadrug in njih 
zvez se plača < , « • , • . < ; i . < g « * * ~ -»-.# » * • * i 

P r i p o m b a i 
Pri družbenih firmah se plača poleg ^takse iz te tarifne številke 

taltsa tudi za vpis družbene pogodbe, ne glede ha to, ali se taka pogodba 
«estavi in njen vpis zahteva. 

V p i s d r u ž b e n i h p o g o d b . 
DelniSke družbe. -. ^ .• 

Poleg takse iz tar. št. 31. te tarife plača delniška družba? '• 
1. za vpis družbene pogodbe [pravil] po višini delniške glavnice: 
do 100.000 dinarjev . . . , . . • , « . ' . « . • • • • » » 
čez 100.000 Din do 500.000 dinarjev . . . . , . » t • » • » 
čez 500.000 Din do 1,000.000 dinarjev . . „ . , , # . • • » 
čez 1,000.000 Din do 5;000.000 dinarjev , . < , , < , . • < . 
čez 5,000.000 dinarjev , . . • i » . . . . . - . . 
2. za vpis, da se je zvišala delniška glavnica, petino takse pod 

točko. 1. te tarifne številke ,po skupnem znesku prvotne in zvišane del
niške glavnice; 

3. za vpis, da se je izpremenilo družbeno ime, kakor tudi za vpis, 
da se je podaljšalo družbeno trajanje, se plača polovica takse iz točke L 
te tarifne številke; 

4. za vpis drugih izprememb v družbenih pravilih se plača petina 
takse iz točke 1. te tarifne številke. 

P r i p o m b e : 
1. Ako vpiše delniška družba v družbeno ime [firmo] ime fizične 

osebe, plača dvakratno takso iz te tarifne številke. 
IL Ako določa delniška družba v družbenih pravilih opravljanje 

kakšnega obrata, navedenega v točkah 5., 6., 7. in 8. tar. št. 35. te ta
rife, plača tudi takso, določeno v omenjeni tarifni številki za te obrate. 

III. Komanditne družbe na delnice plačujejo-iste takse kakor del
niške družbe, poleg tega pa še takso iz tar. š t 34-. te tarife. 

Trgovske družbe z omejeno zavezo. 
Poieg takse iz tar. št. 31. te tarife,plača trgovska družba z omejeno 

zavezo: i ' • i_i ' 
1 da se vpiše družbena pogodba, po višini osnovne glavnice takso, 

določeno v tar. štev. 32,, točki 1., te tarife; i x 

2. da se vpiše zvišba osnovne glavnice, takso, določeno v tar. si. ai., 
točki 2., te tarife; '• . , * » 

3. da se vpiše izpremeraba naziva firme, takso, določeno v tar. 
š t 32., točki 3., te tarife; . , . ' „ ' ' 

.4. da se vpišejo druge izpremembe v pravilih, takso iz tar. st. ai-, 
točke 4., te tarife. , 

P r i p o m b a : . ' 
Ako se določa v družbeni pogodbi opravljanje kakšnega obrate, 

navedenega v točkah 5„ 6., 7. in 8: tar. št. 35. te tarife, se plača tudi 
taksa, i določena v omenjeni tarifni številki za te obrate. 
Ostale družbe. 

" Poleg takse i« tar. št. 31. te tarife plačujejo družbene trgovske, 
obrtniške ali industrijske firme, razen delniških družb in družb z ome
jeno zavezo kakor tudi zadrug: 

1. da se vpiše družbena pogodba, • • • • • • , • • • • • • „• 
3. da se vpiše izprememba firme, polovico takse pod točko 1. 

te tarifne številke; . . • , «• 
3. da'se vpišejo druge izpremembe v družbeni pogodbi. 

Drugi vpisi. . 
Da se vpišejo v register [protokolirajo] trgovske firme, omenjene 

v tar. št. 31. in 34. .te tarife,, je plačati še, če opravljajo: . 
1. menjalni obrat • .• • • ' . ' . ' . ' ,: , ' 
2. obrat za dajanje posojil na zastave premičnih stvari [zastavljal

nice] • • •. • 
3. ostale bančne obrate . . . . . . . . • • • • • • • • 
4. posle licitacijskih in akvicijskih • zavodov . . , . , - • • ,• .• • .• 

- - 5 . komisijonarske ali agenturne izvo.zne obrate .. . . ,.' .. . . ,. . . 
6. komisijonarske ' ali agenturne uvozne obrate . . . . . . 

• -7. komisijonarske ali agenturne uvozne in .izvozne, obrate,. , . . 
8. posredniške [senazalske] obrate: . . . . . • • , - . ' . - , • .-. ;. 
a) če se bavijo s posredovanjem pri kupovanju deželnih pridelkov 

na trgih, . » . . .. . . . .. . *. . . , . . • • • • • • • • • " 
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P r e d m e t 

b) vsi drugi posredniki, kakor n. pr. za kupovanje in prodajanje 
posestev, kupovanje in prodajanje tvorniSkih izdelkov, oddajanje raznih 

P r i p o m b e :" 
I. Da se vpiše carinsko posredništvo,- se plača 'taksa, določena v 

točki 8. pod b) te tarifne številke. 
I. Da se vpišejo komisijonarski in agenturni obrati, ki se ne bavijo 

z izvozom ali uvozom, kakor tudi informacijske in podobne pisarne, 
se plača taksa, določena v točki 8. pod b) te tarifne številke. 

III. Da se vpiše [protokolira] več vrst obratov iz točk 1. do 8. te 
tarifne številke, skupno kot komisijonarski in agenturni izvozni; komi
sijonarski in agenturni uvozni; komisijonarski in agenturni izvozni in 
uvozni; bančni in menjalni itd., se pobere taksa, določena za vsakega 
teh obratov. 

IV. Bančni obrati, ki ne izključujejo iz svojega poslovanja menjal
nih poslov in dajanja posojil na ročno zastavo., morajo plačevati tudi 
takso iz točk 1. in 2. te tarifne številke. 

Da se vpiše v register [protokolira] podružnica Jirme, ki je proto-
kolirana na ozemlju kraljevine Jugoslavije, se plača polovica takse, do
ločene za protokòliranje [vpis firme in družbene pogodbe] glavnega 
obrata. 

, P r i p o m b a : 
Da se protokolira podružnica firme, ki je protokolirana v inozem

stvu, se plača popolna taksa, določena v tar. št. 80., 31., 32., 33., 34. in 
35. te tarife. , 

Da se vpišejo v register [protokolirajo] : prokura, pooblastilo, po
slovodstvo, Člani upravnega odbora, likvidatorji, člani likvidacijskega 
odbora, kakor tudi zato, da se izpremene ali izbrišejo, se plača od vsake 
osebe poleg taske iz tar. št. 30. te tarife: 

1. pri firmah, omenjenih v tar. št. 31., odstavku (3), te tarife, . . 
3. pri firmah, omenjenih v .tar. št. 32. te tarife . . . . . . . . 

4. pri firmah, ki opravljajo obrate, omenjene v tar. št. 35., točkah 
1. do 7. in točki 8. pod b), te tarife . . . . , , . . , . . . , 

5. Da se vpišejo v register [protokolirajo] imovinske pravice, ki 
gredo ženi lastnika firme, se plača 

Da se vpiše v register [protokolira] firma trgoyinskega ali industrij
skega obrata žena, katere mož je v konkurzuali je bil v konkurzu in 

Ako pa protokolira taka žena kakršenkoli netrgovinski obrat, se 

Da se vpiše [protokolira] in razglasi prestanek firme, se plača . . 
Če izvrši oblastvo samo in po uradni dolžnosti vpis in razglasitev 

o prestanku firme, se ta taksa ne plačuje. 
Ce se razglasi protokòliranje v »Službenih novinah«, se plača poleg 

P r i p o m b a k t a r . št. 31. d o 4 0. t e t a r i f e ! 
• ' Takse za protokòliranje [vpis v register], navedene v teh tarifnih 
Storilkah, se pobirajo, če v kakšni oblasti katerega teh obratov ni treba 
protokoli rati, ampak če se sme opravljati poslovanje z dovolilom, izda
nim od obrtnega oblaetva, ali po prijavi obrata obrtnemu oblastvu tudi 
brez obveznosti'protokola«je; v tem primeru pobirajo te takse obrtna 
oblaetva, ko izdajajo ta dovolila za poslovanje, odnosno ko prejemajo 
prijave obrala. Če se določi obveznost protokoliranja teh obratov z za
konom, ni iznova pobirati te takse za protokolacijo, kolikor, se dokaže, 
da je plačana, . , .* 7 « r -

5. V p i s i v Javne kuj ig eu , f 

vioge. . ... — • , . : , ^ , . 
(1) Za vloge ali zapiske, ki jih nadomeščajo, za vpis v Javne knjige 

o nepremičnih stvareh in o pravicah, izenačenih z nepremičnimi' stvarmi, 
in za izbris vpisa, kolikor niso zavezane po tar. št 17, odstavkih (2) in 

à) če ne presega vrednost pravice,- ki naj se vpiše, predbeleži • 
ali Izbriše, 1.000 Din t » * • . t « • • • » 

čez 1.000 Din do 5.000 Din f . • • i » i • , • t » . » 
čez 5.000 Din do 10.000 Din , . , , , t • > * , . • t i 
čez 10.000 Din do 50.000 Din t » • » • * •, • , t t t ( , 
čez 50.000 Din . . . . • • • • » . • ! • • • » • . •» 
b) če vrednost pravic, navedenih pod točko a), ni ocenjena, potem 

fe 8 M ^ f t y j L ^ k „ f & J ? ^ ^ • # •*;i*+-<* t 
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(2) Za vloge za zabtevanje kakor tudi za odpravo vseh vrst zavaro
vanj v krajinah, kjer ni javnih knjig o nepremičnih stvareh, se plačuje 
taksa iz odstavka (1), točke a), te tarifne številke. Ista se plača za vlogo 
za potrdilo prenosa [tapije] nepremičnin s prodajo ali drugimi obreme
nilnimi pogodbami. 

P r i p o m b e : 
I. Za vsako nadaljno polo vloge se plača taksa iz tar. št. 17., od

stavka (1), te tarife. 
II. Če se zahteva z eno vlogo vpis ali izbris pri več sodiščih, se 

plača taksa tolikokrat, kolikor je sodišč, pri katerih naj se izvede vpis 
ali izbris. 

III. Če zahteva z eno vlogo izbris zabeležbe [adnotacija], da je za
htevek zavrnjen ali da je pravno «redstvo predloženo, se plača za vlogo 
taksa iz tar. št. 17., odstavka (1), v tarifi tega zakona samo enkrat, najgj • 
bi se moral izvesti izbriz pri več sodiščih. 

Zapisniku 
Za zapisnike, ki niso omenjeni v tar. št 42. te tarife, veljajo pred

pisi tar: št 18. v tarifi tega zakona; za zapisnike o ustnih razpravah 
velja tar. št. 2., odstavek (3), v tarifi tega zakona z vsemi pripombami. 
Vpisi. 

(1) Vpisi v javne knjige: 
1. Za vknjižbe lastninske pravice na nepremičnih stvareh in rudni' 

ške lastnine; 
a) če spada pravni posel ali naslov pridobitve, po katerem naj se 

opravi vpis, pod prenosno takso, se taksa ne plačuje; 
b) če ta pravni posel ali naslov pridobitve vobče ni zavezan ome

njeni taksi, se plača • , . « • > , , , . • . « , . -

2. Za vknjižbe drugih stvarnih in njim enakih pravic kakor tudi pra
vice najema ali zakupa se plačuje: 

a) če je predmet pravice ocenljiv . < < • • < . » • • • • » i • 

b) če je predmet pravice n eoceni ji v, * .'•••. . «'•''. *"» г . . . 
3. Za predbeležbo [prenotacijo] za pridobitve stvarnih ali njim 

enakih pravic in pravice najema ali zakupa se plačuje isto taksa kakor 
pod točkama 1. in 2. 

4. Za zabeležbo [industrije] se plača . > . . . . , . , , „ , 
Vkljub odredbi točke 4. te tarifne številke se plača: 
a) za zabeležbo prisilne uprave [sekveetracije] in dovolila prisilne 

dražbe, če ni za terjatev že zastavne pravice na nepremičninah, ki so 
predmet prisilne uprave ali dražbe [§§ 81. in 109. izvršilnega postopka]. 

Tako plačana taksa se vračuni v takso, ki se mòra placati za nak
nadni vpis zastavne pravice zaradi iste terjatve, če se zaprosi vpis, 
preden se izbriše, dotična zabeležba; 

b) da se zabeleži vrstni in vknjižni odstop prvenstva, se plača . » ' • ' 
(2) Vpisi v ^obstoječe javne knjige v krajinah, kjer ni zemljiške 

k n j i g e : • \ • 
1. da se vpiše pridobitev pravice iz odstavka (1)' pod 2. te tarifne 

številke v obstoječe javne knjige v krajinah, kjer ni zemljiške knjige, • 
ee placa : « • • « • « « . . » ^ • ^ t * 4 ш * • . • » • . * • • 

a) ako so pravice neocenljive, • « « « * • ч ••*•• 
b) b) ako so pravice ocenljive, 

2. za-opustitev in tabulaci je 
« .« .:•• ' • 

• V».-.-» •'••* • • * : ; • + ; • • • •••*•• 
' i .-, P r i p o m b e * . &:.,:.!.'. 
I. Takso za vpis mora-plačati oseba, v koje Sorist se vpïs izvrši, če 

zahteva vpis kdo; čigar pravica se omejuje, obremenja, ukinja ali pre
naša na koga drugega, jamči tudi on solidarno za plačilo takse. 

II. Taksa se plača tudi, če se izvrši vpis po uradni dolžnosti. Sodišče 
obvesti v takih primerih o vpisu davčno upravo, ki izterja takso na
knadno. 

IIL Taksa za vpïs, Katera se "določa .po vrednosti, se mora od
meriti po skupni vrednosti vseh pravic, ki jo imajo te pravice ob času 
vpisa in ki jih je na podstavi iste prošnje vpisati v korist iste osebe v 
javne knjige istega sodišča, pri čemer se je dTŽati predpisa § 21., od
stavka 1., zakona o Sodnih taksah, če se plačuje za kakšnega izmed 
zahtevanih vpisov določena [stalna] taksa, se mora plačati še ta < taksa. 

IV. če se vpisujejo terjatve, se odmerja taksa po znesku terjatev z 
vsemi postranskimi storitvami,.pripadki, obrestmi do dne, ko se je vlo
žila prošnja za vjpis, z dotedanjimi » ^ " ^ ц ^ ^ . ^ ј ј к п ^ ^ ^ ^ ћ Ј ^ у д ^ p 
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V. Te takse se plačujejo tudi, če se vrše vpisi v pravdnem in v 
izvršilnem postopku. 

VI. Če se vknjižba ali predbeležba celoma ali deloma ukine ali 
izpremeni z rešitvijo višjega sodišča, se vrne na prošnjo vsa ali so
razmerna taksa. 

VII. Da se vpiše obrazložitev predbeležbe — prenotacije —, se 
taksa ne plačuje. 

VIII. Če se zaprosi vpis na podstavi listine, mora postopati sodišče 
po § 7. zakona o sodnih taksah tudi takrat, kadar prošnjo za vpis za
vrne. Če je listina predpisno in zadosti kolkovana, mora sodišče to na
vesti v odpravku rešitve, ki jo vroči davčni upravi. 

IX. Vloga ali podana izjava, s katero se zahteva izbris hipoteke 
ali kakršnekoli vpisane pravice, mora biti vselej kolkovana kakor 
ustrezna listina po občnem zakonu o taksah, kolikor ni priložena tej 
vlogi posebna listina o tem. 

X. Taksa iz te tarifne številke se ne plačuje: 
1. za popolni in delni izbris vpisane pravice ali za odpravo inta

bulaci je; 
2. za uradna dejanja ob notranji ureditvi, osnavljanju in poprav

ljanju zemljiških knjig, kakor tudi ne za dejanja ob izdajanju tapij po 
§ 25. zakona o izdajanju tapij v območju apelacijskih sodišč v Beogradu 
m Skoplju in velikega sodišča v Podgorici. 

Ta oprostitev se nanaša na vloge, zapisnike, vložke in priloge, 
prošnje za izdajo katastrskih načrtov in posestnih listov, na razna 
potrdila, na overavljanje podpisov ih izdajanje tapij toliko, kolikor so 
aoloceni samo za izvajanje postopka, določena z zakonom; 

3. za ponovni vpis iste pravice, najsi deloma ugasle zaradi pravdne
ga ali izvršilnega postopka, v korist iste osebe. Če je vrednost ponovno 
vpisane pravice večja, se plača za presežek vrednosti predpisana taksa; 

4. za vpis iste, najsi deloma ugasle pravice ha več nepremičnih 
stvari v knjigah enega ali več sodišč; za prenos iste pravice z ene ne
premičnine na drugo nepremičnino istega lastnika; za omejitev ali 
utesnitev iste pravice na del iste nepremičnine; za razširitev iste pra
vice še na druge nepremičnine istega lastnika; za razpis skupnega jam
stva na poedina zemljiškoknjižna telesa. Ta oprostitev velja samo, 
ce niizpremembe v obsegu pravice in v upravičenčevi osebi; 

ö. za vpis delitve lastninske pravice in služnostne užitne pravice 
med vpisanimi udeleženci, če so bile vpisane te pravice kot skupne-

# 6. za vpis zastavne pravice na porokovo nepremično imovino, če je 
vpisana ta pravica tudi na nepremično imovino glavnega dolžnika in 
zanj plačana taksa za vpis; 
л Љ ** - ^ ? ^ 8 t a v n e

r Pravice v korist države za kreditiranje carinske 
davščine m trošarine [obračunska plačila]; 

8. za zabeležbo začasne uprave, odrejene v teku dražbenega po
stopka, kakor tudi prisilne uprave, odrejene namesto dražbenega po
stopka [§§ 124. do 127. in 166. zakona o izvršbi]; 

9.' za vpis pravice, ki jo je pridržal ali izgovoril zase lastnik, uži
valec ali oni, ki je upravičen, uporabljati pravico ali nepremično stvar 
vpisano v javne knjige, na isti stvari ob popolnem ali delnem prenosu 
svoje pravice, kakor: vpis zastavne pravice za kupnino, rente, dajatve 
v naravi itd.; ' ' 

10. za vpise, ki so potrebni, da je moči vpisati poslednjega pridobi-
telja pravice, vpisane v javnih knjigah, za pravdnega prevzemnika; 

11. za prvi vpis železnic v zemljiško knjigo za železnice; 
12. za prvi vpis razdeljenih rudniških polj in.dovolil^ ','.'. 
13. za vpis sestavljenih delov rudnika» 

» •»I: ° P r o 8 t i t v e P ° d točkami 3., 4. in 5. pripombe X. k tej tarifni 
številki veljajo samo, če je taksa za prvi vpis. plačana. . . . 
Politimi postopek. 

Za rešitev o ugovoru upnikov zoper odcepitev dela nepremičnin 
ali zameno zemljišča v pozivnem postopku po zakonu o zemljiško
knjižnih delitvah, odpisih in pripisih se plača . . . „ » « „ K f t 

Izpiski iz javnih knjig, ki jih vodijo sodna oblastva. 
(1) Izpiski iz zemljiških in drugih javnih knjig, ki jih vodijo sodna 

oblastva, če se izdado na strankino zahtevanje, , » . • „ » . . „ 
(2)/ Za vsako dopolnitev ali popravo izpiska;**« »'••#«• .-•' * » * 

P r i p o m b a ? 
Ta taksa se plača za vsako polo izpiska, dopolnitve aE poprave iz*, 

piska in e&mo, kadar se napravijo izpiski na zahtevanje, stsank,, ^ 
IV*. Takse pri šerijatskih eodiSlaL.f^**'^' 

1 -_«^, O b č e o d r e d b e . ' 
V pravdali pri šerijatskih sodiščih se uporabljajo za'pÒDÌraìij'e talSe' 

predpisi, določeni? tem zakonu in v tarifi za praydni postopek. 
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Prav tako se uporabljajo za pobiranje takse v nespornih stvareh . 
pred šerijatskimi sodišči predpisi iz tega zakona in iz tarife za ne-, 
sporni postopek. 

P r i p o m b a : 
Taksa iz točke 7. tar. št. 28. v tej tarifi se ne uporablja, kadar 

se določa preživnina [nafaka] zaščitene osebe iz imovine te osebe. 
P o s e b n i p r i m e r i n e s p o r n e g a p o s t o p k a p r i s e r i 

j a t s k i h s o d i š č i h. 
Vloge in zapisniki, priloge, duplikati in prepisi v predmetih, ozna

čenih v tar. št. 49. tarife k temu zakonu, so zavezani talfsi po. tar. št. 17. 
in 18. tarife k temu zakonu. 

Kot taksa se plačuje: 
1. za potrdilo, da ni zadržka za poroko [ilmihaber], . •. . . , . 
2. za dovolitev, da opravi poroko imam fizunnama § 59. dastura si. 

I.], in za dovolitev, da izvrši poroko drugo šerijatsko sodišče [murasela], 
3. za dovolitev tujim državljanom, da smejo v naši državi skleniti 

zakon, 
4. pri ženitvi [poroki] od dogovorjenega zneska, ki ga zagotovi mož 

ženi ob poroki [mehr] . . , . , , . , . , 
do 1.000 Din ! . . . „ , . . , . 
čez 1.000 Din do 10.000 Din *. . , « . '„ . , „ 
čez 10.000 Din . » . , . . » , , , . „ » , . . , . , , 

5. za poročni list . . . , . » . * „ . . , , s . . . . . 
6. za izjavo, da mož zapusti ženo [ikaji talak], . . . . . . . . 
7. za sporazumno ločitev zakona [muhalea in tatlik] 
8. za ugotovitev zrelosti maloletne osebe [ružd] v obliki pravde . 
9. za sestavo listine o ustanovitvi vakufa ali o namenu obstoječemu 

vakufu [yakufnama] r , 
10. za sodna dovolila v vakufskih stvareh . . , , , , , . . . . 

' P r i p o m b i : 
I. Ako se dogovori znesek, omenjen pod točko 4. te tarifne številke, 

po ženitvi ali če se določi po ločitvi zakona ali moževi smrti [mehrmisi], 
se plača ista taksa, kakor pod. točko 4. te tarifne številke. 

11. V primeru pod točko 8. te tarifne številke se ne plačujejo takse, 
določene za pravdni postopek, ampak takse po tar. št. 17., 18. in 49. v 
tarifi tega zakona. i 

V. Kazenski postopek na zasebne tožbe. 
Vloge. 

(1) Za vsako vlogo kakor tudi zapisnik, ki jo nadomešča, če ni 
določena druga taksa: 

1. pri zbornem sodišču • * < « « • » • , > . » 
2. pri sreskem sodišču . . . » » 
(2) Za zahtevan je, da se uvedi kazenski postopek [prijava]; . . . 
1. pri okrožnem sodišču [§ 92. kaz. post.] , 
2. pri sreskem sodišču [§ 375. kaz. post.] . . , , » „ . , . , 
(3) Za obtožnico [§§ 95. in 109. kaz. post.] . . . , . , , , . , 
(4) Za izjavo: 
1. priziva, revizije zoper sodbe okrožnega sodišča [§ 392. kaz. post. 

in člen 99. zakona o tisku] 
2. priziva zoper sodbe sreskega sodišča [§ 392. kaz. post.] . . . . 
(5) Za zahtevanje, da se obnovi kazenski postopek [§ 411. kaz. post.] : 
1. pri okrožnem sodišču . . . „ , « « . , . . . , , , . . . 
2. pri sreskem sodišču , « « « , , „ , « • • • • • • • • 

P r i p o m b e : 
I. V primerih, določenih v odstavkih (2), (3), (4) in (5) te tarifne 

številke, se plačuje za drugo in vsako nadaljnjo polo taksa, določena pod 
odstavkom (1) te tarifne številke. 

II. Za vloge, izročene v dveh ali več izvodih [duplikati, triplikati 
itd.], se plačuje za drugi in vsak nadaljnji izvod taksa, določena pod 
odstavkom (1) te tarifne številke, kolikor jih mora vložnik po zakonu 
predložiti. 

III. Za obrazložitev priziva, revizije [§§ 339. in 395. kaz.jiost.] se 
plača taksa po odstavku (1) te-tarifne številke; če pa se predloži skupno 
z izjavo priziva, revizije, se ne plačuje posebna taksa. 

' IV. Za vloge, s katerimi se razširja kazenski postopek na druga 
s^azniva dejanja istega obdolženca, se.plačuje taksa po odstavku (1) te 
tarifne številke. 

L V. Taksa se ne plačuje: 
1. za vloge, da se dovoli pravica revnih", kakor tudi za. pravna 

Sredstva^z^er^.odločbe.sodišča o...teh vlogah i„. 
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2. za vloge sodišču, ki ne obsegajo predloga, o katerem bi bilo 
sodišču odločiti; 

3. za prošnje, da bi se popravile sodne odločbe [§ 294. kaz. post.]; 
4. za prošnje, da bi se omilila in zmanjšala kazen [§ 430. kaz. poet], 

za prošnje, da bi se omilila, znižala ali odpustila kazen po miloeti 
[§ 431. kaz. post.], kakor tudi ne za prošnje, da bi se izvršitev kazni 
odgodila [§ 418. kaz. post]. 
Zapisniki. 

Zapisniki o glavnih razpravah, ustnih razpravah in javnih razpra
vah pred višjimi sodišči za vsako začeto polovico ure: 

1. pred sodnikom poedincem , , , , , , , , , 
2. pri zbornem sodišču 
Če traja razprava dalje nego pol ure, se mora pobrati za vsako na

daljnjo, najsi samo začeto polovico ure pred sodnikom poedincem 20 
Din, pri zbornem sodišču pa 40 Din 

P r i p o m b e : 
I.' Ako se narok odloži, je zapisnik o nadaljevanem naroku samo

stalno zavezan taksi, najsi se je spisal na isti. poli, na kateri je zapisnik 
prejšnjega naroka. V teh primerih se plačuje za vsako, drugo,. najsi 
samo začeto polovico ure prëd sodnikom poedincem 20 Din, pri zbornih 
sodiščih pa 40 Din. 

II. Na razpravah pri zbornih sodiščih ni vpošfevati za. plačilo takse 
iz točke 2. te tarifne številke onega časa, ki se je uporabil za posve
tovanje. 

III. če se vloži med razpravo zasebna tožba, se mora plačati poleg 
takse za zapisnik tudi taksa za vlogo [tar. Št. 50. odstavek (1), te tarife]. 
Ce se razširi na razpravi kazenski pregon zoper istega obdolženca tudi 
zaradi drugih kaznivih dejanj, ni pobirati posebne takse. 

IV. Taksa se ne plačuje za zapisnike o javni razpravi pred višjimi 
sodišči, če ni prisotna nobena stranka in če se tudi ne izvajajo dokazi. 
Priloge. 

Priloge k vlogam in zapisnikom, ki so zavezane taksi,'kolikor niso 
po vsebini sestavni del vloge ali zapisnika, in sicer: 

a) knjige, brošure, situacijski načrti in ostali predmeti za vsak izvod 
b) ostale priloge za vsako polo . . l i t i ! » » i « > i > ' 

P r i p o m b a : 
Taksa za prilogo se ne plačuje: 
1. za vse domače in inozemske javne kreditne papirje, njih kupone 

in talone; za papirje, ki nadomeščajo denar, kakor tudi ne za ostale 
javne vrednosti; 

2. za potrdila in spise, izdane brez takse za določen namen, če se 
uporabljajo kot priloge v ta namen. 
Sodbe. 

Za sodbe sodišč vse stopen] • • • • « • • • • • • < • » , 

P r i p o m b e : 
I. Ako se nanaša sodba na dva ali več obdolžencev, se zviSa ta 

taksa za drugega in vsakega nadaljnjega obdolženca še za petino; ven
dar pa ne sme presegati celokupna zvišba te takse 100%. Število za
sebnih tožilcev ne -vpliva na višino takse za sodbo. 

II. Akò se sodba zaradi priziva, revizije, prošnje za postavitev v 
prejšnji stan ali obnove kazenskega postopka razveljavi ali predrugači, 
se vračuni taksa, plačana za razveljavljeno ali predrugačeno sodbo, v 
takso za novo sodbo iste stopnje. Če je izreklo sodišče v Sodbi svojo 
nepristojnost, se vračuni taksa, plačana za tó sodbo, v takso za sodbo 
pristojnega sodišča. Če je taksa, ki se vračuni, večja, presežka ni po
vrniti. ' • 

III. Sodbe, izrečene na zahtevanje za zaščito zakona, niso zavezane 
taksi. ' 

IV. Ostale odločbe kazenskih sodišč niso zavezane, taksi. 
V postopku po zakonu o tisku se plačujejo takse, določene v tar. St. 

60., 52. in 53. te tarife, v dvakratnem znesku. 

Sodna izpričevala. VI. Skupne odredbe. 
(1) Za izpričevalo, da se vodijo trgovinske knjige po predpisih, 
(2) Za izpričevalo o tem, kateri zakon velja ali je veljal v državi 

ob določenem časUj •• . • ! « » • • » » 
(3) Za ostala izpričevala, ki jih izdaja so^Šče, , • » « • • • • 

P r i p o m 
,1) te tarifne. Številke Javni notar, Če izda; izpričevalo iz odst* 

se plača polovica določene t*' ' 
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P r e d m e t 

Pooblastita. 

(2) Za omejeno [posebno] pooblastilo se plača » * i 
(3) Za ustno pooblastilo ali odpoved pooblastila pred sodiščem . . 
(4) Za odpoved pooblastila pred sodiščem, če obvesti sodišče po-

Progled spisov. 

P r i p o m b a : 
Ta taksa se nalepi kar na spis, ki se pregleduje, in sicer na mestu, 

kjer potrdi sodni uradnik, da je spis pregledan. Brez plačane takse se 
pregled spisa ne sme dovoliti. 
Tolmači. 

(1) Za debret, s katerim se postavlja kdo za stalnega tolmača, se 

(2) Za sodno potrdilo na prevodu, da ga je overovil stalni tolmač, 
ali da ga je overil kdo, ki je odrejen za overovitev tega predmeta, se 

P r i p o m b i : 
I. Taksa, iz odstavka (1) te tarifne številke se nalepi na dekret; 

taksa iz odstavka (2) te tarifne številke pa se. nalepi na sam prevod 
pred potrdilom sodišča. 

II. Poleg te takse se plačuje taksa za vlogo ah' zapisnik, ki jo na
domešča, iz tar. št. 17. te tarife. 
Odklonitev. 

(1) Za zahtevanje, da se odkloni sodnik [§ 17. civ. pr. p. in § 31. 

(2) Za zahtevanje, da bi se odklonili drugi sodni organi, za vsako 
OSebO' • • « • 9 . s a » » « » t t i i i i n ^ i i * f t < i n i i » » * 

P r i p o m b e : 
I. To takso plača oseba, ki zahteva odklonitev. 
II. Če zastopa osebo, ki zahteva, da se odlôni sodnik, državni to

žilec, mora plačati to takso ta oseba. 
III. Ta taksa se; ne uporablja na postopek o kaznivih dejanjih, ki 

se preganjajo po uradni dolžnosti. 

VII. Protesti. 
Za protest menice, čeka in drugih listin ali pogodb zaradi nèspre-

jema, neplačila ali neizpolnitve .se plača taksa po vnednosti, in sicer: 

P r i p o m b i '. 
I. Taksa iz te tarifne številke se plačuje za proteste, ki se predla

gajo po trgovinskem zakonu kakor tudi po §§ 70. do '77. meničnega 
zakona in § 23. čekovnega zakona. Taksa se nalepi na original protesta, 
ki se izda stranki. 

II. Poleg te takse se plača tudi taksa iz tar. št. 17. v tarifi tega 
zakona, ki se nalepi nâ .vloga, če je pa ni, na.prepis protesta, ki ostane 
na sodišču; . 

V i n . Takse v postopku pred občinskimi in krajevnimi sodišči. 
(1) Za ves postopek pred občinskimi in krajevnimi sodišči skupno 

z-vsemi vlogami, zapisniki, duplikati [triplikati itd.], prilogami in pred
logi se plačuje: v pravdnem postopku na prvi stopnji povprečna taksa 
po vrednosti spornega predmeta: 

(2). Za postopek s pravnim sredstvom se plačuje ista, taksa kakor 
pod odstavkom (1) te tarifne številke. 

(3) Za odločbe občinskih in krajevnih sodišč sé plačuje po vredno
sti spora: 

do 100 Din • „ • » » < v > « • « « • » • • » • » •; • » . 

: (4) Za odločbe o pravnem sredstvu se plača taksa iz odstavka (3) 
te tarifne š t e v i l k e . . . ' . - . ' • 

(5) Za .postopek izvršbe in zavarovanja na podstavi izvršilnih 
naslovov občinskih ali. krajevnih sodišč se plačuje povprečna taksa po 
vrednosti zahtevka do 100 Din . . . • . " . ' . . • . . . . 

čez 100 Din « • • • • • i « ^ • • « • « « • • » • k • 
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(6) Za vsako pravno sredstvo na višje sodišče se plača taksa, do
ločena v odstavku (5j te tarifne številke. 

(7) Za poravnavo 

S 

Pripombe-: 
I. Razen te takse se druga taksa ne plačuje 
II. Takse pod odstavki (3), (4) in (7) se plačujejo v državnih kolkih 

o predpisih občega dela v zakonu o sodnih taksah. Če stranka ne pla-
ia, mora postopati občinsko, odnosno krajevno sodišče po predpisu § 38. 

zakona o sodnih taksah. 
III. Takse iz odstavkov (1) in (2) pobira občinsko, odnosno krajev

no sodišče v gotovem denarju. Stranka mora plačati te takse istočasno 
z vložitvijo tožbe, odnosno s predložitvijo pravnega sredstva,, in sodišče 
ne sme postopati, dokler se taksa ne plača. 

IV. Takse iz odstavkov (5) in (6) se plačujejo v državnih kolkih, 
če dovoli redno sodišče izvršbo. 

Ako je pristojno za dovolitev in izvedbo izvršbe občinsko, odnosno 
krajevno sodišče, se pobira ta taksa v gotovini, v korist državne bla
gajne. 

V. Ako se zahteva izvršba ponovno, ker je bilo prvo zahtevanje ce
loma ali deloma brez uspeha ali ker izvršbe ni bilo, ker je zahtevajoči 
upnik, najsi začasno, odstopil od zahtevanja, se plača taksa iz odstavka 
(5) za vsako zahtevanje. 

VL V postopku pred občinskimi in krajevnimi sodišči se sme tudi 
okoriščati pravica revnih.zaradi oprostitve od plačevanja taks iz te tarif
ne številke. 

V B e o g r a d u , dne 30. maja 1930; St. 43.291. 

Minister za finance: 
dr. S. Sverljuga a. r. 

Videl • 
in pritisnil državni pečat> 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. M. Srškid s. r. 
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Aleksander s. r. 
Predsednik 

ministrskega, sveta, 
minister 

za notranje posle, 
častni adjutant 

Njegovega Veličanstva 
kralja, 

" divizijski general 
Peter Živković s. r. 

114. 
Mi 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za gradbe in po zaslišanju Našega ministrskega eveta 

Zakon 
o izpremembah in dopolnitvah v zakonu o samo

upravnih cestah.* 

§ *• . '.:•'. W ; 

V vseh paragrafili, v katerih' se omenja beseda 
»oblast« kot upravno področje, in beseda »oblastni«, se 
nadomesti z besedama »banovina« in »banovinski« v 
odgovarjajočih oblikah; beseda >samoupravm< se nado
mešča, ako se nanaša,, na ceste, z besedo »nedržavna«, 
besedi »oblastna samouprava« in >gradbena direkcija« 
pa z besedo »banska uprava«, 

>Službene novine kraljevine Jugoslavije? z dne 10. 
junija 1930.J š t 128/XLIX, 

§2. 
V §§ 4., 7., 12., 14., 26., 30., 33-, 48., 53., 54., 65., 

(61.), (58.), (63.) 60., (66.) 62., (67.) 63., (71.) 67. se < 
postavi »ban« namesto »pristojni organ oblastne samo
uprave«. 

V § 6. se postavi »pristojnega bana« namesto »pri
stojne samoupravne oblasti«. 

V § 10. se postavi »banovine - občine« mesto »samo
upravnega telesa«, mesto »pristojnega samoupravnega 
telesa« pa »pristojne banovine - občine« in mesto »vsako 
samoupravno telo« »vsaka banovina - občina«. 

V §§ 13., 15. in 32. se postavi »ban« mesto »organ 
oblastne samouprave sporazumno z gradbeno direkcijo«. 

V prvem odstavku § 38. se postavi »dotične banovine-
občine« mesto »dotičnoga samoupravnega telesa«. ; 

V §§ 61., 52., 64. in'55. jse postavi,namesto besed 
»izvoli«, »izvoljen«, »se volijo«, »izvoljenih« besede 
»imenuje«, »даеп^ап«,, »se imenuje« jn '» imenovanih«. 

- -—41»—*-A—̂  § 3. ' . 
-У jg| 38. se dodajo; sledeča noivijodefavkl: 
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»Banke, delniške družbe, konsorciji, podjetja in vse 
druge pridobitne ustanove ter njihovo osebje plačajo 
odkupnino za osebno delo po § 40. y zvezi s § 41. tega 
»akona.« '• " 

>Vsi uradniki brez razlike in vsi uslužbenci v ino
zemstvu plačajo osebno delo po določbah tega zakona. 
Odkupnino pobirajo njihovi uradi, ki nalagajo pobTani 
denar obrestonosno pri državni hipotekami bainki v Beo
gradu v fond za dela po § 36. tega zakona. S tem fondom 
razpolaga minister za gradbe.« 

»Odkupnine civilnih in vojaških uradnikov ter usluž
bencev, ki se odtegujejo od njihovih plač, pobirajo iz
plačujoče blagajne ter pošiljajo 50% od nabranih zneskov 
upravi občine, na koje ozemlju so pobrani, ostalih 60% 
pa banski upravi, odnosno občinskim upravam mest 
Beograda, Zemuna in Pančeva za banovinske ceste. Pre
jeti zneski se vpišejo in vknjižijo in sicer: posebej za 
oblastne in posebej za občinske ceste.« 

»Obvezanci, ki so pozvani na delo, niso podvrženi 
zakonu o zavarovanju delavcev. Osebe,ki koga nâdomo-
etujejo, mora javiti uradu za zavarovanje delavcev oni, 
ki ga dotične osebe nadomestujejo.« 

§4. 
V § 39. se postavi mesto pike vejica z dodatkom: 

»vojni invalidi, ki živijo samo od invalidske podpore, 
redovniki in menihi, ki nimajo nikake plače niti pre
moženja ali dohodkov, dalje kulturne in humanitarne 
ustanove, ki jih oprosti s svojim odlokom xr'nister za 
gradbe.« 

§ 5 . 
V § 43. se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki 

. ee glasita: 
>Cestni obvezanci mestnih občin Beograda, Zemuna 

in Pančeva vršijo svoje obveznosti samo za banovinske 
ceste v območju svojih občin.« 

»Upravna področja ostalih mestnih občin z občo 
upravno "o]61^ prve stopnje se ne 
smatrajo za sreze v zmislu tega zakona. Cestni "obvezanci 
teh občin vršijo .svojo oDvežnošt'v. najbližjejaL..poiitiČDeja 
srezu, oziroma v опет7И oBKoža7dotïcnojnesto.« 

§6. 
V § 44. se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Razdelitev delovne obveznosti in višino povprečne 

dnine navadnega delavca za mestne občine Beograd, 
Zemun'in Pančevo predpisuje minister za gradbe.« 

§7. 
. V § 46. se prvi odstavek izpreminja in se glasi: 

»Pristojna banska uprava izdela najpozneje do 30: 
junija 193Ò. pravilnik" ó "uporabljanju ljudskega dela. Za 
upravna področja mestnih občih" Beograda, Zemuna in 

ф Pančeva izdela ta pravilnik do istega roka ministrstvo 
m gradbe.« i ' 

§8. 
V § 47. se tretji odstavek izpreminja in se glasi: 
»Prisilno izterjavo vrši in kazen izreka na predlog 

občinske uprave "ali načelnika okrajnega cestnega od
bora pristojna politična oblast.« , 

, . • : . . ' • • • - ; § 9 . . . . . • 

§ 48. se izpremeni dn se glasil 

»Gradnjo in vzdrževanje banovinskih cest vrši ban
ska, uprava po svojih strokovnih organih; na özeniTju 
uprave Tihešta Beograda kot obče upravne oblasti pa 
mestne občine Beograd, Zemun in Pančevo po svojih 
tehničnih ustanovah pod nadzorstvom ministrstva za 
gradbe. Dovoljenje za izredno uporabljanje banovinskih 
in dovoznih cest k železniškim postajam (nakladanje 
materiala, polaganje cevi, postavljanje drogov) izdajajo 
ban, odnosno mestne občine Beograd, Zemun in Pan
čevo, vsaka na svojem ozemlju.« 

§10. 
V § 50. se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Na ozemlju uprave mesta Beograda kot obče uprav

ne oblasti se ne ustanove okrajni cestni odbori.«. 

§11. 
iV § 54. se dragi odstavek izpreminja in se glasi: 
»Načelnike in člane okrajnih cestnih _odbprov ime-

nuje io^jazrešuje ban ha predlog sreskega načelnlSa. 
Načelnik okrajnega cestnega odbora je župan občine, v. 
kateri ima sreski načelnik svoj sedež, blagajnik te ob
čine pa je blagajnik okrajnega cestnega odbora. Za na
mestnika načelnika okrajnega cestnega odbora se imenuje 
v prvi vrsti oseba, ki je vešča v gradnji in vzdrževanju 
cest.« 

V istem paragrafu se doda tretji odstavek, ki se 
glasi: 

»V srezih, kjer je več cestnih odborov, odreja ban 
na predlog sreskega načelnika sedeže okrajnih cestnih 
odborov, načelnike, namestnike in blagajnike.« 

§ 12. 
§§ 56., 57., 58., 65., 72. in 75. so ukinjeni. 

§ 13. 
§ 59'. postane § 56. ter se izpreminja in se glasi: 
»Člani okrajnega cestnega odbora opravljajo posle 

praviloma" brezplačno.« 
»Onim odbornikom, katerih stanovališče je nad štiri 

kilometre daleč od sedeža okrajnega cestnega odbora, 
se sme samo za one dneve, ko so prisostvovali sejam 
okrajnega cestnega odbora, priznati odškodnina za potne 
stroške in prehrano iz denarnih sredstev cestnega okraja 
v obliki najpotrebnejše dnevnice, ki ji določi višino ban 
na predlog dotičnoga sreskega načelnika.« 

»Višino nagrade blagajniku okrajnega cestnega od
bora (ki ne sme prekoračiti letnih Din 1200'—) določa 
ban na predlog sreskega načelnika.« 

»Načelniki okrajnih cestnih odborov imajo za redno 
opravljanje svojih poslov nagrado od 15 do 30 dinarjev, 
odborniki pa od 5 do 10 dinarjev na leto za vsak kilo
meter banovinskih cest, ki jih vzdržujejo. Višino te na
grade odobruje ban ob odobritvi proračuna cestnih 
odborov.« 

»Noben član okrajnega cestnega odbora ne sme pre
vzeti v svojem okraju gradnje ali dobave za potrebe 
banovinskih cest, dokler traja njegovo službovanje. V 
neizogibnih primerih sme dati ban na predlog dotičnega 
sreskega načelnika.izjemno dovoljenje.« 

s §14. 
§ 60. postane § 57. 

§ 15. 
§ 61. postane § 58. in se v njem pod 7. za besedq 

»okrajni« postavi beseda -»cestni«. 
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§ 16. 
§ 62. poetane § 59. in se mu doda nov, peti odstavek, 

ki se glasi: 
»Vsa dela po tem paragrafu in ona pod točkami 

6., 7. in 8. prejšnjega paragrafa vršijo na ozemlju uprave 
mesta Beograd kot obče upravne oblasti uprave mestne 
občine Beograd, Zemun in Pančevo.« 

§ 17. 
§ 63. postane § 60. in se mu doda nov drugi odsta

vek, ki se glasi: 
»Mestne občine Beograd, Zemun in Pančevo pred

lagajo v zmislu prvega.odstavka tega paragrafa omenjene 
proračune v odobritev ministru za gradbe.« 

§ 18. 
§ 64. postane § 61. 
V šestem odstavku se vstavi mesto (§ 62.) (§ 59.), 

eledeče besedilo pa se izpreminja in se glasi: , 
>Qn mora ukreniti potrebno pri pristojni davčni 

oblasti, ki pobira državne davke, v evrho pobiranja 
okrajne cestne doklade in voditi izplačila v mejah po
oblastil, ki jih dobi od bana.« ' • . ' . . • 

Zadnji odstavek istega paragrafa se izpreminja in 
ee glasi: 

>Po izvršenem imenovanju novega okrajnega cest
nega odbora ali njegovi razrešitvi mora izročiti odstopa
joči načelnik novemu vse akte, ki se nanašajo na cestno 
upravo, račune, blagajno in ostali inventar cestne uprave 
vpričo enega člana novega odbora v. osmih dneh od raz
rešitve starega, odnosno ustanovitve novega odbora. 0 
izročitvi, odnosno prevzemu se mora sestaviti zapisnik. 
Prepis zapisnika se mora izročiti bivšemu načelniku.« 

§ 19. 
§§ 66., 67., 68. in 69. postanejo §§ 62., 63-, 64. in 65. 

§ 20. 

§ 70. postane § 66. in na koncu drugega odstavka 
Vstoji mesto pike podpičje z dodatkom: »razdelitev občin
skih cest na ozemlju, ki spada v območje mestnih občin 
Beograda, Z&muna in Pančeva pa minister za gradbe.« 

§ 21. 
§ 71. postane § 67. in v zadnjem odstavku istega se 

doda po piki nov odstavek, ki se glasi: 
! , >Vendar plačajo tudi y tem primeru osebe, naštete 
v četrtem odstavku § 38., tam določeno odkupnino za 
josebno delo. Od nabranega denarja se izroči 50% v fond 
igo šestem odstavku § 88., po 50% pà dotičnim občinam.« 

§ 22. 

§73. postane § 68. ter se izpreminja in se glasi: 
>Okrajni cestni odbori se ustanove po tem zakonu 

feajpozneje do konca junija 1930.« 
»Obstoječi okrajni cestni odbori prenesejo svoje po

tale in iToče ves svoj inventar, gotovino, knjige in vse 
(ostalo, kar so upravljali, novemu načelniku okrajnega 
loestnega odbora «rnjdalj v roku enega meseca od dne, 
ko je bil osnovan okrajni cestni odbor po tem zakonu.« 

§ 23. 
§ 74. postane § 69. ter ee izpreminja in se glasi: 
»Bani predpišejo vsak za svojo banovino tudi drugo, 

kar je rx)trôbno za izvjrâevanje' tega zakona^ tea- iz,yiše 

tudi prenos izvestnih pravic na ustanove, ki so jim pod
rejene. Za področja mestnih občin Beograda, Zemuna 
in Pančeva predpiše zgoraj omenjeno minister za gradbe.« 

§ 24. 
§ 76. postane § 70., se izpreminja in se glasi*. 
»Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko ga kralj pod

piše, obvezno moč pa dobi z dnem, ko bo razglašen ' v 
»Službenih novinah« in z onim dnem prenehajo veljati 
vsi zakoni, naredbe in,predpisi, ki so v nasprotju z do
ločbami tega zakona.« 

M. g. št. 40.082, dne 30. maja 1930. v Beogradu. 
Aleksander s. r. 

Videl 
in pritisnil državni pečat, 
čuvar državnega pečata 

minister pravde, 
dr. M. Srškić s. r. 

Minister za gradbe: 
Fil. I. Trifunovie s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja, 
divizijski general 

Peter iživković 8. r. 

115. 
Mi 

Aleksander L, 
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo, na predlog Našega ministra 
za gradbe in po zaslišanju predsednika Našega ministr

skega sveta 

Zakon 
o dopolnitvi uredbe o zaščiti javnih cest in var

nosti prometa na njih z dne 6. junija 1929.* 

§ 1 . / ; ' 
Na koncu tretjega odstavka člena 30. uredbe o za

ščiti javnih cest in varnosti prometa na njih se doda po 
piki nov stavek, ki se glasi: »Ta rok ne velja za vojaška 
motorna vozila.« 

§ 2 -
Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč z 

dnem, ko se razglasi v »Službenih novinah«. 

V Beogradu, dne 30. maja 1930. K. m. g. št. 40.C21, 
Aleksander a. r. 

Minister za gradbe: 
"Fil. I. Triiunovié e. r. 

Videl Predsednik 
in pritisnil državni pečat, ministrskega sveta, ' 
čuvar državnega pečata, minister 

minister pravde za notranje posle, 
dr. M. Srškić s. r. častni adjutant 

Njegovega Veličanstva 
kralja, 

divizijski general 
Peter Živkovie s. r. 

"»Službene novine Kraljevine. Jugoslavia ± dne 10. 
junija A9304 št.. XLIX, 

'Ha 



— 293 — 

116. 

Popravek 
V »pravilniku o pomožnem osebju državnih promet

nih ustanov v resoru ministrstva za promet«, objavlje
nem v »Službenem listu kraljevske banske uprave Drav
ske banovine« št. 94/18 z dne. 14. avgusta 1930., se mora 
8. vrsta 6L 48. pravilno glasiti: 

>do 10 lét dela — 10 dni«. 

Banove uredbe. 

117. 
III. No. 1694/3. 

Razglas. 

Razne 
občeveljavne odredbe. 

118. 

Razglas 

Odločba komisarja oblastne samouprave oblasti ljub
ljanske z dne 1. oktobra 1929. št. 25.876, razglašena v pri
logi uradnega lieta ljubljanske in mariborske oblasti 
»Samoupravi« št. 8 z dne 8. oktobra 1929., se uradoma 
popravlja v toliko, da se zakupnemu ribarskemu okraju 
Št. 47. — »Zalog« pripozna svojstvo samosvojega ribar-
ekega okraja po poteku poslednje zakupne dobe, to je 
od 1. julija 1930. nadalje, ker se je naknadno ugotovilo, 
da je poslednja zakupna doba potekla z dnem 30. junija 
1930. in ne z dnem 31. decembra 1929. 

..V L j u b l j a n i , dne 5. avgusta 1930. 

# Kraljevska banska uprava Dravske banovine. 
Ban: Sernec Dušan s. r. 

Na podlagi členov 66. in 67. zakona o notranji upravi 
z dne 19. junija 1929., Ur. L 313/76 ter na podlagi po
oblastila kraljevske banske uprave Dravske banovine 
v Ljubljani z dne 15. aprila 1930. II.-No. 12212/2 odrejam: 

§ * ' 
Postavljanje zvočnikov, gramofonov in radiosprejem-

^ apara t " óV 

,.•; § 2 - ' • : ' ' . : ; 
Zvočniki, gramofoni in radiosprejemini aparati, ki so 

postavljni v privatnih *~ gostilniških vrtovih ter v dru
štvenih pro9tòriiht~ee р<Г22Ј Tiri zvècèr'në"smejo vëc ùpo-
riàbìjatìrÈnàkò~sé zvočnuči v рт^Ж&ЈЛшоуапјШ smejo 
ttpooŠHjatt pri odprtih oknih "samo do 22. urezvečer. 

§ 3 . . 

Prestopki naredbe se bodo kaznovali v ssmislu člena 
69. гакоша o notranji upravi z globo, od ÌO do. 600 Din 

v korist državne blagajne, oziroma ob neizterljivosti z 
zaporom od 1 do 10 dni. 

§ 4. 
Naredba dobi veljavo 8 dni po objavi v »Službenem 

listu kraljevske banske uprave Dravske banovine«. 

Pov. No. 471/7. 

Uprava policije v Ljubljani, 
dne 4. avgusta 1930. 

Upravnik policije: Dr. Gustin, m. p. 

Razne objave iz „Službenih 
no vin". 

119. 

Številka 175 z dne 4. avgusta 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. julija. 

1930.: Odlikovani so bili: Z . redom sv. Save I. vrste: 
G a n g l E n g e l b e r t , podštarosta SKJ; z redom sv, 
Save II. vrste: dr. M u r n i k V i k t o r, načelnik SKJ; 
z redom sv. Save III. vrste: S k a l a r E l z a , načelnica 
SKJ; dr. Fu k s R i k o , Član uprave SKJ, S m r t n i k 
J o ž e , starosta župe Celje, S a j o vi c J a n k o, starosta 
župe Kranj, dr. P i p e n b a c h e r J o s i p , starosta župe 
Ljubljana, dr. K o v a č i č M a k s, starosta župe Maribor, 
dr. V a s i c I v a n , starosta župe Novo mesto; z redom 
sv. Save IV. vrste: S t è r i e k a r M i 1 a n , revizor SKJ, 
dr. Ob er s n e l M a k s , revizor SKJ, J ет i n L o j z e , 
načelnik župe Celje, G r u d e n Al m i r a , načelnica 
župe Celje, A ž m a n F r a n c , načelnik župe Kranj, 
P e č n i k M i c a , načelnica župe Kranj, V r h o v e 
L o j z e , načelnik župe Ljubljana, M uži na A d e l a, 
načelnica župe Ljubljana, M a č u s F r a n, načelnik žu
pe Maribor, Z i h e r l e N a d a , načelnica župe Maribor, 
P a p e ž L j u d e v i t , načelnik župe Novo mesto, Muri» 
Iva , načelnica župe Novo mesto, in P o 1 j š a k Dan ' c a, 
članica zletnega odbora. 

Številka 180 z dne 9. avgusta 1930.: 
Obrestovanje vlog Y poštni hranilnici. Minister za 

gradnje je s svojim odlokom z dne 31. julija'1930., št. 
4131, na podstavi čl. 5. zakona z dne 18. januaraj 1929, 
nanašajočega se na izpremembe in dopolnitve zakona 
o poštno-hranilnem, čekovnem in virmanskem prometu, 
odredil, da poštna hraniliüca ustavi obrestovanje majhnih 
vlog do Din 20*—, ako nanje v poslednjih treh lètih ni 
bilo nič vplačanega. Istòtako se ustavi tudi obrestovanje. 
vlog po Din 100*—, Id se dajejo učencem ob dovršit vi 
osnovne šole, àko iičrici saint v teku treh let ne vlože v 
poštno hranilnico nobenega zneska. 

Obrestovanje izseljeniških vlog v poštni .hranilnici. 
Minister za gradnje je s svojim odlokom z. dne 31. julija 
1930., št. 4000, na,podstavi čl. 5. zakona z dne 18. ja
nuarja 1929., nanašajočega.se na izpremembe in dopol
nitve zakona o poštno-hranilnem, 'čekovnem' in virman
skem prometu,, odredil, da postna hranilnica obrestuje 
izšeljeniške vloge, t.}. vloge naših državljanov, ki bivajo 
y inozemstvu, letno s Q%, in to vloge do 25.000 Din, 
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vložene na posebno hranilno knjižico, glasečo se na ime. 
— S tem se izpreminja točka 2. odloka tega ministrstva 
z dne 31. januarja 1930., št. 401. 

Številka 181 z dne 11. avgusta 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. julija 

1930.: 'Odlikovani so bili: Z redom sv. Save III. vrste: 
T u r k J o s i p , posestnik v Ljubljani, ''starešina Jugo
slovanskega gasilskega saveza; z redom sv. Save IV. 
vrste: E n g e l s b e r g e r R i h a r d , trgovec v Krškem, 
predsednik kongresnega odbora Jugoslovenskega gasil
skega saveza; P r i s t o v š e k F r a n c , šolski upravitelj 
na Vrtači, tajnik Jugoslovenskega gasilskega saveza in 
S t e u d t e I v a n , posestnik v Ptuju, predsednik Jugo
slovenskega gasilskega društva v Ptuju. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 9. julija 
1930.: Napredoval je za višjega šumarskega svetnika v 
4 skupini I. kategorije pri šumarskem odseku kraljevske 
banske uprave.v Ljubljani: Š t r a n c a r A l o j z i j , višji 
šumarski svetnik v 5. skupini I. kategorije pri istem 
odseku. 

Številka 182 z dne 12. avgusta 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. julija 

1930.: Postavljen je za sodnika ode^lka B Stola sedmo
rice v Zagrebu v 2. skupini I. kategorije: N a g o d e 
A n t o n , sodnik v 3. a skupini I. kategorije pri v izjem 
deželnemu sodišču v Ljubljani. 

Številka 183 z dne 13. avgusta 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne < 29. julija 

1930.: Napredovali so: za tehnične višje svetnike v 4 a 
skupini I. kategorije: O r e l K a r e l in M e n c i n g e r 
L e o n , tehnična svetnika tehničnega oddelka banske 
uprave v Ljubljani, doslej oba v 4 skupim I. kategorije; 
za svetnika v 4 skupini I. kategorije: J u r a n O s k a r , 
tehnični svetnik tehničnega oddelka pri sreskem načel-
etvu v Mariboru, in H o č e v a r A l o j z i j , tehnični svet
nik tehničnega oddelka banske uprave v Ljubljani, do
slej oba v 5. skupini I. kategorije; za tehničnega svetnika 
v 5. skupini I. kategorije: P i l e t i č V i k t o r , tehnični 
višji pristav tehničnega odeLka pri sreskem načelstvu v 
Ljubljani, doslej v 6. skupini I. kategorije; za praktična 
tehničarja v I. skupini III. kategorije: R u n o v e c F r . 
in J u r e š L u d o v i k , praktična tehničarja tehničnega 
oddelka pri sreskem načelstvu v Mariboru, doslej oba 
y 2. skupini III. kategorije. 

Odlok ministrstva za finance z dne 17. julija 1930.: 
Upokojen je po službeni potrebi: M u š k a t e I c A n t o n , 
poverjenik finančne kontrole pri glavnem oddelku fin. 
kontrole v Novem mestu, uradnik 3. skup. II. kategorije. 

Odlok ministrstva za finance z dne 16. julija 1930.: 
Postavljeni so za poverjenike finančne kontrole v 3. sku
pini II. kategorije: B o j o v i ć B r a n i s l a v , pomožni 
poverjenik finančne kontrole v 4 skupini II. kategorije 
pri oddelku v Prevalјаћ; za nadzornike finančne kon
trole v 2. skupini III. kategorije: B u c h b e r g e r F r , 
podnàdzornik finančne kontrole 3. skupine III. kategori
je pri glavnem oddelku v Ljubljani, G a b r š č i k F r a 
n j o , podnàdzornik finančne kontrole 3. skupine III. ka
tegorije pri glavnefm oddelku v Mariboru, T o r k a r 
I v a n , podnàdzornik finančne kontrole v 3. skupini III. 
kategorije pri oddelku v Dravogradu, C r e p i n k o 
A l o j z , podnadzonÄ finančne kontrole v 3. skupini 
III . kategorije pri glavnem oddelku v Logatcu, P a ž o n 

I v a n , podnàdzornik finančne kontrole v 3. skupini III. 
kategorije pri glavnem oddelku v Krškem, in Li č i n 
A n d r e j , podnàdzornik finančne kontrole v 3. skupini 
III*. kategorije pri oddelku v Kočevju. 

Odlok ministrstva za finance z dne 17. julija 1930.: 
Postavljen je za podnadzornika finančne kontrole v 3. 
skupini III. kategorije:. G o l o b M a r t i n , preglednik 
finančne kontrole, zvaničnik 1. skupine, v Ljubljani • ; 

Številka 184 z dne 14 avgusta 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. julija 

1930.: Postavljen je v podružnici poštne hranilnice v 
Ljubljani za šefa knjigovodstva v 1. skupim II. kategori
je: M a i x n e r K o 1 o m a n , šef knjigovodstva podruž
nice poštne hranilnice v Ljubljani v 2. skup. Il.kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. julija 
1930.: Upokojen j e S b r i z a j I v a n , tehnični inspektor 
v 3. skupini I. kategorije pri tehničnem oddelku kra.-
ljevske banske uprave v Ljubljani. 

Odlok ministrstva za gradnje z dne 23. julija 1930.: 
Upokojena j e P o d j e d M a r i j a , p . t. uradnica 3. sku
pine II. kategorjje pri p. t. uradu v Krškem. 

Odlok ministrstva za gradnje z dne 17. julija 1930.: 
Upokojena je D e b e 1 j a k M a r i j a , p. t. uradnica 3. 
skupine II. kategorije pri p. t. uradu v Ribnici na Do
lenjskem. 

Številka 185 z dne 'l5. avgusta 1930.: 
Ukaz Njegovega Veilčanstva kralja z dne 30. jullija 

1930.: Upokojena sta: R e k a r F r a n j o , predsednik 
deželnega sodišča v Ljubljani in M e j a č A n t o n , sta
rešina okrajnega sodišča v Ribnici, oba v 3. a skupini 
I. kategorije. , 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. julija 
1930.: Upokojeni so: B e l a r I v a n , p. t. uradnik 2. 
skupine II. kategorije pri p. t. uradu v Ljubljani 1, 
E r ž e n A n a , p. t. uradnica 2. "skupine II. kategorije 
pri p. t. uradu na Pragerskem, P e t e k A n t o n i j a , 
p. t. uradnica 2. skupine II. kategorije pri p. t. uradu v 
Ljubljani 1, K o p a č A l o j z i j a , p. t. uradnica 2. sku
pine II. kategorije pri p. t uradu v Ljubljani 1, K u e s 
M a r a , p.. t. uradnica 2. skupine IL kategorije pri p. t. 
uradu v Ormožu, Š u e n R o z a , p . t. uradnica 2. skupine 
II. kategorije pri p. t. uradu v Maribora 1. 

Odlok ministrstva za gradnje z dne 11. julija 1930,: 
Postavljeni so: pri p. t. uradu v Celju za p. t. manipulanta 
v 3. skupini III. kategorije: F r i e d ! F r a n c , orožniški 
narednik 2 ki.; pri p. t. uradu v Tržiču za p. t. manipu
lanta v 2. skupini III. kategorije; S t r.u m b 1 A l o j z i j , 
orožniški narednik 2. ki.; pri p. t. uradu na Zidanem mo
stu za p. t. manipulanta v 3. skupini III. kategorije: L i-
p o v š e k S v e t i s l a v , orožniški narednik 2. ki. 

Razpis ministrstva pravde z dne 8. avgusta 1930.: 
Natečaj za popolnitev mesta starešine okrajnega sodišča 
v Ribnici na Dolenjskem. 

številka 186 z dne 16. avgusta 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z.dne 6. julija 

1930.: Upokojeni so pri direkciji državnih železnic v 
Ljubljani: M u h i č B o g o m i r , N o v a k A l o j z i j , 
S a n d J o s i p , M i l a č , A n t o n , J e n k o . F e r d i - . 
n a n d , Š i l i h A n t o n , V e r d e r ber- M a k s , S i v * 
k a M a r t i n in K l a r e r E d v a r d , vsi uradniki h 
skupine III. kategorije. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert y LJubljani, 
«Tiska in, zalagaj ^Tiskarna >Merkur< s Ljubljani; njen predstavnik: Ptmar, Mlchélék % Ljubl̂ aM, , 



PoStnina piatati.. 

K II AL J E V I NA J U G O S LAVI JA 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
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120. Zakon o davčnih in taksnih ugodnostih za hotelsko in

dustrijo. 
121. Zakon o konvenciji o vzdrževanju in obnavljanju mejnih 

kamnov, malih.piramid in znakov-količkov na jugoslovan-
sko-albanski meji. . 

122. Naredba povodom izpremembe v pristojnosti in admini
straciji pri izvajanju agrarne reforme. 

»23. Uredba o delokrogu veterinarskega delegata pri kraljev
skem poslaništvu na Dunaju. 

124. Izpremembe. in dopolnitve uredbe o draginjskih dokladah 
• . zaduhovništvo vseh z ustavo usvojenih konfesij. 

126. Pravilnik.o terenskem delu tehniških uradnikov in usluž-
__ bencev ministrstva za gradnje in njegove zunanje službe. 

I N A : 
126; Pravilnik za'vzdrževanje katastra. 
127. Pravilnik o izvrševanju zakona o sodnih taksah. 
128. Pravilnik o teži in čistini zlatega denarja za nakit. 
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nie za škropljenje drevja. 
130. Ukinitev specialnih doklad uradnikom državnih, promet» 

nih ustanov. 
131. Ukinitev specialnih doklađ iz odločbe ministrskega sveta 

. 42,300/24 in,posebnih doklad. na plažo iz pravilnika D. R. 
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132. Pojasnilo o mestnih ulicah. 
133. Razne objave iz >Službenih novine (A. Odločbe držav-

: nega sveta. B. Osebne izpremembe i. dr.). 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

120. 
Mi 

Aleksander L, 
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije; 

_ .predpisujemo in proglašamo na predlog Našega mi
nistra za finance in ministra za trgovino, in, industrijo 
ter po zaslišanju predsednika Našega ministrskega sveta. 

Zakon 
o ^-%ih in taksnih ugodnostih za hotelsko 

industrijo. 
§ L . 

Za pospeševanje turizma se dovoljujejo hotelski in
dustriji v .kopališčih, klimatskih in turističnih krajih za-, 
časne lagodnosti y obsegu in s pogoji tega zakona. 

• . § - 2 , ' . . '• 

Začasne ugodnosti se nanašajo na hotele, restavra-
вЦе, penzije in gostilnice. 

- Ti obrati uživajo kot taki s pogoji' § 5. naslednje 
ngodnosti: 

1. neposredni davek na dohodek od podjetij (pridob-
^ a ) se odmerja tako, da se davčna osnova, ugotovljena 
Po določilih zakona o neposrednih davkih za davčno leto 
1»81., 1982., 1988., 1984. in 1035., zmanjša za 40%, za dalj
nih pet davčnih let za 30% in za še daljnjih pet let za 
20%; 

* »Službene novine, kraljevine Jugoslavije? z dne, 
*•• iuiija .isso., ŠL aea/Lxi, •.•'...•••••.• 

2. neposredni davek na dobiček podjetij, zavezanih 
javnemu polaganju računov (družbeni davek), se odmer
ja po osnovi, zmanjšani kakor ped 1., s tem da se, ako bi 
ne bilo osnove, ne bo pobiral zakoniti minimalni davek 
po členu 86./2. zakona o neposrednih davkih; 

3. oproščajo se taks in pristojbin za godoe, na vstop
nice za zabave, koncerte,-predstave in razstave, ki se piti-: 
rejajo v hotelih, restavracijah. in penzijah; : 

4. taksa za večletne pogodbe o zakupu se ne bo pla
čevala po času zakupa, temveč letno naprej. 

§3. 
Za obrate, otvorjene v. novo zgrajenih poslopjih v 

roku treh let od dneva, ko stopi ta zakon v veljavo, ter z 
vložkem najmanj 500.000 do 2,000.000 dinarjev, ki izpol
njujejo ostale pogoje iz tega zakona, se zmanjša davčna 
osnova v teku prvega petletnega razdobja za daljnjih 20%, 
v drugem za daljnjih 15% in v tee*jem za daljnjih 10%% 

Za obrate, otvorjene v novih zgradbah, eezidanih V 
istem roku, z glavnico 2,000.000 do 6,000.000 dinarjev, ee 
poviša odstotek, omenjen v prednjem odstavku, za dalj
njih 10% (poenov), ako so pa zgrajene z glavnico čez 
5,000.000 dinarjev; se poviša ta odstotek za daljnjih 5% 
(poenov). 

§ 4 . 
Dokler trajajo ugodnosti, omenjene v § 2. in 3., 9» 

zmanjšajo po ustrezajočem znižanem davku tudi vsako
vrstne d oklade, ki se pobirajo na osnovi neposrednega 
državnega davka. 

Davek na poslovni promet se pobira po kopijah ra
čunov ali na podlagi knjig o inkasu, kolikor, se te knjige 
pokažejo davčnemu oblastvu in kolikor so verodostojne. 
Znesek davka na poslovni promet se sme vračunati in 
v računu izkazati 

§ 5 . 
Ugodnosti telj 2., 3;in 4. tega zaièona se smejo do

voliti: 
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i. ako v § 2. omeojeni obrati po potrdilih pristojne 
banske uprave in pristojne davčne uprave služijo nepo
sredno za pospeševanje turizma, za čim večje posedanje 
kopališč, klimatskih in turističnih krajev, in ako imajo 
"vso potrebno udobno in higiensko ureditev (vodovod, mo^ 
derno razsvetljavo, družabne prostore, čiste in primerne 
eobeifd.); 
' 2. ako м zgradbe, v katerih se vodijo dotični obrati, 

iz temelja kakor nove, zgrajene po obstoječih gradbenih 
predpisih; 

3? ako se že obstoječe zgradbe preuredijo ali razši
rijo in. opremijo zgradbe pod točko 1. tega paragrafa ter 
tudi drugače ustrezajo obstoječim gradbenim predpisom 
in ako adaptacijski stroški znašajo najmanj 1U vrednosti 
objektov brez pohištva ter neposredno pred adaptacijo-

§ 6 . 
Ze podeljene ugodnosti se morejo na predlog hotel

skih nadzornikov pri banski upravi ali na predlog mini
strstva za trgovino in industrijo odvzeti, ako lastnik ali 
zakupnik obrata ne vzdržuje obrata po določenih cenah 
•Ji izgubi pogoje iz člena 5. točke 1. tega zakona. 

•: § 7 . . : : 
Ugodnosti tega zakona veljajo tudiza Beograd ,in_za. 

^e, ki eo sedeži banskih uprav. Kolikor ti kraji niso 
klimatski ili Тпав^Ш^ krali,- veljajo ugodnosti samo za 
hotele. Hoteli morajo izpolnjevati vse pogoje tega zakona 
in morajo" imeti najmanj Ш sob. '" ' 

.leto tako veljajo ugodnosti tega zakona tudi za zdra
viliške in letoviške; domove, ako se dohodki teh domov 
uporabljajo izključno za ureditev kraja in pospeševanje 
turizma. 

'";-, ' , . ' • : : • .§-8.: , 
Ugodnosti po tem zakonu dovoljuje, oziroma odvze

ma, oddelek za davke .ministrstva za finance na podlagi 
predloženih in dokumentiranih prošenj ter po predhod
nem mnenju ministrstva za trgovino in industrijo. 

• Rok za prošnjo je 60 dni .od dneva, ko se obrat otvo
ri. Ako se prekorači rok, izgubi obrat ugodnost za ves 
pretekli čas, kakor tudi za; leto, v katerem se prošnja 
vioži 

, Natančnejša določila o izvrševanju tega zakona pred-

Siše minister za finance in minister za trgovino in in-
uetrijo. Minister za socialno politiko in narodno zdravje 

določi kraje, ki ee morajo smatrati za kopališča, minister 
tfi. trgovino in industrijo pa kraje, ki ee morajo smatrati 
za klimatake in turistične kraje. 

''.'..'.'• V;V';..•:.:''::.•'в;Ц • ; v : Y 
. Ta zakon stopi v veljavo in "dobd obvezno moč z 

dnèni, kò se razglasi y »Službenih novihah«. 
V T o p o l i , 13. dne julija 1930. 

Aleksander s. r. 

v •'••" V i d e l 
in pritisnil državni реОД, 
čuvar državnega pečata, , 
! minister pravde" ' 

Minister pravde: 
đr. Srškie a. r. 
Predsednik 

ministrskega sveta, 
minister 

za notranje posle, 
častni adjutant 

Njegovega Veličanstva 
kralja, 

divizijski, general 
Peter 2irkovie g. r. 

121. 

• ш 

Aleksander I., 
po milosti bo$ji in narodni volji kralj Jugoslavije» 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega za
stopnika ministra za zunanje posle, ministra brezport-
felja, ш Našega ministra pravde ter po zaslišan ju. Našega 
predsednika ministrskega sveta , 

Zakon 
o konvenciji o vzdrževanju in obnavljanju 
mejnih kamnov, malih piramid in znakov-

količkov na meji,* 
sklenjeni v Tirani, dne 11. avgusta 1929. med kralje

vino Jugoslavijo in Albanijo, ki se glasi: 

' . . . . . § i . ' Y .••'.'• ..•.;•••.:•:: 

Odobrava se in dobiva zakonito moč konvencija; e 
vzdrževanju in obnavljanju mejnih kamnov, malih-pira
mid in znakov-količkov na meji, sklenjena v Tirani dne 
11. avgusta 1929. med kraljevino Jugoslayijo in kralje* 
vino Albanijo, ki se v prevodu glasi: 

Konvencija 
med kraljevino Srbov, Hrvatov in filò vencev in •• ^ iuo 
Albanijo o vzdrževanju in obnavljanju mejnih kalinov. 

malih piramid in znakov-količkov na meji. 

Člen T. 

Obe stranki pogodnici ве zavezujeta, dobro paziti na 
mejne kamne, male piramide in znake-količ£e vzdolž 
skupne meje obeh držav skladno s Členom VIII. zapisni
ka, podpisanega v Florenci, meseca julija 1926,, kakor, 
tudi s kartami, opisi mejâ in vsemi drugimi dokumenti, 
ki se nanašajo na to, in jih Vzdrževati naétalni rìaèlm v 
dobrem stanju s posredovanjem dotičnih svojih mejnih 
oblastev. v t 

Čleu II. 

Vsaka izmed držav pogodnic se zavezuje popravljati 
in ponovno postaviti kamne, male piramide, in znake-
količke, M bi bili porušeni, ki bi izginili ali bui poško
dovani, tako da izvrši Vsaka država popravo ali ponovno 
postavitev samo na kamnih, malih piramidah in znakih-
količkih, ki jih je ona postavila na zemljišču po raz
delitvi na odseke, izvršeni ob času določanja mejne črte, 
t o j e : ' • • • . ; v v 

kraljevina Albanija: 
od izliva Bojane do Cala Prušit, to Je na odsekih A. 
Bin.c; .-..•,. ....... : ;YY"'' 

kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev;,: 

od Cafa Prušit do skupne točke na treh mejah albanski, 
grški in srbsko-hrvatsko-slovenski na jezeru Prespa, to-
je na odsekih G, E in F, , . :, '•'.;,•.• 

* »Službene novine kraljevine Jugoalavije« z dne-
4. julija 1930, K, 149Д,У* ' 
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Clen III. 
1. Vsak mejni kamen, mala piramida ali znak-koli-

Ček, ki se je uničil ali je izginil, se ponovno postavi, 
kakor je rečeno v gornjem členu II., v navzočnosti pred
stavnikov obeh držav pogodnic. 

2. Odstopajoč od določil člena II. postavi mejne kame
ne, male piramide in znake-količke, ki so postavljeni 
vzdolž Bojane in Skadrskega jezera in ki bi se bili uni-> 
čili ali bi bili izginili, ponovno tista država, na koje 
ozemlju so bili, preden so se uničili. 

Clen IV. 
Aivo . oe storilci poškodb izvršenih na mejnih 

kamnih, malih piramidah in, znakih-količkih, po skupni 
preiskavi, ki bi jo izvršili na licu mesta po dva Častnika, 
imenovana od vsake dotične- države mogli identificirati, 
mora država,;katere .državljani-,so postavili mejne kamne, 
male piramide.in znake-količke, poškodovane ali uni
čene, v prvotno stanje. 

,; Ako bi se odgovorni ;storilci. škode ne mogli identi
ficirati ali ako bi škoda izvirala kot posledica časa, kon
sekutivnih erozij, vsled nezgod ali zaradi slabe izgradbe, 
pade ponovna postavitev ali popravilo na državo, v koje 
dolžnost spada popravljanje v soglasju, z razdelitvijo na 
odseke \?ho. kakor določa člen II. 

.•:••••:. -•:•••.•• •• :.-: " C l e n - V . ' . •/ . 

Vsakih 5 let obideta dve komisiji, sestavljeni vsaka 
iz pò enega častnika vsake prizadete države, mejno črto: 
ena komisija pregleda ozemlje od ustja Bojane do Čafa 
Priišit, druga pa od Čafa PruŠit: do jezera Prespa. Ko se 
pregled izvrši, sestavita in predložita komisiji poročilo' o 
stanju mejne črte In Ö kamnih, malih piramidah in zna-
kih-koliČkih. 

V Clen VI.. 
Mejna fobJastva obeh drzay pqgodnic bodo skrbela 

za stanje kamnov, malih piramid, in znakov-količkov in 
vzajemno pribbčevala vsa obvestila,, ki se nanašajo na 
ugotovljene poškodbe ali ha uničenje teh kamnov, malih 
piramid in zùakoy-kòiickov. Razen tega ukrenejo po 
skupnem sporazumu vse potrebno, da se kamni, male pi
ramide in znaki-količki, porušeni ali poškodovani, po
novno zgrade ali postavijo v dobro stanje. 

Clen VIL 
. Ta konvencija se bo ratificirala in stopi v veljavo 

na dan, ko se izmenjata ratifikaciji. 
Sestavljeno v Tirani v dveh orginalnih izvodih, enaj

stega* dne avgusta tisbčdevetstodevetindvajsetega leta. 

Priporočamo Našemu ministru pravde, da ta zakon 
razglasi, oblastvom zapovedujemo, da po njem postopajo, 
vsem in vsakomur pa, da se mu pokorijo. 

V B e o g r a d u , dne ?Л. januarja 1930. 

Aleksander s. r. 

v D, Kasidolacs. r. 
'-<>',} :(M,P-).. .,::•. 

R. Fico s. r. 

§ 2 . 

•:,.."-...Za. izv^Sevarije tega-zakona i/zda potrebna navodila 
minister za notranje posle, minister vojske in mornarice 
in ministère za iinance». ;•••• 

' - ^ • ^ ' • ^ § 3 . ' • ' - ' ' •-'•••'•'•[ '•/;;'-> '' 

Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno шоб, ko se ; 
„izpolnijo, določila člena 7. prej omenjene konvencije in 
^ bio pjrednodno razglašen y >Bluibenih noyinah«, 

Videl 
in pritisnil državni pečat, 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. M. Srškie s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister. 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva. 

. kralja, 
divizijski general 

Peter Živ ko vie e. r. 
Zastopnik ministra za zuna

nje posle, minister brez 
portfelja 

dr. K. Kumanudi s. r. 
Minister pravde 

dr. M. Srškie s. h 

Pripomba: Ratifikacijski instrumenti so se izmenjali 
v Tirani, dne 7. maja 1930. 
Pov. št. 9307/30. .; . ; . / 

Iz pisarne ministrstva za zunanje posle. ,.,...• 

Uredbe osrednje vip ^ 

. 122. 

Naredba 
povodom izpremembe v pristojnosti in admi
nistraciji pri izvajanju agrarne reforme** 
' " " Po zakonu ž dne 25.'marca" 1930. o ureditvi ministr
stva za poljedelstvo so nastale v § 5. točka VI. pod 1. in 
5. izpremembe v pristojnosti in administraciji pri izva
janju agrarne réformé. Zaradi enolične administracije in 
zaradi : enakomernega izvrševanja teh zakonitih določil" 
odrejam:' •"••"•• ''• > •'• •• ' ' ' .'. . ' ' " • • 

Po § 5:, točka VI. A pod 1) izdeluje ministrstvo - od
delek та agrarno reformo in; agràrno-pravne posle1 načrte 
za občo kolonizacijo v severnih krajih. Pri kolonizaciji je 
treba vpoštevati agrarno zemljišče, ki se dodeljuje kra
jevnim agrarnim interesentom, (krajevnim dobrovoljcem 
in siromašnim kmetovalcem) v najožjem zmislu besede 
krajevnega interesenta — prebivalca občine, kjer je zem
ljišče ali v neposredni bližini. Potem pa v Širšem zmlela 
besede krajevnim interesentom — prebivalcem dotične 
banovine. _ 

Ker je po večini agrarno zemljišče velikih posestev 
razdeljeno, bi po prej navedenem zakonitem določilu ban
ska uprava razpolagala s tistim zemljiščem, ki bi postalo 
razpoložljivo z delno revizijo krajevnih interesentov. Ta 
delna revizija še nanaša na nastale Izpremembe v osebi 
zakupnika zaradi smrti, zapustitve dodeljenega zemljišča, 

* >SluŽbene novtoe kraljevine Jugoslavije« z dne 
9. ЈиМја' 1930, St, КОДЛГЊ 



- 298 

oddajanja v podzakup ali na c delovanje iz dela ali ne
izpolnjevanja drugih pogojev, ki jih odreja § 14. гакола 
z dne 20. maja 1922. o oddajanju zemljišč veieposestev v 
štiriletni zakup. ' 

Z delno revizijo oproščeno zemljišče more dati ban
ska uprava v začasni zakup samo krajevnim agrarnim 
interesentom, to je siromašnim kmetovalcem in dob.ro-
voljcem svojega ozemlja tako, da se dobrovoljško zemlji
šče ponovno dodeli samo dobrovoljcem, ako jih pa ni, po
tem da tako zemljišče ministrstvu za poljedelstvo na raz
polaganje za občo kolonizacijo. O primerih, da se zem
ljišče dodeli dobrovoljcem, se mora posamezno obvestiti 
ministrstvo za poljedelstvo zaradi evidence. 

Vsako drugo razpolaganje z agrarnim zemljiščem, 
vračanjem veleposestnikom, odobravanje'odtujevanja ne
razdeljenega zemljišča, bodisi ločeno ali neločenož spada 
y pristojnost ministrstva za poljedelstvo. 

Po točki 5. istega zakona je preneseno v pristojnost 
banskih uprav odobravanje prodaj med veleposestniki 
kot prodajalci in ugotovljenimi agrarnimi interesenti kot 
kupci« Po tem je prenesena v pristojnost banskih uprav 
pravica, ki je dana ministru za agrarno reformo — 
sedaj poljedelstvo — s členom 38. zakona z dne 31. julija 
1925. o proračunskih dvanajstinah za mesece avgust, sep
tember, oktober in november leta 1925., in sicer samo 
pravica po točki 1), odobravanje prodaje za obdelovanje 
prikladne površine že ugotovljenim agrarnim interesen
tom, katerim je zemlja dodeljena v začasni zakup. Po
oblastila po točki 2) istega zakona so ostala tudi še na
dalje v pristojnosti ministrstva za poljedelstvo. 

S tem zakonom je prenesena v pristojnost banskih 
oprav pravica, odobravati odtujevanje iz točke 1. čl. 38. 
prej navedenega finančnega zakona, torej večja in obšir
nejša pravica kakor je pravica obremenjevanja. Toda po 
odstavku 4. iz točke 2. navedenega zakona kupljene ne
premičnine se nikakor ne morejo odtujiti v roku 10 (de-
eetih) let, obremeniti pa se smejo z dovoljenjem ministra 
za poljedelstvo — za agrarno reformo. Končno se prene
se v pristojnost banskih uprav tudi pravica obremenje
vanja tistega zejiljišča, za katero so pristojne dovoljevati 
odtujevanje. 

Ker se ta zakon poziva na pravilnik št. 34.600 
E dne 6. oktobra 1925., se morajo pri dovoljevanju od
tujevanja strogo Izvrševati odredbe tega pravilnika. Zla
sti se sme odtujevanje odobriti v tistem primeru, ako 
so z revizijo subjektov kupci ugotovljeni agrarni intere-
eenti in kot taki kupujejo zemljo, ki so jo dobili v za
časni zakup. 

Po točki V. spredaj navedenega zak'ona o ureditvi 
ministrstva za poljedelstvo spada v pristojnost ministr
stva za poljedelstvo, oddelka za agrarno reformo in 
agrarno-pravne posle, odmerjanje in izterjavanje 10% 
prispevka od prodaje — odtujevanja2 odobrenega po ban
skih upravah. 

Zaradi tega mora banska uprava vsako odločbo, s 
katero se odobrava odtujevanje, pre r" . vsemi spisi 
ministrstvu za poljedelstvo - oddelek . rno reformo 
— finančni odsek*— zaradi odmere in izterjave 10% 
prispevka. Strankam ee ne sme izdati niti odločba, niti 
pogodba o odtujitvi preje, nego dobi banska uprava po
trdilo, da je 10% prispevek plačan. 

Postopek odmerjenja on izterjevanja 10% prispevka 
ostane neizpTemenjen in se mora postopati po doseda
njih predpisih, to. zakonih. . - - • - — " —, '-~~~ 

Svoje in svojih prednikov naredbe razveljavljam, ko-
likor nasprotujejo tej naredbi. 

V Beogradu, 8. dne aprila 4930. Št. 20.409/Va. 
Minister za poljedelet/o 

dr.-Franges s, .r.", 

123. 

Uredba 
o delokrogu veterinarskega delegata pri; kra

ljevskem poslaništvu na Dunaju.* 
Na podstavi člena 1. in člena 9. zakona o odvračanju 

in zatiranju živalskih kužnih bolezni z dne 14. junija 1928. 
ter' v zvezi s členom 8. sporazuma iz leta 1926., sklenjene
ga med našo kraljevine in republiko Avstrijo o ureditvi 
prometa z živalimi, živalskimi deli, sirovinami, kakor 
tudi s predmeti, ki utegnejo biti nosilci materij živalskih 
kužnih bolezni, ter po izkazani potrebi predpisujem sle
deče: 

Veterinarski delegat pri našem kraljevskem poslani
štvu na Dunaju mora: . 

1. za pribavljanje podatkov o ureditvi živinskih sej
mov, krajev za nakladanje, zavodov za gojenje živine, 
klavnic, zavodov za kontumaciranje itd. kakcr tudi o iz
vrševanju obstoječih veterinarskih predpisov in, kadar 
ee za to poliaže potreba, informirati se na licu mesta o ' 
stanju stvari ter to, kar je opazil, mesečno poročati mini
strstvu za poljedelstvo; 

2. zaradi zaščite interesov naših izvoznikov, posredo
vati pri pristojnih avstrijskih veterharskih oblastvih v 
primerih, kakor so: sumnja o živalski kužni bolezni pri 
uvoženi živini, ugovori proti pošiljkam žive živine, žival
skih delov, predelanih izdelkov, sirovine in sličnega ter z 
ozirom na obstoječe veterinarske predpise; in 

3. izvrševati vse tiste strokovne posle, ki mu jih pošlje 
minister za poljedelstvo v délo. 

V Beogradu, dne 17. junija 1930., št. 35.098/III b. 
Minister za poljedelstvo 

St. Šibenik s. г. ' 

124. 

Izpremembe in dopolnitve 
uredbe o draginjskih dokladah za duhovni-

štvo vseh z ustavo usvojenih konfesij.** 
D. R. št. 88.900/25. 
Na podstavi Člena 49. zakona o d'ragînjakih' dokla

dah civilnih in vojaških uslužbencev, upokojencev in upo
kojenk z dne 28. februarja 1922. ih člena 2. zakona o iz« 
premembi zakonitih določil, s katerimi se predpisuje za* 

* Službene novine kraljevine Jugoslavijec ž dne 
A. Julija 1930., š t 149/LV, 

** >Službene novine kraljevine Jugoslavije« t dne 
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sliganjë ali odločitev ministrskega sveta, oziroma soglas
nost finančnega odbora narodne skupščine z dne 27. ja
nuarja 1929., je predsednik ministrskega sveta na pred
log ministra za finance ter po ' zaslišanju ministra brez 
portfelja, ministra za gozde in rudnike in ministra pravde 
pod št. 32.185/1. z dne 20. julija 1930., odločil, da se v 
uredbi o draginjskih dokladah za duhovništvo vseh z 
ustavo usvojenih konfesij, D..R. št. 88.900 z dne 28. julija 
1925., izp remen jeni in dopolnjeni z'odlokom ministrske
ga sveta D. R. št. 86.255 z .dne 3. julija 1926., ukrenejo 
naslednje izpremembe in dopolnitve:' ' 

I. . 

V drugem odstavku, prvem pododstavku člena 2. jp 
po besedah: isenjsko-modruške škofije« opustiti nadpK.''3 

in dostaviti: >in vse grško-katoliško (unijatsko) duhovni 
štvo« in podpičje postaviti za.temi besedami. 

II. 

V drugem odstavku, četrtem pododstavku člena 2. je 
po besedah: >nadškofije zagrebške« izpustiti besede:-
>grško-katoliško (unijatsko)«. 

III. 
V točki 5. člena 30. je po besedi: »episkopi« dodati 

>Peškk ter postaviti za to besedo vejico in po besedi: 
>zahumsko-raško-nikšiški« izpustiti nadpičje in dodati: 
>in zadarski« ter po teh besedah postaviti podpičje. 

IV. 

V točki 8. člena 30. je izpustiti začetne besede: »Vi-J 
karja-.episkopa v Peči« in vejico za temi besedami ter na 
mesto tega postaviti: iVikarni episkopi«. 

V. 

V členu 30. Je dodati na koncu nov odstavek, ki se 
mora glasiti: »Istotako prejemajo tudi upokojeni škofje 
gornje-karlovški, pakraški, baški, vršaski, temišvarski, 
budimski in amerikansko-kanadski draginjske doklade iz 
točke 6., upokojeni vikami episkopi srbske pravoslavne 
cerkve pa iz točke 8. tega člena«. 

. - . . • • • • • . ' • V L . . , 

У prvem odstavku, v prvem pododstavku člena 8., 
Њ po besedi: >Sušak« izpustiti oklepaj in dodati: Ljub
ljana, Zagreb, Banja Luka; Split, Sarajevo, Cetinje, Novi 
Sad, Niš in Skoplje« in oklepaj po teh besedah. 

Vit :V 
[ Izpremembe în dopolnitve pod I., II., V. in VI. ve

ljajo od dne 1. aprila 1930., izpremembe in dopolnitve 
Pod III. in IV. pa veljajo od dne 21. junija 1926., razen 
glede zadarskega škofa, za katerega veljajo te odločbe od 
dne razglasitve. '•..•-..-•'..•.. 
•'••"'St. 82.185/1. — In ministrstva za finance, obči odde

lek, dne 20. julija 1930. 

125. 

Na podstavi odstavka 3. člena 6. uredbe ò povračilu 
potnih in selitvenih stroškov civilnih državnih uslužben
cev št. 13.400/1. z dne 15. marca 1930. (Službene novine* 
št. 69 z dne 26. marca 1930. — Uradni list z dne 14. aprila 
1930. št. 229/48), se predpisuje tale 

Pravilnik 
o terenskem delu tehniških uradnikov in 

uslužbencev ministrstva za gradnje in iv'ego-
ve zunanje službe.* 

Cl. 1. 
Za terensko delo v zmislu odstavka 3. člena 6. ured

be o povračilu potnih in selitvenih stroškov civilnih dr
žavnih uslužbencev, št. 13.400/1. z dne 15. marca 1930., 
se smatra delo inženjerjev, arhitektov, tehnikov, praktič
nih tehnikov, cestnih nadzornikov, nadzornikov vod, nad
zornikov in čuvarjev telegrafsko-telefonskih prog in zva-
ničnikov tehniške stroke tako rednih,: kakor tudi pogod-' 
benih in dnevriičarjev, kadar na terenu vrše predhodne 
tehniške preglede, rekognosciranje »ali trasiranje ali ka
dar delajo na snemanju, premerjàvanju in zbiranju dru
gih potrebnih terenskih podatkov za izdelavo projektov 
za zgradbe, poprave in vzdrževanje cest in mostov, zgradb 
in drugih arhitektonskih objektov, železnic, hidrotehni-
ških objektov in naprav, telegrafsko-telefonskih prog in 
instalacij ter raznih strojnih in elektro-etrojnih naprav 
ali kadar vrše obeleževanje in druge potrebne priprav
ljalne posle za izvršitev gornjih zgradb, objektov, naprav 
in instalacij ali kadar ta dela izvršujejo ali vodijo nadzor
stvo nad njihovo izvršitvijo in vzdrževanjem ali kadar 
vršijo obračune o teh delih, bodisi v času, do'-i-'r ta dela 
trajajo, bodisi po dovršitvi del. 

Čl. 2. . ' . 
. Za terensko delo se smatrajo tudi vsi tisti posli v 

pisarni na terenu,.ki se morajo po svoji naravi sami ali 
v interesu terenskih del iz člena 1. tega pravilnika izvr
ševati v pisarni na terenu samem; bodisi pred' začetkom 
terenskih del, bodisi v teku njih trajanja, bodisi po nji-, 
hovi dovršitvi, kakor so n. pr.: neobhodno potrebna uvodr 
na dela v.pisarni za začetek,.oziroma nadaljevanje teren
skih del, izračunavanje in prenašanje na papir posnetih 
in ostalih zbranih terenskih podatkov; pisanje dnevnika in 
gradbene knjige; sestavljanje obračunov (situacij) za iz
plačilo podjetnikovega zaslužka, oziroma sestavljanje pla
čilnih spiskov, in izplačevanje delavcev pri režijskih de
lih in vobče vsi administrativni, računovodni in pisarniški 
tehniški poslj terenskih tehniških odsekov, nadzornih in
ženjerjev, upravnikov režijskih del in njihovega pomož
nega tehniškega osebja, ki so iieposredno združeni z 
upravo, nadzorstvom - in izvršitvijo dotičnih terenskih 
del itd. 

Minister za gradnje, oziroma njegov pooblaščeni or
gan ali ban ali sreski načelnik odloči vsak v svoji pristoj-, 
nosti v vsakem konkretnem primeru, bodisi pred začet
kom terenskih del, bodisi naknadno, ali in kateri posli 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
29. julija 1030, št. 170/LIV, 
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se morajo izvršiti v pisarni na terenu ali v kraju stal
nega službovanja po povratku s terena. 

Č1.3. 
V zmislu odstavka 3. člena 6. uredbe št. 13.400/1. >. 

dne 15. marca 1680. se smatra, da se začenja terensko 
delo od ure odhoda iz kraja stalnega službovanja do ure 
povratka. 

Cl. 4. .. 
Za terensko delo v zmislu odstavka 3. člena 6. ured

be š t 13.400/1. z dne 15. marca 1930. se ne smatra kon
troliranje vseh del in poslov iz člena 1. tega pravilnika 
na licu mesta po nadzornih organih in odposlancih 
predpostavljenih pristojnih oblastev vobče, kolavdiranje 
teh del, komisijski ogled pred začetkom teh del, kakor 
tudi v teku izvrševanja in po njih dovršitvi, razprava 
vseh tehniških in drugih vprašanj in temu slično. 

CL 5. 
Rednim tehniškim uradnikom in uslužbencem kakor 

tudi pogodbenim uradnikom in dnevničarjem pripada, 
kadar so na terenskem delu zunaj kraja stalnega služ
bovanja, polna dnevnica za prvih deset dni terenskega 
dela, po tem času pa 70% polne dnevnice brez ozira na 
trajanje terenskega dela in gibanja iz enega kraja v dru-
gega (odstavek 3. člena 6. uredbe št. 13.400/1. z dne 15. 
marca 1930.), v primerih službenega potovanja po poslih 
I« Sena 4 tega pravilnika • • pa dnevnica po predpisih 
odstavka 1. in 2. člena 6. uredbe št. 13.400Д. z dne 15. 
marca 1930. 

Cl. 6. 
Tleti uradniki in uslužbenci, ki prejemajo povprečno 

nagrado za bivanje in delo na terenu v izvestnem, dolo
čenem jim okolišu, imajo pravico poleg tega pavšala 
tudi na dnevnice iz člena 5. tega pravilnika samo tedaj, 
kadar se pošljejo na terensko delo zunaj njihovega 
okoliša. 

Čl 7, • 
Ta pravilnik"-otopi v veljavo z dnem, ko ee raz

glasi v službenih novinahc, in velja za vsa službena po
tovanja in za terensko delo, ki se dovrše po 8. 
marcu 1930., skladno z odredbami prvega odstavka člena 
БЗ. uredbe o povračilu potnih in selitvenih stroškov ci-, 
vilnih državnih uslužbencev št. 13.4400/1. z dne 15. marca 
1930., brez ozira na to, kdaj eo se potovanja, odnosno 
kdaj ee je terensko delo začelo.. 

V B e o g r a d u , dne 12. Julija 1930. št. 45.692. 

Minister za gradbëf 
FiL J. TrironoTié s. r. 

Zastopnik ministra za finance^ 
minister brez portfelja 

Dr, Franges e. г. 

126. 

Pravilnik 
za vzdrževanje katastra.* 

Na.podstavi predloga oddelka katastra in državnih 
posestev tega ministrstva št. 21.493 z dne 4. junija 1930.. 
odločujem: 

Da se pravilnik št. 93.950 z dne 22. novembra 1929. 
za vzdrževanje katastra v krajinah, kjer še ni izvršena 
katastrska premera (Srbija in Južna Srbija ter Crna go
ra), s pojasnili, prilogami in'obrazci, tiskan v obliki knji
ge z mehkimi platnicami, ki je z mojo odločbo št. 93.950 
z dne 22. novembra 1929. predpisan in razglašen v služ
benih novinah« št. 292-CXXII z dne 22.. decembra 1929., 
sme brezplačno odstopiti zainteresiranim ministrstvom, 
tehniškim fakultetam in sličnim ustanovam, ako ga bodo 
zahtevala, ustanovam in zasebnikom pa se sme na njiho
vo zahtevo odstopiti za ceno 120 Din za izvod. 

Izvršitev te naredbe se poverja oddelku katastra in 
državnih posestev tega ministrstva, kateremu se bodo iz
ročale zahteve, oziroma naročila. • 

V Beogradu, dne 24. junija 1930. 
* Minister za finance 

dr. Stanko Sverljuga .e. r. 

127. 

Na podstavi § 46. zakona o sodnih taksah' ter po so
glasnosti gospoda, ministra pravde z dne 19. aprila 1930., 
št 38.020, predpisujem v ' - ' • -

Pravilnik 
o izvrševanju zakona o sodnih taksah,** , 

M se glasi: -

-I. Obče odredbe. 

Člen 1. 
(1) Za razsodišča je smatrati ,vsa sodišča, ki so iz

brana za rešitev bodisi enega konkretnega spora, ali 
vobče izbrana pri institucijah za reševanje vseh sporov, 
ki nastanejo, kakršna.so': razsodišča 'trgovskih in. obrt
niških zbornic, borzna razsodišča i. dr. 

(2) Samo v onih primerih In v onih krajinah, kjer 
odločajo redna državna sodišča, se mora plačevati taksa 
po zakonu o sodnih taksah; kjer pa sodijo cerkvena 
sodišča, se pobira taksa po občih predpisih zakona o 
taksah, '..•,' J , 

" ' . ' ' ' . , . . ' ;.' d e r i 2 . . ;. '•' •'-.;.'••.•• 
' . ' • ' . ' ' : ' • , - : i ' ' - • • ' , • •• - • • ' - • - ; , i 

S taksno obveznostjo nastane tudi obveznost, plačevati 
takso, in ta ee mora potem tudi položiti, sicer ee uporabi' 
§ 88. zakona o sodnih taksah* Izvzemajo ee prijneri, za 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije«: z dne 
4, Julija 1930., St UBILVé 

** »Službene novine Kraljevine Jugoslavije« z dne 
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katere Je poseben preöpte v zakonu ali tem pravilniku 
o trenutku plačila takse. 

Člen 8. 
V gotovini ee plačujejo po tem zakonu povprečne 

takee, določene y tar. St 16. in 26., kakor tudi povprečne 
takee, ki se pobirajo v korist občinske blagajne. Ostale 
takee se plačujejo v kolkih, ki ;Se. nalepi jajo na sam spis 
ter uničujejo a prebijačem in pečatom pristojnega urada. 

' ' ' - ' Člen 4. ••'•' 
Ko vrača sodišče davčni upravi prepis listine, za

vezane taksi po § 7. zakona o sodnih taksah, mora sodni 
- uslužbenec to potrditi in podpisati na listini, od katere 

ee je vzel prepds. 
Tako je postopati tudi z onimi listinami, ki so vue' 

sene iz inozemstva, da bi se izvedel pravni učinek v dr-
ïavip ki p a ûjgQ kolkovane po .predpisih,našega zakona 
Q taksah. . 

Č l e n 5 . • • • • ; . ' . • ' • . 

D o l ž n o s t p r i j a v e s o d i s i . , 
Sodišče ima dolžnost,1 vročiti davčni tipravi v vsa

kem primeru nastopne spise s priobčilom, kolika in po 
kateri tarilni številki se je pobrala taksa: 
' "L' vse sodne' odločbe, 6 katerimi se priznava lastni

na nepremične stvari na podstavi priposestvovanja; 
2. sodne poravnave, s katerimi se je dovršil pravni 

posel; 
'•'•' 8» sodne zapisnike o dražbi nepremičnih stvari; 

4. vse sodne vloge in zapisnike, ki jib je moči sma
gati za listine o pravnem poslu, zavezanem plačilu 
takse; 

6r vse zemljiške odločbe, s katerimi se je odobril 
vpis..ali. izbris kakSne pravice v zemljiških (rudarskih, 
ïelézniâkih) knjigah. 

Člen 8. : 

D o l ž n o s t p r i j a v e r a z s o d i š č i n 
r a z s o d n i k o v. 

(1) Dolžnost vsakega razsodišča in razsodnika je, 
erogati v prepisu pristojni davčni upravi vse odločbe, 
poravnave, in listine o pravnem poslu, ki se pojavi pred 
ojfoni (pripomba III. k tar. St, 8.), potem vse vloge in 
zapisnike, ki se dado smatrati za listine o pravnem po-
%Ju, zavezanem plačilu takae. > 
•'i (2) Ako etranke ne izpolnijo svoje taksne obvezno
sti pred; razsodiščem ali razsodnikom,' se vroči v 15 dneh 
°d nastale taksne obveznosti dotični taksi obvezani spis 
Pristojni davčni upravi, ki "mora postopati pò § 881 za
kona o sodnih taksah. r 

',. (3) Obveznosti iz odstavkov' (l) in (2) tega člena 
vezejo'solidarno vse člane razsodišča, odnosno razsodni
ke» če pa imajo predsednika, je zavezan oh. 

(4) Prepise, navedene ,y, odstavku (1) tega člena, 
overja razsodišče, odnosno jih overjajo . razsodniki 
orez^'takse Лег jim" 'prilagajo; potrebne podatke! Ce se 
"^očrv prepisu odločba iazšodlšča ali razsodnikov, ni 
j^$fjjj$'épi3oVati razlogov1 odločbe.; Ce še v tèku spora 
I^Mtiêrii vrednost spornega predmeta (§ 14'zakona ò 
So<*ûUi taksah), je treba tudi to navesti 

Člen 7. 

Take-e za v l o g e i n p r i l o g e . 
(Ž) Taksa za vloge in priloge se nalepJja na vlogi 

in prilogi pred izročitvijo. Taksa za vlogo in prilogo se 
nalepi na prvi strani vloge nad besedilom, kolikor je ni 
treba nalepiti na posebnem papirju.,Ce se uporabi za 
prilogo knjiga, brošura ali uporabijo eituacijski načrti 
in drugo, se, nalepi taksa na lahko vidnem mestu pri
loge. 

(2) Ako Je treba kolkovati vlogo tudi kakor listino, 
ee nalepi taksa za listino na sami vlogi poleg takse za 
vlogo. 

(3) Ako so kolki za izvestna sodna dejanja priloženi 
vlogi, ki je prispela, k sodišču, jih mora sodni uslužbehep 
predpisno nalepiti na dotičnom spisu, zà katerega šb 
kolki namenjeni, ter jih predpisno uničiti. Ce jé nalepil 
predložitelj kolke, namenjene za sodno dejanje,, «plš^ 
potrdilo, prepis itd., na vlogi, mora sodni uslü2bea?fe te 
kolke na vlogi uničiti ter navesti nadotfčiem spisu, za' 
katerega so kolki namenjeni, kje, in pod katero-številko 
so kolki nalepljeni in uničeni.' *.".*' • • • • 

(4) Ako prispe k sodišču'.vloga iz Inozemstva bree 
kolkov, toda z .gotovim : denarjem žanje,; тог^ heodriî 
uslužbenec kolke nabaviti ter jih nalepiti,In u$Čitf;ni|' 
vlogi âli na ostalm, epišib,zakatere jé'tâk^i haniênjonXl 

. -, 'Člen 8. -.-•, ';.-. .'•;.:• ;-..-. ;,;., -f 

' T a k s a za z a p l e n i t e . - •'••'•/•l 

(1) Taksa za zapisnike, iz.vzemaJzapìei4ke' p.' fa».1 

pravah, narokih in pretresih, séi /naleplja na rz#$etktt 
zapisnika nad eaffiim besedilom. ! J ' ,.У . / 

(2) Ako je kolkovati zapiehii tudi kaildï'^tino^sW 
nalepi in uniči taksa za listino na samem' zàpjienildi 
poleg takse za zapisnik. , : , 

(3) Kljub, predpisu ,iz ddstaVlfa (3), člena.7,. v "tetti 
pravilniku se rialeplja in uničuje takisa' Џ, zapisnfke. v 
postopku izvršbe in zavarovanja na. vlogi poleg. ;Шз$ 
ža vlogo. '; ' . ' ; ' ''•''''... ', !//.''Л '.'''.-/V. .\.''J'.'-"' • ',-

(4) ' Àko ;eé' vpiše namesto aapoajika strankina, izjfiy£ 
ali sodno dejanje v knjigo^ (Register), določeno za toi. Ш 
nalepi taksa v knjigi, kolikor ni določeno ž zakonon* 
kaj drugega, ter se uniči s sodnim pečatom in z zapisom 
datuma in številke registra na kolMu samem. 

Cleri 9. 
Ta k s* za' d ü p l i k a t e. 

Taksa ža duplikate, trìplikate itd» ža izpiske,.iz 
zemljiških1 ih. drugih' javnih' krijjgvza izpričevala 1n ^ 
trdila se naleplja in uničiijeioa"začetku in* jfced' besaffi 
lom, taksa za prepise in za overitev podgïéijv, pa sé 
nalepljà ria koncu prèd ovèrovilóni in uničdje tako, da 
se začne pisati be^Uo.'^veritve sagolfem papali Jér 
da- sega ter se piše nadalje' čez kolek. '*', ';,' 

• : . . . . ' • : . . •. м •%•- ^ Ш Ж :: -"• ; ' " ' s ! l • " '••yU\ 

0 p o m i n z a p l a č i l o t a kffe. „ 
Ako oseba,' kT jezavezana pkcM^faksö, né ртШц 

stvuje sodnemu dejanju, za kaîéro inora jHačaft 4akeo; 
jo opomni sodišče s pozivôrii po predpisanem obrazcu, 
naj plača takso v osmih dnehi '•">'••' • ' >-'/ 

Pozvana oseba; fialepi' takso v kolkih na doloceriea" 
mestu obrazca in : vrne ^sodišču néûnîôene kolke *ро1Ш 

Èïib*. 
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vom vred. Ko je sodai uslužbenec vpisal dotični, opomin 
v vložni zapisnik, uniči kolke po predpisu člena 3. tega 
pravilnika 1er jih. položi v dotični sodni spis; na onem 
meçtu, kjer bi se bil moral kolek nalepiti in uničiti, pa 
mora postaviti pripombo: >Taksa v znesku... dinarjev, 
je nalepljena na opominu, vloženem v spisu pod zap. 
St «. 

Če pozvana oseba ne pošlje takse v določenem roku, 
je prr-*-pati p 0 odstavku (3) § 38. zakona o sodnih taksah. 

Člen 11. 
N a z n a n i l o . 

(1) Vselej, kadar oseba, ki je zavezana plačati takso 
ali,ki jamči zanjo, ne plača takse v osmin dneh od nastale 
obveznosti, mora sodišče to naznaniti : davčni upravi po 
predpisanem obrazcu v dveh izvodih, .sestavljenih z in-
digovim papirjem. Na spisu, za katerega se podaja to na
znanilo, in sicer na mestu, kjer bi bil moral biti naJep-
Ijen kolek, postavi sodni uslužbenec to-le pripombo: 
>Naznanjeno davčni upravi v pod št. . . . . 
dne ( i i i i i . i i i Л 9 . ,c. To pripombo mora sodni 
uslužbenec podpisati in pritisniti uradni pečat. Davčna 
uprava obdrži en izvod naznanila (unikat) zase, drugi 
izvod pa vrne sodišču s potrdilom prejema in ozname-
mlom številke, pod katero se je naznanilo vpisalo y li-
kvidacijsko knjigo za vročitve. Vrnjeni izvod naznanila 
vloži sodišče, ko ga je vpisalo v vložni zapisnik, po vrsti 
v dotični sodni spis. Na mestu, kjer je postavljena pri
pomba v naznanilu, označi sodišče, da je prejem nazna
nila potrjen in da je v spisu pod zaporedno številko . . . / 
..... (2) Davčna uprava izda v osmih dneh po prejemu 

in potrdilu prejema naznanila zavezancu ali poroku po 
predpisanem obrazcu plačilni nalog, s katerim ga po-
aove, na} plača redno takso in v dvakratnem znesku'red
no takso kot zvišano takso. Kolikor ne položi zavezanec 
ali .porok na plačilni nalog.v 15 dneh po njega prejemu 
redne in zvišane takse, se sme takoj izvršiti rubežen za 
prisilno izterjavo. 

(3) Ako vloži zavezanec ali porok pritožbo zoper pla
čilni nalog, se sme izvršiti po 15-dnevnem roku od dne, 
ko se je prejel plačilni nalog, rubežen za izterjavo redne 
takse, zvišana taksa pa se izterja po rešitvi pritožbe. 

Pravica revnih. 
Člen 12. 

. Oboe o d r e d b e . 
(1) Oseba, ki ji prizna sodišče po §§ 164. in nadalj

njih civ. pr. p. pravioo_ revjoih, je oproščena plačevanja 
take v vseh postopkih, ki so navedeni v |fj.. zakona o 
eodhihjtóste^. '" ' ". " v 

~ (2) Ako ee prisna pravica revnih', se mora postaviti 
na vseh vlogah, zapisnikih in spisih, na katere se nanaša 
oprostitev od taks, na prvi strani pole pripomba: >Pra-
vica revnihc. Potrdilo o imovinskem stanju, na čigar pod-
etavi je pravica revnih. priznana, se mora pridržati v 
ep&lu. 

(3) PravjtojssBffi prizna sodišče na podstavi po-
Cnffla o imovinskem stanju osebe, ki zahteva pravico 
eevniH (§§ 16. civ. pr. pO. 

(4) Sodišče oceni samostalno, ali so podani zakoniti 
ji za priznanje pravice revnih. Pri tej oceni mora 
šče upoštevati, da sme priznati prosilca pravico rev-

1^&-швр+ј&Ј&„т&Ш0№.жв1Ф№Мс(&<&9 ne da bi 

bilo rto na škodo najnujnejšim_življ§n^kim-^ nje
govim in njega rodbine. ' "••°" 

(5) Ako smatra sodišče, dà potrdilo o imovinskem-
stanju ne zadošča za oceno okolnosti, navedenih v pred
hodnem odstavku, sme sâmo uvesti ali odrediti poizved
be, kolikor jih je moči izvesti hitro in brez zavlačevanja. 

(6) Osebi pod varstvom ali skrbstvom se prizna pra
vica revnih, če sme dobiti ta oseba kakor tudi oije 
osebe, ki so jo po zakonu dolžne vzdrževati, po zakonu 
pravico revnih. Ce pozna skrbstveno • sodišče imovinske' 
razmere osebe pod skrbstvom kakor tudi oseb, ki so jo 
dolžne vzdrževati, sme izdati potrdilo o imovinskem 
stanju. 

(7) Predpisi za pridobitev pravice revnih fizičnih 
oseb se nanašajo, tudi na hišne zadruge, kolikor nasto
pajo zadruge kot pravdna stranka. 

Clan hišne zadruge sme dobiti pravico revnih, samo, 
če sme dobiti јо^^^Јсо^Ша^^^ШШгЖ^џЏ^^Р^^-

(8j Oprostitev od taks na podstavi pravice revnih 
gre samo osebi, ki ji je pravica revnih priznana, in nje
nemu upravičencu (pooblaščencu, zakonitemu zastopni
ku) ; ta pravica ne prehaja na pravne naslednike. 

(9) Inozemskim državljanom se prizna pravica rev
nih samo ob vzajemnosti. Ce sodišče dvomi, ali velja 
vzajemnost, mora zahtevati obvestilo od ministrstva 
pravde. To obvestilo je za sodišče obvezno (§ 164 civ. 
pri p.). 

(10) Potrdilo^ o imovinskem stanju, na čigar podstavi 
se zahteva priznan je pravice revnih, ne sme biti starejše 
od enega leta. Starejše potrdilo se sme uporabiti samo, 
če" je obTàetvo, ki ga je izdalo, potrdilo najpozneje šest 
mesecev pred njegovo uporabo, da niso nastale nikakršne 
izpremembe. 

(11) Ako gre za kazensko odgovornost po; § 39. za
kona o sodnih taksah, pošlje sodišče pristojni- davčni 
upravi obvestilo, koliko je država prikrajšana na taksi, 
davčna uprava pa mora odrediti potrebne zakonite ukre
pe. Za plačilo prikrajšane takse jamči tudi oseba, ki je 
izdala neresnično potrdilo zato, da bi se pridobila .pra
vica revnih (§ 170. civ. pr. p.). 

Člen 13. 
P r a v i c a r e v n i h v ; p r a v d n e m . in v 

i z r v š i l n e i n p o s t o p k u . 
(1) Ako imajo med več pravdnimi strankami na eni 

strani (sosporniki, postranski predsedniki) sanio neka
tere pravico jevnih, plačajo ostale pravdne Шатр&~ na 
tej strani takse v r*pj>bïëm,.zne£ku. Te pravdne stranke 
pa.vendarle niso dolžne, plačati, zviškov, določenih v pri
pombi II. k tar. št. 6. tarife iz zakona b sodnih,taksah 
za-one pravdne stranke, ki so oproščene. To ne izklju
čuje dolžnosti pravdnega nasprotnika, da plača popolno 
takso. 

(2) Ako se uvede izvršilni postopek najdalje čez 
šest mesecev po končni dovršitvi pravde, ostane, prizna
nje pravice revnih za pravdo v veljavi tudi za izvršilni 
postopek do za pravde, ki nastanejo, v teku izvršilnega 
postopka in zaradi tega postopka 

Člen 14. 
P r a v i c a r e v n i h v koriKu-rznem i n v 

n e s p o r n e m pos-topku. 
<1) Odredbe §§ 164. do 174 civ. pr. p. fc-upfcraMJatt 

zmiselno tudi na pridobitev pravice revnih v konkure
n t in п в а р д т е т . л ^ ^ r:~"•"•'"•'•"':"'r'. 
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(2) Pravice revnih, priznane za. konkurzmi in za 
nesporni postopek, ni moči ukoriščati za pravde, ki na
stanejo v teku : teh postopkov in. zaradi njiju. 

Člen 15. : 

P r a v i c a r e v n i h v k a z e n s k e m p o s t o p k u n a 
z a s e b n e t o ž b e . 

(1) Prošnja za priznanje pravice revnih v kazenskem 
pogtpj&Jgu na zasebne tožbe se vloži pri sodišču^ Td'je 
na prvi stopnji pTištojnp, izvesti kazenškTpolHopek. 

', Če oseba, ki zahteva pravico revnih, ni nastanjena 
v obpiočju tega sodišča, sme vložiti prošnjo pri sreskem 
spaiseli, v čigar območju je nastanjena, to pa jo pošlje so
dišču, ki je na prvi stopnji pristojno, izvesti kazenski 
postopek. 

(2) Sodišče, pristojno na prvi stopnji za kazenski 
postopek, 'reši prošnjo za priznanje pravice revnih po 
predpisih §§ 164. do 174. civ. pr. p. 

(3) Predpis člena 13., odstavka (1), tega pravilnika 
ee uporablja v tem postopku. ; ' 

Člen 16. 
Pravica revnih v postopku pred 

razsodišči in razsodniki. 

(1) Prošnja za priznanje pravice revnih v postopku 
pred razsoffišči s e v l o ž i p r i s r e s k e m _ sodišču, v čigar 
območju stanuje siromašna" "osObäTÖ tej prošnji kakor 
tudi o odvzemu in prestanku priznane pravice revnih 
odloči to sresko sodišče po predpisih §§ 164. dò 174. 
civ. pr. p. • 

- (Ž) Ako zvedo razsodišče ali razsodniki za okolnosti, 
zaradi katerih se srne pravica revnih odreči, odvzeti ali 
sme prestati, morajo to takoj naznaniti sreskemu sodi-: 
šču, omenjenemu v odstavku (1). To naznanilo mora 
predložiti predsednik razsodišča, če obstoji, sicer pa ga 
morajo predložiti solidarno razsodniki. 

Predpisi za izdajanje potrdila o imovinskem stanju. 
Člen 17. 

(1) Potrdilo o imovinskem stanju se izda brez pla
čila takse in brez druge odškodnine po predpisanem 
obrazcu. Obrazce tiska samo ministrstvo zä finance, oT-
d ë l ë k z a davkester zalaga z njimi vse davčne uprave; 
občine, sreska načelstva in sresko ekspoziture pa jih 
nabavljajo od davčnih uprav proti povračilu nabavne 
oene. Uporabljati druge" obrazce v ta namen je prèpo-
vèdano._ ' '.'""""' 

"**^](2)"potrdilo za pravico revnih, ki ga izda skrbstveno 
^ i š c e , se izda po predpisih nespornega postopka, ne 
pa ; po obrazcu, navedenem v odstavku (1) tega člena. 

Člen 18. 
(1) Zajbdajgnjei potrdil P imovinskem, stenju eo 

^ lESŠsJ f t^P^» v* kateidh območju ima stranka stalno 
domovališčeT"bbčina kraja^ kjer prehodno biva stranka, 
KTma~v~naši državi stalno domovališče, ne sme izdati 
potrdila o imovinskem stanju. , 

Inozemoi morajo predložiti potrdilo o imovinskem 
stanju oblastva, ki je po zakonu dotiču© države pristojno 
Ц/л to. Tako potrdilo mora obsegati' vse osebne in imo-
vimake podatke, ki so predpisani za domača potrdila, č e 
hm»; iaozemec stalno domovališče v naši državi, mora 
predložiti poleg potnrh'l* jimozemskepa oblastva tudi po-
todMo-občiine ; svojega stalnega dognOrvaliača v pazi j raavi . 

(2) Potrdila izdaja in podpisuje .predsednik (načel
nik, župan) óbcTnè,. y mestnih občinah, ki imajo statut, 
pa organ_ občinske uprave, M ga_j)dredi predsednik 
(ваоеШк). Poizvedbe o jem, jQV so pfosîï§evê navedbe' 
resnične, izvaja predsednik.sam ali po organu-občine. 
Ako je v občini poseben organ, ki skrbi ~ža siromàkìTv 
občini, mora odrediti Občinske svet (zastop) s sklepom,, 
kateri organi občine morajo sodelovati pri ugotovitvi, ki' 
je potrebna za to potrdilo. 

(3) Postopek za izdajo potrdila niora biti tak, da; 
bo po eni strani gotovo, da se točno in vestno ugotovi 
vse razmere, odločilne za potrdilo, po drugi strani pa, 
da je stranki možno, hitro in na enostaven način dobiti 
potrdilo. 

(4) V vsakem potrdilu mora biti naveden predmet 
ali spor, za katerega se potrdilo'izdaja. 

"(5) Predsednik oßCine ~kik"oF tudi vsi organi, ki so
delujejo pri poizvedbah, potrebnih za izdajo potrdila In 
ob izdaji potrdila, so odgovorni po predpisih kazenskega 
zakona. Poleg tega jamčijo organi ^objine pò Hen'ü ' 12., 
odstavku (11), tega pravilnika za fakse, stroškomЖООЈО. 

Člen 19. . . . . . . * 
Prošnja za potrdilo o imovinskem stanju, k i ju , ja-

vezana nobeni taksi, se~vloži pismeno* aTfpodà ustno ùa 
zapiinîk pri pristojnem obcmsk'eïïTTfolâstvu. Če se vloži 
prošnja pismeno, mora prosilec tako,L priložiti osebne 
in imovinske podatke^ i£|»Jnjene na_ obrazcu, k i j e j vza
me pred izročitvijo prošnje od_občine proti jpoVraf?iîu 
nâbavne__cene. Prav tako je moči prosilcu izposlovati iz-
ÌÌY5L n& obrazcu lastnika^ one hiše, kjer. stanuje, in p<£ 
trdilo davčne upraveo predpisu davkov. '"" 

Ako se poda prošnja na zapisnik^ se zapišejo takoj 
tudj osebni in imovinski podatki, ki jih mora stranka 
podpisati. 

Člen 20. 
(1) Občina mora. pribaviti po najkrajši poti brez 

dopisovanja izjavo in podpis tastnika one hiše, v kateri 
prosilec stanuje, Jćikor tudi ^oFr^]Ç„^yJujtl.UBïaïP ° 
predpisu davka, Če ni stranka tega že sama pribavila: 

(2) Davčna uprava mora označiti, koliko in kakšne 
vrste davkìi~j'è~predpìsaraega prosilcu in osebam, ki so 
po zakonu dolžne, vzdrževati prosilca. 

(3) Potem mora občina preizkusiti, ali so navedbe v 
poročilu točne, ter jih po potrebi popraviti ixt pöpolniti. 
Nato monTnatančno in vestno poizvedeti prosUčeve raz
mere glede pridobivanja, dohodkov~m imovine. Prav ta
ko mora poizvedeti razmere oseb, ki so pozajkonu dolžne 
vzdrževati prosilca. 

(4)" Na pódstayi teh poizvedb, ki jih mora občina 
vestno oceniti, izda potrdilo po predpisanem obrazcu. 

'. Člen 21. 

Izdaja potrdila se ne sme odreöi zategadelj, ker niso 
podatki, ki jih je navedel prosilec v poročilu, točni ali 
so nepopolni ali ker je hišni lastnik odrekel, podati iz
javo. Občina moja ротоо1'1° sama preskusiti in popotaiti 
ter odločiti na pocîéîï^lega b izdaji potrdila po predpi
sanem obrazcu, 

Člen 22. 
Kadar je treba starejše potrdilo potrditi (člen 12., 

odstavek (10), je postopati tako, kakor je navedeno v 
členih 20. in 21. tega pravilnika, samo da se mora iznova 
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preskrbeti izjava hišnega lastnika, in potrdilo davčne 
Mpiave. 

Cten,-2ä, , 

(1) Kfestag občine, kî imajo statut izdajajo potrdil 
Pigila 1 ° ^ Ј Р 9 Е ^ ? е , omeaijêne~v. odstavku (2У tega 

(2) ?™ge.občuie pošiljajo potrdila sreskemu načel-
stvu brez spremnega akta"fsr~éskd načelstvo prefžkusf v 
najkrajšem roku poročilo o razmerah: in overi '.'jStrdilo 
in ga, če je sporazumno, potrdi s pečatdmin popisom 
ter gâ  vrne občini, da ga vroči prosilcu. 

(3) Bopustno je, izročiti potrdilo prosilcu samemu, 
da ga predloži v potrditev sreskemu načeletvu in da ga 
prejme s potrditvijo od sreskega načelstva. 

Člen 24, 

(1) Ako občina odreče izdajo potrdila ali ako sresko 
načelstvo odreže potrditev potrdila, mora to priobčiti 
^ЗЗМ z rešitvijo poleg kratke obrazložitve in z navo
j i 0 ?? o.Eraynftm^.^Vu'-Žoperl"o"r'ešitev je dopustna 
PîîM-zba v 15 dneh; pritožba se vloži pri onem oblastvu, 
ki je izdalo.rešitev.. 

•., (2) 0 pritpžbi zoper rešitev, mestne občine s statu
tom, s katero še je~prošnjaza potrdilo^"zavrnila, kakor 
ШШ o pritožbi zoper rešitev sreskega načelstva, s katero 
je to odklonilo potrditev potrdila, odloči kraljevska ban
ska uprava, druge pritožbe pa reëuleerêeko 'naesföm 

(3) Ako skrbstveno sodišče noče izdati potrdila 
(člen 12., odstavek (6) tega pravilnika), gre prosilcu 
redno pravno sredstvo na višje sodišče.: 

Člen 25. 

V krajinah, kjer ni organiziranih občin, izdajajo po
trdila o imovinskem stanju sreska načelstva in sreske 
ekspoziture, ko so zaslišale selškega starešino (vaškega 
župana); pri tem se morajo ravnati po predpisih tega 
pravilnika. ' . ' • ' : ' • ' 

: ' . Člen 26. 

: P o p i s t a k s . 

_ ' (1) O taksah, ki nastanejo v sporih, med oproščenimi 
in neoproščenimi osebami, vodi sodišče seznamek onih 
taks, ki bi jih morala plačati oproščena oseba, akp ne 
bi bila oproščena. Ta seznamek sé mora voditi po pred
pisanem obrazcu ter se zaključi, ko je spor dokončno 
rešen, nato se pa vroči davčni upravi zaradi izterjaive,, 
kolikor je neoproščena oseba obsojena ha povračilo stro
škov spora. Tako naložena taksa se izterja v onem raz
merju, v katerem, je bila neoproščena oseba s sodbo 
obsojena na povračilo stroškov (§ 9. zatona o'sodnih 
taksah). To se mora potrditi na koncu spisa b sporni 
stvari, da je moči ob vsakem času preizkusiti, ali ee je 
popis dolžnih take poslal zaradi izterjave. 

Prav tako je treba postopati, Če kdo med pravdo 
izgubi pravico revnih, glede onih taks, ki'bi jih Ml mo
ral plačati, pa jih ni plačal,rker.se ni vedelo, da je izgubil 
pravico revnih. 
<•''• (Zf-tb velja tudi za popis tàks po <ак&Ш$) % 8. 

pod B zakona ò sodnih taksah, nadalje za takse * izvr
šilnem postopku. ' r •' '.'•_•• 

Л. ONHae pravde in isrrršilni postopek. 

Zapisniki o napravah te o brajaoju dokasov, 

Člen 27. 
(1) Taksa za zapisnike o razpravah v civonih prav

dah in za zapisnike p izvajanju in zavarovanju dokazov 
se izračuni po koncu naroka ter ee priobči zavezani 
osebi, da položi izračunjeno takso v kolkih. Taksa se 
nalepi na koncu zapisnika ter se uniči e prebijačem in S 
pečatom sodišča. O ugotovljenem času, ki ee je porabil 
za razpravo, ni pravnega sredstva. Cas se računi po 
uradni uri, ki je v sodni razpravni dvorani, če pa je ni, 
po uri, M jo ima sodišče na razpolago, če zavezanec ne 
položi takse, j© postopati po § 38., odstavku (3), zakona 
o sodnih taksah. 

(2) Ako se vpiše zapisnik o razpravi v knjigo (re
gister), M je določena za to, se nalepi taksa v knjigi 

; ter se uniči s sodnim pečatom In z zapisom datuma in 
številke registra na kolku samem. "' 

Člen 28. 
Ako se o raspravi ne sestavi zapisnik, se nalepi 

taksa za zapisnik, na sodne spise. Poleg kolkov se morajo 
navesti v takih primerih vse potrebne činjenice, po ka
terih je bila takea izračunjena. 

Sodne odločbe.. 

Člen 29. 

(1) Taksa za sodne odločbe (sodbe, sklepe) se na
lepi ja na koncu zapisnika o razpravi ter se uničuje e 
prebijačem in 8 pečatom sodišča. 

(2) Ako ee razglasi sodba v odsotnosti osebe, «»,ve> 
zane za plačilo takse, ali ako se sodba vobce ne razglasi, 

; je treba postopati po členu 10. tega pravilnika. 

(1) Taksa za plačilne naloge v meničnem, mandat-
; nem, čekovnem in oporainjevalnem postopku kakor tudi 
: taksa v izvršilnem postopku se naleplja na prvi strani 
tožbe, odnosno prošnje, poleg takse za vlogo. Ako ee vloži 
tožba, odnosno,prošnja, ustno, se nalepi taksa,za sodno 

: odločbo na prvi strani zapisnika poleg takse za zapisnik, 
(2). V dokaz, da za dovolitev izvršbe ni treba plačati 

takse, ker je bila v isti stvari dovolitev že kdaj izdana; 
in taksa plačana, se sme sklicevati stranka samo na šte-

; vilko dotične;odločbe, če je izdalo prvo dovolitev,isto 
sodišče, od katerega se zahteva nova dovolitev izvrkbe;> 
če pa tega ni, mora predložiti stranka dotično odločbo v̂  
originalu ali v overjenem prepisu! Àko se ta ddkaz 
stranki vrne, se morajo označita, podatki prejšnje sodne 
odločbe na prošnji za dovolitev izvršbe, ki ostane v sodnih 
spisih. Ako stranka ne donese vseh dokazov, sé mora 
plačati taksa, določena za dovolitev ižvrSbe (tar; St. 6..'-
odstavek {4), tarife). , ' •••.'.•••''/ ; 

CL 8L '" '" " '••'1i":;'i 

(1) Takso za odločbo sodišča druge stopnje morafpTe> 
plačati takoj, če se odloči o pravnem1 sredstvu V toejaVđfc 
seji ali če izjavita obe stranki; da rie- želita ustne raz
prave, na pravnem eredstvu poleg takse Ža vlogo1 ona; 

stranka, ki jepredložila pravno sredstvo'; čepa sta pred* 
ložili pravno sredstvo Jöbe šfranM zoper4&ò odloèbW 
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mora plačati vsaka izmed njiju takso za odločbo po vred
nosti spora, ki jo zahteva š pravnim sredstvom. 

(2) C© se poda izjava strank, da ne želita ustao raz
prave, po prejemu vabila na razpravo z eno vlogo ali na 
zapisnik, mora plačati ona stranka,, ki je predložila 
pravno sredstvo, takso za odločbo sodišča II. stopnje ta
krat, ko predloži izjavo, da ne želi ustne razprave. 

(3) Če se. taksa,za sodno odločbo II. stopnje ne pla
ča, kakor j© razloženo v odstavkih (1) in (2) tega člena, 
se plača po dovršitvi ustne razprave, ki se izvrši pred 
odločbo. 

(4) Če se odloči o pravnem sredstvu v nejavni seji 
in Če je mogla domnevati stranka, ki je predložila pravno 
sredstvo, po okolnostih, da se bo vršila ustna razprava, 
ter zbog tega ni postopala po odstavku (1) tega člena, 
j© postopati sodišču prve stopnje po členu 10. tega pra
vilnika. Zato velja tudi takrat, kadar se izvede razprava, 
na katere podstavi odloči sodišče II. stopnje o pravnem 
sredstvu, v odsotnosti,obeh strank. 

(5) Takse iz odstavkov (1), <2) in (4) tega člena se 
nalepljajo na prvi poli vloge o pravnem sredstvu poleg 
takse za vlogo. 

• (6) Taksa za odločbo sodišča III. stopnje se mora 
plačati vselej na način iz odstavka (1) tega člena. , 

(7) Če se taksa za odločbo ne plača ob predložitvi, 
pravnega sredstva, je postopati sodišču prve stopnje po 
členu 10. tega pravilnika. Ko pošlje višje sodišče spis so
dišču prve stopnje1, ga mora opozoriti, da ta^sa za odločbo 
ni plačana. 

Čl. 32. • 

Če se sodna odločba uniči, razveljavi ali izpremeni, 
Tie daje to pravice do povračila izterjane, odnosno do 
oûpisa ali znižbe iaračunjene. takse. 

Čl. 33. 
Taksa za duplikate sodnih odločb se nalepi ja in uni

čuje na vlogi [zapisniku], s katero se zahteva duplikat, 
poleg takse za vlogo, ter ostane v spisih. 

Čl. 34. 

Odločbe razsodišč in razsodnikov. 

; (1) Taksa za odločbe razsodišč : in razsodnikov, se 
plača na koncu ustne razprave ter se nalepi na originalu 
odločbe, ki ostane v spisu, če se uporablja pri razsodi
ščih [register], kamor se vpisujejo odločbe, se naleplja. 
tàksa y tej knjigi in uničuje s pečatom razsodišča, če ob
stoji, in z zapisom datuma na kolku samem. 

Če se izda odločba brez ustne, razprave ali v odsot
nosti strank, mora pozvati razsodišče, odnosno morajo 
pozvati razsodniki, zavezano stranjo, naj plača takso .v 
osmih dneh; če stranka tega, ne stori, je treba postopati 
Po členu 6., odstavka (2), tega pravilnika. 

(2) Taksa za poravnave pred razsodišči in razsodniki 
se naleplja in uničuje na eami poravnavi, ko se je la 
Piamene sestavila. Za to takso odgovarjajo stranke soli
darno. 
•'-••••-• •'/-•••••• •;•'•• - V GL 35. •'•• " 

. M a l o t n i , p o s t o p e k . 

•' t! ïWpVecnai taksä^,v jn^otnera .'po^bdplra ee plača, ko 
rtf vitezi toSba, praviio 'sredstvo ali zahtevànje. za lzvrsibò, 
*ep ee nalepi in uniči na vlogi [zapisniku]; če pà se vpi-
ввјејо ti eipisi in sodna dejanja v knjigo [register], ee na

leplja na knjigi ter.uničuje s pečatom sodišča in z zapi
som datuma na kolku samem. * 

f 
Čl. 36. 

P o s t o p e k p r e d o b č i n s k i m i in k r a j e v 
n i m i s o d i š č i . 

Taksa v postopku pred občinskimi in krajevnimi 
sodišči se plačuje, kolikor jo je plačevati v državnih kol
kih, ob času in tako, kakor je odrejeno v členu 35; tega 

• pravilnika. 

III. Konkurzni postopek in postopek prisilne poravnavi) 
izven konkurza. 

'" ; •'• ' '• č t ' 3 7 . ' 

(1) Povprečno takso ia odstavka (2) § 19. zakona o 
sodnih taksah plača, upravitelj konkurzne mas© tako, da 
predloži davčni iàpravv pristojni za kraj, kjer je kon-
kurzno- sodišče, obračun povprečne takse v dveh ìxr' 

t vodih. 
Ta obračun mora obsegati: prezadolženčevo ime in 

: njega priimek [firmo] in stanovališče, kraj, kjer je se-
, dež podjetja* f obrata], sedež konkurznega sodišča iö. na

čin, po katerem se je konkurz izvršil [z razdelitvijo ali s' 
prisilno poravnavo]; potem ime in •priimek kakor tudi 

• stanovanje upravitelja konkurzne mase in onih oseb, ki 
so, če se je sklenila prisilna poravnava, prevzele jam« 
stvo za prezadolženčeve obveznosti, znesek, ki. e© polaga, 
v številkah in besedah, .kakor tudi osnovo za izračun po
vprečne takse, in sicer ločeno zneske, uporabljen© ali 
razpoložene za poplačilo dolgov konkurzne mas©, in lo
čeno zneske, uporabljene ali ražpoložne za poplačilo, kon-
kurznih terjatev vseh razredov. , 

Oba ta obračuna mora upravitelj konkurzn© mase 
datirati in podpisati. ,. : ,,, , , < * ' 

: (2) Obračun, ki se predloži zaradi plačila povprečne 
takse, mora biti potrjen od konkurznega sodnika. S .po
trdilom obračuna vred. mora navesti"konkumii sodnik 
znesek kavcije, ki jo je položil upravitelj konkurzne. 
mase na sodišču. ''<-, r.;•••.; 

(3) Davčna uprava mora'«prejeti povprečno takso po 
obračunu ter potrditi na enem izvodu, ki ga izroči upra
vitelju konkurzne mase, prejem denarja, drugi izvod pa 
pridržati kot denarni dokument. 

(4) ' Kavcija za, everi&ialen presežek povprečne takse 
se položi nâ sodišču, če se konča konkurž ž razdelitvijo, 
je, treba postopati po § Ï5J0. konkurznega ' zakona, ko jo' 
povprečna taksa popqlnoina plačana. . '.. . 

. ' л " 7 ; C 1 3 8 . ''• •"''•-:•• • ; ,' 

(1) Ko davčna.npraVa odmerja povprečno, takso [§ 
19., odstavek (3), zakona o sodnih taksah], sta upravitelj 
konkurzne mase in prezadolženec pred koncem konzurza 
solidarno zavezana, predložiti pismeno podatke, potrebne 
za odmerq, zlaeti>pa.to-le: .. ...'. 

1; izkupiček za premične in nepremične stvari, pro* 
dane v konkurziBeimipoeitopku; •'.;•, • 

2. znesek gotovine, ki spada K Itonkutržni masi; 
' S. vrednost ostalih'slvad^ M; spaiÓ>^h konkurzni. 

jtìasi, in sicer:' •"• '" '•••" rV. '•"' :':-':'-'' 
&\ stvari', nff katere eoivprijaffjene lottatene pramce, 

pri čemer je treba posamezno označiti vrednost vsake 
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te stvari in znesek terjatev iz dotične stvari ločitvenega 
upnika; 

- b) ostale imovine, kolikor jo sestavljajo: nepremične 
stvari, za vsako nepremično stvar posebej; vrednostne pa
pirje, količino, vrsto, nominalno in tečajno vrednost; deli 
družbenikov in. njih terjatve, zneeek vsakega dela, od
nosno vsake terjatve, po nominalni in po prodajni vred
nosti; premične stvari, sumarno vrednost po vrstah, stvari 
[pohištvo, blago, obleka, nakit itd.] 

(2) Ce ee je izvršila v konkurznem postopku cenitev 
stvari iz odstavka (1) tega člena, se mora označiti lo
čeno za vsako stvar tudi cenitev. 

(3) Podatke iz odstavka (1), točk 1., 2. in 3. pod &\, 
kakor tudi iz odstavka (2) tega člena mora potrditi kon-
kurzni sodnik,. kolikor mu jih je mogoče preskusiti po 
spisih konkurzne mase; če jih ne more, mora to navesti 
y potrdilu, 

ö L - s q - • • • • • • ' • 

"Sedinoet stvari iz odstavka (l),.točke 3., v členu 38. 
tega pravilnika.se mora vzeti po dnevut ko se je prijava 
predložila, 

• a 4o. 

Kavcija za povprečno takso se mora položiti na. so
dišču po odredbi konkurznega sodnika. Preden se kav
cija goloži, se konkurz ne sme odpravitL 

» • ' • •'•.- i ~ Q ^ 
r(l) F r taœ potrdi sodišče poravnavo izven konkurza, 

sta dolžnik in upravitelj poravnave solidarno zavezana, 
predložiti obračun zaradi plačila povprečne takse pri
stojni davčni upravi in takso plačati. Obračun mora biti 
sestavljen tako, kakor je navedeno v odstavku (1) čle
na 37. tega pravilnika, s tô ižpremembo, da je treba na
vesti zneske, ki se uporabljajo ali so razpoložni, 7 višini, 
ki je določeaa v poravnavi, za poplačilo upnikov, katerih 
terjatvam gie pravica prvenstvenega poplačila, in upni
kov, katerih terjatve nimajo te pravice. 

(2) Odstavka (2) in (3) v členu 37.-tega pravilnika se 
morata uporabljati tudi tukaj. 

(3) Preden se povprečna taksa ne plača ali zava-uje 
a kavcijo, ne sme sodišče potrditi poravnave. 

. CL 42. 
Davčna uprava sme zahtevati od konkurznega upra

vitelja in prezadolženca, kakor tudi od upravitelja piisil-
ne poravnave in dolžnika, vse podatke, potrebne za od
mero in za kontrolo odmere povprečne takse. Prav tako 
sme zahtevati davčna uprava' vsa obvestila in vse spise 
konkurza, odnosno spise prisilne poravnave izven kon
kurza, , * r f . 

> ' ' • Nesporni postopek 

ÖL 43. 
(1) Taksa ïz tar. St. 28., izvzemši takso iz odstavka' 

(1), točke 7., iste tarifne številke, kakor tudi iz tar.št. 45. 
tarife k zakonu o sodnih taksah, se plačuje in naleplja na 
vlogi, odnosno na pravnem: sredstvu poleg takse za vlogo, 
odnosno za pravno sredstvo. 

(2) Taksa jz tar. Št 28., odstavka (Ì), točke 7. tarife 
k zakonu o sodnih taksah se plača po razglasitvi odločbe, 
če je oseba, ki je zavezana plačilu takse, prisotna, če pa 
ni, je postopati po členu 10, tega pravilnika. Če se 

zahteva, da se zvišaj že prisojena dota, preživnina ali 
oprema, se vzame za osnovo, po kateri se odmeri taksa 
za odločbo, presežek, ki se prisodi. 

Cl. 44. 

V p i s v j a v n e k n j i g e . 

(1) Taksa za vpise v zemljiške in druge javne knjige 
se naleplja in uničuje na vlogi poleg takse za vlogo. 

(2) Če se taksa za vpis v zemljiške in druge javne 
knjige ne plača na vlogi za vpis, mora postopati sodišče, 
ko je izvršilo vpis, po členu 10. tega pravilnika. 

e t «J. 

P o v p r e č n a t a k s a za z a p u š č i n s k e r a z -
p r a v e. 

(1) Povprečna taksa za zapuščinsko razpravo se pla
ča, ko izda sodišče pregled [izkaz] zapuščine, na osnovi 
odmere, ki jo izVrši sodišče sâmo. 

(2) Glede nepremičnih stvari se mora obrniti sodi
šče, preden odmeri povprečno, takso, na davčno upravo, 
da ugotovi prometno vrednost, ter jo vzame za osnovo 
odmeri povprečne takse, če ni manjša od one vrednosti, 
ki je bila ugotovljena v zapuščinski razpravi. 

(3) Ko odmeri sodišče povprečno takso, pozove za
vezance, naj plačajo takso; če tega ne store v 15 dneh od 
dne, ko so prejeli poziv, je postopati sodišču po § 38. 
zakona o sodnih taksah. 

V. Kazenski postopek. 

ČL 46. 

Taksa za zapisnike o razpravah v kazenskem p -* p-
ku na zasebne tožbe se izračunava in plačt''° 
27. tega pravilnika. 

CL 47. 

(1) Taksa za pravno sredstvo, ki se iz.,\a\ i na koncu 
razprave, se plača in nalepi takoj ob izjavi pravnega 
sredstva na koncu zapisnika o razpràvû 

(2) Če se izvrši pravno sredstvo ali obrazložitev pis
meno z vlogo ali na zapisnik, se nalepi taksa za to na 
vlogi ali zapisniku, ' 

Cl. 48. 

Takso so sodbo plača zasebni tožilec c Koncu raz
prave; nalepiti jo je na prvi poli zapisnika c а;л\-. t-vi in 
označiti se mora2 da je to taksa za sodbo. 

t . " Č L ,4&. 

(1) Takso za odločbo o pravnem sredstvu plača, če 
predloži pravno sredstvo tožilec, le-ta takoj s takso za 
pravno sredstvo ; nalepiti jo je na vlogi o pravnem sred
stvu. Če predloži pravno sredstvo obtoženec, plača takso 
za odločbo o pravnem sredstvu naknadno, ako je obso« 
jen in pobere jo sodišče I. stopnje, ko prejme sodbo višje
ga sodišča, tako, kakor je predpisano po § 38. zakona o 
sodnih taksah. Če obtoženec ni obsojen, pobere takso za 
odločbo višjega sodišča sodišče I, stopnje od zasebnega 
tojji]rat , • „ „ , ' . , 
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dfli 

(2) Taksa za odločbo višjega sodišča se nalepi na 
pravnem sredstvu poleg takse za pravno sredstvo. Če se 
izjavi pravno sredstvo ob koncu razprave, se mora taksa 
za odločbo višjega sodišča o pravnem sredstvu takoj po
ložila in nalepiti na prvi poli zapisnika o razpravi z 
označbo, da je to taksa za odločbo višjega\ sodišča. 

Čl. 50. 
Če se sodba nižjega sodišča ukine ali izpremeni, ne • 

_'. 'o pravice do povračila takse. 

VI. Povračilo takse. 

' Ci. 51. 
(1) Povračilo se sme zahtevati samo za takse, plača

ne za talca sodna dejanja, ki iz kakršnegakoli vzroka ni
so bila izvršena. Povračilo takse, plačane za vloge, za
pisnike, duplikate, triplikate, priloge, prepise in druge 
spise, se ne more zahtevati. 

(2) Povračilo takse, položene za vpis v javne knjige, 
se lahko zahteva, če se vpis iz kakršnegakoli vzroka ni 
izvršil. 

Čl. 52. 
(1) Prošnja za povračilo takse ni zavezana taksi ter 

se vloži pri onem sodišču, pri katerem je bila taksa pla
čana, odnosno ki je pobralo takso pogrešno ali preveč. 
Sodišče pošlje to prošnjo s potrebnimi spisi pristojni fi
nančni direkciji, ki odloči o povračilu. Če je bila taksa 
položena ali pogrešno pobrana pri razsodišču in razsod
niku, se vloži prošnja za povračilo neposredno pri pri
stojni finančni direkciji. 

(2) Rešitve finančne direkcije o povračilu preveč po
brane takse do vštetega zneska 10.000 Din so takoj iz
vršne; preko te vsote se pošiljajo oddelku za davke mini
strstva za finance, ki odloči o povračilu. 

(3) Zoper rešitve finančnih direkcij je dopustna pri
tožba na ministrstvo zâ finance, oddelek za davke, v lo 
dneh od dne, ko se je prejela rešitev, zoper rešitev tega 
oddelka pa je dopustna tožba na državni svet po zakonu 
o državnem svetu in upravnih sodiščih. 

Č. 53. 
Taksa se povrača vedno v gotovini v za1 ni'i valuti. 

Če se je plačala taksa v kolkih, se izvr4: p v.. " , v go
tovini in v celotnem znesku. 

Cl. 54. 
; Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se. razglasi v »Služ

benih novinaih«. 
V Beogradu, dne 11. junija 1930.; št. 43.292. 

Minister za finance: 
dr. S. Šverljuga s. r. 

nudi na prodaj, ne more imeti manjše čistine in teže, 
nego kolikor znaša najmanjša dopuščena čistim in teža, 
določena v členu 2. tega pravilnika. 

Člen 2. 
Najmanjše dopuščene čistine in teže posameznih vrst 

denarja so tele: 

Zap, 
it. 

Naziv novca 
Doposoeaa najmanjša 

tela 
T gramih t 

13-96 
3-49 
4-50 
2-30 
1-30 
4-50 
2-30 
1-30 
3-80 
0-55 
1-30 
0-60 
3-20 
1-10 
0-60 . 
1-20 

ćUUno 
Isoilnkah 

986 
986 
750' 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 

in spodnji del), na
kažejo slike v 

-za nakit: glej: 
, št. 159/LIX.). 

dodat-

»Služ-
T 

128. 

Pravilnik 
& teži in čistini zlatega denarja, Id se mora 

preizkušati glede čistine in žigosati.* 
Člen L 

Zlati _denar za nakit, ki se proizvaja v državi ali 
Uvaža iz inozemstvai~dalB v promet, ima v skladišču ali 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
*в. julija 1930., St.. 1Ö9/IJX, 

1. carski veliki cekini 
2. carski mali cekini 
,3. hamidije, velike 
4. hamidije, polovice 
5. hamidije, četrtine 
6. rešadije, velike 
7. rešadije, polovice 
8. rešadije, četrtine 
9. mahmudije 

10. rubije 
11. hajrije (stare igrmiluci) 
12. hajrije, polovice 
13. Čifte, hajrije (krkluk), 
14. menduhije (n. igrmiluci) 
15. menduhije, polovice 
16. adlije 

Zunanjo obliko novcev (gornji 
štetih pod prednjo točko 1. do 16., 
ku tega pravilnika. 

(Slike zlatih novcev, ki služijo 
bene novine« z dne-16. julija 1930. 

Člen 3. 
Ako bi na preizkušnjo in žigosanje predloženi denar 

ne imel v prednjem členu določene najmanjše čistine in 
teže, se razbije in se v tem stanju vrne tistemu, Čigar je. 

Člen 4. 
Žigi, ki se nahajajo na denarju,, žigosanem preden 

je stopil v veljavo zakon o izpremembah in dopolnitvah 
zakona o kontroliranju čistine izdelkov iz zlata, srebra in 
platine, obdržijo svojo, polno veljavo tudi potem, ko stopi 
ta pravilnik v veljavo. -

Člen 5. 
Ta-pravilnik stopi v veljavo, kadar se objavi v >SIuî-

benih novinah«. ". *' 

V B e o g r a d u , dne 5. julija 1930. St; 3.892/30. 
Minister za trgovino in 

industrijo 
Juraj Demetrovié s. r. 

129. 

Dopolnitve 
razpisa C. št. 11.072/28 

o uvoznem carinjenju motornih in ročnih 
škropilnic za škropljenje drevja.* 

Na podlagi člena 23. predloga zakona4a obči carin
ski tarifi ter po zaslišanju carinskega »veta sem odločil, 

* >Silužbene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
4. julija 1930., št. 139/LV. 
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da se določila razpisa C. št. 11.072/28 z den 21. marca 1928. 
dopolnijo in da se glase: 

Za motorne in ročne škropilnice za škropljenje drev
ja se smatrajo in carinijo poleg škropilnic, določenih v 
razpisu C št. 11.072/28., tudi tiste, ki se morejo prenesti 
na katerikoli drug način. 

Ročne škropilnice za škropljenje drevja ee razlikujejo 
od vinogradniških po tem, da so,vedno opremljene z ma
nometrom najmanj 5 atmosfer. 

Pojasnilo, dano za dele škropilnic v razpisu C. št. 
11.072/28., velja tudi za ročne škropilnice za škropljenje 
drevja. 

To pojasnilo velja od dneva razglasitve v »Službenih 
novinah<. 

У Beogradu, 1. dne julija 1930. št. 25.255/1 V. 
Minister- za finance: , 

dr. S. Sverljuga s. r. 

130, > 

Ukinitev 
specialnih doklad.* 

Iz odločbe ministrskega sveta D. R., št. 42.300/24. 
Na podstavi člena 48. zakona p civilnih uradnikih in 

ostalih državnih uslužbencih z dne 31. julija 1923. in čle
na 1. zakona o izpremembi zakonitih določil, s katerimi 
ee predpisuje zasliševanje ali odločanje ministrskega 
Bveta, oziroma soglasnost narodne skupščine z dne 27. 
januarja 1929., je minister ža finance v soglasju z pred
sednikom ministrskega sveta pod št. 38.051/I z dne 23. 
Julija 1930. odločil, da se počenši od dne 1. avgusta 1930. 
uradnikom državnih prometnih ustanov, ki prejemajo 
doklado na službo po § 3.'zatona ö ižpfemembah in do
polnitvah zakona p državnem prometnem osebju z dne 
23. junija 1930., ukinja specialna doklada na zvanje, ki so 
jo uživali po določilih členov 5., 6. in 7..odločbe mini
strskega sveta D. R. št. 42.300 z dne 17. aprila 1924. in 
njegovih izprememb in dopolnitev D. R. št. 53.500 z dne 
17. maja 1924. in D. R. št. 112.200 z dne 8 oktobra 1924. 

6t. 38.051/1. Iz ministrstva za financej obči oddelek, 
c dne 23. junija 1930, , . 

4 » i 

131. 

Ukinitev 
specialnih doklad iz odločbe ministrskega sve
ta D. R. J t . 42.300/24 in posebnih doklad na 

iz pravilnika D. R. št. 87.000/26.** 
Na podstavi Člena 40. in 46. zakona o civilnih' urad

nikih in ostalih državnih uslužbencih in člena 1, in 2. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne; 
29. julija 1930 St. 170/LXIV. 

** »Službene novine kraljevine Jugoslavije* z dne> 
tO, maja 1ОД» St. ДО/Х1* • . . ; 

zakona o izpremembi zakonitih odredb, s katerimi se 
predpisuje zaslišanje in odločitev ministrskega sveta, ozi-, 
roma soglasnost finančnega odbora Narodne skupščine, je 
izdal predsednik ministrskega sveta na predlog ministra 
za finance ter po zaslišanju ministra brez portfelja, mi
nistra za gozde in rudnike in ministra pravde pod št. 
13.778/1. z dne' 26. aprila 1930. naslednjo odločbo: 

»I. Počenši od dne 1. maja 1930., se uradnikom, ki 
prejemajo doklado na službo po členu 63. finančnega za
kona za leto 1929./30., po zakonu o notranji upravi z dnè' 
19. junija 1929., po zakonu,o izpremembi predpisov, ki 
se nanašajo na plače in ostale prejemke osebja pravosod
ne stroke, z dne 13, julija 1929., po zakonu o izpremembi 
predpisov člena 63. finančnega zakona o srednjih šolah z 
dne 31. avgusta 1929., po zakonu o izpremembah in do
polnitvah v zakonu o glavni kontroli z dne 10 .oktobra 
1929., po zakonu finančne uprave z dne 7. decembra 
1929., po zakonu o gozdih z dne 21. decembra 1929., pò 
zakonu o dopolnitvi predpisov, s katerimi se uravna
vajo prejemki uradnikov ministrstva pravde, z dne 81. 
decembra 1929., po zakonu o organizaciji ministrstva za 
7radbe in njegove zunanje službe z dne 16. januarja 
1930., po zakonu p položajih in zvanjih, pogojih za njih 
dosego, postavljanju, razporejanju, napredovanju, plačah 
in ostalih prejemkih uradnikov ministrstva za trgovino 
in industrijo z dne 15. marca 1930., po zakonu o ustroj
stvu socialne in zdravstvene uprave z dne 19. marca 
1930., po zakonu o uredbi ministrstva za poljedelstvo z 
dne 25. marca 1930. in po zakonu o uredbi ministrstva za 
zunanje posle in diplomatskih konzularnih zastopništev 
kraljevine Jugoslavije v inozemstvu z dne 25. marca 1930., 

ukinja specialna doklada na zvanje, ki so jo preje
mali po odredbah členov 5., 6. in 7. odločbe ministrskega 
sveta D. R. št. 42.300 z dne 17. aprila 1924. in njenih iz
prememb in dopolnitev D. R. št. 53.500 z dne 17. maja 
1924. in D. R. št. 112.200 z dne 7. oktobra 1924!, kolikor 
ni ukinjena z zakonodajno odločbo D. R. št. 16.5ÓÒ z dne 
4. februarja 1929. ..',.,. , .•',;... 

»II. Počenši od dne 1. maja 1930. se uradnikom,, ki 
prejemajo doklado na službo po zakonu o notranji upravi 
z dne 18. junija 1929., po zakonu o organizaciji finančne 
uprave z dne 7. decembra 1929., po zakonu o bolnicah z 
dne 27. februarja 1930., po zakonu x> položajih in zvanjih, 
pogojih za njih dosego, postavljanju, razporejanju, оаргвг 
dovanju, plačah in ostalih prejemkih uradnikov ministr
stva za trgovino in industrijo z dne 15. marca 1930., po 
zakonu o ustrojstvu socialne, in zdravstvene uprave z dne 
19. marca 1930., po zakonit p uredbi ministrstva za po
ljedelstvo z dne 25. marca 1930., 

ukinja posebna doklada na plačo, Id so jo prejemali 
po odredbah člena 2. oddelka A., točka a); oddelka V., 
točka a) in b); oddelka G., točka a), b) in v); oddelka 
Z. in oddelka K.; pravilnika o posebnih dokladah na 
plačo v denarju ali v naravi civilnim državnim uslužben
cem, D. R. št. 87;000 z dne 3. julija 1926. in njegovih iz
prememb in dopolnitev J.'B. Št. 6.480 z dne 7. maja 1928. 
in št. 266. z dne 13. marca 1928.« 
Štev. 13.787Д. — Iz pisarne občega oddelka ministrstva: 

za finance z dne 26.r aprila 1930. Г 
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132. 

Pojasnilo 
o mestnih ulicah. 

Glede na vprašanje sveta mesta Novega Sada: ali 
se smatrajo vse mestne ulice ш občinske ceste, ali se 
morajo za občanske ceste smatrati samo tiste udice, ki so 
sestavni deli državne,.oblastne ali občinske ceste, ki veže 
sosednje občine, ali pa se mestne ulice vobče ne mo
rejo uvrstiti v vrsto občinskih cest, je izdal gospod mi
nister za gradnje naslednje: 

. .. pojasnilo: 
Mestne ulice, ki eo sestavni deli. državnih ali ne

državnih cestj so državne, oziroma nedržavne ceste, ko
jih gradnje in vzdrževanja se udeležuje tudi dotična ob
čina, kadar in kolikor so dani primeri iz § 21. zakona p 
državnih cestah, oziroma iz § 28. zakona o samoupravnih 
oeetah." 

Te ulice vzdržujejo, ako so tlakovane, dotične občine, 
ako so pa izdelane kakor cesta, jih vzdržuje država, "ozi
roma banovina. .'•.' , 

Tlslé'uilace-oeste, MvezeXo.mejsto 8 posameznimi dru
gimi орЧЗпа^ naselji, s poljskimi posestyìTn" vobče s 
kraji zunaj naselja dotične občine, so občinske ceste, ki 
se morajo po njihovi važnosti uvrstiti v občinske ceste I. 
aH II. razreda po predpisih §§5. itt 6. zakona o samo
upravnih cestah. 

Vse ostale mëstnè ulice niso predmet, s katerim eé 
bavi zakon 6 samoupravnih cestah, în za nje tudi né ve-
Ijajo predpisi zal«ma"ó "samoupravnih ceetah. 

: St. 66.943/29. — Iz ministrstva za gradnje, 20. đnelju-
nija 1930. 

138. 

Bazne objave iz „Službenu! 
•.•"•'.Г':"' ."V f"-ioiöyln^'::., :-':';'"T.v',; :. ;.'-:'..y!:: 

À. Odločbe državnega sveta. 
Na obči seji državnega sveta, ki se je vršila dne 

*4. in 17. aprila 1930., so bile pod ~t. 16.210/30 -prejete 
sledeče odločbe: 

Čl. 337. finančnega zjikona ne predstavlja nove nor
me, ampak avtentično tolmačenje čl. 144 zakona o civil
nih uradnikih in je radi tega ostal,v veljavi, čeprav ni 
omenjen v zakonu z dne 31. julija 1929. o podaljšanju ve
ljavnosti dosedanjih 'finančnih zakonov in zakona o prora
čunskih dvanajstinah. 

H-
Çae, prebit v vojni, se po odbitku_vojaIke službene 

Ac$* P° бС2В27 finančnega zakona "za leto 1922/23 ôb 

* >Slu2bene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 

naipredovanju všteje v temeljno plačo onim aktivnim 
častnikom, ki so dosegli to mesto po vojni in ga zavze-
.rnali, dokler je bil v veljavi ČL 282. navedenega zakona. 

III. 
Drugi odstavek čl. 146. zakona o civilnih uradnikih 

ni molče ukinjen s tem, da je bil s členom 803. finančnega 
zakona za 1. 1927/28 ukinjen, poslednji odstavek. čl. 137. 
zakona o civilnih uradnikih, kajti čl. 137. navedenega 
zakona govori o osebni, ČL 146. navedenega zakona pa iz
ključno o rodbinski pokojnini. 

I V . •• - : • _ ' • • ' • / ' • 

. % ^ Ä i . P 1 !?? .^?^ 1 ministrstva na razpoloženju ni
majo pravïëe'"dp"9Îi^ vrïîjp'siuzbè, 
ker se priznava ona "dökladä po čl." 84. pravilnika načelni
kom z dzirom na odgovornost njihovega mesta in služba, 
ki zahteva posebno pažnjo, skrbnejšo pripravo in večji 
napor pri delu<. , . ' 

• V . ' . 

Učne-moči iiadškofovske gimnazije v Zagrebu, kJ 
uživadržavno subvencijo; smé'nastavljati pravosodno mi
nistrstvo kot državne uradnike in plačevati iz državnih 
sredstev, če je za to predvidena poetayki v proračunu. 

: . V L ; /•"••; .' 

Uslužbenci prometnega ministrstva preidejo ob po-
maknitvi iz nižje y višjo kategorijo po. ÒL 58. v jivezi' e 
prvim odstavkom čl. 67. zakona o državnem prometnem 
osebju v ono skupino višje kategorije, ki ustrefca višini 
plače v skupinf, Id àó jo imeli ob pomaJsniM, 

• : ' . • . • • ' • , . • : • . : • • ' V I L : - • . : • • . . ' 

uradnika', ki so složili aH sjažijoV graf gdrfV Màio 
ШШгÄQ. ДојзгШ, ki jih predvideva 8. odstavek Ж Ш. 
zakona o civirnih'uradnikih,: ker j© v 8. odetHvktt' čl. 187. 
navedenega zakona določena samo prišUjnoet ministrske
ga sveta, U • je že prej v rešitvi D R Br. 42300/24'tfoloöii 
kraje, kjer so težki življeraki pogoji,-in je nled njimi iz
recno imenoval tudi Cmo goro kot takšen kïflj. '-'•• 

•;• " V H I . 

Uradniki ministrstva- z* zunanje posle né morejopre-, 
iti iz pripravniške 9. skupine v pombŽn08. skupino I. ka
tegorije, dokler ne izpolnijo pogojev čl. 56. zakona o civil
nih uradnikih, t. j . doHej;jne ДоvršeJreh let pripravniške, 
službe vJh skupini, kajti 8. odst. 61." 248. navedenega za
kona ne'tvori izjeme od ČL 56. navedenega zakona, ki 
predvideva triletno pripravniško službo, temveč tvori iz
jemo od čl. 14. navedenega zakona, ki govori o začasni 
službi. 

Br. 17.912/30. — Iz pisarne državnega sveta, dne 19. 
ma<ja 1930. 

B. Osebne izpremembe i. dr. 
Številka 187 z dne 18. avgusta 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 6. avgusta 

1930.: Premeščena sta po službeni potrebi: višji poverje
nik finančne kontrole Muc A n t o n , uradnik 1. skupine 
II. kategorije, iz glavnega oddelka v Celju k financ«! 
direkciji y Ljubljani in poverjenik finančne kontrole K i -
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j a v e c J o s i p , uradnik 2. skupine II. kategorije,iz glav
nega oddelka v Ljubljani k finančni direkciji v Ljubljani. 

Odlok ministrstva za pravde z dne 5. avgusta 1930.: 
Sodniški pripravnik 9. skupine I. kategorije pri okrož
nem sodišču v Celju, R a u t e r V i n k o , je z dnem 
22. oktobra 1929. potrjen za stalnega in z dnem 5. avgu
sta 1930. pomaknjen v 8. skupino I. kategorije.. 

Odlok ministrstva za finance z dne 4. avgusta 1930.: 
Premeščeni so po potrebi službe: Poverjeniki finančne 
kontrole v 3. skupini-IL'kategorije: D r ž a j P e t e r iz 
glavnega oddelka v Ljubljani k finančni direkciji v 
Ljubljani, F a b j a n A n t o n iz glavnega oddelka v Pe
trovcu h glavnemu oddelku v Hodošu, F e r e n š č a k 
M i h a iz glavnega oddelka v Šmarju pri Jelšah h glavne
mu oddelku v Ljubljani i n B a j i ć S t a n k o i z glavnega 
oddelka v Cabru h glavnemu oddelku v Zametu; urad-
nik-pripravnik finančne kontrole v 5. skupini II. kate
gorije: S a m a r d ž i j a M i l o š iz glavnega oddelka v 
Zemuniku h glavnemu oddelku v Prevâljah; nadzornika 
finančne kontrole v 2. skupini III. kategorije: R e c h -
b e r g e r F r a n c iz glavnega oddelka v Ljubljani h 
glavnemu oddelku v Novem mestu in T o r k a r I v a n 
iz glavnega oddelka v Marenbergu h glavnemu oddelku v 
Celju; podnadzornika finančne kontrole v 3. skupini 
III. kategorije: Al t m a n J o s i p iz glavnega oddelka 
v D. Miholjcu' h glavnemu oddelku v Marenbergu in 
U r a n i o R u d o l f iz glavnega oddelka v Mostaru h 
glavnemu, oddelku v Šmarju pri Jelšah. 

Številka 188 z dne 19. avgusta 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 9- julija 

1930.: Upokojen j e P i r k h a r t J o s i p , učitelj v Št. Ilju, 
uradnik 1. skupine IL' kategorije. 

Odlok ministrstva za poljedelstvo z dne 8. avgusta 
1930.: Sprejeta je ostavka na državno službo S a d a r j a 
V i n k a, višjega kmetijskega pristava kraljevske banske 
uprave Dravske banovine v 7. skupini I. kategorije. 

Odlok ministrstva pravdne z dne 30. avgusta 1929.: 
dr . Vr ab e r ju Maksu, stolnemu kanoniku,v Mari
boru v 4. skupini I. kategorije, se z dnem 1. avgustom 
1929. priznava 10. stopnja osnovne plače. 

Številka 189 z dne 20. avgusta 1930.: 
Odlok ministrstva za finance z dne 25. junija 1930, 

št. 45791: Na podstavi ČL 5., točke 5., zakona o taksah je 

ornitološki observatorij v Ljubljani oproščen plačevanja 
takse po T. br. 1. taksne tarife za vse vloge, naslov
ljene na državna oblastva, izvzemši one v civilnopravnem 
postopku. 

Odlok ministrstva pravde z dne '30. avgusta 1929.: 
št. 46184: Na podstavi čl. 5., točke 5. zakona o taksah je 
Avtomobilski klub kraljevine Jugoslavije oproščen plače-, 
vanja takse po T. br. 1. taksne tarife za vse vloge, naslov* 
ljene na državna oblastva, izvzemši one v civilnopravnem 
postopku. 

Številka 190 z dne 21. avgusta 1930.1 
Listi, ki jih je dovoljeno uvažati in razširjati. Z odio« 

kom ministrstva za notranje posle I. bri 24.770 z dne 
16. avgusta 1930. je dovoljeno uvažanje v našo državo in 
razširjanje v njej listov >Az Est«, >Pesti Napio« in. >Ma-
gyarorszag«, ki izhajajo v madžarskem jeziku v Budim
pešti. 

Knjiga, ki jo je prepovedano uvažati in razšifjath Z 
odlokom ministrstva za notranje posle I. br. 24558 z dne1 

14. avgusta 1930. je prepovedano uvažanje v našo državo 
in razširjanje v njej knjige >Diktatur in Jugoslawien — 
Dokumente und Tatsachen«, ki jo je izdalo v Berlinu 
komunistično udruženje >Der föderative Balkan nir^. in 
je pisana v komunističnem 4ubu. 

Številka 191 z dne 22. avgusta 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1.̂  -ti

sta 1980.: Postavljena sta pri direkciji državnih železnic 
v Ljubljani v 3. a skupini I, kategorije: dr. Bor, k o 
J a k o b , direktor te direkcije v 3. skupini I. kategorije, 
in K l o d i č Maks, pomočnik direktorja te direkcije 
3. skupim I. kategorije. 

Številka 192 z dne 23. avgusta 1930.: 

Odlok ministrstva za šume in rudnike z ài\e „ , .ji 
1930.: Napredovali so: pri direkciji državnega rudnika v 
Velenju: Za rudarska tehniška uradnika v 4/ skupini 
III. kategorije: B l a t n i k J o s i p i n T a j n š e k F r a n c , 
oba rudarska jamska zvahičnika 2. skupine pri isti direk
ciji; pri direkciji državnega rudnika v Zabukovci: za 
rudarskega tehniškega uradnika v 4. skupini III. kate
gorije C v i k l I v a n , rudarski p ^ k i zvani^nik 2. sku
pine pri isti direkciji. 

Waja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni nr«rtnik- Pnh«, O*K«M-ч. T-IJ.WI«Ì"I'" 
»Ska ta talasa; Иаквдпа »Ммкак ж £јчМја& *?„ fi£ed*Ä Oü£t^ШШ: * T I J Ä L ^ ^ 



Poitnin« platana т gotovini. 

K R A L J E V I N A J U G O S LAV I J À 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

22. kós. V LJUBLJANI, dne 30. avgusta 1930. Letnik L 

134. Zakon 
135. Zakon 

upravi. 

V S E B I N A : 
o univerzah. 1 136. Zakon o i?premembi in dopolnitvah uyozne, tarife.kiDTed-
o izpremembi in dopolnitvi zakona o notranji 1 logu zakona o obči carinski tarifi. . 

, 1 137. Razne objave iz »Službenih novin«. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

.-•>•••. . • . : ' • / ' 1 3 4 . 

; ; ; ; • • • • • ' • • - : ' ' ш - • • • - - ' • 

Aleksander L, 
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

, •:., predpisujemo in proglašamo na predlog Našega mini-
etra za prbsveto ter po zaslišanju predsednika Našega 
ministrskega sveta, , ,. .. ,. 

Zakon 
• - . • . i • 

o univerzah.* 
I. Naloga in pravice univerz. 

' , - ' : • . § L ' < ' • 

Univerze so najvišje prosvetne ustanove za strokov
no izobrazbo, obdelovanje znanosti јл građenje jugoslo
vanske narodne kulture. Univerze so avt№oanna_teje^a 
im vršijo v mejah tega zakona svojo nalogo po svojih or
ganih ter pod neposrednim vrhovnim nadzorstvom mU 
nästra za prosveto. 

§ 2 . 
. • Univerze se vzdržujejo iz državnega proračuna. Uni
verze BO pravne osebe. One lahko sprejemajo daritve in 
dedšoma. , 

Fakultete, zavodi ali stolice, osnovane iz dedščra ali 
daritev, se lahko imenujejo z imeni svojih ustanoviteljev. 

: • * >Služibene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 4. 
ÎUlija 1930., št. 149/LV. 

II . Sedeži in sestav univerz. . 

§ s- V 
Univers» so v Beogradu, Zagrebu in Ljubljani. Po-

*ebW;na?ivi univerz se lahko podeljujejo s kraljevim uka-
*°eo na predlog вдшШвђга zaiprosfveto.. 

Kakor posebni fakulteti univerze' v Beogradu obsta
jata: pravna, fakulteta v Subotici in • filoirfslia. fakulteta 
V S k o p l j U . - ' : • ••<.-?.. 

Univerza v Beogradu ima šest fakultet: filozofsko, 
pravno, bogoslovno (pravoslavno), medicinsko s farma
cevtskim odsekom, tehniško in poljedelsko-gozdarsko. 

Univerza v Zagrebù^imà^edem fakultet: filozofsko 
s farmacevtskim odsekom, pravno, bogoslovno (katoli
ško), medicinsko, veterinarsko, tehniško in poljedelsko-
gozdarsko. . ' • . - - : • -.-m > 

Univerza v Ljubljani ima pet fakultet: filozofsko, 
pravno, bogoslovno (katoliško), medicinsko in tehniško. 

S fakultetnimi uredbami se odredi, ali se posamezne 
fakultete delijo na odseke in na katere, kateri glavni 
predmeti sé bodo na njih predavali ** k«4ò se razpore
dijo. ' . ' ' • ' .V"; .'•;' 

. • . • • ' § 6 . . .. . . • •• ' i . - ' . - - : : 

V sestav univerz spadajo učitelji in učno pomožno 
osebje, slušatelji, administrativno in t^^^lro o^nje in 
uslužbenci. ' ' ' • ' . , 

. §7 . ,-..-.:oV. ,-

Trajanje rednega učenja na fakultetah, oziroma od
sekih se odredi s fakultetnimi uredbami; biti ne more 
krajše nego. osem semestrov. 

ЦП. Univerzitetna oblastva, 

" ' ' " ' ' • ; 'S 8 * • ' • " . . . . 

Univerzitetna oblastva so: 1. rektor, 2. dekani fa
kultet, 3. univerzitetni svet, 4. univerzitetni senat, 5. o n t 
veraitetna uprava, 6. fakultetni sveti, 7. nižje in višje 
disciplinsko sodišče, 8. sodišče za slušatelje. <• • 

.;..-.'.' " : . . , . . : . ' • . J * '",.":...'. ..••.",-:.>V;;'-
Rektor upravlja univerzo, predstavlja jo v zuna

njih odnošajih in skrbi za red, administracijo in dieci-
plia» na njeiiL v.;. v • :.;.'*«.i.tf 
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Rektor dovoljuje učiteljem odsotnost in sicer istemu 
učitelju največ do 10 dni v šolskem letu. Koncem vsake
ga šolskega leta predloži rektor poročilo ministru za pro-

, sveto o delu in stanju univerze. Temu poročilu se mo
rajo priložiti tudi poročila vseh dekanov. 

Rektorja voli izmed članov koncem Šolskega leta 
Univerzitetni svet na dve leti. 

0 izvolitvi rekto^a"še~6bvesti minister za prosveto. 
V primeru bolezni in odsotnosti zastopa rektorja pro

rektor, njega pa po letih državne službe najstarejši dekan. 
Ako bi ве meato rektorja izpraznilo v teku šolskega leta, 
ee izvoli drugi rektor najdalje v petnajstih dneh. Njegov 
dveletni rok se računa od začetka tekočega šolekega 

• lata. 

§ 10. 

Dekani upravljajo posle na svoji fakulteti, posebno 
pa skrbijo za pouk in izpite. Koncem vsakega šolskega 
leta predložijo univerzitetnemu senatu poročilo o delu in 
stanju fakultete. 

Vsaka fakulteta al voli dekana (fakultetskega sta-
refino) izmed rednih profesorjev na eno leto. Njega na
domešča prodekan, tega pa po letih "državne službe naj
starejši redni profesor na fakulteti. 0 izvolitvi dekana 
obvesti rektor ministra za prosveto. 

§ 11-

Univerzitetni ,gyet sestavljajo: rektor kot predsed
nik in vsi redni profesorji kot člani. "Zapisnikar je eden 
izmed članov; izvoli ga svet za eno leto. 

Univerzitetni svet vrši te-le posle: 1. voli rektorja; 
1 pretresa in sprejema ali odbija izvolitve rednih in 
iztednilt profesorjev, izvršene v fakultetskih svetih; 8. 
odloča o ostajanju profesorjev v službi po § 25., odstav
ku 4^ tega zakona; 4 predlaga za odstranitev redne 
aH izredne profesorje v primeru § 25., odstavka 2., tega 
zakona; 5. podaja mnenje o vseh predmetih, ki mu jih 
predloži, univerzitetni senat, in 6. voli, izmed rednih 
profesorjev petorico članov in dva namestnika v nižje 
disciplinsko sodišče za učitelje. 

Univerzitetni svet more odločevati samo, ako je v 
njegovi sredini več nègo polovica vsega števila članov. 
Za polnoveljavno odločbo je potrebna večina glasov na
vzočih članov; kadar se volijo profesorji, veljajo odločbe, 
ako sta na seji navzoči najmanj dve tretjini članov sveta 
in se sklenejo z absolutno večino glasov skupnega števila 
»Mih, članov sveta, 

§12. 

Univerzitetni senat sestavljajo: rektor kojpredsednik, 
prorektor, dekani in prodekani vsehlakìiltet. Àko je po
treba, more univerzitetni svet odločiti, da se v njegovo 
sredino pozovejo г vsemi pravicami članov senata pred
stavniki posameznih fakultet, ki jih fakultetni sveti za
radi tega posebej izvolijo. 

Univerzitetni senat vrši te-le posle: 1. posvetuje 
s« v letnih poročilih rektorja in dekanov o delu in stanju 
posMoeznlh fakultet; 2. posvetuje se o vseh vprašanjih, 
ki se tičejo cele univerze in ki mu Jih predlaga rektor 
ali univerzitetna oprava ali minister za prosveto; 3. pri
pravi in predloži na odobrenje ministru za prosveto pra
vila o dajanju državne podpore siromašnim, toda vred-
asm učencem; 4. dotoča disoipUnskega tožilca tù pre-
Mcovalca sa nižje ta vilje disciplinsko sodišče; 6. voli 
»med rednih erofesorjev trojico članov id dva nameeV 

nika v sodišče za slušatelje; 6. voli univerzitetnega taj
nika in upravnika univerzitetne knjižnice; 7. predlaga 
ministru za prosveto tolmačenja, izpremembe in do
polnitve v zakonu o univerzah po dobljeni načelni so
glasnosti ostalih univerzitetnih senatov; 8. predlaga mi
nistru za prosveto tolmačenja, izpremembe in-dopolnitve 
v obči univerzitetni uredbi po dobljenem mnenju ostalih 
univerzitetnih senatov; 9. predlaga ministru za prosveto 
tolmačenja, izpremembe in dopolnitve v uredbah posa
meznih fakultet, ki. so jih fakultete sklenile in senat 
usvojil; 10. pretresa in sprejema ali zavrača izvolitve 
docentov, razvrščenih asistentov in asistentov-volonter-
jev; 11. pretresa, sprejema ali zavrača izvolitve častnih 
doktorjev, ki mu jih predlagajo posamezni fakultetni 
sveti. 

Univerzitetni senat more cdločati, ako so na seji 
navzoče najmanj tri četrtine od skupnega števila članov. 
Za polnoveljavno odločbo je potrebna absolutna večina 
glasov navzočega števila članov. Dolžnost tajnika uni
verzitetnega senata vrši tajnik univerze. 

§ 18. 

;. Univerzitetno jrjgravo sestavljajo: rektor kot pred-
; sednik to dekani vseh fakultet kot člani. 

Univerzitetna uprava vrši te-le posle: 1. ugotavlja 
na osnovi predlogov fakultetnih svetov načrt letnega 
proračuna univerze; 2. razporeja vsote, ki pripadajo uni
verzi po proračunu ter so predvidene v globalnem znes
ku za celo univerzo; 3. upravlja zadužbine (ustanove) in 
fonde univerze in nadzoruje celo njeno imovino; 4. od
loča po predpisanih pravilih, katerim učencem se naj da 
državna ali drugačna podpora; 6. skrbi za zgradbe in pro
store, potrebne za pouk in razne zavode; 6. predlaga mi* 
ndetru za prosveto administrativno osebje univerze; 1. 
podaja mnenje ministru za prosveto za odsotnost uči
teljem, daljšo nego deset dni, po dobljenem mnenju 
fakultetnih svetov; 8. določa nagrade učnemu (pogodbe
nemu in honorarnemu), pomožnemu administrativnemu 
in tehniškemu osebju; 9. voli po predlogu fakultetnih 
svetov asistente-dnevničarje in jim določa prejemke. 

Odločbe univerzitetne uprave veljajo, ako so skle
njene z absolutno večino glasov od skupnega ' števila 
vseh članov. •• 

Dolžnost tajnika univerzitetne uprave vrši tajnik 
univerze., .-,: :-i, 

Pri fakulteta« v Skoplju in Subotict vršijo posle 
uprave fakultetni sveti, 

§14. , 

, Vsi profesorji In unherzltejrd^ocentl enejakültete 
sestavljajo" svet te fakultete. Predsednik fakultetnega 
sveta je dekan. Zapisnikar "je po letih državne Bluibe 
najmlajši profesor. " ,Ur ~ 

Fakultetni sveti opravljajo té-le posle: 1. sestavljajo 
program in razpored predavanj za vsak semester; 2. skrbé 
za popolnjevanje izpraznjenih stolić in, àko je potrebno, 
za nadomestovanje bolnih in odsotnih profesorjev; 8. 
predlagajo univerzitetnèïnu senatu tolmačenja, izpre
membe dn dopolnitve v fakultetnih uredbah; 4 volijo in 
z obrazložbo predlagajo, redne in izredne profesorje 
(§ 11., t. 2.) in ostale učitelje (§ 18.);. 5. odločajo o pri
javah članov akademij znanosti in drugih strokovnjakov 
izven učiteljskega zbora, ki bi želeli predavati (g 86.); 
6. odločajo o odjavah шоЕмвфг^ ki tt Mt& јвхк«1Ш 
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druga predavanja izven svojega predmeta; 7. predlagajo 
univerzitetnemu senatu, da se za znanost zaslužnim ose-
bam s strani univerze podelé naslovi častnih doktorjev, 
8. odločajo o vračunanju semestrov slušateljem v izred
nih prilikah; 9.' odjočajo o J^i^jhju„dJpJom Ju jih fakul
tet po predpisih zakona o "nostjììiciranju^ diplom; 10. od
ločajo o №zpoïèdu^zpil'ov in o sešfavi izpraševalnih 
komisij; l i . podajajo mnenja' o odsotnosti, za katero bi 
učitelji zaprosili v kateremkoli primeru za dalje nego 
deset dni; 12. izdelujejo predloge letnega proračuna za 
svojo fakulteto; 13. volijo svoje administrativno, tehniško 
in pomožno učno osebje.-, . 

Fakultetni svet lahko odločuje, kadar je navzoča ve
čina skupnega števila članov sveta ( odstavek 1. tega pa
ragrafa). Odločbe sveta veljajo, kadar so sklenjene z 
večino glasov navzočih profesorjev. Pri volavi rednih 
profesorjev izredni profesorji nimajo pravice glasovanja. 

Univerzitetni docenti se udeležujejo v delu fakultet
nega sveta, nimajo pa pravice glasovanja pri odločeva-
nju. 

§ 16: 
'- Na univerzah je nižje in višje disciplinsko sodišče za 

učitelje in sodiščeЈИ sjjišatelje. 
Nižje disciplinsko sodišče, v čigar sestav pride peto

rica rednih profesorjev, ki jih voli z dvema namestni
koma, univerzitetni svet na leto-dni, spdi: nerednosti in 
disciplinske prestopke profesorjev univerze, univerzitet
nih docentov, univerzitetnih učiteljev veščin, lektorjev in 
asistentov. 

Proti razsodbi nižjega disciplinskega sodišča se sme 
prijaviti pritožba na višie disciplinsko sodišče, ki ga se
stavljajo vsi člani univerzitetnega senata in predsedniki 
apelaci jekega in upravnega eodi5ča: kraja,-v katerem je 
undverza. ' .'•'•.•;'•••••• '-; '.' ' ,-•••• 

Sodiščeza slušatelje je pristojno za sojenje univerzi-
t^nih^ïusateïjev.* v* sesta v sodišča za dijake pridejo 
Wje nedni profesorji, ki jih voli z dvema namestnikoma 
univerzitetni senat na leto dni. 

§ te. •;;• 

Tožilca in preiskovalca za nižje in višje disciplinsko 
•odižče določa univerzitetni senat. Natančnejša določila 
o..sklicu in postopku tako nižjega, kakor višjega disci
plinskega sodišča, predpiše obča uredba univerze. V 
vsem ostalem veljajo disciplinski predpisi zakona o ci
vilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih. 

§ 17. 
\ Slušatelje sodi za disciplinske pregreške in jpolicij-

*ke prjestogke sodišče za dijake po diecïpEnski uredbi, 
И jo predpiše minister za prosveto za vse univerze. 

IVI Učitelji. ; 

• ' • " ' " I ' « . ' . ; - ' ; -

Učitelji univerze eo: 1. redjtti. profesorji; 2. izredni 
Profesorji; 3. univerzitetni docenti;. 4. privatni docenti; 
• honorarni ргоК8^НПЈГУо"пШгпЈ uciteljifenektorji; 

7:Tffi1vA^OM«?tTËm «a»««.1 VÄi^«vìnto^ глкеп ori-J ^ g ^ t g ä i ^ ^ l veSČin.'. V^^zvfei ja, razén pri-
^ в ^ ^ ^ е п ^ ^ ^ б ^ Ш tudi pogodbena. 

Profesorji in univerzitetni zavodi lahko imajo za po
božno osebje asistente pp upravičeni golekl. potrebi, 
uïpovlJenï v fakultetnem svetu, ako so za njihove pre-
ietoke v dàiprej dovoljeni krediti v državnem proračunu. 

Število in nazivi stolić.na posameznih fakultetah 
kakor tudi število učnega osebjq se.določi z občo uredbo 
univerz. . . ' • , . " 

Izvolitev novih učiteljev, kakor tudi napredovanje 
izrednih profesorjev v redne in docentov v izredne pro* 
fesorjè se sme vršiti samo v mejah, odobrenih s prora
čunom. . ' ' . ' " ' ' 

§ 19. 
Ze.^ASga^îftfejgojrja univerze more biti: aj pozvan 

priznan znanstvenik, ali b) po objavljenem natečaju Iz
voljen tisti, ki je poleg doktorske diplome s svojimi 
znanstvenimi deli potrdil, da samostalno in z uspehom 
obdeluje stroko, za katero se voli. 

Izredni profesor se more brez natečaja izvoliti za 
rednega profesorja, ako je z novimi deli dosegel znan
stveno kvalifikacijo za rednega profesorja. 

^ a izrednega profesorja univerze se mdre po objav
ljenem l^ê^âlu^vt î Ï ÏTt is t i , ki Ima poleg doktorske 
diplome tudi samostalna dela, fakulteta pa.še ne; smatra, 
da ga ta dela zadostno priporočajo za rednega profesorja, 

Na tehniški in poljedelsko-gozdarski fakulteti more 
doktorsko diplomo nadomestiti izpričevalo dipló)nekib 
izpitov, znanstvena dela pa samostalna etrokovtfa dela 
posebne vrednosti. '•'"-.. 

Redni in izredni profesorji se volijo v fakultetnem 
svetu; njihovo izvolitev sprejme ali zavrne univerzitetni 
svet. 

V fakultetnem svetu se zahteva za izvolitev rednega 
profesorja absolutna večina glasov od skupnega števila 
rèdnh profesorjev, za izvolitev izrednega profesorja pa 
absolutna večina od skupnega števila rednih in izrednih 
profesorjev. 

Kadar se vrše volitve učiteljev na filozofski: fakulteti 
v Skoplju in na pravni fakulteti v Sabotici, za katere na 
njih ni strokovnih referentov, morata ti fakulteti zahte
vati mnenje strokovnih referentov od filozofske; oziroma 
pravne fakultete univerze v Beogradu. 

V univerzitetnem svetu ée zahteva, ea odločite*'» 
izvolitvi rednih in izrednih profesorjev navzočnostnaj
manj dveh tretjin članov, in absolutna večina' od skupi 
nega Števila vseh členov: univerzitetnega sveta, (§ lì:, 
odstavek 3.), ki oceni formalne, moralne in strokovne 
kvalifikacije kandidatov. - . 

Tako izvršena izvolitev se predloži, ministru za pre
sveto v odobrenje. Àko se dva meseca od dne, ko s«; Jé 
ministru za prosveto dostavila izvolitev, izvoljeni kandi
dat ne potrdi, sme fakultetni svet ponovno pristopiti k 
potrebnim ukrepom zaradi popolnitve stolice. Ako se tóti 
kandidat ppnòyno favoli, nlinister pa ne sprejme te live* 
litve, obvesti o tem univerzo v roku dveh mesecev od 
dne, katerega se(mu je izvolitev dostavila. . 

P^otesorjj jmiverz. se. postavljajo s kraljevim uka». 
zom in dosežejo takoj stalnost- in nepremestljivoat. v 
državni službi. 

• " ' : - ' . - - § 2 0 . • • • • • • . : ' : ' ' - , ' • • • . - . ; 

Za univerzitetne docente se lahko, postavijo na pod-
stavi nateëaja in po rakuilelni izvolitvi terpo. predlogu 
enega profesorja tete stroke osebe, ki imajo doktorsko 
diplomo in za katere smatra fakultetni svet na podstavi 
objavljenih znanstvenih ,dèl, da morejo delati v kaki 
znanosti ali Znanstveni stroki, in àko se s to izvolitvijo 
strinja unfverzitetsii séniat.. \ \ ] . ' 

Zaradi' ocenjevanja sposobnosti posameznikov za 
delo v znanosti in zaradi dajanja možnosti, da prioria vtìo 
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in objavijo svoja znanstvena dela, je potrebno, da pote
če jo najmanj tri ilfeta od_dne, katerega je kandidat opra
vil diplomska izpit, do dneva njegove izvolitve za do
centa. Pred dovràitvijo tega roka ne more biti nobena 
oseba izvoljena niti postavljena za docenta. 

Kandidatom, ki so dovršili fakulteto, na kateri se 
ne opravlja diplomski izpit, se računa ta rok od dneva, 
katerega se po predpisih te fakultete smatra, da so po
polnoma dovršili redno univerzitetno šolanje. 

Za kandidate na tehniški in poljedelsko-gozdarski 
fakulteti lahko doktorsko diplomo nadomesti izpričevalo 
diplomskih izpitov. 

Za privatnega docenta se more po lastni obrazloženi 
prošnji na podstavi izvolitve v fakultetnem svetu in po 
odobrenju senata postaviti oseba s kvalifikacijami, ki 
se zahtevajo za univerzitetne docente. Po vsakih 5 letih 
se privatni docenti na obrazloženo prošnjo ponovno pod
vržejo volitvi. 
"*" iVôliiév privatnih docentov odobrava minister za 

pBosveto. 
'Docent, ki ee izvoli na podstavi razpisanega nate

čaja, ne dela državnega strokovnega izpita (člen 54. za
kona' o civilnih uradnikih in ostalih državnih usluž
bencih). \ 

Docenti filozofske fakultete, ki so v tem zvanju pre
bili najmanj pet let, se lahko postavijo za profesorje 
srednjih Sol, oprosti vši jih opravljanja profesorskega 
izpita. Caš od postavitve za docenta se jim računa v leta 
profesorske službe, za napredovanje po, § 88. zakona o 
srednja šolah z dne 31. avgusta 1929. 

. Po vsakih petih letih, računaje od dne ukaza ali ' 
dekreta, se podvržejo univerzitetni docenti ponovni vo
litvi. Ako niso izvoljeni, se postavijo na razpolaganje 
oanistru za proeveta. \ : 

TA leStorja ee lahko postavi na osnovi natečaja fer 
po izvolitvi po fakulteti oseba s fakultetno ali višjo stro- I 
kovno izobrazbo; po vsakih treh letih se lektorji pod
vržejo novi volitvi; ako se ne izvolijo, se stavijo ministru 
za prosveto na razpolaganje. Lektorji, ki se izvolijo na 
podstavi razpisanega natečaja, ne delajo državnega stro 
kovnega izpita. 

. .. I 22. • t 

Za višjega univerzitetnega • učitelja veščin se lahko I 
postavi na osnovi razpisanega natečaja oseba, ki ima j 
rösjo strokovno izobrazbo in opravljen državni strokovni 
izpit. Za univerzitetnega učitelja se lahko z natečajem j 
postavi oseba,, ki ima srednjo strokovna izobrazbo in ' 
opravljen, učiteljski izpit. 

§23. 

" АвШепН morejo biti: a) razvrščeni, D) volonterji in 
c) dnevničarTi. Za razvrščenega asistenta in asistenta vo-
lonterja ee lahko postavi osëba s fakultetno izobrazbo, 
ki; jo izvoli fakultetni i svet. in ako se z izvolitvijo strinja 
univerzifetni senat. Ti asistenti ee podvržejo ponovni vo
lavi po vsakih treh letih, računaje oT"đneva, postavitve; 
ako ee ne izvolijo, ee stavijo ministru za prosveto na 
razpolaganje. Razvrščeni asistenti in asistenti volonter ji, 
ki nimajo opravljenega asistentekega ali drugega držav
nega strokovnega izpita, morajo po dveh letih1 od izvo
litve, à najdalje do treh polnih let opravili asistentski 
državni izpita ,. "'"'"'"^"•'•'г 

Asistente dnevničarje, ki morajo tudi imeti fakul
tetno izobrazbo^,voli fakultetni svet, njihovo izvolitev pa 
uveljavi univerzitetna uprava. 

§ 24. 

Ako se stolica ne bi mogla popolniti z rednim ali 
izrednim profesorjem ali univerzitetnim docentom, ali 
ako gre za popolnitev mesta za stranski predmet, sine 
fakulteta izvoliti izven fakultete strokovnjaka za hono
rarnega profesorja ali honorarnega, učitelja. "'"*"" " 
" " Zä Honorarne profesorje se lahko izvolijo nekdanji 

profesorji univerz, za honorarne učitelje pa ostali stro
kovnjaki izven univerze. 

§ 25. 

Redni fn izredni profesorji.se ne morejo premestiti 
v drugo službo ali na drugo fakulteto. ali univerzo, niti 
postaviti na drug položaj brez njihovega pristanka. 

Redne in izredne profesorje sme minister prosvéte 
odstraniti z univerze samo po predlogu univerzitetnega 
sveta, in sicer: a) ako so tako oslabeli, da ne morejo 
stalno vršiti svoje dolžnosti, kar se mora ugotoviti z 
zdravniškim komisijskim pregledom; ali b) ako so se s 
svojim vedenjem onemogočili v moralnem in socialnem 
pogledu. Za"tak predlog sta v fakultetnem svetu potrebni 
dve tretjini glasov od skupnega števila rednih in izred
nih profesorjev, univerzitetni svet pa v navzočnosti.'dveh, 
tretjin članov odloča o tem predlogu z absolutno večino 
od skupnega števila vseh članov. Natančnejša določila o 
tem predpiše obča uredba univerz. ; , 

Ako profesor univerze prestane biti profesor, •;. .se 
brez nove izvolitve ne more več vrniti na univerzo, ako 
se pa vrne, né more imeti večje plače od one, ki bi jo 
imel, če bi bil ostal na univerzi za ta čas. 

Tiste profesorje, ki so dovršili 65 let in želijo ostati 
v službi tudi še nadalje, sme minister za prosveto. ob« 
držati v službi do vštetih 70_Le-Letarosti po odločbi uni
verzitetnega sveta (člen 11., odstavek 2., točka 3.) ter na 
predlog fakultetnega sveta skladno s.§ 19., odstavek 6. 

Odsotnost, daljšo od deset dni, dovoljuje minister za 
prosveto po predlogu fakultetnega sveta in po zaslišanju 
univerzitetne uprave. Natančnejša določila o tem pred
piše obča uredba' univerz. ;' ; 

V. Administrativno in tehniško osebje; 

' I 2 7 ' • ' " ' o ' ' : •? • 
Pisarniške posle opravljajo tajnik univerze, fakul

tetni tajniki in pisarji s potrebnim 'Številom osebja. Na 
univerzah, ki imajo čez 3000 slušateljev, se sme posta
viti tudi mlajši tajnik univerze. 

. § 2 8 . • ' ' _•.•'-

ТајпШ univerze mora imeti fakultetno izobrazbo* 
opravi jen državni strokovni izpit in najmanj ,12 let efek-
tiyne jđržavne službe, ter ima vse prejemke izrednega 
protes^r^'uaurverze po službenih letihT "' *""""*'"' 

""JV"MIäjsi tajnik univerze mora imeti dovršeno pravno. 
iBalWte^dBzavjid вМчокодшЕфЦ in najmanj џв& lei d r i 
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službe, ter ima položaj in prejemke fakultetnega tajnika 
I... kategorije. 

Fakultetni tajniki in pisarji morajo ' imeti najmanj 
srednješolsko izobrazbo in v tem primeru imajo položaj 
in placo' po zakonu o civilnih uradnikih, in ostalih drž. 
uslužbencih. Fakultetni tajniki s faJrorietao izobrazbo in 
opravljenim državnim strokovnim izpitom imajo položaj 
in placo srednješolskih profesorjev. 

Za opravljanje računskih poslov na univeraah je ra
čunovodstvo s šefom in potrebnim številom strokovnega 
osebja. Šef in ostali uradniki univerzitetnega računo
vodstva imajo položaj in prejemke ustreznih zvanj urad-, 
riikov ministrstva za finance po zakonu o organizaciji 
finančne uprave z dne 7. decembra 1929. 

, Položaj administrativnega in tehniškega osebje, ko
likor ni predviden s tem zakonom, eo določi s občo 
uredbo univerz m s posebnimi fakultetnimi uredbami. 

§29. 
Za administrativno in tehniško osebje univerz ve

ljajo disciplinski predpisi zakona o civilnih uradnikih in 
ostalih državnih uslužbencih. 

VI. Položaj in prejemki učnega in drugega osebja. 

§ 30. 

• . Redni in izredni ,j>roJe§prji, univerzitetni docenti, 
lektorji, viljT uni ver zifetni^učitel ji vefSn^~ra^rJ^ni,iisi-
eïantf, tàj^îïï^ïïnîverze, иргау5Ш Ј̂Ш г̂ШеШб_к111Ш1^се> 
mK^i^tàiïïk univerze in iajmkijfakjiïtet spadajo, koli
k a imajo tudi ti poslednji fakultetno izobrazbo, y I. Tta-
tê ioTijo' uradnikov po zakonu ~o""ëiviïnffi uradnikih in 
оетаЕЕ državnih uslužbencih, in sicer: 

a) Redni profesorji.se postavljajo s položajno plačo, 
ki jo imajo civlHT"uradniki J._ skupine, Д, kategorije, * po, 
dovršenih štirih letih na tem poîozâju pa se lahko pomak
nejo v drugo 2-a skupino. 

b) Izredni profesorji, tajnik univerze in upravnik 
univerzitetne knjižnice se postavljajo, s položajno plačo, 
ki jo imajo oivilni državni uradniki 4. skupine. I. kate
gorije, pò dovršenih 4 letih na tem položaju ali po dovrše
nih 17 letih efektivne državne službe pa se lahko pomak
nejo'v 4r& skupino; pp 8.letih, prebitih na tem položaju, 
ali po 21 letih efektivne državne službe se lahko pomak
nejo v 3. skupino, po 12 letih, prebitih na tem položaju, 
Pa sei lahko pomaknejo.v 3-a skupino. 

; c ) Docenti se postavljajo s položajno plačo, M jo 
imajo civilni državni uradniki б^skupineЈл kategorije; po 
etirdh letih, prebitih v 6. бкирапГ, se lahko pomaknejo v 
B. skupino; po 6 letih, prebitih v 5. skupini, se lahko 
pomaknejo v 4. skupino; po 4 letih, prebitih v 4. skupini, 
8©: lahko pomaknejo v 4-a skupino; po 5 letih, prebitih v 
* * skupjM, pa še ; lahko pomaknejo v 3. skupino. 

^aîni^Hakultet, s fakultetno izobrazbo in lektor^s"îakul^ 
tetnV izobrazbo imajo položaj in plačo profesorjey„sred-
njih šol, s tem da se jim za napredovanje "računajo vsa 
tefe, prebita prej v kaki drugi državni službi. 

d ) R^vrščeni asistenti imajo položaj in plačo eu-
tdemtov srednjih šol, tisti izmed njih pa, ki opravijo asi-
eteataki ali kak, drogi državni izpit ali so bM oproščeni 
*4 -opravljanja diažavnega izpita s tem, da so po letih 
" " ^ " ' Ш takoj адвутЕбеаи кч8, au, уЏјр вкмјвјвдо« imajo. 

položaj in plačo profesorjev srednjih šol. D^očila o aer̂  
stentskem izpitu predpise obč«. uredi:* universi. 

Potaaajne plače xa 4& ekuykio, za 3i_ skupino in za 
2a skupino eo: '[ 

za -4* skupi» 1&0Ш dinarjev letoo 
za 3a «cupioa 30.000 ûàn&rjev letno 
za 2a skupino 46.000 dinarjev letno. 
Kar #e ttč* ofUilfa yjB^ikoy (irtanairina, -rodbinske 

doklade, drfcginjsko riokiade), velja zakon o civilnih urad
nikih in oet*äh drìaimlh ueitižbecoifc ki predpisi ostalih 
zakonov« in uredb, ki 9* nanašajo na ta predmet. 

Učitelji veščin in lektorji brez fakultetne izobrazbe 
imajo položaj in plačo uoteijev veščin po zakonu o sred
njih šolah. 

Asistenti dnovigčarji, kakor tudd tisti, ki imajo dr-
ža."no s£j&o"izven univerze, imajo prejemke, ki jim jih 
določi univerzitetna uprava. Asistenti volonterji nimajo 
plače, toda čas, ki ga prebijejo v~lem položaju, se jim 
računa v leta službe, ako pozneje stopijo v državno 
službo. 

Tajniki fakultet brez fakultetne izobrazbe so urad
niki IÏTTïâtegorije in napredujejo po določilih zakona o 
civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih od 
tretje do prve skupine te kategorije. 

§ 31. 

Učno, a: . ilustrativno in tehniško, osebje univerz f 
I. kategoriji prejema doklado na službo, in sicer: 
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V 7. > , . - . ' . : . -f. , ., 

v 8- > . . . . « -. . 
v 9 . > { • : • : • i Š" . i 

Učno, administrativno in tehniško osebje univerz v 
2. kategoriji prejema doklado na službo, in sicer: 
v 1. skupini » « . i i i . . 600-— Din mesečno 
v 2. > . s . * i-•••.• . . 450-— > > 
v,3. > , g » : i . .». ,. * . 30O-— > •>-• 

Poleg posebne doküade.na službo ima rektor 3O00 di
narjev doklade mesečno, dekani po 1.500 dinarjev me
sečno, upravniki zavodov, institutov, seminarjev in labo
ratorijev po 500-— dinarjev mesečno. 

Glede pravice do pokojnine, kakor tudi zaračunanja 
časa in koMöine pokojnine se uporabljajo predpisi zakona 
o civilnih uradnikih "in ostalih državnih uslužbencih. 

Od specialne doklade na službo, ki so jo gornje osebe 
prejemale v času upokojitve, dobiva upokojenec petdeset 
od sto (50%), ako je na dan upokojitve dovršil najmanj 
20 let efektivne službe. Ako se upokoji po dovršenih 26 
letih efektivne službe, dobi šestdeset od sto (60 % ), po 
dovršenih 30 letih efektivne službe sedemdeset od etio 
(70 % ) te doklade, po dovršenih 35 letih efektivne službe 
pa dobi celo doklado. 

SžŽY#u- docenti ae prejemajo za svoja predavanja 
mkake^n^gradëT 



VII. Slušatelji. 

§ 32. 

Za redne slušatelje univerz se sprejemajo oeebe z 
izpričevalom o opravljenem izpitu zrelosti v srednjih šo
lah (gimnazijah, realnih gimnazijah in realkah). S fa
kultetnimi uredbami se predpiže, katera od teh izpriče
val zrelosti ee zahtevajo v posameznih fakultetah, kakor 
tudi, ali in kateri dopolnilni izpiti so potrebni gornjim 
izpričevalom za posamezne fakultete. 

Izpričevalo o izpitu zrelosti omenjenih srednjih šol 
ee ne more nadomestiti s kakim drugim izpričevalom. 

§ 33. 

Osebe, ki nimajo pogojev za redne slušatelje, se 
lahko z odobrenjem fakultetnega sveta sprejmejo za iz
redne slušatelje, ako imajo predhodno izobrazbo, kf]ô 
pfêapisujëjOTâïnJltetne uredbe. Tistim izrednim učencem, 
ki pozneje izpolnijo pogoje za redno učenje, se semestri 
izrednega učenja ne vračunajo v semestre rednega učenja. 

§ 3 4 

Slušateljem, ki eo prej študirali na kaki univerzi iz
ven kraljevine, se smejo po odločbi fakultetnega sveta 
priznati vsi ali posamezni semestri, prebiti na tej uni
verzi. 

Vili. Peuk in izpiti. 

§35. 

Univerzitetni pouk je svoboden. Učitelji so popolno
ma svobodni v evojem. znanstvenem delu. in nikdo jih za
radi njihovih znanstvenih razlaganj ne more pozvati na 
odgovor. 

Na predlog fakultetnega sveta, lahko minister pro-
svete dovolj predavanja na univerzah .tudi priznanim 
strokovnjakom izven učiteljskega zbora, prvenstveno čla
nom akademij znanosti. . 

Vaje v seminarjih in posameznih, univerzitetnih za
vodih so pristopne samo tistim, ki ee v nje sprejmejo: 
Natančnejša določila o tem ee predpišejo s fakultetnimi 
uredbami, ' 

§36.; ; 

Šolsko letojia univerzi traja öd 25.;sej3tei..l. i do 15. 
februarja in od i. marca do 80. juni ja. " ' r 

§87. 

Fakultete skrbijo za ureditev učnih in znanstvenih 
institutov, kabinetov, laboratorijev, muzejev, всдцшгјеу, 
knjižnic ifl drugih potrebnih zavodov. 

• " • • • ' . " ' ' • § ' ? 8 . ' ; ; : . - . ; : ; : 

lepiti na univerzi eo diplomski in doktorski, 
navila o igpMh ee predpišejo z oboo uredbo univerz 

in e faEüTtetmmi uredbami, "" . " 

• • § 8 9 . 

V Institutih, kabinetih in laboratorijih, v .katerihT ee 
troSi večja količina materiala za vaje učencev; emejo za
htevati univerze od slušateljev plačilo za obnovo potro

šenega materiala. Ta plačila se morajo uporabiti samo za 
nabavo potrošenega in inventarižiranega materiala insti
tuta. O velikosti njihovega pobiranja in o njihovem po
trošim obveščajo univerze ministra za prosveto v svojih 
letnih poročilih (§ 9.). 

IX. Univerzitetna knjižnica» 

§ 40. 

Poleg specialnih knjižnic po zavodih in seminarjih 
obstoje pri univerzah tudi obče univerzitetne knjižnice, 
katerih organizacija se predpiše z zakonom o knjižnicah. 

Upravnik univerzitetne knjižnice mora imeti fakul
tetno izobrazbo in ima plačo in vse prejemke izrednega 
profesorja univerze po letih službe. Upravnika voli in 
predloži ministru za prosveto univerzitetni senat. 

X. Obče naredbe. 

§41. 

Minister za prosveto se pooblašča, da v soglasnosti 
s predsednikom ministrskega sveta predpiše občo uredbo 
univerz, koje določila se morejo izpremeniti samo' z za-" 
konom. 

Posebne fakultetne uredbe, potrjuje minister za pro
sveto. ; , • • • • • • 

Obča uredba univerz predpiše: pravice' In dolžnosti 
univerzitetnih oblastev, učiteljev, administrativnega 1д' 
ostalega osebja in slušateljev, natančnejša določila ò niž
jem, in višjem disciplinskem sodišču, število.stollo na.po
sameznih fakultetah kakor tudi naziv stolić, način volitev 
učiteljev in ostalega.osebja itd.' . 

Fakultetne uredbe predpišejo: ureditev posameznih 
fakultet, načrte in izvajanje pouka na fakultetah, pravila. 
o izpitih, predpisi o promocijah, prehod'-'' i-'-x-i'a''za'; 
slušatelje' itd. - '/'[ 

§42. 

Vsa glasovan ja na sejah eo javna in ustna, razen ako 
četrtina navzočih članov zahteva, da bodi glasovanje taj
no. Ena četrtina navzočih članov lahko zahteva, da ee 
javno glasovanje izvrši po imenih. Tako posvetovanje 
kakor tudi glasovanje ostane službena tajnost in se ob
javlja samo rezultat. 

Veak; dan univerzitetnega! sveta, univerzitetnega .ееи ; 
nata, univerzitetne uprave In fakultetnih svetov je dolžan, ' 
redno prisostvovati odrejenim sejam iti se udeleževati 
glasovanja s tem, da glasuje za ali protL A!Ì 

' §43. ..'". • .'' . . ' :/:;XJr-

Nove univerze ee lahko osnujejo, tiste, kđ obstoje, pa 
ukinejo oni premestijo samo ž zakonom. leto velja tudi zä;* 
spajanje, premeščanje, deljenje in in ukinjanje etarih ter 
otvarjanje novih fakultet. i 

XL Prehodne naredbe. 

'•'•• .;,/ s * * - . * , : ] [ • ' : : • : ? , ' . - ; - U - y • . • 
Redna ' In Izredni j^eixwrjï, k'a&or tóò1: docènti; t vé& ' 

n e g o . ^ l e t docentske'eîiiïbe, ki ee zafečejo'15a' raHve^'"' 
zah v slufblTko dobi ta zakon obvezno moč; postanejo ^ 
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stalni in dobijo vse pravice po tem zakonu brez ponovne 
izvolitve. Prevedejo se z odločbo ministra za prosveto v 
roku enega meseca od razglasitve tega zakona. 

Ostali uradniki ш uslužbenci se morajo na novo iz
voliti v roku enega meseca od razglasitve tega zakona 
in se, ako so izvoljeni, prevedejo po tem zakonu, ako se 
ne stavijo na razpolaganje ministru za prosveto. Po tem 
zakonu izvoljeni se prevedejo z odločbo ministra za pro
sveto po predlogu univerze v roku nadaljnih dveh me
secev. Administrativno in tehniško osebje, kolikor ni 
predvideno s tem zakonom (§ 28., odstavek 5.) obdrži 
svoj dosedanji položaj do izdaje obče uredbe univerz in 
posebnih fakultetnih uredb. 

Nove volitve rektorjev in dekanov po tem zakonu se 
îzvrsé, kadar rektorjem in dekanom, ki ee zatečejo v 
službi, poteče mandat. 

§45. 

Predpis odstavka 7. § 20. tega zakona velja tudi za 
prejšnje postavitve docentov. 

§46. 

Razvrščeni asistenti, ki imajo na dan razglasitve te
ga zakona več nego tri leta službe, pa nimajo opravlje
nega asdstentekega ali drugega" državnega izpita, morajo 
opf aviti aeietentski izpit v roku 6 mesecev (§ 23-). 

•' §;47. ' . ' 

Učitelji veščin, ki imajo več nego 15 let državne 
službe, se prevedejo za višje univerzitetne učitelje veščin 
in napredujejo p^ določilih tega zakona. 

' ' ; § 4 8 . ' . '. • " / ' . . •' ' 

" , Fakultetni tajniki brez. fakultetne izobrazbe, ki se 
na dan razglasitve tega zakna zatečejo na tem položaju 
У I. kategorijiЛег imajo 2Ö4et, državne službe, obdržijo 
ta položaj ia napredujejo po določilih tega zakona in po 
letih elužbe. 

;":'..;• ' § 4 9 . 

' Pisarji univerz s fakultetno izobrazbo, ki se zatečejo 
Oa teh položajih, ko dobi ta zakon obvezno moč, ostanejo 
tudi nadalje razvrščeni v I. kategoriji uradnikov, 

' • ' •'•'••••••' S M . ' . 

Učenci pravoslavnih bogoslovij, ki so odlično ali prav 
dobro opravili bogoslovski izpit zreloeti, se smejo, po od
ločbi sveta bogoslovske fakultete univerze v Beogradu 
sprejeti za redne slušatelje bogoslovske fakultete, toda 
brez pravice prehoda na druge fakultete. To določuo ve
lja zaključno s šolskim letom 1940/41. 

«Učenci učiteljiSč z odlično, __aU_prav dobro 
'^P^vljenim ujtttojjskim "tepitoto zrelosti ali učiteljskim 
^ïonteBim'izpitom, se smejo po odloobi eveta filozofske 
îakultetè вргејеИ. za redne sJuŽatelje filozofske fakultete, 
*oda samo za p^ago&o skj^ino p^djmetov brez pravice 
prehoda na d r ^ e skupine iiilakultete. To določilo velja 
»»ključno s Sotókim letom 1940/41. 

Učenci, ki so dovršili šerijatsk'o-sodnišk'e šole, se 
smejo vpisovati za redne slušatelje na pravno fakulteto 
*..tem, da predhodno opravijo izpit, Čigar program se 
P o p i š e a uredbo pravne fakultete in ki mora biti lato-
Veten M vaah Ttrfivnlh fatall*"1*1*!' 

§51. 

Medicinska fakulteta v Ljubljani bo imela za_sedaj 
stiri semestre. 

§52. 

Od dneva razglasitve tega zakona izgubi učno, admi
nistrativno in tehniško osebje pravico, do dotedanjih 
doklad ha plačo, préjemanih po pravilniku o posebnih 
dokladah na plačo v denarju ali,v naravi za državne ci
vilne uslužbence D. R. br. 87.000 z dne 3. julija 1926., in 
bo prejemalo samo doklade na službo po § .31. tega za
kona. 

§ 53. 
Minister za finance se pooblašča, da po tem zakonu 

povečane prejemke in specialne doklade na službo za 
učno, administrativno in tehniško osebje univerz plača v 
teku tega proračunskega leta 1930./31. na račun viškov 
državnih dohodkov in prihrankov po proračunu državnih 
izdatkov, za.-to leto. 

Prejemki po tem zakonu začnejo teči od dneva nje
gove razglasitve. 

§64.: 
Ta zakon stopi v veljavo, kadar ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v >Službenih no-
vinah<. 

Tedaj izgube v celoti mo8 vsi zakoni, uredbe in 
odredbe katerekoli vrste, kolikor nasprotujejo vsebini 
tega zakona ali uredbam, izdanim na njegovi podstavi 

V Beogradu, dne 28, junija 1980. 
Aleksander s. r/ 

Minister Za prosveto 
Bož. ž. Maksimovié s. r. 

Vidier. 
in pritisnil državni, pečat, 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. M. Srškić s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister :'..'. 
za notranje posle, 

Častni adjutant'''' 
Njegovega Veličanstva 

kralja, 
divizijski general 

Peter Živković s. r., 

186. 

m 
Aleksander L, ' J 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 
. predpisujemo in proglašamo na predlog Našega mi
nistra za notranje posle, predsednika Našega ministr
skega sveta, . s, 

Zakon 
o izpremembi in dopolnitvi zakona o 

notranji upravL* 

Ölen 200. zakona o notranji upravi z dne 19. junija 
1929. (Službene novinec štev. 143 z dne 21. junija 1929., 

", *>Službene'novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
1Ä ev^ueta 1ÖÖÖ, it. 182/LXV1L 
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>Uradni list« z ,dne 23. julija 1929., št. 313/76) se izpre-
minja in se glasi: 

Do dne 31. marca 1934.: 
a) se oproščajo opravljanja poJMčjiOj-upravjaega stro

kovnega Izpita tisti, ki so opravili sodniška ali odvetniški 
izpit; 

~~"b) uradniki drugih resorovz opravljenim sodniškim 
ali odvetniSkim upitom, ki preidejo v resor ministrstva 
za notranje posle, lahko pridejo v skupino in se postavijo 
na položaj po letih službe, vštevnih za napredovanje, 
brez ozira na to, v kateri skupini se nahajajo; ako so pa 
v skupini, ki bi-je po službenih letih ne mogli dobiti v 
politično-upravni službi, se lahko postavijo na ustreza
joča položaj s to skupino, ne morejo pa dobiti naslednje 
skupine, dokler ne dovršijo števila.let, ki je skupno po
trebno za to skupino; 

c) vobče se na zvanja ш položaje, za "katere se za
htevajo v zakonu v notranji upravi predpisani pogoji, 
lahko postavljajo tudi^osebe si lakultetao izobrazbo, ali 
kTeö dovrsiie srednfo aiFkako drugo srednjo strokovno 
šolo, kakor tudiosebe, ki so že službe y j^lijjčno^upravni 
itroki àôfiizijo danes, "brezTozifa na kväif^acijo. 

Člen 2. 
Ta zalom stopi v veljavo in dobi obvezno moč, ka

dar se razglasi v >Službenih novinahç 
Priporočamo našemu ministru za notranje posle, da 

naj ta zakon razglasi in skrbi za njegovo izvrševanje, 
•vsem oMastvom zapovedujemo, da po njem postopajo, 
veem in vsakomur pa, da se mu pokoravajo. 

У Han Pjesku, dne 30. julija 

Videl in pritisnu 
državni pečat. 

Čuvar državnega pečata: 
minister pravde 

dr. M. Srikić s. r. 

Aleksander s. r. 
Predsednik 

ministrskega sveta,. 
minister 

za notranje, posle, 
častni adjutant 

Njegovega Veličanstva 
kralja, 

divizijski general: 
Peter Živković s. r. 

136. 
Mi 

Aleksander L, 
po milosti božji in. volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog zastopnika 
Našega ministra za finance, Našega ministra brez port
felja ter po zaslišanju predsednika Našega ministrskega 
eveta 

Zakon 
o izpremembi in dopolnitvah uvozne tarife 
k predlogu zakona o obči carinski tarifi. 

Tarifna številka 223., točka 2-, uvozne tarife k pred
logu zakona o obči carinaki tarifi ee izpjeminja in se 
glaei: • ' 

2. octova (kieirna* л "• •••••.. •, • - , • • * A , 

- a) sirova (tehniška), ootov prašek (kalcijev acetat) 
60 50; 

b) prečiščena, ki vsebuje več nego 80 gramov na liter 
kisline; ootova esenca ......250 . . . . 200. 

§2. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem. ko se razglasi v 
>Službenih novinah<. 

V Han Pjesku, dne 30. julija 1930. 

Zastopnik ministra za finance, 
minister brez portfelja 

Dr. Franges s. r. 
Videl in pritisnil 

državni pečat, 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. M. Srškić s. r. 

Aleksander s. r. 
Predsednik 

ministrskega sveta, 
minister 

za notranje posle, 
častni adjutant 

Njegovega Veličanstva 
kralja, 

divizijski general 
Peter Živkovie s. r. 

137. 

Razne objave iz „Službenih 
novin". 

Številka 193 z dne 25. avgusta 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z 'dne 9. Julija 

1930.: Napredovale so v 2. skupino II. kategorije: L o r -
b e r O l g a , učiteljica na meščanski šoli v Mariboru, 
E s t M a r i j a, učiteljica v Gor. Šiški, Men d l -
T r a m p u š M a t i l d a , učiteljica v Dravogradu, R a -
k o v š č e k - P e t r i č M a r i j a , učiteljica y Braslovčah, 
C e l a r M a r i j a , učiteljica v Kamni gorici, dòsedaj vse 
v 3. skupini II. kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 9. julija 
1930.: Napredovali so: v 1. skupino II. kategorije: S t r i -
t o f A n t o n i j a, učiteljica na Viču pri Ljubljani, doee-
daj v 2. skupini L kategorije; v 2. skupino II. kategorije: 
C e r n u t - K o r o š e c L ju d m i 1 a, učiteljica na Jese
nicah, K u t i n - T o m a ž i č M a r a , učiteljica v Mari
boru, D u j c M i r k o , učitelj v šmartnem ob Paki, do-
sedaj vsi v 3- skupini II. kategorije. . 

Odlok ministrstva za kmetijstvo z dne 12. julija 1930.: 
Postavljenje po službeni potrebi za višjega veterinarske
ga pristava pri obmejni veterinarski postaji v Murski 
Sobqti v 7. skupini I. kategorije: Carnee j o s i p , višji 
veterinarski pristav pri sreskem načelstvu istotam. , 

Odlok ministrstva za kmetijstvo z dne 22. julija 1930.: 
Postavljen je po službeni potrebi za veterinarskega pri
stava pri sreskem načelstvu v Caribrodu z dolžnostmi 
obmejnega veterinarja na obmejni veterinarski • pùetaji 
istotam v 8. skupini L kategorije: Dr ole J o ž e , vete
rinarski pristav pri sreskem načelstvu v Litiji. • 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: njen predstavnik in odgovorni urednik: Pöhar Robert v Ljubljani. : 
T̂isica la zalaga; SFiskâma >Merkur< i LiuoUani; njen predstavnik; ûtmat .Michalak % Ljubljani.: 
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Poitnlna plafona т gotovini. 

K R A L J E V I N A J U G O SLAVI JA 

SLUŽBENI LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

23. kos. V LJUBLJANI, dne 4. septembra 1930. Letnik L 
V S E B I N A : 

138. Uredba o številu in vrsti oddelkov v državnih bolnicah. 
139. Pravilnik o natančnejših določilih za izvrševanje zakona o 

nadzorstvu nad živili. 
140. Pravilnik ' o brezplačni in znižani vožnji na železnicah in 

j ;. ladjah v državni eksploataciji.-
141. Pravilnik o terenskem delu tehniških uslužbencev gozdar-

• ske stroke. 

142. Pravila o polaganju izpita v ljudskih in višjih narodnih 
šolah. 

143. Izprememba in dopolnitev v navodilih o pristojnosti za 
." posle resora ministrstva га trgovino in industrijo L itev. 

36413/0 z dne 4. XII. 1929. . - , , . ' , . ; 
,144. Razne objave iz >Službenih, novin«. , 

Uredbe osrednje vlade. 
-138. -

Na podstavi § 15. zakona o bolnicah" ter v .soglasnosti 
»predsednikom ministrskega sveta predpisujem 

Naredbo 
0 številu-in vrsti oddelkov v državnih 

' (, . bolnicah.* 

• '-• Člen 1. 
Obča državna bolnica v Beogradu ima te-le oddelke:. 

',. 2 za kirurgijo; 
• 2 za notranje bolezni; ' 

,, 1 za prsne bolezni; . 
i za otroške bolezni; 

. 1 za ortopedijo;; 
1 za očesne bolezni; ' ' ' ; ' . " 

. 1 za bolezni ; ušes, gria in nosa; 
1 za kožne, in venerione bolezni; 
2 za ženske bolezni in porode; 

, " 1 , za živčne bolezni; 
1 za stomatologijo. 

• ''Člen 2.' 
\' Oddelek za otroške bolezni ima oò^ek za otroško 

kirurgijo; oddelek za otopedijo odsek za fizikalno tera
pijo;oddelek .za očesne bolezni odsek za trahom; odde
lek za živčne bolezni odsek za c^awvanje duševno bolnih. 

. " : 'Člen 3..''. 
Obfca oAvna bolnica v Beogradu ima ïe-le zavode: 
1 zavod za rentgenologi jo; 
1 zaivod za гаШ^УЈо Ј»гав1|о| 
1. prosetoftuioj 

••-•• 1 lekarno, 

* >Slu2bene novine kraljevin© Jugoslavojec z .dne 

Člen 4. 
Državne bolnice; na edežu kraljevskih banskih аржт 

imajo te-le oddelke: 
1 za kirurgijo; 
1 za notranje bolezni; • ' . 
1 za prsne bolezni; 
1 za,otroške bolezni; 
1 za nalezljive bolezni; 
1 za očesne bolezni;. . 
1 za bolezni Ušes,; grla. in nosa; 
1 za kožne in venerione bolezni; : 
1 za ženske bolezni in porode; 
1 za živčne boelzni. . ' ; , 

Člen 5. 
Oddelek za kirurgijo v bólhìcafi-ti člena' 4 :4шао4-* 

seke za urologijo, ortopedijo in; stomatologijo. ." 

Člen 6. 
Bòlnicefo člena 4. imajo tudi te-le zavode: 
1 zavod za rentgenologijo; j 
1 prosekturo; 
1 lekarno. 

Člen; 7. 
Zakladna boiLnica v Zagrebu ima poleg oddelkov, 

navedenih v členu 4, odsekov iz člena 5.in zavodov it* 
člena 6. tudi zavod za radijevo terapijo. 

• •'•'•' Č l e n 8 . ^ ' • : ' 

Oddelek se lahko-otvori lp za njee^vo dôlovanj© po-, 
stavi potrebno osebje samo, ako so za njegovo pravilno 
delovanj©; na razpolago, zadostni prostori, ki omogočajo 
delo, ustrezajoče medicinski znanosti, . 

'..•Člen 8.: •', '-. ; ;';'•' \ 

• Ntfvl oddelki s© morejo omòvaitt in: ofvoriti v dobav
nih bolnicah z odločbo ministra za socialno politiko in 
narodno zdravje po zaslišanju glavnega sanitetnega sve-

| ta in y soglasju s predsedn^om jniništrekega sveta, in, 
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gamo tedaj, kakar se za nove oddelke zgradé potrebni 
prostori. - " - • ' 

To velja tudi za povečanje števila oddelkov, dolo
čenih s to uredbo. k 

Osnovanje novih oddelkov sme predlagati svet še
fov; oddelkov po bolni$iii upravi. 

•J/. '-. ; Člen 10. 
; Bolnice ,. za, duševne bolezni, imajo za vsakih 300 

bolnikov ©n oddelek. 

Člen 11. 

Sekundarne zdravnike razimešča na poedine oddelke 
upravnik po potrebi ter po. zaslišanju sveta šefov. 

Člen 12. 

Ta uredba velja od dne, ko se razglasi v >Službenih 
aovinah«. 

S. št. 7.151/30., 3. julija 1930. 
Minister za socialno politiko 

In narodno zdravje: 
t ;..:-••:• Nikola Preka s. r. 

139. 

Na podstavi § 24. zakona o nadzorstvu nad živili 
ter v sporazumu z ministri za notranje posle, poljedel
stvo, trgovine in industrijo predpisujem 

Pravilnik 
o natančnejših določilih za izvrševanje za

kona o nadzorstvu nad živili.* 

Obči del. 

Člen 1. 

Za »živila« v zmislu zakona o nadzorstvu o živilih 
se smatra vse, kar_shižj_yud_em za hrano, užitek ali pija
čo v nepredelanem ali predelanem stanju, a ne služi v 
prvi vrsti za zdravljenje in ublaževanje bolezni, 

Člen 2. 
9 

Predmeti obče uporabe v zmislu istega zakona so: 
1. posode za pripravljanje in izdelovanje hrane in 

pijače, п&д.е^^\б1'^Ш^^^,~Ш^^^У^Шкр sahrano 
in*pijaco pri proizvajanju, pripravljanju, merjenju, tehta
nju, zamotavanju, čuvanju, prevažanju in uživanju; 

' 2. predmeti, ki služijo za snaženje in vzdrževanje so
dov, posod itd.' v reduj ki služijo za pripravljanje, pro
izvajanje in predelovanje, merjenje, tehtanje itd.; . 

8. predmeti, ki služijo za.snaženje, barvanje in ne-
govanje kože, Jas, zob, ustnevotline, "nohtov in ustnic; 

' • >Službene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 
28. junija 1980^ Ïtxl39/LIL 

4. igračke, tapete, maske, sveče in umetno: cvetje; 
5. vsi predmeti, ki se bodo naknadno po potrebi v 

zmislu zakona o nadzorstvu nad "živili označili za pred
mete obče uporabe. 

Člen 3. 

P"^gl§d_rnega (perutnine, divjačine, rib, rakov, 
školjk), se vrši posebej po predpisih, določenih v »Pra* 
vilniku za pregled živine za klanje in meso«, izdanem od 
ministrstva za poljedelstvo in vode pod štev. 8749/19.25 v 
»Službenih novinahc z dne 23. oktobra 1925. Pregled me
sa (perutnine, divjačine, rib, rakov, školjk) vršijo po na
vedenem pravilniku za to označene strokovne osebe. ; ^ 

Člen 4. 

Nadzorstvo in preiskavojnna_kakor tudi vseh drugih 
predelav grozdja vinske trte, se vrši posebej v zmisïù 
»zakona o vinu« z dne 9. decembra 1929, razglašenega : 
v »Službenih novinah« štev. 297 z dne 18. decembra leta 
1929. (Uradni list« z dne 8. februarja 1930., št. 126/29)! 

Člen 5. 
Prepovedano je: 
1. proizvajati, pripravljati, predelovati, omotavati, 

prevažati živila ali predmete obče uporabe za trgovino 
ina tak način, ki bi bil škodljiv za človeško zdravje; 

2. prodajati za živila blago, ki je škodljivo za Člove
ško zdravje; '• , 

3. zaposlovati osebe, obolele na nalezljivih boleznih, * 
;ali osebe, ki bi mogle prenesti nalezljivo bolezen. ; . 

Člen 6. v 

Prepovedano je: 
1. "prodajati ponarejena živila ali jih ponarejati z 

namenom prevare v trgovini in prometu; 
2. prodajati živila pod imenom, ki bi moglo kupca 

dovesti v zmoto, ki jim pa po kvaliteti ne pripada; 
3. proizvajati blago, ki služi izrecno za ponarejanje 

živil; 
4. prodajati ali pripravljati predmete, navedene v 

členu 2. tega pravilnika pod 3., 4. in 6., ki bi mogli 
s svojim sestavnim delom ali s svojo pripravo delovati 
škodljivo na zdravje; 

5. uporabljati pri snaženju in vzdrževanju sodov, 
posod in sličnega v redu, taka sredstva, ki so ali po sebi 
strupena ali škodljiva za človeško zdravje ali bi mogla 
na posodah povzročati take izprèmembe, da bi z daljšo 
uporabo te posode mogla nastati škoda za ljudsko 
zdravje; 

6. trgovati z živili in predmeti obče uporabe, ki ne 
ustrezajo predpisom tega pravilnika. 

Člen 7. :...'. 

Minister za socialno politiko in narodno zdravje 
lahko v sporazumu z ministri za notranje posle, za polje
delstvo, trgovino in industrijo po potrebi: , 

1. prepove: 
a) proizvajanje in pripravljanje. Živil in predmetov 

obče uporabe na način, ki bi mogel škodovati zdravju; 
b) uporabo barv za barvanje živil in predmetov obče 

uporabe, škodljivih za zdravje; 
2. predpiše: kako in kje je treba'označiti kakovost, 

sestavne dele živil in predmetov, obče uporabe; na omotu, 
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posodi, mestu hrambe itd., v potrebnem primeru pa tudi 
na blagu samem; 

4 3. ' predpiše čas prodaje kakor tudi količino, število 
ali kako drugo udomačeno merilo pri trgovanju s posa
meznimi živili, oziroma predmeti obče uporabe; 

4. postavi definicije posameznih živil kakor tudi ugo
tovi načela, po katerih se morajo živila smatrati za po
kvarjena in potvorjena. 

''• - ; •.••••- Č l e n 8 . . 

, Prostori, kjer se živila predelujejo, pripravljajo, pro
dajajo in hranijo, morajo ustrezati higienskim zahtevam 
t e r spadajo pod.stalno nadzorstvo v zmislu § 10. zakona. 

• Člen 9. 
Nadzorni organi imajo pravico po potrebi prisostvo^ 

vati carinjenju živil in predmetov obče uporabe na.dr
žavni meji ali na kakem, drugem kraju, kjer se carini, 
ter-:vzeti, potreben vzorec blaga. Lastnika blaga (sirovi
ne) je treba pismeno, obvestiti, da se je pri carinjenju 
vzel vzorec, ter mu je" treba hkratu ^poslatL službeni VZOT 
ree proti poštnemu potrdilu. 

Za lastnika blaga (sirovin) se smatra oseba, ki je 
kot taka označena na deklàïaciji blaga (tovornem listu 
ali fakturi). 

Člen 10. 
• m •"' Lastniki tvornic ali podjetij, ki se bavi jo s proizva
janjem'in prirejanjem živil ali predmetqv obče Uporabe, 
morajo na zahtevanje. nadzornih oblastev pošiljati peri-
jodične vzorce svojih izdelkov ali sirovin na preiskavo 
pristojnemu higienskemu zavodu zaradi zdravstvene var
nosti potrošnikov. 

Člen H. 
Vzorce živil in predmetov obče uporabe, ki se dado 

hraniti, je treba, čuvati tri mesece na odsekih, kjer je iz
vršena strokovna.preiskava. ..' .:.-••[ 

' " '• ' ' : • • • • ' • -Člen 1 2 / - . ; _ . ' . ' . . 

;; Sef in ostali strokovnjaki za pregled, živil v zmislu 
§ 16. zakona o nadzorstvu nad živili morajo imeti poseb
no strokovno izobrazbo po pravilniku S. Št. 11.435 (»Služ
bene novine< 118—XVIII). 

Ti strokovnjaki vršijo yse preiskave, podpisujejo 
službene izvide (analize) in mnenja in nastopajo pred 
sodiščem {feot veŠčaki. Po tem sé more za službeni izvid 
(anlalizo) ali mnenje smatrati samo to, kar so podpisali 
ti strokovnjaki. 

; • - Člen 13.- V '• :"•'• 
Zaradi enàkomerriosti dela ter možnosti primerjanja 

izvidov (analiz) izda ministrstvo : za socialno politiko in 
narodno zdravje od časa do časa ^Službene metode za 
Pregled živik. ...' 

Za sedaj sé morajo smatrati za službene metode, 
zbrane v knjigi schweizerisches Lebensmittelbuch« (Švi
carski knjiga o živilih). 
•*;•[[> . ;• / ' •';••"• •'• č l e n l i .";• •'.•"; ' ; ; . ' ' ' . : :'У\ 

;..; Transportne "družbe niso dolžne preiskovati, ali de^; 
Waracija blaga, napisi'in označbe omota (zaboja) za fia-. 
Pravo izročenega jim blaga ustrezajo predpisom tega 
Pravilnika, kolikor ga sami ne prodajajo. 

• . T ~ ~ V : - i Ì . ' • ] • • , • ; : * . • , . . ; • • . : . • , • ; ' . : • . : : . : : ' . : ; •-' . ; • - ; . ' • / • • 

člen 16, 
Pravilnik' za posamezna živila, oziroma predmete 

оВвђttgorabé, ki iìààà^navedeni že, y fem praviliiikUj'eme 

minister za socialno politiko in narodno zdravje po .po-' 
trebi od časa do časa predpisati v sporazumu z ministri 
za -notranje posle, -poljedelstvo,- trgovino in industrijo. 

. . . Mleko.-, - '••-

• • • Člen 16. 
Pod nazivom »mleko« se sme prodajati za neposred

no.hrano ali za. predelovanje samo neizpremenjeno krav
je mleko, dobljeno od dobro . hranjenih krav, z redno, 
neprekinjeno ter vsestransko molžo. 

Mleko ostalih živali se mora označiti po vrsti živali 
za ovčje mleko, kozje mleko in slično. 

" -Člen 17',' :."; : " " '•":"-"-\ 
; Molža, hranjenje mleka v skladišču in prevažanju se 
mora vršiti z največjo snažnostjo. 

Člen 18. • : ^ ^ < " 

Dovoljeno ni trgovati s potvorjenim mlekom, tO je : 
1. z ixilekom, pomešanim z vodo; 
2. posnetim mlekom, ako ni označeno s tiskanim na» 

pisorn. »Posneto mleko«. Napis mora biti tiskan na belem 
kartonu s črnimi ali temno modrimi črkami tako, da so 
črke najmanj 60 mm visoke ter 6 m m debele;, 

3. s pasteriziranim mlekom, ako ni označeno s tiska
nimi črkami: »To mleko je pasterizirano pri X stopnjah 
C«. Namesto znaka X je ЧгеЂа postaviti stopnje tempe
rature, pri kateri se je izvršilo pasterizirannje: napis 
mora biti tiskan,: pri posodah, večjih od 4 litrov, nä be
lem kartonu s črnimi ali temnomodrimi £rkami t da sov 
črke najmanj 60 mm visoke in 66 mm debele; ako se 
pasterizirano mleko prodaja v steklenicah z manj nego 
4 litri, morajo biti. črke najmanj 12 mm visoke in 2 mm 
široke. Na vsaki steklenici mòra biti hkratu označen, 
dan, katerega se je izvršila pasterizacija, ter ime last
nika (firme) tvornice; :" *-*••—;'"' Ó 

4. s steriliziranim mlekom, -ako ni označene s tiska
nim napisom »to mleko je sterilizirano«. Napis mora biti 
tiskan na belem papiiju s Črnimi ali temnomodrimi črka
mi tako, da je višina črkef najmanj 12 mm visoka ter 

;2 mm široka. Steliziranjé mleka je dovoljeno same •'» 
'steklenicah in sicer v velikosti }i i, 1 1 in 2 L 

' - '•': '•. ' . : . ; : Č l e n 19.-; ^' • : .-; • -. . v . . . " ; 

V prometu ne sme Uiti: - - . • --«• % 
1. mleko, ki ima nenaraven duh, okus in barvo; 
2. mleko, ki je dobljeno v prvih 8 dneh po odtelitvi; 

""3. mleko živali, ki so bolne na boleznih, ki DÌ z uži
vanjem mlèkà niogle škodovati z,dravju konsumentov;1 

4. mleko krav, ki se zdravijo z1 ždfavUii ki preidejo 
'v'inléfco:(arzen,živo srebfo itd.).; " "•' u""' ; 

'.'M-'. 

Člen 20., 

i - Mleko krav-, Џ sa b o l n e g a ;slîna.vTd:!v-gobcu, ali na 
'parkajjnicij se sme prodajati samo kuhano.", ; •••••! " <--r; 

\ č l e n i l . ' ' ,-•> 
$ •• • ' ' • • ! • • i , - '• • • • 

•: Obča upravna oblastva : smejo v. interesu občega 
i? zdravja. pestavitii'fK>d službeno imdzoretvò živali, kbjih 
imleko se prodaja.na-javnih, trMščih^:;' - : - : : - i . * ,;-



•yt 

- 322 — 

Člen 22. 
Prepovedano je uporabljati sredstva za konzervira

nje (očuvanje) mleka. 
Člen 23. 

Ako ni mogoče s preiskušnjo z gotovostjo dokazati 
ponarejanja, se mora po možnosti vzeti vzorec v staji. 

Člen 24. 
Mleko, ki ima več nego 9" kisline, se mora smatrati 

za kislo mleko in se mora tudi pod tem imenom proda
jati. 

Člen 25. 
Mleko, ki ima več nego 60.G00 klic v 1 cm*, sé ne 

eme prodajati za užitek ljudem. 

Člen 26. 
Prodajalci mleka morajo pred vsako prodajo dobro 

premešati mleko v transportnih ali prodajnih posodah, 
ker pred oblastvi ne velja izgovor, da je odstotek masti 
znižan zaradi nepazljivosti. 

Člen 27. 
Posode in naprave, ki služijo za dobivanje, prevaža

nje, mešanje, hranjenje in predelovanje mleka, ne smejo 
biti iz bakra, medi, cinka, svinca in galvaniziranega že
leza ter morajo imeti tako obliko, da se dado lahko 
snažiti 

Posode je treba imeti v dobrem stanju in snažne ter 
se ne smejo uporabljati za druge namene. 

Prevozna sredstva (vozove, avtomobile itd.) je treba 
imeti y neoporečenem redu in snažnosti. 

Člen 28. . 
Prostori, ki služijo za prodajo mleka, morajo biti 

prostrani in snažni, ne smejo se,uporabljati za spalnice, 
za stanovanje in za pralnice. 

Člen 29. 
' Blago, ki s čimer koli vpliva na kakovost, na duh, 

na okus mleka itd., se ne.sme prodajati v istih prosto
rih, kjer se prodaja tudi mleko, 

Člen 30. 
Osebe, ki so okužene z nalezljivimi boleznimi, ne 

smejo biti zaposlene pri dobivanju, prodaji in razpečava
nju mleka, * 

, Člen 3Ï. 
Dovoljenja za prodajo specialnega mleka (za otroke 

in bolnike) smejo oblastva obče uprave prve stopnje da
jati samo na osnovi pregleda pristojnega higienskega za
roda; lahko tudi izdajo na osnovi takega pregleda poseb
ne predpise za gojenje krav, dobivanje in prodajo take
ga mleka« . • -

Člen 32. 
Za prodajo nepotvorjenega mleka, ß Ima manj nego 

2-3% masti, veljajo predpisi kakor za posneto mleko, to 
Je. da se smatra za posneto mleko« 

' -. v 

M л . i člen ВЗ4 

Člen 34. 
Kisla smetana (vrhnje) mora imeti najmanj 20% 

masti. 
Smetana mora pri prodaji imeti označbo svoje vjste» 

in sicer: sladka smetana, stepena smetana, in kisla sme
tana. 

Člen 35. 
Kefir, jogurt in slični proizvodi se smejo delati samo 

iz kuhanega mleka. 
Člen 36. 

Mlečne konserve morajo biti opremljene z napisom, 
iz katerega se more takoj razbrati, iz .kakega mleka so 
narejene (mleka ali posnetega mleka). Razen sladkorja 
se ne smejo uporabljati nikaka sredstva za konserviranje 
(očuvanje). 

Vse tvornice, ki se bavijo s predelovanjem mleka-
(s pasteriziranjem, steriliziranjem mleka, proizvajanjem 
sira, sirovega masla, jogurta, kefira itd.), morajo imeti 
dovoljenje od oblastva obče uprave druge stopnje.. Ta 
dovoljenja se izdajajo po predhodnem mnenju pristojne
ga higijenskega zavoda. 

V prošnji je treba navesti in označiti vse prostore, ki 
služijo pri predelovanju mleka, vsa zbirališča in proda-
jalnice. 

Naknadno adaptirane prostore in prodajalniçe je tre-, 
ba prijaviti po pristojnem higienskem zavodu oblastvu 
obče uprave druge stopnje. 

Prepovedano je prodajati pasterizirano •'" <st«rïli7,ir4-
no mleko na odprtem tržišču. 

Sir. 

Člen 37.. 

'- Sladka smefana (vrhnje) mora Imeti najmanj 20jjy 
•tepena smetana, ga najmanj 3đ|g maaü, , -~-.—:- --

Z izločevanjem raznih sestavnih delov s pomočjo 
sirčka ali s kisanjem kravjega mleka, smetane (vrhnja) 

! in posnetega mleka ter z nadaljno predelavo se dobiva 
« proizvod, ki se imenuje sir. 
j Sir iz mleka ostalih živali se mora označiti po vrsti 
I živali: za ovčji sir, kozji sir itd., kolikor tak sir ne nosi 
j svojega specialnega, obče znanega imena. 

Člen 38. 
Po vsebini masti razlikujemo: mastni, % mastni, 

Уг mastni, % mastni, in sicer sir zadnje vrste. 
Sir mora obsegati najmanj: 

pri mastnem siru . , , ( ( , 45% màeti 
pri 3Л mastnem siru • • ( ,35% 
pri уг mastnem siru • г , * 25% 
pri Ук mastnem"siru < . • » 15%' 

Siri, ki se dobivajo iz smetane (vrhnja) in pridejo' 
pod tako označbo y trgovino, morajo imeti najmanj 50%) 
masti, 

^ A Člen 39. ч J 

Siru slični proizvodi, kojih mast prihaja po manjem 
delu ali vobče ne prihaja iz kravjega mleka ali iz mleka . 
drugih Živali, se smejo prodajati samo god označbo 
>umetni sir«« . , * ' '. 

Člen 40L л •' ' ' ~ 
i Dovoljeno Je Barvati sir z neskVdlffvïmï fervaimV 

Cela пшва umetnega siia mora Ш jä&fguS&m 

* 

\ 
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Člen 42. 
Glede izdelovanja, trgovine in prodaje umetnega sira 

veljajo isti predpisi kakor glede margarine. 

Člen 43. 

Sir, ki se prodaja, mora biti čist, ne sme imeti ne
naravnega zgledanja, duha, barve in okusa. Ne sme biti 
pripravljen od mleka bolnih živali in ne sme imeti 
drugih rudninskih sestavin razen kuhinjske soli. 

Sirovo maslo in maslo. 

Člen 44. 
Pod označbo »sirovo maslo« se sme prodajati samo 

mast, pridobljena izključno iz kravjega mleka brez pri
mesi drugih vrst masti. 

Pod označbo »čajno sirovo maslo« se sme prodajati 
samo sirovo maslo čistega duha in okusa ter z manj nego 
5% kisline. 

Člen 45. 
Sirovo maslo mora obsegati najmanj 80% masti. 

Člen 46. 

Barvanje sirovega masla ni dovoljeno. 

Člen 47. 
Kuhinjska sol je (z vidno označbo) dovoljena primes, 

dokler so sredstva za konserviranje in ostale kemikalije 
prepovedane. 

Člen 48. 
.; .Prepovedano je prodajati za ljudsko prehrano ples-

nivo, Žarko ali drugače pokvarjeno sirovo maslo, ki ima 
več ko 18% kisline. 

Sirovo maslo iz mleka krav, ki so bolne na slinavki 
In na parkljih, se sme prodajati samo za »maslo« (kuha
no sirovo maslo). 

člen 49. 
Blago, ki s čimerkoli vpliva na kvaliteto sirovega 

masla (na duh, okus itd.), se ne sme prodajati v istih 
Prostorih, kjer se prodajo sirovo maslo. 

t, Člen 50. 
Prodajanje sirovega masla od hiše do hiše je pre

povedano. 
Člen 51. 

Maslo je kuhano in potem ohlajeno sirovo maslo. 
Cisto maslo mora imeti najmanj 90% masti. 

1 - ; ; ' l • . • • ' • -

člen 52. 

: , .Prepovedano je dajati v promet maslo: 
1. ki je pretvorjeno s pomočjo vode; 

% ki je žarko. 
Člen 53J 

Prepovedano je barvati maslo z raznimi nedovolje
nimi BredstvjL 

••^r\<:'- : ' • Člen 54. '. . " . 
fotvorjeno Je sirovo maslo ali maslo: 

_ • 1. kateremu Je dodano drugih živalskih1 ali rastlin
skih masti; ' 

4 s katerem Je уеб nego 8j§j] soli; ' 

3. v katerem je več nego 16% vode, oziroma pri 
maslu več nego 5% vode; 

4. kateremu je dodano tujih primesi za kohservira« . 
nje, kakor borove in salicilove kisline, formalina itd.; 

6. kateremu je dodano drugih tvorin, da se mu por -
veča teža n. pr. rudninskih tvarin, moke, škroba, zgnete- -л 

nega krompirja in sira. 

Člen 55. 
Zdravju škodljivo je sirovo maslo, oziroma maslo, 

ki je: r • •'• '-'•-' '•••'-" •' • :-: 

1. prirejeno iz okuženega mleka; 
2. z dotiko bolnih oseb in zadržavanjem v bolniških 

prostorih okuženo s klicami bolezni; 
3. narejeno z nedovoljenimi sredstvi za konservira

nje (tuje masti in olja, sir, borova kislina, bencoinova 
kislina in si.); 

4. hudo žarko, smrdljivo, plesnivo. 

Margarina. 

Člen 56. 

»Margarina« so vse vrste masti za ljudsko prehrano, 
ki so po svoji konsistenci, zgledanju in barvi slične 
svežemu sirovemu maslu, pa se ne dobivajo izključno -
iz mleka. • 

Člen 57. 

Samo s higienske strani neoporečne sirovine se 
smejo uporabljati za proizvajanje margarine. 

i 

Člen 58. 
Na sme se prodajati za ljudsko prehrano margarina 

z visoko stopnjo kisline, niti margarina, ki je žarka, 
plesniva ali drugače pokvarjena. 

Člen 59. : ••* 

Kuhinjska sol je z vidljivo označbo dovoljena primes, 
dokler so sredstva za konserviranje in ostale kemikalije 
prepovedane primesi. 

Barvanje margarine z neškodljivimi barvami je do
zvoljeno, uporaba aromatičnih tvarin pa je pri proizvaja* .v 

nju (fabrikaciji) margarine prepovedana. 

Člen 60. 
Zaradi lažjega spoznavanja margarine mora 5 % celo* 

kupne teže masti v margarini tvoriti sezamovo'olje. 
Sezamovo olje se mora primešati v začetku že pri 

samem mešanju masti daljnega predelovanja (fabrika-
cije). 

Člen 61." ' -

, Dovoljeno je prodajati in uvažati margarino samo v 
obliki kocke, katere strani so visoke 1 decimeter. , 

Margarina mora biti zamotana v beli papir, na vsaki 
površini predpisane oblike pa mora stati, s tiskanimi, 
črnimi al temnomodrmi črkami označba »margarina«. 

Ako je zapisano tudi kako trgovsko ime (izmišljeno 
ime) razen označbe »margarina«, potem se sme to trgov- ' 
sko ime označiti le z manjšimi črkami, nego je napisana 
predpisana označba »margarina«. 

Trgovsko ime (izmišljeno ime)' ne sme biti sestav» 
Ijeno iz besed: sirovo maslq,. maslo,: smetana, vrhnje, 
kajmak» . , . . - * , . - . . .,-... : ^ . - ^ r .- ...... 
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:•••"••.:••. Č l e n 6 2 . 

V trgovinah in na ostalih krajih, kjer se prodaja 
margarina, mora biti postavljena na vidnem mestu ploča 
iz belega kartona ali emajla, na kateri je s črnimi ali 
temnomodrimi črkami napisana označba >Tukaj se pro
daja margarina«:;- •"•••.-.' ' 

Črke morajo biti najmanj 50 mm visoke in 10 mm 
široke. 

Člen 63. 
Prepovedano je v trgovini in na ostalih krajih, kjer 

ве'prodaja sirovo'maslo, istočasno prodajati margarino. 

Člen 64. 
" Prodajati margarino od hiše do hiše je prepovedano. 

Člen 65. 
Kdor hoče proizvajati margarino, mora dobiti za to 

privoljenje, nadzornih oblastev, v kojih področju bi se 
injela otvoriti tvornica. V pismeni prošnji glede otvori
tve tvornice jé treba navesti vse prostore, v katerih bi 
se imela namestiti tvornica. 

Tvornica mora nadalje otvoriti knjigo, kjer bodo 
nadzorni organi mogli vsak čas videti, katero vrsto siro
vine, v kateri količini in od kod jo je dobila tvornica v 
predelovanje. . 

Ostale masti. 

Člen 66. 
Ostale strjene masti, ki služijo za prehrano, pa jim 

ne pripada niti označba »sirovo maslo« niti »margarina«, 
in kolikor so homogene sestave, je treba ustrezno ̂ ozna
čiti (za svinjsko mast, loj ali kokoeûvo mast itd.). 

Ako je navedeno tudi kako trgovsko ime (izmišljeno 
Ime), se sme trgovsko ime označiti samo z manjšimi 
črkami, nego je napisana predpisana označba. 

Člen 67. '.-. '.... 
Kokosove masti morajo biti zamotane v beli papir. 

Na vidnem mestu omota mora biti napisana s tiskanimi 
črkami črne ali temnomodre barve označba »kokosova 
mastc .••.'.:••:.•'••.;• 

Člen 68 
Zmesi masti, ki so po svoji konsistenci, videzu ali 

barvi slične svinjski masti ali maslu (kuhanemu sirove
mu maslu), pa služijo za prirejanje, se morajo označiti z 
označbo >mast za pripravljanje hraneč. 

Ako je napisano tudi kako trgovsko ime (izmišljeno 
(me), se sme to trgovsko ime označiti samo z manjšimi 
črkami, nego je napisana, označba. 

"' Trgovsko ime (izmišljeno ime) ne sme biti sestav
ljeno iz besed: sirovo maslo, smetang, 'vrhnjéj kajinak 
ter buter. 

Clên 69. 

>Mast za pripravljanje hraneč se sme barvati .ž.,ne-; 
Škodljivimi barvami. .'""','; 
' Pri rumeno barvani »masti za pripravljanje braneč, 

mora 5% celokupne masti tvoriti eezamovo oTje. ; '•'' 

Cien 70. :".. :"'\., '.: " ' : ; : " " • 
/>: 8redetva t a konserviranje, kemikalije in aromatično 

stvari razen kuhinjske soli so pri pripravi »masti £a 

pripravljanje hraneč prav tako' prepovedana kakor pri 
pripravljanju margarine. , 

Člen 71. 
Vse posode, zaboji in kadi,,v. katerih prihaja »mast: 

za pripravljanje hrane« v promet^ morajo biti na dobro 
ividnem mestu označene s predpisano označbo, napisano 
y rdeči barvi tako, da je velikost črk najmanj 40 mm. 

: Člen 72. "". 
Določila glede margarine, navedena v členu 59. in 

62., veljajo tudi za »mast za pripravljanje hraneč. • 

Člen 73. , : 
Prepovedano je prodajati za ljudsko prehrano masti: 

zamazane, onečišćene z deli tkanin, žarke( plesnive ali, 
drugače pokvarjene. Dovoljeno ni prodajati masti » pre
visoko stopnjo kisline. 

Člen 74. , 
Proizvode industrije masti, ki se dobivajo s hidrira-

njem olja s pomočjo katalizatorja, je treba označiti za 
hidrirane masti. 

Homogene, hidrirane masti se smejo označiti tudi z 
imenom sirovine z dodatkom »hidriranoc (n. pr. hidri-
rano sezamovo olje, itd.). 

Zmesi takih masti se smejo prodajati sâmo z označbo 
»masti za pripravljanje hraneč 

Hidrirane masti morajo imeti normalen videz, barv^.:. 
duh ter ne smejo imeti več nego 2% kisline. •• 

Določila, navedena v členu 68, 60, 64 in 65, veljajo 
tudi za hidrirane masti, •;' 

Olja. V." л 

Člen 75. "' ..'..;'.',!," Ô'-..i,.'.'' 7 
Olja, ki služijo za hrano, se morajo označiti, ako so 

enakomerna, to je, ako sestoje Џ ene vrste.olja>: po 
imenu sirovine, iz katere se dotično.olje dobiva,, n. pr,, 
olivno olje, sezamovo olje, bučno olje itd. , , <. 

Člen, 76. 
Zmesi olja se smejo prodajati samo z označbo,-»Olje 

za pripravljanje hraneč. r, .'...•,-

, ' • . . Člen 77 ,. 
Olivno olje, pomešano z drugimi olji,.se.ne sme prCj 

dajati z označbo »olivno oljec. Posode, v katerih prihajajo 
razne vrste olja v prodajo ali v katerih se hrani v skla
dišču, se morajo na vidnem mestu v zmislu.člena 74. po 
predpisu označiti tako, da so črke najmanj 20 mm: visoke. 

Pri podrobni prodaji, t j . v steklenica^ da| enega 
litra, zadošča po predpisa označena etiketa.' ; 

• ; : ' " ' " : -'••'" Č l e n 78. '•' l';v'!/y'':•'"—: 

Prepovedano je prodajati za ljudsko hrano žarka olja 
s tako stopnjo kisline,"ki se po okusu čuti, ali drugače, 
pokvarjena olja. 

Cïèn fä. ;r 
Trgovina z oljem od hiše .do,, hiše ^Ф^В°Ув<}апа. 
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Moka, žito, kruh-in ostalo pecivo, 

Člen 80. 
Moka je pšenična, ržena in koruzna. Ostale vrste 

moke (ječmenova, ovsena, riževa, prosena, ajdova, kakor 
tudi moka leguminoz) paihajajo redkeje v promet. 

Člen 81.* 
Po uzansah za trgovino z moko so določeni za pše

nično moko tipi: št. 00 in 0 (moka za pecivo), št. 2, 
(moka za kuhanje); št. 4 (krušna moka prve vrste); št. 6 
(krušna moka druge vrste); št. 7 (krušna moka tretje 
vrste); št. 8 (krmilna moka). 

Člen 82. 
Mešanje moke različnih žitaric in leguminoz je do

voljeno samo z natančnim opisom sestavnih delov in 
mer, v katerem se je mešalo. 

Člen 83. 
Moka in žito ne sme biti kislo, Črvivo, žarko ali 

drugače pokvarjeno, onečiščeno ali imeti v sebi primesi 
rudninskega, rastlinskega ali živalskega značaja, posebno 
Pa ne sme biti snetljivo, črvivo in mora biti brez ljulike. 

Člen 84. 
^ Dovoljeno je poliranje žitaric (riža in ječmena) z 

neškodljivimi rudninskimi tvarinami do 0-2%. Barvati 
zito, leguminoze in moko ni dovoljeno. 

''''••''•"" ^ Člen 85. < 

, Za pripravljanje kruha in peciva se sme uporabljati 
samo dobra, nepokvarjena moka. 

Člen 86. 
Kruh ne sme biti kisel ali plehek ter mora biti 

dobro izpečen. 
Razen kuhinjske soli niso dovoljene nikake rudnin-

5ke. primesi. . . . 
Prepovedano je prodajati pokvarjen kruh ali pecivo. 

Člen 87. 
Ako se kruh ali pecivo pripravlja iz zmesi moke, 

tedaj Je'treba sestavne dele točno označiti. 
Primes riževe ali koruzne moke in slada je, ako je 

manjša nego 5%, dovoljena tudi. brez označbe. 
i ^ 

'•"r ; • Člen 88. ' 
v. '• • ' 

Za peciva se ne smejo uporabljati trgovska imena 
(izmišljena imena), ki ne ustrezajo kvaliteti peciva in bi 

..::••' *• Ta člen Jê  bil e popravkom ministrstva za socialno poTi-
Jiko in narodno zdravje S. br. 16293 z dne 29. julija 1930., ob
javljenim v »Službenih novinah« §t. 178/EXVI z dne 7. avgu-
8 t a 1930., izpremenjen in se glasi; 

Člen 81. 
,' Po uzansah za trgovino z moko so določeni za pše-

tucno moko tipi: št. Ogg in Og (moka za pecivo), št. 2 
(moka za kuhanje), §t 4 (krušna moka prve vrste), št. 6 
(Pšenična moka), št. 6 (krušna moka druge vrste), št. 7 
№ru8na moka tretje vrete, št. 8 (krmilna moka). 

'ogla kupca zavesti y zmoto. Na pr.: mlečno pecivo mora 
iti v resniciz mlekom narejeno. 

Člen 89. 
Kruh (razen peciva in specialnih vrst kruha, ki. pri-/ 

hajajo v trgovino v manjši teži nego pol kg), se sme 
prodajati samo v kosih (štrucah) po У,, Vi, 1, ly3, 2, 
2ya in 3kg. . • . . - , . . -

Ćlen 90. 
Razlika med predpisano težo v členu 89, in resnično 

težo sme znašati pri svežem kruhu največ 3%, pri starem, 
-kruhu pa največ 5%. 

Člen 91; 
Prepovedano je za oslajanje peciva uporabljati saha-^ 

rin in ostala umetna sladila! 

Člen 92. 
Pekarne, skladišča za moko in trgovine kruha in 

peciva vseh vrst se morajo dobro zračiti in morajo biti 
snažna. Ne smejo se uporabljati za spalnice in za stano
vanje. ' . . " ' . " ' . " . , . 

Člen 93. ' .""" 

Kruh se mora pripravljati in prodajati-Iv največji 
snažnosti. 

Osebe, ki so okužene z nalezljivimi boleznimi, 8è ne 
smejo zaposliti pri pripravljanju in prodaji ter razpeče
vanju kruh ajin peciva. ••'.-.;. ':.'. 

Blago, ki bi a čimer koli vplivalo na kakovost^ na 
duh in okus kruha ali peciva, se ne.eme, prodajati y istih 
prostorih, kjer se prodaja kruh ali pecivo. 

Člen 94. 

Korita za testo in ostalo pekarsko orodja ПР"smer, 
biti iz cinka niti iz pocinkane pločevine 

Cleri 95. ' 
Prepovedano je prodajati barvani kruh ali peciva 

Č l e n 9 6 . • • ' • • • • • • • . ' - • . • - ; - " ' 

Droži (kvas) morajo biti sveže, brez primesi in brez 
sredstva za konserviranje (očuvanje) i 

Clen.97.' -.' : • • • > ' - • 
Pecivo, ki se pripravlja z jajcem (in ki se prodaja 

pod tako označbo), mora imeti Tiajmanj 150 g vsebine 
jajca na, 1 kg. •; .',•••:'••••.. :{:'.:•• •••'• '•'.'. 

Pri pripravljanju takega peciva je treba uporabljati ••;• 
vedno celo vsebino jajca?-(beljak in rumenjak)! ••;.-• :••[ 

Člen 98. 

Na originalnem omotu zavoja peciva se mora večine 
označiti lastnik tvornice ali prodajalec ,• . 

Jajca in konserve jajc. . , 

. •- ' ! Člen '99. ' ' -: 

Z označbo > jajce« se,- sme prodajati samo kokošje 
jajce. Jajca ostale perutnine,se morajo označiti po vrsti 
živali (gosje Jajce,1 račje jajce itd.); 

Člen 100. n 

Sveža jajca so samo jajca, ki razen sna..°-ja niso 
predelana na drug način. ; . . . ...'.' 
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Jajca, ki se imajo v hladnih skladiščih, v apnu, v 
vodenem steklu ali slično, je treba že po načinu kon-
serviranja (očuvanja) vidno označiti. Način konservira-
nja je treba označiti tudi na omotu in zabojih (posodi), 
y katerih so taka jajca. 

Člen 101. 
Prepovedano je prodajati za hrano pokvarjena jajca. 

Člen 102. 
Konserva jajc, pripravljena s sušenjem cele vsebine 

jajca ali samo beljakovine ter rumenjaka, mora ustrezati 
susini jajca, oziroma beljakovine ali rumenjaka. 

Člen 103. 
Pri pripravljanju konserv jajc ni dovoljeno uporab

ljati sredstva za .konserviranje (čuvanje). 

Gen 104. 
Preparate, ki nišo pripravljeni izključno iz jajca, ni 

dovoljeno prodajati z označbo surogat jajc (nadomestilo). 

Sadje, «elenjava, gobe in konserve sadja in (selenjave. 

Člen 105. 
Prodajati sadje, M je nagnito, plesnivo, smrdljivo ali 

ki kaže kake drugačne znake razpadanja, ni dovoljeno. 
Prepovedano je prodajati nezrelo sadje, razen z 

eaiačbo >sadje za vkuhavanje<. 

Člen 106. 
Prodajati zelenjavo, ki je nagnila, plesniva, smrdljiva 

ali ki kaže. kake drugačne znake. razpadanja, ni dovo
ljena 

Člen 107< 
Gobe, ki služijo za hrano, ne smejo biti strupene ali 

sumljive. Ako se prodajajo v svežem stanju, ne smejo 
biti uvele, nagnile, od črvov in mrčesa razjedene. 

Člen 108, 
Sulio sadje se ne sme prodajati, ak"o je zažgano, 

plesniva ali drugače pokvarjena 

Člen 109. 
Pri pripravljanju suhe zelenjave in sadja so dovo

ljene primesi kuhinjska sol in sladkor, ostala sredstva 
za konserviranje pa so prepovedana. 

Člen 110. 
Pri pripravljanju sadja in zelenjave je prepovedano 

uporabljati saharin in ostala umetna sladila. 
Razen alkohola, olja, octa, dišav, kuhinjske soli ter 

sladkorja niso dovoljena nikaka sredstva za konservira
nje. Salicilna kislina se sme dovoliti samo v razmerju 
100 mg na 1 kg. 

Č l e n i l i 
Pri zelenih koneervah zelenjave Je 'dovoljena primes 

bakrenih soli, in sicer največ 100 mg na 1 kg celokupne 
vsebine konserve* 

Eten Ш< 
Pokvarjene Konserve sadja ïn zelenjave, ztasH pa 

konserve, ki imajo izbočene pločevinske škatle, se mora

jo odstraniti iz prometa in trgovine (po potrebi tudi za
pleniti). 

Člen 113. 
Notranja stran kovinskih posod za kumare in ostalo 

zelenjavo, ki se konservira z octom ali razsoljo (slanico), 
mora biti dobro emajlirana. ••*•••• , '_ 

Med in umetni med. 

Člen 114 
Z označbo >med« je dovoljeno prodajati samo čisti 

med čebel. 
Proizvod, ki se dobiva, ako se čebele hranijo s slad-, 

korjem ali s tvarinami, ki vsebujejo sladkor, je treba 
označiti >med čebel, hranjenih s: sladkor jenu in izpisati 
s temno rdečimi črkami tako, da so črke najmanj 20 mm 
visoke. 

Člen 115. 
Posode, v Katerih se prodaja inozemski med (uvo

žen), morajo imeti na vidnih mestih označbo >inozemski 
med«, izpisano s temnimi črkami tako, da so črke naj
manj 15 mm visoke. 

V fakturah, ki se nanašajo na inozemski med,-je 
treba vedno navesti tudi izvor meda, 

Člen 116. 
Mešanje inozemskega meda z domačim je prepo

vedano. . y. i 
Člen 117. • ..• :.ч -• 

Pri spravljanju meda v posode je treba poleg kemij
ske sestave paziti tudi na izgled, duh in okus. 

. . . . . „ • . . , , ^ , 

Člen 118. ,.::.•• .•ar; Љ:. 

Prepovedano Je prodajati skisani ali drugače po^ 
kvarjeni med. 

Med, ki je zavrel, ni dovoljeno prodajati na drobno 

Člen 119. 
Prodajati med, ki ima več. nego 26??.vode, ni 'do

voljeno. 
Člen 120. 

Prepovedano je trgovati z medom, ki je barvan,' po» 
tvorjen z raznimi primesni, kakor s škrobom, škrobnim 
sirupom, sredstvi za konserviranje (očuvanje) itd. 

• ' • ' Člen 121, 
ProđajaH se sme tudi med v satovju, ak"ò je oVez 

slanic, ki služijo za razplod, in ako ni drugače pnečiščen 
• \ > • 

Člen 122. : ^ . . ', •',..'. 
Prepovedano je trgovati s sladkornimi; pToTzvod£ ür 

BO po svojem izgledu, konstrukciji in barvi slični medu 
(umetni med).; 

Sladkor, elaMce "(slaSïiîarsko ïn me'đarsko blagey, 
marmelade, sadni sokovi îù sirupi. 

Sladkor '(pesni glaiäkor ta sla'dEör slađfiorne trstike) ; 
ne sme obsegati nikakih primesi. 
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-; i • .- : . J .. Clen 124. 
Škrobni sladkor, škrobni sirup in invertni sladkor 

ne smejo vsebovati: 
1; saharina in ostalih umetnih sladil; 
2. nikake primesi in onečiščenja (razen tistih pri

mesi, ki prihajajo iz dobivanja samega). 
/ Pri škrobnem sladkorju in škrobnem sirupu je; do

voljen dodatek največ.40ing žveplene kisline na 100g 
sladkorja ali sirupa. 

; ; Proizvodi, ki so močneje žveplani, se ne smejo pro
dajati za neposredno potrošnjo (konsum),. temveč se 
smejo uporabljati samo, za daljno priredbo živil z vidno 
označbo količine dodane žveplene kisline. Dodajati žvep-
lenò-kislino invertnemu sladkorju je prepovedano. 

Člen 125. 
Slaščice (slaščičarsko in medarsko blago) kakor tudi 

Sadje v sladkorju se ne sme barvati z barvami, ki so 
Škodljive za ljudsko zdravje. Primesi tvarin za doseganje 
večje teže, za zdravje škodljivih slàdil (saharin, dulcin 
itfl.). niso dovoljene. 

Clen 126. 
.;.. Prepovedano je prodajati skisano, plesnivo, z živalimi 

onesnaženo ali drugače pokvarjeno medarsko in slašči
čarsko blago. 

Clen 127. 
Medarsko in slaščičarsko blago se ne sme prodajati 

pod imenom, ki bi moglo-kupca zavesti v zmoto, t. j . pod 
označbo >medenjaki« je dovoljeno prodajati samo slašči
ce, ki so pripravljene z medom itd. 

"i""*"'t'v" ' '•.-. . : Clen 128. • • • , # ' • • 
Glede posod in orodja pri pripravljanju in prodaja

nju medarskega in slaščičarskega blaga veljajo določila 
flena 94, 

Clen 129. 
..Omoti, v katerih prihajajo slaščice v trgovino, kakor 

tudi papirji, ki služijo za podlago pri peki, morajo ustre
zati higienskim zahtevam. 

Clen 180, 
Pri pripravljanju marmelade je prepovedano upo

rabljati tvarine, ki vsebujejo Škrob, umetna sladila, 
Umetne sadne ekstrakte, za zdravje škodljive barve, erod
eva; z a zgoščevanje. . 

: ' Clen 131. 
Ako je marmelada pripravljena iz polsuhega ali su-

*ga, sadja, se mora to vidno označiti. 

.'•'-."-'. Clen 132. 
Prepovedano je prodajati razkrojene, plesnive mar

melade, razkrajajoče se marmelade ali marmelade, ki so 
MteČiggene' z organsko ali rudninsko nesnago, -

Clen 133* 
Prepoveäano Je dodajati rudninske kisline, umelne 

"ВДПе ekstrakte, umetna sladila ter -sredstva-za- копвег-
Wranje (razen sladkorja), sadnim esencam in esencam 
* sirupe in limonade. 

... Clenï3ï. ..',_• .'i.;.\ '. ' 

• ZaprìreHb'o, sirupov, ki nošijo.fcrie JEâîcega: sadja, se 
тав-uporabliati samo sok sadja in sladkorja. 

Za pripravljanje ostalih ' specialnih sirupov in.: gre
nadine, ogrejot itd.-se smejo uporabljati razen sladkor« ' 
nega sirupa samo tvarine, Tri so za pripravo potrebne^ 

Za pripravljanje specialnih sirupov se sme namesto 
pesnega sladkorja in sladkorja sladkorne" trstike üp'oräb-. 
ljati škrobni sirup tei škrobni in invertni sladkor. 

' ' ' : " Clen ШГ : '. " "'"'" '•'"•'' 

Sadni sokovi, esence ia sirupe in limonade ne 
smejo biti pokvarjeni in ne smejo imeti.za. zdravje, ne
varnih .rudninskih-in organskih nesnag. ' "•'."" -.....• 

Umetne kisline (sifoni, soda-vode) in limonade. " 

Clen 136. • • , ' • ' 

"Voda, ki se uporablja za pripravljanje '"umetnih 
slatin in limonad, mora ustrezati zahtevam čistev .pitne 
(studenčne) vode. 

Ölen 137.'' 

Dovoljeno je uporabljati za impregniranjei' vode 
samo čisto ogljikovo kislino (ogljikov dvokis). Ako se~ 
ogljikova kislina razvija na mestu samem,. potem jo. je 
dovoljeno razvijati samo iz kemikalij, ki" so - brez" arzena, 
razviti plin pa mora iti najmanj skozi dve pralici (po
sodi, v katerih sé plini očistijo). Kemikalije, ki služijo 
za razvijanje ogljikovega dvokisa, se morajo hraniti v 
posebnem prostoru. • ; '...' . v .i\ 

'''•"' •"-;-' c i e n ' ; i 3 8 . ' -v •.':•; V-'-•••'•'•$-y ^ _ 

Z označbo »limonada« j© treba razumeti pijačo, ki 
se dobiva z mešanjem umetnih-slatin s sadnimi sirupi, 
rastlinskimi sirupi, organskimi.kisMnami^ in: «seccami, 
nadalje z impregniranjem sirotke, mleka; itd. "z- oglji-

j kovo kislino s primesjo sladkorja ali brez nje. 

: ' . Clen 139. • ....;•;; V £ ' : •;--£. •'• 

Sladkor, sadni sirupi, esence: in sirup V'ki se lipe-: 

rahljajo pri pripravljanju limonade, morajo ustrezati 
zahtevam, navedenim v členu 123., 124., 133.г 134. in 135. 

. • . . • . - . ' . - v •••' .'.••.'•• Č l e n 1 4 0 ; • • • : - -••'••'.;• •[••*••. 

Prepovedano je uporabljati pri pripravljanju ïînio; 
nade: rudninske kisline, sredstva, ki povečajo penjenje, 
sredstva za konserviranje^za zdrav je. škodljive barve in 
umetna sladila' (saharin, dulcin iM.). Barvanje z neškod
ljivimi barvaini je dovoljeno. ' V ' 

.Vsa določila veljajo -tudi-za bonbone.-. • ' •• "•' • 

. Ölen Ш . , 

Limonade,.ki imajo ime kakega sadja, se 'emejo-pri
pravljati samo iz sadnega sirupa in umetnè kisiinp. 

. i::r.! _ Člen 142. • ,..:J , ; . ; ,>; : : . -• -
Umetne Kisline in limonade ne smefö- Btf moine, 

plesnive, smrdljive ali drugače pokvarjene; tudi ne 
smejo biti onečiščehe s•'• kovinskimi spojinami, ki ' so 
adravju nevarne, 

, Ölen 143, •._..-..• ; ' 

') Umetne kisline ïn limonade "sé emeïo' p¥o3aja!i samö 
y steklenicah. Na steklenicah se mora vidno označiti, 
firma tvornice in lastnika trgovine. 
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Steklenice tuje firme se ne smejo uporabljati, razen 
ako se ime in firma ne pokrije z novo etiketo. 

Člen 144. 
Prostori, v katerih se pripravlja umetna kislina ali 

limonada, morajo biti svetli, zračni, morajo imeti pod 
iz trdega materiala (cementa, betona, kamna), z dobrim 
odtokom za vodo. Ti prostori "se ne smejo rabiti za 
spalnice, za stanovanje, za pralnice in kuhinje. 

Vsaka tvornica mora imeti naprave, s katerimi se 
morejo prazne steklenice higiensko čistiti. 

Steklenice se morajo napolnjevati v največji snaž-
Dosti. 

Člen 145. 
Cevi in deli aparatov za dobivanje rudninskih vod, 

ki pridejo v dotiko ali skozi katere gre ogljikova kisli
na, smejo biti зато iz čistega kositra ter dobro poko-
eitrenega bakra in medi. 

Sestavni deli teh aparatov ne smejo biti iz svinca 
ali iz kovine, ki vsebuje svinec, razen posode, v kateri 
se razvija ogljikova kislina. 

Člen 146. 
Aparati za dobivanje rudninskih vod morajo bili oprem
ljeni z varno napravo proti nezgodam. 

Člen 147. 
Kovinske glave sifonakih steklenic, kolikor pridejo 

v dotiko z vodo, nasičeno z ogljikovo kislino, ne smejo 
vsebovati več nego 1% evinca. 

Obroči, ki služijo za zatvarjanje steklenic, morajo 
biti iz gume2 ki ne vsebuje svinca. 

Člen 148. 
Vse tvornice, ki se bavi jo s pripravljanjem umetne 

kisline in limonade, morajo prositi za pismeno privo
ljenje pristojnih nadzornih oblastev, v katerih področje 
epadajo. 

V prošnji je treba navesti in označiti vse prostore, 
ki služijo pri pripravljanju navedenih proizvodov. Nak
nadno adaptirane prostore je treba, pismeno prijaviti 
istim oblastvom. 

Člen 149. 
Ostale brezalkoholne pijače, ki ne spadajo med li

monade, brezalkoholna vina, brezalkoholna, sadna vina 
ali brezalkoholno pivo, ne smejo vsebovati rudninske 
kisline, sredstva za konserviranje (očuvanje) ter za 
zdravje škodljivih barv. 

Izmed organskih kislin so dovoljene: vinska, citron-
ska in mlečna, dokler je oksalna kislina prepovedana. 

Alkohola smejo vsebovati največ 1%. 

Člen 150. 
Te pijače ne smejo vsebovati umetnih sladil in mo

rajo imeti na vidnem mestu označbo >brzalkoholna pi
jača«; ta označba ne sme biti izpisana z manjšimi črkami 
nego trgovsko (izmišljeno) ime. 

DoIočilSj navedena v členu 141,- veljajo tudi za te 
tiijače. 

Pivo. 

Člen 162. 
Pivo, ki se daje v promet, mora biti zdn o ter za 

užitek ljudem prikladno. 

.Člen 163. 
Prepovedano je prodajati pivo: 
1. ki zavdarja ali ki je kiselkasto; 
2. ki je plesnivo; 
3. ki je motno, ki preostaja v sodu po točenju^ ali 

ki se prelije iz steklenic; 
5. ki je s pomočjo nedovoljenih sredstev konzervi

rano (salioilne, bencolne kisline, kalcijev ali natrijev 
bisulfat itd.). 

Člen 164. 

Škodljivo je pivo: 
1. ki vsebuje več nego, 0*016 grama žveplene kismm 

v enem litru ali je pripravljeno z raznimi sredstvi za 
konserviranje; 

2. ki ostaja v čašah gostov, oziroma pivo, ki se' 
meša s takimi ostanki; 

3. ki se preliva pri polnjenju čaš in steklenic, ozi
roma pivo, ki se meša s takim pivom; 

4. nevtralizirano pivo, čigar kislina se tiaredi z raz
nimi sredstvi neobčutna. 

Člen 155. 

Za pokvarjeno pivo se smatra: ...•: 
1. kislo pivo, oziroma pivo, ki kaže znake kurjenja; 
2. motno pivo\ odnosno pivo, ki oddaja zopern okus; 
3. pivoj ki ostaja po točenju v sodih. .. , 

ölen 156. 

Zdravju škodljivo, ozirorn^ajpokvarjeno pivo se mora 
uničiti. Ostalo pivo, ki ne ustreza gornjim določilorii, se 
mora odstraniti iz prometa in po možnosti uporabiti za 
napravo octa, oziroma se mora uničiti. 

Dišave. 

Č l e n 1 6 7 . • ••. • • >•:•.-,•• t.~. 

Vse dišave, ki prihajajo v trgovino, morajo biti pri
kladne za užitek ljudem ter ne smejo biti pokvarjene. 

Člen 158. -
Prepovedano je dišave potvarjaH, bodisi v zmletem,' 

bodisi v celem stanju. 

Člen 159. 
Prepovedano Je dišavam dodajati sredstva, ki pove-

čavajo njihovo težo. 

Člen 160. 
Prepovedano Je barvanje dišav z raznimi barvami, 

bodisi v. celem bodisi y zmletem stanju, 

И е и Ш , 
Prepovedano Je potvarrjati dišave •% raznimi njim 

eličnimi surogati ali eličnimi «proizvodi. 
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Ölen, 162. 

napovedano je prodajati,in potvoriti cimet s tako
zvanim ekstrahiranim cimetom. 

Clen 163. 

Dišave, ki ne ustrezaio tem predpisom, se morajo 
zapleniti in uničiti. . - . . • - . . • 

Ölen 164. 

,•- Trgovec mora hraniti originalne fakture p dišavah 
1er jih na zahtevanje izročiti oblastvu. 

Clen 176. , 
Potvorbe ali napačno označene vrste čaja se morajo 

zapleniti in uničiti. 

Kakao in čokolada. 

Člen 177. 
Prepovedano je prodajati kakao, ki je potvorjen z 

moko, kokosovimi lupinami, dekstrinom;. ali.-sličnimi 
sredstvi.'"; -, •-•.'•;.. •••:••••.. '• • ~ 

Clen 178. .:.r.. :•:-• 

Prepovedano je umetno bat vati kakao z raznimi 
barvami. • . . . . . . . . ; f ; • r . 

Clen, 179..;; . - : - .'•.-.,• Kava, . 

Clen 165. Prepovedano je prodajati rame surogate kakaóa z 
Prepovedano ie prodajati kavo v potvorjenem stanju, napačnimi označbami. 

Clen 180. 
Vsi razni surogati kakàóai тотајо imeti točiio označ

bo, iz česa izvimjo in koliko odstotkov imajo pravega 
kakaoa. 

ClenlSl1. 

Clen 166. 

Prepovedano je prodajati kavo v sirovem stanju, ki 
hi bila barvana a kakršnimikoli barvami. 

Clen 167. 

. .Prepovedano je prodajati kavinâ zrna pod takimi 
imeni ali označbami krajev, iz katerih ne izvirajo 

Clen 168; 

Prepovedano je prodajati razne surogate z označbo 
prave,kave. , 
'•'ХУ ' " ' Člen.169; 

Prepovedano je praženo kavo potvoriti s sličnimi ji 
SUTogati, in take surogate spravljati v promet kot kavino 
zrnje .".•••. 

. , Clen 170. 

f: : Potvorbe se morajo zapleniti in uničiti. 

• č a j . •;-••• 

Clen 171. 
' Prepovedano je čajno listje finejše vrste potvoriti z 

raznima primesmi slabše vrste, kakor tudi pridodajati 
pravemu čaju tuje listje ali že rabljeni čaj posušiti in 
nanovo, prodajati. 

• Člen 172, 
v Prepovedaao je čajnemu listju dodajati sredstva, e 

kfiterimi ве povečava njegova teža, 

Clen 173. 

Prepovedano je bafvanje čajnega listja z raznimi 
ttWövotyenimi barvami. ^ ; :" 

Clen 174. 
Prepovedano je prodajati razne surogate za čajno 

, Ustje. :•>: :;c-v. -:•'•••': " -•• , T" •'. "• "••'- , 
0'-'--_ • .•-;. .,:;. •,: člen 176. •:'•._ 

^iTrgoyeo шош hranitd fakturo o -čajnem lifltju, ki ga 
ЈОД^-Шсв^ Џт: jò.na zahtevanje pokazati nadzornim 
"Ч^ОМПг.'...-'-. '•:'•'] ' :. 

Čokolada, ki prihaja v.trgovinó^mora biti prikladna 
za užitek ljudem. ' . ' . ' ' . ' '/"'"'':.". "•'-/ 

: <•' :'Clehì82. ': /i"- •- •'"'""•"' 

Prepovedano je barvati čokolado z raznämi barvami, 
ki so škodljive i& zdravje. .'.._.,. : 

Clen 183. \-- - > " ' ' • • ' • •-"' ' ' 

Potvorbe se morajo zapleniti in uničiti. 

Ribe; г Ш inžabe. ' 

Clen 184. 
Na tržišče jè dovoljeno doniseli samo-take ribe, 

rake in žabe., ki so zdrave in prikladne1 za'užitek ljudem.-

Clen 1S5. 

Prepovedano je proâiàjati ' take ribe, rake In žabe, 
ki bi bile stare' in-smrdljive.г,-> . .•.->•<:-: -, > :-\ 

Clen 186. 

Prepovedano je dajatfv promet tako ribo, ki je bila 
ubita z dinamitom-ftli->5s idwgimi^raznesUiv'«kakor < tudi 
tako, -ki' bi bUa^taeir-qpljena- in »jeta z nedovoljenimi 
sredstvi. i 

.-., Ribe, ;ki- se nudi|o na-ppodajo,-se moisajo prodajati 
po teži, in.;t is^ s t ^ p ^ t n j ^ n a ..katerovcride riba* 
mora biti iz pletene žice z okenci po 1 cm". 

člen 188.' 
• •• .•-•'••..•.•.•.'.' : . ; : , ; " • ' : - - , - ••..-..-.;•••: ; ' • - ; v ?-r :'•/•„ 

..... Prepovedano,̂ $©»/.$!> £as№ prodaje polivati..tržišča :.x. 
vodo. Id služI za umivanje rib. r . 

. '©еп«Ш.; / 
Pri sekanju ribe se pporajo ostanki pospraviti in od

nesti s tržišča, Prevpoved& jo odpadke metati jod,ilop 
ali' v ïwsodôj v Шбгin^'iimivïjo fìbei',ч' ; ;'.'.':. ' , , T f 

tikaj,: .•' 
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Ribje копвегте. 

Öen 190. \ 

Prepovedano je prodajati take ribje konserve, ki so 
pokvarjene, stare in za užitek ljudem neprikladne, 

Ölen 191. 

Prepovedano je dajati v promet ribje kónserve, ki 
eo konservirane z raznimi eredetvi, ki eo škodljiva ljud
skemu organizmu. 

£ l e n 192« 

Prepovedano je prodajati ribje konserve, ki eo bar
vane z raznimi nedovoljenimi "barvami, zlasti z barvami, 
ki eo škodljive človeškemu organizmu. 

č len 193. 

Prepovedano je prodajati ribje konserve, spravljene 
9 škatlicah, ki vsebujejo več nego 3% svinca. 

Člen 194. 

- Prepovedano je prodajati ribje konserve, ki vsebu
jejo večje količine dišav z ostrim vonjem, ki imajo na-
men, da se prikrije razkrajanje m gniloba. 

; Člen 195. 

Prepovedano je dajati v promet ribje konserve, ki 
eo <v razkrajanju.' 

Člen 196. 

Vse ribje konserve morajo imeti označbo, katere 
vnete eo, in označbo, od katere firme prihajajo. 

Člen 197. 

Edbje konserve, ki ne ustrezajo tem določilom, se 
morajo p l e n i t i in uničiti. 

Kaviar. , 

Olen 198. 

Kaviar, ki prihaja v promet, mora biti svež in za 
užitek ljudem prikladen. 

; Člen 199. 

Prepovedano je potvarjati kaviar e sagom, oljem, 
bnljonom, pivom, njim suonimi potvorbamij kakor tudi 
z barvanjem itd. 

Člen 200. 

Prepovedano je prodajati tak kaviar, ki Je nenaravno 
kisel in žarkj to je v razkrajanju, ali plesniv. 

Člen 201, 

Kaviar, ki bi bu popačen ali ki bi bdi drugače po
kvarjen ter za' užitek in zdravje škodijiv, se mora zaple
ni« in uničiti. •"• • ; 

Droif ïnfcres. 

.. T.. : ölen 202. "_ 
V promet je dovoljeno dajati earn» take droži ali 

kvas, ki niso. potvorjene. 

Člen 203. 
Prepovedano je dajati v promet take droži ali kvas, 

ki so zmes pravih droži in pivskega kvasa. 

Člen 204. 
Prepovedano je dajati v promet tako vrsto droži, ki 

je potvorjena s škrobom. 

Člen 205. 
Prepovedano je dajati v promet take vrste droži. ali 

kvasa, ki so v nenormalnem vxetju ali v razkrajanju. 

Člen 206. 
Prepovedano je dajati v promet taka sredstva in 

preparate, ki naj bi bili surogat droži ali kvasa, pei so 
škodljivi za užitek ljudem. 

Člen 207. 
Prepovedano je drožem ali kvasu dodajati taka sred

stva, ki imajo namen povečati težo. 

Člen 208. 
Droži je dovoljeno prodajati samo v pekarskih pro-

dajalnicah ter v lokalih za prodajanje živil. V lokalih 
kake druge vrste je prepovedano prodajati, droži. 

Člen 209. 
Droži se morajo imeti poleti in pozimi na suhem 

kraju pod steklenim zvonom. 

Člen 210. " . ' T " , " " 
Droži se morajo izključno prodajati na tehtnicoj od« 

rezek pa se mora zamotati v pergamentni papir. 

Člen 211. \ 
Prepovedano je zamotavati odrezke droži v casniški 

papir. 
Člen 212. 

Droži, ki ne ustrezajo gornjim določilom, se morajo 
zapleniti in uničiti. v • ' 

•eet. 

Člen 213. 

Ocet, ki prihaja v trgovino, se deli na namizni ocet, 
ki mora imeti najmanj 4% ootove kisline, ocet z najmanj 
7—10% ootove kisline ter ootovo esenco, z najmanj 60% 
octove kisline. 

Člen 214 . .. *.','••,, 

Prepovedano je ocet ali octovp esenco barvati z bar
vami, ki sq zdravju škodljive. 

Člen 216. 

Prerwvedano Je dajati v promet ocet, ki: • ; ' ' ••. 
1. vsebuje razne usedline ali po' katerem plavajo 

octove glivice ali črviči; 
2. ki je potvorjen s svobodnimi rudninskimi kisli

nami, kakor tudi e tujimi organskimi aJi anorgaBskUni 
kislinami in yobce e sredstvi, ki SA mimi slična; ' r 
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3. ki ima tuj okus ali vonj; 
4. kateremu je dodan poper, paprika itd., njihov 

dodatek pa ni posebej označen; 
5. ki je barvan z raznimi barvami. 

Člen 216. 
Prepovedano je imeti ocet v takih posodah, ki so iz 

bakra, rumene medi, pa če so tudi to samo zapore ali 
pipe, kakor tudi iz zlitine, ki ima v sebi več nego 3% 
svinca. i 

Člen 217. 
Vse priprave, ki služijo pri prodaji octa, morajo biti 

v največji snažnosti in ne smejo služiti za nobeno drugo 
svrho. 

Člen 218. 
Potvorbe se morajo zapleniti in, kolikor se morejo 

uporabiti- za tehniške namene, se morajo prodati pod 
nadzorstvom pristojnih organov. 

Člen 219. 
Pod imenom vinskega octa se sme dajati v promet 

samo proizvod octovega vretja vina in vina od tropin, 
in sicer, ako ta proizvod ni pokvarjen in akp vsebuje 
najmanj 4% octove kisline. Določila členov 214. do 218. 
veljajo tudi za vinski ocet. 

Tehtnice, mere in priprave za merjenje. 

d e n 220. 
"- 'Vsë mere ter vobče vse naprave, ki služijo kot po

možno sredstvo za odmerjanje živil, morajo biti mero-
skušene in povsem snažne pri uporabi. 

...-. ••. '"• . Člen 221. 

Prepovedano je uporabljati razne priprave za mer
jenje za katerikoli drugi namen, nego za katerega je 
Priprava '. namenjena: 

Gostilne in krčme. 

Člen 222. 
, Vsaka gostilna ali krčma mora biti v največji snaž

nosti in redu. 
Člen 223. 

Prepovedano je pljuvati na pod; za to ee morajo v 
vsakem kotu namestiti pljuvalniki, ki se vsak dan snaž
no umijejo. Prepovedano je dovajati pse y lokale, 

Člen 227. 
Pribor, kakor, vilice, noži, čaiSe, steklenice, krožniki 

morajo bit v največji snažnosti,; v redu in nepoškodo
vani. 

Člen 228.' 

Člen 224. 
V vsaki gostilni ali krčmi mora biti viden napis: 

Strogo je prepovedano pljuvati na pod. 

člen 225. 
V vsaki Krčmi ali gostilni se mora pod vsak čas, ko 

H Migrò, snažna »miti« 

' L - » _J*w-iA 'Členi 228. 
•y, гШвв fasfoH BSöWtJp biti snažni. Hepolkaaie pojyriine 

1 8 П е в ф weak dao, о ј з а и ^ л ' ^ " ^ ^ 

Kuhinja mora biti v največji snažnosti in redu in v 

prepovedano je imeti v kuhinji odpadke in tkzv. pomije. 
Na oknih kuhinje morajo biti pritrjene mreže iz organ-
tina ali žice, da se prepreči dolét letečemu mrčesu (mu
he) v kuhinjo. V kuhinji ne sme nikdo epati, in v njej' 
se ne sme imeti nikaka obleka ali obutev. Pomije še ne 
smejo imeti v bližini kuhinje j temveč dalje od nje in, 
posoda za pomije mora biti dobro pokrita, dà ne za-
vdarja in da brani pristop : mùtyâin, 

Člen 229. 

Razno posodje, ki služi za pripravljanje jedil mora 
biti v največji snažnosti ter dobro glazirano. 

Člen 230. 
Prepovedano je uporabljati pri pripravljanju jedil 

bakreno, medeno ali cinkaeto. posodje, kakor 4udi nji
hove zlitine. Uporaba medenih posod za, priredbo tkzv. 
snega in možnarjev ni prepovedana, toda zahteva se,; da -
so nepokvarjene in snažne. Bakreno in cinkaeto posodje 
se sme uporabljati, ako je prevlečeno z ustrezajoče- pla
stjo kositra. f 

• Člen 231. ' ; : '' ; ' ;; / v: ' : ;: , . 
Pisoar ji in stranišča morajo biti čista in razkužena, 

stranišča za veliko ptrebo pa morajo biti zaklenjena, 
ključ pa mora biti na prikladnem in' vidnem mestu; 
vsak dan se morajo snažiti in razkuževati. 

Člen 232. 

Kleti morajo biti v največji snažnosti in redu, Pre-... 
povedano je imeti v kleti, v kateri se hrani vino, ie tudi 
druga živila. Ako je v kleti priprava za pomivanje sodov, 
mora biti klet betonirana. 

. .. Člen 283. 

Strežno osebje mora biti zdravoin snažno. Osebje 
se mora pred nastopom službe zdravniško pregledati in 
ta pregled se mora' obdobna ponavljati 

; Pregled trgovin sa živila. 

Člen 234. 

Trgovine z Živili morato biti zračne, svetle, snažne 
in proste vsakega mrčesa. V branjarijàh še né sme sta
novati, A. 

CfenŽSk " 

Prepovedano je y trgovinah ' z livfli, pušiti;. kako* ' 
tudi na gòd: pljuvati, : 

:"•' „. ^ . . ;.- Oeil235. 
Predmeti, И ïmajo neprijeten duh, kakor petrolej 

razne paste za čevlje, m№* Ш. se morajo, imeti ložeoe 
jod dcjifja»Шзак.уг-^^-.s.r.-- У;&*Г Z. ' : ^~: r —"'" ' ' " ; ' ; 
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Glen 237. 
Vee, "kar je izpostavljeno prahu In muham, pa služi 

takoj za hrano, se mora. začutiti s posebnimi napravami. 

Člen 238. 
. Prav tako se morajo zaščititi vsa taka živila, ki se 

lahko akvariju in ki postanejo hitro žarka. 

, Člen 239. 
Trgovine z živili se morajo dnevno snažiti od prahu, 

podi za umivanje éé : morajo dobro umiti, parkete pa 
dobro z oljem namazati. 

stavek, gornjega pravilnika glede pravice naredhi fov l 

do raareda.prl potovanju z ladjami, se mora dragi stav.ek 
četrtega odstavka § 10. omenjenega pravilnika črtati in 
nadomestiti z naslednjim: 

»Narednikom, gojencem podčastniških šol, orožnikom 
in vojakom pripada na železnici I II . razred potniškega 
vlaka, na ladjah pripada narednikom in gojencem pod
častniških šol II., orožnikom in vojakom pa najnižji raz
red«. . ,; '. 

G. d. št. 63.496/30. — Iz generalne direkcije državnih 
železnic. .' 

V Beogradu, dne 30. julija 1930. 

č len 240. 
Pr i slabem vremenu se jnora po podu posuti žago-

vinaj ki ee mora zvečer odstraniti. 

; : ; ! Ö l e n 2 4 1 . . • ; • • • • : • 

Prepovedano je razstavljati med vrati ali pred pro-
dajalnico eamo moko2 žito,' krompir, čebulo itd. 

Ölen 242. 
Živila, ki služijo takoj za jed, se morajo imeti v 

posebnih onmricah ali pod eteklenim zvonom ali pod 
mrežico iz žice, 

C l e n m ' " v 

Tehtnice, uteži in razne žlice, noži, kladviči, seki
rice, razne .pločevinaste mere, kakor tudi ves ostali pri
bor, ki služi pr i prodaji, mora biti snažen in služiti samo 
v ëyrho, za katero je namenjen. ' : 

Kazenska določila. 

Člen 244. 
Kdor se pregreši zoper določila tega pravilnika, se 

kaznuje po predpisih § 22. in 23. zakona o nadzorstvu 
nad živili, oziroma § 68. zakona o. notranji upravi. 

Člen. 245,., 
Ta pravilnik velja od dne razglasitve v »Službenih 

flovinahc ' '".,. 
S. broj. 10.691/80» 3. junija, 1930. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje 

'" ; '"' Nikola ÏPreka s. r. 

c . • . • • • • . . - 1 4 0 . • 

Pravilnik 
p brezplačni in znižani vožnji na železnicah 

in ladjah v državni eksploataciji.9 

Velja od dne 1. marca 1930. 
Da bi ee odstranilo piroiialovje, ki obstoja med dolo-

Čitom § 4.,^adnji odetavekj in.o^ločdilom § 10., četrti od-

'••- '"'* >Sluz1)ené nóvinè kraljevine Jügbälävije4 z dne 
12. avgusta 1980, St 1Ö2/LXVII, 

141. 

Na podstavi odstavka 3; člena 6. uredbe o povračilu' 
potnih in selitvenih stroškov civilnih državnih uslužben
cev št. 13.400/1. z dne 15. marca 1930. se predpisuje na
slednji 

Pravilnik 
o tere^^kem delu tehniških uslužbencev go

zdarske stroke.* • 
Člen 1. 

Terenska dela so vsa tista dela, ki se opravljajo ve
činoma na prostem; v manjšem obsegu in v zvezi ž nji
mi pa v improviziranih terenskih pisarnah. Taka dela so: 
vsakovrstno premerjevanje terena, gozdov, gozdnega zem
ljišča in lesnih produktov; ocena gozdov in zbiranje po
datkov za napravo gospodarskih in ekšploatacijskih na
črtov in programov, zbiranje podatkov za izdelavo regu
lacijskih projektov v področjih hudournikov in drugih 
projektov za vse gradbene naprave v obstoječih gozdovih 
in v gozdovih, ki se nanovo zasajajo, zbiranje podatkov 
za pogozdovanje goličav in kršnih tal« izvedbe,vseh grad
benih objektov in kultur v režiji, njihovo nadzorovanje, 
ako se vrše po podjetnikih; dela za izkoriščanje gozdov 
in gozdnih proizvodov in vsa druga, terenska dela, ki so 
sorodna s prej navedenimi deli. 
i Dnevnice za tako delo tehniških uslužbencev se raču
najo v zmislu odstavka 3. člena 6. uredbe o povračilu 
potnih in selitvenih stroškov civilnih državnih uslužben
cev št. 13.400/1. z dne 15. marca 1930. ' 

Č l e n 2 . ; . .:• .-,••••.• •. 

Za terenska dela po : sprednjem členu se ne smatrajov 
inspekcije terenskega dela, občasno nadzorstva, komisij- • 
ski pregledi, komisijske razprave glede ekspropriaoije, 
izločanja in obeleževanja, zemljišč za pogozdovanje, pre-
izkuševanje projektov in proračunov vseh vrst, kolavda-
cije in superkolavdacije, proučevanje posamezno ali v 
komisijah; to pa samo tedajj kadar se vsi ti posli oprav
ljajo izven kraja stalnega/Službovanja, oziroma i iven 

; kraja terenskega dela. Kot taka" še morajo smatrati tudi 
službena potovanja tehniških, uslužbencev izven kraja te

denskega dela. ••'.•.'.';£>•:'-:;-5 
Za take posle pripadajo njihovim'izvrševalcem, dr

žavnim uslužbencem gozdarske stroke, dnevnice У znjislu 

''-'••* >SluŽbene novine kraljevine Jügöslävife4friB;;jdne 
9, Julija 1930., St 153/LVII< ! •'""' ' •"• *r:*\ï'-л 
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odstavka, 1. in 2., člena 6., uredbe o povračilu potnih in 
selitvenih stroškov civilnih državnih uslužbencev št. 
13.400Д. z dne 15. marca 1930, 

Člen 3. 

Ta pravilnik stopi v veljavo na dan razglasitve v 
»Službenih novinah< in velja za vsa terenska dela, izvr
šena potem, ko je stopila v veljavo uredba o povračilu 
potnih in selitvenih stroškov civilnih državnih uslužben
cev štev. 13.400/1. z dne 15. marca 1980. 

V B e - g r a d u , dne 27. maja 1930. Št. 16.298. 
Minister za gozde in rudnike 

dr. Korošec s. r. 
Minister za finance 

Stanko Šverljuga s. r. 

11. Izpitna komisija. 

Člen 5. 
Izpitno komisijo tvorijo: en član svetovalnega odbora, 

ki ga določi odbor, upravitelj zavoda in pristojni šolski 
nadzornik. 

Člen 6. 
Izpitna komisija vodi zapisnik o svojem delu, ki s< 

vpisuje v glavno zapisno knjigo in ki ga podpisujejo vsi 
člani komisije in učitelj, ki je izpraševal učence. 

III. Izpraševanje učencev. 

Člen 7. 
Učenco iVjrašuje učitelj, ki je predaval gojencem 

tekom šolskega leta. Pravico do izpraševanja imajo tudi 
člani komisije. Šolski nadzornik je dolžan, da da vsake
mu gojencu vsaj po eno vprašanje. 

142. 

t Na osnovi čl. 9. uredbe o načinu vzgajanja v zavodih 
za vzgajanje[_dece_ in jnlaj|ih_ matóletmjiov in v zvezi в 
§ 451., odst. II., zakona o sodnem kazenskem postopku 
predpisuje minister pravde v sporazumu z ministrom za 
prosveto 

Pravila 
o polaganju izpita v ljudskih in višjih narod

nih šolah zavodov za vzgajanje dece 
in mlajših maloletnikov.* 

».;. • - I. Izpiti. 

Člen 1. 
Ob koncu vsakega šolskega leta se bodo vršili izpiti 

v vseh ljudskih in višjih narodnih šolah, ki so v zavodih 
za vzgajanje dece in mlajših maloletnikov« 

Člen 2. 
Izpiti se bodo vršili v dneh, ki jih' odredi ministrstvo 

tö prosveto na predlog posvetovalnega odbora, odnosno 
uprave zavoda, kjer ni odborov. 

Člen 3. 
Izpiti se bodo vršili na svečan način. Poleg izpitne 

komisije bodo navzoči tudi vsi učitelji zavoda in po mož
nosti elani svetovalnega odbora, predstavniki oblasti in 
človekoljubnih udružen j , dobrotniki sklada za učence in 
drugi javni delavci, ki se zanimajo za vprašanja dece, 

Člen 4. 
Izpiti v šolah" zavodov morajo podati jasno sliko o 

doseženem uspehu v dotičnem zavodu. Razen tega mo
rajo služiti krajevnemu prebivalstvu v viden dokaz o 
blagodejnem vplivu zavoda, da postane prebivalstvo pri
jatelj in sotrudnik zavoda kot človekoljubne in kulturne 
Ustanove v svojem kraju. 

, * »Slulbene novine kraljevine Jugoelavijec z dne 18. juli-
i» 1880, «. 161/LX. 

IV. Ocenjevanje učencev. 

Člen 8. 
Izpitna komisija mora oceniti vsakega učenca. 

Člen 9. 

Pri ocenjevanju učencev naj se upošteva: 
a) duševno in telesno zdravje gojenca; 
b) znanje, ki so ga prinesli v zavod; in 
c) čas šolskega pouka v vsakem zavodu. 
V. Ocenjevanje učnega in vzgojiteljskega osebja. 

Člen 10. 
Ob priliki opravljanja izpitov učencev se bo ocenje

valo tudi učno in vzgojiteljsko osebje. 

Člen 11. 

Strokovno oceno dela vseh učiteljev in vzgojiteljev, 
izvaja šolski nadzornik. 

Člen 12. 
Ocene učnega in vzgojiteljskega osebja se predlagajo 

ministrstvu za prosveto in ministrstvu za pravosodstvo, 

VI. Razstava šolskih del. 

Člen 13. 
V izpitnih dneh se bodo prirejale razstave ročnih del 

učencev, iz šolskega, rokodelskega in-kmetijskega pouka. 

Člen 14: 
V zvezi z razstavo se bodo prirejale za goste tudi 

prilične svečanosti z izbranim koncertnim sporedom, ki 
ga bodo izvajali učenci posameznih razredov ali celega 
zavoda. « 

VII./Nagrajanje učencev. 

Člen 15. 
Po končanih izpitih se bodo podeljevale najboljšim 

in najbolj marljivim učencem nagrade. 
Nagrade bodo tvorile knjige z izbranim čtivom za

bavnega in poučnega značaja. .-">*- '*>*- vv~ v 
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VIII. Učna izpričevala. 

Člen 16., 
Po zaključku izpitov bo pripravila uprava zavoda 

učencem šolska izpričevala, te pa jim bo izdajala po po-
Jrebi ali ob priliki, ko "izstopijo iz zavoda. 

IX. Sklepna odredba. 
Ta pravilnik >topi v veljavo in dobi obvezno moč z 

dnem, ko se objavi v »Službenih novinahc 
B e o g r a d, dne 10. julija 1930., Št. 66.768 P. 1982. 

Minister pravde: 
dr. M. Srškić s. r. 

Minister za prosveto: 
B. Maksimbvić s. r. 

143. 
V zvezi z razpisom ministrstva, za. notranje posle 

III. št 12297 z dne 10. III. 1930. ter'po izkazani po
trebi .predpisujem to4e: , 

Izpremembe in dopolnitve 
o pristojnosti za posle resora ministrstva za 
trgovino in industrijo I. štev. 36413/0 z dne 

4. decembra 1929.* 
V navodäih I. št.'36413/O z dne 4. 12.1929. se opušča 

T členu 2. zadnji odstavek, ki se glasi: 
»Po poslih svoje pristojnosti odločajo banske uprave 

• < itd. 
••:: V Beogradu, dne 21. julija 1930., I. št. 22192/0.; 

Minister za trgovino in 
industrijo 

Juraj Demetrović s. r. 

144. 

Razne objave iz „Službenih 
novink 

Številka 196 z dne 29. avgusta 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja -z dne 9. juli

ja 1930.: Napredovali 'so y 1.. skupino.. II. kategorije: 

* »Službene novine kraljevin© Jugoslavije«; z dne 
80. julija 1830, St. 171/LXV. 

. • • . . : ; • ' : ' • • . • • • • • . > - s ' 

Vaupotič Franja, učiteljica v Hočah, Novak Franja, 
učiteljica v Polju, Gregorič-Mandel j Angela, uči
teljica v Gornji Šiški, Rainer Josip, učitelj v Gornji 
Poljskavi, Ločičnik Amalija, učiteljica v Slovenski 
Bistrici, Okorn Regina, učiteljica v Radešu, Pre log 
Matilda, učiteljica v Murski Soboti, Kuhar Janko, 
učitelj v Crni, vsi dosedaj učitelji, odnosno učiteljice v 
2. skupini II. kategorije; v. 2. skupino II. kategorije: 
Ravter Amalija, učiteljica v Šoštanju, Černovšek-
Tomažič Marija, učiteljica v Hočah, Kerb ler-Cesar 
Antonija, učiteljica v Ptujski gori, J e l e n Janez, vero-
učitelj v Mostah, Dragan-Stanovec Ljudmila, uči
teljica v Ljubljani, Preže l j Marija, učiteljica v Sostri, 
vsi dosedaj učitelji, odnosno učiteljice v 3. skupini II. ka
tegorije; . 

Številka 197 z dne 30. avgusta 1930.: 
Odlok ministrstva za kmetijstvo z dne 31. julija 19o0.; 

Postavljena sta po službeni potrebi: za višjega veterinar
skega pristava v 7. skupini I. kategorije v Soko Banji 
Šr ibar Maksim, višji veterinarski pristav v isti skupini 
in kategoriji pri sreskem načelstvu v Kočevju; za višjega 
veterinarskega pristava v 7. skupini I. kategorije v Pre
val jah ' K o 1 e n c. P a v 1 e, višji veterinarski pristav v - isti 
skupini in kategoriji' s sedežem v Dravogradu. 

Številka 198 z dne 1.-septembra 1930.: •• ••••. •••••>. •; 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28; avgu

sta 1930.: Zaradi daljšega bivanja ministra za trgovino 
in industrijo gosp. Juraja Demetrovića v inozemstvu se 
postavlja za njegove odsotnosti,'kot, njegov inamegtajk 
gosp. dr. Shvegel Ivan, minister brez. portfeUa^ 

Ukaz Njegovega.' Veličanstva kralja z ,flne 30. Juli
ja 1930.: Postavljen je po službeni potrebi'za vet$rin.ar-
skega svetnika pri sreskem načelstvu v Ljuwjfni >•? 
6. skupini I. kategorije dr. J e d l i č k a Viljem, Vd&{&>. 
narski svetnik v isti skupini in kategoriji pri sreskem 
načelstvu v Ptuju. /:••':• 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 13. .avgu
sta 1930.: Napredoval je; za tajnika, v 6. skupini I. kate
gorije pri uradu za pospeševanje obrti v.Ljubljani fero-, 
zovič Ivan, pristav istega urada v 7. skupini L kate
gorije. 

Odlok ministrstva za finance z dne 9. avgusta 1Ç30.: 
Za stalnega je potrjen Vauppt Lovro, davčni pripravnik, 
v 6. skupini II. kategorije pri davčni Upravi v Krškem, 
in postavljen za pomožnega davkarja v 4. skupini II. ka
tegorije pri isti upravi. , 

List, ki ga je dovoljeno uvažati in razširjati. Z odlo
kom ministrstva za notranje posle z dnelB. avgusta 1930., 
I. br. 24934, je dovoljeno uvažati v našo drŽavo la raz-' 
širjati v njej list »Wiener neueste Nachrichten*, ki izhaja 
X nemškem jeziku na Dunaju. 

± 

izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert y LjuhliaoL 
Slaka in nalaga; ©flkama »Merkur.« s JJubljanij oj«n predstavniki Cfaß« Michalak « Uubljaoi, ', 



Poitolna plafona т gotoM. 

K R A L J E V I N A J U d O S LAVI JA 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

24. kos. V LJUBLJANI, dne 10. septembra 1930. Letnik I. 
V S E B I N A : 

145. Zakon o izpremembah in dopolnitvah v zakonu o narodnih 
äqlah z dne 5. dec: :nbra 1929. 

14€. Pravilnik o posebni izobrazbi strokovnjakov za živila. 
147. -Popravek v zakonu o odmerjanju in pobiranju doklad na 

neposredni davek trgovskih, industrijskih in obrtnih 
zbornic. 

148. Popravek v zakonu o izrednem kreditu za organizacijo iz
voza deželnih pridelkov. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

145. 

m ' 
ALEKSANDER L, 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za prosveto in po zaslišanju predsednika Našega ministr
skega sveta 

Zakon 
o izpremembah in dopolnitvah v zakonu 
o narodnih šolah z dne 5. decembra 1929.* 

§ L 

§ 4 3 . se izpreminja in se glasi: 
"Verski pouk je obvezen za_ree_jpriznanejveroizpja-

Vedi. ~~" ~~ 
Verski pouk vršijo pri pripadnikih svoje vere, kra

jevni duhovniki ali njihovi duhovni namestniki. Radi 
imenovanja ali odpusta jih predlaga banskim upravam 
Pristojna cerkvena oblast. Dotična občina jim sme v ta 

namen podeliti gotovo nagrado. Potrebno pa je, da so 
državljani kraljevine Jugoslavije. 

V primeru njihovega službenega ali drugega zadržka 
lih mora nadomeščati učitelj dotične šole, če je njihove 
v ere. Na predlog pristojne cerkvene oblasti sme biti ta 
*amena tudi trajna. 

Ce pristojna cerkvena oblast ne poskrbi za verski 
pouk in • ne stavi potrebnih predlogov za imenovanje 
veroučiteljev, bosta izdala na prošnjo prizadetih potrebne 
odredbe bonska uprava in ministrstvo za prosveto. 

V Šolah, v katerih bi imeli najmanj 20 tedenskih ur 
* najmanj 20 učenci v. vsakem razredu ali oddelku, se 

i ;. * »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 11. Juli-
* »80, Џ ШЈДОП. 

149. Odredba o ustanovitvi zdravstvenih občin v področju Drav
ske banovine. ' 

150. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz računsko-
blagajniške službe za banovfcske uradnike pri kraljevski 
danski upravi Dravske banovine. 
Razne objave iz »Službenih novin«. 

smejo nastaviti tudi posebni veroučitelji. Nastavlja jih 
minister za prosveto iz vrst kandidatov, ki so dovršili 
bogoslovne študije in mu jih predlaga pristojna cerkvene 
oblast. • 

Učitelji verouka pa najsi bodo nameščeni kot urad
niki ali ne, se morajo pri svojem šolskem delu ravnati 
istotako kot ostali učitelji pò šolskih zakonih in končno 
tudi po šolskem in učnem redu. 

Učitelje verouka sme minister za prosveto na pred
log banske uprave odpustiti iz službe, če ne ustreza njih 
delo v šoli pedagoško-metodičnim načelom ali pa, če njih 
obnašanje v šoli in zunaj nje ni v soglasju s splošnim 
namenom narodnih šol. O vsaki taki odločitvi mora vedno 
obvestiti tudi pristojno cerkveno oblast. 

Učni načrt in program iz verouka predpisuje mini
ster za prosveto v sporazumu z vrhovni nT predstavni
štvom dotične konfesije za kraljevino Jugoslavijo (za 
katolike: predsedništvo škofovskih konferenc). 

Predsednik pristojne cerkvene oblasti sme enkrat na 
leto nadzirati poučevanje verouka. 

§2. 

V § 68. pa doda nov odstavek, ki se glasi: 
Zunaj šole smejo biti učenci narodnih šol člani ver

skih udruženj svoje verske zajednice. 

§3. 

V § 69. se doda nov odstavek, ki se glasi: 
Ta odredba se ne nanaša na cerkvene slovesnosti in 

verske obrede učencev. 
§4. 

V § 71. se doda po drugem nov odstavek, ki sa 
glasi: 

Na predlog odposlancev ministra za prosveto, ki so 
prisostvovali diplomskemu učiteljskemu izpitu na zaseb
nih učiteljiščih, bo minister za prosveto nostrificiral 
diplome tudi učiteljskim kandidatom iz teh šol. Kan
didat s tako diplomo sme biti nameščen za učitelja držav
ne narodne šole. 
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§5. 
V § 72. se doda nov odstavek, ki se glasi: 
Za stalnega veroučitelja se imenuje začasni vero-

uČitelj, ki položi poseben veroučiteljski strokovni državni 
izpit, za katerega bo predpisal program minister za pro-
aveto v soglasju z vrhovnim predstavništvom dotične 
konfesije v kraljevini Jugoslaviji (za katolike: predsed-
ništvo škofovskih konferenc). 

§6. 

V podaljšani točki 5. v § 78. se doda novo vrinjeno 
besedilo, ki ве glasi: 

to bo odredil minister za prosveto y sporazumu s 
predstavništvi vseh priznanih veroizpovedi v državi (za 
katolike predsedništvo škofovskih konferenc) in v so-

; . § 7 . 
"glasju s predsednikom ministrskega sveta. 

V podaljšanem poslednjem odstavku v § 81. se doda 
nov stave k, ki se glasi: 

Za to odobrenje ni treba zaprositi za posle cerkve
nega pevca in organista, toda ti se ne smejo opravljati 
na škodo redne učiteljske službe. 

§8. 
Na koncu § 114. se doda nov odstavek, ki se glasi: 
Nadzorstvo, omenjeno v točki 6., je disciplinskega 

značaja. To nadzorstvo se ne nanaša samo na verski 
pouk. 

§ 9 . 
Na koncu § 157. se doda nov odstavek, ki se glasi: 
Odredbe tega in prejšnjega paragrafa se ne nanašajo 

na verska udruženja. 
§ 10. 

Na koncu § 168. se doda nov odstavek, ki ве glasi: 
Te odredbe se bodo izvedle V sporazumu 8 pristojno 

eerkveno oblastjo. 
§11. 

Ta zakon stopi v veljavnost in dobi obvezno moč, ko 
8e objavi v >Službenih novlnahc * 

Priporočamo Našemu ministru za prosveto, da ta 
zakon objavi, vsem Našim ministrom, da skrbijo za nje
govo izvedbo, oblastim zapovedujemo, da se po njem rav
najo, vsem in vsakomur pa, da se mu pokoravajo. 

V Topoli, dne 7. julija 1930. 
Aleksander s. r. 

Minister za prosveto: 
Boi. 2. Maksimovié s. r. 

Videl 
in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata 

minister pravde: 
dr. M. SrSkié s. r. 

Predsednik' 
ministrskega sveta 

minister za notranje posle, 
častni adjutant Nj. V. kralja 

divizijski general: 
P.Zivkovié e.r, 

Uredbe osrednje vlade. 
146. 

Na podstavi § 6. zakona o nadzorstvu nad živili pred
pisujem 

Pravilnik 
o posebni izobrazbi strokovnjakov za živila.* 

§ i. 
Za posebne strokovnjake za pregled živil se smatrajo 

kemiki, ki dokažejo s posebnim izpričevalom, da so uspo
sobljeni za to službo. 

To izpričevalo izdaja ministrstvo za socialno politiko 
in narodno zdravje na podstavi opravljenega teoretskega 
in praktičnega_izpita v centralnem higienskem zavodu y 
BeogrïduTaïi v Solila narj)<toqjd£avje_ y Zagrebu. 

§ 2. 

Kandidati za strokovnjake za pregled živil vložijo 
kolkovffne prošnje za izpit po higienskem zavodu, na 
čigar področju želijo vršiti svojo službo z označbo, v 
kateri izmed ustanov iz odstavka 2. § 1. želijo opraviti 
izpit. 

Prošnji se priložijo: 
1. diploma o opravljenem sklepnem izpitu na tehnk 

ški ali filozofski,fakulteti iz kemijske stroke; 
2. potrdilo o posečanju predavanj in vaj: 
a) iz kemije živil s poznavanjem blaga in tehno

logije teh živil; 
b) iz uporabljene mikroskopije*, 
3. potrdilo o dveletnem praktičnem delu v zavodih 

ali laboratorijih za pregled živil v državi ali v ino* 
zemstvu. 

; § 8. 
Higienski zavod pošlje prošnje z vsemi prilogami 

zavodu, pri katerem želi' kandidat delati izpit, 

! §4, 

Direktor ustanov iz odstavka 2. § 1. določi dan izpita, 
o čemer obvesti kandidata in izpraševalno komisijo. 

§ 5 . . " 
Izpraševalno komisijo tvorijo direktor ali njegov na* 

mestnik kot predsednik in dva strokovna člana, od katerih' 
je eden profesor tehnologije živil ali kake sorodne stroke 
na univerzi, drugi pa šef odseka za pregled živil v 
dotičnem zavodu, zapisnikarja določi direktor izmed 
svojega osebja. 

Člane izpraševalno komisije in njihove namestnike 
imenuje za tri leta minister za socialno politiko ID 
narodno zdravje na predlog pristojnega direktorja, 

§ 6 . 

Izpit je praktičen in teoretski. Teoretski izpit se 
opravlja po praktičnem, najdalje v roku meseca dni. 

.~.«*«S 1? 2 b^ e n o v I n e kraljevine JugoelaviJeC'Z dne 27. mal» 
1930,, 8t. 118/XLIII, 
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Praktični izpit sestoji:, 
1. iz kvalitativnih in .kvantitativnih analiz enega ali 

več živil ali predmetov obče uporabe po zakonu o nad
zorstvu nad živili ; 

2. iz mikroskopskega pregleda vzorcev rastlinskih 
živil; 

3. iz navadnega bakteriološkega pregleda živil. 
Praktični izpit lahko traja največ šest dni ter je treba 

izbrati take naloge, da se lahko izvedejo v tem roku. 
Kandidat izroči po izvršenih analizah predsedniku izpra-
ševalne komisije izčrpni referat o svojem delu s sklep
nim strokovnim mnenjem. 

Pismeni referat ocenjujejo vsi člani komisije. 

§7. 

Teoretski izpit je usten in obsega: 
1. tehnologijo živil in poznavanje blaga; 
2. analizo, oceno in mnenje o živilih in predmetih 

obče uporabe; 
3. osnovne pojme bakteriològije in parazitologije 

(vode, mleka, moke itd.); 
4. osnovne pojme higiene (prehrana, voda, zrak, 

obleka, obutev itd.); 
6. poznavanje zakonodajstva in predpisov o živilih, 

kakor tudi zakona o notranji upravi in zdravstveni službi. 
' Ustni izpit iz vsakega predmeta traja 20 do 45 minut.. 

§ 8 . . , . 

Praktični izpit, kakor tudi vsak teoretski predmet se 
ocenjuje posebej takoj po izvršenem izpitu z ocenami 
l do 5. 

Kandidat je opravil izpit, ako nima niti ene slabe 
ocene. 

Kandidat, ki je ocenjen s tremi slabimi ocenami ali 
? eno slabo oceno iz teoretskega in slabo oceno iz prak
tičnega izpita, mora ponoviti celi izpit, drugače ponavlja 
«amo tiste predmete, iz katerih ni zadostil na izpitu. 

Izpit se lahko ponovi najmanj po treh mesecih, po
navlja pa se lahko trikrat. Kdor niti tretjikrat ne opravi 
izpita, se ne more več pripustiti k izpitu. 

O opravljenem izpitu obvesti direktor ustanove po 
odstavku 2. § 1. ministrstvo za socialno politiko in 
narodno zdravje in mu pošlje izpitni zapisnik in ocene 
komisije v poverjenem prepisu, izvirnike pa hrani pri 
sebi. Na podstavi tega zapisnika izda ministrstvo diplomo 
ter pobere predpisano takso. 

§ 9 - ' 
Za izpit se položi obenem s prošnjo po 150 Din za 

Pristojbino za vsakega člana komisije in 60 Din za zapis
nikarja. Tudi za ponovne izpite se plača ta pristojbina. 
Za. delne" izpite BÖ plača polovica pristojbine. 

§10. 

Kemiki, ki delajo, preden stopi ta pravilnik v velja
vo, že dve leti na kemijskih oddelkih higienskih zavodov, 
V državnih kemijskih zavodih ali v zdravstvenih domovih 
*li v «ličnih občinskih uetanòyah .pri preizkuševanju živil, 
fanajo brez izpita pravico do naziva, strokovnjakov za 
živila in do predpisane diplome, 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi t 
»Službenih novinah«. 

V B e o f, r a d u, dne 17. maja 1930., S. št. 11435. 
Minister za socialno politike 

in narodno zdravje: ' 
dr. M. Drinković s. r.* 

147. 

Popravek 
v zakonu o odmerjanju in pobiranju doklad 
na neposredni davek trgovskih, industrijskih 

in obrtnih zbornic* 
V zakonu o odmerjanju in pobiranju doklad na ne-

posredni davek trgovskih, industrijskih in obrtnih zbor
nic, ki je objavljen v »Službenih.novinah« z dne 11. juli
ja 1930., št. 155/LVIII, »Službeni list< z dne 20. avgusta 
1930., št. 100/19,' sta se urinila naslednja pogreška: 

1. § 1., točka 1., v tretji in četrti vrsti od zgoraj stoji 
po besedah odmeriti doklado »na osnovi davka«, stati pa 
mora »na osnovni davek«. : 

2. § 7., točka 4., v drugi vrsti od zgoraj stoji po be
sedi neposredno »Samo zbornice«, stati pa mora »zbor
nice same«, kar se s tem popravlja. 

Št. 80072/1 V. — Iz ministrstva za financé — Oddelek 
za carino; v Beogradu, dne 9. avgusta 1930. 

><m*m 

148. 

Popravek 
v zakonu o izrednem kreditu za organizacijo 

izvoza deželnih pridelkov.*? 
V zakonu o izrednem kreditu za organizacijo izvoza 

deželnih pridelkov v št. 95/XXXVII »Službenih novin« i 
dne 28. aprila 1930. je pogrešno natisnjeno v § 7., odet. l.i 
»ki se uporabi«, dočim mora stati: »ki se ne uporabi« 
kar se s tem popravlja. 7 

V Beogradu, dne 17\ maja 1930., št. 15002/0. -
Iz ministrstva za trgovino in industrijo. 

Banove uredbe. 
149. 

Odredba 
o ustanovitvi zdravstvenih občin v področje 

Dravske banovine. 
Na osnovi §§ 2., 8. in 18. zakona o zdravstveni! 

občinah z dne 27, II.-1930. (Uradni list Dravske banovini 
z dne 18. 3. 1930. — kos 41.), in po zaslišanju banskegi 
" * i . . . . 

.' ' * »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 12. a* 
gusta .1930., St. 182/LXVIL 

** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 22. mal 
1930, št. 115/XU V 
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sanitetnega svetr odrejam ustanovitev, jle:' .čili zdravstve
nih občin: —• """• """ 

Člen L. 

Samostalne zdravstvene občine. 

V smislu § 2., prvi odstavek navedenega zakona so 
Bamoatalne zdravstvene občine: 

1. Ljubljana, mesto; 
2. Maribor, mesto; 
3. Celje, mesto; 
4. Ptuj, mesto; 
5. Jesenice, mesto; 
6. KrSko, upravna občina; 
7. Trbovlje, trg; 
8. Vrhnika, trg; 
9. Šmihel-Stopiče, občina; 

10. Celje-okolica, občina; 
11. Moste p. Ljubljani, občina; 
12. Vič p. Ljubljani, občina. 
Po odobrenem sklepu občinskega odbora in na osno

vi §_2., drugi odstavek, je postalo samostojna zdravstve
na občina 

13. Novo mesto, mesto. 

Člen 2. 

Združene zdravstvene občine. 

Na osnovi določil § 3. in 18. navedenega zakona se 
ostale občine spoje v sledeče združene zdravstvene obči
ne s spodaj navedenim okolišem in sedežem: 

' V srezu Brežice. 

1. Bizeljsko s sedežem na Bizeljskem, z občinami: 
Bizeljsko, Bojsno, Kapele, Pišece; IV. kraj. razred. 

2. Brežice s sedežem v Brežicah in z občinami: 
rArtiče, Brežice, Cerklje, Čatež (iz sreza Krško), Gaber je, 
Globoko, Loč, Mihalovec, Mostec, Pleter je, Bigonce, Sela, 
Zakot; II. kraj. razred. 

3. P l a n i n a s sedežem na Planini, z občinami: Dobje 
'(srez Šmarje), Golobinjek, Jurklošter (srez Laško), Loke 
(srez Šmarje), Planina, Planinska vas (srez Šmarje), 
Presečno (srez Šmarje) in Št. Vid p. Planini (srez Šmar
je); IV. kraj. razred. 

4 .Ra jhenburg s sedežem v Rajhenburgu, z obči
nami: Anže, Arneško, Bianca (brez vasi Brezovo, Žiger-
ski vrh, Pečje, Canje), Gorica, Mrčna sela, Rajhenburg, 
Raztez, Senovo, Stolovnik, Veliki Kamen, Videm; III. 
kraj. razred. 

5. Sevnica e sedežem vSevnici, z občinami: del 
občine Bianca (vasi Brezovo, Canje, Pečje, Zigerski vrh), 
Boštanj (srez Krško), Sevnica, Zabukovjej II, kraj. razred. 

V sreza Celje« 

6. Polzela s sedežem na Polzeli, z občinami: Bra-
slovče, Gomilsko, Polzela, Šmartno ob Paki (iz sreza 
Gornjigrad); II. kraj. razred. 

7. Št. J u r i j ob J u ž n i žel. s sedežem Št. Jurij ob 
južni žel.; z občinami: Dramlje, Kalobje, Slivnica, Sv. Ju
rij ob j . ž. trg, Sv. Jurij ob j . ž. okolica, Sv. Rupert; I. kraj. 
razred. 

8. Sv. Pave l p r i PreKolde, fl sedežem Sv. Pavel 
pri Preboldu, z občinami: Grajska vas, Marija Reka, 
S^PaveJ g£i Preboldüä II« kraj, razjed* 

9. .Teharje, s sedežem na Teharjih, z občinami: 
Sv. Lovrenc pod Prožinom, Svetina, Teharje; L kraj. 
razred. 

10. Vojnik, s sedežem v Vojniku, z občinami: Do
brna, Frankolovo, Nova cerkev, Škofja vas, Višnja vas, 
Vojnik in Sv. Martin v Rožni dolini; I. kraj. razred. 

11. Vransko, s sedežem na Vranskem, z občinami: 
Prekopa, Sv. Jeronim, Sv. Jurij ob Taboru, Vransko; 
II. kraj. razred. 

12. Žalec, s sedežem v Žalcu, z občinami: Griže, 
Gotovlje, Petrovce, Sv. Peter v Sav. dolini, Velika Pire-
Sica, Žalec; I. kraj. razred. 

V srezu Čabar. 

13. Čabar, s sedežem v Čabru, z občinami: Čabar, 
Gerovo, Plešce, Prezid in Draga, Osilnica, Trava (iz sreza 
Kočevje); IV. kraj. razred. 

V srezu. Dolnja Lendava. / 
14. Beltinci, s sedežem v Beltincih, z občinami*. 

Beltinci, Bratonci, Brezovica, Črenšovci, Dokležovje, 
Dolnja Bistrica, Gančani, Gomila, Gornja Bistrica, Iža-
kovci, Lipa, Lipovci, Melinci, Odranci, Rankovci, Srednja 
Bistrica, Trnje, Žižki, Turhišče; III. kraj. razred. 

16. Dubrovnik, s sedežem v Dobrovniku, z obči
nami: Bogojina, Bukovica, Dobrovnik, Filovci, Genterovci, 
Ivanci, Kamovci, Kobilje, Motvarjevci, Nedeljica, Radmo-
žanci, Strehovci, Žitkovci; III. kraj. razred. 

16. Dolnja Lendava, s sedežem v Dolnji Lendavi, 
z občinami: Banuta, Čentiba, Dolga vas, Dolina p. Len
davi, Dolnja Lendava, Gaberje, Hotiza, Kapca, Gornji 

i Lakoš, Dolnji Lakoš, Mala Polana, Mostje, Petišovci, Veli
ka Polana; II. kraj. razred. 

V srezu Gornjigrad. 

17. G o r n j i g r a d, s sedežem v Gornjemgradu, z obči
nami: Bočna, Gornjigrad, Nova Štifta; III. kraj. razred. 

18. Ljubno, s sedežem v Ljubnem, z občinami: 
Ljubno, Luče, Solčava; IV. kraj, razred, 

19. Mozirje, s sedežem v Mozirju, z občinami: Ko-
karje, Mozirje okolica, Mozirje trg, Rečica;, III. kraj. 
razred, 

V srezu Kamnik. 
20. Domžale, s sedežem v Domžalah, z občinami: 

Depala vas, Domžale, Dragomelj, Ihan, Jarše, Loka p. 
Mengšu, Mengeš, Rašica, Trzin, Vir; I. kraj. razred. 

21. Kamnik, s sedežem v Kamniku, z občinami: 
Bistričica, Gozd, Homec, Hruševka, Kamnik, Kaplja vas, 
Klanec, Križ, Loke v Tuhinju, Mekinje, Mlaka, Moste, 
Motnik, Nasoviče, Nevlje, Paloviče, Podgorje, PodhruSka, 
Radomlje, Stranje, Suhadole, Smarca, Šmartno, Špitalič, 
Tunjice, Vodice, Volčji potok, Zgornji Tuhinj, Županje 
njive; I. kraj. razred. 

52. Brdo, sedež Lukovica, z občinami: Blagovica; Bre
zovica, češnjice, Dob, Drtija, Krašnja, Krtina, Lukovica, 
Moravče, Peče, .Prevoje, Rafolče, Zlato polje; III. kraj, 
razred, 

V srezu Kočevje. 
23. F a r a p r i Kostelu, sedež Fara pri Koefelu, г 

občinami: Banjaloka, Briga, Fara, Novi Lazi; IV. kraj. 
razred. 

24. Kočevje, sedež Kočevje, z občinami: Borovec, 
črni DQtok, Gotenica, Kočevje, Knežja lipa, Koče, Kopriv-
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oik,- Kočevska reka, Livold, Mala gora, Mozelj, Nemška 
loka, Polom, Stari log, Stara cerkev, Spodnji log, Zeljne; 
I. kraj. razred. 

25. R i b n i c a , š sedežem Ribnica, z občinami: Dane, 
Dolenja vas, Jurjevica, Ribnica, Struge, Sušje, Velike 
Poljane; I. kraj. razred. 

26. S o d r a ž i c a , s sedežem v Sodražici, z občinami: 
Gora, Loški Potok, Sodražica; IV. kraj. razred. ' 

27. V e l i k e L a š č e , s sedežem v Velikih Laščah, z 
občinami: Kompolje, Lužarje, Podgora, Rob, Sv. Gregor, 
Turjak, Velike Lašče, Videm; III. kraj. razred. 

V srezu Konjice. 

28. K o n j i c e , s sedežem v Konjicali, z občinami: 
Bezina, Bezovica, Konjice trg, Konjice okolica, Grušovje, 
Stranice, Tepanje, Vrhole, Zreče; II. kraj. razred. 

29. Loče, s sedežem v> Ločah, z občinami: Laže, 
Loče, Sv. Jernej, Tolsti vrh, Zbelevo, Ziče; III. kraj. 
razred. 

30. O p l o t n i c a , s sedežem v Oplotnici, z občinami: 
Kot, Okoško, oplotnica, Padeški vrh, Sv. Kunigunda; 
IV. kraj. razred. 

31. V i t a n j e , s sedežem v Vitanjih, z občinami: Bre
men, Ljubnica, Paka, Skomarje, Šp. Dolič, Vitanje; IV. 
kraj. razred. 

V srezu Kranj. 
32. C e r k l j e , s sedežem v Cerkljah, z občinami: 

Cerklje, Lahpviče, Šenčur, Velesovo, Voglje, Zalog; 
II. kraj. razred. 

33. K r a n j , s sedežem v Kranju, z občinami: Hrastje, 
Krapj, Mavčiče, Naklo, Predoslje, Smlednik, Stražišče, 
Sv. Jošt; I. kraj. razred. 

35. Škof ja Loka, s sedežem v Škof ji Loki, z obči
nami: Škofja Loka, Stara Lóka, Sora, Žminec; I. kraj. 
razred. 

36. T r a t a n a d Škof jo Loko, s sedežem v Trati, 
z občinami: Javorje, Oslica, Poljane, Trata, Žiri; III. kraj. 
razred. l 

37. Trž ič , s sedežem v Tržiču, z občinami: Kovor, 
Križe, Sv. Ana, Sv. Katarina, Tržič; I. kraj. razred. 

38. Ž e l e z n i k i , в sedežem v Železnikih, z občinami: 
Selca, Sorica, Železniki; II. kraj. razred. 

V srezu Krško. 

39. K o s t a n j e v i c a , s sedežem v Kostanjevici, z 
občinami: Kostanjevica, Sv. Križ, Sv. Jernej; II. kraj. 
razred. 

40. M o k r o n o g , s sedežem v Mokronogu, z občina
mi: Mokronog, Škocijan,' šmarjeta, Št. Rupert, Trebelno, 
Tržišče; II. kraj. razred. 

45. Vi šn j a g o r a , s sedežem v Višnjigori, z obči
nami: Bukovica, Češnjice, Dedni dol, Dol. Draga, Gorenja 
vas, Hudo, Kriška vas, Krka, Leskovec, Luče, Muljava, 
Podboršt, Polica, Prapreče, Radohova vas, Stehanja vas, 
S.t. Vid, Temenica, Velike Peče, Veliki Gaber, Višnjagora, 
Zagorica, Zaljna; I. kraj. razred. 

46. Z a g o r j e , s sedežem v Zagorju, z občinami: 
Kandrže, Kolovrat, Konj, Kotredeš, Ržiše, šfcLampert, 
Zagorje; I. kraj. razred. 

V erera Logaiee. 
\ 

47. C e r k n i c a , s'sedežem v Cerknici, z občinami: 
Дедплје^ Cerknica, Rakek, Št. Vid; I. kraj. razred. 

I 48. L o g a t e c , s sedežem v Logatcu, z občinami; 
Dolenji Logatec, Gorenji Logatec, Hotederšica, Planina, 

I Rovte; II. kraj. razred. 
i 49. Lož, s sedežem v Ložu, z občinami: Bloke, Lož, 

Staritrg; II. kraj. razred. 

V srezu Ljubljana-okolica. 

50. D o b r o v a , s sedežem v Dobrovi, z občinami: 
Brezovica, Črnivrh, Dobrova, Log, Polhovgradec, Sv. Jošt; 
III. kraj. razred. 

51. D o b r u n j e , s sedežem v Vevčah, z občinami: 
Dev. Marija v Polju, Dobrunje, Dol. Dolsko, Podgorica, 
Moste; I. kraj. razred. 

52. Zdr. b a r j a n s k e o b č i n e , s sedežem Ig (obč. 
Tomišelj), z občinami: Iška Loka, Iška vas, Pijava gorica, 
Preserje, Rudnik, Studenec-Ig, Tomišelj, Želimlje, Vrblje-
nje; II. kraj. razred. 

53. G r o s u p l j e , s sedežem v Grosupljah, z občina
mi: Grosuplje, Lipljenje, Račna, Spodnja Slivnica, Sv. Ju
rij, Šmarje; III. kraj. razred. 

54. Št. V id n a d L j u b l j a n o , s sedežem v Št: Vidu, 
z občinami: Črnuče, Jezica, Medvode, Šmartno pod Šmar
no goro, Št. Vid nad Ljubljano, Zgornja Šiška; I. kraj. 
razred. 

V srezu Ljutomer. 

55. Apače, s sedežem Apače, z občinami: Apače, 
Crnci, Drobtinci, Grabe, Konjišče, Lutverci, Nasova, Pli
tvica, Plitviški vrh, Segovci, Žepovci, Žiberci; II. kraj. 
razred. 

56. K r i ž e v c i , s sedežem Križevci, z občinami: Bo
reči, Bučečovci, Bučani, Grlava, Iljašovci, Ključarovci, 
Krištanci, Križevci, Logarovci, Lokavci, Staranova vas, 
Veržej, Vučja vas; IV. kraj. razred. 

57. L j u t o m e r , s sedežem v Ljutomeru, z občinami: 
Branoslavci, Cven, Cezanjevci, Godemarci, Kamenščak,. 
Ljutomer, Moravci, Noršinci, Presika, Radoslavći, Stročja-
vas, Slamnjak, Staracesta; II. kraj. razred. 

s58. R a d e n c i , s sedežem v Radencih, z občinami: Bo-
račeva, Črešnjevci, Gornja Radgona, Hrastje-Mota, Ivanj-
ševci, Kapela, Murski vrh, Zasadi, Orehovci, Police, Ra
denci, Rihtarovci, Ščavnica, Šratovci, Zbigovci; III. kraj. 
razred. 

59. Sv. J u r i j ob š č a v n i c i , s sedežem v Št. Juriju, 
z občinami: Bolehnečici, Galušak, Grabonoš, Ivanjci, Kra-
ljevci, Mala Nedelja, Negova, Očeslavci, Okoslavci, Slap-
tinci, Stanetinci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Trbegovci; III. kraj. 
razred. 

V srezu Maribor-desni breg. 
60. M a r i b o r - o k o l i c a , "desni b r e g , s sedežem y 

Magdalenskem predmestju, z občinami: Bohova, Dogo-
noše, Ciglence, Limbuš, Pekre, Pivola, Pobrežje, Pohorje, 
Radvanje, Rogoza, Sp. Hoče, Sp. Duplek, Studenci, Sv. Mar
tin p. Vurbergu, Sv. Miklavž, Tezno, Zg. Duplek, Zgornje 
Hoče, Zrkovci; II. kraj. razred. ' 

61. P ol j č a n e , s sedežem v Poljčanah, z občinami! 
Brezno, Dežno, Hrastovec, Jelovec-Makole, Hošnica, Lu-
šečka vas, Pečke, Modraže, Pekel, Poljčane, stanovsko, 
Statenberg, Stopno, Studenice, Sv. Ana, Verhole; II. kraj. 
razred. 

62. P r a g e r s k o , s sedežem Pragersko, z občinami: 
Cirkovci, Gorica, Podova, Pokoše, Sp. Polskava, Sv. Mar
jeta na Dr. polju, Šikole, Zgornja Pólskava; II. kraj. 
razred. '- *> v' . • -
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63. Ruše, s sedežem v Rušah, z občinami: Bistrica 
p. Limbušu, Bistrica pri Rušah, Boč, Jelovec, Janževa 
gora, Gradišče, Lobnica, Ruše, Smolniki, Selnica ob Dravi, 
Slemen, Vrhov dol; III. kraj. razred. 

64. Slov. Bistrica, s sedežem v Slov. Bistrici, z 
občinami: Bojtina, Črešnjevec, Cigonce, Gor. Bistrica, Ko-
vačja vas, Laporje, Ošelj, Pretrež, Ritoznoj, Slov, Bistrica, 
Spod. Ložnica, Smrečno, Sp. Novavas, Šentovec, Tinje, 
Vrhloga, Zabjek, Zg. Ložnica, Sv. Martin na Pohorju; 
I. kraj. razred. 

65. Sv. Lovrenc na Poh., s sedežem v Sv. Lovren
cu, z občinami: Činžat, Lehen p. R., Kumen, Rdečibreg, 
Recenjak, Sv. Lovrenc na Poh.; III. kraj. razred. 

66. F ram, s sedežem Fram, z občinami: Bukovec, 
Frajhajm, Fram, Gabernik, Ješenca, Kalše, Loka, Morje, 
Ogljenšak, Orehova vas, Rače, Ranče, Skoke, Slivnica; 
III. kraj. razred. 

V erezu Marib'or-levi breg. 

67. Maribor-okolica, levi breg, s sedežem v 
Mariboru, z občinami: Bresternica, Dragučova, Grušova, 
Кгчпшса, Krčevina, Lajteršperk, Rošpoh, Sv. Marjeta ob 
Pesnici, Sv. Peter pri Mariboru, Vosek; II. kraj. razred. 

68. Sv. J u r i j ob Pesnici, s sedežem v Sv. Juriju, 
г občinami: Gradiška, Plač, Slatinski dol, Sv. Jurij ob 
Pesnici, Svečina, Sv. Križ, Špičnik, Vrtiče, Zg. Sv. Kun-
gota; IV. kraj. razred. 

69. Sv. L e n a r t v Slov. Goricah, s sedežem v 
Sv. Lenartu, z občinami: črmljenšak, Gornja Ročica, Gor
nja Voličina, Jablance, Korena, Maina, Partinje, Rogozni-
ca, Sp. Gašteraj, Sred. Gašteraj, Sp. Zerjavci, Sv. Jurij v 
Slov. goricah, Sv. Lenart v Slov. goricah, Selce, Sp. Voli
čina, Šetarova-Radehova, Zamarkova, Zimica, Zgornji 
Zejavci, 2ice, Zikarce; III. kraj. razred. 

70. Sv. Trojica v Slov. goricah, s sedežem pri 
Sv. Trojici, z občinami: Andren«, Biš, Brengova, Gočova, 
Cogetinci, Čagona, Drvanja, Ihova, Osek, Senarska, Smo-
linci, Spodnji Porčič, Sv. Anton v Slov. gor., Sv. Benedikt 
v Slov. gor., Sv. Trije Kralji v Slov. gor., Sv. Trojica v 
Slov. goricah, Trotkova, Verjane, Zg. Porčič, Zupetinci; 
III. kraj. razred. 

71. St. Il j v Slov. goricah, s sedežem v Št. Ilju, 
z občinami: CerSak, Cerknica, Dobrenje, Jarenina, Kani-
ža, Na Ranci, PesničM dvor, PloderSica, Polička vas, 
Selnica ob M., Sp. St. Jakobski dol, Št. Ilj v Slov. goricah, 
Vukoveki dol, Zg. Št. Jakobski dol; III. kraj. razred. 

72. V elk a, s sedežem v Mariji Snežni, z občinami 
Draženvrh, Lokavec, Ledinek, Podgorje, Rožni grud, 
Sladki vrh, Kremberg, Ščavnica, Trate, Velka, Vratja 
yasj Vratji vrh, Žitnice; IV. kraj. razred. 

V вгега Morska Sobota. 

78. Cank'ova, e sedežem v CankovL z občinami: 
Beznovci novi, Beznovci stari, Bodonci, Cankova, Do-
manjci, Gederovci, Geritoci, Gor.' črnci,, Korovci, Krajna, 
Krašči, Pužavci, Ropoča, Skakovci, Štrukovci, Topolovci, 
Vadarci* Zenkòvci; IV. kraj. razred. 

74. Gornja Lendava, s sedežem v Gornji Lendavi, z 
občinami: Dolič, Dolnji Slaveči, Gornja Lendava, Gornji 
Slaveči, Fukšinci, Kovačevci, Kramarovci, Kruplivnik, 
Kuzdoblanje, Mktjaševci, Motovilci, Nuekova, Ocinje, Per-
toča, Poznanovci, Radovci, Rogačovci, Srdica, Sotina, 
Bt Jurij, Trdkova, Večeslavd, Vidovci; III. kraj. razred. 

76. Križevci, s sedežem v Križevcih, z občinami: 
Ädrijanci, Andrejci, Bokrači, Boreča, Brkovcij Budinci, 

Cepinci, čičečka vas, Danjkovci, Dolina, Domanjševci, Fo 
kovci, Hodoš, Ivanjševci, Ivanovci, Kančovci, Košarovci, 
Križevci, Krnci, Krplivnik, Kukeč, Kuštanovci, Lonča-
rovci, Lucova, Mačkovci, Mali Dolenci, Markovci, Moščan-
«i, Neradnovci, Otovci, Panovci, Pečkovci, Gor. Petrovci, 
Pordašinci, Prosenjakovci, Prosečka vas, Ratkovci, SelOj 
Središče, Stanjevci, Šalovci, Sulinci, Veliki Dolenci, Z© 
navije; IV. kraj. razred. 

76. Murska Sobota, s sedežem v Murski Soboti, i 
občinami: Bakovci, Borejci, Brezovica, Črnelovci, Gorica^ 
Gradišče, Krog, Kupšinci, Lemerje, Lukačovci, Martjanci, 
Markišavci, Mlajtinci, Moravci, Murska Sobota, Murski 
Črnci, Murski Petrovci, Nemčovci, Noršinci, Bečarovci, 
Petanjci, Polana, Prodanovci, PuČinci, Rakičan, Rankovci, 
Satahovci, Sebeborci, Sodišinci, Šalamenci, Tešanovci, 
Tišina, Tropovci, Vanča vas, Vaneča, Vescica, Volčja 
gomila; II. kraj. razred. 

V sredu Novo mesto. 
77. Novo mesto, okolica, s sedežem v Novem 

mestu, z občinami: Bela cerkev, Brusnice, Mirna peč, 
Orehovica, Prečna, Sv. Peter; I. kraj. razred. 

78. Toplice, s sedežem v Toplicah, z občinami: čer-
mošnjice, Gorenje polje, Poljane, Toplice; I. kraj. razred. 

79. Trebnje, s sedežem v Trebnjem, z občinami: 
DobrniČe, Mirna, Sela-Sumperk, Trebnje, Velika loka; 
I. kraj. razred. 

80. Žužemberk, s sedežem Žužemberk, z občinami: 
Ajdovec, Ambrus, Dvor, Smuka, Zagradec,'Žužemberk: 
III. kraj. razred. 

V srezu Prevalje. 

81. č rna, s sedežem v Črni, z občinami: Črna, Ko-
privna, Mežica; III. kraj. razred. 

82. Dravograd, s sedežem v Dravogradu, z obči
nami: Dravograd, Libeliče, Ojstrica, Otiški vrh, Št. Janž 
p. Dr., Trbonje; II. kraj. razred. 

88. Marenberg, s sedežem v Marenbergu, z obči
nami: Brezno, Kaplja, Marenberg, Remšnik, Zg. ViŽinga, 
Vuhred; II. kraj. razred. 

84. Guštanj, s sedežem v Guštanju,,z občinami: 
Guštanj, Kotlje, Libuče, (Holmec), Prevalje, Sv. Danijel, 
Tolsti vrh; III. kraj. razred. 

85. Ribnica na Pohorju, s sedežem v Ribnici, z 
občinami: Janževi vrh,' Orlica, Ribnica na Pohorju; III. 
kraj. razreda 

86. Vuzenica, s sedežem v Vuzenici, z občinami: 
Cortina, Muta, Pernice, Sv. Anton, Sv. Primož nad Muta 
Sv. Primož na Pohorju^ Vuzenica; III. kraj. razred. 

V srezo Ptuj. 

87. Breg p r i Ptuju, s sedežem Breg p. Ptuju, z 
občinami: Breg, Dravci, Gruškovlje, Hajdina, Juròvec, 
Lancavas, Nova cerkev,. Pobrežje, Podlehnik, Sedlašek, 
SkoriSnjak, Slovenjavas, Sv. Andraž v L., Sv. Janž na 
Dravskem polju, Sv. Trojica v Hal., Vareja, Velika Var-
nica, Veliki Okič; I. kraj. razred. 

88. Mu re t in ci, s sedežem v Muretincih, z občinami: 
Borovci, Bukovci, Formin, Gajovci, Gorenjski vrh, Gradiš, 
Gruškovec, Mala vas, Mezgovec, • Moakanjci, Muretind, 

: Polanci, Polenšak, Prvenci, Slatina, Slomi, Stojnd, 
Sv. Barbara y Hal., Sv. Elizabeta v НаЦ Sv. Lenart, 
Sv.Marjeta niže Ptuja, Sv.Marko, TurSki vrh, Zamožani, 
ZavriSej I1L kraj. razred, . , ,,.-j 
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89. Ormož, vzhodni del, s sedežem v Ormožu, z 
občinami: Brebrovnikj Frankovci, Hardek, Hum, Lahonci, 
Litmerk, Mihalovci, Pušenci, Runeč, Sv. Miklavž, Veličane, 
Zerovinči; II. kraj. razred. 

90. Ormož, zahodni del, s sedežem v Ormožu, z 
občinami: Bratoneöica, Cvetkovci, Ormož, Rucmanci, Savci, 
Sodinci, Sv.Tomaž, Sardinje, Trgovišče, Velika Nedelja,, 
Vičanci; I. kraj. razred. 

91. Ptuj , okolica, s sedežem v Ptuju, z občinami: 
Brstje, Drstelja, Hlaponci, Jancžovci, Jiršovci, Kicar, 
Krčevina, Mestni vrh, Pacinje, Podvinci, Rogoznica, 
Špuhlja, Vintarovci, Zabovci, Vurberg; II. kraj. razred. 

92. Ptujska gora, s sedežem v Ptujski gori, z obči
nami: Dolena, Majšperk, Ptujska gora, Sv. Bolfenk v Hal., 
Sv. Lovrenc na Drav. polju, Zg. Pristava, Stoperce, Trnov-
ci-Sela; IV. kraj. razred. 

93. Središče, ,B sedežem v Središču, z občinami: 
Hermanci, Jastreb«, Kog, Obrežje, Šalovci, Središče, 
Vitan, Vodranci; II. kraj. razred. 

94. Sv. Urban, s sedežem pri Sv.Urbanu, z obči
nami: Destinci, Dolič, Bišečki "vrhj. Dragovič, Levanjci, 
Ločič, Sakušak, Sv. Lovrenc v Slov. goricah, Sv. Andraž v 
Slov. goricah, Sv. Urban, Trnovska vas, Trnovski vrh, 
Zagorci] IV. kraj. razred. 

V srezu Radovljica. , 
95. Bled, s sedežem na Bledu, z občinami: Bled, 

Gorje, Koroška Bela, Ribno; II. kraj. razred. 
96. Bohinjska Bistr ica, e sedežem v Bohinjski 

Bistrici, z občinami: Bohinjska Bistrica, Boh. Srednja vas; 
H. kraj. razred. 

97. Kranjska gora, s sedežem v Kranjski gori, z 
občinami: Dovje, Kranjska gora, Rateče; III. kraj. razred. 

98. Radovljica, s sedežem v Radovljici, z obči
nami: Begunje, Breznica, Kamnagorica, Kropa, Mošnje, 
Lancovo, Lesce, Lese, Ljubno, Ovšiše, Predtrg, Radovljica; 
I. kraj. razred. 

V srezu Slovenjgradec 
99. Mi sli nje, s sedežem v Mislinjah, z občinami: 

Golavabuka, Kozjak, Misilnje, Št. Ilj p. Turj., Št. Vid nad 
Valdekom; IV. kraj. razred. 

100. Slovenjgradec, s sedežem v Slovenjgradcu, z 
občinami: Legen, Pameče, Podgorje, Razbor, Sele, Slo-
venjgradeCj Stari trg, Šmartno, Šmiklavž, Vrhe; II. kraj. 

/ razred.. 
101. Šoštanj, s sedežem v Šoštanju z občinami: 

Sv. Florjan, Šoštanj mesto, Šoštanj okolica, Topolščica; 
I. kraj. razred. 

102. Velenje, s sedežem v Velenju, z občinami: 
Sv. Andraž, Št. Ilj, Št. Janž, na Vinski gori, skale, Vele
nje; IL kraj. razred. 

Y sreza Šmarje pri Jelšah. 

108. Kozje, s sedežem v Kozjem, z občinami: Dren-
»ko, Rebro, Gorjane, Koprivnica, Kozje, Pilštanj, Pre-
Vorjë, Véternik, Zagorje, Zdole; III. kraj. razred. 

104. Podčetr tek, s sedežem v Podčetrtku, z obči
nami: Imeno, Podčetrtek, Roginska gorca, Sopote, Sv. Ema, 
Tinsko Verace Virštanj, Zusem; III. kraj. razred. 

105. Rogaška Slatina, s sedežem V Rogaški Slatini, 
* Občinami: Brestovec, Kostrivnica, Nimno, Rankovec, Ro
gaška Slatina, zdravilišče, Plat, Slatina okolica, Spodnje 

Sečovo, Sv. Mohor, Sv. Katarina, Sv. Trojica pri Slatini, 
Tekačevo; I. kraj. razred. 

106. Rogatec, s sedežem v Rogatcu, z občinami: 
Čermožiše, Dobrina, Donačka gora, Kočice, Nadole, Roga
tec, Sv. Florjan, Sv. Rok, Žetale; II. kraj. razred. 

107. Sv. P e t e r pod Sv. gorami, s sedežem v 
Sv. Petru, z občinami: Buče, Križe, Lastnic, Podsreda, 
Sedlarjevo, Sv. Peter pod Sv. gorami; III. kraj. razred. 

108. Šmarje p r i Jelšah, s sedežem, v Šmarju pri 
Jelšah, z občinami: Lemberg, Nezbiš, Ponikva, Sladka 
gora, Sv. Peter na Medvedjem selu, Sv. Štefan, Sv. Vid pri 
Ponikvi, Šmarje pri Jelšah trg, Šmarje pri Jelšah okolica, 
Zibika; II. kraj. razred. 

Člen 3. . . . 
Ze obstoj jče samostalne zdravstvene občine Ljubljana, 

Maribor, Celje in Ptuj prilagode v smislu I. odstavka 
§ 18. navedenega zakona svoje delovanje odredbam tega 
zakona z dnem 6. julija 1930., nove samostalne zdrav
stvene občine in za združene zdravstvene občine pa s 
6. oktobrom 1930. ' ' 

Člen 4. 
Ta odredba stopi v veljavo z dnevom razglasîtve v 

»Službenem listu kraljevske banske, uprave Dravske 
banovine«. 

V Ljubljani, dne 20. avgusta 1930. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine. 

VI. No. 8781/80. 
Ban: 

Sernec Dušan, s. r. 

150. 

Na osnovi člena 13. uredbe o ugotovitvi imovine in 
načinu uprave in budžetiranju banovin ter § 31. zakona o 
banski upravi predpisujem sledeči 

Pravilnik 
o opravljanji) strokovnega izpita iz računsko« 
blagajniške službe za banovinske uradnike pri 
kraljevski banski upravi Dravske banovine. 

§ L 
Za vse banovinske uradnike racimsEko-blagajniške 

stroke je obvezen strokovni izpit iz računsko-blagajniške 
službe po tem pravilniku, s katerim mora kandidat do
kazati, da si je pridobil toliko znanja, kolikor ga je po
treba za uspešno vršenje službe v njegovi stroki. 

Pravica do opravljanja strokovnega izpita se pridobi 
po dveletni pripravljalni službi, izpit pa se mora napra-
vti dò konca tretjega lita. " 

Izpiti se opravljajo dvakrat v letu, in. sicer apjrila in 
oktobra. 

~ ~ • ' . '. б А 
Kandidati, ki hočejo polagati strokovni izpit, morajo 

svoje prijave po službeni poti predložiti izpraševaM ko
misiji do konca februarja, odnosno avgusta. 

Izpit se sme ponovili dvakrat. 
Dovoljenje za opravljanje ispita da predsednik ko-

niisije, кд ada§dj .obenem dan fcjpjtae 
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Kandidati morajo, ko se prijavijo k izpitu, položiti 
v gotovini 200 Din. 

§ 3 . 
Izpraševabia komisija, ki jo odreja ban ob začetku 

vsakega leta za dobo enega leta, sestoji iz predsednika 
in dveh članov. Vsaj en òlan komisije mora biti računsko-
blagajniški uradnik. 

Predsedniku in vsakemu članu se postavi tudi name
stnik. Komisija ima tudi zapisnikarja, ki ga imenuje 
predsednik komisije. 

§ 4 . 
Izpit je pismen in ustmen. 

§ 5 . 
Pri pismenem izpitu morajo kandidati izdelati po 

dve praktični nalogi iz predmetov, naštetih za ustni izpit 
Nalogi določi predsednik sporazumno s Člani komi

sije. Pismeni izpit traja neprestano štiri ure. Kandidati 
smejo uporabljati vse potrebne zakone in uredbe. Izpit 
nadzira eden izmed članov komisije. 

Л 
Predmeti ustnega izpita so: 
1. Zakon o državnem računovodstva, o glavni kon

troli, o poštni hrani hikii z vsemi pravilniki in uredbami. 
2. Blagajniški predpisi. 
3. Kameralistično knjigovodstvo in temeljni pojmi 

dvostavnega knjigovodstva. 
4. Organizacija finančnih oblastev. 
5. Zakon o kraljevski oblasti in o vrhovni državni 

upravi, zakon o nazivu in razdelitvi kraljevine na upravna 
področja, zakon o banski upravi, uredba o ugotovitvi 
imovine, način uprave in budžetiranje banovin in o likvi
daciji imovinskih razmerij dosedanjih »reskih in oblastnih 
samouprav. 

6. Zakon o državnem svetu in upravnih sodiščih z 
uredbo o poslovnem redu pri teh sodiščih. 

7. Zakon o civilnih uradnikih in ostalih državnih 
uslužbencih ter drugi predpisi, ki se nanašajo na denarne 
prejemke državnih in banovinskih uslužbencev. 

8. Najvažnejše odredbe zakona o notranji upravi. 
9. Najvažnejše uredbe zakona o neposrednih ter po-

erednih davkih, osobito najvažnejše določbe v zakonu o 
taksah. . 

10. Predpisi o banovinskih davščinah. 
§ 7 . 

Pismene naloge in ustni odgovori se ocenjajo »odlič-
no«, »prav dobro«, >dobro« in »slabo«. 

§ 8. 
Na podstavi pismenih nalog in ustnih odgovorov, od

loči komisija z večino glasov o uspehu izpita. Odločitev 
ee mora glasiti, da je kandidat izpit napravil z »odličnim«, 
>prav dobrim« ali »dobrim uspehom« ali da >izpita ni 
opravil«. 

Uspeh izpita se priobči kandidatu takoj, če je kan
didat izpit napravil, se mu izroči izpričevalo, ki ga 
podpišejo vsi člani komisije in zapisnikar. Opravljeni iz
pit se vpiše v uslužbenski list 

§ 9. 
Pri ustnem izpitu se vodi zapisnik, v katerga se vpi

šejo kraj in dan izpita, imena in zvanja članov komisije, 

zapisnikarja in kandidata, pismene naloge in ustna vpra
šanja, njih poedine ocene in ocena izpita. 

Zapisnik s pismenimi nalogami se shrani v arhiva 
kraljevske banske uprave. 

§ 10. 
Banovinski racuneko-blagajniàki uredniki, ki Se niso 

opravili strokovnega izpita, in imajo že tri leta službe* ga 
morajo opraviti tekom 3 mesecev od dneva, ko stopi ta 
pravilnik v veljavo. 

§ 11. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v >Službenem listu Dravske banovine«. 
L j u b l j a n a , dne 3. septembra 1930. 

I. No. 5739/L 
B a n : 

Sernee Dušan, s. r. 
Soglašam s prednjim pravilnikom o.opravljanju stro

kovnega izpila iz računsko-blagajnižke službe za bano
vinske uradnike pri kraljevski banski upravi Dravske 
banovine. 

B e o g r a d , 14. julija 1930. 
Minister za financé 

dr. FrangeŠ s. r. 
Kraljevina Jugoslavija, 

ministrstvo za notranje posle, 
upravni oddelek III, 

III. br. 40.700. 
Beograd, 20. avgusta 1930. 
Odobrujem prednji osnutek pravilnika o opravljanju 

strokovnega izpita iz računeko-blfcgajniške službe za ba
novinske uradnike pri kraljevski banski upravi Dravsk 
banovine. 

V Beogradu, dne 20. avgusta 1930. 
Predsednik 

, . ministrskega sveta, 
minister • 

za notranje posle, 
častni adjutant 

Njegovega Veličanstva 
kralja, 

divizijski general 
Peter Živkovie s. r. 

Razne objave iz „Službenih 
novin". 

Številka 199 z dne 2. septembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 13. julija 

1930.: Postavljena sta v 1. skupino II. kategorije: P o d 
le s n i k J a k o b , pisarniški ravnatelj v 2. skupini IL 
kategorije pri okrožnem sodišču v Mariboru, in S t o j e « 
R a j k o , pisarniški ravnatelj v 2. skupini II. kategorije 
pri deželnem sodišču v Ljubljani. 

Oprostitev plačevanja takse. Ministrstvo za finance 
je na podstavi čl. 5., t. 5., zakona o taksah s svojim odV 
lokom z dne 19. julija 1930., št. 62.170, oprostilo Glasbe
no Matico v Ljubljani plačevanja takse, po T. br. 1. taksne 
tarife za vse na državna oblastva naslovljene vloge, iz-
vzemši one v civilnopravnem postopku. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik: Pobar Robert T. LJubljani« 
Tiska in zalaga: Tiskarna >Merkur« s LJubljani; njen predstavniki Otmar Michalek v LJubljani. 
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K R A L J E V I N A J U Û O S LAVI J A 

SLUŽBENI LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
25. kos. V LJUBLJANI, dne 13; septembra 1930, Letnik L 

. V S E B I N A 
Д51. Zakon o, državni trošarini. . 
lo2. Zakon o trgovinskem sporazumu, sklenjenem v Bukarešti 

dne 4. avgusta 1930., 
158. Pravilnik o ustrojstvu zavoda za preizkušanje gradbenega 

materiala. 
Ш . Pravilnik o delu agronomov za čas prestajanja enoletnega 

staža. 
155. Ukinitev zavoda za pospeševanje industrije in obrti v 

Ljubljani. 

156. Izprememba. v razpisu C. št. 47.615/28. 
157. Izprememba v razpisu C. št. 29.297/25. 
158. Izprememba v pravilniku o uslužbencih rečne plovitve. 
159. Dopolnitev razpisa C. št. 36.813/28. 
160. Navodilo za izvršitev odločbe št. 15.205/IV. iz 1. 1930. o 

oprostitvi uvozne carine za preparat »Parazoja B<. 
161. Pojasnilo 2..odst. navodil C. št. 53.994/29 za uporabo do. 

ločil glede uvoza suhega grozdja. ' 
Razne objave iz »Službenih novin«. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

151. 

'Na podstavi pooblastila v členu 81. zakona o državni 
trošarini, objavljam prečiščeno izdajjo pakona o državni 
tooâariaâ z nazivom: . «, , ,— .--« -..--.,-

Zakon o državni trošarini.* 
Č l e n 1 . ' • • • • ' • ' " ' • ' ' 

Za predmete potrošnje v državi, določene v tarifi 
tega zakona, se plačuje državno trošarino. 

PlaČanju državne trošarine eo-zavezani, bodisi da, se 
proizvajajo y državi, bodisi da se uvažajo od zunaj v dr-
lavo, • 

Člen 2. 

Izvzetno predpis v zakonu o vaških. prodajalnicah 
*в; smejo vsi trošarinski predmeti prodajati tudi v vâ-
Skin prodajalnicah, 

Trošarinski predmeti, na katere je, trošarina po tem 
zakonu plačana, morajo biti opremljeni s trošarinskimi 
Eaaki tako in v taki meri, kakor in1 kolikor je to predpi
sano, e tem zakonom ali s pravili za njegovo izvrševanje. 

•' ö e n P-. ."•" 

TroSairiina se ne, plača za predmete tujega proizvaja
nja, kadar se prevažajo ekozd državo v drugo državo, ali 
kadar se iz skladiščnih in carinskih magazinov vračajo 
uazaj, odroma izvažajo iz države, kakor tudi predmeti 
domačega proizvajanjaj kadar se izvažajo v inozemstvo. 

* >Službme novM©, kraljevine Jugoslavije«' z ' dne 
18. aprila 1930.J š t 87/XXXi.Y« 

Člen' 4. • 

Oproščeni od plačevanja državne trošarine so pred
meti, ki se uvažajo iz inozemstva ali se neposredno od 
proizvajalca v državi nabavijo, ako eo namenjeni: 

a) za namene, omenjene v členu 9., točka 1., pred* 
loga zakona o obča carinski tarifi; 

b) za neposredno uporabo diplomatskih oseb, akredi
tiranih pri Nj. Vel. kralju Jugoslavije (apostolski nun
cij, poslaniki in odpravniki poslov) po vzajemnosti. 

Ta oprostitev velja od dne 1. aprila 1927. Pobrane 
ч vsote se ne vračajo. 

Člen 5. 

Nà trošarinske predmete ee pobira državna troša
rina, kadar se puščajo v promet ali potrošnjo. 

Za- trošarinske predmete se ne smatra, da so dani 
v, promet,, ako se zaradi izvoza v inozemstvo izročijo v 
odpravo železniškim in paraiškim postajam s predpisano 
spremnico. 

Člen 6. 

Nà, predmete, ki se uvažajo od zunaj, pobirajo tro* 
šarmo pri uvozu carinarnice. ' 

Trošarino na te trošarinske predmete morejo pobi« 
rati samo tfete carinarnice, ki jih minister za finance 
določi za to. 

Ostale carinarnice morejo pobirati trošarino samo 
na tiste predmete, ki jih nosijo potniki seboj, ako ta tro«. 
šarina ne presega, vsote • 10 dinarjev. 

f •• 

Öen 7. 
' v ч . - • • . , - . • • ' 

Na predmete, bi se proizvajajo v državi, pobirajo 
trošarino davčne uprave tako, kakor predpiše minister 
za finance s pravili za izvrševanje tega 'zakona. 

Ölen 8. . 

Na predmete, ki se proizvajajo v državi iz domačin 
ali od zunaj uvoženih sirovin, ki niso zavezane plače
vanju državne trošarine2 se plačuje trošarina na gotov 
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Člen 36. 

Ako izvrši eno tihotapstvo več oseb, plačajo redno 
trošarino vsi solidarno, vsak pa se obsodi posebej na 
kazen po predhodnjem členu tega zakona. 

Tako se kaznujejo tudi udeležniki. Za udeležnike se 
smatrajo vse osebe, ki se po kazenskem zakonu smatrajo 
za udeležnike v kazenskih dejanjih. 

Člen 37. 

Eazen, predpisana v členu 34. tega zakona, se poveča 
za polovico: 

1. ako je storilec zakrivil dejanje ponovno teT od 
izvršenega predhodnjega dejanja ni preteklo več nego 
tri ieta; 

2. ako se je dejanje tihotapstva izvršilo po solnčnem 
zahodu ter pred solnčnim vzhodom. 

Člen 38. 

' ' Na kazen iz člena 34. tega zakona se ne obsodijo 
osebe izpod šestnajst let starosti, odgovorne pa so za 
plačilo redne trošarine in ostalih stroškov po razsodbi 
za nje osebe, pod kojih neposrednjim nadzorstvom so. 

Člen 39. 
. Trošarinski in vobče državni organi smejo pri pre

ganjanju tihotapcev preiskovati stanovanja in ostale 
zgradbe, ako je po razmerah osnovana sumnja, da so se 
tihotapci skrili ali' blago samo prikrili. 

Pred preiskavo mora oblastvo izročiti osebi, katere 
stanovanje se preiskuje, odločbo, na katere osnovi se 
vrši preiskava. 

Preiskava se vrši v navzočnosti dveh državljanov. 
Po izvršeni preiskavi mora izdati oblastvo osebi, ka

tere stanovanje se je preiskalo, potrdilo o uspehu pre
iskave. 

Člen 40. 
Kdor enkrat uporabljeno trošarinsko obeležje po

novno uporabi, se kaznuje v denarju za vsako ponovno 
uporabljeno obeležje s 500 Din. 

Poleg tega se smatra vse to blago za tihotapsko bla
go in se dotična oseba obsodi na kazen po členu 34. tega 
zakona. 

Člen 41. ; • • 

Proizvajalci in prodajalci trošarinskih predmetov, ki 
zavoj ali sod tako odpró, da se obeležje.né pokvari, se 
kaznujejo v denarju s petkratnim zneskom, kolikor znaša 
trošarina na dotično količino trošarinskega predmeta. 

Člen 42. . 
Proizvajalci kakor tudi prodajalci, ki začnejo delo 

brez prijave trošarinskemu oblastvu (člen 17.), se kaznu
jejo, in sicer: proizvajalci prvikrat s 500 Din, v ponov-

' nem primeru s 1000 Din, prodajalci pa s polovico te 
kazni. , 

Razen tega se odvzame izdelano blago z vsemi pred
meti in pripravami za proizvajanje in služi za poroštvo 
za izplačilo trošarine in kazni. ,. 

Člen 43. 
Tirošarinekim proizvajalcem, ki ne uredé in ne vzdr

žujejo, svojih, delavnic, skladišč in ostalih prostoravj kakor 

je predpisano v točki 2. in 3. člena 18. tega zakona, se 
odvzame pravica proizvajanja in se z njimi postopa po 
členu 42. tega zakona. 

Istofako se postopa tudi s trošairinskimi proizvajalci, 
ki ne postopajo po členu 20. tega zakona, ako se ponov
no pregrešijo. 

Člen 44. 

Proizvajalci trošarinskih predmetov, ki ne postopajo 
po predpisih iz točke 2. in 3., člena 18. tega zakona, se 
kaznujejo v denarju s 1000 Din, v vsakem ponovljenem 
primeru pa po 2000 Din. 

Vinogradniki niso dolžni prijavljati svojega proizvo
da, temveč morajo prijaviti samo odtujitev vina; alto pa 
tega ne store, se kaznujejo od 50 do 250 Din. 

Člen 45. 

Proizvajalci in prodajalci trošarinskih predmetov, ki 
ne izpolnjujejo dolžnosti točke 4., člena 18._ in člena 19. 
tega zakona, se kaznujejo v denarju z 2000 dinarji, v vsa« 
kem ponovljenem primeru pa s 3000 dinarji. 

Člen 46. 

Denarne kazni po tem zakonu se nadomeščajo s 
kaznijo zapora, ako in kolikor obsojeni ne plača kazni • 
v treh mesecih. V takem primeru se računa 50 dinarjev 
za dan zapora. "Vsote izpod petdeset dinarjev se ne vpo-
števajo. 

V nobenem primeru ne more biti zapor krajši nego 
en dan, niti daljši nego leto dni. 

Člen 47. 

Ako se obdolženec obsodi, se poleg kazni obsodi na 
povračilo stroškov in plačilo takse. 

Člen 48. 

Kazni, izrečene po členih 40., 41., 42., 43., 44. in 45 
tega zakona, gredo, v korist državni blagajni. 

Člen 49. 

Za preiskovanje prestopkov po tem zakonu so pri
stojni oddelki finančne kontrole, izvzemši prestopke' iz 
petega odstavka člena 34. tega zakona. Ako se taki pre
stopki izsledijo, ko so trošarinski predmeti stopili v svo
bodni. piromet, morajo oddelki finančne kontrole izvršiti 
prvo preiskavo in spise poslati pristojnemu oblastvu, ki 
je pristojno za reševanje carinskih prestopkov v prvi 
stopnji. 

V vseh ostalih primerih dostavljajo oddelki finančne 
kontrole vse spise o preiskavi predpostavljenim finanč
nim direkcija«^ ki so pristojne za reševanje trošarinskih 
prestopkov. 

Člen 50. 

Tožbe in dostave od ovadnikov se spirA-majo brez 
vsake taksej imena ovadnikov pa se čuvajo v tajnosti. 

Člen 51. 
Proti odločbam finačnih direkcij po tem zakonu se 

lahko prijavi pritožba na ministrstvo za' finance V 15 
dneh, ne računaje v ta rok dan, katerega se je pismena 
odločba dostavila. Ako pride zadnji dan roka na nedeljo 



affi na UTA, ki so po zakonu priznani za praznike, se sma
tra, da je prvi delavnik po nedelji ali prazniku dan roka. 
Pravna sredstva, izročena v roku pošti kot priporočeno 
pismo, se smatrajo, da so predložena v roku. 

V odločbi s© mòra označiti rok za vložitev pravnega 
sredstva kakoir tudi pristojno oblastvo, kateremu se mora 
izročiti pravno sredstvo. 

Člen 52. 

Kadar ministrstvo za finance smatra, da se je pritož
ba pravočasno vložila, pristopi k pretresanju in reševa
nju pritožbe2 v nasprotnem primeru pa pritožbo odbije. 

la ..ko vloži 
m svetu in 

Ölen 53. 

Proti odločbi ministrstva za finance 
pritožba na državni svet po zakonu o diu 
upravnih sodiščih. 

Člen 54. 

Proti odločbam ò trošariinskih prestopkih se lahko 
pritožijo tudi ovadniki, ako niso državni ' organi, zaradi 
česar se odločbe dostavljajo tudi njim. 

Člen 55. 

Državni uslužbenci ne morejo biti ovadniki s pra
vico do nagrade. Organi finančne kontrole imajo pravico 
do nagrade za zasačenje tihotapskih prestopkov. 

Člen 56. ; 

^ Odločbe carinarnic in finančnih direkcij, s katerimi 
se' prekinja kazenska preiskava ali se obdolženci opro-
ščajo kazni, so izvršne, kadar in ako jih odobri pristojno 
ohlastvo, kateremu se pošljejo po službeni dolžnosti v 
pretres. 

, • . Člen 57. ' 

Obnova sojenja se dopušča, ako so dani razlogi, ki so 
v,zakonu o kazenskem sodnem postopku določeni za ob
novo so jenja, in ako se zahteva v roku enega leta po iz
vrsnosti razsodbe. 

Obnova sojenja se zahteva pri tistem oblastvu, ki je 
izreklo prvo razsodbo. 

Člen 58. 

Izvršne odločbe o trošarinskih prestopkih izvršujejo 
davčne uprave, pristojne za bivališče kaznovane osebe. 

Za izvršitev odločbe o trošarinskih prestopkih kakor 
tudi pri prisilni izterjavi državne trošarine se uporab
ljajo analogno predpisi uredbe o zavarovanju, prisilni 
izterjavi in neizterljivosti davkov. 

i ' '•• ' 

' - Člen 59. 

Kazen zapora do šest mesecev lahko obsojeni presta
ne pri policijskem oblastvu, čez šest mesecev pa jo pre
bije v kazenskem zavodu. 

••] Člen 60. 

Z denarjem, dobljenim ob plačane kazni po troša
rinskih prestopkih, razen tistih iz prvega odstavka čle
na 40. in- členov 41 .j 42., 43., 44. in 45.ž razpolaga po od

bitku stroškov za prodajo izvršno oblastvo iz prvega od
delka člena 58. tega zakona. 

Vsota, ki preostane po odbitku stroškov, se deli ta-
o: ena tretjina državni blagajni; ena tretjina fondu fi

nančne kontrole; ena tretjina ovadniku ali zasačniku. Iz
med državnih uslužbencev more biti zasačnik samo or
gan finančne kontrole, ki se mu od zasačnine odbije na 
korist fondu finančne kontrole 25 odstotkov. Ako ni ovad-
nika, zasačnik pa ni oseba, ki ima pravico do nagrade, 
tedaj gre tudi ta tretjina na korist fondu finančne kon
trole. , • 

Člen 61. 

Razporedna odločba o denarju se izvrši, ko jo odo
bri finačna direkcija, oziroma ministrstvo za finance, ca
rinski oddelek, kateremu se pošlje po službeni dolžnosti 
na razmotrivanje. 

Člen 62. 

Prestopki, kvalificirani s tem zakonom za tihotap-. 
ske prestopke, zastarajo v enem letu od izvršitve deja
nja, vsi ostali prestopki pa, kolikor zanje ne velja za
staranje po kazenskem zakonu, zastarajo v treh mesecih. 

Člen 63. 

Vsako dejanje óblastva v gornjem roku prekine 
zastaranje. , \ 'x 

Člen 64. 

Izvršne' odločbe- o trošarinskih prestopkih zastarajo 
v enem letu po njihovi izvrsnosti. 

Člen 65 

Povračilo pogrešno ali preveč pobrane trošarine se 
lahko zahteva v 6 mesecih od dne, ko 'se je trošarina 
pobrala. 

Po tem roku zastaTa pravica do povračila. 

Člen 66. 

Minister za finance predpiše pristojnost za uporabo, 
tega zakona, kakor tudi način izvrševanja nadzorstva v 
trošarinskih podjetjih in drugače. 

Člen 67. . , 

Zaradi trošarinske tehniške kontrole so • postavljeni 
.posebni tehniški kontrolorji, katerih število se določi s 
proračunom, kraj službovanja pa predpiše minister za 
finance. : : 

Za izdelavo kontrolnih potrebščin obstoja posebna 
trošarinska tehniška delavnica s potrebnim osebjem. 

Ves potreben material in priprave za delavnico na-
bavlja ministrstvo za finance. 

Tehniški delavnici se lahko da v. primeru večjih del 
izvestna vsota na razpolaganje kot obrtna glavnica. Vi
šina te vsote se določi s finančnim zakonom k držav
nemu proračunu. 

Člen 68. .'• . • 

Pojasnila, navodila in naredbe, ki jih izda ministr
stvo za finance o uporabi tega zakona, so obvezna za • 
vsa oblastva. •' ' " • . • • ' • 
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Člen 69. 

Vse dotlej, dokler minister za finance ne predpiše 
enakomernega postopka za preiskovanje, sojenje in iz
vršitev razsodb, kakor tudi za prestopke, storjene v ob
lastih izven Srbije in Crne gore, ter za trošarinske pred
mete, uavedene v tarifi iz člena 72. tega zakona, osta
nejo v veljavi predpisi, ki veljajo sedaj v teh oblastih. 
Kar se tiče pristojnosti odločevanja o trošarinskih pre
stopkih; vlaganja pritožb; postopkov pri prekinitvi ka
zenske preiskave; oproščanja obdolženih oseb in odstopa 
od nadaljnega postop*ka proti njim; višine denarne 
kazni; razporeda denarja, dobljenega od kazni; pretvar
janja denarne kazni v zapor; velikosti in prestajanja te 
druge kazni; zastaranja; obnove sojenja in povračila 
pieve./ ali neumestno pobrane trošarine, se v teh obla
stih ne uporabljajo obstoječi predpisi, temveč minister 
za finance predpiše zaradi enakomernosti postopka in 
pravičnosti o tem poseben pravilnik z ozirom na pred
pise, ki o tem govore v tem zakonu. 

Glede povračila manje preračunjene in pobrane tro
šarine na .predmete, uvožene od zunaj, veljajo isti pred
pisi, kakor za povračilo carinskih davščin. Za trošarinske 
predmete, izdelane v državi, predpiše minister za fi
nance enakomeren postopek z ozirom na odredbe, ki 
veljajo o tem. 

Člen 70.' 

Ukinjajo se: monopol na alkohol v Srbiji, ki se je 
uvedel na podstavi zakona o ustanovitvi novih državnih 
monopolov z dne 3. avgusta 1893. leta; zakon o davku 
na alkoholne pijače v Crni gori, toda trošarina se bo 
pobirala na vse alkoholne pijače po členu 72. tega za
kona; konsumoi davek z dokladami v Dalmaciji, na vino 
pa se bo pobirala trošarina po stopnji in na način iz 
točke 4., člena 72. tega zakona; davek in d oklada na 
vino,, vinski mošt, sadno vino in sadni mošt v Sloveniji 
in užitninska trošarina v Ljubljani, toda na vino (iz-
vzemši sadno vino) se bo pobirala državna trošarina po 
točki 4, člena 72. tega. zakona; trošarina z dokladami 
na meso v Sloveniji in potrošarina na meso v Banatu, 
Bački in Baranji, Prekmurju in ;Međžimurju in preven
tivni pritvor o priliki preiskovanja trošarinskih prestop
kov v krajih,, kjer je bil uveden. 

i 

Člen 71. 

Kuhati žganje iz škrobnih snovi in melase je prepo
vedano. Alkohol (špirit) se sme proizvajati iz teh stvari 
samo v tvornicah, ki plačujejo trošarino, kadar dajo 
alkohol v. svobodni promet. 

Člen 72. . . 

Državna trošarina se pobira na sledeče predmete 
in v znesku: v 

I. Na s l a d k o r : 
. a) izdelan iz sladkorne pese ali sladkornega trsa, 

bodisi si sirov ali rafiniran, izvzemši tisti sirup, ki se 
ne more uporabiti za hrano ljudem, od 100 kg 500 di
narjev. 

b) na vse druge vrste sladkorja, ki se namesto slad
korja pod a) morejo uporabljati za -slajenje, kakor: 
škrobni sladkor iz sadja, grozdja, slada i-д krompir ja, 
(dekströza, tevuloza, glđkoza2 rnaltoza) od 100 kg 200 di
narjev. 

1. Pripomba. Na predmete, izdelane iz sladkorja ali 
ž njim n. pr.: bonbone, marmelade, kompote, oslajene 
nealkoholne tekočine, slaščice, čokolade, testenine itd., 
<i se uvažajo iz inozemstva, se pobira trošarina po koli
čini sladkorja, ki ga obsegajo. Ako pa se taki predmeti 
izdelujejo v državi, se plačuje trošarina samo na slad
kor, uporabljen za njihovo izdelavo. 

2. Pripomba. Monopolska taksa na sladkor se ukinja. 
II. Na k a v o : od 100 kg 400 dinarjev. ' 

III. N a p i v o' : od ene hektolitrske stopnje ekstrakta 
5 dinarjev."'" "tV 

Obveza plačati državno trošarino na pivo nastane 
pri prijavi proizvoda. 

Količina proizvoda piva se ugotavlja s kontrolnim 
aparatom in po predpisih, ki jih izda minister za 
finance. 

Dotlej, da se nabavijo kontrolni aparati, se količina 
proizvoda ugotavlja na hladilniku,, preden se spušča pivo 
v klet za vretje. 

Od ugotovljene količine proizvoda se odbije v obeh 
primerih 6y2% za razlivanje! 

To določilo stopi v veljavo s L septembrom 1929.; 
do tega dne pâ se pobira trošarina po dosedanjih pred
pisih. 

IV. Na v i n a : " 
FaTsa'Tina"od, hektolitra 100 dinarjev. 
1. Pripomba. Za.vino se smatra samo vino iz grozdja. 
2. Pripomba. Vsà vina, ki imajo več nego 18% alko

hola, se smatrajo že za špirit in spadajo pod plačilo dr
žavne trošarine kot alkohol po hektolitrski stopnji. 

^ 3. Pripomba. Trošarina na vino se plačuje, kadar se 
pušča vino v promet in potrošnjo, plača pa jo prejemnik 
vina, dokleT je oseba, ki odtujuje vino, dolžna samo pri
javiti odtujitev. Minister za finance predpiše епакотевел 
postopek za plačevanje trošarine na vino v celi kralje
vini. 

4. Pripomba. Trošarina se ne plačuje na tisto vino, 
ki ga vinogradniki uporabljajo za domačo potrebo. Ako 
vinogradniki trgujejo z alkoholnimi tekočinami (žganjem, 
špiritom, vinom itd.) na debelo ali na. drobno in točijo 
te tekočine ali se bavijo s predelovanjem alkoholnih pi
jač, morajo svoj proizvod vina prijaviti, za domačo po-
rebo pa se jim določi po številu domačih oseb, starejših 

od 15 let, koliko morejo-vina potrošiti brez plačila dr
žavne trošarine. 

5. Pripomba. V Dalmaciji se pobira državna troša
rina na vino samo pri uvozu v zaprta mesta, oziroma 
področja. Za taka se smatrajo: Biograd na morju, Blato 
na Korčuli, Brač, Budva, Cavtat, Dubrovnik, Drniš, Gruž, 
Grohote, Herceg Novi, Hvar, Imotski, Janjina, Jelša! 
Kaštel Stari, Kaštel Lukšić, Kaštel Novi pri Splitu, Ka
štel Štafilić, Kaštel Kambelovac, Knin, Komiža, Korčula, 
Kotor, Makarska, Mfetković, Nin, Novigrad, Obrovac, Omiš, 
Opuzen, Pag, Perast, Proanj, Rab, Risan, Sali, Silba, Sinj, 
Skradin, Slano, Solin, Split, Starigrad na Hvaru, Ston, 
Sućurac na Hvaru, Šibenik, Šipanj, Tijesno, Trogir, Trete-
nik, Velaluka, Vis, Vrboska, Vrgorac in Vrlika. 

Ker se Brač smatra za zaprto področje, se trošarina. 
pobira, na kateremkoli kraju se tam vino uvaža. Notranji 
promet vina na Braču ni zavezan trošarini. 

Isto velja tudi za Dubrovnik s predmestji, Soilm * 
Vranjic z zaeelji. V ostalim" krajih Dalmacije se ta troša
rina ne pobira. 

Na Hrvatskem, v Slavoniji, Sremhi, Banatu, Bački in 
Baranji se pobira trošarina na vino po tej ßovazani etop-
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nji talco, kakor je 1. januarja 1929, leta določeno v vsaki 
posamezni občini in mestu, ko sé predhodno ugotovijo 
povišanja dogovorjenih zneskov po novi stopnji, in to 
samo do 31. decembra 1929.; po tem dnevu pa se mora 
pobirati tako, kakor predpiše minister za finance za 
celo državo. 

. Zakonski ölen XVIII iz leta 1898. prestane veljati 
dne 1. januarja 1930. 

6. Pripomba. Kdor izvozi v inozemstvo 100 litrov 
vina, bodisi čistega ali pojacanega z alkoholom, doseže 
prayioo, da se'mu izplača iz državne blagajne ter po 
odločbi ministra' za finance 100-— Din. Kdor izvozi v 
inozemstvo 100 litrov vinskega mošta (zmečkanega 
grozdja) čistega, nealkoholiziranega in* nepojačanega s 
sladkorjem ter nepomešanega z vodo, doseže tudi pra
vico, da se mu izplača iz državne blagajne ter po odločbi 
ministra za finance 60 Din. To izplačilo se vrši v breme 
rednih dohodkov od državne trošarine, brez ozira na to^ 
v katerem proračunskem letu se vino oziroma vinski 
mošt (zmečkano grozdje) izvozi, ter na prošnjo zaintere
sirane, osebe, ki jo mora vložiti v 6Q dneh po izvršenem 
izvozu. 

• Pri izvozu vina, pojačenega z alkoholom, se odbije 
količina uporabljenega alkohola. 

••••'• Izvoziti se sme v inozemstvo s pravico do te ugod
nosti najmanj 60 hektolitrov vina, bodisi čistega ali alko
holiziranoga, oziroma mošta (zmečkanega grozdja) čiste
ga,: nealkoholiziranega, nepojačanega s sladkorjem in ne
pomešanega z vodô. 

7. Pripomba. Na dan 15, aprila 192& se morajo vse 
količine vina pri trgovcih, proizvajalcih iz 4. pripombe 
tega ölöna, točilcih na drobno in' na debelo popisati in 
pobrati razlika trošarine po novi stopnji najdalje do\J5. 
maja 1929. 
• .!'••• 8;- Pripomba, Odredbo člena 12. zakona o državni 
trošarini lahko minister za finance uporabi na trgovce 
z. vinom in točilnice pijač, toda tako, da morajo imeti 
predhodno 'odobrenje» da smejo imeti privatno troŠarin-
eko skladišče za vino. 
, -'' б. -Na izvlečke (ekstrakte); esence in eterična olja z 
"alkoholom " S * t l ¥ » - % ™ . . — 

1 . AkO ee izvlečki, esence in eterična ölja delajo iz 
alkohola, na katerega jé trošarina plačana, potem sé^ne 
Pobira nikaka posebna trošarina. 

6. Уа like^ kpnjak in^fjim se pobira drž, trošarina 
eàoioiïnâ' slädlkö^in'a^onol, iz katerega se proizvajajo ti 
predmeti, po dotičnih predpisih. 

' 7^Na električno mSTefljavii, in sicer: 
1 ayo l ' zMìce léa^d ló^^^o imaln ih sveč Din fr^ 
^"b) čez SÖ, od vsake normalne sveče > .0*20 

c) za vsako obtožnico mesečno* : > 10*—• 
S', o4:'Žarnice od 16 do 40 vätov > 5—. 
'. čez'40 'vatov dò 100 vatovza vsak vat > Ö-20 
' Čez 1Ò0 vatov za vsak vat > .0-40 

' j , ; ' 8,.. Na-, plin za razsvetlfavo, brez ozira, iz $esa ali od 
W së'"dpT>îv£, pd^uSionega metra dinarjev 0:20. 

à,K Pripomb^, k,števdlki (točki), '7, in 8. trošarinske ta-
^e-VObčine n,p plačujejo -opsadne naŽarnice, za razsvet
l i l ^ hue} aikor nabavljajo žarnice neposredno iz inozém-
t a j i iz tvomicei Istotako ne... plačujejo občine trošairine 

^ p j p , - z a isaÈSfvetìja# ulic. . ,; .' 
*;,ft9.-fla, %оЏ£ (аДкећдР to vse Spkituozne tekočine, 

%&Ш&tarШ^роввреј" omenjenih, to sicer: 
a).p^oizvajM v ikmetijekih tvornicah špirita.po hek-

t tolitodji stojpaji 20"-в Dihi 

b) proizvajan v in- rijskih tvornicah špirita po 
hektolitrski stopnji 23-— Din. 

Na špirit, prodan iz privatnih trošarinskih skladišč, 
se pobira trošarina po tem, odkod izvira, ali iz industrij
ske ali kmetijske tvornice špirita. Istotako še plačuje 
trošarina po nižji stopnji, ako se špirit prodaja iz indu
strijske tvornice špirita in njenih svobodnih skladišč ter 
je ta špirit unesen iz kmetijske tvornice v sirovem stanju 
zaradi rafiniranja in nadaljner prodaje. 

Na špirit, uvožen iz inozemstva, se plača po hekto^ 
litrski stopnji 23-— Din. , . '' . 

1. Pripomba. Na špifituozne tekočine kakor: parfe
me in kozmetične preparate, aromatične esence, prepir 
rate zdravil itd. se pobira trošarina po. količini trošarine. 

2. Pripomba. Äko proizvajalec špirita iz svoje tvor», 
nice ali iz svojega privatnega skladišča izvozi v inozem
stvo čez 500 hektolitrskih stopenj špirita naenkrat, do
seže pravico, da lahko isto količino, kolikor je izvozil v 
inozemstvo, da v promet v državi z znižanjem določene 
stopnje za 4-— Din od vsake hektolitrske, stopnje. . 

3. Pripomba. Za pojačenje vina, namenjenega za iz
voz v inozemstvo, določeni : špirit se izdaja samo iz4vor-
nic špirita brez plačila trošarine po predpisanih kontrol-:; 
nih ukrepih. Na tako izvoženi špirit se izplačuje 4*-*- Din 
po hektoiitrski stopnji proizvajalcu špirita* od katerega 
je ta špirit nabavljen, in tako, kakor, je predpisano v 
predhodni pripombi. V ta namen izroči izvoznik vina, 
pojačenega s špiritom, proizvajalcu, od katerega je na
bavil špirit, en potrjeni izvod spremnice, ki služi-proizi 
vajalcu kot dokaj za izvoz špirita, proizvajalec pa. mora 
izvozniku takoj po prejemu spremnice izplačati ustreza
joči znesek v gotovini.. .. M .. 

V vinu se lahko izvozi najmanj 200 hekt<?litrskih 
; stopenj špirita s pravico do ugodnosti iz te .pripombe. 

4. Pripomba. Vse kmetijske tvornice Spirits öiörejo 
v eni proizvajalni dobi izdelati 30.000 hektolitrov Čistega 
alkohola. Od tega kontingenta se dodeljuje.vsaki obsto
ječi kmetijski tvornici špirita za'vsako proizvajalno dobd! 

po 600 hektolitrov čistega alkohola. Ta dodeljeni kantin-? 
gént lahko vsaka kmetijska tvornica špirita, odtuji pod 
temi pogoji, da se odreče vsakemu nadaljnemu delu s; 
povračilom koncesije. Tista kmetijska tvornica špirita, ki 
je prekupila kontingent od kake druge, obdrži pribavlje
ni kontingent dotlej, dokler bo izpolnjevala, nižje ..razlo
žene pogoje. Odtujitev dodeljenega kontingenta se sme 
Izvršiti v roku 3 mesecev, računaje od dne 1. septembra 
1929. ' • . \ . ' <..-•'.• 
ч Vsaka obstoječa kmetijska tvornica špirita mora v 
teku proizvajalne dobe 1929./30. dokazati, da ima število 
živine na hrani, ki odgovarja osnovnemu kontingentu 
600 hektolitrov čistega alkohola, kakor tudi pribavljeno
mu kontingentu po predhodnem odstavku. .f , ,. , ' 

Ostanek ugotovljenega skupnega kontingenta za kme-f 
tijske tvornice. Špirita uporabi minister za finance/ za d o 
tiran je novoosnovanih kmetijskih tvornic špirita y Srbiji, 
Črni gori, Dalmaciji in Sloveniji, ako. bi se pa te, tvornice > 
ne osnovale do 31. januarja vsakega leta, ga razdeli 
na tiste kmetijske tvornice spirita,;ki delajo, in dokažejo, 
da jim je za prehrano, živine potrebno izyestno povišanje, 
kontingenta, ki ga imajo.- .',: ? f г ч 

Da še obdrži osnovni kontingent; kakor tudi pribavi, 
ljeni kontingent px«ameznih kmetijskih; tvornic špirita,t 
je odvisno, počenši od proizvajalne dobe za leto-!l980./8Î4v 
od števila, živine. M jo bo imela vsaka tvornica na hrani 
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, Ako fedo nima določenega števila živine na brani, ima 
to za posledico izgubo, oziroma sorazmerno znižanje 
osnovnega kakor tudi pribavljen ega kontingenta. 

. 5. Pripomba. Količino čez 30.000 hektolitrov čistega 
alkohola, ki je določena za potrošnjo v državi, razdeli, 
minister za finance med obstoječe industrijske tvornice 
špirita že v proizvajalni dobi 1929./30. Ta razdelitev se 
mora izvršiti do 15. avgusta 1929. in ostane v moči do 
konca proizvajalne dobe 1938./39. 

Dodeljeni kontingent sme vsaka industrijska tvorni
ca špirita odtujiti s tem pogojem, da se odreče vsakemu 
nadaljnemu delu s povračilom koncesije. 

6. Pripomba, V pripombi 4. določeni skupni kontin
gent za kmetijske tvornice špirita lahko minister za 
finance zniža, ako bi potrošnja špirita v državi za pla
čilo državne trošarine v teku 2 zaporednih proizvajalnih 
dob padla izpod 60.000 hektolitrov, čistega alkohola v 
veaki izmed obeh dob. Novi znižani kontingent mora 
ustrezati eni četrtmi količine špirita, ki se je potrošila 
skupno v državi s plačilom državine trošarine v dveh 
proizvajalnih dobah, ki sta bili pred tem znižanjem. 

Prav tako ee, ako bi potrošnja špirita v državi s 
plačilom državne trošarine v teku dveh proizvajalnih 
dob zaporedoma presegala 100.000 hektolitrov čistega 
alkohola v veaki izmed obeh dobj poviša skupni1 kontin
gent Kmetijekih tvornic špirita za 30% od presežka čez 
100.000 hektolitrov. 

. To znižanje, oziroma povišanje skupnega kontingen
te velja tako dolgo, dokler potrošnja špirita v državi s 
plačilom državne trošarine v teku ene.proizvajalne dobe 
ne- doseže 00.000 hektolitrov ali več čistega alkohola, ozi
roma dokler ne pade na 100.000 hektolitrov ali manj 
čistega alkohola. 

• 7. Pripomba. Kmetijske tvornice špirita, počenši od 
1. septembra 1929., ne morejo rafinirati sirovega špirita, 
temveč se bo ta špirit rafinira! v industrijskih tvomicah 
in samostojnih rafinerijah špirita, ki morajo ta špirit 
prevzeti po tržni ceni. 

8. Pripomba. V krajinah izven Srbije,- Črne gore, 
Dalmacije in Slovenije še ne dovoljuje zgradba novih 
kmetijskih tvornic špirita. 

9. Pripomba. Špirit (alkohol) ee sme proizvajati iz 
kmetijskih proizvodov v vseh tvornieah špirita, iz melase 
pa izključno; v industrijskih tvornieah špirita. Uporaba 
melase za proizvajanje vina in drugih alkoholnih tekočin 
je prepovedana, njeno uporabo za druge namene pa do
voljuje pristojna finančna direkcija. Nasprotno postopanje 
z melaso se kaznuje od 1000 do 10.000 Din. 

Melasa stoji pod nadzorstvom finančnih oblastev in 
vsaka njena uporaba, razen za proizvajanje špirita v in
dustrijskih tvomdeh špirita, se mora prijaviti finančni 
kontroli 12 ur pred uporabo.-

,Vse osebe, pri katerih se najde vino, izdelano iz 
melase, se kaznujejo za vsak najdeni hektoliter takega 
vina, brez ozira na jakost in vsebino sladkor ja, po 2000 
dinarjev. 

Osebe, ki uporabljajo melaso brez prijave finančni 
kontroli ali pri katerih se najdejo tropine od melaso, 
pripravljene aH uporabljene za katerikoli namen, se ka
oni jej > in sicer: za vsakih 100 kilogramov melase z 1200 
dinarji, za vsakih 100 litrov pripravljenih ali uporablje
nih tropin od melase pa s 400*— Din. 

Ako se pa iz takih tropin najde alkohol, ee kaznuje 
za vsak najdeni hektoliter takega alkohola z 2000*— Din. 
Ako bi. ta- kazen za najdeno uporabljenokoličina tropin 

bila manjša nego kazen za alkohol, oziroma za tako vino, 
se ne vzame kazen po uporabljenih tropinah. 

Prav tako se mora kaznovati tudi tista oseba, ki iz
deluje žganje od močnatih stvari. 

Kazen ne more biti manjša negò 2000'— Din* 
Alkohol, žganje in najdene tropine, oziroma tako,vi-, 

no se uniči, melaso pa ponudi pristojna srezka uprava 
finančne kontrole.in jo odstopi proti povračilu po tržni 
ceni v korist državni blagajni .kaki industrijski tvornici 
špirita. 

Priprave za prizvajanie se obdrže kakor jamstvo 
za plačilo kazni. 

10. Pripomba. Izdajanje dovoljenj za. zgradbo;indu
strijskih t voraic špirita se prepoveduje za dobo dBsetib 
let, računaje od '1: septembra 1929. 

11. Pripomba. Na dan 15. aprila. 1929. se morajo po
pisati vse količine špirita mšpirituoznih tekočin, na ka
tere je plačana trošarina po dosedanji stopnji,,pri proiz
vajalcih, trgovcih, točilcih na drobno,in-debelo in razlika 
trošarine pobrati najdalje do 15. maja 1929. 

12. Pripomba. Prodaja in uporaba теШ-alkohôla za 
gorivo je prepovedana. Kdor nasprotno* postopa, se ka
znuje z 500 do 5000 Din. \ 

13. Pripomba. Natančnejša določila predpiše minister 
za finance. 

10. Nadrpži, proizvajane v samostalnih tvornieah 
diroSTalî''v*zvezi s proizvajanjem kakega drugega pred
meta, za; vsak kg 4*— Din. ,'r 

Kolikor ' se bodo po razglasitvi tega -zakona cene 
drožem v prodaji na debelo povišale,'se avtomatsko po
višava v istem znesku, tudi trošarinska stopnja. .-.'•' 

1. Pripomba. Obveza plačevanja trošarine zadeni 
proizvajalca, kadar pušča blago v promet ali • potrošnjo* 

J&. Pripomba. Droži se smejo puščati v promet samo 
, v obeleženih paketih, ki jih predpiše minister za finance. 

3. Pripomba. Izdajanje dovoljenj za zgradbo novih 
tvornic droži, za kar je pristojen samo minister za finan«, 
ce, se prepoveduje za dobo šest let, kolikor bo kapaciteta 
obstoječih tvornic droži. zadostna. za zalaganje. domače 

| potrebe. .. . - , ' • • . 
; 4; Pripomba. Na dan 15. aprila 1929. zatečene koli

čine droži pri proizvajalcih in prodajalcih *a debelo se 
popišejo in državna trošarina se pobere do 16. maja 1929. 

5i Pripomba. Natančnejša določila predpise mintetetf 
•za finance s pravilnikom.. ; 

•.11. Na žganje od hektolAtrske stopnje 14*.-—' Din., 
. 1.. Pripomba. Za žganje se smatra destilat tropin od 

sadja s koščico ali z enim ali več semenskimi zrni, ali: 
katerih plod je jagoda; o!d vinskih tropin, vinskih droži, 
od vina, vinskega mošta, zmečkanega grozdja (vdnovice); 
od, korenin razen sladkorne pese; od dinj, buč in vode, 
pomešane z medom. • •..'.. , ,'. s 

2. Pripomba/Trošarino na žganje, proizvajalno te 
lastnih sirovin (stvari) in z lastnega zemljišča, plača .tisti, 
ki,kupi žganje od proizvajalca ali ga dobi na katerikoli 
drugi podstavi. ... ' . \ 

3. Pripomba. Trošarino' na žganje, prroizvajano za 
domačo potrebo iz l kupi jemiih ali na katerikoli podstavi 

. dobljenih sirovin "(stvari)^ plača proizvajalec, in to samo 
; tedaj, kadar to žganje proda ali iz kateregakoli razloga 
odstopi drugemu. . • ^ • ' . 

4. Pripombai ; Trošarino na Žganje, proizvajat» ."Мн • 
iradi trgovine iz kupljenih sirovin (stvaVi) ali pomešane' 
'iz kupljenih sirovin te surovin z lastnega zemljišča, plača 
tisti, ki žganje proizvaja, rte sicer po predpisih, po katerih1. 
se plača trošarina'na predmete iz točke 14. te tarife. 
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Minister za finance è© pooblašča, da za to vrsto pro
izvajanja uvede plačevanje trošarine po kotlu. ' 

5. Pripomba. Ako lastniki sirovin (stvari) za pro
izvajanje žganja z lastnega zemljišča trgujejo z alkohol
nimi tekočinami na debelo ali na drobno ali točijo te te
kočine ali se bavijo s predelovanjem alkoholnih pijač, se 
določi po številu članov rodbine,' starejših od 18 let, kolika 
količina žganja se jim dovoli za domačo potrebo brez 
plačila državne trošarine. 

6. Pripomba. Minister- za finance se pooblašča, da 
eme v vsaki proizvajalni dobi uporabiti l̂ OOO.OOO*— di
narjev na breme rednih dohodkov od državne trošarine 
za podporo za izpopolnitev proizvajanja žganja. Ta pod- ! 
pora se daje proizvajalcem in trgovcem z žganjem na 
debelo, ako izvozijo, ko so predhodno postavili najmanj 
600 hI ° žganja v promet v državi, isto količino na enkrat 
v inozemstvo. Izvoziti se sme s to ugodnostjo samo čisto 
in nemanipulirano žganje iz sliv, vina, vinskega mošta, 
zmečkanega grozdja in vinskih tropin, ki mora imeti naj
manj od 40 % dp vštetih 50 % alkohola. 

Način dodeljevanja in znesek po hektolifcr&ki stopnji 
te podpore, kakor tudi posamezne količine za izvoz in 
postopek glede izvoza žganja,s to ugodnostjo predpiše 

, minister za finance. , . 
Ako ni izvoza žganja ali ako izvoz ne izčrpa cele 

določene vsote v eni proizvajalni dobi, se pooblašča mini
ster za finance, da to vsoto, oziroma nje ostanek uporabi 
У teku naslednje proizvajalne dobe za m-bavo čistega ne-
alkoholiziranega» domačega vina za vojake in bolnike v 
državnih bolnicah. Tako nabavlpno vino ,bo oproščeno 
od plačevanja državne, banovinske in občinske trošarine. 
Izplačilo te,vsote za nabavo tega vina sme minister za 
finance izvršiti na breme dohodkov od državne trošarine 
v tekn naslednje proizvajalne dobe. 

Natančnejša določila za nabavo vina za vojake in dr
žavne bolnice predpiše minister za finance v sporazumu: 
z ministroan vojske in mornrfrnice in z ministrom za soci
alno politiko in narodno zdravje. 
• \ Izvzemši za proizvajalno dobo za leto 1929/30. se po
oblašča; minister, za finance, da sme prihranjeni del zne-
6ka za izvoz .izganja v inozemstvo uporabiti • za nabavo 
viha za vojatee in bolnike.v državnih bolnicah takoj, ko 
étopi ta zakon v veljavo, toda s pogojem, da se postopoma 
uiporabi tudi celi, znesek 12,Q0O.0OO;— Din, izplačila pa 
se; lahko vršijo na breme rednega 'dohodka od državne 
trošarine do 31. decembra 1930. 

7. Pripomba, Na dan 15, a/prilla 1929. se popišejo vse 
selcine žganja v Srbiji in.Črni gori pri trgovcih, proiz
vajalcih za trgovino iz lctipljenih sirovin, točilcih na dro
bno in na debelo, predelovalcih žganja v druge alko
holne pijače in se pobere trošarina po tej stopnji najdalje 
dodneiS.maija 1929. 

8. Pripomba. Natančnejša Vloločila predpiše minister 
«fc finance. 

i 

• 12. Na ò c t o v ó k i s l i n o , izdelano iz lesa/od 1 jlig 

looкЈшт^ш:*-™ .-• •-
.''. 1 3 ; ' N a 3 © n ^ | L 0 d 100'kg,3Öi>— Din. 

"Po tej stopnji s* pobira počenši od 16. maja 1929. 
11 Pripomba. Za bencin se smatra des^at rudnin

skega olja. (Лготе nafte),; kotrana^ kamenega premoga, 
, iparafinskrb. skriljevoev itd. brez ozira, pod kakim imerom 

Pe-;PÖjavi, ki ima pra + 16 • C (+12 ° R) -manjšo gostost 
»ego 795 stopinj.. 

;\ Toda gornji destilat, «gar gostost pri +16 ° C (+12° 
") je manjša od 795, se ne smatra za bencin, ako se ugo

tovi: da obsega frankcijo 60% ali več, ki preide med 
150 °C in 280° C s kontialno destilacijo na »Englerjevem«'' 
aparatu ali ima točko gorljivosti v aparatu »Abel Pensky< 
21° C ali več. 

2. Pripomba. Dovoliti se sme uporaba bencina'brez 
plačila državne trošarine ,za poganjanje obrtnih,- industrij-: 

skih in kmetijskih motorjev, razumevajoč tukaj tudi po
ganjanje ribiških ladij, kakor tudi ladij za pfevoz pot
nikov in blaga. Razen tega se sme dovoliti uporaba.ben
cina brez plačila državne trošarine še tudi tedaj, ako se 
uporablja kot sredstvo za mazanje in ekstrahiranje, za 
proizvajanje toplote; pri apreturi tekstilnega blaga in 
topljenje steklenih koscev za proizvajanje steklenih bi
serov, gumbov in s'Ično; za čiščenje petrolejskih jam; v 
denaturiranem stanju kot sredstvo za razkrojevanje Na
tančnejši pogoji, pod katerimi se dajejo ti predmeti brez 
plačila državne trošarine, se predpišejo s pravilnikom. 

14. Z a d e n a t u r i r a n j e t r o š a r in s k i h pred-
m e t o v, ki "se puščajo V promet brez~pläcilä državne tro
šarine v deoalmianem stanju,- se pobira po 0-50 Diri od 
hektolitrske stopnje, oziroma od kilograma za kontnim 
ртлпаГПо. 

Člen 73, 
, Miivstor za finance se pooblašča, da za piačevanje 

državne tre šaiine in za izvrševanje teh predpisov e dr
žavni trošarni predpiše potreben pravilnik, kakor tudi 
kazni za nasprotno postopanje z ozirorn na w-у.лri* člena 
69. tega zakona. 

•v , Člen 74. 

Ostali predpisi ó državni trošarini posameznih po
krajin, kolik-, t niso s tem zakonom in s predpisanim pra
vilnik im izpremenjeni, dopolnjeni in ukinjeni, ostanejo 
tudi nadalje v '-e'ìf vi, dokler minisior z& riiia-cë ne pred-
piSe enotnega pravilnika za vse predmete. 

' ' . ' ' • . - • • 

Člen 75. 
Bnnovine smejo nalagati banovinsko trošarin.) na 

predmete, p<.trošene na njihovem ozemlju. Prav tako se 
sme "trošarina nalagati tudi na področju uprave' mesià 
Beograda s pogojem, da občine mesta Beograda, Zemuna 
in Pančeva naložijo to doklado in jo pobirajo poleg svoje 
trošarine, 50 % od. tega dohodka pa izročijo specialnemu 
občinskemu gradbenemu fondu, ustanovljenemu pò-§54. 
uredbe o ustrojstvu in delokrogu uprave mesta Beograda. 
Višino banovinske trošarine, kakor tudi na katere preda
mele se sme nalagati, dovoljuje. minister za finance, po 
soglasnosti s predsednikom ministrskega sveta. 

Člen 76. . . .. , . 

Banovinsko trošarino pobirajo občine brez kakršne
koli odškodnine obenem z občinsko trošarino in na isti 
način, kjer pa občinske trošarine ni, obenem in na isti 
način, какот tisto občinsko davščino, ki se pobira pri 
uvozu blaga v občinski okoliš za namen potrošnje. 

Minister za finance je pooblaščen,' da izjemoma in 
v primerih neobhodne potrebe za pobiranje banovinske 
in občinske trošarine uporabi uslužbence : finančne kon
trole, davčnih uprax in carinarnic in predpiše natančnejša 
določila za izvrševanje take službe v vsakem posamez
nem primeru. . Od pobranih banovinskih in občinskih 
trošarin se obdrži 5% za nagrado državnim uslužbencem 

j ki pobirajo trošarino. 

*fcV\.' 
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Banovinska in občinska trošarina se ne more v no
benem primeru pobrati preje2 nego se pobere, ali zadolži 
državna trošarina. ' • 

Zadržani zneski se razdelé med posamezne usluž
bence po določilih, ki jih predpiše minister za finance. 

Gen 77. 
Zatečene količine piva v pivovarnah na dan, ko 

stopi ta zakon v veljavo, se morajo popisati, ker se, je 
na nje že o priliki proizvajanja plačala banovinska tro
šarina po dosedanji stopnji in s© eventuelna razlika v 
stopnji na tako zatečene količine piva pobira na kraju 
potrošnje piva, ter v zmislu predhodnega člena. Dotlej, 
da je ta zaloga izčrpana, pošiljajo kontrolni organi pi
vovarne k vsaki pošiljki piva poročilo, ali izvira od po
pisane' zaloge ali ne, in ako izvira od zatečene zaloge, 
koliko se je.na banovinski trošarini že plačalo. • 

Zneske, ki se bodo položili na ime banske trošarine 
potem, ko stopi ta zakon v veljavo, na račun banovin
skih trošarin, kakor tudi ves, znesek računa banovinskih 
trošarin razdeli minister za finance med banovine po 
številu prebivalstva. 

. Člen 78. / 

Vsa izdana dovoljenja večjim industrijskim podjet
jem za polaganje banovinske trošarine potom mesečnega 
obračuna prenehajo veljati, ko stopi ta zakon v veljavo. 

Člen 79. 

Občine, ki imajo po zakonu pravico uvesti občinsko 
trošarino, smejo nalagati občinsko trošarino na' pred
mete, potrošene na ozemlju občine. Višino občinske tro
šarine, kakor tudi, na katere predmete se sme nalagati, 
dovoljujejo pristojni bani. ^ 

Izjemoma dovoljuje za mesta, v .katerih so sedeži 
'banovin, kakor tudi za ozemlje uprave mesta Beograda 
dai mest: Subotica, Sombor, Veliki Bečkerek, Osijek, 
Karlovac, Sušak, Bakar, Dubrovnik, i Celje, Maribor in 
Bitolj, višino občinske trošarine kakor tudi, na katere 
predmete se sme nalagati, minister za finance v so
glasju s predsednikom ministrskega sveta. 

Mestne občine, ki imajo občinske trošarineke po
staje (mestne mitnice) na vhodih v mesto, morajo brez 
kakršnekoli odškodnine pobirati tudi državno trošarino 
na pivo in žganje, ki se donaša v mesto brez spremnice, 
po določilih, ki jih predpiše minister za finance. 

Člen 80. 

Oseba, ki izvrši l^tar^voibfmovkgkjejaji^občineie 
trošar^.e. se kaznuje pcTčleBiu 34 zakona o^državni tro
šarini. , 

Za presojanje tihotapskih prestopkov iz predhodnega 
odstavka so na prvi stopnji pristojna oblastva, ki pobi-
rajo trošarino, občine, davčne uprave in carinarnice, na 
drugi gjropnji pa so za pritožbe pristojne finančne di
rekcije. Proti odločbi finančne direkcije se lahko vloži 
tožba na upravno sodišče v zmislu zakona o državnem 
svetu in upravnifi sodiščih. Proti razsodbi upravnega so
dišča ni pravnega sredstva. 

Odločbe o prekinitvi kazenskim preiskav pošljejo 
oblastva prve stopnje po uradni dolžnosti na odobrenje 
finančni direkciji in šele, ko jih ona odobri, se smejo 
Izvršiti. 

Odločbe o razporedu denarja, dobljenega od tihotap-. 
skih prestopkov, ki jih izdajajo oblastva prve stopnje v 
zmislu člena 60. zakona o državni trošarini, so izvršne, 
ko jih odobri finančna direkcija. 

Člen 81. 

Minister za finance se pooblašča, da izda službeno 
prečiščeno izdajo zakona o državni trošarini in da pred
piše pravilnik za njegovo izvrševanje. 

Člen 82. 

Priporočamo Našemu, ministru za finance, da ta za«; 
kon lažglasi, in vsem Našim ministrom, da skrbijo za 
njegovo izvrševanje, oblastvom pa zapovedujemo, da po 
njem postopajo, vsem in Vsakomur pa, da še mii poko- ; 
ravajo. 

V B e o g r a d u, dnë i. aprila . 1930. St. 24673. 

Minister za finance: 
Dr.8.Sferljuga s.r. 

162. 

M i • : •••••'•.• • ; - , 

ALEKSANDER I., .,..'. '.*' 
po milosti božji in narodni volji kralj» Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega mi-^ 
nistra za zunanje posle, Našega mjmištra pravde in Na
šega ministra za trgovino in industrijo ter po zaslišanju 
predsednika ministrskega sveta ' 

Zakon 
o trgovinskem sporazumu z dvema zapisni
koma, sklenjenem in podpisanem v Bukarešti, 
dne 4. avgusta 1930. med kraljevino Jugosla

vijo in kraljevino Rumunijo.* 

' ' • • § * • ' ' . " ; " r ; . . > V . . . . 
Odobrava se in dobiva zakonito moč trgovinski spo

razum z dvema zapisnikoma, sklenjen in • podpisan, v ; 
Bukarešti dne 4. avgusta 1930. med kraljevino Jugoslav; 
vijo in kraljevino ћштипјо, ki se glasi v prevodu: •. <-,»•. 

Trgovinski sporazum.. 
Njegovo Veličanstvo <• kralj ' Jugoslavije , in Njegovo 

Veličanstvo kralj Kiümunije, navdana z isto željo, da/ 
učvrstita in razvijete gospodarekjef odnošaje med svojima 
državema, sta se odločila skleniti trgovinski sporazum 
in sta v ta namen imenovala za svoje pooblaščence: ; 

Njegovo Veličanstvo kralj "Jugoslavije:; 
g. Koste Kumanudija, ministra tkez portfelja,•'• • 
g. Juraja Demetrovićaj ministra za trgovino 

m. Industrijo. ' f ' ' ' ':.' 
in: 

* >Službene novine Kraljevine Jugoslavije«: z 'dne 
1. sept. 1930, it. 198/LXX... •-. 
kise glasi; 

* : 
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Njegovo Veličanstvo kralj lïumunije: 
g. Mihaja Popò vica, ministra za finance, 
g. Virgila Madžaru, ministra za industrijo in trgo

vino, ki so, 
> ko so priobčili drug drugemu svoja dobro in pra

vilno sestavljena pooblastila, dogovorili nasled' 'T:, 

. Č l e n 1. 

Državljani in podjetja ene države kot pravne osebe 
uživajo v oblasti druge glede svoje osebnosti in svojih 
posestev postopanje po načelu najbolj pogodovanega na
roda za vse, kar se nanaša na nastanjevanje, na izvrše
vanje trgovine in. industrije, .kakor tudi za vse, kar se 
nanaša na davke in na,'druge' takse. 

Prav tako uživajo ' talco prirodni kakor tvorniški 
. proizvodi vsake izmed obeh držav v vsem, kar se nanaša 
Da uvoz, izvoz, vkladanje, ponovni izvoz, prevoz in vobče 
na vse trgovske posle, kakor tudi. ladje y vsem, kar se 
tiče plovidbe v vodah in pristaniščih druge države, po
stopanje, ki se daje najbolj. pogodovanemu narodu. 

Po tem se vsaka visoka stranka pogodnica zavezuje, 
d,a odstopi takoj in brez povračila drugi vse ugodnosti, 
prednosti in .carinska znižanja, ki jih, je že dala ali bo 
<lala v bodoče v omenjenih okolnostih kaki tretji sdii. 

Člen 2. 

Postopanje po načelu najbolj pogodovanega naroda 
se nanaša tudi na zneske, jamstva in pobiranje uvoznih 
in drugih carin, kakor tudi na carinske formalnosti in 
njihovo uporabo, na postopek in pogoje, plačevanja carin 
in drugih taks, na razvrščavanje blaga, na tolmačenje 
carinskih tarif in na analizo blaga. 

Člen 3. 

Visoki stranki pogodnici priznavata druga drugi po
stopanje po načelu največje -ugodnosti glede režima 
uvoznih in izvoznih prepovedi in omejitev. 

• Člen 4. • 

Postopanje po načelu največje ugodnosti se ne upo
rablja: , * 

a) na specialne ugodnosti, ki so se dale ali se bodo 
: dale obmejnim državam z namenom, da se olajša ob
mejni promet; . 

b) na specialni uvozni režim, s katerim je treba 
olajšati finančne ureditve iz vojnih let 1914.—1918.; 

c) na carine in ugodnosti, ki so se dale ali se bodo 
dale v bodoče eni ali več obmejnim državam z name-
Boui, da se sklene gospodarski sporazum in carinska 
Unija; 

č) na carine in ugodnosti, ki bi jih mogla ena izmed 
strami pogodnic v bodoče dati tretjim državam v pluri-
lateralnih konvencijah, h katerim druga stranka pogod-
ûica ne bi pristopila, ako so te carine in ugodnosti do
govorjene v plurilateralnih konvencijah občega značaja, 
sklenjenih in registriranih od strani društva narodov in 
o p r t i h pristopu vseh držav, ako druga stranka ne pri
stava reciprocitete. 

člen 5. 

Ta sporazum stbpW veljavo z dne 1. septembra 1930. 
*& ostane izvršen do dne 1. januarja 1931. 

V tem času se lahko zamenja trgovinsko pogodbo 
z dodatki, ki bodo uravnali vsa vprašanja med obema 
državama. 

V potrditev tega so pooblaščenci obeh strank po
godnic podpisali ta sporazum in ga opremili s svojim 
pečatom. 

Narejeno v Bukarešti, dne četrtega avgusta 1930. 

(M. P.) 

Minister za finance, 
Mihaji Popović s. r. 

Minister za industrijo 
in trgovino, 

V. Madžaru s. r. 

Minister brez portfelja 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Minister za trgovino 
in industrijo 

Juraj Demetrović s. r. 

Priloga I. . 

Zapisnik o veterinarskem postopanju ob uvozu in pre
vozu, živali in sirovih živalskih proizvodov. 

Obe visoki stranki pogodnici jamčita druga drugi, 
da se bodo glede uvoza .in prevoza živali, sirovih žival
skih proizvodov in materij, kakor tudi predmetov, ki 
morejo služiti za nosilce kužne bolezni, iz oblasti ena 
stranke pogodnice v oblast druge uporabljale odredbe, 
določene z zakoni in veterinarskimi pravilniki, ki so v 
veljavi na področju ene visoke stranke pogodnice, v 
zmislu največje lojalnosti in blagonaklonjenosti in edino 
z namenom, da se zavaruje zdravstvena zaščita domače 
živine. 

Narejeno v Bukarešti, dne četrtega avgusta 1930. 

(M. P.) 

Minister za finance, 
Mihaji Popoyié s. r. 

Minister za industrijo 
in trgovino, 

V. Madžaru s. r., 

Minis-tbr brez portfelja-
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Minister za trgovino 
in industrijo 

Juraj Demetrović s t. 

Priloga IL 

Zapisnik o transportih in prevozu blaga. 

Obe vladi sta sporazumni, da začno pristojne admi
nistracije obeh držav že sedaj potrebna.pogajanja v na
men, da se čim hitreje sklene železniški, in rečni spora

zum, da bi se s skupnimi transportnimi tarifi, s «spaja
njem železniških prog in z drugimi sredstvi olajšaj 
transport in prevoz blaga med obema državama. 

Narejeno v Bukarešti, dne četrtega avgusta 1930. 

(M. P.) 

Minister za finance, 
Mihaji Popović s. r. 

Minister za industrijo. 
in trgovino, 

V. Madžaru s. r. 

Minister brez portfelja . 
dr, Kosta Kumanudi s. r. 

Minister, za trgovino 
in industrie 

Juraj Demetrović s r . 

§2. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga podpiše kralj, obvezno 
moč pa ima od dne 1. septembra 19391 

Priporočamo Našemu ministru pravde, da ta zakon 
razglasi, Našemu ministru za zunanje posle ш Našemu 

ÖU 



mfaletru za trgovino In Мтгвбгцо, da skrbita za njegovo 
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, da po njem po
stopajo, veem in vsakomur pa, da ee mu pokoravajo. 

Na Bledu, dne 26. avgusta 1930. 
Aleksander s. r. 

Videl 
in pritisnil državni pečat, 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. M. Srškic* s. r. 

(M. P.) 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja, 
divizijski general 

Peter Živković s. r. 

Minister za zunanje posle 
dr. Marinkovié s. r. 

Minister pravde 
dr. M. Srskié s. r. 

Minister za trgovino 
in industrijo 

Juraj Demetrović s. г. 

Uredbe osrednje vlade. 
153. 

Pravilnik 
o ustrojstvu zavoda za preizkušanje gradbe
nega materiala pri ministrstvu za gradbe.* 

Clen 1. 

Na podstavi člena 3. uredbe o razdelitvi oddelkov 
ministrstva za gradbe in direkcije pošt. in telegrafov -na 
odseke in oddelke z dne 21. marca 1930. M. G., št. 22423, 
se ustanavlja pri ministrstvu za gradbe »Zavod za pre
izkušanje gradbenega materiala«. 

Člen 2. 

Ta zavod je podrejen načelniku računsko-ekonom-
skega.oddelka ter je v sestavu statističnega odsekaistega 
oddelka. 

Člen 3. 
Upravitelja zavoda postavlja minister za gradbe 

(zmed strokovnih inženjerjev ministrstva, ki morajo 
dobro poznati delo za preizkušanje materiala. 

Člen 4. 
Poleg upravitelja zavoda postavi minister za gradbe 

Se dva inženjerja (po potrebi) in dva mehanika za delo 
na strojih. 

Člen 5. 
Dolžnosti zavoda so naslednje: 
a) Da v prvi vrsti vrši vse preizkušnje gradbenega 

materiala, ki sé mu po uradni pristojni poti dostavi od 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
19. avgusta 1930., št. 188/LXIX. 

strani gradbenih ustanov, podrefenffi mtnistrstvu za 
gradbe, potem pa tudi od ostalih državnih ustanov ali 
privatnih oseb, za katere še mu izda pristojen nalog. 

b) Da vodi ustrezajoče knjige, v katere vpiše dob
ljene rezultate o vsaki izvršeni preizkušnji materiala.; 

c) Da izdaja zainteresiranim ustrezajoča potrdila o 
dobljenih rezultatih posameznih preizkušenj gradbenega 
materiala. . 

č) Da ustanovi, uredi in čuva zbirko vzorcev (izvo
dov) posameznega preizkušenega gradbenega materiala, 
kakor tudi drugih tvorniških gradbenih izdelkov z nji 
hovimi najpotrebnejšimi podatki. 

Od več preizkušenih primerkov istega materiala in 
iz istega rudnika se hrani v zbirki samo en izvod. 

d) Da vodi. evidenco — spisek vseh rudnikov in 
krajev izdelovanja gradbenega materiala v naši državi — 
z njihovimi najpotrebnejšimi podatki. 

e) Da spremlja sodobni znanstveni razvoj, glede 
vprašanja preizkušanja gradbenega materiala, da vzdržu
je zveze in se eventualno udeležuje občasnih mednarod
nih sestankov predstavnikov sličnih zavodov v inozem
stvu in da po možnosti prilagodi delo zavoda zmislu na 
teh mednarodnih sestankih storjenih sklepov. 

f) Da predlaga specialno tehniške' predpise in nji
hove izpremembe in dopolnitve z ozirom na sodobni teh
niški razvoj glede uporabe posameznega gradbenega ma-, 
terìala in da s strokovnimi oddelki ministrstva za gradbe 
sodeluje pri predpisovanju normalij glede 'kakovosti 
gradbenega materiala za njegove uporabe. , 

Člen 6. 
Ves potreben potrošni material nabavlja za v o-' no 

odseku za opremljanje ministrstva za gradbe. 

'Člen 7. 
Vsi dohodki od taks za izvršeno preizkušanje grad

benega materiala se stekajo v državno blagajno kot izre
den dohodek. 

Višino taks za vsako vrsto določa minister za gradbe 
po predlogu zavoda za preizkušanje gradbenega mate
riala, o tem, kdo je oproščen, po katerih pogojih in od 
katerih taks, pa odloča minister za gradbe. 

Člen 8. 
Upravitelj zavoda razmotriva o razširjenju zavoda 

tako, da se more v njem pozneje preizkušati tudi ostali 
gradbeni material, ki se redkeje uporablja. 

Člen 9. 
Za stroje, orodje in ostale inventarske predmete vodi 

upravitelj zavoda inventar in nosi zanje zakonito odgo
vornost. 

. • Č l e n 1 0 . . .• . i 

V vseh ostalih pošlih mora upravitelj zavoda delati 
po naredbah načelnika. računsko-ekonomskecV oddelka 
in šefa statističnega odseka. ' 

" Člen 11. • ' . 
Ta pravilnik stopi v veljavo, kadar ;t« - v a s t e r za 

grâdbe podpiše, za njegove izvrševanje pa skrbi račun-
sko-ekonomski oddelek. • , , 

V B e o g r a d u , dne 7. avgusta 1930. Št. 51659. 

• Minister za gradbe-
Fil. J. Trifunović K r ' 
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154. 

Na podstavi § 7. in § 62. zakona o pospeševanju 
poljedelstva z dne 6. septembra 1029. predpisuje mini
ster za poljedelstvo ta-le 

Pravilnik 
o delu agronomov za čas prestajanja enolet
nega staža na državnih in banovinskih polje

delskih posestvih.* 

Obča določila. 

Člen 1. 

Da bi ministrstvo za poljedelstvo dalo dovršenim 
agronomom možnost, da se uvedejo v praktično ekono
mijo in bi na ta način dosegli kvalifikacijo, kakor to 

, zahteva zakon o pospeševanju poljedelstva (§§ 7. in 62.), 
Pošlje vsako leto izvestno število dovršenih agronomov 
na enoletni staž, ki se redno vrši na državnih in bano
vinskih, poljedelskih posestvih. 

Člen 2. 

Za čas staža je treba, da se stažisti praktično uva
jajo v vse posle, kakor so spodaj- navedeni, in da se jih 
nauče v toliki meri, da bodo mogli v bodočem svojem 
zvanju vsak tak posel praktično demonstrirati in izvesti. 
Razen tega je treba, da se jim učvrsti volja in ljubezen 
z a njihovo zvanje, da spoznajo njegov pravi značaj,'nje
gove vrline in težkoče. 

Člen 3. 

• Stažisti morajo v času svoje prakse proučavati in 
češče. opravljati te-le posle: 

a) hranjenje in snaženje vsaktere živine vseh ka
tegorij: delovne, plemenske, mlečne, pitane in mlade 
živine, posebno molznih krav; 

b) gnojenje z umetnimi gnojili pri raznih posevkih; 
c) dela za obdelovanje zemlje in priprave zemlje za 

Setev, 
č) dela za pripravo semen za setev; 
d) dela za setev, obdelovanje in žetev teh posevkov; 
e) dela za spravljanje žetve in mlačev žitaric in dru

gih plodov; • ' . ' 
f) dela za spravljanje in magaciniranje raznega 

vsevnega semenja, krompirja, stebel konoplje, sena, 
elame, kcrüzovine itd. 

Člen 4. 

Stažisti se morajo, uvesti v delo z vsem poljedelskim 
.orodjem in stroji, ki"so potrebni za snaženje in hranjenje 
živine, za molžo, hlajenje in opravljanje mleka, priprav
ljanje živinske hrane, za vprego živine, za konserviranje; 
izvoz in trošenje raznih gnojil, za obdelovanje njiv, kul-
Juro raznih posevkov, livad in pašnikov; za žetev posev
kov in košnjo trave; za uvoz in mlačev raznega semenja 
1 0 luščehje koruze; za magaciniranje in čiščenje raz
loga semenja in spravljanje za setev. Posebno se zâ-
ateva, .da se da stažistom prilika, da vidijo orodje in 

_ * »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
«•- majä №30., š t 118/XLIII, -

stroje v razstavljenem stanju o priliki poprav na njih 
ter da znajo enostavnejše izmed njih sami razstaviti in 
sestaviti, kakor n. pr. centrifuge za mleko, trijerje Ud. 
Vsak stažist se mora upoznati s traktorji in njihovo, 
konstrukcijo. 

Vsak stažist mora znati regulirati: plug na potrebno 
globino in širino brazde, sejalnico na določeno količino, 
semena in globino brazdice, čistilnico (vetrnjačo) in tri» 
jer na stalno vrsto semena itd. 

Člen 5. 

Stažisti morajo opazovati: razne atmosferske vplive 
na zemljo in na njeno /obdelovanje, na kulturo, setev in 
žetev raznih posevkov, na spravljanje žetve, na porast 
in uspevanje raznih rastlin kakor tudi njihove vplive 
na živino, njeno zdravje, delovno silo, produkcijo mleka, 
porast mlade in prirast pitane živine. 

Člen 6. 

Kadarkoli pride veterinar na posestvo zaradi zdrav
ljenja in cepljenja živine ali da nudi pomoč pri težkih 
in abnormalnih porodih, mora uprava poöestva pozvati 
stažiste, da jim veterinar pokaže in jih uvede, kakò se 
vrle dela glede zdravljenja raznih bolezni, cepljenja, io 
kaže pomoč pri abpormalnih porodih. 

Člen 7. 

Stažisti morajo opazovati bolezni in rastlinske in ži
valske škodljivce na posevkih in spravljenih proizvodih 
in( sodelovati pri njih zatiranju. 

Člen 8. 

Stažisti morajo proučevati in spoznavati vse posle v 
pisarni s tem, da delajo na vseh knjigah, ki se vodijo 
pri poljedelskih upravah, da delajo razne kalkulacije o 
proizvajalnih stroških raznih proizvodov, o uspehu pi
tanja živine, o računskem uspehu raznega načina obdelo
vanja zemlje itd. 

Člen 9L 

Vse posle, ki jih; opravljajo stažisti y praksi, mo
rajo primerjati s tem, kar so se, učili v šoli ali kar so 
izkusili na drugem kraju in, ako zapazijo kako razliko, 
morajo o tem zahtevati pojasnilo od svojih predpostav» 
ljenih. , 

Člen 10. 

Da bi se imela evidenca njihovega dela in uspeha 
v praksi, morajo stažisti pisati svoj lastni dnevnik, in 
sicer v kopiji indigo, ki se mora po dovršeni praksi v 
enem izvodu dostaviti po upravi posestva ministrstvu za 
poljedelstvo — oddelku za rastlinsko proizvajanje. 

člen 11. j 

Stažisti se morajo brez ugovarjanja pokoriti vsem 
predpisom, ki so na posestvu izdani zaradi vzdrževanja 
dela. Svojega položaja in vedenja na posestvu ne mo
rejo drugače pojmovati,; kakor da so sami nameščenci 
na posestvu, ki morajo za vs,ak svoj postopek moralno 
in' materialno odgovarjati. Ako bi uprava izdajala tudi 
specialne naredbe za delo stažistov na posestvu, jih mo
rajo brez ugovora točno in vestno izvrševati. , 
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Stažisti se ne smejo svojevoljno odstranjevati s po
sestva, za daljše odsotnosti s posestva pa je treba po 
upravi zahtevati dovoljenje od ministrstva za poljedel
stvo. Vsak izostanek od dela brez dovoljenja za odsotnost 
je treba takoj opravičiti. 

Pravice stažistov. 

Člen 12. 

Na državnih in banovinskih posestvih dobivajo sta
žisti brezplačno stanovanje, eno zdravo in svetlo sobo 
po možnosti z eno posteljo in drugim pohištvom (umi
valnik, omaro, stol in mizo), razsvetljavo in kurjavo. 

Člen 13. 

Za hrano na posestvu skrbi vsak zase, ako je pa 
vec stažistov na eni pristavi posestva, lahko osnujejo 
menzo in v tem primeru jim uprava ustreže ter jim daje 
živila po tisti ceni, po kateri jih daje svojim stalnim 
uradnikom. 

Člen 14. 

Vsak stažist dobiva mesečno denarno podporo od 
ministrstva za poljedelstvo, po možnosti pa tudi od upra
ve posestva same. Višino te podpore določi minister za 
poljedelstvo od primera do primera po sporazumu z 
upravo dotičnega posestva. 

Dolžnosti uprar. 

Člen 15. 

Da bi se dala stažistom možnost za čim popolnejšo 
prakso na posestvu, mora uprava zadržati vsakega sta
žista na vsaki svoji poljedelski stroki toliko časa, kolikor 
je potrebnoj da se ž njo zadostno upozna. 

Člen 16. 

Uprave posestev navajajo stažiste, da se upoznajo 
tudi z administracijo in knjigovodstvom; ki- so uvedena 
na posestvu, in prav tako jim bo dovoljevala, da vsaj 
enkrat sodelujejo pri.sestavi proračuna, za bodoče in bi
lance za prošlo leto, ter da vodijo mesec dni dnevne ra-
poridj ako je to na posestvu uvedeno. 

Člen 17. 

Uprave posestev morajo paziti na vedenje stažistov, 
na njihovo prilagoditev in zanimanje v delu. Uprava bo 
upoštevala njihovo nepoučnost ter storjene pogreške — 
ako niso storjeni iz nemarnosti ali hotoma — popravljala 
z blagonaklonjeno pažnjo. Nemarne je treba opominjati 
ter, ako bi uporno ostali, nemarni ali se né bi hoteli dru
gače pravilno vesti, je treba ministrstvu predlagati, da 
se odpuste in da po tem izgube pravico do dovršitve 
staža in do državne službe. 

Člen 18. 

Uprava dostavi na koncu staža v zmislu člena .10. 
ministrstvu za poljedelstvo en izvod dnevnika stažisto-
vega dela in obvesti o uspehu njegovega prakticiranja. 
Hkratu' mu izda uprava potrdilo o opravljenem stažu z 
oceno, kakor je to predpisano za državne uradnike. Pre

pis tega potrdila je treba poslati ministrstvu za poljedel
stvo obenem z zgoraj omenjenim poročilom. 

. Člen 19. 

Straž se lahko izvede tudi na privatnih posestvih, in 
v tem primeru veljajo analogno spredaj omenjeni prepisi. 
Ministrstvo pa si tudi v takem primeru pridržuje pravico, 
da se na način, ki se mu zdi najpripravnejši, uveri, ali 
je stažist v resnici prebil staž na dotionem privatnem 
posestvu, kakor tudi to, ali je to posestvo vobče prikladno 
za dosego ciljev staža v zmislu tega pravilnika. 

Člen 20. 

Vsak stažist mora, ko nastopi staž na državnih ali 
banovinskih posestvih, pismeno, izjaviti, da so se mu spre
daj stoječi predpisi priobčili in da se bo po njih ravnaL 

Člen 21. 

T'a pravilnik stopi v veljavo od dne, katerega se raz
glasi v »Službenih novinah«. 

V Beogradu, dne 4. marca 1930. Št. 12640/11. 
Minister za poljedelstvo: 

Dr. Franges s. r. 

155. 

Zavod za pospeševanje industrije in obrti 
v Ljubljani.* 

Na podstavi člena 192. zakona o notranji upravi'ter po 
zaslišanju ministra za trgovino in industrijo 

odločam: 
da se državni zavod za pospeševanje industrije in obrti 
v Ljubljani (Urad. za pospeševanje obrti) ukine s tem, da 
preidejo njegovi posli v pristojnost kraljevske banske 
uprave Dravske banovine. . 

V Beogradu, dne 20. julija 1930. Zak. št. 323. 

Predsednik ministrskega 
;: • sveta, minister za notranje 

posle, častni adjutant 
Nj. Vel. kralja, 

divizijski general 
' P. živković e. r. 

156. , 

Izprememba 
v razpisu C. št. 47615/28, o uporabi pogodbenih 
določil iz 1.1. občih pripomb k V. delu uvozne 

carinske tarife.** 
Na podstavi čl. 23. predloga zakona o obči carinski 

tarifi dajem naslednje pojasnilo: 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 1. sep« 
tembra 1930., St. 198/LXX. - ... 

.** »Službene novine kraljevino: Jtfgoslavijec t dne 22. maje 
1930., St, 116/XLi , 
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S pogodbami z Avstrijo, Anglijo in Italijo zmanjšane 
doklade iz točke občih pripomb k V. delu uvozne carin

i k e tarife se smejo pobirati na vse blago, za katero je 
stopnja carine dogovorjena v katerikoli izmed veljajočih 
pogodb, tudi ako v kaki pogodbi ne bi bilo nič dogovor
jeno glede teh doklad„ 

Za dogovorjene stopnje carine se smatrajo tudi tiste 
minimalne stopnje obče tarife, ki so s katerokoli izmed 
pogodb samo vezane. 

Doklade iz točke i. občih pripomb k V. delu obče 
carinske tarife se morajo vedno pobirati, kadar se upp-
rabljajo maksimalne stopnje carin ali minimalne stopnje 
carin, ki niso vezane z nobeno trgovinsko pogodbo. 

Ta razpis stopi v veljavo na dan razglasitve v ̂ Služ
benih novinah«, in z njinï se ukinja točka 2. razpisa 
C. št. 47615 z idne 18. decembra 1928. 

V Beogradu, dne 19. maja 1930., št 19800/IV. 

Minister za finance: 
dr. S. Sverljuga s. r. 

159.' 

Dopolnitev 
razpisa C. št. 36.813/28 o tari na železne bobne, 
v katerih se uvaža smola in nafta, iz št. 172. 

uvozne carinske tarife.* 
Na podstavi čl. 7. in 24. predloga zakona o obči carin

ski tarifi odločujem: 
Železni bobni se morajo smatrati za priznani zavoj v 

zmislu pravil, o tari4, kadar se v njih uvažajo smole od 
nafte; št. 172. uvozne tarife k predlogu zakona o obči 
carinski tarifi. 

S tem razpisom se dopolnjuje razpis C. št. 36.813/28. 
V Beogradu, dne 10. maja 1930., št. 18.499/IV. 

Minister zav finance: 
dr. S. Sverljuga s. r. , 

: 157. : 

Izprememba 
v razpisu G. št. 29297/25 o tari na tkanine 
iz št. 277. uvozne carinske tarife, kadar 

se uvažajo v zabojih.* 
' Na podstavi pooblastila v čl. 7. predloga zakona o 

obči carinski tarifi sem odločil: 
da se na tkanine iz št. 277. uvozne tarife k predlogu 

zakona o obči carinski tarifi, kadar se uvažajo V zabojih, 
odbija za taro 14% (štirinajst). 

S tem se izpreminja stopnja tare, določena za zaboje 
pri št. 277. uvozne carinske tarife z odločbo C. št. 29297 
z dne 20. junija 1925. 

V Beogradu, dne 19. maja 1930., št. 19799/IV. 
'•• Minister za finance: 

dr. S. Sverljuga s.V. 

158. 

Izprememba 
V pravilniku o uslužbencih rečne plovltbe.** 

• Z odločbo ministra za promet, D. R. št. 24001, z dne 
*• aprila 1930. se izpreminja točka a) člena 100. pravil
nika o uslužbencih rečne plovitve, ki se v bodoče glasi: 

>a) Kadar uslužbenec dovrši 65. leto starosti.« 
Z isto odločbo se izpreminja tudi točka b) čl. 7. pra

vilnika o pokojninskem fondu, ki se v tem delu glasi: 
>B) Kadar dovrši 65. leto starosti, ako ima 10 let 

članstva.« 
St. 24001. — V Beogradu, dne 11. aprila 1980. 

Iz pisarne rečne plovitve kraljevine Jugoslavije., 

««- * >SluŽbene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 22. maja 
iÖSCL St. 115/XLI. 
i . ** »Službene novine, kraljevine Jugoslavije« z dne 16. apri-

160. . 

Navodilo 
za izvršitev odločbe št. 15205/IV iz leta 1930. 
o oprostitvi plačevanja uvozne carine za pre

parat »Parazoja B«.* 
Zaradi pravilne, uporabe točke 1. odločitve št. 15205/ 

IV z dne 22. aprila 1930. o oprostitvi od uvozne carine za 
preparat parazoja B« ria podstavi čl. 23. predloga zakona 
o obči carinski tarifi dajem carinarnicam naslednje 

navodilo 
Ker se preparat »Parazoja B« proizvaja edino v tvor

nici Ратагоја Mitteldeutsche Gesellschaft in, b. H. Frank
furt a/M.,- se uporablja oprostitev od carine samo v pri
merih, kadar se s fakturo in potrdilom dokaže, da je ta 
preparat res; proizvod omenjene tvornice. 

Ker se ta preparat uvaža v bobnih iz črne železne 
pločevine, v katerih se edino tudi more prevažati, po 
čemer so ti bobni zvirni tvorniški in udomačeni omot, 
se morajo tudi bobni, v katerih se uvaža ta preparat, 
smatrati ,za priznani zavoj v zmislu čl. 10. pravil o tari. 

V Beogradu, dne 10. maja 1930'., št, 18.500/IV. 
•. - > Minister za finance: 

v dr. S. Sverljuga s. r. 

1 6 1 . • •-. • 

Pojasnilo 
drugega odstavka't. 2. navodil C. št. 53994/29 
za uporabo določil iz trgovinskih pògodjb pri 

uvozu, suhega grozdja.** 
Zaradi enotnega tolmačenja drugega ods.tavka t. ;2. 

razpisa C. št. 53994/29 dajem carinarnicam pojasnilo, da 
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 16. maia 

1930, St. HO/XL. 
»Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 22. inaia 1980., it. Ш Ш Ј . - . - - < . r i . •" 
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se mora pogodbena stopnja 10 Din iz t. 2. b, št. 12. 
uvozne tarife predloga zakona o obči carinski tarifi upo
rabljati ne samo na suho grozdje iz- Danskega, temveč 
tudi na suho grozdje po. pogodbi z Grško, za katero je 
dogovorjena ista stopnja carine. 

. V Beogradu, dne" 19. maja 1930., št. 19798AVv 

Pomočnik 
ministra za finance: 

dr. F. Gospodnetié s. r. 

Razne objave iz „Službenih 
no vin". 

Številka 200 z dne 3. septembra 1930.« 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 23. avgusta 
1930.: Postavljen je po službeni potrebi A d a m i č J a 
k o b , upravitelj bivšega Invalidskega doma v Ljubljani, 
uradnik 1. skupine III. kategorije, za arhivskega urad
nika v isti skupini in kategoriji pri oddelku za socialno 
politiko in narodno zdravje kraljevske banske uprave v 
Ljubljani, 

Odlok ministrstva za socialno politiko in narodno 
zdravje z dne 21. avgusta 1930.: • Postavljen je po služ
beni potrebi S i m o n č i č J o s i p , arhivski uradnik 
bivšega Invalidskega doma v Ljubljani, za arhivskega 
uradnika v 3. skupini III. kategorije pri državni protozoi 
delavnici v Ljubljani. ' - .. 

List, ki ga je prepovedano uvažati in razširjati. Z 
odlokom ministrstva za notranje posle z dne 25. avgusta 
1930., I. št. 25.827, je prepovedano uvažati v našo državo 
in razširjati v njej komunistični list >Iskra<, ki izhaja v 
našem jeziku v Čikagu. 

Oprostitev plačevanja takse. Mnistrstvo za finance je 
na podstavi čl. 5., t. 5., zakona o taksah š svojim odlokom 
z dne 25. julija 1930., št. 54:563, oprostilo Konjerejsko' 
društvo za Dravsko' banovino v. Ljubljani plačevanja 
takse po T. br, 1. taksne tarife za vse na državna oblàstva 
naslovljene vloge, izvzemši one v civilnopravnem po
stopku. ' 

Številka 202 z dne 5. septembra 1930.: 
Odlok ministrstva za' trgovino in industrijo z dne 

19. avgusta 1930.: Postavljena sta za profesorja v 8. sku
pini I. kategorije na državni tehniški šoli v Ljubljani: 
G r e g i R o m a n in P e t r i č H i n k o , oba stalna 
suplefita v 9. skupini I. kategorije iste šole. -

Odlok ministrstva za gradnje z dne 29. avgusta 1930;: 
Inžeajerju M a t à n o v i.ć u D r a g u« iz Ljubljane se 
dovoljuje javna praksa na vsem ozemlju kraljevine Jugo
slavije, specialno iz elektrotehniške inženjerske otroke. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik: Ponar Robert » LiublW" 



Poitnina platana т gotovini. 

K R A L J E V I N A J U G O S LAVI JA 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

i 

2 6 . kos. V LJUBLJANI, dne 19. septembra 1930. Letnik 1. 

V S E B I N A 

Zahvala Njiju Veličanstev kralja in kraljice za čestitke ob 
rojstnemu dnevu prestolonaslednika. 
Zakon o izročitvi novih zastav pešadijskim in konjeniškim 
polkom in komandi žandarmerije. 

168. Zakon o skupnem davku na poslovni promet. 
164. Zakon o konvenciji o trgovini in plovitbi med kraljevino 

Jugoslavijo in republiko Estonijo. 
Uredba o letnem odmoru, odsotstvu itd. uradnikov in 
in uslužbencev ministrstva za zunanje posle in diplomat-
sko-konzularnih zastopništev. 

162. 

165. 

166. Uredba o ocenjevanju uradnikov in uslužbencev ministr» 
stva za zunanje posle ter diplomatskih in konzularnih za
stopništev. 
Odločba o izpremembi 1. odst. § 13. uredbe o organizaciji 
ministrstva za promet in prometne službe. 
Popravek v zakonu o izpremembah in dopolnitvah zakona 
o drž. svetu in upravnih sodiščih. 
Popravek v spisku strojev in strojnih delov, izdelanih v 
državi. 

Razne objave iz »Službenih novin«. 

167. 

168. 

169. 

Zahvala 
ì 

Nji ju Veličanstev kralja in kraljice za če

stitke ob rojstnem dnevu Njegovega kraljev

skega Visočanstva prestolonaslednika.* 
Njiju Veličanstvi kralj in kraljica sta prejela ob roj

stnem dnevu Njegovega kraljevskega Visočanstva pre
stolonaslednika iz države in iz inozemstva mnogoštevilne 
čestitke, v katerih se izraža vdanost in zvestoba ter se po
šiljajo želje za dolgo življenje, srečo in prospeh vzvišenih 
roditeljev, prestoloaaeledinika in kraljevskega doma. 

Po Najvišjem nalogu je pisarni Njegovega Veličan
stva kralja čast, iareči zahvalo, za poslane čestitke. 

Ii pisarne Njegovega Veličanstva kralja 
v Beogradu, dme 9. septembra 1980. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

162. 

Ш 

Aleksander I.* 

po milosti boiji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

pdtiamjamo danes 
" •• i 

* >Službeme novfee gmifieivJirie Jugoslaiv^e« z ftae 
& septembru Ш* & Ш 

nove zastave* 
pešadijekemu polku kraljeve garde, 

1. pešadijskemu polku >Knjaza Miloša Velikega«, 
2. pešaddjekemu polku »Knjaza Mihajla«, 
3. pešadijekemu polku, 
4 pešadijskemu polku >Stevama Nemamje«, 
5. pešadijskemu polku »Kralja Milana«, 
6. pešadijskemu polku »Kralja Aleksandra L«, 
7. pešadijskemu polku »Kralja Petra I.«-, 
8. pešadijskemu polku »Knjaza Aleksandra«, 
9. pešadijskemu polku, 

10. pešadijekemu polku »Takovskemu«, 
11. pešadijskemu polku »Kairadjordja«, 
12. pešadijskemu polku »Carja Lazarja«, 
13. pešadijskemu polku »Hajduka Veljke«, 
14 pešadijskemu polku »Prestolonaslednika Petra«, 
15. pešadijskemu polku »Stevama Sindjelioa«? 
16. pešadijekemu polku »Carja Nikole IL«, 
17. pešadijskemu polku »Vojivode Miši6a<, 
18. pešadijskemu polku »Suvoborskemu«, 
19. pešadijskemu polku »Vojvode Putnika«, 
20. pešadijskemu polku, 
21. pešadijskemu polku »Češkoslovaškemu«, 
22. pešadijskemu polku, 
23. pešadijskemu polku, 
24 pešadijskemu polku, 
25. pešadijskemu polku »Ferdinanda I. kralja Ro

munskega«, 
26. pešadijskemu polku, 
27. pešadijekemu polku, 
28. pešadijsliemu polku, 
29. pešadijskemu .polk% 
80. pešadijskemu polko. 

• »Službene novfine kraljevine Jugoslavije* z dne 
ift septembra 1830, št 206, 
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31. pešadijskemu polku, 
32. pešadijskemu polku »Nevesinjökemu«, 
33. pešadijekemu polku, 
34. pešadijekemu polku, 
35. pešadijekemu polku »Zrinjskega«, 
36. pešadijskemu polku »Jelačiča«, 
87. pešadijekemu polku, 
B8. pešadijskemu polku »Njegoševemu«, 
89. pešadijekemu polku, 
40. pešadijskemu polku »Triglavskemu«, 
41. pešadijskemu polku, 
42. pešadijskemu polku, 
43. pešadijskemu polku, 
44. pešadijskemu polku, 
45. pešadijskemu polku, 
46. pešadijskemu polku, 
47. pešadijskemu polku, 
48. pešadijsikemu polku, 
40. pešadijskemu polku, 
50. pešadijskemu polku, 
51. pešadijskemu polku, 
52. pešadijskemu polku, 
53. pešadijskemu polku, 
64 pešadijekemu polku, 
55. pešadijekemu polku, 
56. pešadijskemu polku, 
pešadijskemu polku Boke Kotorske, 
1. konjeniškemu polku kraljeve garde, 
2. konjeniškemu polku kraljeve garde, ' 
1. konjeniškemu polku »Obilica«, 
2. konjeniškemu polku >Carja Dušana«, 
3. konjeniškemu polku »Kraljice Marije Romunske«" 
L konjeniškemu polku >Velikega kneza Konstanti

na Konstantinovića«, 
5. konjeniškemu poJku »Kraljice Marije«, 
6. konjenilkemu polku »Kneza Areenija«, 
7. konjeniškemu polku, 
8. konjeniškemu polku »Kraljeviča Andreja«, 
komandi žandarmerije. 

Poklanjajoč Našim junaškim polkom in komandi žan
darmerije to eveto znamenje vojaškega zbirališča in vo
jaške časti, Smo globoko uverjeni, da ga bodo povsod v 
elarvi in v slavo nosili ter z največjo častjo čuvali in bra
nili. 

Naj geslo: »Z vero v Boga, za kralja in domovino«, 
napisano na teh vojaških svetinjah, živi vedno in plamti 
v vaših junaških srcih z neugaenim žarom. 

Naj bodo kakor etare zastave, ki se bodo kot spomin 
večne slave pobožno čuvale v topoleki zadužbini kralja 
Petra I. Velikega Osvoboditelja, tudi nove zastave sveto 
poverilo, ki vas bo vsekdar, tudi v najtežjih trenutkih, 
spominjalo vaše častne dolžnosti in naj mogočno plapolajo 
v vaših vrstah, Nam v ponos, na вгебо domovine in v 
elavo vašega poveljstva. 

V B e o g r a d u , 6. Septembra 1980. 
, Dj. št. 21.920. 

Aleksander s. r. 
Minister . 

za vojsko ki mornarico, 
{ Častmi adjutant 

Njegovega VeUoanetva 
kralja, 

armijski generals 
SteT, S, SaflJaé в> i; 

163. 

Mi 
Aleksander I., 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za finance in po zaslišanju Našega ministrskega sveta 

Zakon 
o skupnem davku na poslovni promet, s ka» 
terim se dopolnjujejo in menjajo predpisi 
zakona o davku na poslovni promet z dne 
31. januarja 1922. z njegovimi poznejšimi 

izpremembami.* 

(1) Minister za finance sme za posamezne proiz
vodne in trgovske panoge po predhodnem zaslišanju 
predstavnikov dotičnih gospodarskih panog davek na 
poslovni promet in njega plačevanje z uredbami tako 
urejati, da se davek na vse predmete, ki se izgotavljajo 
iz ene tvarine ali iz njenih sestavnih delov, plačuje na
enkrat po skupni stopnji (skupni davek) pri proizvod-
nikih ob uvozu in pri trgovcih "(naibaviteljih, dobavi 
teljih). , ' 

(2) Pogoje, vrste, mere, obseg in veljavnost skup
nega davka, kakor tudi druge posebne določbe o posto
panju in kaznih, v kolikor niso predvidene v tem za
konu, bo določil z uredbami minister za finance po 
sporazumu z drugimi ministri, pristojnimi za posamezne 
proizvodne panoge. 

§2. 
(1) Stopnje skupnega davka se bedo določale po 

ocenjenih povprečnih odstotnih količinah in po ocenje
nem povprečnem številu prometa (prometnih faz), v ka
terih, odnosno v katerem se običajno prenaša, blago (se
stavni del blaga) tako neposredno od proizvodnika do 
konsumenta, kakor tudi posredno od proizvodnika preko 
malega trgovca ali pa preko velikega in malega trgovca 
do konsumenta, upoštevaje zvišbo cen v posredni trgo
vini ob prehodu blaga iz ene posesti v drugo. 

(2) Skupni davek bo obsegal praviloma vse nabave 
(promete), ki se izvajajo z enim blagom v neizpreme-
njenem stanju (trgovski promet). Vendar se mora, kjer
koli je to mogoče, skupni davek tako urediti, da obsega 
tudi nabave prejšnjih izdelkov, potrebnih ali uporablje
nih za izdelavo dotičnega blaga, in istotako tudi nabave 
poznejših izdelkov, ki so bili iz njega izdelani (kombi
nirani skupni davek). Vse faze prometa, ki so dejanski 
pokrite s skupnim davkom,-je treba pri vsakem s skup
nim davkom obdavčenem blagu posebej označiti. • 

(3) Za podjetja, ki samo obdelujejo, predelujejo ali 
dovršujejo polizdelke, nabavljene od drugega proizvod
nika, ki je podvržen plačevanju skupnega davka na do
vršeni izdelek, se mora, kjerkoli je to mogoče, določiti 
samo primeren davčni dodatek z namenom, da se do
vršeni izdelek predelovatelja v isti meri obremeni, v 
kolikor je bil zadet od skupnega davka dovršeni ieSelek 
podjetnika, od katerega je bil nabavljen polizdelek. ,r 

. * »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
12, avgusta 1930., št. 1S2—LXVH, "• •» 
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..(4) .Da. se doseže enaka davčna obremenitev pri 
istovrstnem blagu, izdelanem v državi, mora priti pri 
določanju skupnega davka na blago, uvoženo iz inozem
stva, . do . izraza tudi predhodno obdavčenje, ki so mu 
konkretno podvržene sirovine, polizdelki in drugi, po
možni material, ki je potreben za izdelavo domačega 
blaga,, istovrstnega z. uvoženim (skupni davek za iz
enačenje). . . , . - ; . 

'•• : •: '•• § 3 . 

(1) Skupni davek za blago, izdelano ali predelano 
v državi, so dolžne plačati one osebe, ki bodo v uredbah 
(§§ 1., 2.) označene kot plačevalci za tozadevne pavša-
liranefaze. 

, (2) Davčni obvezaneq, ki je ob. priliki kakšne na
bave obvezan, da plača za to nabavo (uvoz) skupni da
vek, nipjçe, a na izrecno zahtevo mora, drugi pogodbeni 
stranki naposled v, računu (fakturi) celoma ali deloma 
zaračunati; skupni davek poleg cene za nabavo in usluge. 

... (3). Prevzemnik, nabave ne sme od cene, ki jo je 
. dobavitelj (liferant) postavil v račun, odbiti onega zne

ska, ki;.se .mora.plačati kot davek za nadaljnjo prodajo 
ali, predelavo predmeta.. • 

••; (4), prepovedano je posebno zaračunavanje davka v 
računu za ono blago, ki ni podvrženo skupnemu davku, 
kakor tudi po onih obvezancih skupnega davka, ki niso 
primorani voditi knjigo o opravljenem prometu po 
§ 9. (2) b. 

r '(5) Skupni davek obsega promet do konsumenta. 
Za konsumenta v zmislu tega zakona se smatra ona 
oseba, ki nabavlja blago v katerikoli drugi namen, iz
vzemši nadaljnjo prodajo v'neobdelanem ali nepredela
nem stanju. Če taka oseba iato blago pozneje naprej 
prodaja (stare knjige, ponošene obleke itd.), je pod
vržena splošnemu (1%) davku na poslovni promet. Če 
se nabavljeno blago naprej obdelava ali predelava, se 
smatra za njegovega konsumenta oni, ki ga obdeluje ali 
predeluje. Vendar se sinatra proizvod iz take obdelave 
alf predelave za .hov predmet in promet z njim je tudi 
skntOBtojho podvržen davku, v kolikor ni taka obdelava 
oîï predelava ttidi vsebovana v kombiniranem skupnem 
davm ' h% :pölii!delel?:. 

" " ' K •••• ••;; ' V ' s - f . " '•'.'....•'. 
- : (1) Skupni davek se plača\pri uvozu in istočasno pri 

carinarnicah za vsak uvoz posebej na iBti način, kada* 
in^sakor se;plačujejo tudi vse oktale davščine v carinar
nicah., brez obzira na to, da-li so dotične osebe podjet
niki ali ne. • ... • v . .v . •• 
i ч {2). Minister za finance sme od Časa do časa dolo-

' Sati za izvestne vrste blaga njih povprečno vrednost in 
odrediti-, da se jemlje ta; pri. določanju skupnega davka 
Za> izenačenje; brez vsakršnih dodatkov kot osnova. 
:•» (3)., V kolikor vrednost uvoženega blaga ni pred-

pisanaipö prejšnjem odstavku, se bo smatrala kot davčna 
PsmjVa pri.uvozu odškodnina; ki jo je postavil y račun 
inozemski dobavitelj (cena po računu), ali kjer ni origi
nalnega računa, deklarirana vrednost. V obeh primerih 
ietrebaifiodati; po odredbi člena 6. zakona o davku na 
PQsJpvbipremet, uvozno carino, druge stroške in ostale 
detenne, davščine, v kolikor niso vsebovane v računu, 
Qdnosno v deklarirani vrednosti. .Če vsebuje uvozna po
šiljka blago raznih vrst, za katere so določene razne 
^PpnjejrskAipaega davka za-izenačenje, a njih vrednost 
neoznačena, posamezno, temveč skupno za vse blago, naj 
4e, vzanje za давпруо davka celokupna vrednost in uporabi; 
Ш ^ о & Ц д о п ; caring postranskih stroškov itd. najvišja 

i stopnja skupnega davka, predvidena za blago, ki ga vse-
\ buje pošiljka. Če je v pošiljki tudi blago, ki ni podvrženo 

skupnemu davku, naj se ne uporablja za njo ta postopek. 
j Če ne izroči uvoznik originalnega računa ali ne prijavi 

vrednosti blaga ali če je carinarnica mnenja, dà je vred
nost po računu ali prijavi očividno prenizka, naj vzame . 
carinarnica za davčno osnovo običajno vrednost podob
nega blaga v državi. 

(4) Pri uvozu po pošti naj se vzame za najmanjšo 
vrednost desetkratni znesek pripadajočih carinskih dav
ščin in če. je blago prosto carine, toda ne tudi skupnega 
davka, po vrednosti, ki jo označi prejemnik blaga. V 
tem primeru se ne sme izročiti blago prejemniku, dokler 
ne navede vrednosti. 

(5) Izjemoma se bo glede potniške prtljage piačeval 
davka, po vrednosti, ki jo označi prejemnik blaga. V 
podvrženo splošni (1%) ali stopnji skupnega davka, na 
carinarnicah z 10% carinskih davščin. ч 

(6) V ostalem veljajo za skupni davek, ki se, plačuje 
v carinarnicah, obstoječi carinski predpiši, zlasti pa glede 
plačevanja, odloga, zavarovanja, zastaranja, kazni, pri
tožbenega in kazenskega postopka. Vplačani davek po
šiljajo centralne carinske blagajne po preteku vsakega 
meseca glavni državni blagajni. 

(7) Od skupnega davka se oproščajo na carinarnicah: 
1J uvoz blaga, oproščenega carine (čl. 9. zakonskega 

predloga o splošni carinski; tarifi), izvzemši primer, 
predviden v § 12; (3);. 

2. blago, ki je po členu 10. zakonskega predloga o 
carinski tarifi oproščeno carine,' kadar se začasno uvozi 
s pogojem, da se v določenem roku zopet izvozi; 

8. blago, ki je bilo uvoženo iz inozemstva z name
nom, da se predela, popravi, obdela ali dovrši, v kolikor 
se v določenem roku zopet izvozi, odnosno .blago, ki je 
bilo z istim namenom izvoženo v inozemstvo (člen 11, 
zakonskega predloga o splošni carinski tarifi); 

4. blago iz inozemstva, za katero je ; v carinski tarifi 
predvidena oprostitev carinskih davščin, v kolikor ni 
namenjeno za nadaljnjo prodajo. 

- . . § 5 . 

(1) Skupni davek, ki se plača za predmete, ki so 
podvrženi državni trošarini, se izterjuje hkratu z dotično 
državno trošarino. V vsem ostalem, pa tudi glede pre
stopkov, kazni in kazenskega postopka, veljajo tudi za 
skupni davek na državne trošarinske predmete zmiselno 
določbe zakona p;državni trošarini. 

(2.) Vplačane vsote skupnega davka na državne tro
šarinske predmete se 'polagajo in zaračunavajo \pri pri
stojnih davčnih upravah posebej. 

§6\ 

(1) Ostali obvezane! skupnega davka na blago, iz
delano ali predelano v državi, izvzemši one, katerim se 
določa osnova po § 7., so dolžni vplačevati tekom leta 
pri pristojni davčni upravi toliko, kolikor odgovarja 
davku podvrženim prometom, izvršenim v Času minu
lega meseca. Višina vplačil se lahko ravna po vplačilih 
v gotovini in menicah, ali po napravljenih računih. Iz
brani način plačevanja, je treba prijaviti pristojni davčni 
upravi pred začetkom vsakega leta (§ 8.)- Izbrani način 
vplačevanja se tekom leta ne more menjati. V primeri 
plačevanja z vplačilom v gotovini in menicah, se,morja 
izvršiti plačilo davka najpozneje čez 20 dni, v primerrç 
plačevanja davka pò napravljenih računih pa пајројшеДе. 
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čez 50 dni po preteku vsakega meseca. Ob vplačilu je 
treba po predpisanem obrazcu prijaviti čas (mesec) in 
promet, za katera se vrši plačilo, kakor tudi davčne 
stopnje in njim odgovarjajoči promet. 

(2) Najpozneje čez mesec dni po preteku vsakega 
leta (§ 8.) so dolžni taki obvezanci predložiti pristojni 
davčni upravi po predpisanem obrazcu prijavo o celo
kupnem prometu v preteklem letu. 

(3) Po preteku roka za prijavo (odst. 2.) izda davčna 
oblast sama odlok o odškodnini, ki jo mora plačati obve-
zanec, če v prijavi ugotovi nepravilnosti ali netočnosti ali 
nezadostna mesečna vplačila, ali kadar prijava sploh ni 
bila izročena. Odškodnina se zahteva z obrazloženim pla
čilnim nalogom, proti kateremu sme obvezanec vložiti 
pritožbo na finančno direkcijo v roku 30 dni od dneva 
vročitve. 

(4) Ugotovljena predplačila se vračunavajo v davek 
za naslednje leto, če obvezanec ne zahteva povračila. 

(5) V vsem ostalem, kakor tudi glede pregreškov, 
kazni in kazenskega postopka, veljajo tudi za te obve-
zance zmiselno določbe zakona o neposrednem davku. 

§7. 

(1) Osebe, omenjene v prvem stavku § 9. (2) b), 
ki niso primorane voditi knjige o opravljenem prometu, 
morajo po preteku vsakega davčnega leta, in sicer na 
splošen poziv predložiti hkratu s prijavo pridobnine 
predpisane prijave glede v preteklem letu davku na po
slovni promet podvrženih poslov. Davčno osnovo onih 
oseb določa pristojni davčni odbor istočasno z osnovo 
pridobnine, davek pa odmerja pristojna davčna uprava, 
ki uporablja na določeno osnovo za promet z onim bla
gom, ki ni podvrženo skupnemu davku, splošno (1%) 
stopnjo, za promet z blagom, podvrženim skupnemu dav
ku, pa dotične v tarifi označene stopnje skupnega davka 
po dotičnih vrstah blaga. 

(2) Pri vsem ostalem postopku glede odmere, pri
tožbe, dospelosti, eksekucijske izterjave, zastaranja, od
loga in kazenskega postopka veljajo za te obvezance zmi
selno določbe zakona o neposrednem davku. 

§a 
Kot davčna osnova za skupni davek davčnih obve-

zancev, omenjenih v §§ 6. in 7. se smatra vse, kar se 
v teku enega koledarskega leta prejme kot odškodnina 
za izvršene dobave in usluge. Namesto koledarskega leta 
sme davčna oblast na prošnjo davčnega obvezanca do
voliti, da se upošteva poslovno leto. 

§ 9. 

(1) V knjigah o opravljenem prometu HÌ treba voditi 
evidence o sledečih predmetih: 

a) o prometu z onim blagom, ki je bilo uvoženo iz 
inozemstva in za katero se ob uvozu plača skupni davek 
za izenačenje (§ 2., 4); 

b) o prometu z onim domačim blagom, za katerega 
Je že plačan skupni davek od druge z uredbo (§ 1.) ozna
čene osebe. 

(2) Od vodenja posebne knjige o opravljenem pro
metu se oproščajo oni davčni obvezanci: 

a) ki vodijo po trgovskih načelih urejene poslovne 
knjige, iz katerih je mogoče razvideti in določiti vse po
datke, ki so potrebni za določanje davku podvrženega 
predmeta; 

b) kojih celokupni promet (vrednost uslug) v pre
teklem letu ne presega 360.000 dinarjev. Vendar pa mo
rajo, če so taka podjetja podvržena družbenemu davku 
ali če se smatrajo za industrijska, voditi knjigo o oprav
ljenem prometu brez ozira na obseg prometa. 

(3) Mesto knjige o opravljenem prometu mora pro* 
izvodnik predmetov, podvrženih državni trošarini, glede 
prometa s temi predmeti, vpisovati potrebne podatke za 
ta davek v beležnice, predpisane za državno trošarino. 

§10. 
(1) Davčni obvezanci in njih nameščenci so dolžni 

predložiti davčni oblasti na zahtevo knjigo o opravlje
nem prometu, za poslovno delo pa ji dovoliti tudi vpo
gled in pregled knjige o opravljenem prometu, kakor 
tudi lastnih poslovnih knjig, beležnic in listin. Ista ob
veznost velja tudi za vsakega drugega, čigar poslovne 
knjige, beležnice iri listine so važne za določanje osnove 
temu davku podvrženih oseb ter pogojev za zahtevano 
odškodnino skupnega davka. 

(2) Organi davčnih oblasti smejo med delovnim ča
som kadarkoli vstopiti in pregledati poslovne prostore 
davčnega obvezanca, da se prepričajo o pravilnem izva
janju določb tega zakona in po njem izdan'b naredb in 
uredb. 

, §11-
Za neplačani skupni davek in kazen jamči temn 

davku podvrženo blago, ki je v posesti osebe, obvezane 
na plačilo skupnega davka. . i 

§12. 

(1) I.voiTiičarju-trgovcu se lahko v celoti ali delno 
povrne davek na blago, izvoženo v inozemstvo, in sicer 
po naslednjih določbah: 

1. kadar izvozničar-trgovec izvozi v neizpremenje-
nem stanju blago, ki ga je uvozil iz inozemstva, ne da 
bi izkoristil postopka po čl. 11. zakonskega predloga o 
splošni carinski tarifi, se mu vrne davek v onem znesku, 
ki nastane, kadar se na ono vrednost blaga, po kateri 
je plačan davek ob uvozu, uporabi davčna stopnja, pred
videna, za promet v državi. Izvozna odškodnina za davek, 
ki je bil plačan na proizvodni material, pa se določi po
sebej po določbah § 13.; 

2. kadar izvozničar - trgovec izvozi v neizpremenje» 
nem stanju v inozemstvo blago, ki ga je nabavil nepo
sredno od proizvodnika v državi, se mu vrne oni znesek 
davka, ki ga je proizvodnik dokazano in izrecno na njega 
prevalil (§ 3., 2); • . :t . 

3. kadar izvozničar-trgovec izvozi v inozemstvo v ne-
izpremenjenem stanju blago, ki ga je kupil v državi od 
drugega trgovca, a ne od proizvodnikov, se mu vrne na. 
račun dokazano in izrecno od proizvodnika na njega pre
valjenega davka oni znesek, ki nastane, če se na 75%' 
za blago plačane cene uporabi davčna stopnja, predvi
dena za promet s takim blagom v državi. 

(2) Smatra se, da je blago ostalo v neizpremenjenem 
stanju tudi tedaj, ko se podjemajo na njem dela radi 
sortiranja, čiščenja, vzdrževanja, zavijanja in slična dela«' 
ki se ne morejo smatrati za obdelavo in predelavo blaga 
samega. • 

(3) Za domače blago, ki je bilo izvoženo v Inozem
stvo in se od tam vrača (čl. 9., t. 24. zakonskega pred
loga o splošni carinski tarifi) in za katero Je bilo ob' 
izvozu že odobrena Bovjačilo davka* jp bab* 4b 



№"• 

— aaa — 

prej odobreno povračilo v carinarnici poravnati z vpla
čilom celotnega davka za izenačenje. 

(4) trgovsko povračila smejo zahtevati v teku šestih 
mesecev po izvršenem tzvozu samo osebe (izvozniparji), 
ki vodijo po določbah § 9. knjige prometa, oziroma mesto 
njih predpisano, poslovno knjigovodstvo (§ 9., pdstavek 
2. a)! Povračilo se zahteva v primeru odst, (1), t. 1., p r i 
i z v o z n i c a r i n a r n i c i ; v primeru odst. (1), t, 3., 
pri pristojni davčni upravi. Ce je bilo blago kupljeno 
neposredno pri proizvodniku (odst. (1), t. 2.), se zahteva 
povračilo pri njem na osnovi dokumentirane in po pred
pisih dane.izjave o iz.vre.enem izvozu dotičnega blaga. 

§18. 

(\) Minister za finance sme za izveske vrste blaga 
z uredbami dovoljevati ob izvozu v celoti ali delno tudi 
povračilo onega dela davka, s katerim je bilo izvozna 
blago obremenjeno in ki se nanaša na proizvodni ma
terial, sestavne dele, pomožne snovi itd., uporabljene za 
izdelavo izvoženega blag« (izvorno povračilo), Izvozno 

• povračilo se praviloma giblje v višini razlike med gtop-
njo za promet v državi in stopnjo davka za izenačenja, 
a se more0tiidi posebej določati. Osnova izvoznega po* 
vračila je cena po izvozni fakturi brez stroškov zavaro-. 
vanja in prevoza, ob pomanjkanju te cene pa vrednost 
blaga v prometu na debelo, 

(2) Izvozno povračilo se sme priznati tudi za blago, 
uvoženo s pogoji čl. 11. zakonskega predloga o carinski 
tarifi, ko se izvozi v predelanem stanju. 

(8) Izvozno povračilo po prejgnjem odstavku se ne 
more odobriti za one izvozne pošiljatve: 

T. za katere bo z uredbo izrecno določeno, da se 
davek ne vrača; 

V,2..ki. so uvožene ali,..izvožene s pogoji člena 1Q, za
konskega predloga o carinski tarifi; 
•••,_. 3. ki vsebujejo blago, ki je bilo poprej uvoženo h 

Inozemstva, a ob uvozu ni bilo podvrženo davku in se 
v neizpremenjeuem stanju Bopet izvoai; 

. 4. ki so došle iz inozemstva neobdavčene v carinska 
skladišča in se iz njih zopet izvozijo v inozemstvo. 

(4) Povračilo plačanega davka, ki je predvideno v 
tem paragrafu, se sme priznati samo onim izvozničar-
jem, ki vodijo knjigo o opravljenem prometu, odnosno 
mesto nje predpisano poslovno knjigovodstvo. (§9.). Oni 
morejo določeno izvozno povračilo s potrebnimi dokazi 
zaračunati v svoj dolg na davku na poslovni promet za 
oni mesec, v katerem je bil ÌZVQZ izvršen. Če presega 
povračilo davčni dolg dotičnega meseca, se lahko pre
bitek zaračuna v davčni dolg naslednjih mesecev ali za
hteva najpozneje v Šestih mesecih po izvršenem izvozu 
povračilo'v gotovini preko pristojne davčne uprave. 

(1) Skupni davek po tem zakonu so dolžne plačati 
bresj ozira na kakrSnèkoli ugodnosti ali oprostitve, pred
videle v Zakonu o davku na poslovni promet, vse one 
osebe, ki bodo v uredbah (§ 1., odst. 2.) o skupnem 
daykù predvidene kot plačniki skupnega davka, 

'.'" (2) Vehđar se ne ђо, da ostane v veljavi tudi pri 
skupnem davku oprostitev poljedelcev glede prqmeta z 
0îihoyïmi osnovnimi proizvodi (Čl. 8., t. 2. a zakona o 
davku »^^.OBlavntEromet), pri določanju prometnih faz 

in odgovarjajoče stopnje skupnega davka jemal v račun 
dotioni promet. Poljedelec se z. uredbami po g l„ octet, 2, 
tega zakona nikakor ne sme сштсШ za plačnika skup
nega davka za njegove osnovne proizvode. 

• V*e določbe zakona o davku na paelavni promet г 
dne gl, januarja 1923. se ukinjajo, v kolikor so v na. 
sprotju z določbami tega zakona. Minister za finance вд 
pooblašča, da izda po tem zakonu prečiščeno besedilo 
zakona p davku na poeloyhi promet is leta 1022, 

§ 1«, 
Ta zakon stopi v veljavo, ko se objavi v >81užhenih 

novinah«, dan njegove uporabe pa bo določil minister za 
finanoe z naredho. 

B e o g r a d , 12. julija 1930. 

Minister za finance: 
dr. S. Švrljuga s. r. 

Videl in pritisnil 
državni pečat. 

čuvar državnega pečata; 
minister pravde 

dr. M, Srškić s. r 

Aleksander s. r. 

Predsednik 
mipiatrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja, 
divizijski general 

Peter Žlvkovie s. r. 

164. 

Mi 
Aleksander J., 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavi^, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega zastop
nika ministra za zunanje posle, Našega ministra brez 
portfelja, Našega ministra pravde in Našega ministra za 
trgovino in industrijo ter Oo zaslišanju Našega predsed
nika ministrskega «vete 

Zakon 
o konvenciji o trgovini in pjovitbl mèd kra
ljevino Jugoslavijo in republiko Estonijo, 
sklenjeni v Beogradu dne 1. februarja 1928., 

ki se glasi:* 

. . ' ' • . § 1 -

Odobwiva ea ia zaikonek» mo$-.4pbiv* konvencija o 
trgovini in pdovitbi med kraljevino Jugoslavijo in repub
liko Estonijo, sklenjena v Beogradu dne 1. februarja 
1928., ki se glasi v prevodu: 

* >Shižbene novine kraljevine Jugoslavije* s dne 
19. avgusta 1930., št. 188/ШХ, 
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Konvencija 

o trgovini in plovitbi, sklenjena med kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in republiko Estonijo. 

Njegovo Veličanstvo kralj Srbov, Hrvatov in Sloven
cev in vlada republike Estonije, enako prešinjena z željo 
podpirati m razširiti gospodarske odnošaje med obema 
svojima državama, 9ta se odločila skleniti konvencijo o 
trgovini in plovitbi in sta imenovala v ta namen za svoja 
pooblaščenca, in Лсег: 

kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev: 
gospoda doktorja Vojislava Marinkovića, Svojega mi

nistra za zunanje posle; 
Vlada republike Estonije: 
gospoda Otona Strandmana, svojega izrednega po

slanika in pooblaščenega ministra v Varšavi, ki sta se, 
ko sta izmenjala svoja pooblastila, spoznana v dobri in 
predpisani oblikij sporazumela o tem: 

Ölen L 

Med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Esto
nijo bodi polna in popolna svoboda trgovine. 

Stranki pogodnici se zavezujeta, da ne bosta ovirali 
vzajemne trgovine obeh držav z nikakimi uvoznimi aid 
izvoznimi prepovedmi. 

Izjeme od tega pravila so dopustne, kolikor bi ee 
uporabljale na vse države, ki eo v istovetnih razmerah, 
eamo tedaj, ako se odrede: 

1. z ozirom na vojni material; 
2. iz razlogov državnega zavarovanja in javne var

nosti; 
3. kot ukrep sanitarne policije in z namenom za

ščite živali in koristnih rastlin zoper bolezni, škodljiv 
mrčes in zajedavce, vse to po mednarodnih načelih, usvo
jenih o tem vprašanju; 

4. z ozirom na državne monopole, ki eo sedaj v ve
ljavi ali ki bi se ustanovili v bodoče; 

5. z namenom, da se na tuje blago uporabijo pre
povedi ali omejitve, izdane z notranjimi odredbami z 
ozirom na proizvajanje, prodajo, potrošnjo ali prevoz v 
notranioat domačega blaga iste vrste. 

Člen П. 

Blago ene izmed strank pogodnic, ki se uvaža na 
ozemlja druge stranke, bodisi, da je namenjeno za po
trošnjo, bodisi v hrambo v antrpoe, bodisi za ponovni iz
voz ali prevoz (tranzit), je podvrženo istemu postopanju 
in ni zavezano večjim ali drugim carinam, taksam, sir-
taksam, davkom in drugim doMadam, nego eo tisti, ka
terim je zavezano blago naroda, uživajočega največjo 
ugodnost. 

Načelo največje.ugodnosti se nanaša na znesek, na 
famstvo in na pobiranje uvoznih in drugih davščin, isto-
tako pa tudi na carinske formalnosti in njih uporabo, na 
postopke preizkušanja in analize blaga, na pogoje pla
čevanja carin in drugih davščin, na klasifikacijo blaga, 
na tolmačenje carinskih tarif in na postopanje z blagom, 
ki je monopolski predmet. 

Prav tako se vsaka ugodnost, znižanje aü ojajšava, 
ki se je priznala ali ki bi se pozneje priznala blagu ka
terekoli tretje države, razširi takoj in brez kompenzacije 
na blago druge stranke pogodnice. 

Člen III. 

Državljani vsake izmed strank pogodnic imajo pra
vico, če se ravnajo po državnih zakonih, nastopati pred 
sodišči na vseh stopnjah pravosodja, bodisi, da tu vložijo 
tožbo, bodisi da tu branijo svoje pravice. Prav tako mo
rejo v vseh instancah uporabljati odvetnike, zastopnike 
ali agente, pooblaščene po državnih zakonih, in uživajo 
v tem oziru iste pravice in ugodnosti kakor domačinu ;. 

Člen IV. 
Glede postopanja s trgovskimi potniki in agenti bo

sta stranki pogodnici uporabljali v popolnosti načelo na
roda, uživajočega največjo ugodnost. 

Ako so trgovski potniki in agenti kake tretje države 
oproščeni davkov v eni izmed strank pogodnic, sme druga 
stranka to oprostitev zahtevati edino pod pogojem vza
jemnosti. 

Člen V. 

Stranki pogodnici bosta uporabljali vzajemno načelo 
naroda, uživajočega največjo ugodnost, na ladje in nji
hove tovore, ki pridejo v pristanišče strank pogodnicj 
tako glede davščin in taks, kakor tudi glede pristajanja, 
bivanja v pristanišču, nakladanja in razkladanja blaga. 

Člen VI. 

Smatralo se ne bo, da nasprotujejo načelu postopa
nja z narodom, uživajočim največjo ugodnost, ki je osnova 
te konvencije, ugodnosti, oprostitve in olajšave, nižje 
omenjene, in sicer: 

a) Olajšave, ki so se dale ali ki bi se dale mejnim dr
žavam zato, da se olajša krajevni promet v enem ali v 
drugem obmejnem pasu. $ 

b) Olajšave, ki jih je ena izmed strank pogodnic pri
znala ali ki bi jih priznala kaki tretji drŽavi na podstavi 
carinske ali gospodarske unije, ki že velja ali ki bi se 
sklenila v bodoče.. 

c) Ugodnosti oprostitve ali olajšave, ki jih bo Esto
nija priznala Finski, Letonski in Latviji po posebnem 
sporazumu. leto velja tudi za olajšave, ki bi jih Esto
nija mogla dati zvezi sooijalističnih sovjetskih republik 
na podstavi specialnih pogodb ali carinskih sporazumov. 

Vendar pa se razume, da se more kraljevina Sr
bov, Hrvatov in Slovencev takoj posluževati istih ugod
nosti, ako bi jih Estonija dala kaki tretji državi, ki spre
daj ni navedena. 

Člen VII. 

Ta konvencija dobi obvezno moč po izmenjavi ra* 
tifikacij, ki se opravi v Vršavi, in ostane v veljavi, do
kler se ne zamenja z definitivno pogodbo. Ako bi pa ena 
izmed strank pogodnic hotela odpovedati to konvencijo^ 
bo morala svojo namero priobčiti drugi stranki pogod
nici; potem prestane konvencija veljati po izteku treh 
mesecev, računaje od dne priobčitve te odpovedi. 

V potrditev tega sta, pooblaščenca obeh strank po
godnic podpisala to konvencijo in pritisnila nanjo svoja 
pečata. 

Sestavljeno v Beogradu v dveh'originalnih franco
skih izvodih, dne 1. februarja ttsočdevetstoosem in dvaj
setega leta. 

M. P. Dr. V. Marinkovié e. f, 
0. Sfcandman e, t» 
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V trenutku, ko sta podpisana pooblaščenca pristopila 
k podpisu konvencije o trgovini, sklenjene na današnji 
dan med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in re
publiko Estonijo, sta podala te-le izjavi: 

K členu I. 

Ukrepi, ki bi jih ukrenila ena ali druga stranka po-
godnica z namenom kontroliranja zdravstvenosti in ka
kovosti proizvodov, ki se izvažajo, in istotako zaradi olaj
šanja uporabe omenjene kontrole, se ne bodo smatrali, 
da nasprotujejo določilom, določenim v členu I. 

K členu III. 

Razume se, da se določila člena III., po katerih 
imajo državljani obeh strank pogodnic pravico nastopati 
pred sodišči, ne uporabijf jo na brezplačno pravno po
moč, na oprostitev od varščine (kavcije), jjudicatum 
solvi«, na upravljanje premične dedščme in na položaj 
upnikov v primeru bankrotetva in te stvari se bodo mo
rale razpravljati na osnovi vzajemnosti ali s posebno po
godbo o pravni pomoči. 

Ta zapisnik, ki se smatra za sestavni del konven
cije, na katero se nanaša, je sestavljen v dveh original
nih francoskih izvodih v Beogradu, dne 1. februarja tisoč-
devetstoosemindvajsetega leta. 

Dr. V. Marinkovié s. r. 
0. Strandman s. r. 

§•2. 
Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč, ko 

se izpolnijo določila člena 7. omenjene konvencije in ko 
bo razglašen v >Službenih novinah«. 

Priporočamo Našemu ministru pravde, naj ta zakon 
razglasi, Našemu ministru za zunanje posle in Našemu 
ministru za trgovino in industrijo, naj, skrbita za njegovo 
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , 18. dne februarja 1930. 
\ . Aleksander s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 

Videl 
in pritisnil državni pečat, 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. M. Srškić s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 
častni adjutant 

Njegovega Veličanstva 
kralja, 

divizijski general 
Peter Zivković s. r. 

Zastopnik ministra za zuna
nje posle, minister brez 

portfelja 
dr. K. Kumanuđi s. r. 

Minister pravde 
dr. M. Srškić s. r. 

Minister 
za trgovino in industrijo 

Juraj Demetrović s. r. 

P r i p o m b a : Raditifikacijski instrumenti so se iz
menjali v Talinu, 8. dne avgusta 1930. 

Iz pdearne ministrstva za zunanje posle Pov. štev. 
15874/30. 

—•— 

165. 

Na podstavi § 51. zakona o ureditvi ministrstva га 
zunanje posle in diplomatskih in konzularnih zastopni
štev kraljevine Jugoslavije v inozemstvu z dne 25. marca 
1930, ter v soglasju s predsednikom ministrskega sveta 
predpisujem to-le 

Uredbo 
o letnem odmoru, odsotstvu, bolovanju in 
ugotavljanju zdravstvenega stanja uradni
kov in uslužbencev ministrstva za zunanje 
posle in diplomatsko - konzularnih zastopni

štev v inozemstvu.* 

Vrste odsotstvovanja. 

Člen 1. 
I. Letni odmor; 

II. odsotnost po privatnem poslu; 
III. bolovanje. 

t. Letni odmor. 

is posle ter diplo-
'zemstvu imajo 

10 dni 
20 > 
30 > 
40 >: 

8 dni 
12 > 
20 >• 
25 * 

Člen 2. 

Uslužbenci ministrstva za zur 
matskih in konzularnih zastopništev 
vsako leto pravico do odmora. 

Dolgost odmora je: 
a) Za uradnike: 
ki imajo do 5 let službe . 
> - > > 15 > > » 
> > > 25 > > , 
> > čez 25 > > 
b) Za zvaničnike in služitelje: 
И imajo do 5 let službe 
> > > 15 y > » 
> >: > 25 » >' » 
> * čez 25 >' >' t 
Kot merilo za sprednje rokove se morajo vzeti leta,» 

ki se računajo za pokojnino. 
Člen 3. • , 

Prijave za zakoniti odmor se predložijo po pravilu y 
začetku leta. 

Načelnik oddelka, oziroma šef zastopništva v ino
zemstvu odloči, upoštevaje potrebo službe in željo pod
rejenih mu uslužbencev, kdaj uporabi kateri izmed njffi 
svoje odsotstvo. 

Za pomočnike ministra, načelnike in šefe zastopni
štev v inozemstvu odloči minister za zunanje posle, upo-

* >Službene novine kraljevine Jugoslavijec z dne 
7. avgusta 1930. št. 178/LXVI, 
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števaje potrebo službe m njihovo željo, kdaj uporabijo 
svoj letal odmor. 

Razpored letnega odmora se priobči uslužbencem v 
enem mesecu po predloženih prijavah in to najdalj do 
dne 1. marca dotičnega leta tako, da obvesti za šefe kon
zularnih zastopništev upravni oddelek obenem tudi po
slaništvo na čigar področju je dotično zastopništvo. 

Uslužbenec, ki želi dobiti izpremembo v razporedu 
letnega odmora, mora vložiti prijavo o tem najmanj me
sec dni prej, ko namerava začeti izkoriščati svoj letni 
odmor. 

II. Odsotnost po privatnem poslu. 

Ölen 4. 

Odsotnost po privatnem poslu, daljšo od 40 dni, do
voljuje minister. 

Odsotnost po privatnem poslu izpod 40 dni dowoüjuje 
starešina, ki ga minister za to določi. 

Odsotnost po privatnem poslu do 5 dni dovoljuje na
čelnik oddelka, oziroma šef zastopništva v inozemstvu. 

Za sprednja odsotstva se pTosi pismeno; o danem do
voljenju se mora obvestiti načelnik upravnega oddelka. 

Načelnik oddelka sme dovoliti odsotnost do 48 ur 
uslužbencu, ki dela v njegovem oddelku, in sicer na ustno 
željo, iziraženo po uradniku, ki stoji na čelu odseka. Te 
kratke odsotnosti se morajo vpisovati v knjigo odsotno
sti, ki se nahaja v personalnem odseku. 

Člen 5. 

Uslužbenka, ki je na porodu, ima pravico do odsot
nosti 30 dni po določilu člena 113. zakona o uradnikih. 
Dam, od katerega začne teči ta odsotnost, mora načelnik 
oddelka, oziroma šef zastopništva v inozemstvu javiti na
čelniku upravnega oddelka. 

IIL Bolovanje. 

Člen 6. 

Ako je uslužbenec iz zdravstvenih; razlogov zadržan 
priti na službo, mora takoj, najdalje pâ v 48 .urah, ob
vestiti o tem svojega neposredmjega starešino in opravi
čiti svoj izostanek, na zahtevanje pa predložiti tudi 
zdravniško potrdilo. 

Ako bi izostanek iz razloga obolelosti trajal čez tri 
dni, obvesti starešina o tem kratkim potom upravni od
delek. 

Načelnik oddelka sme obolelemu uslužbencu, ako so 
dani upravičeni razlogi, poslati zdravnika, ki ga določi 
minister za zunanje posle, da konstatira njegovo zdrav
stveno stanje. 

Istotako sme šef zastopništva v inozemstvu v ta na-
Toen poslati zdravnika, ki ga on. izbere. 

Člen % 

Uslužbenec, kateremu ie potrebno odsofstvovanje 
od službe zaradi zdravljenja, more dobiti bolovanje, ka
dar prosi zanj in predloži zdraivniSko potrdilo, da mu je 
potrebno. 

Bolovanje do 8 dni dovod ju je na osnovi potrdila ene
ga zdravnika; bodovanje Ses 8 dni, na osnovi potrdila 
dveh zdravnikov, tako,, da sme načelnik oddelka jueluž-

0v'-. prosi za bolovanje, predhodno dati pregledati 
po zdiavniku ali v izjemnih primerih po zdravniški ko-
misiji. 

Člen 8. 

Bolovanje do 8 dni dovoljuje načelnik oddelka, ozi
roma šef zastopništva v inozemstvu. Bolovanje od 8 Io 
40 dni dovoljuje starešina, ki ga za to določi minister. 
Bolovanje, daljše od 40 dni, dovoljuje minister sam. 

0 vsakem bolovanju se obvesti upravni oddelek, •• 

Ugotavljanje zdravstvenega stanja, 

Člen 9. 

Stanje zdravja oseb, ki žele stopiti v službo ministr
stva za zunanje prsle, se ugotavlja, po predpisih zakona 
o civilnih uradnikih in ostalih državnih \uslužbencih. 

Kadar uslužbenec diplomatsko-konzularnega zastop» 
ništva v inozemstvu zaradi bolezni prosi za upokojitev, 
mora biti komisija sestavljena iz treh „zdravnikov, ki jih 
za ta namen z odobrenjem ministra za zunanje posle od
redi šef zastopništva. 

Za uslužbence v ministrstvu za zunanje.posle veljajo 
v »ličnem primeru predpisi zakona o civilnih uradnikih 
in ostalih državnih uslužbencih. r 

Obča določila, 

Člen 10. 

Prošnja za odsotnost in bolovanje se vloži po nepo-
srednjem starešini, ki da svoje mnenje o njej, ko jo ;poš-
Ije višjemu starešini, in predlaga, kako se nadomesti od. 
šotni uslužbenec. 

Člen 11. 

Načelnik oddelka, oziroma šef zastopništva v inozem
stvu nora obvestiti upravni oddelek o dnevu začetka in. 
o dnevu izteka vsakega odsotstvovanja. 

Člen. 12. , 

Uslužbenec, ki prekorači odsofstvovanjej mora to ta
koj opravičiti pred načelnikom, oziroma pred šefom za
stopništva v i"ozemstvu. Ako bi to prekoračenje znašalo 

več ko tri dni ali ako bi ga uslužbenec ne mogel opra
vičiti, obvesti načelnik oddelka, oziroma šef zastopništva 
v inozemstvu o tem načelnika upravnega oddelka. 

Cl л là. 

Le' l 'c~v sr, rdsol:i~-~L po privatne^ ^oslu ir 'cTo-
vanje sme minister prekiniti, ako to zahteva služba. 

Člen 14. 

Odločba, e katero se dovoljuje zahtevana odsotnost, 
bolovanje ali odmor, mora obsegati tudi določilo o tem, 
kako se nadomesti odsotni uslužbenec. 

' Člen 15. 

Odsotstva, bolovanja in odmori ee zapisujejo v usluž-
benski list "-'t'.-.v 

• • C M 6 ? . . - •.•;• : 

Preden odide uslužbenec na bolovanje, odmor eti 
odeotnostj mora priobčiti .upravnemu oddelku, kje na-
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merava prebiti dovoljeno bolovanje, odmor ali odsotnost, 
in naznaniti naslov, na katerega se more, za primer po
trebe, občevati ž njim. 

Uslužbenec, ki pride po uradnem ali privatnem po
slu v kraljevino, mora v 48 urah naznaniti svoj naslov 
upravnemu oddelku. 

Clem 17. 

Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave \ .službe
nih novinah<; tedaj prestanejo veljati vse odredbe, ki bi 
bile v nasprotju s to uredbo. 

V Beogradu dne 31. julija 1930. U. Pr. Pov. št. 2520. 

Minister za zunanje posle: 
Dr. V. Marinkovié s. r. 

166. 

Na podstavi §§ 20. in 51. zakona o ureditvi mini
strstva za zunanje posle in diplomatskih in konzularnih 
predstavništev kraljevine Jugoslavije v inozemstvu z dne 
25. marca 1930. ter v soglasju s predsednikom ministr
skega sveta predpisujem to-le 

Uredbo 
o ocenjevanju uradnikov in uslužbencev mi
nistrstva za zunanje posle ter diplomatskih 

in konzularnih zastopništev.* 
Člen 1. 

Uslužbenci ministrstva za zunanje posle ter diplo
matskih ter konzularnih zastopništev se ocenjujejo po 
določilih te uredbe enkrat na leto. 

Člen 2. 
Diplomatsko-konzularni uradniki prve, druge a) in 

druge skupine prve kategorije se ne ocenjujejo. 

Člen 3. 

Za ocenjevanje uslužbencev služi kvalifikacijski list, 
ki mora obsegati naslednje podatke: 

1„ O vedenju v službi in zunaj nje. 2. O strokovni 
izobrazbi. 3. O marljivosti v službi. 4. O zanesljivosti 
v službi. 5. O tem, kakšno vrsto poslov je opravljal in 
s kakšnim uspehom. 6. O tem, za katero vrsto poslov 
se moire uslužbenec posebno priporočiti. 

- Kvalifikacijski listi so tajni in tvorijo poverljive do-
sieje o vsakem uslužbencu posebej, ki se čuvajo v arhivu 
sjeje o vsakem uslužbencu posebej; ki se čuvajo v arhivu 

Člen 4. 

Načelniki oddelkov, oziroma šefi zastopništev, vr ino
zemstvu morajo v teku leta pisati poseben kvalifikacijski 
Ust o vsakem svojem uslužbencu, ga popolnjevâti na 
koncu meseca junija in decembra in ga dostaviti uprav
nemu oddelku najdalje do dne 15. januarja vsakega leta. 

. : • >Službene novim? kraljevine Jugoslavije« z dne 
2, asguata 1930., št. 178/LXVL ; 

Na koncu lista mora načelnik oddelka, oziroma šef 
zastopništva v inozemstvu zapisati svoje obče mnenje in 
predlog za oceno uslužbenca. 

Popolnjeni kvalifikacijski listi so strogo poverljivi 
in se dostavljajo ministrstvu v zapečatenem ovitku z 
označbo: * kvalifikacijski list — strogo poveri ji vo«. Od
preti jih sme samo načelnik upravnega oddelka. 

Člen 5. 

Kraljevski poslaniki morajo popolnjevâti kvalifika
cijski list šefov konzularnih zastopništev, ki sé nahajajo " 
na njihovem področju. 

Po prejemu teh kvalifikacijskih listov jih dostavi 
načelnik upravnega oddelka v zapečatenem ovitku na
čelnikom političnega, konzularno-gospodarskega in prav
nega oddelka, ki jih morajo dopolniti s svojimi pripom
bami in podpisati. 

S tako dopolnjenimi listi se postopa v vsem tako, 
kakor tudi z ostalimi kvalifikacijskimi listi. 

Člen 6. 

Kvalifikacijske liste stalnih delegatov, diplomatskih 
agentov, odpravnikov poslov, kakor tudi šefov konzular
nih zastopništev v državah, v katerih poslanik ni akredi
tiran ali je odsoten, popolnjujejo skupno načelniki poli
tičnega, konzularno-gospodarskega in pravnega oddelka. 

S tako popolnjenimi listi se postopa v vsem tako 
kakor z ostalimi kvalifikacijskimi listi. 

Člen 7. 

Kvalifikacijske liste načelnikov oddelkov popolnjuje 
prvi pomočnik, oceno pa daje minister. 

Člen 8. 

Ako se v teku leta načelnik oddelka, oziroma šef 
zastopništva v inozemstvu premesti, mora pred svojim 
odhodom vpisati svoje opazke v kvalifikacijski list vsa
kega podrejenega mu uslužbenca in staviti svoj predlog 
za oceno brez ozira, koliko časa je bil njegov starešina, 
vse to pa dostaviti upravnemu oddelku. 

Prav tako mora načelnik oddelka, oziroma šef za
stopništva v inozemstvu popolniti kvalifikacijski list vsa
kega podrejenega mu uslužbenca, ki še premesti na 
drugo službo, in staviti svoj predlog za oceno ter vse to 
dostaviti upravnemu oddelku istočasno z aktom raz
rešitve. 

Opazke načelnika oddelka, oziroma šefa zastopništva 
v inozemstvu, kakor tudi pripravljalne beležke za oce
njevanje uslužbencev se morajo imeti v osebnem arhivu 
starešine. 

Člen 9 

Minister sestavi s svojo odločbo dne 1. januarja vsa
kega leta dve komisiji za oce^o uslužbencev na prvi in 
drugi stopnji/ Vsaka komisija sestoji iz predsednika, 
dveh članov in zapisnikarja. 

Predsednik komisije na prvi stopnji je drugi pomoč
nik, člana pa sta dva načelnika. 

Predsednik komisije na drugi stopnji je prvi pomoč
nik, člana pa sta dva načelnika, ki nista sodelovala v 
delu komisije. . , 

Ako je predsednik komisije ali kak član zadržan, 
mu določi minister s svojo odločbo namestnika. Akp se 
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predsednik nadomešča, predseduje najstarejši član ko
misije. 

Zapisnikar ene in druge komisije je šef personal
nega odseka ali njegov namestnik. 

Člen 10. 

Dolžnost članov komisije za oceno uslužbencev je 
obvezna, člani se ne morejo sami izvzemati, niti ne mo
rejo uslužbenci zahtevati njihovo izločitev, razen v pri
meru takih odnošajev med člani komisije in osebo, ki 
зе ceni, zaradi katerih se tudi redni sodniki izločajo. 

Osebe, o katerih oceni se odločuje, se ne morejo 
udeleževati dela komisije kot namestniki ali zapisnikarji. 

Člen 11. 

Komisija za oceno uslužbencev odloča polnoveljavno 
eamo, ako so navzoči vsi njeni člani ali njihovi namest
niki. O delu komisije se piše zapisnik, ki ga podpišejo 
vsi navzoči člani in zapisnikar, Odloča se z večino gla
sov. Zapisnikar nima pravice posvetovanja niti pravice 
glasovanja ' 

Člen 12. 
Komisija ocenjuje uslužbence na osnovi kvalificij-

fikega lista in svojega lastnega spoznanja. 
Odločba komisije se mora glasiti, da je uslužbenec: 

>odličen< ali »prav dober< ali »dober« ali »slab«. 
Komisija mora oceno »slab« obrazložiti. 

Člen 13-

Komisija na prvi stopnji mora do konca februarja 
dovršiti ocenjevanje vseh uslužbencev in poslati odločbe. 
o ocenah načelniku upravnega oddelka. Načelnik uprav
nega oddelka dostavi ocene pristojnim načelnikom od
delkov, oziroma šefom zastopništev v inozemstvu, da jih 
vzamejo na znanje in priobčijo na revers ocenjenim 
uslužbencem ter potrdilom tem vrnejo. V primeru ocene 
»slab«, se mora uslužbencu priobčiti tudi obrazložitev 
komisije. 

Zgoraj omenjeni starešine morajo izvršiti prednja 
obvestila v 8 dneh po prejemu ocene. Ako je uslužbenec 
odsoten, se mu ocena priobči v.gornjem roku od dne 
povratka na službo. 

Člen 14. < • ' 

Ocene komisije, ki se dostavljajo o ^njenim usluž
bencem, podpisuje načelnik upravnega oddelka. 

Ocene načelnikov, ki jih izda minister sam, podpis 
suje on osebno in jih dostavi ocenjenim načelnikom na 
revers po načelniku upravnega oddelka 

Člen 15. 

Zoper ocene, ki jih daje minister načelnikom oddel
kov, imajo ti načelniki pravico pritožbe v petih dneh po 
obvestitvi. Pritožba.se predloži neposredno ministru. 

, Zoper odločbe komisije na prvi stopnji se more pri
tožiti samo uslužbenec, ki je nezadovoljen z oceno, in 
sicer v petih dneh po obvestitvi. 

Pritožba se predloži upravnemu oddelku po usluž-
benČevem starešini. V treh dneh mora upravni oddelek 
to pritožbo poslati komisiji, ki odloči na drugi stopnji. 

Člen 16. 
Ako komisija na drugi stopnji' smatra,' da pritožba 

ni vložena pravočasno, jo zavrne kot nepravočasno. 'V 
nasprotnem primeru jo vzame v oceno ter odločbo na 
prvi stopnji potrdi ali predrugači. V obèh primerih' 
mora komisija odločiti v tridesetih dneh pòtém, ko'je 
prejela pritožbo in vrniti z vsemi spisi upravnemu od
delku, ki jo priobči pritožniku po pristojnem uradu, v 
katerem je na službi. '" • ! 

Ako komisija na drugi stopnji ne usvoji razlogov 
pritožbe in potrdi prvotno oceno »slab«, mora obrazlo
žiti to svojo odločbo. 

Člen 17. 

Kadar odločba o oceni uslužbenca postane dokončna, 
skrbi načelnik upravnega oddelka, da se vpiše v usluž-
benski list vsakega ocenjenega uslužbenca. 

Člen 18. 

Načelniki oddelkov, oziroma šefi zastopništev v ino
zemstvu, ki ne bi postopali v vsem in pravočasno po 
predpisih te uredbe, odgovarjajo disciplinsko. 

Č l e n 1 9 . • • , • • • • • : . , ..:-.. 

Uslužbenci, ki so bili v teku leta za disciplinski 
prestopek kaznovani, se za ta čas ne morejo oceniti z 
oceno »odličen«. 

Člen 20. •'••..-.. 

Ta uredba stopi v veljavo od dne , razglasitve r. p i 
»Službenih novinah«; od tega dne prenehajo vsi prejšnji 
predpisi o ocenjevanju uslužbencev ministrstva za zu
nanje posle ter diplomatskih in konzularnih zastopništev. 

V Beogradu, dne 31. julija 1930. U. Pr. 'Pov. št. 2518. 
Minister za' zunanje posle:. 

Dr. V. Marinković ;в, r. 

167. ; 

Odločba 
o izpremembi prvega odstavka § 13. uredbe o 
organizaciji ministrstva za promet ifr.p^o-

metne službe.'* ; . . ; ; • j i / -
Na podstavi § 66. uredbe o organizaciji ministrstva 

za promet in prometne službe v kraljevini,Jugoslaviji z 
dne 30. marca 1927. ....',.','.,';.;.,„.,,, ',>,;,-. 

; • a d l o č a m , ,..,.;,:. , v I:,,;,;,. 
da se uredba o organizaciji ministrstva za promet in pro
metne službe z dne 30. marca 1927, izpremeni v na
slednjem:.. ' r "^ •-•''"•"''••-

Prvi odstavek § 13. se ižpreminja in se glasii -i '"'.': 
»Na čelu generalne direkcije državnih železnic'sto^i 

generalni direktorski ima čin in piago"" üfäÜitftfa 'ferve 
kategorije druge skupine. Generalni direktor" mora ime« 

• *. »Službene novine kraljevine Jugoslavije« " z rdne 
18. julija 1930., St. 161/LX.- • v .:, . <;;:•.•:• ;,••..!£-v: .7 
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tehniško fakultetno izobrazbo in predpisano število let 
službe, ki se zahteva za dotično skupino in kategorijo 
po zakonu o državnem prometnem osebju.* 

Ta moja odločba se natisne takoj v državnih in pro
metnih službenih listih. 

V B e o g r a d u , dne 17. julija 1930. 
Minister za promet: 

- Laz. Radivojevic s. r. 

168. 

Popravek 
v spisku strojev in strojnih delov, izdelanih 

v državi.* 
Po izkazani-potrebi 

o d l o č a m , 

da se popravi pogreška' v II. spisku strojev in strojnih 
delov, izdelanih v državi, ki ga je ministrstvo za trgo
vino in industrijo objavilo s svojo odločbo V. br. 5661 
z dne 29. maja 1928., postopajoč po točki 4. občih pri
pomb k XV. delu predloga o obči carinski tarifi; po
greška je v zadnjem odstavku, ici se glasi: 

i lz št. 664. Transformatorji, kondenzatorji, akumula
torji in elektrode: iz I. Transformatorji do vštetih 500 
kilovatamperov sile in 10.000 voltov napetosti.« 

Ta odstavek se mora glasiti: 
>'IJ8 št. 664. Transformatorji, kondenzatorji, akumula-' 

tor ji in elektrode: iz I. Transformatorji do vštetih 500 
"kilovatamperov sile ali 10.000 voltov napetosti.« 

Sprednjo odločbo je razglasiti v »Službenih novinah«, 
in jo dostaviti ministrstvu za finance, oddelku za carine. 

V B e o g r à d u, dne 23. maja 1930., III. št. 16.716. 
Minister za trgovino in industrijo: 

. Juraj Dcmetrović s. r. 

169. 

Popravek 
v zakonu o izpremembah in dopolnitvah za
kona o državnem svetu in upravnih sodiščih.* 

V »Službenih novinah« št. 170. z dne 29. julija 1913. 
— »Službeni list« z dne 20. avgusta 1930., št. 102/19, je 
objavljen zakon o izpremembah in dopolnitvah zakona 
o poslovnem redu v državnem svetu in upravnih sodi
ščih. Zaradi pomote pri prepisu je pogrešno natisnjeno: 

>Zakon o izpremembah in dopolnitvah zakona o-po» 
•slovnem-redu-v-državnem svetu in upravnih sodiščih«, 
glasiti pa se mora; »Zakon o izpremembah in dopolnit
vah zakona o državnem svetu in upravnih sodiščih«, kar 
se s tem popravlja. N 

Zak. gt. 364. — Iz pisarno občega oddelka predsedništva 
ministrskega sveta. 

"V B e o g r a d u , dne 20. avgusta 1930, 
T 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
19. junija 1930., št. 136/LI. ' 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
1, septembra 1Ç3Q» št löSJiXX« 

Razne objave iz „Službenih 
Kovin". 

Številka 203 z dne 6. septembra 1930.: 
Ukaz. Njegovega Veličanstva kralja z dne 6. sep

tembra 1930.: Odlikovan je z redom Jugoslovanske krone 
druge vrste: Sernec Dušan, ban Dravske banovine. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 6. sep
tembra 1930.: Odlikovani so z redom Jugoeloveneke kro
ne druge vrste: dr. K r a m e r A l b e r t , minister v 
penziji v Ljubljani, in H r i b a r I v a n , opolnomočeni 
minister v p., v Ljubljani. — Z redom Jugoeloveneke 
krone tretja yïjte: V e s e n j a k I v a n , minister v p. 
v Mariboru, dir. Gos a r A n d r e j , bivši minister, v 
Ljubljani, G a n g l E n g e l b e r t , podstarešina Sokol-
ekega saveza kraljevine Jugoslavije, v Ljubljani, dr. Gre
go r i n G u s t a v , publicist, v Ljubljani, drl K u l o -
vec F r a n c , minister v p., v Novem mestu, dr. Zu-
p a n i ć N i k o , bivši minister, v Ljubljani, P u e e 1 j 
I v a n , minister v p., v Laščah, S u š n i k A n t o n , mi
nister v p., v Ljubljani. — Z redom Jugoslovenske krone 
IV. vrste: dr. Ah čin Ivan, novinar v Ljubljani, Bo-
nač F r a n c , industrijalec v Ljubljani, V i r a n t Stanko, 
novinar v Ljubljani, dr. Vasic Ivan, starešina Sokol
ske župe v Novem mestu, dr. Windischer F r a n v 
Ljubljani, Golouh Rudolf, šef borze dela v Mariboru, 
dr. Gorišek Milan, odvetnik pri Sv. Lenartu v Slov. 
Goricah, Držeönik Lxtka, posestnik na Janževskem 
vrhu, Zebot F r a n c , novinar v Mariboru, Železnikar 
Saša, novinar v Ljubljani, Zupančič Oton, književnik 
v Ljubljani, dr. J u v a n Alojz, odvetnik v Mariboru, 
J a r c Evgen, upokojenec v Ljubljani, Kalan J a n e z , 
publicist y Ljubljani, dr. Kovačič Maks, starešina So
kolske župe v Mariboru, K u r e n t Alojzij, dekan v 
Leskovcu pri Krškem, Klekl Jos ip , župnik v p. v 
Crenšovcih, dr. Karba Bi h a r d , zdravnik v Kamniku, 
Kóstanjevec Maks, upokojenec v Kočevju, Lipoid 
Ivan, zasebnik v Mozirju, dr. Lovrenčič Ivan, od
vetnik v Ljubljani, dr. -Lukan Miroslav, upokojenec v 
Ljubljani, dr. Lipod F r a n c , odvetnik v Mariboru, dr. 
Marušič D r a g o , odvetnik in novinar v Ljubljani, dr. 
Novačan Anton, odvetnik v Celju, Pus tos lemšek 
Rasto, novinar v Ljubljani, P i p e n b a c h e r Jos ip , 
starešina Sokolske župe v Ljubljani, P e r i c F i l i p , pu
blicist v Ljubljani, Pire Cir i l , trgovec v Kranju, P r e -
peluh Alebin, publicist v Ljubljani, dr. Pivko Lju
devit v Mariboru, P i b e r Ivan, župnik v Šenčurju, dr. 
P u c D i n k o , odvetnik v Ljubljani, P e t e j a n J o s i p 
v Mariboru, R i b n i k a r A d o l f , novinar v Ljub
ljani, R a m o v š J a k o b , župnik v Velikih La
ščah/ dr. R a v n i h a r V l a d i m i r , odvetnik v Ljub
ljani, S m e r t n i k J o s i p , starešina Sokolske župe v 
Celjuf S a j o v i c J a n k o , starešina Sokolske župe v 
Kranju, dr. S a j o v i c I v a n , odvetnik v Kočevju, dr. 
S e n č a r M a t e j , odvetnik v Ptuju, U r e k I v a n , 
posestnik v Globokem, dr. F e r m e v c I v a n , odvetnik 
v Ptuju, dr. H a d ž i J o s i p , novinar v Ljubljani, dr. 
H a c i n J o s i p , odvetnik v Ljubljani, Beg A n t o n , 
novinar v Ljubljani, Š p i n d l e r V e k o s l a v , novi
nar v Mariboru, dr. Š a l a m u n F r a n , odvetnik v 
Ptuju. — Z redom Jugoslovanske krone V. vrste: Ah e e 
J o ž e f , gostilničar na Turjaku, dr. A h a č i č Koz m a , 
tovarnar, y Tržiču, A v s e n e k I v a n , industrijalec v 
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Ljubljani, A m b r o ž i č J o s i p , gostilničar v Ljubnem, 
B a b n i k V a l e n t i n v Št. Vidu, B e n k o J o s i p , 
industrialec v Murski Soboti, B a s a I v a n , župnik v 
Bogojini, B u r g a r J o ž e f , posestnik v Hrašah, B r o 
d a r I v a n , posestnik v Hrastju, B i r o l a G v i d o n , 
industrialec v Zagorju, dr. B o h i n j e c J o ž a , ravna
telj OUZD v Ljubljani, dr. B o ë z i o L e n a r t . , odvetnik 
v Gornji Radgoni, K r u l c F r a n c iz Šmihela-Stopiče, 
B r e n č i č M i h a e l , posestnik v Ptuju, dr. B r a t k o -
v i 6 A l o j z , odvetnik v Slovenjgradcu, V e r š i č l v a n , 
posestnik pri Sv. Marku, V i l h a r A l e k s a n d e r , 
upokojenec v Prezidu, V e s t e r J o s i p , trgovec v Vi-
tanji vasi, V o d u š e k G u s t a v , upokojenec v Trbov
ljah, W e i n b e r g e r M i r k o , industrialec v Zagorju, 
V i l č n i k F r a n c v Z g . Dupleku, V r h n j a k V i n k o , 
inženjer v Pamečah, V r e č k o M a r t i n , posestnik v 
Prevorju, dr. G o r i č a n A l o j z i j , odvetnik v Celju, 
G a j š e k F l o r i j a n , gostilničar v Loki pri Zuzmu, 
G o r i č a r M a t i j a , gostilničar v Mozirju, G 1 o b o č -
n i k F r a n c , trgovec v Tržiču, Č u f e r A n d r e j , 
trgovec na Jesenicah, D e t e l a O t o n , posestnik v 
Preddvoru, inž. D r a č e r O s k a r , tovarnar v Mari
boru, D u l a r J o s i p , trgovec v Vavti vasi, E r k e r 
F e r d i n a n d , dekan v Kočevju, I v a n u š a E d 
v a r d , trgovec v Krškem, Ž a g a r A n t o n , trg.vPrezidu, 
Z u p a n č i č F r a n c , posestnik v Rakovniku, Z a v r i -
n i k H u b e r t , posestnik v Krškem, Z a k o t n i k 
I v a n , tesarski mojster v Zg. Šiški, Z u p a n č i č 
F r a n c , inženjer v Ljubljani, Ž e m l j i c J a k o b , 
posestnik v Radencih, Ž e m l j i c F r a n c , hotelir v 
Mariboru, Z e l a r M a t k o , trgovec v Šoštanju, dr. 
Z d o l š e k J o ž a , odvetnik v Brežicah, I v a n e E v -
g e n , posestnik v Sodražici, J a n e ž i č J o s i p , po
sestnik v Stari vasi, J e r e b . R a d o , notar v Konjicah, 
J e r m a n I v a n , gostilničar v Krškem, J e n k o A v 
g u s t , posestnik v Ljubljani, J a n ž e k o v i č I v a n ml., 
posestnik v Lajteršbergu, J a n ž e k o v i č A l o j z i j , 
posestnik v Sterjancih, J a n J a k o b , posestnik v Pod
nomu, dr. K o r i t n i k B o g d a n v Čabru, K o š i r 
A n t o n , posestnik v Zičah, K r e g a r I v a n , obrtnik 
v Ljubljani, dr. K a 1 a n E r n e s t , odvetnik v Celju, 
K o l e n c F r a n c , trgovec v Ljubnem, K r a t n a r 

F r a n c v Kamniku, K r i s t a n F r a n c , posestnik v 
Vodicah, K o t n i k I g n a c , trgovec v Vitanji vasi, 
K r i ž n a r A n t o n , gostilničar v Stražišču, dr. K r e -
v e 1 j J o s i p , notar v Litiji, K n e z A l e k s a n d e r , 
trgovec v Ljubljani, K r v i n a I v a n , tovarniški poslo-i 

vodja v Ljubljani, dr. K r e k M i h a , uradni komisar v 
Ljubljani, K o v a č K a r e l , industrialec v Starem trgu, 
K o r e s Ma r t i n , ključavničar v Mariboru, dr. K a c 
V i k t o r , zobozdravnik v Mariboru, K r a n j c J o ž e f , 
župnik v Tišini, K o d e r A n t o n , notar v Murski So
boti, K 1 i n c A n t o n , posestnik v Gornjem polju, K a -
s t e l i c E d m u n d , trgovec v Kandiji - Novo mesto, ' 
K u g o v n i k J u r i j , kovač v Prevaljah, K u h a r i c 
L j u d e v i t , trgovec v Ormožu, K o č e v a r F r a n c , 
posestnik v Središču, L i p e j F r a n c , trgovec v Breži
cah, L i t r o p Š t e f a n , trgovec v Turnišču, L o n č a r 
I v a n , hotelir v Tržiču, L e b i n g e r H i n k o , trgovec 
v Litiji, L a v t i ž a r J o s i p , trgovec v Kranjski gori, 
L o v r a č I v a n , posestnik v Podlipovici, L e n a r č i č 
S t a n k o , trgovec v Blokah, L i p i č J o s i p , bančni 
Prokurist v Murski Soboti, L e n a r d F r a n c , trgovec 
v Ptuju, M i h e 1 č i č A l o j z i j , trgovec na Bregu pri 
Celju, M r a v l j a k P e t e r , ekonom v Vuhredu, dr. 
M e l i k A n t o n , publicist v Ljubljani, M e r n i k A n 
t o n , posestnik v Padeškem vrhu, M a v e r M a v r i 
c i ] , trgovec v Kranju, M a r i n č e k A n t o n , posest
nik v Župeči vasi, M o h o r i č I v a n , tajnik TOI v 
Ljubljani, M e d e n A n t o n , mlinar y Begunjah, 
M a v r i c F r a n c , gostilničar v Bohinjski Bistrici, 
M a r k e ž V a l e n t i n , gostilničar na Savi, dr. M a y e r 
F r a n c , odvetnik v Šoštanju, M a g l a j A n t o n , vino
gradnik v Bučki gorici, M a t k o J o s i p , trgovec v 
Gotni vasi, M ä h e n A n t o n , posestnik v Trnovljah, 
N o v a k F e r d i n a n d , posestnik v Vrhovljah pri Kam
niku, dr. N o v a k L j u d e v i t , odvetnik v Ljubljani, 
O r e h e k F r a n c , hranilnični upravitelj v Ljubljani, 
O b l a k G a b r i j e l , posestnik v Dolnjem Logatcu, 
dr. O b e r s n e l M a k s v Jesenicah, O m l a d i č J o 
s i p , posestnik v Klokočevcu, O s e t M i 1 o š, trgovec 
v Mariboru, O g o r e v c J o s i p , trgovec v Novem me
stu, O g r i z e k F r a n c , posestnik v Rogaški Slatini 

| O m l a d i č F i l i p , novinar v Ljubljani.• " 

Jzdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik Pohar Robert v LJubljani. 
Sska Je nalagaj Jiekarna >Merku£< x JLjubljani; »jen p£ed§ta.vflik; Plmajc MicMlak. s ШМДО. 



Poštnina plačana т gotovini. 

K R A L J EV I NA J U G O SLAVI JA 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

27. kos. V LJUBLJANI, dne 27. septembra 1930. Letnik J, 

V S E B I N A : 
170. Zakon o železnicah javnega prometa: 
171. Zakon o carinskih ugodnostih za hotelsko industrijo. 
172. Zakon o .svetovni poštni konvenciji, sklenjeni v Londonu 

dne 28., junija 1929. med kraljevino Jugoslavijo in osta
limi državami, Slani svetovne poštne zveze. 

173. Uredba o sprejemanju v službo in opravljanju izpitov 
uradnikov ministrstva z«: «iimanje posle. 

174. Uredba o ocenjevanju uslužbencev ministrstva za socialno 
politiko in narodno zdravje. 

176. Uredba o osnovanju sodišč za mlajše malòletnike. 
176. Naredba ministra pravde z dne 5. maja 1930., št. 43.64t, 
Razne objave iz »Službenih novin«. v " 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

, 170. 

Mi 

Aleksander L, 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

prepisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za promet in po zaslišanju Našega ' ministrskega sveta 

Zakon 
j Meznicah javnega prometa .* 

I. d e l . 

Splošne določbe. 

Ta zakon velja za_vse železnice v kraljevini Jugo
slaviji, ki služijo javnemu pfomëïu, j^vzemši male že
leznice, * "™ " 

§ 2 -
Nadzorstveno oblast v smislu zakona vrši nad vsemi 

železnicami minister za promet. 
Minister za promet bo predpisal s pravilnikom izva

janje tega nadzora. 

§ 3. 

Železnice so bodisi državne ali nedržavne —__Êon-
c$?J5nk_ane. Tako ene kot druge so lahko v državni ali 
nedržavni eksploataciji.. T 

§ 4.Ž 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije* z dne 
l 9 . julija 1930., št, 162/LXL. 

ч u 

Gradnja novih pjrog državnih železnic se odobrava 
zakggg<fa]nim potom", izvaja pa se po ,.predpisih tega 
zakona.™ 

§ 5 . 

.^°n.9®?iie za gradnjo in eksploatacijo nedržavnih že-
^znic splošnega značaja se izdajajo zakonodajnim fotoni 

Koncesije za gradnjo in eksploatacijo nedržavnih ž&-
leznic ožjega lokalnega značaja izdaja mi_nster_j;a pro
met v( sporazumu ž ostalimi pristojnimi ministri v so
glasju s" predsednikom "ministrskega sveta. ••'..••.' .; 

§6. -.'.i 

Minister za gradbe in minister za promet bosta iz? 
dala uredbo o splošnih pogojih in načinu izdajanja. pre$-
koncesij, koncesij in odobrenja za gradnjo. 

§7. :-.u,t 

Določbe za nove gradnje veljajo tudi za večja pre-
drugačenja obstoječih železniških zgradb. • ;. 

§ 8 . .•",-,•.',,'.,'; 

Gradnja in eksploatacija koncesioniranih železnic se 
mora vršiti pod nadzorstvom pristojne državne oblasti. 

§ 9 . -••; 

Vse železnice javnega prometa se bodo postopoma 
uredile po predpisih tega zakona. / 

Za izvedbo tega sme minister za promet določiti 
roke, 

§ i o . "•-"'-' 

Zveze malih' železnic (mestnih, cestnih, žičnih in po
dobnih železnic)'ž" ostalimi železnicami, na, katere se na
naša ta zakon, kakor tudTvzajemni prehod .vozil o ^ b u v 
ya minister, za promet, 
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§ 11. 
Za časa vojne in ob drugih izrednih prilikah sme mi

nister "za promet dovoljevati izjefhe glede posameznih 
železniških zgradb, vozil ali vrst vlakov 

§12. 
Nobena železniška proga se ne sme izročiti javne

mu prometu, dokler se predhodno potom tehnično-poli-
cijskega ogleda ne ugotovi: 

1. da so proga in njene zgradbe izdelane po odobre
nem načrtu ter sposobne za reden in varen promet; 

2. da je proga preskrbljena s potrebnimi voznimi 
eredstvi in ostalimi potrebnimi napravami, ki morajo 
biti v dobrem stanju in zadostni količini; 

8. da je zadostno preskrbljena s ,potrebnimi sredstvi 
za preprečevanje nezgod, hitro pomoč in reševanje; 

4. da razpolaga z zadostnim številom kvalificiranega 
osebja; in 

6. da so objavljene tarife in vozni red. 
O tehnično-policrekem ogledu se mora sestaviti za

pisnik, ki ве predlaga ministru za promet. Minister za 
promet izda odlok, da se proga izroči javnemu prometu, 
ce so izpolnjeni zgoraj našteti pogoji. 

§13. 
Proga in vse njene zgradbe se morajo vzdrževati v 

takem stanju, da ee lahko vozi z največjo dopustno br
zino brez opasnosti za varnost prometa. 

§14. 
Vsaka železniška uprava mora stalno razpolagati z 

zadostnim številom kvalificiranega osebja, preskrbljene
ga s predpisanimi sredstvi za vršenje službe. 

§ 15. 
Dolžnosti tajpravicei uslužbencev, zaposlenih pri že

leznicah, ki jih ne eksploatira država, morajo biti ureje
ne s posebnimi predpisi. Minister za promet odobrava 
predpise o dolžnostih in pravicah tudi onih uslužbencev, 
ki so zaposleni pri nedržavnih železnicah. V teh predpi
sih mora biti predvideno vzdrževanje discipline med 
osebjem, kaznovanje osebja pa se mora prilagoditi toza
devnim predpisom zakona o državnem prometnem 
osebju. 

§ 16. 
Pod kakšnimi pogoji se prevažajo .potnikj^in J)lagp. 

predpisujejo >Uredba o prevozu "potnikov in blagac in 
tozadevne mednarodne konvencije. 

§17. 
Železniške uprave so odgovorne po zakonih in ured

bah za škodo, prizadeto ljudem in stvarem. 

.:•-.•'> §18. '• 

Vsako nedržavno železniško podjetje, mora imeti od
govorno upravo, ki vodi eksploatacijo. Imena članov 
uprave se morajo javiti ministru za promet. 

§19 '•••• 
železniška podjetja, ki niso v državni' eksploataciji, 

ttorajo voditi točne in Jame račune o vsaki službeni vr

sti, po preteku poslovnega leta pa morajo predložiti mi
nistru za promet bilanco z računom o dobičkih in zgubah. 

Železniško podjetje mora v vsaki dobi dovoliti pre
gled teh računov ter vseh ostalih spisov in knjig v to 
pooblaščenemu orqanu ministrstva za promet. Temu se 
morajo dati vsa potrebna pojasnila in izvodi računov, ki 
bi jih zahteval. ••-••• 

Vsako železniško podjetje mora v smislu obstoječih 
predpisov ali po odredbi redno pošiljati ministrstvu zi 
promet statistične podatke; 

§ 20. 

Vsaka železnica mora pr^v^žaU^ državno pošto. 
Če ni v zakonu o koncesiji predpisano, pod kakšnimi 

pogoji se mora prevažati državno pošto, se bodo določili 
pogoji za prevoz sporazumno z državno pošto in želez
nico. Tak sporazum odobrava minister za promet. 

Ce ne pride do sporazuma, odloči minister ,za'pro
met, upoštevajoč železniške prevozne cene. 

Pogoje za prevoz državne pošte po državnih Železni
cah predpisuje minister za promet v sporazumu z mini
strom za gradbe. Kot osnova za sporazum naj služijo 
železniške prevozne cene. 

§ 21. 
Za časa pripravljenosti, mobilizacije in_ vojne bodo 

te železnice z vsem svojim osebjem služile v prvi vrsti 
vojaškim potrebam.in tedaj se smejo v ta namen po po
trebi postaviti pod upravo ministrstva za vojsko in mor
narico, ki jih sme bodisi popolnoma, bodisi deloma upo
rabljati v vojaške namene ali pa njih obratovanje 
ustaviti. 

Železnice v zasebni eksploataciji preidejo, v kolikor 
državne ne zadostujejo za vojaške namene za časa pri
pravljenosti, mobilizacije ali vojne, brez slehernih for
malnosti v državno eksploatacijo, ki se vrši na račun mi
nistrstva za vojsko in mornarico. 

Natančnejše odredbe o tem uporabljanju železnic za 
j vojaške vojne potrebe se bodo predpisale z uredbo mlni-
\ strstva za vojsko in mornarico in ministrstva za promet. 

Vsaka železnica je dolžna prevažati, vojaške osebe 
in vojaške pošiljatve po vojaški tarifi in po predpisih za 
vojaško-železniške prevoze. ' 

II. d e 1. 

Proga in njene zgradbe. 

§23. 

Železniške proge se delijo na glavne in stranske. 
Katere so glavne in katere stranske, določa minister 

za promet. 
§24. 

Tiri in mostovi morajo biti v takem stanju, da mo
rejo z gotovostjo izdržati osni pritisk vozil, določenih za 
to progo. 

• • - . • : • • = . § : 2 5 - , . / . . , ; 

. Na odprti progi in.na glavnih prehodnih' tirih" mo
rajo biti sledeči najmanjši polumerit ' • 

1. pri glavnih progah 300 m, po odobrenju ministr
stva za promet pa tudi manjši od 180 m; 
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2. pri stranskih progah 180 m. 
Najmanjše pplumere o lokih pri ozkotirnih progah 

določa minister za gradbe v sporazumu z ministrom za 
promet. Л 

Na odprti progi in na glavnih prehodnih tirih mora
jo biti med premo in krivino prehodnice. 

Nasprotni loki na odprti progi in tekočih tirih se 
vežejo s premo, katere dolžina se Ђо predpisala s tehnič
nimi pogoji. Isto velja tudi za krivine iste smeri 

§ 2 6 . 

Merodajni nagib na odprti progi praviloma ne sme 
biti večji: na glavnih progah od 12-5°/oo, na stranskih 
progah 20%o, nà ozkotirnih pa 250/00. 

Minister za promet sme odobriti na odprti progi 
uporabo večjega nagiba in sicer na normalnih progah 
do 25°/oo, na ozkotirnih do 30%0, 

§27. 

Nagib postajnih tirov, razen tira za odbijanje, ne sme 
biti večji od 2-5%o. Isto velja za tire, na katerih imajo 
stati vozovi brez lokomotive.' Izjeme na. novih progah 
odobrava minister za gradbe v sporazumu z ministrom 
za promet,'pri obstoječih progah pa minister za promet. 

V '"• § 2 8\ :'•"'. 
Širina tira, merjena v premi in pravokotno na os 

tira pri normalnih progah znaša 1-435, pri ozkotirnih pa 
0-76 m. 
• V krivinah se tir razširja po tozadevnih predpisih: 

, § 2 9 - • . ' • . ' ' ' • ' " . 
: Obe nasproti ležeči točki gornjega roba pri tiru v 

premi, morajo biti v isti višini, izvzemši pri prehodih 
v loke. 

V krivinah se mora izvesti potrebno dviganje po 
tozadevnih tehničnih predpisih. ••.•;•• 

/<•; .Spremembo nagiba na odprti progi in na tekočih, ti
rih je treba zaokrožiti po tozadevnih predpisih. 

§30. 

Pri vseh progah se mora pustiti svoboden prostor' 
(profil) po prilogah i in 2. 

Razširjeje svetlobnega profila v krivinah predpisuje 
minister za promet. 

§31. 

Svetlobni profil za predore in mostove na normalnih 
là ozkotirnih progah predpisuje minister za promet 

§32. 

Pri tirih z razširjenjem se meri širina svelobnega 
profila od sredine tira. V krivinah in prehodih za pre-
višenje se je /treba ozirati na spremenjeno lego svetlob
n a profila vsled povišenja. 

§83. 

Pri novih normalnih dvotirnih progah mora znašati 
razdalja tirov od osi do osi na odprti progi najmanj 

\ 85BO m, pri paralelnih progah pa najmanj 4*00 m. Pri 
Obstoječih dvotirnih progah ne sme znašati razdalja tirov 

manj nego 8-50 m. V krivinah je treba povečati to raz
daljo primerno povečanju širine svetlobnega profila » 
§ 30. odst. 2. 

Na postajah mora znašati razdalja tirov izvzemši 
prekladälne tire najmanj 4-50 m. Pri novih gradnjah 
mòra znašati ta razdalja najmanj 4-75 m, ' 

§ 3 4 

Križanje dveh prog,'ki, služijo' javnemu prometu, v 
višini (nivoju) tira se ne sme dopustiti izven uvoznih 
ščitnih signalov postaje odnosno odcepne postaje. Za kri
žanje takih prog v notranjosti signalov je potrebno odo
brenje ministrstva, za promet. 

Križanje proge, ki služi javnemu prometu, in proge, 
ki ne služi javnemu prometu, v višini tira, sme minister 
za promet odboriti tudi izven uvoznega signala postaje 
odnosno odcepne postaje. 

§35. 

Vodne postaje morajo biti v taki razdalji in s tako 
kapaciteto, kakor ju bo predpisal minister za promet. 

Napajalniki s premičnim žlebom morajo biti pre
skrbljeni s signalom, ki kaže povprečno lego žleba v 
temi. 

Te odredbe veljajo tudi za proge, na katerih ni pro
meta s parnimi lokomotivami. 

. ' • - ' • •'• ' : ' , • • ' , § з в . . '.'••. '.', . ; ' ; , ' ; . • • " 

Sheme obtežitev za statično preračunjenje mostov 
prepiše minister za promet s pravilnikom. x 

, ' •' .§37- . .' . • 

Vsaka proga mora biti označena s hektometerslriml 
in kilometerskimi znaki. 

Velikost in dolgost nagibov proge je treba označiti 
z vzponskimi tablami. 

Na stranskih progah ni treba označiti nagibov Iz
pod 2-5%o.. /•'•.' /.:•..Г^ 

' • • • - . . ' • • § 3 8 . .-•'.' .-

,- Kje je treba med železnico in njeno neposredno oko
lico postaviti ograje in v kakšni izmeri, o tem, odloča 
minister za promet. 

Ob poteh, ki gredo neposredno poleg železnice v. 1st! 
višini- ali nàd njo, je treba postaviti zaSčitne ograje. 
Gradnja in vzdrževanje zaščitne ograje pade v breme 
onega, ki pozneje izdeluje svojo pot. l 

.' §.39/ •- v ; ' ; ' " " 

Prehodpv poti čez glavne proge v višini tira se je 
treba izogibati e speljàvo poti pod ali nad progo. 

Prehodi čez železnico« v višini tira morajo'biti ozna
čeni s svarilnimi tablami. 

Zapornice se morajo postaviti pri prehodih poti 
povsod, kjer to zahtevajo interesi varnosti prometa. Mi
nister za promet odreja' mesta, na katerih "se morajo po
staviti zapornice; Postavljanje in ukinjenje zapornic je 
mora objaviti v »Službenih rovinati«.'Z' odobrenjem' mi
nistra za ргошеЈ; se smejo zapornice zamenjati z drugimi 
primernimi sredstvi (svetlobnimi signali Itd.) za zavaro

vanje prehodov v vižini tira, . , : , ' ; ! , .; 
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Kateri potni prehodi bodo ponoči razsvetljeni, odre
šuje oblastno ravnateljstvo. 

Če se del poti v dolžini 25 m levo in desno od srede 
tira, odnosno od sredine skrajnih tirov ne more videti 
iz vlaka iz razdalje 500 m (na stranskih in ozkotirnih 
progah 200 m), se morajo v tej razdalji postaviti opozo-
rilniki za strojevodjo. 

§40. 

Na glavnih progah z normalnim tirom, kjer se upo
rabljajo lokomotive s posebnim zalogovnikom, morajo 
imeti lokomotivske postaje napravo, na kateri se lahko 
obrne lokomotiva skupno zalogovnikom. 

V koliko naj se uporablja ta predpis za stranske in 
ozkotirne proge, odreja minister za promet. 

Prenosnice z znižanim tirom ali okretnice se dovo
ljujejo na glavnih tirih samo v končnikih. 

§ 41. i 
Postaje (izogibališča) morajo biti zvezane medseboj

no z brzojavno progo, z ostalimi mejami odsekov (bloč-
nicami, vlakojavilnicami) in prožnimi čuvaji pa s tele
fonom. 

Minister za promet določa količino brzojavnih prog 
In eventuelno potrebo telefonskih zvez postaj (izogi-^ 
bališč). 

Železniške proge morajo imeti električno signalno 
ali druge naprave, s katerimi se obvešča progovno 
osebje in sosednjo postajo o kretanju vlakov. Za stranske 
proge sme dovoliti minister za promet izjeme. 

§ 42. 

Signale predpisuje minister za promet s signalnim 
pravilnikom. 

§43. 

Postaje (izogibališča) na glavnih progah morajo ime
ti uvozne signale s prednjimi signali. Minister za promet 
odobrava izjeme za proge manjše važnosti. 

Ako morajo imeti postaje (izogibališča) stranskih in 
ozkotirnih prog uvozne signale, odločuje minister za 
promet. 

Uvozni signali se morajo tako napraviti, da jih po
služuje prometni uradnik osebno ali da se vrši to samo 
z njegovim sodelovanjem, če jih kdo drugi poslužuje. 

Uvozni signali morajo imeti kontrolne naprave. 
Na mejah prostornih odsekov morajo biti prostorni 

signali. 
§44. 

Premični mosti se morajo zaščiti s signali s tako 
medsebojno odvisnostjo, da se more postaviti signal na 
>prosto< samo tedaj, če je most zaprt in zaklenjen in da 
se most ne more odpreti tako dolgo, dokler stoji signal 
na >prostoc 

§ 45-
Križanja, odcepi in priključki tirov se morajo zašči

titi s signali, Id morajo biti v taki medsebojni odvisnosti, 
da je mogoče postaviti istočasno samo v eni smeri signal 
na >prostoc Minister za promet bo predpisal zavarova
nje križišč proge javnega prometa в ргого. ki ne služi 
jasnemu prometti, / " 

§46.. 

Kretnice na odprti progi «morajo biti v zvezi s sig
nali, ki jih ščitijo. Pri zakljenih kretnicah na stranskih 
in ozkotirnih progah sme minister za promet dovoliti 
izjeme podobnega zavarovanja. 

Odcepi se smejo zaščititi z signali sosednega službe
nega kraja, če je kretnica odcepa v medsebojni odvisno
sti s signali sosednih službenih krajev. 

Odvisnost kretnic od signalov mora biti take-vrste, 
da se lahko postavijo signali na >prosto< samo tedaj, 
ako stojijo kretnice" pravilno in so zavarovane in dà se 
v času, dokler stoji signal na >prosto«, kretnica ne more 
prestaviti. Kretnice, ki se jih poslužuje iz daljave in pre
ko katerih vozijo vlaki proti šilcu, je treba tako zava
rovati, da se lega kretnic ne more spremeniti pod 
vlakom. 

Na glavnih progah morajo biti kretnice tekočih ti
rov zavarovane. 

§47. 

Predsignale morajo še imeti tudi prostorni signali, 
signali pred premičnimi mosti in križišči, pred odcepi in 
priključki tirov. Minister za promet določa, kedaj in kje 
morajo imeti izvozni in še drugi signali predsignale« 

Glavni signali se postavljajo praviloma ž desne stra
ni ali nad sredino tira, na katerega se nanašajo, pred-
signali pa praviloma na desni strani. Signali sosednih 
tirov se postavljajo na tak način, da ne zapeljejo stroje
vodje v zmoto. 

§48. 

Signali onih kretnic, čez katere prihajajo in odhajajo 
vlaki, kakor tudi onih, čez katere se ponoči pogosto ma
nevrira, morajo imeti signale, ki se jih lahko razsvet
ljuje. Ostale kretnice smejo imeti signalne plošče, ki se 
lahko razsvetlijo, ali pa so lahko tudi brez signalnih 
plošč. 

§49. 

Na progah z velikim prometom morajo biti prostorni 
signali v medsebojni zvezi in v zvezi s signali sosednih 
službenih mest. 

Na glavnih progah z izredno velikim prometom bo 
predpisal minister za promet automatske naprave za za

varovanje prometa. 
Minister za promet odloča, na katerih progah se bodo 

uporabljali predpisi tega paragrafa. 

§ 50. . " 

Med dvema vezanima tiroma se morajo postaviti 
ločnice. Razdalja tirov pri onem znaku mora znašati: pri 
progah normalnega tira najmanj 3*50 m, pri progah 
ozkega tira pa najmanj 3*15 m. 

§51. 

Postaje, na k'aterih se v večjem obsegu nakladajo., 
živina ali vozna sredstva, morajo imeti stalne rampe. 

Večje tovorne postaje morajo imeti tovorne profile 
in mostne tehtnice, ' • . 

§52. ! 

Na postajah' in postajališčih, ki služijo osebnemu pro« 
metu, se morajo postaviti imena teh кгајег na tek Baffn» 
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TIL del. 

Vozna sredstva. 

§53. 
\ j/-iu .=iedstva morajo biti tako urejena in vzdrže

vana, da se lahko brez nevarnosti prevažajo z največjo 
hitrostjo, ki je dopuščena za dotično vozno sredstvo. 

§ 54. 

Vocila marajo v vsaki posameznosti odgovarjati pro
filu po prilogah 3. in 4., tako da se lahko neovirano vozi 
tudi na ovinkih. Vozila za mednarodni promet morajo 
odgovarjati pogojem, ki so predvideni za ta promet. 

Odpiranje vrat potniških, poštnih in službenih vo
lov, ki so na vzdolžnih straneh, ne sme pri srednji legi 
vozila na ravnem tiru prekoračiti od strani meje pro
fila za več ko 60 mm. Ostala odprta vrata takih vozov 
ne smejo pri srednji legi vozila na premem tiru sploh 
prekoračiti meje profila vozila. 

Pri novozgrajenih vozilih se morajo odpirati vrata 
na znotraj. 

§55. 

Osovinski pritisk v mirnem stanju vozila pri obre
menitvi ne sme biti večji od pritiska, ki je predpisan za 
dotično progo od ministra za promet. 

Pri vozilih za mednarodni promet se morajo v po
gledu pritiska izpolnjevati vsi pogoji, ki so predpisani 
za ta promet. 

§56. 

Togi razvor osovin kakor tudi gibnih podstavkov 
mora biti tak, da morejo vozila lahko zmagati ovinke 
najmanjšega dovoljenega polumera in da popolnoma od
govarjajo pogojem varnosti za dotično progo in tudi za 
največjo dovoljeno hitrost v soglasju, s predpisanimi teh- • 
nično-policijskimi pogoji. 

; . §57.. 
Osovine, kolesa in kolesni obroči, izdelani po teh-

nično-policijskih predpisih, ne smejo tekom uporabljanja 
prekoračiti meje uporabe, predvidene v teh predpisih. 

§ 58. 

, ^ Vozila morajo imeti na obeh straneh vlečne in od
bojne naprave, opremljene z vzmetmi. Izjeme so dovo
ljene samo pri motornih vozovih. Dvoje ali troje vozil, ki 
so v pogonu stalno spojena, veljajo za eno vozilo. 

Vozila morajo biti opremljena s prehodnim vlečnim 
drogom, izvzemši vozila, ki so zgrajena za posebne na
tene, in vozila ozkotirnih prog. 

Spoj vozov mora biti dvojen, tako da pomožna spon
ka prične delovati tedaj, ko glavna prestane. 

Vlečne in odbojne naprave morajo glede razvora In 
«imenzij odgovarjati vsem pogojem varnosti za pred
pisano hitrost; obremenitev in ovinke v Boglasju s teh-
aično-policijskiml predpisi 

Na prednjih" staneh" vsakega vozila mora biti na vsaki 
strani vlečnega droga svoboden prostor, da se spajanje 
«hko vrši brez nevarnosti za življenje, Mere tega svo

bodnega prostora morajo biti predvidene v tehnično-
policijskih predpisih. 

§ 60. 

Ročne zavore morajo biti tako urejene, da pričnejo 
delovati ob okretanju ročke v smeri premikanja ka
zalca na uri! 

Sedeži zaviračev na novih normalnotirnih vozovih 
morajo imeti z vseh strani zaprte hišice za zavirače. Pri 
delovnih vozovih in vozovih, katerih zavore se uporab
ljajo samo pri premikanju, so dovoljeni odprti prostori 
za zavirače. 

Ročne zavore za nove vozove, ki so določeni za proge 
z električnim vodom ali bodo tja določeni, morajo biti 
tako urejene, da je zavirač zadostno zavarovan proti ne
varnosti kontakta z električnim tokom. 

§ 61. 

Lokomotive s tenderjem, tenderji in motorni vozovi 
morajo biti opremljeni z ročno zavoro in to tudi tedaj, 
če imajo druge naprave za zaviranje. 

Lokomotive, motorni in potniški vozovi morajo biti 
opremljeni s samodelno zračno zavoro, vozila za med
narodni promet pa morajo odgovarjati vsem pogojem, 
predpisanim za samodelno zračno zaviranje za ta propet. 

§ 62. 

Novi vozovi, ki so opremljeni z zračno zavoro, mo
rajo biti urejeni tudi za ročno zaviranje. 

§63. 

Parni kotli morajo imeti sledečo opremo: 
1. dve napravi za napajanje kotla, ki sta neodvisni 

ena od druge in od katerih je vsaka posebej v stanu 
napolniti kotel s potrebno količino vode. Najmanj ena 
od teh naprav mora delovati tudi tedaj, ko lokomotiva 
ne vozi; , ' ' 

2. na vsakem koncu cevi za napajanje kotla mora 
biti postavljen zaklopnik za napajanje, ki samodelno za
držuje povratek vode ali pare iz kotla. Zaklopniki za 
napajanje morajo biti tako urejeni, da se lahko tudi z 
roko zaprejo, ali pa mora biti med kotlom in samo-
delnim zaklopnikom posebna naprava za zapiranje, ki 
se jo poslužuje z roko; 

3. najmanje dve napravi za zanesljivo kazanje sta
nja višine vode v kotlu, ki morata biti medsebojno ne
odvisni. Vsaj ena iz teh naprav mora biti vodokazno 
steklo; 

4. na vodokaznem steklu in na steni kotla morajo 
biti označbe za najnižje stanje vode, ki je dopuščeno. 
Najnižje stanje vode v kotlu mora biti 100 mm iznad 
najnižje točke stropa peči, ki ga dosega plamen; 

5. dva varnostna zaklopnika, ki morata biti tako 
postavljena, da njuna obremenitev ne more prekoračiti 
dovoljenega maksimuma obratovalnega pritiska, ne da 
bi se pokvarila njuna svinčena zalivka ali kontrolni na
stavek. Varnostni zaklopniki morajo biti tako izdelani, 
da jih para, ki uhaja, ne more zagnati stran, če je otvo
rila vsled naravnega pritiska v kotlu para zaklopnik; 

6. premer zaklopnika za spuščanje pare pri normal
nem obratovanju mora biti tako velik, da ne more parna 
napetost v kotlu hiti en trenutek preseči */«• atmosfer 
največje dovoljene napetosti\ 
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7. en kotelni tlakomer, ki stalno kaže pritisk pare v 
kotlu in na katerem je z razločno rdečo črto označena 
meja največje napetosti, ki je dovoljena v tem kotlu; 

8. ena naprava za priključenje kontrolnega tlako-
mera; 

. 9. ena kovinasta ploščica z označbo največjega par
nega nadpritiska, ki je dovoljen, z imenom graditelja 
kotla, tovorniško številko in letom gradnje. Ta ploščica 
mora biti na kotlu tako pritrjena, da je vidna tudi tedaj, 
ko ima kotel svojo oblogo. 

Pri lokomotivah brez kurjave smejo nadzorstvene 
oblasti dovoliti izjeme od predpisov pod točkami 1—5. 
Vendar pa mora biti vsaj en varnostni zaklopnik, ki od
govarja predpisom v točki 5. 

Pogonske naprave lokomotiv in motornih vozov, ki 
ee premikajo s pomočjo plina ali tekočin, morajo imeti 
varnostni zaklopnik in biti opremljene s ploščicami, na 
katerih so zabeleženi največji pritisk, ki je dopuščen. 
ime tovarne in leto izročitve. 

§ 64. 
Lokomotive in motorni vozovi morajo imeti napise: 

. 1 . označbo lastnikov; 
2. obratovalno številko ali ime; 
3. ime tovarne, tovarniško številko in leto gradnje; 
4.. največjo hitrost, ki je dopuščena; 
6. podatke o zadnjem pregledu in sicer posebej za 

kotel in posebej za ostali del vozila; in 
6. vrsto zavore. 
Tenderji morajo imeti napise: 
1. obratovalno številko ali ime; in 
2. ime tovarne, tovarniško številko in leto gradnje. 
Poleg tega mora biti označena na tenderjih tudi 

prostornina vodne posode v kubičnih metrih in nakla
dalni prostor za premog v tonah 

! ; • ' - • §65. 
Lokomotiva in motorni vozovi morajo biti oprem

ljeni s parno piščalko ali kako drugo napravo, sposobno 
za dajanje zvočnih signalov s sličnim učinkom. 

Lokomotive in motorni vozovi morajo imeti spredaj 
in zadaj tirne Čistilnike (odmetala). 

Lokomotive in motorni vozovi, ki se kurijo s trdim 
gorivom, morajo biti opremljeni s pepelniki, ki se lahko 
zaprejo. Take lokomotive in motorni vozovi morajo imeti 
v dimniku iskrne mreže. 

§ 66. 
, Odprtine za dovajanje vode pri tenderjih in lokor 

motivali s tenderjem morajo odgovarjati višini žleba 
odnosno napajalnikov, ki služijo na progi za napajanje 
z vodo 

§67. 
Vozila morajo biti opremljena in uravnovešena z 

nosilnimi vzmetmi 

Vhodna vrata potniških vozov morajo imeti naprave 
za zavarovanje zapiranja. Vhodna vrata na vzdolžnih 

f straneh potniških vozov, ki se odpirajo na zunaj, morajo 
imeti dvojne naprave za zapiranje, od katerih deluje ena 
kojt zapah. Pri novih vozovih se morajo naprave za za
piranje ob zapiranju vrat z udarcem same ob sebi dva-
kratno zapreti. 

Vrata potniških vozov morajo biti z notranje strani 
opremljena z zaščitnimi napravami, ki varujejo pred 
zmečkanjem prstov. 

Na oknih, ki se odpirajo, mora biti napisano svarilo, 
da je nevarno ven se nagibati. 

Potniški vozovi morajo biti opremljeni z napravam! 
za razsvetljavo, oni, ki se pozimi morajo kuriti, pa mo
rajo imeti ogrevalne naprave. 

§ 69. 
Vsaj na eni izmed čelnih strani za to urejenih vozov 

morajo biti držaji za signale tako postavljeni, da so 
signali vidni bodisi s strani ali iznad strehe vozov. 

Držaji morajo glede oblike, lege in dimenzij odgo
varjati za to predpisanim pogojem. 

Na vsakem vozu, ki je opremljen « signalnim drža
jem, morajo biti stopnice. 

§70. 
Na obeh vzdolžnih straneh vozov morajo biti napisi: 

• 1. Označba lastnika; 
2. serija in redna številka; i, 
3. lastna teža skupno z osovinami in vso opremo, k) 

je stalno na vozu; 
4. na tovornih in službenih vozovih tovorna teža; 
5. razvor skrajnih osovin in pri vozovih z gibnimi 

podstavki razmak okretnih čepov in osovinski razvor; , 
6. vrsto in način delovanja zračne zavore; 
7. vrsto razsvetljave; 
8. datum zadnjega pregleda; 
9. pri vozovih is periodičnim mazanjem, rok za ma» • 

zanje in datum zadnjega mazanja; 
10. pri potniških vozovih število sedežev, pri zaprtih 

tovornih vozovih, ki so predvideni za vojaške transporte, . 
^a število sadežev, ki se morejo uporabiti za transport : 
čet, in število konj, ki se morejo naložiti; 

11. površino poda voza, pri zaprtih vozovih- pa tudi 
prostornino; 

12. pri posebnih vozovih za redno številko označbo P. 
Potniški vozovi morajo imeti označbe, ki olajšujejo 

potnikom najti razred v vozovih. 
Razen tega se morajo na vozovih staviti znaki ali 

napisi, ki so predvideni v mednarodnih in drugih pred
pisih. 

§71. 
Nove lokomotive, tenderji in motorni vozovi, kakor 

tudi lokomotive in motorni vozovi, ki so dobili druge 
parne kotle, se smejo spraviti v obrat samo tedaj, če so 
bili uradno preizkušam, da odgovarjajo vsem predpisa
nim pogojem varnosti. 

t Podstavek in parni stroj lokomotiv in motornih vo» 
zov ter tenderji morajo biti najmanj vsako tretje leto 
temeljito preizkušani 

Parni kotli lokomotiv in motornih vozov morajo biti 
podvrženi temeljitemu, notranjemu pregledu najpozneje 
osem let po njih prvi uporabi in najpozneje vsakih na
daljnjih šest let. . . '•'•' 

Vsak parni kotel mora biti pred prvo uporabo, ka
kor tudi pozneje . tekom njegovega uporabljanja, preiz-
kuševan z vodnim, (hladnim) pritiskom v soglasju s 
tehnično-policijskimi predpisi. 

Poskusni pritisk je treba preizkušati s kontrolnim 
tlakomerom. 

Roki za pregled lokomotiv, motornin vozov, tender-
jev in kotlov po odstavkih 2. in 3. se računajo od dne 
prve uporabe po zadnjem pregledu pa do dne, ko se iz
ločijo iz službe radi naslednjega pregleda; Ti roki se 
lahko podaljšajo za čas ,ev«ntuelnega izločen ja iz službe 
skupno e popràyili posameznih delov, če j« ono Močenje : 
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iz službe trajalo neprerivno dalje nego dva meseca, sku
paj pa največ dve leti. 

Kotli, ki so izven uporabe dalje nego dve leti, se 
smejo postaviti zopet v službo šele po izvedeni preiz
kušnji z vodnim (hladnim) pritiskom. 

Kotli, ki ob preizkušnji z Vodnim pritiskom po od
stavkih 4. in 7. svojo obliko stalno menjajo, se ne smejo 
uporabljati. 

PrednD se.po odstavkih 4. in 7. preizkušeni kotli 
pričnejo uporabljati, зе mora preizkušati tudi pravilnost 
njih tlakomerov in varnostnih zaklopnic. . 

Na osnovi-, pregleda dognani največji parni nadpri-
tisk mora biti vidno označen na tovarniški ploščici. 

' O pregledu po odstavkih 1.,- 2. in 3. se mora voditi 
knjiga 

§ 72. 
Novi vozovi se smejo izročiti -v promet šele tedaj, 

ko so bili pregledani in je bilo ugotovljeno, da odgovar
jajo vsem predpisom. 

Vozovi se morajo od časa do časa temeljito pre
gledati po tehnično-policijskih predpisih. 

Pregled -, potniških, poštnih, službenih in tovornih 
vozov, ki so določeni za vlake s hitrostjo nad 60 km na 
uro, se mora izvesti najpozneje: po šestih mesecih; pri 
ostalih potniških, poštnih in službenih vozovih po enem 
letu, pri ostalih tovornih vozovih pa najpozneje po treh 
letih, odkar so bili izročeni v promet ali zadnjič pre
gledani. 

Zgoraj navedeni pregledni roki se smejo prekoračiti 
samo enkrat in to največ za šest.mesecev, zato pa mo
rajo biti vozovi pregledani,, da. se ugotovi, če njihovo 
stanje to dopušča. 

Ostale podrobnosti glede prevzema in pregleda lo
komotiv, tender jev, motornih vozov in vozov so predvi
dene v tehnično-policijskih predpisih. 

Na ozkotirnih progah naj se uporablja šestmesečni 
rok za vozove, določene za vlake, ki vozijo s hitrostjo 
uad 35. km na uro. 

IV. del. 

Izvrševalna (eksekutivna) služba. 

.. § . 7 3 . ; ' . , . 

•Ižvrševalni uslužbenci, ki vršijo samostojno službo, 
morajo biti stari najmanj 21 let, zapriseženi na svojo 
redno službo, razpolagati z zadostnim znanjem v stroki 
evoje službe in ,biti lepega obnašanja. 

Ižvrševalni uslužbenci so v smislu tega zakona oni: 
1. ki opravljajo službo vzdrževanja proge, vlečno in 

prometno službo; 
2. kontrolni organi1 v službi vzdrževanja proge, v 

vlečni in prometni službi;. 
3. šefi sekcij, kurilnic in postaj, njih pomočniki in 

nadzorstveni uslužbenci; 
4. prometni uradniki in sploh oni uslužbenci, ki vo

dijo odpravo vlakov na svojem ozemlju in nadzorstvo 
nad tem delom; ' 

i 5. kretniki in nadzorstveni kretniki; 
6. premikamo osebje; 
7. vozovno osebje; 
8. nadzorniki proge, brzojava, pôslovodip pri vzdrže

vanju voznih sredstev; 
9. čuvaji progö in zapornic; 

; 10. odjavniki in blokóvniki; 
. 11. ostali uslužbenci' pri vzdrževanju proge; 

12. strojevodje, kurjači in vodje motorjev: tn 
13. ostali uslužbenci v vlečni službi. 

§ 7 4 -
Za neposredno izvrševalno službo se smejo uporab

ljati samo telesno in duševno popolnoma zdrave osebe. 
j Osebe, udane pijači, se ne smejo niti zaposliti niti 

držati v ižvrševalni. službi. , ' . . . . , 
Vse uslužbence izvrševalne službe je treba stalno 

poučevati o vseh predpisih, ki se nanašajo na njih službo 
in od časa do časa izpraševati. 

Službeni starešina je dolžan pri razporeditvi službe 
paziti na to, da ima vsak uslužbenec svojemu zaposlenju 
primeren potrebni čas za.oddih. 

§ 75. 
Predmeti, ki so postavljeni na tiru ali poleg ttra, 

morajo biti toliko oddaljeni od tirnic, da ne ovirajo var
nosti prometa, 

§ 76. 
Postajni prostori, kjer se vrši telegrafična (tefefo-

nična) služba, morajo imeti službeno uro, po kateri se 
opravlja služba. 

Vse zasedene kretniške hišice, progovne čuvajnice, 
vlakojavilnice in blokovnice morajo imeti službeno uro. 

Vsi uslužbenci izvrševalne službe, ki so odgovorni 
za varnost in redno gibanje vlakov, motajo imeti v službi 
uro, ki je točna. 

§ 7 7 . ••• •••.-• 

„Vidni signali, ki so predpisani za nočno uporablja
nje, morajo biti . razsvetljeni od solnčnega zahoda do , 
solnčnega vzhoda. Ti signali se uporabljajo tudi podnevi, 
kadar se signali, ki so določeni za uporabljanje podnevi, 
ne morejo videti iz potrebne daljave radi megle,, viharja 
ali iz drugih podobnih vzrokov ali v daljših predorih. , 

Vozove, v katerih se prevažajo potniki, je treba po
noči, v daljših predorih pa tudi podnevi, razsvetljevati. 

§ 78. 

Tovor mora ležati enakomerno na osovinah, pri to- -, 
vorenju odprtih vozov pa je treba paziti, tudi še na to, 
da se ne prekoračijo dovoljene mere višine. Širine In 
dojžine. Izjeme odobrava pristojna oblast. •'.'... 

' . § ' 7 9 . •' 

Če bi se s premikanjem oviral svoboden vhod, izhod 
ali prehod vlakov, tedaj se mora za časa premikanja po
staja zaščititi s predpisanimi signali. 

Na vhodnem tiru se sme vršiti premikanje samo do 
signala >premikalni mejnike izvzemŠi primer, da ne pre
haja iz sosednje postaje vlak po tem tiru ali da je oni 
postaji javljeno, naj ne pusti vlaka, dokler sé ne konča 
premikanje. 

§80. 
Pri vsakem vlaku se mora za lokomotivo vlaka 

uvrstiti en voz z ročno zavoro (varnostni voz), v katerem 
mora biti vlakospremnik. , 

Pri vlaku, ki vozi potnike in T. večjo hitrostjo od 
50 km na uro, na ozkotirnih progah z večjo hitrostjo od 
30 km na uro, se mora uvrstiti med lokomotivo vlaka in 
prvim potniškim vozom en voz brez potnikov • (zaščitni 
voz). 

Ko se vlaki, ki prevažajo potnike, potiskajo, se mora 
uvrstiti med lokomotivo, ki potiska, in zadnjim vozom en 
voz brez potnikov (zaščitni voz). 
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Železniški in poštni uslužbenci, ki potujejo službeno, 
se ne smatrajo za potnike v smislu prejšnjih določb. 

Zadnji voz vsakega vlaka mora imeti ročno zavoro, 
ki mora biti zasedena (sklepni voz). 

Pogoje za izjemno dodajanje vozov za sklepnim vo
zom predpisuje prometni pravilnik. 

•' Vlaku, ki ima zračne zavore, se smejo izjemoma pri
ključiti tudi vozovi brez zračne zavore ali zračnega voda, 
toda samo na koncu vlaka. Vendar mora biti skupno 
število osovin priključenih vozov sorazmerno s hitrostjo 
vlak,a y smislu tozadevnih obstoječih predpisov. 

§ 81. 
Pri vsakem vlaku morajo imeti vsi vozovi dvojen 

8P°J- , . , 
Prometni pravilnik bo predpisal nacm spajanja 

vozov. 
"•• • • § 8 2 . 

Predpise o obremenitvi vlakov in o največjem šte
vilu- osovin, ki je dopuščeno, izda minister za promet. 

§ 83. 
Vlaki.z večjo hitrostjo od 60 km na uro morajo po

slovati .s, samodelnim zračnim zaviranjem. 
. Na ozkotirnih progah morajo vlaki z večjo brzino 

o4 30 km na uro in vsi vlaki na zobčastih progah poslo
vati s samodelnimi zračnimi zavorami. 

Pri vsakem vlaku morajo uslužbenci vlaka, poleg 
zavor na lokomotivah in njih tenderjih, upravljati s to
likim številom zavor, odnosno se mora pri vlakih z zrač
nimi zavorami postaviti v akcijo toliko zavor, kolikor 
je potrebno, da bo od kosmate teže celega vlaka zavrt 
vsaj oni odstotek, ki je predpisan. 

Pri določanju odstotkov zaviranja je treba upošte
vati: 

•''1. največjo dolžino zavorne poti; 
2. mërodajno' hitrost za zaviranje; in 
3. merodajni nagib za zaviranje. 
Ce preneha delovati zračna zavora, mora vlak na

daljevati vožnjo s hitrostjo, ki odgovarja odstotku z roč
nimi zavorami dejansko zavrtega bruta. 

Če je med predpisanim brutom za zaviranje in de-
j*anskim zaviranjem bruta razlika 3000 kg, je smatrati, 
da je vlak vendarle zavrt po predpisih. 

Če so na koncu vlaka z zračnimi zavorami vozovi, ki 
nimajo zračne zavore, tedaj se mora ta del vlaka samo
stojno zavirati z ročnimi zavorami. 

§ 84. 
Vsak vlak mora biti opremljen s potrebnimi signal

nimi sredstvi za označanje začetka in konca vlaka in za 
dajanje ročnih signalov. ' 

§85. 
Vlaki, ki prevažajo potnike, morajo biti opremljeni 

s potrebnimi zdravili in sredstvi za nuđenje prve pomoči. 
§ 86. 

Za lokomotive in motorne vozove, ki sami vozijo 
(strojne vlake), dalje za težke motorne drezine in pro-
govne avjtompbile veljajo isti prometni predpisi kot za 
vlake..', , 

§87. 
' Z a vsak vlak se mora sestaviti vozni red, izvzemši 

službene vlake, ki smejo v slučaju nujne potrebe voziti 
tudi brez voznega reda. ' 

§ 88. 

Predno se kakršenkoli vlak odpravi, je treba o tem 
pravočasno obvestiti vse prizadeto osebje na onem delu 
proge, po katerem bo vlak vozil. 

V primeru, da se ni moglo tega nikakor narediti, 
ali ne pravočasno in v celoti izvršiti, tedaj se sme od
praviti vlak samo ob posebni opreznosti 

§89. 
Za vsak vlak je treba voditi vlakovni z-iphmk. od 

izhodne do končne postaje. 

§90. 
Na lokomotivi, tenderju in stojišču vodje motornega 

voza smejo potovati brez dovoljenja samo železniški 
uslužbenci, ki so s svojo službo v to poklicani. 

§91. 
Katere osebe, razen železniških nadzorstvenih orga

nov in službenega osebja vlaka, bodo smele potovati na 
tovornih vlakih, predpiše minister za promet 

§ 92. 
Pri vožnji se ne sme prekoračiti hitrosti: 
1. ki je določena za posamezne lokomotive in mo

torne vozove; 
2. ki odgovarja velikosti vlaka; 
3. ki odgovarja zavrtemu brutu vlaka in vrsti za

viranja; ' 
4. ki je določena za posamezne proge. 
Za hitrost pri poskusni vožnji izdaja minister za 

promet posebne določbe. 
Največjo hitrost, ki se sme dopustiti na posameznih 

progah, določa minister za promet. 
Sploh znaša največja dopuščena hitrost na glavnih 

progah 100 km na uro, na stranskih jn ozkotirnih pro
gah pa 45 km na uro. 

, Zmanjšanje hitrosti na nagibih in ovinkih predpi
suje minister za promet. 

Vlaki, pri katerih je na čelu vlaka lokomotiva z na
prej obrnjenim tenderjem, smejo voziti s hitrostjo naj
več 45 km na uro, na ozkotirnih progah pa 25 km na uro. 

Hitrost vlakov, ki jih lokomotiva pred seboj potiska, 
ne sme znašati več kot 25 km, na ozko'i mili progah pa 
ne več kot 15 km na uço. 

§93. 
Z več kot dvema lokomotivama se ne sme potiskati. 

.. §94. ' 
Vlak ne sme niti oditi, niti dospeti pred časom, ki 

je predviden v voznem redu. 

§ 95. 

Pred prihodom in odhodom vsakega vlaka, se mora 
izvršiti pregled onih kretnic, preko katerih bo vlak vozil. 

§96. 

Vlaki smejo slediti eden za drugim samo v pro 
storni razdalji. 

Minister za promet sme za posebne vlake ali г& 
določene proge predpisati tudi promet v časovni raz
dalji. ч 
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Če ni bila odjava radi ovir v sredstvih za sporaz
umevanje prejeta, tedaj se sme naslednji vlak tako od
praviti, da znaša časovna razdalja med prihodom vlakov 
na sosednjo postajo najmanj 10 minut. 

§ 97. , 
Prehod Čez one tire, čez katere morajo iti potniki, 

in pot, ki je določena za potnike, morata biti ob vstopa
nju in izstopanju prosta in ponoči razsvetljena. 

§98. .. 
Strojevodja ali kurjač se ne smeta za časa bivanja 

na postaji ódaljiti od lokomotive brez dovoljenja pro
metnega uradnika^ toda eden od njiju mora ostati-vedno 
pri lokomotivi. 

§99. 
Na dvotirnih progah morajo vlaki iste smeri pra

viloma voziti po desnem tiru z ozirom na smer vožnje. 
Ce vozijo na kakšnem delu dvotirne proge ti vlaki 

samo po enem tiru, tedaj je Дгфа^па tem delu proge 
uporabiti vse določbe, ki so predpisane za enotirni 
promet. 

•" * § ioo: 
Progovno osebje mora čakati na vlake ob času, do

ločenem v voznem redu. 
Zapornice, kjer so; je treba spustiti najpozneje 5 mi

ttut pred pričakovanim prihodom vlaka. 

« §101. 
V voznem redu predpisana redna ali že določena 

križanja se smejo premestiti samo tedaj, če se morejo 
postaje na zanesljiv način medsebojno sporazumeti. 

§ 102. 
Vlak, ki je vpeljan za delo na odprti progi, se mora 

pravočasno umakniti iz proge in to tako, da prispe radi 
križanja na eno • ali drugo postajo vsaj 5 minut pred 
rednim prihodom ali prehodom vlaka iz protivne smeri, 
pri isti smeri pa tako, da sledeči vlak ne bo oviran v 
prometu, 

§ 103. 
Vsak službeni vlak mora spremljati tudi uslužbenec, 

ki je pooblaščen za samostojno vršenje prometne službe. 
Pri enotirnem prometu se sme, če je sporazumeva

nje potom brzojava ali telefona nemogoče, odpraviti 
službeni vlak na naslednjo postajo samo tedaj, če more 
prispeti tja vsaj 6 minut prej, nego bi moral nasprotni 
vlak po voznem redu od tam kreniti. 

§ 104 
Vožnja na progovnih vozičkih in drugih sličnih vo

zilih jé dovoljena samo pod vodstvom za to odgovornega 
uslužbenca. . . 

Razen vodje mora spremljati progovne vozičke to
liko delavcev, kolikor jih je potrebnoj da se more voziček 
hitro odstraniti iz tira. 

Hitrost vožnje progovnih vozičkov sme biti samo 
tolika, da jih je mogoče ustaviti v daljavi 80 m. 

Na. progah z nagibom, ki je večji nego 6°/oo, smejo 
voziti eamo oni progami vozički, ki imejo zavoro, 

, §105-; •' 

Sfinfefer m promet predpise na osnovi določb dru
gega, tretjega in četrtega dela tega zakona pravilnike in 
»«vodila za vee stroke etoekutivne službe, 

§ 106. 

Določbe drugega in tretjega dela tega zakona se ne 
nanašajo na obstoječe proge s tirom, širokim 1 m in 
0-60 m. Za te proge bo predpisal .tehnične določbe mi
nister za promet. 

V. deL 
Železniško-policijska služba. 

§ 107. 
• \ 

Razen uslužbencev, navedenih v § 73. tega zakona, 
vršijo železniško-policijsko službo : vratarji, peronski 
uslužbenci, čuvaji in skladiščni uslužbenci. 

§ 108. 
Vratarji, peronski uslužbenci, čuvaji in skladiščni 

uslužbenci morajo imeti pogoje, navedene v § 73. odsta
vek 1. in § 74 odstavek 1. in 2.' 

• § 109. 

Zelezmiško-poiicijski uslužbenci morajo nositi v službi 
predpisano službeno obleko ali določeni službeni znak 
in imeti vedno pri sebi svojo osebno izkaznico (legiti
macijo), 

§ 110. 
Delokrog železmiško-polacijskih uslužbencev obsega, 

brez ozira na kraj službenega bivališča, vse železniško 
ozemlje in vse železniške zgradbe onih uprav, prikaterih 
so v službi. 

§ 111. 
Vzdrževanje reda na prostoru v neposredni bližini 

postaj, postajališč in odcepnih postaj spada v delokrog 
železniško-policijskih uslužbencev, v kolikor • ne vršijo 
tega druge policijske oblasti 

§ 112. 
Zelezniško-policijski uslužbenci se morajo obnašati 

napram potnikom in občinstvu uljudno, ljubeznivo in 
zelo obzirnoj toda odločno. 

r 

§ 113. ' 

Železniškim uslužbencem, ki se izkažejo za nespo
sobne pri uporabljanju kazenskih določb iz tega zakona, 
se ne sme po ver jati pravica kaznovanja. 

§114 , -, 

Državni in samoupravni policijski uslužbenci so 
dolžni pomagati železnoško-policijskim uslužbencem pri 
vršenju policijske službe, kadar jih zato prosijo. Istotako 

' so dolžni železniško-poMcijski uslužbenci pomagati dru
gim policijskim uslužbencem pri vršenju njihove službe 
na železniškem ozemljuž v kolikor jim to dovoljuje že
lezniška služba. 

§ 115. 

Potniki in ostalo občinstvo morajo • spoštovati na
redbe in predpise, ki jih izdajajo železniške uprave v 
korist reda in varnosti prometa. Istotako se morajo po
koravati iodanim službenim odredbami železniško-policij-
ekih uslužbencevj ki nosijo službeno obleko ali шшјад 
službeni ипак» ' ~ '. ' 
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§ 116. 
Zelezniško-policijski uslužbenci so pooblaščeni, da 

rabijo potrebno neposredno silo, če ne morejo na drug 
nuoto izvesti svoje odredbe. 

§117. 
Hoja po Železniški progi, nasipih, mostovih in dru

gih železniških prostorih je prepovedana. 
Pristop do železndSkih zgradb na odprti progi je do

voljen -brez posebnega odobrenja: 
organom nadzorne oblasti, 
uslužbencem, ki vršijo uradne posle v imenu države, 

zlasti: državnim tožilcem, sodnim in policijskim usluž
bencem, 

uslužbencem državnega brzojava in telefona, carin
skim ,in davčnim uslužbencem, v kolikor je to potrebno 
za, vrèenie.njihove službe na ozemlju železnice, 
J častnikom, ki so službeno delegirani, òe so bile o 
tem predhodno obveščene pristojne železniške uprave s 
Stranj vo^iih oblasti. 

, Pristop k postajnim zgradbam, iavzemši one prosto
re, ki BO odprti za potnike in občinstvo, je dovoljen brez 
legitimacije poleg zgoraj označenih oseb tudi poštnim 
uelužbencem, v kolikor ee vrel poštna služba v notra
njosti poetajmih zgradb. 

Osebe, ki imajo pravico do pristopa na postajo brez 
posebnega dovoljenja, morajo imeti legitimacije, izdane 
od predstojne oblasü. Vojaške osebe, morajo imeti služ
bene legitimacije. 

zelezniško-policijski uslužbenci imajo pravico, da 
zahtevajo od prej navedenih oseb njihove legitimacije. 

Vse te osebe morajo same skrbeti za svojo osebno 
Varnost, kadar se kretajo po železniškem ozemlju. 

\:"7,_.;;' ' :'" §.iie. 
t Železniška proga se вте prekoračiti samo na onih 

mestih, kjer so napravljeni prehodi za vozove in pešce. 
Ce so na teh mestih zapornice, ne sme nikdo prehajati 
preko teh mest, dokler so spuščene. 

:;•. ••'•-- ' : '•••• § 1 1 9 . " '•• 

Kdor prihaja po poti na prehod preko železniške 
proge, ki nima zapornic, peš, na konju ali na katerem
koli vozilu ali kdor se približa s Čredo' Živine,' se mora 
pred prehodom ustaviti iri se prepričati, če ne prihaja 
vlak. Šele tedaj'sme prekoračiti železniško progo. 

: Večje črede se ne smejo goniti čez železniške pre
hode 10 minut pred prihodom vlaka, ki se pričakuje. 

Železniška uprava mora postaviti na prehodih, ki 
imajo zapornice, svarila, v katerih se občinstvo opozarja, 
da naj bo v svojem lastnem interesu ob prehodu pazljivo 
tudi tedaj, ko so zapornice odprte. -

§120. 
Prepovedano je otvarjati zapornice, preskakovati jih, 

na nje kaj postavljati ali obešati, 
§121. 

Plugi, brane, krlji in drugi obsežni predmeti, ki 
jih ni mogoče nositi, se smejo spravljati čez železniško 
progo na mestih, ki so označena za prehodna, samo na 
vozovih ali saneh. 

Težkih vozil kot: lokomobile, motorni plugi in druga 
podobna vozila se ne sme prevažati čez železniško,progo 
H t t navzočnosti pristojnega železniškega strokovnega 

organa. Zelo težki in obsežni predmeti se smejo, če niso 
na vozovih, prevažati preko železniške proge samo na 
podloženih podstavkih. '• • i 

§ 122. 
Zasebnih prehodov se smejo posluževati samo oni, 

ki so za to pooblaščeni in pod pogoji, ki so bili odobreni 
od nadzorstvene železniške oblasti. 

§ 123. 
Prepovedano je puščanje, živine na železniško progo 

in ostale železniške zgradbe. 

•§=•124. . 

Prepovedano je kakršnokoli poškodovanje železniške 
proge in njenih naprav, kakor tudi voznih sredstev in 
njih opreme. 

§125. 
Prepovedano je metati odnosno postavljati kakršne« 

koli predmete na železniško ravan, povzročati lažnjiv 
alarm, posnemati signale, prestavljati kretnice, uporab
ljati brez potrebe zasilno zavoro in sploh delati karkoli, 
kar bi oviralo varno in neovirano vožnjo. 

§ 126. 
. Dokler se vlak premika, ni dovoljeno še vzpenjati' 

na vozove, niti izstopati-iz vozov, niti odpirati vrata, . 

§127., 
Prepovedano je. onesnaževati in kvariti opremo in 

povzročati nesnago v vozovih. Istotako je prepovedano 
prinašati v vozove lahko vnemljive in eksplozivne snovi» 
prtljago, ki ni čista, ki vsebuje tekočine ali predmete, 
vsled katerih bi se mogla.na kakršenkoli način komur
koli povzročiti škoda. ..,. • . . ' ' ' 

Osebam, ki imajo,,pravico do nošnje orožja, je dov 
voljen vstop v.potniške vozove, Če strelno orožje ni na-,; 
bito. Municija sé sme s seboj jemati. : > 

" • § 1 2 8 . ' '•"• ' :-' " ' ' " . ' " ' „ ; '\.'['\: 

Prepovedano je metati.iz vozov prf;'!('.>•>•:-',.< Kate
rimi se lahko povzroči škodo. 

§.i29..'" . ..' ;";;..'"'•'• 
Prepovedano je izvajati v bližini železniške, proge 

in ostalih Železniških naprav taka dela in posle, ki bi 
ogrožali progo ali: njene naprave in promet ali povzro»; 
čali spremembo terena ter s tein ogrožali varnost/ 
prometa. 

§ 130. 
V razdalji odJ8 m se smejo postavljati zgradbe, 

zgrajehe in pokrite z nezapaljlvim materialom, "cer ep 
morejo vse odprtine v zgradbi zapreti z okni ali vrato 
V izrednih primerih se smé radi posebnih krajevnih 
razmer te razdalja zmanjšati po posebnem odobrenja' 
ministra za promet. V razdalji..od_20,,m sé smejo po«; 
stavljati zgradbe, zgrajene odnosno pokrite z lesom pod 
pogojem, da še njih odprtine zapirajo* z okni aH vrati; 
V oddaljenosti 60_m se smejo graditi zgradbe, pokrite 
s slamo, tretjem in podobnim materialom, katerih od» 
prtine se ne zapirajo z okni aU vrati; v isti razdalji se 
smejo postavljati tudi skednji s slamo, senom, eirčjem 
itd.; za postavitev skednjev v bližji razdalji železnica ne 
odgovarja. .Zgrgdb.a., za; izdelovanje in spravljanje eksplto 
zivnih snovi se smejo, graditi ,v. razdalji od 1QQ тЈП,". v ^ 
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Te razdalje se merijo odlogi najbližjega. Јјгд do naj-
bližje _to^k'e_'objekta: 'V primeru, da'leži streha zgradbe 
ali višina terena — skednja vsaj za__2jn__nižje od višine 
tračnic, se računajo te razdalje dvakratno. 

Kjer in kadar obstoja nevarnost", da se prenese ogenj 
iz železniškega nasipa na sosednja kmetijska posestva, 
so dolžni lastniki teh posestev, da se zavarujejo s pasom 
vzoranih brazd v širini najmanj 5 m. Kjer vozi želez
nica skozi _gozdt so dolžni lastniki gozda pustiti vzdolž 
proge varnosTBTpas v širini približnoJ0_ni_z obeh strani 
proge, ki se računa od osi najbližjega tira. 

Lastnik gozda mora skrbeti, da je varnostni pas 
stalno očiščen. 

Minister za promet se pooblašča, da izda v sporaz
umu s prizadetimi ministri in v soglasju s predsedni
kom, ministrskega' sveta uredbo, s katero bo predpisal 
podrobne odredbe za požarni rajon v smislu predpisov 

§136. 

te - Tra.fa. 
; VI. del. 

'Kazenske določbe. 
1 §131. 

Vsako osebo, ki se pregreši zoper predpise § 118. do 
§' 130., se kaznuje z denarno kaznijo od 10 do 300 Din, 
v kolikor ne Bpada to dejanje pod predpise kazenskega 
zakona. 

i -.'... §132. 
Za- izrekanje kazni po tent zakonu so pristojne 

ВЈ>1оацег üprjyne oblasti prve stopnje. Kazni bodo" izre
kale"ip'dllćifšKe" oblastij čim" zvejo za dejanje ali na pri
javo Železniške uprave. 
•}.'•'. I : § 133. 
t Poleg, fc&zni za izvršena kažnjiva dejanja se bodo 

etorif^i z isto odločbo upravne oblasti obsojali tudi na 
Р)^ЦдД4ЈјЉоЈшпе z a §kodo, ki so jo povzročili s svojim 
postopkom železnici, če ne presega odškodnina 1000 di-
Q^rjev,za oflSkòdninq, ki presega ta znesek, paso prï-
«ojna tedna sodišža.',"""" "'.' . " " 

: S pHjavo o škodi in njeni višini, ki jo je trpela 
zelezniqa, naj se obenem predloži poročilo službenega 
otganja. 

| ; ; . - ; -,,, ..§131 . 
', Çroti odločbi, izrečeni po §§ 131. do 133., se lahko 

vloži :v roku 1$ dhljpritožba na pristojno višjo upravno 
oblast, katere ;odločba je izvršljiva. 

; §135.-. 
Železniško-pplićijski uslužbenci imajo pravico areti

rati vsako osebo, .И se je pregrešila zoper predpise 
§§ 118. do 130., če se to osebo zasači pri samem izvrše
vanju takega dejanja; ali jo kot/.očividci takoj po izvršitvi, 
zasledujejo, oda oseba pà hoče ubežati ali se ne more 
legitimirati. ; • •'-"•• - ; Г 
„,!, Ta aretacija radi кгбепја odredb iz tega zakona;ee 
sme opustiti, če ao kažnjiva dejanja in njih posledice 
neznatne narave, pod pogojem, da'se dotična óoebàle
gitimira, če je začasno zadržanje potrebno, da se pre-
Preči 'nadaljevanje kaznjivega dejanja,se aretacije ne 
8me opustiti in to tudi tedaj ne; ce ni bojaznî  da bo 
storilec pöbegnü ali daieémore legitimirati. Niti dano 
Jamstvo ne izključuje aretacije: AeležhiSko-policijski br-
gafi-; moïa- aretirano : ©Bebo "takoj izročio- najbližji kra
jevni policijski ali oUBiniki oblasti e pioroèiïom/ kdaj in 
kakšno kažnjivo dejanje je zagrešila. O tem ве mora 
kkof ï m m pïûae^ïàpiBnik,. -w^r-i. :.•• 

Minister za promet bo predpisal, kateri železniški 
u?]u^eöci so pooblaščeni, da izrekajo denarno.kazen od 
10 do 300 dinarjev nad osebami, ki so se pregrešile zo
per odredbe tega zakona, ali da .pUč^jp,.odškodnino za 
povzročeno škodo po določeni tariti do LjOpoJjnajrje1!?, 
ki jih zalotijo pri izvršitvi kaznjivega dejanja.; Će še 
taka oseba brani plačati denarno kazen in odškodnino, 
se postopa po prejšnjem paragrafu. 

§ 137. 
Ko je plačana kazen po prejšnjem paragrafu, ježe5-

lezniško- policijski organ dolžan izročiti kaznovani osebi 
uradno potrdilo o tem, zakaj je bila dotična osèba kazno
vana in koliko je bilo plačano za odškodnino. Na tem' 
potrdilu mora biti vedno datum in čitljiv podpis železi 
niško-policijskega uslužbenca. Proti Дакепли izreku kazni 
in plačilu odškodnine se sme kaznovani pritožiti" V Toktjt 
15 dni od dne, ko je bila izrečena kazen, na' oblastna 
železniško direkcijo. Proti odločbi direkcije ni več no
benega pravnega leka. " ' . ' • ' • ' 

Minister za promet bo izdal tiskani obrazec za po
dobno rešitev. 

§138. 
Po tem zakonu vplačane denarne kazni jjfredo.? 

korist državne blagajne, vplačane odškodnine pâ se 
bodo izročale pristojni železniški upravi. , „. ••< 

Sklepne odredbe. i , 
•• ,• •" • - - § 1 3 9 . ; . I 

Izjeme od predpisov §§ 25., 26., 30., 31ч, 82. in 33^ 
kjer bi to zahtevale posebne terenske ali druge okol* 
nosti, bosta dopuščala sporazumno .minister za gradbe 
in minister za promet v soglasju s predsednikom mini« 
strskega sveta. "~ , • •• • .,..*! 

•••••••• . . - ' : . • • ; ; : : ^ 1 4 0 . ;• . . . . . . ' . i ; » Î 

Ko stopi ta zakon v veljavój prenehajo veljati: *Že-
lezniško-policijski zakon iz leta 1884., ki je"Ve'ljal za že
leznice v, Srbiji, železniško-obratni (prometni) jred _iz 
leta 1851., ki je veljal, za železnice y STôvetiîii ЈгГЈЗаГ-
maciji,"" železniško-obratni (prometmj^red Ц letti J907^ 
ki je veljal za železnice v HrvaŠki, |.Slavoniji, Banatu, 
Bački in Baranji,, in železniško-obratni (prometnih red iz1 

leta 1882., ki jè veljal za železnice v Bosni in Herçego-' 
vini, z arsemi spremembami in" dopolnitvami. ' • « 

• : • : - § Ш - •' ' ; • " 

Ta zakon stopi v veljavo, KO ga kralj podpiïe, jjljt 
vezno moč pa zadobi čez tri mesece od jdne, ko bo ов^ 
javljen v >Službenih novinah«. ; ' 

V B e o g r a d u , 23. junija 1980. 
AlekgpTiđ r̂ a. r. 

Zastopnik . -, . 
ministra za promet, -

minister brez portfelja 
dr. Kumanndi s. r. 

' Videl Predsedüik 
:in pritisnil državni pečat, ministrskega sveta 

čuvar državnega.pečata, .-•-,• .minis ter 
minister pravde . . za notranje posle, ; ' " 

đr. M, Srškje B. Л v častni «adjutant, 
• . . Njegovega Veličanstva 

' •••'.- - ; i ' • '--• ••:'• '''_ ' - ' k r a l j a / i •'•• ' - - .. 

divizijski general 
Peter Zivkorić e. r, 
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P r i l o g a 1. 
(k §30) Meje svobodnega nakladalnega prereza 

Za odprto progo in glavne 
prehodne tire na postajah. 

za normalnotirne proge. 
Mere v milimetrih. 

Za ostale postajne 
tire. 

a = • 

J • - J "' J» 

135 mm velja za predmete, ki so čvrsto pri- < 
trjeni na tirnico in ne segajo preko 60 mm 
nad njen gorenji rob . i i i • ( • • za j , __ 

160 mm za vse ostale predmete i ( 

Razmak b' se razširja v lokih po razširjenju tira, 
e = razširjenje v lokih. 
Globina 38 mm ob notranji ßtrani tirničnega roba mora ostati nespremenjena tudi pri največji obrabi firniej 

velja 
tudi 

za 
loke 

41 mm za vodilne tirnice na kretnicah in 
tirnih križiščih. . 

45 mm za ostale vodilne tirnice z odobre
njem nadrejene oblasti. 

70 mm za vse ostale nepremične,, ? tirnico 
čvrst« spojene predmete. 
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P r l l o c r a 2 . 
(k § 30) 

Meje svobodnega nakladalnega prereza 

Za odprto progo in glavne 
prehodne tire na postajah. 

za ozkotirne proge — 0*76 m 

1 : 25 

Mere v milimetrih. 
Za ostale postajne 

tire. 

Razdalja med notranjim tirničnim robom in predmeti y. medtirjUj ki so trdno spojeni s,tirnico, mora 
AaSati najmanj 46 mm, V lokih se ta razdalja razširjuje. 

Meja svobodnega nakladalnega prereza za zobčaste proge. 

• — M = — i • ij-r-r * 
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P r i l o g a 3 . 
(§ k 64) 

Nakladalni profili in profili za vozila 
na normalnotirnih progah. 

Meja nakladalnega profila 
Omejitev tovornih «ozov za 
mednarodni promet 
Za lokomotive, tenderje 
in motorne vozove. 

Mere »' milimetrih. 

~"i 
Za vozove 

&_1 ' :[ 
v-Л 

Omejifev profila na zobčastlh progah. ; ( , , ; .;//':. ? M W » e r 

Profil, za lokomotive in vozove» — « Meje za sponke* — — - Meje svobodnega pi <fila. 
•SR» 

2a loEpmoiïve, 1ећЗеф In motorne vozove. ga vozove. 
; ^ < 

). R..T. ...*мм» 

*.. 

{WSfr 
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Svobodni profil in profil za vozila 
na ozkotirnih progah — 0.76 m 

1:25. Mera v milimetrih. 

P r i l o g a 4 . 
(k § 64) 

•-v-* K-S;.,-' .?•:;:..;• : iti ••,, ,.-;• 
,'M^--. '•«,-•.:',:;'•':.< Aleksander I.; 
J ">ДО.¥*V0! f,' ?.$.?Ц.naw*4flï Т°Ч* ^alj • Jugoek.. .je, 

Wf$$f№mP W Proglašamo na predlog Našega ministra 
za maiU3ft,.ier jao zasli&nju predsednika Našega mihietr-
- l — sveta'-7 '•"•"•••••• "• •••'• 

Zakon 
o carinskih ugodnostih za hotelsko indu-
•'•-'•••'ч •••••••••!•.--'••: š t r i j o i * •• - . . 

-• •: «o .• • .,;:-.;.-: 8 1 
«mus in i ' . ; ... xi\••.•- : .-. , 8 • . 
. : ,Pr/e<imeti, navedeni v §2 . tega zakona, ki so name
njeni za opremo hotelov, pensi j , zdraviliških (letoviških) 
"» i ' ' . • Л ф - > . ...):-'.':.. .r,.-.-. -л?:---- • ; * . . - • . 

* >Službene novine : kijajjevine < Jugodavije* z dne 
10. eeeteiabia 1880ч St,'2p6/LXXil/436. 

domov, sanatorijev in domov (okrevališč in -odmorih) 
človekoljubnih in profesionalnih udmženj, oziroma usta
nov, kakor tudi njim pripadajočih zgradb, so oproščeni 
plačevanja carine, ako se ne izdelujejo y zadostni količini 
y državi in ako jih uvažajo osebe in podjetja, ki so za to 
pooblaščena po § 3. tega zakona. '.,'••• 

Ugodnost iz § 1. tega zakona obsega naslednje pred
mete: 

1. Popolne instalacije kakor tudi njih dele, in sicer 
za ogrevanje prostorov in vode s cevma, radiatorji in boj
ler ji, za črpanje, napeljavo in uporabo hladne vode, za 
podvajanje m napeljavo električnega toka, za proizva-
janje, napeljavo in uporabo plina; 

2. naprave TA tovorne in osebne dvigalnioe; 
S. kadi m peči za.kopalnice, nepremične umivaJnike 

iz keramičnega materiala z napravo za dovajanje in gd-

u 
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vajanje vode, konsole za njih pritrjevanje, sanitamo-hi-
gienske uredbe s spojnimi cevmi; 

4 keramične ploče za oblaganje zidov in kadi za ko
palnice; 

5. sesalke; 
6. aparate za zapiranj©, odpiranje in umivanje ste

klenic in sodov, kakor tudi aparate za filtriranje; 
7. frigorifiške stroje in instalacije, kakor tudi hladil

nike z vklopljenim motorjem in z napravo za proizvajanje 
hlada; 

8. stroje, aparate in instalacije za pranje, sušenje in 
likanje perila; 

9. električne vakuum- in druge aparate za snaženje 
podov, pohištva, preprog itd.; 

10. telefonske in signalizacijske naprave, tudi z 
napeljavami, aparati in numeratorji; 

11. specialno tehniško kuhinjsko napravo, kakor tudi 
stroje in aparate za pripravljanje jedi in pijač, izvzemši 
posode; 

12. stroje in aparate za snaženje jedilnega pribora in 
umi vanje posod; 

13. Tifl.miznii pribor za jedila (žlice, vilice, nože) fi-
nejše izdelave iz navadnih kovin vseh vrst, kakor tudi iz 
srebra in njihovih zlitin; 

14. namizno posodo iz porcelana. 

§3. 

Ugodnosti, določenih v tem zakonu, se lahko poslu
žujejo: 

1. po odobrenju ministrstva za finance v sporazumu 
z ministrom za trgovino in industrijo, ako se v § 2. na
šteti predmeti uvažajo za podjetja, navedena v § 1., v 
krajih, ki ee po veljavnih predpisih proglasijo za kopa
lišča, klimatske in turistične kraje; 

2. po odobrenju ministra za finance v sporazumu z 
ministrom za trgovino in industrijo ter po dobljenem 
soglasju predsednika ministrskega sveta, ako se v § 2. 
našteti predmeti uvažajo, in sicer: 

a) v krajih do 6000 prebivalcev za hotele z najmanj 
30 in za pensije z najmanj 20 sobami, v krajih do 50.000 
prebivalcev za hotele z najmanj 50 in za pensije z naj
manj 30 sobami, v krajih do 100.000 prebivalcev za ho
tele z najmanj 100 in pensije z najmanj 50 sobami; 

b) za sanatorije in domove človekoljubnih in profe
sionalnih ustanov v kopališčih, klimatskih in turističnih 
krajih, kakor tudi v krajih, ki po svojih naravnih pogojih 
ustrezajo namenu teh podietój. 

§4. 

•Z opremo, zaradi katere so predmeti, navedeni v § 1. 
tega zakona, oproščeni od carine, se razumeva ne samo 
oprema novih, temveč tudi obnova opreme obstoječih, v 
§ 1. navedenih podjetij, pa tudi poznejša zamenjava ob
stoječe opreme, bodisi da je postala neuporabna, bodisi 
da se zamenjuje e sodobnejšo, 

§5-

Predmeti, ki se po tem zakonu uvažajo carine prosto, 
ee smejo po predhodnem dovoljenju ministra za trgovino 
ш industrijo odtujevatì. brez plačila carine2 ako se upora
bijo T iste namene, 

§ 6 . 
- Kršitve §§ 1., 2., 3. im A. tega zaJtona: se Kaznujejo po 

wffriTipirih predpisih, 

§7. 

Natančnejše naredbe za izvrševanje tega zakona in 
za postopek pri dajanju dovoljenja, za kontrolo uporabe 
in odtujevanja predpiše minister za finance v sporazumu 
z ministrom za trgovino in industrijo s pravilnikom. 

§8. 

Ta zakon stopi v veljavo dne 1. avgusta 1930. ter velja 
do dne 31. decembra 1936. 

V B e o g r a d u , dne 17. avgusta 1930. 
Aleksander s. t. 

Minister za finance: 
Dr. Stanko Svrliuga s. r.^ 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 

Videl 
in pritisnil državni pečat, 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. M. Srškić s. r. 

Njegovega Veličanstva 
kralja, 

divizijski general 
Peter Živković s. r. 

172. 

Mi 
Aleksander I., 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
pravde in Našega ministra za gradbe ter po zaslišanju 
Našega predsednika ministrskega sveta 

Zakon 
o svetovni poštni konvenciji in določilih o 
prenosu pismonosne pošte po zračni poti s 
pogodbami o pismih in škatlah z označeno 
vrednostjo, poštnih paketih in določilih o 
prenosu poštnih paketov po zračni poti, pošt
nih nakaznicah, poštnih nalogih, poštnih vir
manih in naročbi na liste in občasne spise, 
sklenjeni v Londonu dne 28. junija 1929. med 
kraljevino Jugoslavijo in ostalimi državami! 

člani svetovne poštne zveze/* 

člen 1, 

Odobrava se ïn zakonsko moč dobiva svelovna poŠt* 
na konvencija in določila. o prenosu pismonosne pošte 
po zračni poti s pogodbami o pismih in škatlah z ozna
čeno vrednostjo, poštnih paketih in določilih o prenosu 
poštnih paketov po zračni poti, poštnih nakaznicah, pošt-

* >Službene novine kraljevine Jugoslavijec z dne 
19. avgusta 1930., štt 188/ШХ./40в, 

| ki se glasi; 
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nlh nalogih, poštnih virmanih in naročbi na liste in ob
časne spise z vsemi pravilniki za izvrševanje te konven
cije in pogodb, sklenjene v Londonu dne 28. junija 1929. 
na IX. svetovnem poštnem kongresu med kraljevino Ju
goslavijo in ostalimi državami, člani svetovne poštne 
zveze. 

Člen 2. 

Ta zakon, stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, ob
vezno moč pa dobi, ko se položijo ratifikacijski instru
menti vladi zedinjene kraljevine'Velike Britanije in Se
verne Irske v Londonu in ko se razglasi v »Službenih 
novinah<. 

Priporočamo Našemu ministru pravde, naj ta zakon 
razglasi, Našemu ministru za gradbe, naj skrbi za nje
govo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj po njem 
postopajo, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V Han Pjesku, dne 29. julija 1930.; M. g. št. 59.198. 
Aleksander s. r. 

Videl 
In pritisnil državni pečat, 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. M. Srškić s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

. minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja, 
divizijski general ' 

Peter Živković s. r. 
Minister pravde 

dr. M. Srškić s. r. 
Minister za gradbe 

Fil. I. Trifunović s. г. 

Uredbe osrednje vlade. 

173. 

Na podstavi §§ 11., 12., 13., 22., 23., 25., 27. ra 51. za
kona o ureditvi ministrstva za zunanje posle ter diplo
matskih in konzularnih zastopništev kraljevine Jugosla
vije v inozemstvu z dne 25. marca 1930. in v soglasju s 
predsednikom ministrskega sveta predpisujem to-le 

Uredbo 
o sprejemanju v službo in opravljanju' izpi
tov uradnikov ministrstva za zunanje posle.* 

diplomatsko-konzularni uradniki. 

Člen 1. 
Oseba, ki želi biti sprejeta za diplomatsko-konzular-

nega pripravnika, mora poleg tega, da izpolnjuje, pogoje, 

* »Služb. nov. kralj. Jugosl.« z dne 7. avgusta 1930., 
št. 178/LXVI. — Zakon gl. »Uradni list« z dne 25. aprila 
1930., št. 260/54. 

predpisane za pripravnike I. kategorij© po zakona o d-
vàLnih uradnikih in ostalih državnim uslužbencih, 

1. imeti manj kot 30 let starosti-na dan 1. decembra 
tistega leta, v katerem vloži prošnjo za sprejem v službo; 

2. imeti fakultetsko diplomo kake domače ali tuje 
univerze ali diplomo visoke šoile državnih ali gospodar
skih ved, ki jo priznava beograjska univerza za sebi 
enakovredno; 

3. opraviti sprejemni izpit po tej uredbi. 

Ölen 2. 

Pripravniki za diplomatsko-konzularno službo se 
sprejemajo letno enkrat, z izbero ministra po opravljenem 
sprejemnem izpitu. 

Minister za zunanje posle raspiše natečaj vsako leto 
najdalje do 15. junija za toliko pripravnikov, kolikor jih 
je za isto leto določenih v proračunu. Kdor želi, da se 
sprejme za diplomatsko-konzulamega pripravnika, se 
mora prijaviti ministrstvu za zunanje posle najdalje do 
15. avgusta. K prijavi mora priložiti naslednje listine: 

1. listine, določene v členu 12. zakona o civilnih 
uradnikih in ostalih državnih uslužbencih; 

2. ako nima fakultetske diplome kake domače uni
verze, potrdilo beograjske univerze, s katerim ta priznava 
njegovo dipJomo za enakovredno svoji; 

3. poleg univerzitetne diplome potrdilo, iz katerih 
predmetov je bil izprašan in je opravili iapit, da bi dobil 
diplomo; 

4. eventualna potrdila o svoji dotedanji službi. 

Člen 3. 

Izpiti se morajo začeti najdalje do 1. oktobra in ia-
vršiti najdalje do 1. novembra. Ako bi bilo prijavljeno 
večje število kandidatov, lahko minister na predlog iœpra-
ševalne komisije ta> rok podaljša čez prvi dan novembra. 

Prijavljeni kandidati morajo delata izpit po tistem re
du, na tisti način in tisti čas, kakor določi predsednik 
izpraševalne komisije, s tem, da vsi kandidati enega na
tečaja delajo pismeni izpit obenem in to po istih vpra
šanjih. 

Nadalje do 1. decembra istega leta postavi minister 
za zunanje posle izmed kandidatov, ki so opravili spre
jemni izpit, določeno število pripravnikov, upoštevaje pri 
izberi vse okolnosti, v prvi vrsti obče lastnosti, 'strokovne 
kvalifikacije in izpitne ocene. 

Člen 4. 

Sprejemni izpit sestoji iz pismenega in ustnega dela. 
Pismeni der izpita obsega: 
1. izdelavo sestavka v francoskeim jeziku iz obče di

plomatske zgodovine; 
2. izdelavo sestavka v srbsko-hrvatskem jeziku iz na

rodne zgodovine; 
3. prepis francoskega besedila na pisalnem stroju y 

velikosti dveh strani v dveh izvodih. 
Za izdelavo vsakega izmed teh sestavkov se da kan

didatom po štiri ure časa, za prepis s strojem pa eno uro. 
Pri izdelavi sestavka ni dovoljeno posluževati se kakr-
šnega-koli pripomočka, knjige ali zapiskov, edino pri iz
delavi francoskega sestavka je dovoljena uporaba jezikov
nega francoskega slovarja, toda ne dvojezičnega. Kdor se 
pregreši zoper sprednji predpis, se takoj izključi od iz
pita. • 
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Pred začetkom izpita predložijo člani izpraševalci 
ustrezajočih predimetov: (to je za predmet pod 1. izpra
ševalci obče diplomatske zgodovine in francoskega je
zika, za predmet pod 2. pa izpraševalec narodne zgodo
vine) komisiji po pet vprašanj, izmed katerih izbere ko
misija po eno vprašanje in ga priobči kandidatom, ki pri
stopijo k izdelavi sestavka pod nadzorstvom dveh dolo
čenih članov komisije im zapisnikarja. Le-ti prevzamejo 
od kandidatov izdelane sestavke (koncepte in prepise) 
in ko preštejejo in prešijejo liste, jih ugotovijo s pečatom 
komisije in s svojimi podpisi, naznačivši na sestavek vsa
kega kandidata tudi čas izročitve. 

Izdelane sestavke pregledata najprej po dva člana 
izpraševalca, ki sestavita pismeno obrazloženo oceno. Po
tem pregleda sestavke komisija v seji in jih-ocenjuje, 
vpoštevajoč znanje jezika in zgodovinskih činjenic, zmi-
eelmost, logičnost in jasnost v izražanju in čistočo izdelave. 
Končna ocena vsakega pismenega sestavka bo srednja 
ocena vseh danih ocen posameznih članov komisije. Da 
kandidat opravi izpit, mora biti končna ocena za vsak se
stavek in za prepis na stroju najmanj 7 (sedem), računaje 
od 1 (ena najnižja) do 10 (deset najvišja). 

Člen 5. 

Pri ustnem delu sprejemnega izpita se opravljajo ti-le 
predmeti: 

1. narodna zgodovina od najstarejših časov do danes; 
2. obča diplomatska zgodovina od početka velike 

francoske revolucije do vštete pogodbe o miru, s katero 
je bila končana velika zadnja vojna; 

3. mednarodno javno pravo; 
4. mednarodno privatno pravo; 
6. zemljepis (politični, gospodarski in etnografski) s 

posebnim ozirom na kraljevino Jugoslavijo in sosedne dr
žave. 

6. razen tega morajo kandidati, ki niso na univerzi 
adi pa univerzi enakih visokih šolah gospodarskih ali dr
žavnih ved uspešno opravili sledečih pod 1. do 4. navede
nih predmetov, delati pred komisijo izpit tudi iz pred
metov: 

1. državljansko pravo z rodbinskim pravom; 
2. javno pravo z administrativnim; 
3. civilni postopek s postopkom za'nesporne stvari; 
4. narodno gospodarstvo. 
Kandidati, ki to v svoji prošnji izrecno naiznačijo, se 

lahko na svoje zahtevanje izprašajo tudi iz angleškega je
zika; ta izpit je pismen in usten. 

r Podroben obseg izpitnega programa vseh teh pred
metov (z označbo knjig, ki morejo služiti za učila) pred
piše izpraševalna komisija v teku januarja vsakega leta. 
Ako komisija ne dopolni programa, ostane v veljavi pro
gram prošlega leta. Zainteresirani kandidati lahko dobijo 
ta program od upravnega oddelka na svojo po predpisu 
kolkovano prošnjo po spaačilu takse Din 20*—, kđkor za 
vsako rešitev oblastva. 

; V začetku izpita sestavijo izpraševalci vsakega ustre-
zajočega predmeta v mejah programa vprašanja in jih 
raždele v skupine po M na toliko lističev, kolikor je kan
didatov, in še po pet za vsak predmet. Kandidati pripra
vijo pred komisijo takoj v prvih petih minutah ustni 
odgovor na vprašanja s potegnjenega lističa, v teku na-
daljnih 15 minut pa morajo predložiti pripravljeni odgo
vor. Po izpraševalcu uetrezajocega predmeta smejo e 
predsednikovim dovoljenjem tudi ostali člani komisije 
staviti kandidatu vprašanja iz tega predimela v meji pred

pisanega programa. Vsi čini komisije dajo vsak po eno 
oceno takoj za vsak predmet, ceneč točnost, smiselnost in 
logičnost odgovora kakor tudi spretnost izražanja. Končna 
srednja ocena za vsak predmet mora biti višja od 5 (pet) 
v lestvici od 1 (ena — najnižja) do 10 (deset —najvišja). 

Člen 6. 

Za kandidate, ki se po opravljenem pismenem delu 
sprejemnega izpita pripuste k ustnemu izpitu'in so potem 
ta del opravili z uspehom, sestavi komisija poročilo mi
nistru. . 

Poročilo komisije obsega za vsakega kandidata na
slednje podatke: 

1. osebne podatke, in sicer: datum in kraj rojstva; 
ime in poklic starišev; kje, kdaj in katero fakulteto, ozi
roma visoko šolo gospodarskih ali državnih ved je dovr
šil; kako je opravil vojaško obveznost, ali in kje je bU 
dosedaj v službi ÌD kako dolgo; 

2. rezultat izpita, in sicer: ocene iz vsakega predmeta 
in obča srednja ocena iz vseh predmetov skupaj; 

3. mnenje komisije o obči sposobnosti kandidata za 
diplomabsko-konzularno službo. 

Poročilo podpišejo predsednik, člani komisije — urad
niki ministrstva za zunanje pbsle, in zapisnikar. 

Izdelane pismene naloge, zapisniki Izpraševalne ko
misije, podpisani od vseh članov, in prepis poročila mi
nistru ostanejo v arhivu upravnega oddelka. 

Člen 7. 

Diplomatsko-konzuiarni pripravniki, ki izpolnijo za
konite pogoje, dosežejo po dveh letih pripravniške službe 
pravico, da smejo delati strokovni diplomatsko- konzularni 
i z p i t . ' " "" '""•' ' '"•• 

""""Strokovni izpit se sme enkrat ponavljati. Pripravniki; 
ki tudi o priliki ponovnega opravljanja strokovnega izpita 
nimajo uspeha ali ki ga ne opravijo v roku štirih let od 
dne postavitve, se odpuste iz službe. 

Člen 8. 

Strokovno i" ' imateko-konzularni izpit sestoji iz 
dveh delov. Prvi del obsega pismeni izpit in ustni izpit, 
drugi del samo ustni izpit. 

P r v i d e l . Pismeni izpit sestoji iz redakcijo v fran
coskem jeziku enega ed-memoara ali note (politične, kon
zularne ali administrativno-pravne) povodom zamišlje
nega primera; ta primer da komisija diktando kandidatom 
pri izpitu samem. Določila člena 4. te uredbe o izdelavi 
in ocenjevanju pismenih sestavkov se uporabljajo tudi 
pri tem «izpitu tako, da-morejo kandidati pri izdelavi kon
zultirati tudi besedila, ki jim jih komisija da na razpola
ganje. 

Ustni izpit se opravlja iz naslednjih predmetov; 
1. obča diplomatska zgodovina dvajsetega stoletja; 2. na
rodna diplomatska zgodovina (od začetka devetnajstega 
stoletja do danes) s sodobnimi problemi zunanje politike 
kraljevine Jugoslavije. 

D r u g i d e i V tem deiu.se opravljajo naslednji 
predmeti: 

1. mednarodno javno pravo, posebno, z ozirom na 
kraljevino Jugoslavijo in njene mednarodne pogodbe; 

2. ureditev in delo Društva narodov; 
3. mednarodno privatno pravo, posebno z odrom na 

kraljevino Jugoslavijo in njene, mednarodne gogodibe£ 
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4. ureditev ministrstva za zunanje posle in diplomat-
eko-konzularnih zastopništev v inozemstvu (zakoni, ured
be in pravilniki) ; : 

5. diplomatska služba (obenem z zapisnikom in cere
monijalom) in konzularna služba (teoretsko in prak
tično); 

6. obča trgovinska politika in zunanja trgovinska po
litika kraljevine Jugoslavije z znanjem njenih trgovin
skih pogodb. 

Predpisi člena 5. te uredbe o ugotovitvi izpitnega pro
grama, kakor tudi o načinu izpraševanja in ocenjevanja 
se uporabljajo na ustne izpite strokovne diplomatsko-
konzularnega izpita tako, da sme izpraševanje iz vsakega 
predmeta trajata tudi čez petnajst minut 

Člen 9. 

'Izpraševaiuč .vomisije za sprejemni in strokovni di-
plomatsko-kònzularni izpit imenuje minister za zunanje 
posle s svojo odločbo. 

Predsednik komisije je načelnik upravnega oddelka, 
člani pa so načelniki političnega, konzularno-gospodar-
ekega in pravnega oddelka, kakor tudi potrebno število 
profesorjev univerze ali drugih višjih prosvetnih zavodov 
za posamezne izpitne predmete. 

Ako so spredaj navedeni načelniki ministrstva za
držani'udeleževati se komisije, jim minister za zunanje 
posle določi od primera do primera namestnike. 

Šef personalnega odseka ali določeni mu namestnik 
Vrši dolžnost zapisnikarja komisije. 

Predsednik skrbi za popolno izvršitev odredb te 
uredbe, ki se nanašajo na pristojnost in dolžnosti iz-
praševalne komisije, zapisnikar pa vodi zapisnik v po
sebej določeni knjigi o vseh delih komisije in pomaga 
predsedniku. 

II; ' 

Pisarniški uradniki. 

• \ , Ölen 10. 

Oseba, ki želi, da se sprejme za pisarniškega urad
nika ministrstva za zunanje posle, mora poleg tega, da 
izpolnjuje pogoje, predpisane za uradnike II. kategorije 
z zakonom o civilnih uradnikih in ostalih državnih usluž
bencih, opraviti sprejemni izpit po tej uredbi. 

Sprejem pomožnega protoiko<lista se vrši z izbero 
ministrovo po opravljenem sprejemnem izpitu. 

Člen 11. 

Sprejemni izpit sestoji iz pismenega in ustnega dela. 
,. Pismeni del izpita obsega: 

1. izdelavo sestavka ' v srbsko-hrvatskem jeziku iz 
ûarodhe zgodovine (od Karadjoirdja do danes); 

: : 2. prevod enega francoskega besedila v velikosti ene 
strani v erbsko-hrvatski jezik s svobodno uporabo fran-
ooeko-srbeko-brvatskega slovarja; 

3. prepis srbsko-hrvaisikega besedila v velikosti ene 
strani, najprej s pisalnim strojem in to v duplikatu, po
tem pa z roko; prepis francoskega besedila v velikosti 
ene strani, najprej s pisalnim strojem, in to v duplikatu, 
potem pa .z roko. 

Za izdelavo sestavka se Uà kandidatom tri ure Casa, 
?a prevod dve uri, za vse. pirepise skupaij pa dve uri. 

Ustni del izpita, obsega izpit iz narodne zgodovine 
(od najstarejših časov do danes).. 

Člen 12. 

Pomožni protokolisti, ki izpolnjujejo vse zakonite 
pogoje, morajo v teku tretjega leta potem, ko so stopili 
v službo, opraviti strokovni državni izpit po predpisih 
te uredbe. 

Te osebe smejo, ako želijo, opraviti namesto navad
nega strokovnega državnega izpita tudi strokovni držav-
ni izpit prevajalcev-pisarniških uradnikov ministrstva za 
zunanje posle; v tem primeru smejo skladno s § 21. za
kona o ureditvi ministrstva za zunanje posle in diplo-
matsko-konzularnih zastopništev poleg naziva svojega 
položaja imeti tudi še naziv prevajalec. 

Člen 13. 

Strokovni državni izpit pisarniških uradnikov mini
strstva za zunanje posle ssetoji iz pismenega in ustnega 
dela. 

Pismeni del izpita obsega: 
1. prevod note aH ed-memoara iz francoskega v srb-

sko-hrvatski jezik v dolžini ene strani pisarniškega for
mata s svobodno uporabo francosko-srbsko-hrvatskega 
slovarja; 

2. prepis s kopijo srbsko-hrvatskega besedila v dol
žini dveh strani na pisalnem stroju; prepis se kandida
tom diktira. 

Za izdelavo prevoda se da kandidatom dve uri časa, 
uà. prepis na stroju pa veljajo predpisi, ki jih ustanovi 
izpraševalna komisija. 

V pismenem delu izpita se opravljao ti-le predmeti! 
1. ureditev ministrstva za zunanje poslè in diplo-

matsko-konzularnih zastopništev v inozemstvu (zakon, 
uredbe in pravilniki); •' 

2. organizacija zakonodajne, sodne in upravne obla
sti v kraljevini — vse to v glavnih potezah; 

3. manipulacija v arhivu, ekspedicija in protokol, 
teoretsko in praktično; 

4. konzularni pravilnik in zakon o taksah, koliko* 
se ta zakon tiče del ministrstva za zunanje posile in za
stopništev v inozemstvu; 

5. politični zemljepis kraljevine Jugoslavije; 
6. politični in etnografski zemljepis Evrope. 

Člen 14. 

Strokovni državni izpit prevajalcev pisarniških urad« 
nikov ministrstva za zunanje posle sestoji iz pismenega 
in ustnega dela. 

Pismeni del izpita obsega: 
1. obdelavo obče teme v jeziku, iz katerega dela 

izpit za prevajalca, pri čemur je uporaba jezikovnega 
slovarja tega jezika (toda ne tudi dvojezičnega) dopu
ščena; 

2. prevod besedila iz istega jezika na srbeko-hrvat-
ski jezik brez uporabe slovarja; 

3. predmete, ki tvorijo pismeni dei izpita, dolo, 
čenega v členu 13. te uredbe. , 

Za obdelavo obče teme se daje kandidatom Stiri use 
časa, za prevod besedila iz tujega jezika pa dve uri; 
za ostale, predmete veljajo določila člena l i . 

Ustni del izpita.se opravlja,po predpisih člena 13. 
tako, da dela, kandidat tudi še ustni izpit iz tujega je
zika, iz katerega je delat pismeni izpit. Ta ustni izpk 
sestoji iz konverzacije v tem ieziku. 
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Člen 15. 

izpraševalne komisije za sprejemni in za strokovni 
izpit imenuje minister za zunanje posle s svojo odločbo. 

Predsednik komisije je načelnik upravnega oddelka, 
člani pa so načelnik pravnega oddelka in dva višja urad
nika ministrstva za zunanje posle. Za izpite prevajalcev 
pride v komisijo kot član tudi še po ena strokovna oseba 
za vsak posamezni tuji jezik. Za izpit iz francoskega je
zika lahko poetavi minister za člana komisije strokovno 
osebo. Nižji uradnik prve kategorije vrši dolžnost zapis
nikarja komisije. 

Določila člena 4. in 5. te uredbe o načinu izpraše
vanja in ocenjevanja kakor tudi o ugotovitvi izpitnega 
programa se uporabljajo tudi na izpite pisarniških urad
nikov. 

Na koncu vsake izpitne sesije predloži komisija mi
nistru podrobno poročilo. 

III. 

Manipulativni uradniki. 

Člen 16. 

09eba, ki želi, da se sprejme za manipulativnega 
uradnika ministrstva za zunanje posle, mora poleg tega, 
da izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom o civilnih 
uradnikih in ostalih državnih uslužbencih za pripravnike 
III. kategorije, opraviti poseben sprejemni izpit, čigar 
program in način opravljanja sta predpisana s to uredbo. 

TaM uradniki se sprejemajo po izberi ministra po 
opravljenem sprejemnem izpitu. 

Člen 17. 

Sprejemni izpit je samo pismen ter sestoji iz 
1. izdelave kratkega sestavka v srbsko-hrvatskem je

ziku iz naTodne zgodovine (čas od Karadjordja do da
nes; 

2. prepisa srbsko-brvatskega besedila v velikosti 
ene strani; najpreje na pisalnem stroju, in sicer v dupli
katu, potem pa z roko; 

3. prepisa francoskega besedila v .velikosti ene stra
ni, najprej na pisalnem stroju, in sicer v duplikatu, po
tem pa z roko. 

Za izdelavo sestavka se daje kandidatom tri ure 
casa, za prepis srbsko-brvatskega besedila eno uro, za 
prepis francoskega besedila pa dve uri 

Čl. 18. 

Manipulativni uradniki morajo v teku tretjega leta, 
odkar so stopili v službo, opraviti strokovni državni iz
pit, na katerem se opravljajo ti-le predmeti: 

1. pisanje na pisalnem stroju, diktando v srbsko-hr
vatskem jeziku, in prepis francoskega besedila; 

2. organizacija ministrstva za zunanje posle in diplo-
mateko-konzularnih zastopništev v inozemstvu (zakon, 
uredbe in pravilniki); 

3. manipulacija v arhivu in ekspediciji; 
4. obča vprašanja iz političnega in etnografskega 

zemljepisja Evrope in posebno Jugoslavije 

Člen 19. 
Izpraševalna komisija za izpite manipulativnih" urad

nikov se sestavi slično kakor komisija za izpit pisarni
ških uradnikov. 

Določila člena 5. o načinu izpraševanja in ocenjeva-
nja kakor tudi o ugotovitvi izpitnega programa se upo
rabljajo tudi na za izpite manipulativnih uradnikov. 

Na koncu vsake izpitne sesije predloži komisija mi
nistru podTobno poročilo. 

IV. 

iačunski uradniki. 

Člen 20. 

Za sprejemni izpit računskih uradnikov veljajo do
ločila o sprejemu računskih uradnikov v ministrstvu za 
ünance, tako, da morajo ti uradniki dopolniti sprejemni 
izpit_ pred komisijo, določeno s to uredbo, z izpiti iz ti
stih predmetov, ki niso določeni v sprejemnem izpitu 
za uradnike v ministrstvu za finance, ki pa so določeni 
v sprejemnem izpitu pisarniških uradnikov. 

Člen 21. 

Za strokovni izpit računskih uradnikov veljajo dolo
čila o strokovnem'"državnem izpitu računskih uradnikov 
v ministrstvu za finance tako, da morajo ti uradniki do
polniti ta izpit pred komisijo, določeno s to uredbo, 
L izpiti iz tistih predmetov, ki niso določeni v strokov
nem državnem izpitu v ministstvu za finance, ki pa so 
določeni v strokovnem izpitu pisarniških uradnikov. 

Obča določila. 

Člen 22. 

Drugi del sprejemnega izpita se opravlja takoj po. 
dovršitvi prvega dela. 

Kandidat, ki je padel iz enega predmeta sprejemne
ga izpita, mora, ako se ponovno prijavi, ponoviti izpit 
iz vseh predmetov sprejemnega izpita. 

i Člen 23. 

i Kandidat, ki se je prijavil za strokovni izpit,.se pri
pusti na ta izpit najdalje v dveh mesecih po predloženi 
prijavi tako, da meseci junij, julij in avgust ne pridejo 
v ta rok. 

Kandidati smejo opravljati drugi del strokovnega 
izpita šele, ko so opravili prvi del. Kandidati, ki eo padli 
iz enega ali več predmetov na enem delu strokovnega 
izpita, morajo ponoviti izpite iz vseh predmetov tega 
dela. 

Za strokovni diplooiatsko-konzuilami izpit predložijo 
kandidati prijave ločeno za vsak del izpita. 

Člen 24. 

Uradniki, ki prestopijo iz kake druge stroke v di-
plomatsko-konzulamo, p isairniško, manipulativno ali ra
čunsko stroko ministrstva za zunanje posle, morajo po
prej opraviti izpite iz predmetov, določenih e t o uredbo 
za sprejemni izpit dotične stroke. 

Isto velja tudi za osebe, ki prestopijo iz samouprav
ne službe ali iz svobodne profesije, 
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Ako je oseba, ki ppestopi, v svoji dosedanji stroki 
opravila bodisi na sprejemnem, bodisi na strokovnem 
izpitu katerega iz predmetov, določenih na sprejemnem 
in strokovnem izpitu stroke ministrstva za zunanje posle, 
v katero želi vstopiti, in sicer v tistem obsegu, kak>r 
je to določeno s to uredbo, jo sme minister za zunanje 
posle na povoljno mnenje strokovnega sveta izjemoma 
osvoboditi od ponovnega »pravljenja tega predmeta. 

Ta določila ne veljajo za primere 4z § 50. zakona o 
ureditvi ministrstva za zunanje posle in diplomatskih 
zastopništev kraljevine Jugoslavije v inozemstvu. 

Čl. 25, 

Izpiti, določeni s to uredbo, niso javni. Vršijo se v 
poslopju ministrstva za zunanje posle. 

O začetku izpraševalne komisije obvesti zapisnikar 
Izpraševalne komisije pravočasno vsakega posameznega 
kandidata. 

VI. 

Končna določila, 

Člen 26. 

Uradniki, M so se na dan, ko je stopil v veljavo za
kon o ureditvi ministrstva za zunanje posle in diplomat
skih in konzularnih zastopništev kraljevine Jugoslavije 
z dne 25. marca 1930, zatekli v službi kot uradndki mini
strstva za zunanje posle ali diplomatskih in konzularnih 
zastopništev, opravijo strokovni državni izpit po dose
danjih predpisih. 

Člen 27. 

Izjemno od alena 24. te uredbe smejo v teku pro
računskega leta 1930./31. osebe, ki se na dan, ko stopi 
ta uredba v veljavo, zatečejo kot dnevničarji, kot zvanič-
oiki ali na delu v diplomatsko-konzularnih zastopništvih 
* inozemstvu, ako jim to dovoli minister za zunanje po-
8le, opraviti sprejemni izpit za pisarniškega, oziroma ma
nipulativnega uradnika pri kraljevskem poslanstvu v dr
Žavi, v kateri so na službi. V tem primeru sestavi mini
ster izpraševaino komisijo iz uradnikov in diplomatsko-
konzularnih zastopništev kraljevine Jugoslavije v tej dr-

. Žavi, tako. da mora ta komisija pismene sestavke kandi
data dostaviti na oceno v zapečatenem ovitku izpraševal-
Oi komisiji v ministrstvu. 

Bazen tega sme minister dovoliti, da smejo taki kan
didati namesto izpita iz francoskega jezika opraviti izpit 
k-angleškega, nemškega ali.italijanskega jezika. 

1 Člen 28;' 

Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v »Službe
nih novinah«; tedaj prestanejo veljati vsa določila, ki bi 
bfla v nasprotju s to uredbo. 

\ У Beogradu, dne 31. julija 1930. U. Pr. Pov. §t. 2526. 

Minister 
• . ' zal zunanje posle: 

Dr, У, Marinković s. r. 

174. 

Na podstavi § 17. zakona o ustrojstvu socialne in 
zdravstvene uprave ter členov 72. in 87. zakona o civilnih 
uradnikih in ostalih državnih uslužbencih predpisujem 

Uredbo 
o ocenjevanju uslužbencev ministrstva za 
socialno politiko in narodno zdravje s službo 
v ministrstvu samem in v ustanovah, pod

rejenih mu neposredno.* 

• ČL 1. 

Uslužbenci ministrstva za socialno politiko in narod
no zdravje kakor tudi uslužbenci v ustanovah, neposredno 
podrejenih ministrstvu, se ocenjujejo po predpisih iz 
poglavja VI. zakona o civilnih uradnikih in ostalih dr
žavnih uslužbencih: kadar se daje ocena o začasnih usluž
bencih in kadar se daje letna ocena za stame uslužbence. 
Uradniki, starejši od 4. a skupine I. kategorije, se ne 
ocenjajo. 

Čl. 2. 

Ocenja komisija in minister. 
Kadar odloča centralna komisija za oceno na prvi 

stopnji, je sestavljena iz treh članov, kadar pa odloča 
na drugi stopnji o pritožbah zoper ocene banskih komi
sij, oziroma komisije pri upravi mesta Beograda, je se
stavljena iz pet članov. 

Člani komisije se jemljejo izmed uradnikov ministr
stva, najstarejših po položaju. Predsednik komisije je 
najstarejši član po činu. 

Ako se člani komisije izključujejo ali izvzemajo, ve
ljajo predpisi zakona o civilnem sodnem postopku. 

O sestavi komisije odloči minister 1. januarja 
vsakega leta. Poleg članov komisije se z istim odlokom 
odredita dva člana namestnika in zapisnikar komisije. 

Čl. 3. 

Kadar se daje redna letna ocena, se mora odločba 
komisije glasiti, da je uslužbenec »odličen« adi »prav do
ber« ali »dober« ali »slab«. Kadar se daje ocena začas
nemu uslužbencu na koncu tretjega, oziroma četrtega 
leta, se mora odločba komisije glasiti, da je uslužbenec 
»sposoben za stalnost« ali da »ni sposoben za stalnost«, 

ČL 4. . 

Glede dostavljanja materiala za oceno komisiji po
stopa starešina V vsem po predpisih členov 77., 79.—82. 
zakona o civilnih uradnikih in ostailih državnih usluž
bencih tako, da se pošljejo komisiji vsi podatki in sicer: 
v primeru ocene o stalnosti v 15 dneh od dneva izteka 
tretjega oziroma četrtega leta začasne službe; v primeru 
dajanja letne ocene pa do konca januarja prihodnjega 
leta. 

ČL 5. 

Komisija za oceno postopa pri izdaji svoje odločbe, 
kakor tudi pri svojem delu vobče po predpisih čl. 83. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
fc eefitembift lôâQ-j äfc 2Q0/LXXIÌ42& 
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do 87. zakona o civilnih uradnikih in ostalih državnih 
uslužbencih in § 17. zakona o ustrojstvu socialne in 
zdravstven© uprave. 

ČL 6. 
Starešinska poročila za uslužbence, ki se ocenjajo 

letno, se pripravljajo na ta način, da se v teku leta o 
vsakem uslužbencu posebej zbirajo in beležijo potrebni 
podatki, na koncu meseca junija in decembra pa uredijo 
in na njihovi osnovi sestavi starešinsko poročilo, v katero 
ee poleg ostalega vpdšejo tudi druge starešinske opazke, 
potrebne za čim pravilnejšo oceno uslužbenca/ 

Za začasne uslužbence se pribavijo in beležijo po
datki v teku vsakega leta ter sé v starešinsko poročilo 
vpišejo šele na koncu tretjega, oziroma četrtega leta 
začasne službe. 

V starešinsko poročilo se morajo vpisati tudi podatki 
o disciplinski odgovornosti uslužbenca, ako bi jih kaj 
bilo. 

01. 7. 

Starešinsko poročilo se nairedi v dveh izvodih: eden 
za komisijo, drugi pa za pristojni urad, v katerem je 
uslužbenec. 

Ako je potreba, more komisija zahtevati potrebno 
preiskavo; bodisi z ozirom na pripombe uslužbenca, bo-
ddsi po svojem preudarku. 

Čl. 8. 
Starešina oddelka ali pristojnega urada mora? ko 

zbira podatke za starešinsko poročilo, obračati posebno 
pažnjo na naslednje: 

1. Glede strokovne izobrazbe uradnika: 
a) ali pozna veljavne predpise svoje službe in kolika 

Je njegova obča in specialna strokovna izobrazba; aid 
ima amàsia za brzo in pravilno pojmovanje in razsojanje 
o vprašanjih svoje stroke; 

b) kako zna uporabljati predpise svoje stroke na 
konkretne primere; kako so njegova dela ocenili pristojni 
starešine pri ra^motrivanju; 

c) ali ga interesira stroka in služba in ali sledi zna
nosti vobče, posebno pa svoji specialni znanosti in 

č) ali se je izkazal s kakim posebnim delom v službi 
ali zunaj nje, praktičnim in literarnim, ki bi kazalo na 
njegovo sposobnost. 

2. Glede vrednosti in marljivosti uradnika: 
a) ali je v delu produktiven; ali dovršuje svoje posle 

pravočasno in samostalno; 
b) aH je točen in pazljiv v delu, ali so njegova dela 

čista, skrbno in zmiselno delana, stilistično in jezikovno 
dobra; 

c) kakšen je v prihajanju v službo; kakšen red vzdr
žuje v svoji pisarni; in 

č) aili ima potrebno energijo in iniciativo v mejah 
svoje pristojnosti. 

3. Glede vestnosti in zanesljivosti uradnika: 
a) v koliko kaže posebno razpoloženje nasproti druž

bi in državi; ali zastopaj državne interese in interese; 
službe resno in odločno; kako avtoriteto ima; in 

b) au je v poslovanju objektiven, vesten in pravičen 
nasproti yeem aH stoji tudi god keikjuni vjjUyj» : 

4.- Glede službenega občevanja uradnika in njegovega 
vedenja v službi in zunaj nje: 

a) kakšen ugled uživa; kakšen je v službenem ob
čevanju nasproti predpostavljenim, starejšim, sebi ena
kim, podrejenim in nasproti ljudstvu; ali ima potreben 
takt in ustrežljivost; in 

• b) v kaki družbi se vidj in v kakih javnih lokalih 
se giblje; kakšen je pri sklepanju svojih obveznosti in 
pri njih izvrševanju in vobče kakšne lastnosti ga dičijr 
ali ponižujejo, 

' Čl. 9, 
O .priliki zbiranja podatkov za starešinsko poročilo 

o zvaničniku obrača starešina posebno pažnjo na: 
1. potrebno spretnost za delo, za katero se uporablja; 
2. potrebno znanje o organizaciji državne uprave, ka

kor tudi poznavanje predpisov o službi, ki jo vrši; 
3. vedenje, zanesljivost in marljivost; in 
4. vrsto poslov, ki jih je delal in s kakšnim uspehom. 

Čl. 10. 
0 priliki zbiranja podatkov za starešinsko poročilo 

o služitelju obrača starešina pažnjo na: , 
1. potrebno telesno sposobnost in zadostno spretnost 

za del o, za katero se uporablja; 
2. pismenost in poznavanje predpisov, ki veljajo za 

njegovo delo, kakor tudi poznavanje pristojnih oblastev 
v kraju službe; in 

3. vedenje, zanesljivost in marljivost. . 

' Čl. 11. . 

Skladno s členom 17. zakona o ustrojstvu socialne 
in zdravstvene uprave se mora ocena >odličen< predložiti 
ministru v odobrenje. V odobrenje jo predloži tista ko
misija, ki je zadnja odločevala o tej oceni. 

Čl. 12. 

Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v >Službe-
nib novinah«. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje 
Nikola Preka s. r. 

176. 

Na podstavi § 436. zakonika o sodnem kazenskem 
postopku predpisujem sledečo 

Uredbo ^ 
o osnovanju sodišč za mlajše maloletnike.* 

. ' § ! • • 

Pri areskih sodiščih' sé osnujejo posebni oddelki Kot 
sodiSča za mlajšeЈтаШеђцке, in sicer: 

* >Službene novine.kraljevine Jugoslavije* z dne 8« 
eeptembm 1930., at, 200/LXM 
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1. pri sres-kem sodišču v Senti za področje istega so
dišča in za področji sreskih sodišč v Subotici in Bački To
poli; 

2. pri sreskem sodišču v Velikem Bečkereku za po
dročje istega sodišča in za področje sreskega sodišča v 
Jaši Tomiću; 

3. pai sreskem sodišču v Veliki Kikindi za področje 
Istega sodišča in za področje sreskega sodišča v Novi Ka-
niži; \ 

4. pri sreskem sodišču v Somboru za področje istega 
sodišča in za področja sreskih sodišč v Apatimu, Kuli 
in Oćacih; 

6. pri sreskem sodišču v Čakovcu za področje istega 
sreskega sodišča in za področje sreskega sodišča v Pre-
logu; 

6. pri sreskem sodišču v Novem Sadu, Starem Bečeju, 
Titelu, Zabiju, Bački Palanki, Pančevu, Alibunaru, Ko-
vačici, Perleeu, Novem Bečeju, Dardi, Beli Cerkvi, Vršcu, 
Banatskem Karlovcu, v Splitu, za področje vsakega teh 
ereskih sodišč; 

7. pri vseh sedanjih sreskih sodiščih v področjih vr
hovnega sodišča v Sarajevu, banskegìTstola v Zagrebu^ 
višjih deželnih sodišč v Ljubljani in Splitu za področje 
vsakega UE sreskih sodišč. 

§2. 

Ta uredba stopi v veljavo dne 15. septembra 1930. 
Do tega dne se morajo za ta sreska sodišča v zmislu 

§ 436. zakonika o sodnem kazenskem postopku postaviti 
sodniki za mlajše maloletnike. 

V Beogradu, dne 22. avgusta 1930.» št 72.509. 
Minister pravde 

dr. M. Srškić s. r. 

176. 

Naredba. 
ministra pravde z dne 5. maja 1930., št. 43.641, 
o dostavljanju razglasov o konkurzu in po

ravnavi.* 
Za potrebe obče državne statistike dostavljajo sodi

šča qd dne 1. maja 1930. takoj oddelku obče državne sta
tistike v Beogradu brez spremnega pisma: 

1. razglas o uvedbi konkurza (§ 79. konk. zak.) ; 
2. objavo o odpravi konkurza '(§§84., 161.,, 178., 169., 

tank. zak.); 
3. razglas (oklic) o uvedbi postopka za poravnavo 

(§ 8. zak. o prie. por. izven konkurza) ; 
4. razglas o ustavitvi postopka (§57. zak. o pris. por. 

fevea konkurza). ' ' , 
, V Be o g r a d ii, dne 5. julija 1930. 

v Minister pravde: 
dr. Srškić s. r. 

ж *>Služb. nov. krali. JugoslavJife* z dm© 23. Müa 1930., 

177. 

Odločba 
o ukinitvi privatno-profesionalnih borz 

dela.* 
Gospod minister za socialno politiko in narodno 

zdravje je izdal pod št. 28.058, dne 24. junija 1930. nasled
njo odločbo: 

Na predlog odseka za posredovanje dela ter skladno 
s § 105. zakona o zaščiti delavcev in § 23/2 naredbe o pri
vatno-profesionalnih borzah dela z dne 12.junija 1928., ozi
roma odločbi ministra za socialno politiko in narodno 
zdravje z dne 14 marca 1929. 

o d 1 o 5 a m: 
da se mora za dan osnovanja javnih borz dela smatrati v 
zmislu spredaj omenjene naredbe: , 

1. za javne borze dela, njihove podružnice in izpo
stave, otvorjene do dne 1. januarja 1930., dan 1. julija 
1930. - ' . • 

2. za javne borze dela, njihove podružnice ali izpo
stave, ki bi se osnovale po tem dnevu, 1. dan prihodnjega 
meseca, računši 6 mesecev od dne osnovanja dotične jav
ne borze dela. 

V roku leta dni od spredaj ugotovljenega dne se 
morajo zapreti brez kakršnekoli. odškodnine v zmislu 
§ 105. zakona o zaščiti delavcev vse dotlej obstoječe_pji-
vatno-prof esionalne borze' dela dotičnih krajev. 

V B e o g r a d u , dee 24. junija 1930. 
Minister za 

socialno politiko in narodno zdravje 
Dr. Nikola Preka s. r. 

Razne objave iz „Službenih 
novin". 

Številka 203 z dne 6. septembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 6. sep

tembra 1930.: Odlikovani so z redom Jugoslovenske kro
ne V. vrste: P f e i f e r J o š k o , posestnik v Krškem; 
P o d r g a j F r a n c , delavec v Škofji vasi; P l a v š a k 
L u d v i k , trgovec pri Sv. Juriju ob Taboru ; P r o b a 
A n t o n , direktor podružnice Hrvatske štedionice v 
Cabru; dr. P e t e r 1 i n M a k s, notar v Dolnji Lendavi; 
P a l m a J o s i p , posestnik v Doneku pri Igu; P i p a n 
I v a n , posestnik v Vižmairjih; dr. P u č n i k J o s i p , 
odvetnik v Slov. Bistrici; P o g a č n i k H i n k o, tovarnar 
v Rušah; P i v e c ' R u p e r t , tovarniški ravnatelj v Mari
boru; P i n t a r F e r d o , trgovec v Mariboru; P e r k o 
J o s i p , posestnik v Novem mestu; P a h e r n i k F r a n c , 
inženjer v Vuhredu; P e t o v a r L o v r o , posestnik v 
Ivanjkovcih; P o g a č n i k A n t o n , posestnik v Pod-
nartu; P i r e c A n d r e j , župnik v Podčetrtku; dr. R o š 
F r a n c , odvetnik v Laškem; R a j h J a k o b , posest-

* >Služb. nov. kralj. Jugoslavije« z daie 7. avgusta 
ÌS30., št, 178/LXYJ/3S2, 
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тк v Ljutomeru; R o b i č S r e č k o , posestnik v Limbu-
šu; dr. R e z e k J o s i p , odvetnik v Novem mestu; R u s 
I v a n , industriale«: v Hribu; Ro g e 1 j A 1 f r e d , rud
niški inženjer v Trbovljah; R u s I v a n , posestnik v 
Stranski vasi; R o j i n a A n t o n , mizarski mojster v 
Ljubljani; R i p e l j M a t i j a , dekan in ravnatelj hra-

.nilnice v Prevaljah; R u s Z d r a v k o na Bledu; dr. 
R e k a r E r n e s t , industrijalec na Jesenicah; S t e b -
l o v n i k M a r t i n , posestnik v Šmartnem -ob Paki; 
S e r b i n e k I v a n , posestnik v Trdičah; S t r m e c k y 
R u d o l f , trgovec v Celju; S t a r e V l a d o , indu-
strialec v Kolovcu pri Radomljah; S n o j H e n r i k , po
sestnik v Tržiču; dr. S t o j a n I v a n , notar v Ljutome
ru; S a g a j A1 o j z i j , župnik v Hočah; S k a 1 é M i h a , 
posestnik v Šmarju pri Jelšah; T o m a z i n M a t i j a , 
kaplan v Krškem; T a v č a r I v a n , tajnik Delavske 
zbornice v Ljubljani; T e r s e g l a v F r a n c , publicist v 
Ljubljani; T e k a v e c A l o j z i j , gostilničar na Gra
dišču; U r a t n i k F i l i p , tajnik Delavske zbornice v 
Ljubljani; F a f l i k F r a n c , župnik v Gaučovcih; 
F r e e M a r t i n , posestnik in trgovec v Stari vasi ; F a -
z a r i n e A n t o n , trgovec v Celju; F l o r M a k s , 
mizarski mojster na Zlogovni gori; F o k M a k s , tovar
nar v Kranju; F a l e s k i n i R u d o l f , posestnik v 
Gornji Strazi; H o h n j e c F r a n c , župnik v čadranu; 
H r i b a r R a d o , tovarniški poslovodja v Ljubljani; 
H o h n j e c F r a n c , mesar v Mariboru ; C u k a 1 a 
M a k s , trgovec v Ojstriški vasi; Č u k l a J e r k o v Ge-
rovem; Č e h F r a n c , trgovec v Murski Soboti; dr. Č e s -
n i k I v a n , odvetnik v Novem mestu; Č i ž e k A l o j 
z i j , župnik v Slovenjgradcu; Š t r c i n I v a n , posest
nik v Kaplji; S t i g l i c F r a n c , inženjer v Kočevju; dr. 
Š a v n i k F r a n c , zdravnik v Kranju; Š m i d A l o j 
z i j , posestnik v Jurkloštru; dr. S c h a u b a c h B o š t 
j a n , odvetnik v Slovenski Bistrici; Š i f a r K a r e l , 
župnik v Bodoncih; Š i n k o v e c I v a n v Ambrušu 
Novo mesto. 

Številka 204 z dne 8. septembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 25. julija 

1930.: Postavljeni so po potrebi službe: za višjega vete
rinarskega svetnika pri kraljevski banski upravi v Sa
rajevu v 5. skupini I. kategorija S t u p a r J o s i p , višji 
veterinarski svetnik pri sreskem načelstvu v Novem 
mestu, iste skupine in kategorije; za višjega veterinar
skega svetnika pri sreskem načelstvu v Rekovcu (Mo
ravska banovina) v 5. skupini I. kategorije D e m š a r 
I v a n , višji veterinarski svetnik v isti skupini in kate
goriji pri sreskem načelstvu v Litiji; za višjega veteri
narskega svetnika pri sreskem načelstvu v Priboju v 
5. skupini I. kategorije H r a v a l e k V o j t e h , višji 
veterinarski svetnik v isti skupini in kategoriji pri 
sreskem načelstvu v Celju; za veterinarskega svetnika 
kraljevske banske uprave v Ljubljani v 6. skupini I. 
kategorije Č e h J o s i p , veterinarski svetnik v isti 
skupini in kategoriji pri sreskem načelstvu v Ljubljani; 
za veterinarskega svetnika na obmejni veterinarski po

staji v Gornji Radgoni v 6. s. I. kategorije Lop-
n i k F r a n c veterinarski svet. / isti skupini in ka 
tegoriji istotam; za veterinarske^, svetnika pri sreskem 
načelstvu v Cabru v 6. skupini I. kategorije A r k o 
S t a n k o , veterinarski svetnik v isti skupini in kate
goriji pri sreskem načelstvu v Prekem; za veterinar
skega svetnika pri sreskem načelstvu v Kraljevu v 6. 
skupini I. kategorije B a š F r a n c , veterinarski svet
nik v isti skupini in kategoriji pri sreskem načelstvu v 
veterinarski svetnik v isti skupini in kategoriji prj 
Prevaljah. 

Odlok ministra za gradbe z dne 31. julija 1930.: 
Upokojena je D e t e l j a D o r a , p. t. uradnica II. ka
tegorije, 3. skupine pri p. t. uradu v Mariboru 1. 

Številka 205 z dne 9. septembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. av

gusta 1930.: Postavljena sta pri direkciji državnih že
leznic v Ljubljani v 4. skupino I. kategorije: G o s t i š a 
J o s i p i n M i l e r P e t r i č I v a n , uradnika v 4. sku
pini I. kategorije in šefa odsekov pri isti direkciji. 
••• Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. avgusta 
1930.: Postavljena sta na lastno prošnjo pri direkciji 
državnih železnic v Ljubljani v 1. skupino III. katego
rije: v kurilnico Ljubljana L, glavni kolodvor, C i r m a n 
I v a n , uradnik iste skupine in kategorije v kurilnici 
Ljubljana II., gor. kolodvor; v kurilnico Ljubljana II., 
gor. kolodvor, J u r m a n I v a n , uradnik iste skupine 
in kategorije pri kurilniški ekspozituri na Jesenicah. 

Odlok ministra za zgradbe z dne 16. avgusta 1930.: 
Odpuščena je iz državne službe brez pravice do od

pravnine: C v a r A n t o n i j a , p. t. uradnica 4. sku
pine II. kategorije pri p. t. uradu na Bledu. 

Številka 206 z dne 10. septembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. julija 

1930.: Postavljena sta: za višjega kmetijskega svetnika 
pri banski upravi Dravske banovine v 4. skupini I. ka
tegorije T r a m p u ž F r a n c , višji kmetijski svetnik 
pri isti banski upravi v 5. skupini iste kategorije; za 
višjega veterinarskega'svetnika pri banski upravi Drav
ske banovine v 4. skupim I.џkategorije Z a j e V i k 
t o r , višji veterinarski svetnik pri isti banski upravi v 
5. skupini iste kategorije; za veterinarskega inšpektorja 
pri kraljevskem poslaništvu na Dunaju v. 4. skupini I. 
kategorije dr. R a j a r J a n k o ^ veterinarski inšpektor 
pri istem poslaništvu v 4. skupini I. kategorije. "• 

Številka 207 z dne 11. septembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z d n e 13. avgusta 

1930.: Postavljena je za predmetno učiteljico v 2. skupi-' 
ni H. kategorije na državni srednji tehnični šoli v Ljub
ljani K r i s t l A o j z i j a , predmetna učiteljica 3. sku» 
pine II. kategorije na_ isti šoli. 

Odlok ministrstva zâ finance z dne 27. avgusta 1930.: 
Postavljen je po potrebi službe za pomožnega arhivarja 
v 3. skupini III. kategorije pri davčni upravi v Brežicah 
P e r k o A n t o n , pomožni arhivar v isti skupini in 
kategoriji pri davčni upravi v Višnji gori. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert v LJubljani. 
JÏBkà in zalaga: .Tiskarna »Merkur« y LJubljani; njen predstavnik; Otmar Michâlek y Ljubljani. 
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PoStnina plačana т gotovini 

K R A L J E V I N A J U G O S LAVI JA 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

28. kos. V LJUBLJANI, dne 2. oktobra 1930. Letnik I. 
V S E B I N A : 

177. (Odločba o ukinitvi privatno-profesionalnih borz dela. Glej 
Služb, list 27. kos.) 

178. Zakon o ustanovah (zadužbinah). 
179. Zakon o izpremembah in dopolnitvah zakona o dobro-

voljcih. 
180. Zakon o uporabi likvidacijske mase bivše gospodarske 

mase pri direkciji drž. železnic v Ljubljani. 

181. Oprostitev davkov in samoupravnih doklad, 
182. Izpremeniba v vojaški tarifi. 
183. Izpremembe in dopolnitve v pravilih za opravljanje držav-

nega strokovnega izpita uradnikov ministrstva za trgovino 
m industrijo. 

Razne objave iz »Službenih novin«. 

Zakoni 
m kraljevske uredbe. 

178. 

Mi 
Aleksander I., 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za prosveto in po zaslišanju predsednika Našega "mini
strskega sveta 

Zakon 
o ustanovah (zadužbinah).* 

' • ' . ' > . • V 8 1 . . 
Ustanova (zadužbina, sklad, fond, zavod) se ime

nuje sklad, določen za kakšen trajen namen. 
Ustanove smejo ustanavljati fizične in pravne osebe. 

''; • .' - §2. 

Ustanova se more ustanoviti: 
1. z zasebno listino, ki jo je ustanovitelj sam_napi-

?al «Ll^dpjsalj / . 
„ 2. z zasebno listino, ki je ustanovitelj ni napisal ali 
je ni podpisal, na kateri pa bodo bodisi sodišče ali obče 
üpravno_oblastyo ali javni._belezn£b: overili; njegov pod-
Pjs, odnosno njegovo ročno znamenje; 

8. z izjavo volier ki jo je ustanovitelj izjavil pred 
8ojiiŠČjem, pred občim upravnim oblastvom ali pred jav-

. : • * >Služfoehe novine kraHjeviiine Jugoslavije* z due 
«• Julija Ш 0 . г š t 155/L У1Ш338. 

njm_beležnikom in o'kateri" je bil službeno sestavljen 
zapisnik, odnosno notarski akt; 

4Tz izjavo poslednje volje. 
V listini, s katero se ustanavlja ustanova, se morajo 

označiti ime in namen ustanove, imetje, določeno v 
ta namen, ter kdp_in kako ga* bo upravljal. Uprava se 
sme poveriti tako fizičnim kot pravnim osebam ali 
kakšni drugi javni oblasti. 

4k-S_b_L_ne bila ime in uprava ustanove označena 
v ustanovnem aktu, ju označi minister za prosveto po 
zaslišanju ustanovnega' (zadužbinskega)' "šveta7 

Ta uprava ustanove sme šteti 1—5 članov. 

§3. 

V primeru pod točkama 1. in 2. § 2. izroči ustano
vitelj še za časa svojega življenja listino občemu uprav
nemu oblastvu а_Ц_ neposredno ministrstvu za prosveto. 
To more ustanovitelj narediti tudi potom pooblaščenca. 
Izročitev ustanovnega (zadužbinskega) akta potom po
oblaščenca je veljavna tudi tedaj, kadar se izvrši j5o 
ustànoviteljevi smrti. 

's 

У primeru pod točko 3. § 2. odpošljeta sodno uprav
na oblast ali javni beležnik, pred katerima je bila izjava 
podana, uradno zapisnik, odnosno notarski akt pristojni 
ustanovni (zadužbinski) pblasti, v primeru toč. 4. pa je 
dolžna oblast, pred katero se vodi zapuščinska razprava, 
odposlati takoj poverjeni prepis oporoke pristojni Usta
novni (zadužbinski) oblasti, 

• ' § 4 . . • 

Izjava o ustanovitvi ustanove se ne more več pre
klicati, Cele bila že izročena javni oblasti'(točTEa.l. in 2. 
v § 2.), odnosno če je bil podpisan zapisnik ali sestav
ljen notarski_akt (točka 3. "v § 2.)~ " 

• \ • . " • ' ' 

• Ј б . 

Ustanovitelj sestavi ' pravila. ustanove j čejgajra tega 
ne- naredi, jih sestavi uprava, 
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§6. 

Ustanovni jikt in pravila za vse ustanove, ki poslu
jejo v ^^^i^Q^s^e^éLnovine, oiohr&y& b&n. 

Za vse ostale ustanove,' katerih poslovanje se raz
teza na več banovin ali na celo kraljevino, in za one, 
ki Imajo svoj sedež ali poslujejo na ozemlju uprave me
sta Beograda, odobrava ustanovni akt in pravila mini' 
star za progveto. 

o^iëTTÎzdanih odobrenjih obvešča ban ministra 
za prosveto.. 

Osnovnljikt se ne bo odobril, če je_5amen ustanove 
nemogoč aji pravno ali moralno nedopusten. Istotakp se 
•me odobrenje ustanovnega akta odreči, če bi bil na
men ustanove očividno neresen^ ali če ne bi obstojal za 
njo nikak pameten razlog. Pred odobritvijo ustanovnega 
akta ne sme uprava ničesar ukrepati za uresničenje 
namena ustanove. 

Za _sede_2 jistanoye se smatra kraj, v katerem Je 
uprava ustanove in po tem se določa tudi sodna pri
stojnosti" kolikor bi ne bilo izrecno kaj drugega dolo
čenega. 

§ 1. 
Clm je ustanovn,a,_Jfeadužbinska) oblast ojiobjlla 

nstanovitey_Ujtanove, ве «natra,da jom jprayno' obstoji 
od trenutka, ko "je Mlajp^dajnä.JzJava o ustanovitvi 
uetanove"jävni oblasti (§ 4.), odnosno ko Je bil podpi
san zapisnik aH sestavljen notljFiSriakt (§ 4.), ali od 
dneva ustanoviteljeve smrti, če Ja bila ustanovljena z 
izjavo" poslednje volje, , 

^ 8 8. 
Banska uprava vodi poseben ustanovni (zadugbinski) 

register o vseh ustanovah v celi ïjalfëuni.. Ta register 
jelaven; v nJega "èé morajo vpisati izvleček iz ustanov
nega akta (ime, namen, imovina, ime ustanovitelja, 
uprava ustanove itd,), Natančnejše odredbe o ustroju iti 
upravljanju tega registra predpiše minister za prosveto 
8 pravilnikom. 

8 8. 

UetangvjteJJ ustanove ne sme brezsoglasjajpiUtojue 
ustanovne (zaduïbtneke) obîâsti n f ë ^ i n ^ n j . i^ejne-

•i • ' , 

§ 10. : , - . : ' 

OtroQi ustanovitelja ustanove smejo, v kolikor bi bil 
okrnjen njih zakoniti dedni del*8, izpodbijati ustano-

' vitev ustanove po predpisih splošnega, državljanskega 
zakonika o daritvah; Ho tako smejo izpodbijati ustano
vitev ustanove tudi upniki ustanovitelja ustanove, v ko» 
Ukor morejo izpodbijati daritve po zakonu o izpodbi
janju pravnih dejanj izven konkurza,. Za te tožbe so 
pristojna redna sodišča. Tudi za Časa trajanja teh pravd 
Be upravlja ustanova na odredbo ustanovnih (zadužbin-
skihj oblastev po ustanovnem aktu, 

' Ì U . • 

Ko se predloži ustanovni (zaduSbinski) oblasti akt 
o ustanovitvi ustanove (too, 1-. 2., 3.' in 4. v § 2.), 
ukrene' po potrebi takoj v « mere za zavarovanje in 
Suvanje ustanovnega (zadužbinekega) imetja. V takih 
primerih morajo postopati sodište na aabJevo ustanovne 

(zadužbinske) oblasti, kakor postopajo na podobne za
hteve glavne kontrole. 

• : . § 12. 

Cim se dovrši ves postopek, ki je v zvezi z ustano-. 
vitvijo ustanove, se izroči imetje ustanove s seznamom 
takoj upravi dotične ustanove, razeif če "bi bilo kaj dru
gega določenega, v ustanovnem aktu. 

Ce bi odgovorne osebe ne izvršile izročitve imetja 
ustanove, so odgovorne za vso škodo, ki bi vsled tega 
utegnila nastati ustanovi. 

, -.§. 13. 
ustanova, ustanovljena po predpisih tega zakona, Je 

pravna oseba. Njeno imetje se ne sme uporabljati v 
noben drug namen razen onega, ki in kakor mu Je 
namenjena. , " 

§14. 

Če se tekom časa izkaže, da Je uresničenje namena 
ustanove po£talo_^emogoče, sme minister za prosveto 
po zaslišanju ustanovnega (zalužbinekega) sveta in 
ustanovitelja, öejjij^jidv, d o ^ l L ^ e t o n ^ drug podp-
ben namen, če ni v jietajnpvneni^ aktu za Ja. primer ni
česar drugega določenega. 

Na" isti način se ame ustanova, ki_^ijma zadostnih 
sredstev, odnosno glede_kate_re rđ.izgleda, dajjostane v 
doglednem času zadostna za uresničenje namena, zdru
žiti g~ ustanovo a. podobnim namenom. V odloku o tej 
združitvi določi minister za prosveto vedno način, na 
kateri naj se ime ustanovitelja združene ustanove ohrani 
pozabljenja. 

Izpremembe namena ustanove nimajo za posledico 
izpremembe njene" uprave, dočim se uprava pridružene 
ustanove razpusti, čim postane. odlok o pridružitvi iz
vršljiv. Uprava ustanove ima proti odloku o izpremembi 
namena ustanove pravico.do pritožbe. 

• ':.. §16, 
Razen dolžnosti, omenjene v § 5., ima uprava usta

nove dolžnost, voditi ...sajBPjtPJnp kot dober" gospodar 
vse posTeTIöda v mejah tega zakona po odredbah usta
novnega akta in pravil. Za svoje delo je odgovorna 
civilno in kazensko po splošnih predpisih. 

Uprava zastopa ustanovo napram drugim osebam in 
napram oblastim eamo v toilko, v коЦког je zato po
oblaščena od ministrstva, za prosveto, ki je v prvi vrsti 
pristojno zasJopaM. uetängyp р г ^ _ м ^ б е ш • tafou^mi 
oblastmi. ".-.',, , —- .^ . ,. 
~ V ustanovnem aktu ali pravilih se sme "določiti, da 

imajo pravico zastopanja samo gotovi člani uprave. V 
takem primeru morajo biti ;V»i člani in vse pravice do 
zastopanja vpisane v ustanovni (zadužbinski) register. 

Za pravno veljavo «kleppv uprave, ki Jo tvori v«8 
Hanov, Je potrebna večina glasov, v kolikor nI v usta
novnem aktu ali pravilih določenega kaj drugega. Pri 
enakem Številu glasov odloča glas predsedujočega člana. 

V primeru, da je kak Clan uprave, odnosno njegov 
zakoniki drug ali sorodniki po krvi do četrtega kolena 
in po svaštvu do drugega kolena stranka v pravnem 
poslu ali sporu med seboj In ustanovo, tedaj nima član 
uprave praviee do glasovanja ali zastopanja, kolikor so 
папаЗа na ta pravni posel ali spor. Ce le uprava usta-
nov« poverjena kakàai javni oblasta, m r t ^ uaUnovg 
gred drugimi oblastmi tbjtavno ^уоЈмадшЈУо« Pitala 

' \ : s 
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ustanove sme zastopati državno pravobranilstvo samo s 
posebnim pooblastilom ministra za prosveto. 

V vseh primerili, ko zastopa državno pravobranil
stvo ustanovo, se mora držati predpisov, ki veljajo za 
to oblastvo, zlasti pa odredb ustanovne (zadužbinske) 
oblasti, Цаког tudi ustanovnega akta in pravil dotične 
ustanove. 

§ 16/. 
Člani uprave ustanove ne morejo bui. 
Ï7 osebe, kî niso izpolnile 25. leta starosti, razen če 

Je ustanovitelj ustanove postavil manj staro, a vendarle 
polnoletno osebo; 

2. oeebe, ki so pod kuratelo ali v konkurzu, kakor 
tudi osebe, obsojene radi koristoljubnih kaznivih dejanj; 

8. uradniki ustanovne (zadužbinske) in drugih obla
sti, ki vršijo po zakonu nadzorstvo nad ustanovami; 

4. osebe, ki so živele v dokazanem sovraštvu z 
ustanoviteljem ustanove; л-, 

5. osebe, ki spadajo v krog onih oseb, katerim so 
narr, -j^ne koristi ustanove. 

' • - . ' • • § 1 7 . : 

Izprjiznjejia mesta članov uprave ustanove se_ spo-
роГпјпјејо pojdoločbah ustanovnega akta in pravil; že 
pa tu ni ničesaf dojoSenega, se spopolnjujejo s sklepom 
uprave. " ""•""" ;•';••"'*"•• . ..--•--• 

" "Ce'ostane ustanova brezjuprâve, postavi novo upravo 
ustanovna (zadužbinska) oblast, akö ni v ustanovnem 
aktu ali pravilih ničesar drugega predvidenega. 

Ce je ustanovitelj ustanove določil člane upravnega 
odbora po položaju, smejo v primeru potçebe predlagati 
ustanovni (zadužbinski) oblasti, da se uprava spopolni 
z novimi člani, ki bi ne bili postavljeni po položaju, 
temveč s posebnim sporazumom med ustanovno (zaduž-
binsko) oblastjo' in upravo ustanove. 

§i8. : ' . . ' . . . " 
Iinetjel _ustgnoye se vzdržuje z rednimi dohodki 

ustanove. Ce bi bilo potrebno radi vzdrževanja ali po-
vzdiga tega imetja zmanjšati imetje ustanove, je po
trebno zato odobrenje; ministra za prosveto, ki ga izda 
po zaslišanju ustanovnega <zadužbinskega) sveta. Ce. 
prekoračijo upravni stroški 'ih';«troŠki za spominjanje 
ustanovitelja ustanove 10% dohodkov iz imetja usta
nove, je potrebno odobrenje ministra za -, prosveto. Ce 
oi določil ustanovitelj sam na^ade> ujpjravi ustanove, jo 
določi ustanovna (zadužbinska) oblast po kakovosti in 
obsegu poslov ustanove. ' 

' Ce_j_e upraya.jiBtajnove poveïfetta kakjiu javni obla-
вЦ, se nesme izplačevati njenlttriradnkoja iz dohod
kov imetja ustanove пШака .nagrada za opravljanje po
etov, združenih z upravo ustanove, razen če je ustanovi v 
*&. ustanove določil kaj drugega. '••'••* 

'••/?•,:.•/.'•;'• ',-:••/ Ш:---.'\', i , : '•":•'•' 
ДЈдјааоуе, k | Jih opravlja, neposredno ustanovna 

UaduŽbinska) obtest "injim 'niso, bila določena pravila 
v smislu § 6.,"sTupravïjajo pò- pravilih, ki Jih predpiše 
?^^^ ;^ iP ro^ve to po zaelišainju ustanovnega (zadruž-

v i 4
 : . \ . ' .'§.20.'. . ..Г...--1- • 

. "vise, Kar bi po kritju potrebnih stroškov in izdat
kov, za ugcaïQ in dosego nainena pieostalö od denarja 

v gotovini, se mora začasno takoj plodonosno naložiti v 
poštni_ hranilnici, ceni določenega kaj dmgega v ивта-
novnèm aktu ali pravilih.""V nasprotnem slučaju plača 
odgovorna oseba poleg eventualne druge odgovornosti 
po državljanskem ali kazenskem zakonu 12°/o obresti. 
Kako se to gotovino končno uporabi, zavi«i od pred
pisov pravil. 

§21. 

Za zadolževanje, obremenjevanje ali odevajanje ne
premičnega imetja, za olHSjanje nepremiènXîrnovine „v 
zakup za dalj nego tri leta Tn za sprejemanje zapuščine 
brez dobrote inventarja je potrebno odobrenje ministra 
za prosveto, ki ga izda po predhodnem zaslišanju usta
novnega (zadužbinskega) sveta. . 

Glede plodonosnega nalaganja imovine ustanove, pri 
denarnih zavodih se mora uprava Ustanove, kolikor ni 
v ustanovnem aktu kaj drugega določenega, ravnati po 
zakonu o državni hipotečni banki, odnosno,po zakonu o 
privilegirani agrarni banki, glede investiranja imovine 
ustanove v nepremičnine in vrednostne papirje pà se 
mora ravnati po pravilih ustanove. 

Ves denarni promet ustanove se vrši preko poštne 
hranilnice. J ! 

• ;§22 . , . : ' " " " ' 

Ustanovna (zadužbinska) oblast, kakor- tudi- ona 
upravna oblast, ki upravlja ustanovo v emislu ustanov
nega akta, smeta določiti za svojega pooblaščenca stro
kovnjaka, da revidira delo in račune ustanovnih (za-
dužbinskih) uprav, ali zahtevati od krajevne ali glavne 
kontrole, da ona to naredi. Krajevna, odnosno glavna 
kontrola mora pregledati na zahtevo'oblasti stanje usta
novne (zadužbinske) imovine. Osebe, ki Jih določi, mo
rajo postopati v smislu zakona o glavni kontroli. V vseh 
teh primerih je uprava obvezana dovoliti vpogled v 
blagajno, račune in ostale listine ustanove; O izidu mo
rajo revizorji predložiti poročilo oblasti, ki je odredila 
revizijo. 

§ 23. 

uprava ustanove odpošilja ustanovni (zadužbinskf) 
oblasti skupno z bilanco letno poročilo o svojem delu 

Ce se to poročilo'iJB odpošlje v roku treh mesecev 
od zaključkap4>slovnega leta, sme ustanovna (zadužbin
ska) oblast z utemeljenim sklepom kaznovati vsako osebo 
po njenem predhodnem zaslišanju z denarno kaznijo do 
1000 Din v korist ustanove, če pa upravlja ustanovo javna 
oblast, sme zahtevati, da se postopa''disciplinsko, proti 
odgovornim uradnikom; 

Ustanove. ' ki jih upravljajo javne joblasji, morajo 
odpošiljati ustanovni '(zadužbinski) qBïasti iethb, poro
čilo o svojem delu. <~~ 

Banske uprave odpošljejo koncem vsakega koledar
skega TitaTkrajfi poročilo, o stanju ustanov v. svojih 
območjih in sicer tako onih s samostojno upravo, ka
kor tudi onih, ki jih upravljajo javne oblasti.. 

MnjstrBtvo za prosveto ojbjavi začetkom,vsakega 
koledarskega leta v >Službenih novinan« pociobno po-
ročilo in bilanco o vseh ustanovah v kraljevini. 

. ' . . ;". Z " :' §\24;; 

Ustanovna^ '(zadužbinska) oblast sme z utemeljenim 
sklepom po predhodnem zaslišanju kaznovati bodisi vso, 
upravo ustanove аЦ njene posamezne- odgovorne člane 
"v primeru kršenja predpisov, tega zakona ali pravil, usta.-; 
nove z denarno kaznijo do 1000 Din v korist ustanove. 

& • ! / ' • 



To velja tuđi za organe, ki jih je postavila uprava usta
nove. Ta kazen se izreče neodvisno od civilnopravne ali 
kazenske odgovornosti za eventualno škodo, povzročeno 
ustanovi z njih protizakonitim delom. Ustanovna (zaduž-
binska) oblast sme dotično upravo ali njene odgovorne 
člane poleg druge kazni tudi odstaviti. 

§ 25. 
Minister zâ  prosveto predpiše pojsjbjm jDravilnjk p 

izvajanju "nadzorstva nad vsemi ustanovami 

i nejo še nadalje v veljavi, toda tudi te ustanove spadajo 
pod nadzorstvo ustanovne (zadužbinske) oblasti po pred
pisih tega zakona. 

Za nabožne ustanove ostanejo .v veljavi dosedanji 
predpisi in sicer tako za že obstoječe, kakor tudi za 
one, ki se šele ustanovijo. 

Za ustanove, ki^l^jpiravljajo univerze, veljajo pred
pisi zakona o univerzah s tem dodatkom, da vrši nad
zorstvo nad njimi minister za prosveto. 

§ 26. 

Pri ministrstvu za_jjrosveto, kot vrhovni ustanovni' 
oblastIi~jé~ustanovnì ^zadjižbinski)_SYj|t. 

Ustanovni (žadužbinski) svet je pomožni in sveto-
Podpisi-stoje:-- Maksimoic,- ŠrškUar-živkevižT" ~" 
valni organ ministra za prosveto. Ustanovni (zadužbin-
ski) svet šteje sedem članov, iz katerih je eden državni 
svetnik, eden kasacijiki in~ eden apelacijski sodnik ali 
predsednik sodišča prve stopnje. Ostali člani se izberejo 
iz vrst strokovnjakov in velikih dobrotnikov. 

Predsednik in člani ustanovnega (zadužbinskega) 
sveta se imenujejo za dobo treh let s kraljevim ukazojm. 

Minister za prosveto zaslišuje ustanovni (žadužbin
ski) svet v vseh^.у_аЈпеј|т_vprašanjih, ki se tičejo 
ustanov. 

Ustanovni (žadužbinski) svet se shaja na seje po 
potrebi in sklepa na njih z_j^mo__glasov. Pri enakem 
Številu glasov odloča glas predsednika. Ce je predsednik 
zadržan, da se ne more udeležiti seje, ga nadomeščajo 
po vrsti v ukazu imenovani člani. 

Tajnika ustanovnega (zadužbinskega) sveta določi 
minister za prosveto iz vrst uradnikov ministrstva za 
prosveto. 

Nagrado za udeležbo na sejah določa članom mini
ster za prosveto. 

§27. 
Vse ustanove, ki že obstojajo v trenutku, ko se ob

javi ta zakon, obdržijo svoje dosedanje uprave, odnosno 
svoje zastopništva in pravila, dokler ne bodo te uprave 
in pravila izpremenjenà po predpisih tega zakona. One 
se morajo prijaviti v roku šestih mesecev, pristojni usta
novni (žadužbinski) oblasti radj^pisjij^u^tanovni (za-
dùzbTnski) register. 

V primeru, da uprava ustanove tega ne naredi, 
sme ustanovna (zadužbinska) oblast kaznovati po pred
pisih | 23. tega zakona odgovorno osebo z denarno 
kaznijo do 1000 Din. 

To velja tudi za one ustanove, ki nimajo posebnih 
pravil, temveč so urejene na osnovi zakona, ne glede 
na to, da je uprava teh ustanov poverjena po zakonu 
kakšni javni oblasti. 

§ 28. 
Prvi ustanovni (žadužbinski) svet v smislu'tega za

kona se bo imenoval najpozneje v roku treh tednov od 
dne, ko stopi ta zakon v veljavo. 

§ 29. 
Ko stopi ta zakon v veljavo, prestanejo veljati vsi 

dosedanji zakoni in predpisi, ki se nanašajo na usta
nove (zadužbine, sklade). 

Določbe posebnih zakonov o ustrojstvu,, upravi rn 
namenu рјоаатешШ ustanov, ^aadiužbia, skiladov^ peter 

§ 30. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko se objavi v ^Službenih 
novinah«. 

Priporočamo Našemu ministru za prosveto, da ta 
zakon objavi, vsem Našim ministrom, da skrbijo za nje
govo izvedbo, oblastvom' zapovedujemo, da se po njem 
ravnajo, vsem in vsakomur pa, da se mu pokoravajo 

Beograd, 6. julija 1930. 
Aleksander s. r. 

Minister za prosveto 
Bož. Ž. Maksimović s. r. 

Videl 
in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. Srškie s. r. 

•Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister za notranje posle, 
castori adjutant 
Nj. Vel. kralja, 

divizijski generai 
P. Živković s. r. 

179. 

Mi 
Aleksander I., 

po milosti božja in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za vojsko in mornarico in po zaslišanju predsednika 
Našega ministrskega sveta 

Закоп 
o izpremembah in dopolnitvah zakona o 

dobrovoljcih z dne 31. avgusta 1928. 
člen 1. 

Dragi odstavek člena 3. se izpremeni in se glasi: 
če je dobrovoljec umrl, preden mu je bila podeljena 
zemlja ali preden je postala njegova lastnina, prehaja 
po določbah' tega zakona po njegovi smrti pravica do 
podelitve zemlje, odnosno lastninska pravica do pode
ljene zemlje: Y 

1. Na člane njegove družine (otroke in ženo) po 
predpisih državljanskega zakonika o dednem pravu; 

2. na njegove starše, če je dobrovoljec padel ali 
umrl v vojni neoženjen ali kot vdovec brez otrok. V 
primeru, da je dobrovoljec umrl po vojni neoženjen ali 
kot vdovec brez otrok, tedaj prehaja ta pravioa na nje
gove starše e pogojem, da je bil umrfi dobrotmljec edin] 
vzdrževatelj svojih staršev; - , 

3. na brate in sestre, Če je dobrovoljec umrl neože
njen ali kot vdovec brez otrok in tudi njegovi starši 

* >Službeme novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
22ä eeißtemjbra ISSO, at, т^Ш-ЦШ, 
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več ne živijo, vendar s pogojem, da je M umrli dobro-
voljec neposredno pred smrtjo edini vzdrževatelj bratov 
in sester, ali da so bili oni z njim naseljeni na zemlji, 
ki jo je že prejel kot dobrovoljec za svojega življenja. 

Člen 2. • 

Člen 4. se izpremeni in se glasi: , 
Ce je dobrovoljec istočasno tudi invalid, tedaj prej

me poleg zemlje, do katere ima pravico po členu 3. tega 
zakona, tudi vse-prejemke, ki mu pripadajo po invalid
skem zakonu, in to brez ozira na davek, ki ga plača po 
zakonu dobrovoljec-invalid za" zemljo, katero je prejel 
kot dobrovoljec. 

Člen 3. 

Člen 5. se izpremeni in se glasi: 
Dobrovoljec-poljedelec je dolžan, da se naseli v ob

lini v kateri je prejel zemljo, odnosno v sosednji ob
čini najpozneje v roku 3 let od dneva, ko je prejel 
zemljo. Oni dobrovoljci-poljedelci, ki so, preden stopi 
ta zakon v veljavo, že prejeli zemljo in bodo tudi po 
določbah tega zakona priznani za dobrovoljce, pa se niso 
še naselili, so dolžni, da se naselijo, najpozneje v roku 
2 let od dneva, ko jim je bilo izdano novo potrdilo o 
dobrovoljcih po tem zakonu. 

Poleg tega mora vsak dobrovoljes-poljedelec, ki 
predme po tem zakonu zemljo za naselitev, obdelovati to 
zemljo sam, odnosno v svoji režiji. 

V primeru neizpolnitve kateregakoli od zgoraj ome
njenih pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena 
zakona, se dobrovoljcu podeljena zemlja odvzame, s tem 
Pa izgubi tudi pravico do nove zemlje. 

Dobrovoljci ostalih stalnih poklicev, dobrovoljci-
invalidi I. in II. skupine, kakor tudi nedorasli ali za 
delo nesposobni otroci niso obvezani, da se naselijo na 
prejeto zemljo in jo osebno obdelujejo. Zadevne odloke 
izdajajo oboa upravna oblastva prve stopnje; v spornih 
primerih pa odločuje minister za poljedelstvo, čigar od
loki so pravomočni. , 

Dobrovoljci, ki po določbah tega zakona ne bodo 
priznani za dobrovoljce, a so še prej prejeli zemljo in 
so na njej že naseljeni, se smatrajo za koloniste po 
splošnih pogojih. 

Vsak oni dobrovoljec, ki bo s pravomočno razsodbo 
obsojen radi dejanj, naperjenih proti obstanku države, 
njeni ureditvi in njenim interesom, izgubi vse pravice, 
Podeljene s tem zakonom. Zadevne odloke izdaja mini
ster za poljedelstvo in so ti pravomočni. 

' Člen 4. 

Člen 7. se izpremeni in se glasi: 
Podeljena državna zemlja postane po določilih tega 

Zakona lastnina dobrovoljca, odnosno njegovih nasledni
kov po izvršeni vknjižbi. Za vknjižbo brez sleherne 
taksev more prositi dobrovoljec po prejemu zemlje. Pre
jeta zemlja se tekom petih let po vknjižbi ne sme od-
svojiti, niti se ne «sme prodati za poplačilo osebnih dol
gov. Obremeniti se sme samo z dolgoročnimi hipoteč-
nimi terjatvami zveze agrarnih zajednic ali kakšnega 
drugega hipotečnega kreditnega zavoda do Vs kupno-
Prodajne vrednosti.. 

Če je zemlja, podeljena dobrovoljcu, zasebna last
nina, ki je bila odvzeta po predpisih agrarnih, zakonov 
v agrarne namene, postane lastnina dobrovoljca, ko bo 
K zakonom končnoveljavno rešeno vgrašanje odnošajev 

med državo in zasebnim lastnikom, s tem dodatkom, da 
velja glede odsvajanja, zadolževanja in prodaje za po
plačilo osebnih dolgov rok petih let od dne, ko dobi 
moč zakon, s katerim se bodo omenjeni odnošaji končno-
veljavno uredili. Če ne bo mogla država urediti z zaseb
nimi posestniki prenosa zemlje, se smejo dobrovoljci 
preseljevati. V tem primeru jim bo podelila država dru
go zemljo, kakor tudi pomoč pri preseljevanju po pra
vilih člena 6. tega zakona. 

Dobrovoljci smejo podeljeno zemljo tudi med seboj 
zamenjati. Take zamene odobrava minister za polje
delstvo. 

Dobrovoljci iz 4. odstavka člena 5. tega zakona, ki 
so oproščeni naselitve in osebnega obdelovanja prejete 
zemlje, jo smejo takoj odsvojiti, čim preide po določbah 
tega zakona v njih lastnino, vsi ostali dobrovoljci, od
nosno, nasledniki dobrovoljcev po členu 3. tega zakona, 
pa ne smejo odsvojiti podeljene zemlje, dokler ne iz
polnijo pogojev, določenih v tem členu zakona.' 

Niti en dobrovoljec iz 1. in 4. odstavka člena 5. tega 
zakona ne sme odsvojiti prejete zemlje brez odobrenja 
ministra za poljedelstvo. Istotako se ne sme tudi nobena 
nadaljnja odsvojitev zemlje, ki je bila podeljena dobro
voljcu, izvršiti brez odobrenja ministra za poljedelstvo, 
ki ob izdajanju odobrenja za odsvojitev tudi določi, ko
mu iz interesentov-poljedelcev smejo dobrovoljci ali 
kupci njihove zemlje prejeto ali kupljeno zemljo od
svojiti. Sklepe o vsaki zaprošeni odsvojitvi zemlje, ki 
so pravomočni, izdaja minister za poljedelstvo po svo
bodni oceni. 

Dobrovoljcem-poljedelcem, ki bi bili s preselitvijo 
na prejeto zemljo po členu 5. tega zakona gospodarsko 
posebno oškodovani, sme minister za poljedelstvo izje
moma dovoliti, da smejo s pogoji, določenimi v tem za
konu, svojo • prejeto zemljo zamenjata z zemljo kakšne 
druge osebe, ali jo odstopiti kakšnemu članu svoje dru
žine, ki bo zemljo sam obdeloval ali se na njo naselij 
v roku dveh let od dne prejetega dovoljenja za odstop 
prejete zemlje. 

Člen 5. 

Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč z 
dnem, ko se objavi v »Službenih novinah«. 

Priporočamo Našemu ministru za vojsko in morna
rico, da ta zakon objavi in skrbi za njegovo izvedbo, 
vsem Našim ministrom in podrejenim oblastim, da se 
po njem ravnajo, vsem in vsakomur pa, da se mu 
pokoravajo. 

V Beogradu, 18. septembra 1930.; Đ. št. 22510. 

Minister 
za vojsko in mornarioo, 

častni adjutant 
Nj. Vel. кгаДја, 

armijski general 
Štev. S. Hađžić s. r. 

Videi 
in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

rnindeter pravde 
dr. Srškić s. r. 

Aleksander s. r. 

Predsednik 
; ministrskega svete, 

mMster za notranje posta, 
častni adjutant 
Nj. Vel. kralja, 

divizijski general 
P. Živković s. r. 
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180. 

Mi 

Aleksander I., 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za promet ш po zaslišanju Našega ministrskega sveta 

Zakon 
o uporabi likvidacijske mase bivše gospodar
ske poslovalnice pri direkciji državnih želez-

, nie y Ljubljani.* 

§ 1 . 
Iz likvidacijske imase bivše gospodarske poslovalnice 

v Ljubljani se izloči znesek 1,500.000 Din in izroči boflni-
sk^m^jsW^uzajdtóavnojpjooietoo osebje, da zgradi sa
natoria za bolne na pjjučjjL • " " " 

§2 . 
Iz cetanbov likvidacijske mase ee osnuje »Sklad za 

gradnjo eteinovanjskiili, hiä v področju direkcije državnih 
železnic vTjubTjank, ki ga bo upravljala direkcija držav
nih železnic v Ljubljani 

Iz sredstev tega fonda se smejo dajati osebju hipo-
tečni krediti, ki v skupnem znesku ne smejo prekoračiti 
vsote dveh milijonov dinarjev. 

§ 8. 
Minister za promet predpiše pravilnik o upravlja

nju tega sklada. 
§ 4. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga podpiše kralj, ob
vezno moč dóbi, ko se objavi v »Službenih novinahe 

V Beogradu, dne 11. septembra 1930.; M. S. štev. 
17.341/30« ' . ' " 

Aleksander, s. & 
Predsednik 

ministrskega sveta, 
minister za notranje posle, 

častni adjutant 
Nj. VeL kralja, 

divizijski general 
P. Živkorić s. r. 

Minister za promet 
Laz. Eadivojevié e. r. 

Videl 
čuvar državnega pečata, 

in pritisnil državni pečat 
minister pravde 
dr. SrŠkie s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
181. 

Oprostitev davkov in samo
upravnih doklad/ ** 

O d l o č a m : 
da se nižje Imenovane ustanove pjopolnoma oprostijo 
davkov in samoupravnih doklad na dohodke iz podjetij, 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije* z dne 
22. septembra 1930., St. 2ie/LXXVI/402, 

** »Službene novine kraljevine Jugoslavie z dne 
32, segtembra 1930.2 št.. aie/LXXVI/iÖB, . 

delavnic in samostojnega posla (dohodnina) na podstavi 
člena 47. zakona o neposrednih davkih, in sicer: 

1. Jjugoslovenska^ Matica — Pokrajinski odbor v 
Ljubljani — na" prošnjo, predloženo pod št. 81.806/1929. 
leta; 

2. Planinsko društvo za Bosno in.. Hercegpvino v 
Sarajevu — na prošnjo, predloženo pod št. 13.677/1930. 
leta; 

8. uršulinski samostan * Ljubljani — na prošnjo, 
predloženo pöd ši Ì6.0747Ì930. leta; 

4. Lichtenturnov _zayod v Ljubljani — na prošnjo, 
predloženo pod št 616.075/1930. leta; 

6. Zveza _za .tujski promet v Sloveniji s sedežem v 
Ljubljani — na prošnjo, predloženo pod št. 17.073/1930. 
leta in 

6- >P«>sveta«, srbsko prosvetno in kulturno društvo 
v Sarajevu — na prošnjo, predloženo pod št. 18.086/1930. 
leta. 

Oprostitev velja od dneva objave v »Službenih 
novinah«. 

V zmislu drugega odstavka člena. 1. zakona o iz-
premembi zakonskih določb, v katerih se predpisuje 
soglasje ministrskega sveta, odnosno soglasje finančnega 
odbora narodne skupščine, Vas, gospod predsednik, pro
sim, da izjavite svoje soglasje z gorenjim mojim od
lokom. <•'•'•' 

B e o g r a d , 2. junija 1930.; št. 88.288., 

Minister za finance: 
dr. S. S vrl juga s. r. 

Soglašam in odobrujem gorenji odlok gospoda mi
nistra za finance. 

Videl in pritisnil 
državni pečat. 

čuvar državnega pečata; 
minister pravde 

dr. M. Srškić s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta« 

minister za notranje posle, 
častni adjutant 

. Nj. Vel. kralja, .,, 
divizijski general 
P. Živkovie s. r. 

'182. • ' 

Izprememba v vojaški tarifi/ 
Gospod minister za promet je s svojim odtokom 

M. P. št. Ì6.359/30 odobril, da se točka »L< odstavka B. 
L vojaške tarife z dne i . decembra 1926. (točka 14 
člena 4. vojaške tarife, objavljene v »Službenem vo
jaškem listu« št. 2. iz L 1929.) izpremeni in se glasi: 

»Kandidati za oficirske, podoficirske ali podobne, 
strokovne šole, ko so pozvani radi polaganja sprejem
nega izpita, za vožnjo od kraja njihov.ega bivališča do 
kraja polaganja izpita in nazaj, potem'kandidati, ki BO 
z uspehom položili izpit, ko vstopajo v Solo, za vožnjo 
od kraja njihovega bivališča do kraja Sole.< 

* »Služtiene novjne Kraljevine 'Jugoslavïfëc i Ше' 
22, septembra 1)930,, št, 2ie/LXXyi/4?6Y 

h+m K № У '• 
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183. 

V zmislu 81. 34. zakona o banski upravi z dne 7. no
vembra 1929. predpisujem te-le 

Izpremembe in dopolnitve. 
v pravilih o opravljanju državnega strokov
nega izpita uradnikov ministrstva za trgovino 

in industrijo*. 
1. V uvodnem stavku pred naslovom ter po besedah 

>ostalih državnih uslužbencih« se postavljajo besede: >in 
čl. 34. zakona o banski upravk. 

2. V 51. 8. po besedah: >uradne posle« se postavljajo 
besede: >konceptnih, oziroma kónceptno pomožnih, stro
kovnih ali«. 

8. V 61. 11. Je po besedi: »kategorije« postaviti bese
de: >kjer so«. 
: 4. V 61. 12. v prvem odstavku se po Številki: >I.« po
stavljata beseda in številka: »in II.<; 

V tretjem odstavku istega Člena se na mesto besed: 
. »praktičnega primera, ki ga« postavljajo besede >dveh 
praktičnih primerov, ki ju« in na koncu istega odstavka 
se postavlja namesto pike (.) vejica (,) in dodaja stavek 
>in ki se dajo kandidatu na dan pismenega izpita«; 

V četrtem odstavku istega ölena se po besedi: »naj
dalje« postavljajo besede: »za kandidate I. kategorije 
Sest ur, za kandidate II. kategorije pa«; 

Po tem četrtem odetavku prideta nova odstavka, ki 
se glasita: . 

»Pismeni izpit se dela pod nadzorstvom enega člana 
izpraševalne ^komisije. 

Kandidatu se dajo pri izdelavi pismene naloge na 
razpolaganje službene zbirke zakonov in predpisov.« 

V zadnjem odstavku tega ölena se črta na koncu 
pika (.) in.se dodajo j^besede: »in opravlja se prvi dan 
po pismenem izpitu.« 

5. Drugi odstavek čl. 16. se izpreminja in se glasi: 
>UpiU se opravljajo v maju in novembru«. 

6. Člen 18. se izpreminja in se glasi: »Izpiti se 
, opravljajo v ministrstvu za trgovino in industri jo.oziroma 
Pri banskih upravah pred komisijo, ki jo določi minister 
*a trgovino in industrijo, oziroma ban. 

Kandidat dela izpit praviloma pred komisijo, pri
stojno za področje, v katerem je služil na dan, ko je 
vložil proSnJo. za pripustitev k'izpitu. Kandidati uradniki 
ministrstva delajo izpit pred komisijo v ministrstvu.« 

Na komm tega Clena.se dodaja nov odstavek, ki se 
glasi: 

»Na. izp.it uradnikov I. kategorije iz svojega respra 
pri kraljevskih, banskih upravah pošlje minister za tr
govino, in Industrijo BVöJega odposlanca, ki lahko so
deluje pri izpraSevànju, zaradi česar obveBčaJo banske 
uprave ministrstvo pravočasno o dnevu opravljanja it-
P«òyvc ; s ' . v-' .. . 

i. V 81. 19. se po besedah: »postavlja minister« 
postavljata besedi: »oziroma ban« in se na koncu do
dajajo, besede: »oziroma v službenem listu banske 
Vprevec. 

'8. V 81. 20. v odstavku pod a)' se po Številki »III< 
postavljajo besedo': »Kjer so kandidati III. kategorije«, 

• »Službene novine kraljevine Jugoslavije« e dne 
10. maja 1980., «t. 108/XXXIX. - Prvotna pravila glej y 
ÜM4nem li»tu s dai 28. maja 1825« It, 102/40, 

' ' '• L . • - , À • ' * - . . . • • • i n . " • « • • - • • v • 

na koncu pa se dodajo besede: »oziroma banske 
uprave«. 

Po odstavku pod b) istega člena pride nov odsta
vek, ki se glasi: 

»V komisijo pri banskih upravah pridejo tudi u-
ràdniki stroke, iz katere se opravlja izpit.« 

9. V čl. 21: se namesto besede: administrativnega« 
postavlja beseda: »občega« in na koncu dodajajo be
sede: »oziroma banske uprave«. 

10. V čl. 23. se na koncu prvega odstavka dodajajo 
besede: »oziroma banski upravi«. 

V drugem odstavku istega člena se namesto besed: 
»administrativni oddelek« postavijo besede: »minister, 
oziroma ban«. , , 

11. V čl. 25. se na koncu prvega odstavka dodaja 
stavek: »Prerls tega zapisnika se vpiše v delovodni za
pisnik«. 
. 12. V 61. 26. se beseda: »administrativnemu« nado

mešča z besedo: »občemu«, na koncu pa. se dodajajo 
besede: »oziroma banske uprave«. 

18. 01. 27. se izpreminja in se glasi: »Ako je kandi
dat opravil izpit, vpiše obči oddelek ministrstva za trgo
vino in industrijo odločbo komisije v uslužbenski list in 
personalno knjigo, pri banskih upravah pa razen tega 
obvesti o tem ministrstvo za trgovino in industrijo, kjer 
je drugi izvod kandidatovega uslužbenskega lista, da se 
vpiše odločba komisije v izvod uslužbenskega lista in v 
personalno knjigo, ki sta v ministrstvu. 

Na kandidatovo zahtevo izda ministrstvo, oziroma 
banska uprava potrdilo o rezultatu izpita brez označbe, 
ali je izpit reden ali ponoven.« \ 

V Beogradu, dne 8. aprila 1930.1, št. 1079/o." 
Minister 

za trgovino in industrijo: 
Juraj Demetrovid s. r. 

Razne objave iz „Službenih 
novin". 

Številka 208 z dne 12. Beptembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 21. avgusta 

1030.: Postavljeni BO za sodnike apelacijskoga aodišča 
pri višjem deželnem sodišču y Izubijani v dosedanji sku
pini in kategoriji K e r š i č P e t e r in dr. S t u h e c 
A n t o n , sodnika okrožnega sodišča v 8. skupini L.ka
tegorije pri deželnem sodišču v Ljubljani. 

Ukaz: Njegovega Veličanstva z dne 21. avgusta 1980.: 
Postavljen je za starešino okrajnega sodišča v Maren-
bergu Čer 'ček J a n k o , sodnik okrajnega sodišča v 
Metliki v Б. skupini I. kategorije. 

Odlok predsednika ministrskega.sveta in ministra 
za notranje posle z dne 16. avgusta 193Q.: .Postavljen Je 
po potrebi službe za višjega pristava pri sreskem načel-
stvu v LaSkem, v 7. skupini I. kategorije dr, O r o ž e n 
J o s i p , višji prietav v isti skupini in kategoriji pri 
sreskem načelstvu v. braniku. 

. Odlok ministra za prosveto z dne ,20. avgusta 1930.: 
'Ш osnovi člena 8, zakona o ustanovitvi Sokola kraljevi
ne Jugoslavije in v soglasju s predsednikom ministrske
ga sveta Je odpu&čen na lastno prošnjo fz službe načelni
ka Sokolske ayeze kraljevine Jugoslavije dr, M u f n i k 
У Lk t o r, пд njegovo mesto pa Je imenovan za načelni-

EL" 
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ka B a j ž e l j I v a n , profesor telovadbe na učiteljišču 
v Ljubljani. 

Številka 209 z dne 13. septembra 1930.: 
Odlok ministra pravde z dne 17. avgusta 1930.: Na

predoval je za kanclista 1. skupine III. kategorije pri 
okrajnem sodišču v Kastvu M r a k A n t o n , doslej v 3. 
skupini II. kategorije. 

Številka 210 z dne 15. septembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 21. avgusta 

1930.: Napredovali so: v 4. a skupino I. kategorije dr. 
S t u l a r J o s i p , starešina okrajnega sodišča v Radov
ljici, doslej v 4. skupini I. kategorije; v 4. skupino I. ka
tegorije: B r e Č k o F r a n e , sodnik okrožnega sodišča 
v 5. skupini I. kategorije v Celju; Z u p a n č i č G i l 
b e r t , starešina okrajnega sodišča 5. skupine I. katego
rije na Brdu; T r a t n i k I v a n , sodnik okrajnega so
dišča 5. skupine I. kategorije v Laškem; v 5. skupino. I. 
kategorije: P e n s a P a v e l , sodnik okrajnega sodišča 
6. skupine I. kategorije v Starem gradu; S l a b e 
F r a n c , sodnik okrajnega sodišča 6. skupine I. katego
rije na Vranskem, in S c h w e i g e r S t a n k o , sodnik 
okrajnega sodišča 6. skupine I. kategorije v Gornji Rad
goni. 

Ukaz Njegovega Veličanstva z dne 30. avgusta 1930.: 
Odlikovan je z redom Svetega Save 3. vrste Z b r i z a j 
I v a n , upokojeni tehnični inšpektor pri tehničnem od
delku banske uprave v Ljubljani. 

Številka 211 z dne 16. septembra 1930.: 
Prepoved izvažanja sladkovodnih rakov. Minister za 

poljedelstvo je z odlokom z dne 29. julija 1930., štev. 
44.466ДИ. a), v soglasju s predsednikom ministrskega 
sveta z dne 11. avgusta 1930., št. 2614, odločil: 

1. da se prepove izvoz sladkovodnih rakov iz naše 
države; 

2. da se prepove lov na rake v dobi ploditve, in 
sicer za samice od 15. oktobra do julija, za samce pa 
od 15. oktobra do 1. januarja; 

3. da se prepove lov na rake, katerih telesna dol
žina, merjena od konca repa do vrha glave, znaša manj 
nego 9 centimetrov; 

4. da se prepove lov na rake v vodah, kjer so raki 
izginili, a se v njih sedaj vrši zaploditev, in to v vseh 
primerih, kjer smatrajo banske uprave to za potrebno. 

Te prepovedi veljajo do nadaljnje odredbe. 
Oprostitev plačevanja takse. Ministrstvo za finance 

fe na podstavi člena 5., t. 5., zakona o taksah s svojim 
odlokom z dne 13. avgusta 1930., št. 58.899, oprostilo 
aeroklub >Naša krila< v Mariboru plačevanja takse po 
T. br. 1. taksne tarife za vse na državna oblastva na
slovljene vloge in prošnje, izvzemši one v civilnoprav
nem postopku. 

Številka 212 z dne 17. septembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. avgu

sta 1930.: Postavljena sta po potrebi službe? za davčnega 
inšpektorja v 1. skupini II. kategorije pri davčni upravi 
v Celju: S t a n i č J a n k o , davčni inspektor v isti 
skupini in kategoriji pri davčni upravi v Brežicah; za 
davčnega kontrolorja v 2. skupini II. kategorije pri 
davčni upravi v Brežicah G r a h K a r e l , davčni kon
trolor v isti skupini in kategoriji pri davčni upravi v 
Celju. 

Odlok" ministrstva za gradbe z dne 4. septembra 

1930.: Premeščeni so na lastno prošnjo: k p. t. uradu v 
Ljubljani 6: K u š a r V i d a , p. t. uradnica 3. skupine 
II. kategorije pri p. t. uradu v Radovljici; k p. t. uradu 
v Radovljici: P r a z n i k M a r i j a , p. t. uradnica 4. 
skupine II. kategorije pri p. t. uradu v Slovenski Bi
strici; k p. t. uradu v Slovenski Bistrici: P e t r o v i č 
N i k o l a j , p. t. uradnik 3. skupine II. kategorije pri 
p. t. uradu v Murski Soboti. 

Številka 214 z dne 19. septembra 1930.: 
Odlok ministrstva za trgovino in industrijo z dne 

2. septembra 1930.: Premeščeni so na lastno prošnjo in 
v istem svojstvu: U ž n i k R u d o l f , strokovni učitelj 
2. skupine III. kategorije na državni puškarski šoli v 
Kranju, na državno strokovno obrtno šolo srednje teh
nične šole v Ljubljani; S p a s o j e v i č P e r o , stro
kovni učitelj 2. skupine III. kategorije na „državni pu
škarski šoli v Kranju na državno strokovno obrtno šolo 
srednje tehnične šole v Ljubljani; R a v n i k J a n k o , 
strokovni učitelj 3. skupine. III. kategorije in začasni 
upravnik državne puškarske šole v Kranju, na državno 
puškarsko šolo v Užicah in Č o p A n t o n , strokovni 
učitelj 3.'skupine III. kategorije na državni puškarski 
šoli v Kranju, na državno puškarsko šolo .v Užicah. 

Številka 215 z dne 20. septembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 2. septem

bra 1930.: Postavljen je po potrebi službe: za višjega 
gozdarskega svetnika v 4. skupini I. kategorije in za
časnega upravnika gozdarske šole v Mariboru Z i e r n -
f e l d Z m a g o , višji gozdarski svetnik v 4. skupini 
I. kategorije pri gozdnem odseku kraljevske banske 
uprave v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. avgu
sta 1930.: Postavljen je za podgozdarja v 1. skupini 
III. kategorije pri gozdni upravi v Kranjski gori M e r -
š o 1 j V i n k o , podgozdar v isti skupim in kategoriji 
pri gozdni upravi v Bohinjski Bistrici., 

Številka 216 z dne 22. septembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. avgu

sta 1930.: Odlikovani so: z redom Belega orla IV. vrste: 
inž. R u s t j a J o s i p , dvorni svetnik in upokojeni 
gozdarski ravnatelj v Ljubljani; z redom Belega orla 
V. vrste: dr. Š e r k o A l f r e d , rektor univerze kralja 
Aleksandra I. 'v Ljubljani; dr. Z i .v ic A n t o n , šef 
gozdnega odseka pri kraljevski baÀki upravi Dravske 
banovine v Ljubljani; dr. D u l a r M i l a n , ravnatelj 
velesejma v Ljubljani; dr. B e v k S t a n i s l a v , , upo
kojeni prosvetni šef v'Ljubljani; z redom sv.. Save 
III. vrste: inž. B o ž i č C v e t k o , ravnatelj gozdnega 
ravnateljstva v Ljubljani; z redom sv. Save 'IV. vrste: 
inž. Š t r a n c e r A l o j z i j , gozdni nadsvetnik pri 
kraljevski banski upravi Dravske banovine; dr. P 1 e s s 
I v a n , tajnik Zbornice za trgovino, obrt in industrijo 
v Ljubljani; z redom sv. Save V. vrste: inž. U r b a s 
J a n k o , gozdarski nadsvetnik in sreski gozdarski re
ferent v Mariboru*, inž. L e v i č n i k J o s i p , gozdar
ski nadsvetnik pri gozdnem ravnateljstvu v Ljubljani; 
inž. O b e r e i g n e r E m i l , gozdarski nadsvetnik pri 
kraljevski banski upravi Dravske banovine v LJubljani; 
inž. N o v a k V i k t o r , gozdarski ' svetnik in sreski 
gozdarski referent v Ljubljani; inž. T a v č a r K a r e l , 
gozdarski nadsvetnik pri kraljevski banski upravi Drav
ske banovine v Ljubljani; Z u p a n I v a n , ravnatelj 
dohodarinskega urada v Ljubljani 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: nien predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert v LJubljani. 
Tlaka in zalaga; Tiskarna >Merkur< s Ljubljenk eden eredstâvnik: Otmar Michâlek y LJubljani, \ ' 
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184. Zakon o vojaški obrtni šoli. 
V S E B I N A : 

186. Pravilnik o prijavljanju do vršitve začetega splava. — Razne objave iz »Službenih novin«. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

184. 

Mi 

Aleksander I., 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo na predlog Našega ministra za vojsko in 
mornarico in na osnovi Siena 3. zakona p ustrojstvu voj
ake in mornarice sledečo 

Uredbo 
o vojaški obrtni šoli.* 

t. Splošne odredbe: 

Člen 1. 

Vojaška obrtna šola ima nalogo, da pripravka obrt-
n2Ški_kader in izpopoLnjuje_yojsko s strokovnim, stare-' 
šinskdm, delovnim ш upravnim osebjem. 

Člen 2. 

Vojaška obrtna _|ola tvori sestavni del artilerijsko-
tebjučnega .zavoda~in je v komandnem, učnem in disci-
plinskein""pbgïedu neposredno podrejena, upravniku arti-
lerijsko-tehndcnega zavoda. 

Člen 3. 
. i 

Vojaška obrtna šola deluje kot upravni organ 3. stpp-
ûje; oskrbuje pa jo arialerijsko-tehnični zavod. 

* >Službene novine, kraljevine Jugoslavije« z dne 
10. septembra 1930., št. 206/LXXII/436. 

2. Ustrojstvo in uprava Sole. 

CM 4 

Formacijsko ustrojstvo vojaške obrtne šole se pred. 
pisuje z uredbo o formaciji vojske v.mirnem času. 

Ustroj vojaške obrtne šole je trajen in začasen. Traja! 
ustroj tvori uprava z vsemi svojimi iistanovami, začasni 
ustroj pa tvorijo gojenci. 

Člen 6. 

Upravnik vojaške obrtne šole je artilerijski castndK 
s činom, predvidenim v formaciji. " 

Upravnik šole ima pravice in oblast poveljnika polka. 
Dolžnosti upravnika so: 
a) da ocenja vse starešine, ki so mu neposredno 

podrejeni; 
b) da upravlja po določbah zakona in pravd! vee 

zavod; 
c) da vrši nadzorstvo nad delom vseh svojih orga

nov; 

č) da vodi vse posle, M se nanašajo na pouk, vzgojo 
in vzdrževanje gojencev; 

d) odgiovoren je za.splošni uspeh v šoli. 
7 

A 
Člen 6. 

adjutant je častnik s činom, predvidenim v foiv 
maciji., 

Adjutant zavzema položaj ter ima pravice in oblast 
svojega čina. 

Adjutant ima iste dolžnosti, kot jih imajo adjutamti 
artilerijskih in pehotnih polkov. On je hkrati tudi poslo
vodja šolskega in delovnega sveta, toda nima pravice do 
glasovanja. 

Ölen 7. 

Razredniki so častniki s činom, predvidenim v for
maciji. 

Razredniki imajo pravice in oblast poveljnika čete. 
Dolžnosti razrednikov so: 
a) da- svoje gojence pravilno vzgajajo v vojaškem 

in narodnem duhu ter da posvečajo pažnjo zlasti njihovi 
moralni vzeoji; 



— 404 — 

b) da proučujejo svoje- gojence, njih osebne in zna
čajne lastnosti s tem, da vodijo tekom pouka zapiske o 
vsakem gojencu in izrekajo na podlagi teh z upravnikom 
šole oceno o obnašanju gojencev; 

c) da kot neposredni starešine pomagajo upravniku 
Sòie in vodijo celokupno skrb in nadzorstvo nad gojenci 
glede' oskrbovanja; 

č) da opravljajo v svojih razredih vso notranjo 
Službo; 

d) da vodijo imenik, poslovni dnevnik in glavni ka
talog ter izdajajo gojencem dnevnice po plačilnem se
znamu; 

e) da izračunajo uspeh svojih gojencev po razredih 
in na kancu tečajev za pomočnike, odnosno mojstre, 

Člen 8. 

Upravitelj opreme je vojaški pisar s činom, predvi
đenim v formaciji 

Upravitelj opreme ima iste dolžnosti kot upravitelj 
polkovnega skladišča s to razliko, da izdaja celokupno 
opravo neposredno gojencem, On je istočasno tudi upra
vitelj šolske knjižnice. 

Člen 9. 
Blagajnik je intendantski častnik s činom, predvide

nim v formaciji. 
Blagajnik ima iste dolžnosti kot jih imajo blagajniki 

pehotnih in artilerijskih polkov. "' / 

Člen 10. 

" Za nadzorstvo ter vzdrževanj reda in snage v šolskem 
poslopju, za nadziranje, da učitelji točno prihajajo in da 
ee držijo učnih ur, za oskrbovanje gojencev s predmeti, ki 
se izdelujejo v šoli, kakor tudi za oskrbovanje. učilnic z 
raznimi šolskimi potrebščinami in učnimi pripomočki se, 
dodeli upravniku šole tudi nadzornik, ki ga določi uprav
nik arMlerijsko-tehničnega zavoda iz mojstrov, ki so do
vršili to šolo. Poleg tega vrši nadzornik tudi druge pisar
niške posle, ki mu jih odredi upravnik šole in vodi glavni 
katalog gojencev po razredih. 

Člen IL 

Učno osebje je stalno in honorarno. Stalni učitelji za 
Izključno vojaške predmete so častniki iz šole. Honorarno 
osebje se jemlje prvenstveno iz artilerijsko-tehničnega za
voda, in šele, če teh primanjkuje, iz vrst civilnega prebi
valstva. 

Vse honorarno osebje se izbira po objavljenem raz
pisu uprave artilerijsko-tehničnega zavoda. 

Učitelje izbira šolski šef na osnovi učne in znanstvene 
reputacije in po predloženih dokumentih-diplomah, od
nosno znanstvenih in strokovnih delih. 

Honorarno osebje namešča minister za vojsko in mor
narico na predlog upravnika artilerijsko-tehničnega za
voda in na osnovi sklepa šolskega sveta. 

Dolžnosti učiteljev teoretskega pouka so: 
a) da pravočasno izdelajo spored predavanj iz svojih 

predmetov, kakor tudi da napišejo, če slučajno ni učnih 
knjig, svoja predavanja in jih dajo pregledati upravniku 
Sole; 

b) da pazljivo sledijo delu, marljivosti in uspehu vsa
kega gojenca v pouku in da stavijo upravniku šole po
trebne predloge glede onih učencev, ki niso marijM; 

c) da tekom šolskega leta izprašujejo in ocenjajo vsa
kega gojenca v svojem predmetu; 

č) da predlagajo upravniku šole nakup knjig, ma
teriala, orodja, modelov in ostalih sredstev, ki so potrebna 
za uspešno vršenje pouka; 

d) da izkoristijo poleg znanstvenega vzgajanja gojen
cev vsako priložnost in vsak povod za korektivni pouk in 
vzgojo gojencev; 

e) odgovorni so upravniku šole za uspeh iz svojega 
predmeta. 

Člen 12. 

Za obrtni pouk — izobraževanje gojencev v rokodel
stvu — se ne bodo določali posebni učitelji, temveč se bo 
za to uporabljalo delovno osebje artilerijsko-tehničnega 
zavoda. 

Za pravilno poučevanje gojencev v rokodelstvu so 
odgovorni v prvi vrsti nadzorniki dotičnih delavnic in 
upravniki oddelkov, ki to poučevanje urejajo in nadzo
rujejo. Oni so tudi odgovorni za njih' obnašanje za zapo
slitve v delavnicah. 

Dolžnost delovnega osebja glede poučevanja gojen
cev v rokodestvu je, da se vzgoji v določenem času iz 
vsakega učenca sposoben in v vsakem pogledu izvrsten 
rokodelec. 

Clem 13. 

Pomožno osebje v šoli tvorijo: pisarji, strojepisci in 
ostalo osebje, predvideno v formaciji. 

To osebje sprejema in mu določa prejemke upravnik 
artilerijsko-tehničnega zavoda na predlog upravnika šole. 

8. šolski in delovni svet. 

Člen 14. 

Vojaška obrtna šola ima šolski in delovni svet. 
Šolski svet tvorijo: 
Upravnik šole kot predsednik in vsi učitelji teoret

skega pouka kot člani. 
Solski svet je pristojen? 
a) da rešuje vprašanja iz področja teoretskega pouka, 

kolikor zahteva reševanje teh vprašanj vsestranski pre
udarek šolskega sveta; 

b) da izdeluje učni načrt in spored teoretskega 
pouka; 

c) da izbira in predHaga za nameščenje posamezne 
učitelje za teoretski pouk, kakor rudi da stavlja predloge 
za njihov odpust iz službe; 

č) da načelno odloča v vseh vprašanjih, ki. se tičejo 
splošnega izobraževanja in vzgajanja gojencev; 

d) da proučuje sploh vsa vprašanja večje važnosti, ki 
bi koristno vplivala na napredek šole in njenega dela; 

e) da odločuje p nagradah za odlične učence in o 
ukrepih za izboljšanje onih, ki ne izkazujejo dobrega 
uspeha; 

f) da sestavlja spored za posamezne izpite in način 
njih polaganja. 

Šolski svet je sklepčen, če je pri. seji navzoča najmanj 
polovica članov. Sklepa se z večino glasov, v primeru pa, 
da so glasovi enaki, se smatra za sprejetega oni sklep, za 
katerega je glasoval predsednik sveta'. 

0 delu seje se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi na
vzoči člani. 

Sklepi šolskega sveta postanejo izvrsni, ko jih odobri 
upravnik arfflerijako-tohinilžaega zavoda, 

v;£j 



— 405 — 

Delovni svet tvorijo: 
. , Upravnik šol© kot predsednik in vsi upravniki od

delkov z nadzorniki artilerijsko-tehničnega zavoda kot 
âland. 

V pristojnost delovnega sveta spadajo reševanja raz
nih vprašanj iz področja rokodelskega pouka, ki po svoji 
naravi zahtevajo, razpravljanje in strokovno oceno delov
nega osebja. 

Ta svet se sklicuje p- potrebi in sklepa na isti način 
kot šolski svet. 

0 poteku sej delovnega sveta se vodi zapisnik, ki 
ga podpišejo vsi navzoči člani. 

Sklepi delovnega sveta postanejo izvršni, ko jih 
odobri upravnik artilerijsko-tehničnega zavoda. • 

4. Sprejemanje gojencev v šolo. 

Člen 15. 

Minister za vojsko in mornarico odloča vsako leto 
na predlog upravnika artilerijsko-tehničnega zavoda ter 
P,o potrebi in proračunski, možnosti, koliko gojencev se 
sprejme v lolo. 

Koliko iz sprejetih učencev so določi za eno ali 
drugo rokodelstvo, odloča minister za vojsko in mor
narico po splošni in začasni potrebi na predlog uprav
nika artilerijsko-tehničnega zavoda. 

Č l e n 1 6 . • •'• 

V vojaško obrtno šolo se sprejemajo kot gojenci 
dečki, ki prihajajo iz osnovnih ali srednjih šol ali iz 
takšnega rokodelstva,' ki""sïf se gâ učili skozi krajšo 
dobo — po natečaju, ki ga razpisuje v smislu te uredbe 
upravnik artilerijsko-tehničnega zavoda v začetku me
seca junija. 

Razpis se objavlja v »Službenih novinah«, »Službe
nem vojnem listu« in po potrebi tudi v dnevnem ča
sopisju. 

Člen 17. 

Kandidati morajo ustrezati sledečim pogojem: 
a) da so državljani kraljevine Jugoslavije, kar mo

rajo dokazati s potrdilom občine. 
b) da so najmanj 12 in največ 15 let stari, kar mo-

fajo dokazati s krstnim listom. Za osnovo računanju se 
jemlje polno leto, v katerem se priglaša kandidat. 

c) da so dovršili najmanj z .zelo dobrim uspehom 
Pggovno šolo ali z dobrim uspehom kakšen razred sred-
n j e ï l i višje osnovne šole, kar morajo dokazati s šoN 
8kim izpričevalom. 
''••'• Od kandidatov se zahteva, da prihajajo neposredno 
fe šole, ali da so prebili, zunaj šole največ eno leto od 
ineva zglasitve. 

•. .. б) da so dostojnega vedenja, kar morajo dokazati 
e šolskim izpriceyalom, Če prihajajo neposredno iz šole. 
Kandidati, ki ne,prihajajo neposredno iz šole, morajo 
dokazati z izpričevalom občine, kje so prebili čas od 
•dovršitve Sole do natečaja in kako so se med tem ob
našali; 

4) da imajo odobrenje staršev ali varuhov, da smejo 
vstopiti v šolo; odobrenje mora biti potrjeno od oblasti; 

. , џ) da predložijo pbveznp izjavo, da sprejemajo vse 
pogoje in posledice, predpisane s to uredbo, kakor tudi 

;J8e-spremembe, ki bi utegnile, nastopiti. To obvezno 
«Javo odobrijo starši ali varuhi, občinska oblast pa jo 
Ç o t r 4 i i • • ' •'•'••'••••• " - - - ; • • < * • • • ' • • • 

f) poleg dokumentov morajo priložiti kandidati tu
di ubožno izpričevalo. 

Člen 18 

j ^ Kandidati za sprejem v šolo predlagajo svoje pro-
! šnje neposredno upravniku obrtne šole; 

V svojeročno napisani prošnji za sprejem izjavljajo 
kandidati: da sprejemajo vse pogoje, predpisane y tej 
uredbi, kakor tudi vse spremembe, ki bi utegnile na
stopiti; k prošnji pa prilagajo vsë potrebne listine 

Člen 19. 

Prijave in listine, ki rie ustrezajo pogojem, vrača 
upravnik šole kandidatom. , 

Člen 20. 

Kandidati, ki so izpolnili pogoje, se morajo pod
vreči pred vstopom v šolo zdravniško-komisijskemu, 
pregledu. 

Predsednik "te komisije je upravnik šole," člani, pa 
so: en razrednik, šolski zdravnik in še en zdravnik, 
ki ga določi poveljnik mesta. Onim kandidato;n, ki bodo 
na pregledu proglašeni za nesposobne, vrne upravnik 
šole takoj listine. 

Člen 21. 

Vsi kandidati, ki bodo na zdravniško komisijskem 
pregledu proglašeni za sposobne, polagajo pred komisijo 
sprejemni izpit iz: srbo-hrvatskega jezika, računanja in 
pisanja po sporedu iz 4. razreda osnovne šole. Za iz-
praševatelje še določajo šolski učitelji, predseduje pa 
upravnik šole ali njegov namestnik. Najnižja zadostna 
ocena na izpitu je (3) tri. Sprejemnega izpita se opro-
ščajo oni kandidati, ki so dovršili dva ali tri razrede 
srednjih šol z лајтапј zelo dobrim uspehom (4) in 
prihajajo neposredno iz Šole. Onim kandidatom, ki: do
bijo na izpitu pa tudi samo eno slabo oceno, se' takoj 
vrnejo listine. 

Člen 22. 

Kandidati, ki so dovršili 4 razrede srednje iole i 
najmanj dobrim uspehom (3), se smejo sprejeti V 2. raz
red. O tem odloča upravnik artilerijsko tehničneaa 
zavoda. 

Člen 23. 

Na osnovi zdravniško-komisijske ocene in polože
nega sprejemnega izpita odloča upravnik zavoda, kateri 
iz kandidatov se bodo sprejeli za gojence. 

Ce je kandidatov več nego je potrebno, tedaj imajo 
p r i sprejemanju prednost oni, ki imajo boljšo šolsko, 
moralno in zdravstveno kvalifikacijo, pri Čemur naj se 
pazi, da se sprejmejo prvenstveno vojne sirote, ottc-ci 
invalidov in siromašnih delavcev. 

Seznam kandidatov, ći naj se sprejmejo v mejah 
določenega števila, odpošlje upravnik šole takoj uprav
niku, artilerijsko-tehničnega zavoda, da odloči o spre;-
jemu v vojaško obrtno šolo. 

Zavrnjenim kandidatom se vračajo njihove listine. 

Člen 24. 

.. Definitivno sprejete, kandidate zadrži upravnik v 
šoli, in jih razdeli, s ,Člani delovnega sveta po.rokodel» ' 
stvih ter odpošlje njih .seznam upravnikom, oddejko» 
artilerijsko-tehničnega zavoda. 
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S. Pouk т šoli. 

Člen 25. 

Pouk v šoli traja 6 let in je razdeljen v dva tečaja: 
za pomočnike in mojstre. Tečaj za pomočnike traja 
4 leta in obsega 1., 2., 3. in 4. razred, tečaj za mojstre 
pa 2 leti in obsega 5. in 6. razfed. 

Gojenci 1., 2., 3. in 4. razreda se imenujejo v a 
jenci«, gojenci 5. i n 6. razreda pa >pomočnikk. 

Razredi se delijo po številu gojencev v oddelke. 
Oddelek ne sme imeti več nego 50 gojencev. 

Gojenci, ki stopijo v enem in istem letu v vojaško 
obrtno šolo, tvorijo letnik, ki nosi ono številko, ki 
nastane z nadaljevanjem štetja dosedanjih letnikov go
jencev vojaške obrtne4 šole. 

Vsako šolsko leto pričenja 1. septembra, zaključuje 
pa se 31. avgusta. 

Predavanja v šoli trajajo v 4. in 6. razredu do 
konca maja, v ostalih razredih pa do 10. junija. 

Člen 26. 
-J 

Predmeti teoretičnega pouka se delijo v dva dela: 
a) skupina splošnih predmetov; in 
b) skupina strokovnih predmetov. 
To razdelitev izvaja minister za vojsko in morna

rico na predlog upravnika artilerijsko-tehničnega za
voda. 

Člen 27. 

Pouk v vojaški obrtni šoli je teoretičen in prak
tičen. 

Teoretičen pouk se vrši v šoli, praktičen pa v delav
nicah artilerijsko-tehničnega zavoda. Oba dela pouka se 
vršita istočasno. * 

Člen 28. 

Splošni učni načrt in spored za vršenje pouka v 
vojaški obrtni šoli predpisuje načelnik artilerijsko-teh
ničnega oddelka v ministrstvu za vojsko in mornarico 
na predlog upravnika artilerijsko-tehničnega zavoda. 

Na osnovi tega splošnega načrta izdela šolski svet 
podroben spored, ki ga odobri na predlog upravnika 
artilerijsko-tehničnega zavoda minister za vojsko in 
mornarico. 

6. Ocenjevanje uspehov. 

Člen 29. 

Tekom šolskega leta izprašujejo učitelji ustmeno in 
pismeno, pregledujejo praktična dela gojencev in jih 
ocenjujejo. 

Uspeh gojencev se ocenjuje dvakrat v letu: uspeh 
y semestru koncem januarja in po končanem pouku. 

Letni uspeh na osnovi uspehov v semestrih se do
loča koncem meseca junija. 

Koncem vsakega semestra se ocene ugotavljajo in 
vpisujejo v dnevnik, da lahko razredniki pravočasno 
ukrenejo vse potrebno za poboljšanje nemarnih gojencev. 

uspehe v semestrih in šolskem letu določata: 
za teoretični pouk šolski, za praktični pa delovni 

ewet. 
Obnašanje in vedenje gojencev ocenjuje upravnik 

šole skupno z razredniki, ki upoštevajo tudi opazke 
upravnikov oddelkov posameznih delavnic in njihovih 
nadzornikov, o vedenju gojencev, - , 

Člen 30. 

Ocene uspehov gojencev tekom učnega tečaja in pri 
izpitih se klasificirajo z-redi 1 do 5. 

Najmanjša zadostna ocena za obe skupini pred
metov je 3. 

Ocene iz obnašanja in vedenja se klasificirajo s: 
Vzorno (5) 
Zelo dobro (4) 
dobro (3) 
slabo (2) 

Uspeh je: 
Odličen: če doseže gojenec najmanj Vio maksimalne 

vsote s tem, da ne sme imeti v strokovnih predmetih 
niti ene ocene, ki bi bila manjša nego 4. 

Zelo dober: če ima 7До maksimalne vsote. 
Dober: če znaša najnižja ocena v vseh predmetih 3. 
Manj nego dobra ocena iz kateregakoli predmeta' 

pomeni slab ali jiezadosten uspeh. 
Na isti način se klasificira uspeh gojencev v roko

delskem pouku. Najnižja zadostna ocena v rokodelstvu 
je (3) tri. 

Določanje uspeha gojencev v tečajih in določanje 
reda se vršita na sledeči način: 

a) v tečaju za pomočnike se izračunajo vsote ocen 
iz vseh predmetov v 1. do 4. razredu, pri čemur se 
računata tudi obnašanje in vsota ocen pri nižjem tečaj
nem izpitu. Iz teh petih vsot ocen se ugotovi splošna 
vsota tečaja za pomočnike. Po tako izračunani splošni' 
vsoti in njenem razmerju do maksimalne vsote se oceni 
uspeh vsakega posameznega gojenca, po velikosti splošne 
vsote pa se določa gojencem red. 

b) v tečaju za mojstre je postopek podoben onemu, 
navedenemu za pomočniški tečaj s to razliko,4 da se 
ugotovi splošna vsota iz vsot ocen v 5. in 6. razredu in 
pri zaključnem tečajnem izpitu. 

Člen'31. 

Gojenci, katerih letni uspeh v posameznih pred
metih bo neocenjen ali slab v največ treh predmetih, 
bodo polagali razredni izpit iz dotičnih predmetov. 

Razredni izpiti so ustmeni in se polagajo v drugi 
polovici meseca avgusta. , 

Razrednih izpitov ni mogoče ponavljati, vendar pa 
smejo oni gojenci, ki niso bili ocenjeni tekom leta in 
padejo pri razrednem izpitu iz enega, dveh ali treh 
predmetov, ponoviti izpit najpozneje do konca septem
bra. Tekom tega časa posečajo taki gojenci redna pre
davanja starejšega razreda, toda vodijo se še vedno v 
seznamu njihovega dotedanjega razreda. Ce položijo 
izpit, pa se prevedejo definitivno v starejši razred. Oni, 
ki padejo pri izpitu, se odpustijo iz šole in prevedejo v 
delavnico, če to zaslužijo. 

r Člen 32. ' : 

Vsi gojenci, ki bodo imeli dober letni uspeh, pre
idejo v starejši razred — odnosno se pripustijo se tečaj
nim izpitom. 

Isto tako preidejo v starejši razred tudi oni gojenci, 
ki položijo razredni izpit. ' 

Oni gojenci pa, ki ob koncu leta pokažejo slab 
uspeh iz štirih ali več predmetov ali padejo pri raz
rednem izpitu tudi samo iz enega predmeta, se odpu
stijo iz šole in prevedejo v delavnico kot vajenci (pomoč-
niki)j če so lepega obnašanja in dobri rokodelci. 
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Člen 33. 

Gojenci 4. in 6. razreda polagajo po uspešnem do
končanju teh razredov tečajne izpite. 

Gojenci 4. razreda polagajo nižji tečajni izpit, go
jenci 6. razreda pa polagajo zaključni tečajni izpit. Ti 
izpiti se polagajo v juniju — odnosno v drugi polovici 
avgusta. 

Tečajni izpiti so pismeni in ustmeni. Najprej se 
polaga pismeni, nato pa ustmeni izpit. K ustmenem 
izpitu se pripuščajo vsi gojenci brez ozira na oceno pri 
pismenem izpitu, vendar pa upliva ta ocena na splošno 
oceno v dotičnem predmetu. 

Oni gojenci, ki položijo vse pismene izpite z odlič
nim uspehom, se oproščajo ustmenih izpitov iz dotičnih 
predmetov, toda iz ostalih predmetov, kjer je samo ust
meni izpit, polagajo izpit kot vsi drugi. 

Tečajni izpit iz rokodelstva se bo opravljal na ta 
način, da bo dal delovni svet gojencem 4. in 6. razreda 
pravočasno za nalogo izdelavo kakšnega predmeta iz 
njih rokodelstva. Po tem delu se oceni izvežbanost go
jencev v rokodelstvu. 

Člen 34. 

Pri tečajnih izpitih sme pasti gojenec največ iz 
dveh predmetov, da ima še pravico do ponovnega- po
laganja po dveh mesecih, t. j . v avgustu. Ce doseže go
jenec na tečajnem izpitu slab uspeh v treh ali več pred
metih, ali če dobi pri ponavljalnem tečajnem izpitu 
slabo oceno pa tudi iz samo enega predmeta, pade za 
eno leto s to posledico, da ima v naslednjem šolskem 
letu pravico do polaganja tečajnega izpita in sicer iz 
vseh predmetov in ob času rednega polaganja. Pri tem 
ponovnem polaganju sme biti reprobiran samo na dva 
meseca. V vsakem drugem primeru izgubi pravico do 
nadaljnega polaganja. 

Gojenci, ki bodo pri tečajnih izpitih reprobirani na 
dva meseca ali na eno leto, se prevedejo istočasno kot 
njihovi tovariši, ki so položili izpit, v delavnice artile-
rijsko-tehničnega zavoda, toda samo v svoji dosedanji 
lastnosti (kot vajenci, odnosno pomočniki) in napredu
jejo šele po položenem izpitu. Vsi oni gojenci, ki • so 
bili pri tečajnem izpitu reprobirani na eno leto, morajo 
2 a vsako ponovno polaganje prositi pismeno upravnika 
šole in plačati za vsaki predmet predpisano pristojbino. 

O onih gojencih, ki bodo pri polaganju tečajnih iz
pitov reprobirani na eno leto, a ne prosijo v novem 
šolskem letu pravočasno za ponovno polaganje in tudi 
ne opravičijo svojega izostanka, se bo smatralo, da so 
odstopili od izpita in izgubljajo s tem pravico do da-
daljnega polaganja. 

Člen 35. 

Razredni in tečajni izpiti se polagajo pred izpitno 
komisijo. 

Izpitno komisijo za razredne izpite tvorijo: 
Učitelj dotičnega predmeta s še enim učiteljem, ki 

ga določi upravnik šole, in razrednik dotičnega razreda. 
Izpitno komisijo-za nižji tečajni izpit tvorijo: 
Upravnik šole in razrednik, kot predsednika in vsi 

Učitelji predmetov, ki se polagajo, kot člani. 
s Izpitno komisijo za zaključni tečajni izpit tvorijo: 
Upravnik šole kot predsednik in vsi učitelji pred-

metoy,.iz katerih se polaga izpit. 
Izpitna komisija vodi zapisnik, v katerega se zazna

mujejo ocene in ki ga podpišejo predsednik in vsi člani 
komisije, ' . ' . " . 

Člen 36. 

Upravnik vojaške obrtne šole mora najpozneje 15 
dni po dovršenem šolskem letu predložiti upravniku ar-
tilerijsko-tehničnega zavoda, ta pa načelniku artilerij-
sko-tehničnega oddelka, seznam gojencev, ki so dovršili 
šolo. Načelnik artilerijsko-tehničnega oddelka vodi evi
denco nad absolviranimi gojenci (zlasti po tečajih) radi 
njih razporeditve, kontrole in oproščanja obveznosti na
pram državi. 

Dolžnosti in pravice gojencev. 

Člen 37. 

Gojenci vojaške obrtne šole so dolžni, dokler so v 
šoli: 

a) da redno posečajo predavanja, vse vaje in prak
tična dela in da pazljivo sledijo delu pri izvajanju vaj 
in pouka. 

b) da pravočasno izdelajo vse naloge, ki jih prej
mejo od učiteljev. 

c) da polagajo ob pravem času predpisane izpite. 

••* v o -

Clen 38. 

V šoli prebiti čas se gojencem ne ' 
jaške službe. 

' Člen 39. 

Gojenci vojaške obrtne šole prejemajo, dokler so v 
šoli, od države v mejah, določenih v zakonu, proračunu 
in ostalih .predpisih: hrano, obleko, obuvalo, opremo, 
posteljne stvari, stanovanje s kurjavo in razsvetljavo, 
brezplačno zdravljenje, vse šolske potrebščine in dnev-
nico-nagrado za dela, izvršena v delavnicah zavoda. 

. Višino obrokov, znesek dnevnice in ostalih potreb
ščin bo določil minister za vojno in mornarico s poseb
nim predpisom. 

Člen 40, 

Ob vstopu v šolo se gojenci podrejajo vsem voja
škim zakonom in predpisom, kakor tudi vsem pred
pisom zavoda. 

Dokler so v šoli, se-gojenci ne morejo poročiti. Oni 
ne smejo biti člani nikakih društev razen viteških in 
človekoljubnih in še to samo z odobrenjem upravnika 
šole. 

Gojencem je prepovedano udeleževati se političnih 
shodov in predavanj, demonstracij in drugih sestankov. 

Gojenci pozdravljajo vse starešine z roko natančno 
po pravilih službe in eksercirnem pravilniku za pehoto. 
Med gojenci je obvezno tudi medsebojno pozdravljanje. 

Člen 41. 

Po uspešno dokončani šoli ostaja vsak gojenec ob
vezan ministrstvu za vojsko in mornarico za najmanj 
dvakratno število let, ki jih je prebil v šoli, in se dode
ljuje v službo po delavnicah artiljerijsko-tehničnega za
voda ter ostalih armijskih, divizijskih in četnih delav
nicah. 

V vojaški službi prebiti čas se ne všteva v to dobo. 

Clén 42. 

Vsak gojenec mora ob nastopu vojaške službe in 
odsluženju iste obvestiti o tem na redni način artilje-
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rijsko-tehnični oddelek ministrstva za vojsko in morna-
, rico radi izvedbe potrebnih izprememb, odnosno nove 

razporeditve. 
v Člen 43. 

Gojenci prevzemajo ob vstopu v šolo dodeljeno jim 
rokodelstvo, pri čemer se bodo upoštevale njihove želje 
in posebna nagnenja, v kolikor je to mogoče in se ne 
križa s službenimi interesi. 

Člen 44. 
Tečaj za pomočnike je trajen in obvezen za vse 

gojence. Tečaj za mojstre se otvarja po potrebi in je 
obvezen samo za izbrane gojence. 

V tečaj za mojstre se bodo izbirali gojenci, ki, do
vršijo tečaj za pomočnike z odličnim ali najmanj zelo 
dobrim uspehom iz teoretičnih predmetov in rokodel
stva in ki po splošnih sposobnostih in lastnostih značaja 
ustrezajo vsem zahtevam in namenu tega tečaja. Ta iz
bor vršita šolski in delovni svet. 

Vsi ostali gojenci, ki so dovršili tečaj za pomočnike, 
se razporedijo kot pomočniki po delavnicah artiljerijsko-
tehničnega zavoda. Po dvoletnem delu dosežejo pravico 
do polaganja izpita za mojstre po sporedu in pravilih, 
ki veljajo glede polaganja strokovnih državnih izpitov 
za civilno osebje, službujoče v vojski in' mornarici, s 
kvalifikacijo za 3. kategorijo. > 

Člen 45. 
Za časa šolskih počitnic se smejo gojenci po odobre

nju upravnika artilerijsko-tehničnega zavoda puščati na 
dopust v partijah. 

Člen 46. 
Prevajanje gojencev v starejše razrede se vrši dne 

1. septembra vsakega leta in se objavlja z naredbo, ki 
jo izdaja upravnik artilerijsko-tehničnega zavoda na 
predlog upravnika šole. Od tega dne dalje pripadajo 
gojencem ustrezajoči denarni prejemki. 

Člen 47. 
Gojenci, ki dovršijo z uspehom tečaj za mojstre in 

položijo zaključni in tečajni izpit, postanejo kvalificirani 
mojstri. Kot taki se razporedijo po vojaških državnih 
delavnicah ter morejo po izpolnitvi ostalih zakonskih 
pogojev postati poslovodje in nadzorniki. 

Člen 4a '• -. 

Glede plačevanja šolnine veljajo za gojence vojaške 
obrtne šole iste zakonske določbe kot za gojence drugih 
vojaških šol. 

Člen 49. 
Absolviranim gojencem se izda izpričevalo o kon

čanem tečaju za pomočnike, odnosno mojstre na vojaški 
obrtni Šoli. 

Obliko in vsebino teh izpričeval predpiše minister 
za vojsko in mornarico. 

8. Napredovanje gojencev. 

Člen. SO. 
Ko dovršijo tečaj za pomočnike in položijo nižji 

ïècajni izpit, sé prizna gojencem usposobljenost za moj
stre in se imenujejo za nlojstré tf dotičnih" rókdfleletvih. 

Imenovanje gojencev za pomočnike, odnosno moj
stre se vrši dne 1. septembra vsakega leta, kar se ob
javlja z naredbo, ki jo izda upravnik artilerijsko-
tehničnega zavoda na predlog upravtiika šole in od tega 
dne jim pripadajo ustrezajoče denarne pristojbina 

9. Odpuščanje gojencev. 

Člen 61. 

Gojenec sme biti odpuščen iz šole: 
a) ako se ugotovi naravna nesposobnost za učenje 

in rokodelstvo. To ugotavlja takoj po koncu prvega se
mestra za teoretični pouk šolski svet, za praktični pouk 
pa delovni svet; 

b) radi slabega vedenja in obnašanja ali radi grdih 
moralnih lastnosti; 

c) če je več kot 3 mesece neprestano bolan, ali če 
boleha na neozdravljivi bolezni, ali radi telesne ne
sposobnosti. 

Oni gojenci, ki se odpustijo iz Sole radi nesposob
nosti za učenje, pa so dobri v rokodelstvu in se lepo 
obnašajo, se smejo obdržati v delavnicah kot navadni 
vajenci, odnosno pomočniki. < 

Odločitev o odpustu iz šole izda minister za vojsko 
in mornarico na predlog upravnika artilerijsko-tehni
čnega zavoda. 

Člen 52. ; 

Gojenci vojaške obrtne šole ne smejo samovoljno 
izstopiti iz šole. 

Vendar se, sme v izjemnih in opravičljivih primerih 
gojencu na njegovo željo in z odobrenjem starišev ali 
varuhov dovoliti, da izstopi iz s'oie, toda pod pogojem, 
da plača toliko, kolikor je država potrošila za njega do 
tega časa. 

Odločitev o tem izda minister 'za' vojsko in morna
rico na predlog upravnika artilerijsko • tphnixn e q a z a . 
v o d a . '•' "•[-

С1ешбЗ> 

Gojenci, ki so bili odpuščeni radi bolezni ali radi 
začasne nesposobnosti, se smejo na izjavljeno željo zopet 
sprejeti v šolo, če do naslednjega šolskega leta popol
noma ozdravijo ali postanejo..sposobni. 

Odločitev o tem izda minister J za vojsko in morna
rico na predlog upravnika artilerijeko-tehničnega zavoda 
in mnenja šolskega sveta. 

10. Vzdrževanje šole in posebne nagrade, 

Člen 54. 

Gojenci nosijo obleko barve "kroja in z znaki; ki jih 
predpiše minister za vojsko in mornarico. 

Za delo v delavnicah bodo prejemali gojenci delav
sko obleko. ••••••v •••''•••: 

Č l e n , 6 5 . 
Za vzdrževanje četnih delavnic v dobrem stanju 9в 

bo določevala gojencem poleg dnevnice tudi dnevna do-
klada v istem znesku, ki se dajatüdi gojencem pod
oficirskih šoL 

Člen 58. : ;?^ 
Plače učiteljev določa V mejah proračuna minister . 

za vojsko in- mornarico na~ predlog upravnika artile
rijsko-tehničnega zavoda. 

Plače se izglacujejo iz šolske blagajne, 
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, Člen 57. 
Izdelava obleke,- perila in obuvala pada v breme 

proračuna artilerijsko-tehničnega zavoda. 

11. Šolske ustanove: 
1. K n j i ž n i c a , 

Člen 58. 
Knjižnica vojaške obrtne šole vsebuje knjige in 

Časopise strokovnega in splošnega pomena, atlase, zem
ljevide in druga pomožna sredstva, ki služijo v uporabo 
učiteljskemu osebju in gojencem. 

2. K a b i n e t i . 

;;;. .Člen 59. • 
Za hranjenje raznih priprav, aparatov in modelov, 

fci so potrebni za nazorni pouk, ima vojaška obrtna šola 
svoje kabinete (fizikalni, kemični itd.). 

Kabinete upravljajo učitelji dotičnih predmetov, ki 
skrbijo za popolnost 'kabinetov. V ta namen stavijo 
pravočasno tozadevne 'predloge, da bodo kabineti vedno 
na sodobni višini. 

3. D e l a v n i c e . 

Člen 60. 
Za popravila obleke in obuvala gojencev, za stri-. 

ženje in britje, za pranje in likanje perila se ustanovijo 
ustrezajoče delavnice.' : "'"' 

(Delo v delavnicah kakor tudi kontrola in utemelje
vanje potrošnje v materialu in denarju se vršijo po 
istih predpisih, M veljajo- za četne delavnice. 

4' A m b u l a t o r i j . 

..,v. .Člen 61. 
Za zdravljenje lahko bolnih gojencev služi ambu

latori s potrebnim številom postelj in ročno lekarno. 
Ambulatorij vodi vojaški zdravnik artiljerijsko-

'«hničnega zavoda, ki je istočasno tudi šolski zdravnik. 

5. T e l o v a d n i c a . 

, ,„• Člen 62. 
Za izvajanje telovadnih vaj služijo telovadnica in 

Športna igrišča s potrebnimi pripravami in orodjem. 

Prehodna odredba. 

'! Ölen 63. 
Ta odredba stopi v veljavo z dnem, ko se objavi v 

>Službenih Novinahi. Tedaj prestane veljati uredba o 
vojaški obrtni šoli $ SL 28.383 z dne 10. julija 1927. 

Naš minister za vojsko in mornarico naj izvede.ta 
ukaz. 

Đ 6t. 18.726. V; 
B e o g r a d , dne 16. avgusta 1930. 

Aleksander s. r. 
Minister za vojsko in 

mornarico/ ' ' 
častni adjutant 'Nj.'Veì. ' 

. . kraïja," '"'.'' ;' r :" . 
armijski general ' 

Hadiiés. E. 

Uredbe osrednje vlade. 
185. 

Na podstavi § 172. kazenskega zakona predpisujem 

Pravilnik 
o prijavljanju dovršitve začetega splava.* 

§ 1 . 
Vsak zdravnik, ki sprejme v zdravljenje že začeti 

splav ter ga dovrši, bodisi z zdravili, bodisi po operativ
ni poti, mora to v treh dneh prijaviti oblastvu. 

§ 2. • . ' 

Prijava se predloži pristojnemu službenemu zdrav
niku (sreskemu zdravniku ali mestnemu fiziku) v zape
čatenem ovitku, na katerejn je na desni spodaj jasno in 
čitljivo napisano:- stjjo^go^ zajapno. 

§3. 

V prijavi je treba navesti: 
1. začetne črke zakonskega imena in priimka. 
Polno zakonsko ime in priimek bolnice beleži in 

hrani zdravnik v svojem posebnem, strogo zaupnem 
dnevniku; 

2. starost bolnice; 
3. stalež bolnice; 
4. poklic bolnice; 
5. bivališče in stanovanje; 
6. dan in uro, kdaj je zdravnik sprejel bolnico v; 

zdravljenje; 
7. točno diagnozo pri sprejemu, (abortus incipiens 

v teku, incompletus, febrilis, itd.); 
8. kateri in kakšen način se je uporabil in kako? 
9. kje se je dovršil? 
Sledi zdravnikov podpis, Siten, z označbo njegovega 

položaja (praktičen zdravnik, specialist za ginekologijo, 
asistent klinike itd.). 

§ 4. , 

Pristojni zdravnik odpira sam te prijave, jih vpisuje 
v posebni zapisnik in jih hrani pod ključem. Te zaupne 
zdravniške prijave o splavih ne smejo priti v roke dru
gim Osebam, razen pristojnim zdravnikom in eventualno 
sodišču. J> • ' ' " ' 

' § 5 . .. 

V zvezi s § 172. kazenskega zakona se opozarjajo 
posebno babice, da morajo po navodilih za babice za 
vsak primer splava poklicati zdravnika. Ako se izvrši 
splav sam po sebi ter se zdravnik iz kateregakoli vzroka 
ni mogel pravočasno poklicati, mora babica vsak tak 
splav natančno opisati in prijaviti pristojnemu službene-

• >Služb'ene novine kraljevine Jugoslavije« z dnô 
1Û, maja 1£3£L, štev, 105/XXX1X. 
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mu zdravniku pismeno na posebni prijavnim v zapeča
tenem ovitku, na katerem je vidno in čitljivo napisano: 
s t r o g o z a u p n o . 

V prijavi mora babica navesti: ime in priimek, sta
rost, stalež, poklic in stanovanje bolnice; dan in uro 
kdaj je prišla in sprejela bolnico, vzrok, zakaj ni mogla 
poklicati zdravnika; dan in uro, kdaj se je dovršil splav, 
v katerem mesecu nosečnosti se je zgodil splav, in dol
žino rojenega ploda. 

Babica mora vsak tak plod pokazati pristojnemu 
zdravniku. 

§6. 

Pravilnik stopi v veljavo z dnem objave v »Službe
nih novinah«. 

V B e o g r a d u , dne 16. aprila 1930., štev. 9367. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje 

вг. M. Drinkovié s. r. 

Razne objave iz „Službenih 
novin". 

Številka 216 z dne 22. septembra 1930.. 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. septem

bra 1930.: Postavljeni so za sodnike okrožnega sodišča 
pri deželnem sodišču v Ljubljani v dosedanji skupini in 
kategoriji: J e r m a n J a k o b , starešina okrajnega so
dišča v Kozjem v 4. a skupini I. kategorije; dr. K o b e 
E r n e s t , sodnik okrajnega sodišča v Kranju v 4. a 
skupini I. kategorije; dr. S e n k J o 9 i p , sodnik okraj
nega sodišča v Kamniku v 5. skupini I. kategorije in 
dr. D o l i n a r A n d r e j , sodnik okrajnega sodišča v 
Radovljici v 5. skupini I. kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 26. avgu
sta 1930.: Postavljena je za predmetno učiteljico v 1. 
skupini II. kategorije na državni srednji tehnični šoli 
v Ljubljani Š m i d A n a , predmetna učiteljica v 2. 
skupini II. kategorije na isti šoli. 

Knjiga, ki jo je prepovedano uvažati in razširjati. 
Z odlokom ministrstva za notranje posle z dne 15. sep
tembra 1930., I. št. 28.422, je prepovedano uvažati v 
našo državo in razširjati v njej knjigo »Za svobodno 
Hrvatsko — pod diktaturo Srbije«, ki jo je izdala v na
šem jeziku založba glavnega odbora ameriških organi
zacij H. S. S. 1930. 

Številka 217 z dne 23. septembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. septem

bra 1930.: Upokojen je D r e n i k B o j a n „ računski 
inspektor dravske finančne direkcije v Ljubljani v 1. 
skupini II. kategorije. 

Odlok ministra za trgovino in industrijo z dne 9. 
septembra 1930.: Postavljen je za profesorja v 8. sku
pini I. kategorije na državni srednji tehnični šoli v Sa

rajevu G a b r i j a n D u š a n , diplomiran arhitekt teh
nične fakultete univerze v Ljubljani in tehnični pristav 
v isti skupini in kategoriji pri tehničnem oddelku sreske» 
ga načelstva v Sarajevu. 

Številka 218 z dne 24. septembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 10. sep

tembra 1930.: Postavljen je za rednega profesorja enci
klopedije prava na pravni fakulteti beograjske univerze 
v 2. a skupini I. kategorije dr. T a s ic J u r i j , redni pro
fesor v isti skupini in kategoriji na pravni fakulteti 
ljubljanske univerze. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 10. sep
tembra 1930.: Postavljena sta na državnem konzerva
toriju v Ljubljani: za učiteljico v 1. skupini' H. kategorije 
T r o s t A n g e l a , učiteljica na osnovni šoli v Vodicah, že 
zaposlena na omenjenem konzervatoriju v isti skupini in 
kategoriji; za učitelja v 2. skupini II. kategorije Ost e r e 
S l a v k o , učitelj na moški meščanski šoli v Gelju, že 
zaposlen na konzervatoriju v isti skupini in kategoriji. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. septem
bra 1930.: Postavljen je za škofa z letno plačo 10.000 
dinarjev dr. R o z m a n G r e g o r , škof ljubljanski. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z,dne 6. septem
bra 1930.: Premeščena sta na lastno prošnjo: k državni 
kontroli mer in dragocenih kovin v Zagrebu za kontro
lorja mer v 2. skupini II. kategorije N e v e č e r e b Miro
slav, kontrolor mer v isti skupini in kategoriji pri 
državni kontroli mer in dragocenih kovin v Celju; k 
državni kontroli mer in dragocenih kovin v Celju za 
kontrolorja mer v 2. skupini II. kategorije K o m o r s k i 
D r a g o t in,-kontrolor mer v isti skupini in kategoriji 
pri državni kontroli mer in dragocenih kovin v Zagrebu. 

Številka 219 z dne 25. septembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 3. septem

bra 1930.: Postavljen je za konzula kraljevskega konzu
lata v Braili v 5. skupini I. kategorije dr. N o v a č a n 
A n t o n . 

Razpis. Izprcmcmbe v razpisu C. štev. 48780/928 o 
tari na blago, ki 9e uvaža v železnih sodih proti njih 
povračilu: Minister za finance je na podstavi čl. 7. in 23. 
zakonskega predloga o občni carinski tarifi in po zasliša
nju carinskega sveta odločil, da se točka 66. razpisa C, 
št. 48780, z dne 28. decembra 1928. ukine. « • 

Dovoljena praksa. Z odlokom ministra za gradbe z 
dne 17. septembra 1930. je dovoljeno inž. Š u š t e r š l č u 
Mirku, da sme izvrševati javno prakso zlasti v gozdar
ski stroki na vsem ozemlju kraljevine. 

Oprostitev plačevanja taks. Na podstavi čl. 5. točke 5. 
zakona o taksah je minister za finance z odlokom z dne 
27. maja 1930. št. 24584, oprostil »Zvezo kulturnih dru
štev« v Mariboru plačevanja taks po T. št. 1. taksne 
tarife za vse vloge in prošnje, ki jih vlaga pri državnih 
oblastvih, izvzemši one v civilnih pravdah.' 

Številka 220 z dne 26. septembra 1930.: 
Dovoljena praksa., Z odlokom ministra za gradbe z 

dne 18. septembra 1930. je dovoljeno inž. Mandi F r a n 
cu, da sme izvrševati 'javno prakso zlasti v elektro
tehniški stroki na vsem ozemlju kraljevine. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine- nipn nrprMavnik in nrtenvnrni iirprinik Pohar Robprt v Ljubljani. 
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur< v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michalak v Ljubljani. 
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K R A L J E V I N A J U G O S LAVI JA 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
30. kos. V LJUBLJANI, dne 8. oktobra 1930. 

V S E B I N A : 

Letnik I« 

186. Zakon o državni brambi. 
187. Uredba ò sestavi zdravniške komïsije na podstavi § 173. 

kazenskega zakonika. 
188. Pravilnik o zdravilih in zdravilnih specialitetah. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

186. 

Mi 

Aleksander L, 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega mini
stra za vojsko in mornarico in po zaslišanju predsednika 

ministrskega sveta 

Zakon 
o državni brambi.* 

Clen 1. 

Za zaščito in obrambo države se uporabijo celo-
k u P n a državna ja la in vsa materialna sredstva države in 
njenïn državljanov in to pp HoTočbah tega zakona in 
Zakona o ustrojstvu vojske in mornarice. 

i 

Cleö 2. 

Radi popolnega in racionalnega izkoriščanja vseb 
državnih sil in sredstev se pokrene jo za časa miru ne
obhodno potrebne priprave za splošno državno mobili
zacijo, da se ista lahko odredi in izvede, ko nastopi po
treba uporabe člena 1. tega zakona. 

Člen 3. 

SploSna državna,_јпођШзшја obsega: mobilizacijo 
Vojaške sile, prometa, financ, industrije, poljedelstva in 
mobilizacijo delovne sile. 

"' • >Službene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 
18. julija 1930., St 161 :— LX/357, 

189. Pravila za polaganje državnega strokovnega izpita urad
nikov resora ministrstva za socialno politiko in narodno 
zdravje. 

190. Pravilnik zdravstvenega doma v Rogatcu. ' 
Razne objave iz »Službenih novin«. 

Splošna državna mobilizacija se odreja na predlog 
ministra za vojsko in mornarico m v soglasju s predsed
nikom ministrskega sveta s kr/ljevim ukazom, izvaja pa 
se po načrtu in posebnih navodilih, določenih že v mir-
nem času, po določilih tega zakona. 

Člen 4. 

Za izdelovanje načrta splošne državne mobilizacije 
in njega izvedbo; za organizacijo cele države in vseh 
njenih virov in sredstev za zaščito in obrambo države; 
radi kontrole nad izvrševanjem vseh prrra^lja'ijih dèi 
za državno mobilizacijo kakor tudi radi kontrole had iz
vrševanjem državne mobilizacije same, se osnavlia >dr-
žavnobrambni svet«. 

Člen 5. 

Državnobrambni svet tvorijo, kot člani .varnmiófetri VjvUj, џ 

V državnobrambni svet vstopa kot člarpTsvetoval-^ °•• M 

nim glasom tudi načelni glavnega generalnega štaba.к" л Vv* 

. •• C l e n 6 - ^ < Ч \ Л ' " 

Državnobrambni svet 'se zbira na poziv predsedrnka^41 -̂ А \\ 
ministrskega sveta,- kadarkoli se pokaže potreba. ù 

Na seje državnobrambnega sveta se smejo pozivati 
PJLJ^frebi tudi_ strokovnjaki, da obveščajo svet o posa
meznih vprašanjih. 

Za vsa vprašanja, ki spadajo po določbah tega za
kona v pristojnost, sveta, dàjajo pobudo minister za voj
sko in mornarico in tudi ostali člani sveta. 

Odlok izdaja predsednik ministrskega sveta in sicer 
po zaslišanju mnenja članov državnobrambnega sveta. 

Odloki imajo izvršilno moč. 
Za izvršenje izdanih ukrepov morajo skrbeti pri

stojni ministru ' 
Clen 7. 

Drjiavnotoambni^vet mora v primeru uporabe čle
na 1. tega zakona" in v smislu člena 6. zakona o ustroj
stvu vojske in mornarice staviti vojaški upravi na raz-
POJggg- v s a potrebna sredstva za vzdrževanje* mofTlh 
sposobnosti vojaških sil za zaščito in.obrambo države. 
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"Ш 

V tem namenu spada v delokrog in pristojnost dr-
žavnobrambnega sveta: 

1. da določi in izvede načrt za splošno državno mo
bilizacijo in določi vsakemu ministru vlogo in delo pri 
pripravi in izvedbi te mobilizacije; 
- 2. da določi in izvede načrt za moralno in fizično 

vzgojo naroda in mladine za naloge, ki ju čakajo pri 
brambi države; 

5. da določi in izvede načrt za razvoj in spopolnje-
vanje celokupne prometne mreže vjiržavi (cestne, želez
niške, vodne, zračne, brzojavne,"telefonske itd.); za raz
voj, spopolnjevanje, izdelavo in nabavo vseh prometnih 
in prevoznih sredstev in potrebščin, zlasti pa onih, ki so 
potrebne za državno brambo; za upravo in racionalno 
izkoriščanje vseh prometnih in prevoznih sredstev v dr
žavi in osebja, ki je pri njih zaposleno, ko nastopi po-
freba uporabe člena 1. tega zakona; 

4. da določi načrt financijacije, ko nastopi potreba 
uporabe člena 1. tega zakona, z ozirom na potrebe držav
ne obrambe in gOBpodarsko-finančni položaj države; 

6. da določi in izvede načrt za razvoj industrije v 
državi, zlasti onih industrijksih panog, ki so potrebne za 
državno brambo, in za uporabo industrijskih, rudniških 
in drugih podjetij in naprav v drŽavi, ko nastopi potreba 
uporabe člena 1. tega zakona; 

6. da določi radi pravočasne jn redne .prehrane voj
ske in prebivalstva načrt organizacije države za pride
lovanje življenskih potrebščin ter njih pobiranje, razde
litev in uporabo, ko nastopi potreba uporabe člena 1. 
tega zakona; 

7. da določi za posamezna dela in službe državne 
brambe načrt za uporabo tudi vseh onih oseb, ki niso 
vojaški obvezanci, ali ki niso po določbah zakona o 
ustrojstvu vojske in mornarice ostale v uporabi v svojih 
rednih službah, a so še sposobne za gotova dela in služ
be v zaledju, in to brez ozira na spol; 

8. da proučuje in rešuje tudi vsa ostala vprašanja, 
ki se nanašajo na državno brambo in zahtevajo sodelo
vanje več ministrov, in na ta način združuje njih delo; 

9. da odreja, ko nastopi potreba uporabe člena 1. 
tega zakona, vse potrebne ukrepe za zadostitev potre
bam državne brambe; in 

10. da pripravi potrebne zakonske načrte in odred
be za spopolnitev obstoječega zakonodajstva, kakor tudi 
zakonska opolnomočenja, v kolikor niso predvidena v 
tem zakonu in ki bi se morala izdati, ko nastopi potreba 
uporabe člena 1. tega zakona. \ ' .• . ' 

Člen 8. 

Za stavljanje in proučavanje vseh vnašanj, ki spa-; 
dajo po Členu 7. tega zakona v pristojnost državnobramb-. 
nega sveta, za izvajanja sklepov sveta in za brigo, da 
se izdani sklepi v smislu člena 6. tega zakona izvršujejo 
od pristojnih ministrstev, kakor tudi ràdi stavljanja in 

.proučavanja vseh ostalih vprašanj, ki se nanašajo na dr
žavno brambo, se ustanavlja pri ministrstvu za vojsko in! 
mornarico: >Državnobrambni inšpektorat« kot neposred-, 
a i organ ministra za vojskoin "mornarico.. • 

Sestava državnobrambnega inšpektorata se predpiše 
z uredbo o formaciji vojske, njegov delokrog pa s poseb
no kraljevo uredbo. 

Člen 9. ' 

Državnobrambni inšpektor je istočasno tudi tajnik 
državnobrambnega sveta in je kot tak neposredno pod-, 

rejen predsedniku ministrskega sveta ter prisostvuje 
sejam sveta, predvidenim v členih 6. in 7. tega zakona. 

Državnobrambni inšpektor ima čin generala. Na 
to mesto se imenuje s kraljevim ukazom na predlog mi
nistra za vojsko in mornarico in po poprejšnjem sporaz
umu s predsednikom ministrskega sveta. • 

Člen 10. 

Za proučavanje vprašanj, kj se predlagajo v rešitev 
državnobrambnemu svetu, ima državnobrambni inšpek-
tor na razpolago strokovne predstavnike odgovarjajočih 
ministrstev, ki jih odrejajo resorni ministri na zahtevo 
inšpektorja in po kakovosti predmetov, ki se morajo 
proučavati. Odrejeni predstavniki vršijo to službo poleg 
svoje redne službe. 

Državnobrambni inšpektorat sme po potrebi vabiti 
k sodelovanju tudi posamezne strokovnjake, industrijce, 
iznajditelje in druge osebe iz prebivalstva, kadar mu 
bodo potrebne, in one se morajo temu vabilu odzvati. 

Člen 11. 

Pri pripravljanju in izvršitvi splošne državne mobi
lizacije po načrtu, določenem v smislu člena 3. in t. 1. 
tega zakona, sodelujejo vsa v tem načrtu predvidena mi
nistrstva, v katerih pristojnost spadajo posli, ki se na
našajo na to mobilizacijo. 

Pripravljanje in izvršitev splošne državne mobiliza
cije se izvajata po posebnih navodilih, ki jih izdeluje v 
svojem delokrogu vsako iz predvidenih ministrstev tako 
za delo ministrstva samega, kakor tudi za vse svoje ne
posredno podrejene organe in ustanove in ona zasebna 
podjetja v svojem področju, ki so dolžna delati za dr
žavno brambo. 

Vsi posli za pripravljanje in izvedbo mobilizacije vo
jaških sil in za vse ostalo, kar je s tem v zvezi, ostanejo 
v pristojnosti ministrstva za vojsko in mornarico po do
ločbah dotičnih zakonov in uredb. 

Člen 12. 

. Ogkrbjaaanje^s posameznimi vrsta^u^polrebščin-vr
šijo, ko nastopipotréba uponp~ê~cTéTîal. tega zakona, 
ministrstva, ki jih določi po izvidu državnobrambnega 
sveta predsednik ministrskega sveta iz vrste onih, ki sp 
obstojala v mirnem času ali pa so bila ustanovljena za 
časa vojne. 

Vsako tako ministrstvo, določeno za oskrbovanje, fé 
dolžno, da oskrbuje vsa ostala ministrstva, in le ono je 
odgovorno za oskrbovanje z določeno mu vrsto potreb
ščin. . > " •. 

Vsako za oskrbovanje določeno ministrstvo mora 
imeti svoj ^svetovalni komite<t ki ima nalogo, da 
roučuje in oddaja mnenje v vseh vprašanjih, 
:i se nanašajo na Iznajdbe, proizvodnjo, zbiranje, 

izvoz, nakup in spravljanje določene mu vrste potreb
ščin, kakor tudi na njih razdelitev med ostala ministr
stva in prebivalstvo. 

V te komiteje pridejo predstavniki,za oskrbovanje 
določenega ministrstva, ostalih'' ministrstev, ki jih bo ;do-
tično ministrstvo oskrbovalo, jn predstavniki proizvod-
nikov in trgovcev, določeni od pristojnih zbornic, od
nosno glavne zadružne zveze. Predstavnike i2 posamez
nih ministrstev določajo, resorni mHpfrj, . [ il 
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Člen 13. 

Vsako ministrstvo za oskrbovanje, določeno po c\en. 
12. tega zakona, zbira in urejuje potrebne statistične po
datke ter na osnovi teh podatkov in zahtev ostalih mi
nistrstev predvideva in proračunava: 

1. količino potrebščin vseh vrst, ki jih mora zagoto
viti in oskrbeti; 

2. hrano, surovine, polizdelke, izdelke, inštalacije, 
delovno silo, kakor tudi vse ostalo, kar je potrebno za 
kritje zahtevanih potrebščin; 

3. koliko in katere potrebščine je mogoče po t. 2. 
tega člena zakona proizvesti ali najti v državi, koliko in 
katere potrebščine je treba preskrbeti iz inozemstva ter 
koliko in katere potrebščine je treba preskrbeti in dr
žati v rezervi v pasivnih krajih; 

4. način in sredstva za povečanje proizvodnje v dr
žavi, za nabave v državi in inozemstvu, za zbiranje onih 
potrebščin, kakor tudi za preprečevanje prikrivanja pro
izvodov in drugih potrebščin; 

5. kraj in prostore, kjer naj se nabrane in nakup
ljene potrebščine shranijo; 

3. potrebna prevozna in druga sredstva za proizvod
njo in prevoz v kraj, ki je določen za shrambo, odnosno 
«raj uporabe; * 

7. shrambo, razdelitev in kontrolo nad potrebščina
mi, ki jih preskrbuje; in 

8. predvideva tudi vse ostale uravnave, ki se izka
žejo potrebnim in koristnim za oskrbovanje vojske in 
prebivalstva, ko nastopi potreba uporabe člena 1. tega 
zakona. -, 

Člen 14. 

Ce nastane pomanjkanje gotovih potrebščin in ni 
mogoče ustreči vsem povpraševanjem, tedaj zadovoljuje 
za oskrbovanje določeno ministrstvo prvenstveno potre
be vojske, ostanek pa razporeja sorazmerno na. druga 
ministrstva po njih dejanski potrebi, toda po navodilih 
državriobrambnega sveta in naziranju svetovalnega ko
miteja. 

Člen 15. 

Nakup in uvoz vsakovrstnega materiala iz inozem
stva tako za potrebo vojske, kakor tudi za vse ostale 
bistvene državne potrebe, se smeta, ko nastopi potreba 
uporabe člena 1. tega zakona, osredotočiti samo v enem 
ministrstvu, ki ga odredi po naziranju državriobrambne
ga sveta predsednik ministrskega sveta. Ono vrši kontrolo 
nad celokupnim izvozom in uvozom ter preprečuje izvoz 
potrebnih in uvoz nepotrebnih predmetov za državno 
brambo. Za vse nakupe v inozemstvu določeno ministr
stvo sme ustanoviti tudi posebne organe, obstoječe iz 
strokovnjakov zainteresiranih ministrstev ali tudi drugih 
korporacij, ki bi delali po njegovih navodilih in pod 
njegovo kontrolo. 

Člen 16. 

; - Mlnister^^aгуоЏко^ inniprjiarico sme, ko nastopi po
treba uporabe člena i. tega zakona, za posamezna dela 
.in službe, državne brambe v smislu t. 7. člena 7. tega za
kona ter na zahtevo ppsameznih ministrstev in po mne
nju, državnobrambnega sveta razen Jivine in prenosnih 
8îêdsjteyjn oseb, predvidenih v zakonu o ustrojstvu voj-
?-?-.Š5- mornarice, oproščati od poziva v vojaško službo 
[S^-Je-fejge^XQJaSke obvézance, Teiso~neobhodnq_po-
^SPjoilđrlRvjolffi ЈЈтаДот, samoupravnim jêïesôm, polje-
£ Ш У Љ : Ptonüem Jn_ïndusLrili, toda pod pogojem,"' d i "so 

osebe kvalificirane za posamezna' specialna dela, da 

| za te službe in dela ni na razpolago oseb, ki niso vo
jaški obvezanci, in da te osebe tudi niso neobhodno po-
trebne vojski. 

v Gotovim osebam iz vrste teh strokovnjakov, ki niso 
; &;?avni uradniki, a bodo oproščene od poziva v vojaško 
1 službo, se smejo še v mirnem času izročiti v študij in 
, delo posamezna vprašanja, ki so važna za državno hram

bo. V ista namen se smejo uporabljati poleg prosvetnih 
ustanov tudi razne druge korporacije in udruženja. 

Vse osebe, ki bodo po tem členu zakona oproščene 
od^ poziva v vojaško službo in uporabljene po potrebi 
države za službe in dela državne brambe, se ^matrujo v 
vsakem pogledu, kot da bi bile v vojaški s .užS in so 
podvržene vojaški disciplini. Dokler so zap^iene, imajo 
pravico do državnih prejemkov, v kolikor jih že ne uži
vajo, v.znesku, ki jim ga določi na predìog ministra za 
vojsko in mornarico in po mnenju dv,avno')f8»!il)j!(i^a 
sveta predsednik ministrskega sveta. Oseh«, ki bodo za
poslene pri zasebnih podjetjih, plačijo dotična podjetja. 

Člen 17. 

Nabiranje, organizacijo, razdelitev in uporabo delov
nih moči in prevoznih sredstev,'ki niso podvržene vo
jaški obveznosti, ki pa so op t. 7. člena !.. tega zakona 
potrebna državni brambi za'razna, dela in druge službe 
v zaledju v državi, ko nastopi potreba uporabe člena 1. 
tega zakona, se. sme poveriti samo enemu ministrstvu, ki 
ga odredi po mnenju državnobrambnega sveta predsed
nik ministrskega sveta. Cas, prebit na teh delih .in služ
bah, se ne računa v vojaško službo. 

To ministrstvo iriia dolžnost:1 

1. da zbira in urejuje vse podatke o potrebi pò de
lovnih močeh in prenosnih sredstvih vseh kategorij in 
pri vseh ministrstvih; 

2. da vodi evidenco nad kvalificiranimi delovnimi 
močmi in prenosnimi sredstvi, ki niso podvržene vojaški 
obveznosti in : so na razpolago za potrebe državne 
brambe; 

..3. da išče in nabira za državno brambo.delovne mo
či in prenosna sredstva in da jih dodeljuje onim, ki so 
jim potrebna, ozirajoč se na nujnost posameznih del; 

4. da izkorišča delovno moč vojaških obvezancev In 
vojnih ujetnikov, ki mu jo bó trajno aH začasno stavila 
na razpolago vojaška uprava za dela v notranjosti 
države; 

5. da regulira vse pogodbe za izvedbo posameznih 
del,za državno brambo in za kontrolo nad njimi: in 

6. da predlaga državnobrambnemu svetu plače in 
nagrade delovnemu osebju. Njih znesek določa po izvidu 
državnobrambnega sveta predsednik ministrskega sve
ta, skrbeč, da prejema delovno osebje plačo od države, 
če za njo dela, ali od zasebnih. podjetij, pri katerih bo 
zaposleno. 

Člen 18. ,' 

Izvršilni posli pri pripravljanju in izvedbi splošne 
državne mobilizacije, pri zbiranju in urejevanju vseh sta
tističnih podatkov radi izkoriščanja vseh državnih virov, 
kakor tudi posli pri zbiranju vseh potrebščin in. sredstev 
za potrebe državne brambe, spadajo deloma v pristojnost 
vojaških oblastnih, komand, deloma pa v pristojnost 
državnih upravnih oblasti po določbah tega zakona. 

Glede vseh teh poslov prejemajo ш izvršujejo držav-
ne upravne oblasti direktne odredbe in navodila mini
strstev, ki morajo sodelovati pri pripravljanju in izvedbi 
šploSne državne mobilizacije v smielu člena 11. tega za-
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kona, kakor tudi ministrstev, ki morajo skrbeti za oskr
bovanje vojske in prebivalstva v smislu člena 12. tega 
zakona. Po teh odredbah in navodilih izdelujejo svoja na
vodila za splošno državno mobilizacijo in izdajajo na-
daljna navodila in odredbe tako podrejenim državnim, 
upravnim in samoupravnim oblastim, kakor tudi posa
meznim podjetjem svojega ozemlja, vršijo kontrolo nad 
izvrševanjem odrejenih poslov po izdanih navodilih in 
odredbah in sploh nad celokupnim njihovim delom glede 
pripravljanja in izvedbe splošne državne mobilizacije, 
toda v mejah svoje pristojnosti. 

Kdor tega ne izvrši točno in pravočasno, se kaznuje 
s kaznijo, določeno v § 43. vojaškega kazenskega za
konika. 

Člen 19. 

Izvršilni posli pri pripravljanju in izvedbi mobili
zacije industrijskih podjetij, določenih po t. 6. člena 7. 
tega zakona za državno hrambo, so osredotočeni v štabih 
komand armijskih oblasti. V ta namen se bo ustanovil 
pri vsaki komandi armijske_ oblasti kot njen svetovalni 
ofgan~>Indùstrijski komitet pod predsedstvom poveljni
ka armijske obTäsHTTa* komite tvorijo pò en predstavnik 
ministrstev za trgovino in industrijo, socialno politiko, 
narodno zdravje in ministrstva za promet in po en pred
stavnik industrijalcev, trgovcev, obrtnikov in delavcev. 
Predstavnikeministrstev odrejajo dotični ministri iz 
onih, Ш službujejo v dotičnem kraju, ostale pa določajo 
njihove organizacije na ozemlju dotične armijske oblasti. 

Industrijski komite se zbira na poziv svojega pred
sednika, kadarkoli se pokaže za to potreba. 

Predsednik komiteja sme vabiti na seje tudi druge 
izvedence za razne specialne industrijske panoge, rud
niške industrije itd., in ti so dolžni, da se njegovemu po
zivu odzovejo. 

Natančnejše odredbe o delu in dolžnostih teh komi
tejev se predpišejo в pravilnikom v smislu členov 11., 
13. in 25. tega zakona. 

Izvršilni posli pri pripravljanju in izvedbi mobiliza
cije vseh ostalih industrijskih podjetij, ki ne bodo do
ločena za državno brambo, in kontrola nad njihovim de
lom, prehajajo v pristojnost ustrezajočega ministrstva, 
odnosno državne upravne oblasti pò čl. 11. in 18. tega 
zakona. 

Člen 20. 

Izvršilni pošli; ki se nanašajo nä prehnmo. vojskejü 
prebivalstva, so osredotočeni, ko nastopi potreba upora
be člena 1. tega zakónà, v banovini pri poljeđelskeni pd-
delku, pri^jrjzüi in občinah. 

Teh dolžnost je. da trajno zbirajo in urejajo statistič
ne podatke v poljedelski stroki ter da na zahtevo in po 
navodilih ministrstva za oskrbovanje po Členu 131 tega 
zakona in ministrstva za vojsko in mornarico ukrepajo 
vse potrebne priprave za organizacijo rednega oskrbova
nja vojske in prebivalstva. 
, ' V ta namen ee ustanovijo? -

1. Prf ;увШ banovini in pri upravi nlesta Beograda 
Kot Bvetovalm' organTr>Kòmite za jprehfanoc 

Komite za prehrano pri banovini tvorijo pođ pređ-
sedstyom pomočnika bana: načelnik poljedelskega od
delka banovine, šef odseka za poljedelstvo in živinorejo 
ргД poljedelskem oddelku, dva Člana občinskega poljedel
skega odbora Iz, dòtiènega kraja, M ju. določi ban, in 
trije poljedelci in izvozničarji h dotičnoga kraja, ki jih 

določi ban iz vrste onih poljedelcev in izvozničarjev, ki 
mu jih predloži glavna zadružna zveza v Beogradu. 

Komite za prehrano pri upravi mesta Beograda 
tvorijo pod predsedstvom pomočnika upravnika mesta 
Beograda: načelnik oddelka za socialno politiko in na
rodno zdravje, dva člana poljedelskega odbora mestne 
občine Beograd, ki ju določi upravnik mesta Beograda, 
ki mu jih predloži glavna zadružna zveza kraljevine Ju
goslavije v Beogradu. 

Predsedniki komitejev za prehrano smejo po potrebi 
vabiti na seje tudi druge strokovne veščake. 

Komiteji za prehrano pri banovinah in upravi me
sta Beograda postanejo, ko nastopi potreba uporabe -čle
na 1. tega zakona, tudi centralni organ poljedelske or
ganizacije v banovini, odnosno v področju uprave mesta 
Beograda in upravljajo vse ostale poljedelske organiza
cije v svojem področju. ,. 

2. Pr^vsakem srezu se ustanovi: >Okrajni odbor za 
prehrano«. Ta odbor tvorijo: sreski načelnik, sreski re
ferent za poljedelstvo, dva člana sreskega odbora za po
ljedelstvo in dva poljedelca ali izvozničarja iz dotičnega 
kraja ali sreza, ki ju določi sreski načelnik. < 

3. V vsaki občini se ustanovi: >Občinski odbor za 
prehrano«, ki ga tvorijo* predsednik občine, dva" člana 
občinskega odbora za poljedelstvo in dva poljedelca ali 
izvozničarja iz dotične občine. 

Dolžnost sreskih in občinskih odborov za prehra
no je: . 

1. da po prejetih navodilih in odredbah po členu 18. 
tega zakona predvidevajo in predlagajo vse potrebne 
ukrepe, da se v njihovem področju, ko nastopi potreba 
uporabe člena 1. tega zakona, vsa zemlja obdela, ohrani 
in razvija poljedelsko-živinorejska proizvodnja ter da 
radi obdelovanja zemlje in spravljanja pridelkov orga
nizirajo in skrbijo za potrebne delovne moči, živino. za 
delo, nakup orodja, strojev in vsega ostalega, v čemur se 
bo pojavilo pomanjkanje radi mobilizacije vojske in od
hoda ljudi in živine v vojne edinicé; 

2. da vodijo za časa uporabe člena 1. tega zakona 
točno statistiko in evidenco o pridelanih pridelkih; 

3. da preračunavajo in odobravajo, koliko sme vsaka 
hiša za časa uporabe člena 1. tega zakona po številu svo
jih članov od pridelanih pridelkov zase obdržati; 

4. da izročijo od pridelanega previška pridelkov po 
odmeri in navodilih pristojnih, vojaških oblasti za potre
be vojske zahtevano hrano v dotičnem roku, vrstah in 
količinah pod predpisanimi pogoji .na določena .mesta; in 

5. da skrbijo za časa uporabe člena 1. tega zakona 
za obdelovanje posestev vojaških obvezancev, ki so pod 
orožjem, in sploh za prehrano civilnega prebivalstva na 
način, kakor ga bo določil pristojni komite za prehrano. 

Predsedniki sreskih in občinskih odborov za pre
hrano se obračajo radi pomoči m vse manjkajoče potreb
ščine in sredstva v svojem delokrogu: sreski na svoj prt" 
strojni komite za prehrano, občinski pa na pristojni sre
ski odbor za prehrano. 

V vseh komitejih in odborih se sprejemajo za ciane 
osebe: ki niso podvržene vojaški obveznosti, ki so stro
kovno naobražene za te posle in ki so znane kot pošteni 
in vestal državljani 

Ciani komitejev in odborov se kaznujejo, ,kot organi 
navedenih oblasti za netočno in nepravilno vršenje pred
videne službe in odredb, ki se nanašajo na državno 
brambo, s kaznijo,, določeno s § 43̂ , vojaškega kazenske
ga zakonika* " • - ; - . . . --• 
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Člen 21, 

Da bi celokupna organizacija državne brambe funk
cionirala pravilno, ko nastopi potreba uporabe člena 1. 
tega zakona; se bodo vršila po potrebi in ob primernem 
Času štetja: ljudi, živine, vseh' vrst materiala, poslopij, 
tovarn, rudnikov in vseh ostalih poljedelskih in industrij
skih obratov in istotako tudi poskusna splošna ali delna 
mobilizacija: prometa, industrije, poîjedejVtva, delovne 
moči. Stroške.podobne mobilizacije nosi država. 

Kdor se ne odzove ali se protivi izvedbi štetja ali 
odrejene splošne ali delne mobilizacije, se kaznuje S1 kaz
nijo, ki jo predvideva § 44. vojaškega kazenskega za
konika. 

Člen 22-. 

Vsaka za državno brambo koristna iznajdba se mora 
ponuditi najprej državi v odkup. Oceno iznajdbe vrši in 
višino odkupnine določa strokovna komisija. Člane stro
kovne komisije določa predsednik državnobrambnega 
sveta na predlog državnobrambnega inšpektorja. Sklep 
0 odkupu, odnosno o svobodnem razpolaganju z.iznajdbo, 
xzdaja pa zaslišanju državnobrambnega sveta predsednik 
ministrskega sveta. 

Če bi,iznajditelj ne pristal na višino odkupnine, sme 
državnobrambni svet dovoliti ali prepovedati, da se do
tična iznajdba objavi ali proda kakšni tuji državi, če je 
to v interesu državne, brambe. . ', 

Če iznajditelj pred ponudbo ali pred sklepom glede 
odkupa ali tudi po odkupu ali po prepovedi objavi na
črt svoje iznajdbe, ali jo proda,kakšni tuji državi, se 
kaznuje s,kaznijo določeno v §44 vojaškega kazenskega 
zakonika. Istotako se kaznuje iznajditelj tudi y primeru, 
ce svojo iznajdbo proda ali odstopi kakšni drugi osebi, 
našemu ali tujemu državljanu, da jo objavi ali proda 
kakšni drugi državi. 

Člen 23. '.; . ., , 

Kdor stopi za časa pripravljenosti, mobilizacije_ali' 
vojne v katerihkoli zavodih ali podjetjih,'državnih" in 
ostalih, ki so določena za državno brambo, v stavko ali 
pripravlja stavko ali druge nagovarja ali z besedami, 
Pretnjami ali drugače ščuva k stavki, ;kakor tudi one ose
be, ki s sabotažo ali pasivno ^eàstencp ovirajo pravilen 
Potek poverjene jim službe aH dela, se kaznujejo s kazni
jo, določeno v tretjem oddelku § 115. kazenskega za
konika. 

Člen' 24. 

Za postopanje radi kàznjîvïh dejanj, predvidenih v 
fei» zakonu, proti storilcem — civilnim osebam — so 
Pristojna: ' T . . . - - T - — 

1-, civilna sodišča, če so bila ona dejanja zagrešena 
^-HÏÏiem^asuf!5~% , 

.?• vojaška sodišča, ako so bila ona dejanja zagrešena 
E^J5§a..pri£rayljenostj, mobilizacije^m^vojne in sicer: 

a) vojaško sodišče za častnike, če so storilci državni 
«adniki; in 

b) divizijska vojaška sodišča za vse ostale storilce, 
Ц niso državni uradniki. 

.'-.:•,;. ... r Gim 25. "•' 

'•rNa^tnčnejSe določbe za uporabo in izvrševanje do
ločb tega zakona se,predpisujejo z uredbo o državno-

inžgekciji in s jgravilniki, ki jih morajo izdati 

ministri po členu 11. tega zakona v,soglasju s predsed
nikom ministrskega sveta. 

Člen 26. 

Uredba o državnobrambnem svetu F Đ št. 2834 z 
dne 25. januarja 1923. izgubi veljavo z dnem, ko dobi 
moč ta zakon. ' •'•''"• 

Člen 27! 

Ta zakon stopi v veljavo in dobi'obvezno moč, ko 
se razglasi v »Službenih novinahi. 

Priporočamo Našemu ministru za vojsko in mornari
co, da ta zakon objavi in skrbi za njegovo izvedbo, vsem 
Našim ministrom in podrejenim oblastim, da se po njem 
ravnajo, vsem in vsakomur pa, da.se mu pokoravajo. 

B e o g r a d , dne 14. julija 1930., D št. 16.830. 

Minister 
za vojsko in mornarico, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva 

kralja, 
anni jeki general: 

Štev. S. Hadžić s. r. 
Videl 

in pritisnil državni pečat, 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. M. Srškie s. r. 

. Aleksander s. r. 
Predsednik, . 

ministrskega sveta, 
minister , .. 

za notranje posle, 
... .častni adjutant 

Njegovega Veličanstva: 

divizijski general 
Peter Zivkovié:a, r< 

Uredbe osrednje vljade. 
~.\. 

is?. 
Na podstavi § 173. kazenskega zakona predpisujem 

'.'':."'\. ;,Шеађа:;;Г:,;'л.;:,; •;;.,,,, 
o sestavi zdravniške komisije.* ' ' 

• ' : V § 1 . - . ••< •..*=. ' - :••••-• 

Y?.âkjzdravnik, kJjejmsijje^i pri "kaki svbji iolnféi 
zaradi bolezni ali kake aaomalijë'prëkiniti'nosečnost z 
namenom, da se ji reši življenje ali da se odstrani ne
izogibna nevarnost za zdravje^ kadar to na nikak drug 
način ni mogoče (§ 173. kazenskega, zakona), mora- za
htevati sestavo komisije, ki bolnico pregleda in o svojem 
izvidu in mnenju sestayi zapisnik. „Y =r,.'..,.. 

Komisijo sestavi pristojni. najoližji ' zdravnik v javni 
službi (državni, banovinski ali.občinski),' ki/!je'obèneiri 
tudi predsednik komisije; drugi član je zdtàvçik, ki je ' 
zahteval sestavo komisije, tretjega člana ! pa določi, vpo-
števaje željo bolnice ali njene rodbine, predsednik po 
naslednjih načelih: • •"'-.: • ! v 

' • ' : ' ' - • : . • • : • - • • • • ' :-•• - . . : ( К - К Ч . . , . : ' . . > , , , 

* >Službene novene kraljevine Jugoslavije« z dne*' 
10. maja 193Q.. gievHOS/XXXIX, ' ' ' " - ' 



— 4ltJ — 

a) ako je zdravnik bolnice (prijavnik) ginekolog, te
daj imenuje predsednik za tretjega člana komisije zdrav
nika tiste medicinske stroke, kateri pripada ali kateri je 
najbližja bolezen ali anomalija, zaradi katere je indici-
rana umetna prekinitev nosečnosti; 

b) ako je zdravnik bolnice specialist stroke, kateri 
pripada bolezen ali anomalija noseče žene, tedaj se za 
tretjega člana komisije imenuje ginekolog; 

c) ako je zdravnik bolnice praktičen zdravnik z občo 
prakso, tedaj se imenuje za tretjega člana komisije gi
nekolog. 

§ 3. 

V večjih bolnicah in klinikah z več oddelki pridejo 
v komisijo razen službenega zdravnika še tudi zdravnik 
(Sef, primarij ali asistent) ginekološkega oddelka ali, 
kjer sta kirurgija in ginekologija v enem oddelku sku
paj, zdravnik (šef, primarij ali asistent) kirurgičnega od
delka in šef oddelka, kamor spada bolezen ali anomalija, 
ki indicira prekinitev v nosečnosti. 

V bolnicah z dvema oddelkoma tvorijo komisijo šefa 
internega in kirurgičnega oddelka s službenim zdrav
nikom. 

V bolnicah s samo enim oddelkom se vzame za čla
na komisije ali ginekolog ali specialist za bolezen, na ka
teri boluje nosečnica, in še eden izmed najstarejših 
zdravnikov v kraju. Ako se v kraju ne more sestaviti ta
ka komisija, potem Je treba bolnico poslati v bolnico z 
več oddelki ali poklicati potrebne zdravnike. 

V malih krajih je postopati po tretjem odstavku 
tega člena. 

V privatnih sanatorijih je postopek isti, kakor v 
bolnicah. 

§ 4 
Ako službeni pristojni zdravnik vrši sp/ecialistično 

sli občo prakso, pa je slučajno on tudi zdravnik prijav
nik bolnice, ne more on biti predsednik komisije. V tem 
primeru določi najbližje službeni pristojni zdravnik pred
sednika komisije. 

§ 5 
Sestavljeno komisijo skliče predsednik, in sicer po 

zahtevi zdravnika bolnice v 4 dneh, v nujnih primerih 
pa takoj. 

§ 6 . 
Zdravnik bolnice mora pripraviti anamnezo bolnice 

in rezultat vseh eventualnih potrebnih preiskav (seči, 
sputuma, krvi, rentgenskih snimkov in dr.). 

§ 7 • 

Po pregledu bolnice in posvetovanju članov komi
sije se sestavi zapisnik, v katerega mora priti dan in 
kraj pregleda bolnice, starost bolnice, stalež bolnice, po
klic, stanovanje in bivališče bolnice. 

Potem se sestavi zapisnik v obliki historiata bolezni 
z anamnezo in natančnim* izvidom, opisom stanja bolezni 
ali anomalije, stanjem spolovil (genitalnim statusom), in 
diagnozo o času nosečnosti. 

V sklepnem mnenju se mora pq § 173. kazenskega 
zakonika navesti in obrazložiti: 

a) kake nevarnosti obstoje za zdravje in življenje 
nosečnice zaradi bolezni ali anomalije, ako se nosečnost 
ne prekine; 

b) da se ta nevarnost z nikakim drugim načinom 
zdravljenja ne more odvrniti, 

Nazadnje: mnenje, v katerem mora biti po § 173. 
kazenskega zakona posebej obrazložena nevarnost za 
življenje ali neizogibna nevarnost za zdravje zaradi kom
plikacije nosečnosti s to boleznijo ali anomalijo in dalj
nega obstoja nosečnosti kakor tudi okolnost, da z nika
kim drugim načinom zdravljenja ni mogoče odvrniti te 
nevarnosti. 

§ 8. 
Zapisnik se sestavi v dveh izvodih in podpišejo ga 

vsi člani komisije. Eden izvod zapisnika ostane tistemu, 
ki prekine nosečnost, drugega pa obdrži službeni pristoj
ni zdravnik za službeni zaupni arhiv. 

§ 9 . 
Ako je komisija soglasnega mnenja, da se mora no

sečnost, prekiniti, se sme to storiti takoj po prijavi služ
benemu pristojnemu zdravniku. 

§ 10. 
Ako sklep komisije ni soglasen, se dajo mnenja lo

čeno v zapisniku in se zapisnik podpiše, nosečnost se 
pa ne sme prekiniti. 

V takem primeru odloči komisija z večino glasov, 
ali in kdaj se nosečnica ponovno komisijsko pregleda 
ali se s komisijskim izvidom in mnenjem takoj pošlje v 
eno izmed univerzitetnih klinik ali v bolnico z več nego 
2 oddelkoma. 

§ 11. 
Indikacije za prekinitev nosečnosti po § 173. kazen

skega zakona so samo medicinske, t. j . bolezni ,in ano-' 
malije in to po sodobnem stališču medicinske znanosti., 

§ 12. 
Prijave, delo komisije in zapisnik o delu so služ

bena tajnost za vse člane komisije, predsednik pa vodi 
zapisnik in ima, vse to pod ključem, da ne pride v druge 
roke, razen àko se uvede sodni postopek. 

§ 13. 
Delo članov komisije v bolnicah je brezplačno. Delo 

v privatni praksi je brezplačno za tiste, ki so po zakonu 
o bolnicah siromašni; ostali plačajo vsakemu članu ko
misije nagrado kakor za konsilij po minimalni zbor
nični taksi. 

§14. 
V primerih, ki ne dopuščajo odlašanja, kadar' no

sečnici preti neposredna nevarnost ali neizogibna ne
varnost za zdravje, n. pr. pri eklampsiji, placenta prae
via L dr., sme zdravnik prekiniti nosečnost brez pred
hodne sestave zdravniške komisije^toda pri tem delu 
mora poklicati še enega zdravnika, kjer je to mogoče, 
ter takoj potem sestaviti skupni zapisnik o delu iz § 7. 
te uredbe in ga izročiti službenemu pristojnemu zdrav
niku zaradi opravičbe postopka. 

§15. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v služ

benih novinahc 
V B e o g r a d u , ' d n e 16. aprila 1930, S. št. 9367. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje 

-dr. M. Drinkoric- a. V 
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tea 
Na podstavi §§ 1., 2.j 3. in 29. zakona o lekarnah in: 

nadzorstvu nad prometom z zdravili predpisujem 

Pravilnik 
o zdravilih in zdravilnih specialitetah.* 

Definicija zdravila. 

;,'" ci. t. 
Zdravila so vea tista sredstva, ki se uporabljajo, da 

y boleznih v znanstveno ugotovljenih količinah s svo
jimi; kemijskimi, fizikalnimi in biološkimi lastnostmi 
povoljno delujejo na organzem Človeka in živali. 

Od tega se izvzemajo mehanična sredstva, òbvezilni 
Material, ki ni impregniran, sredstva1 za hranjenje, ka
terim se ne pripisuje zdravilni učinek, ,in kozmetična 
sredstva, kolikor nimajo primesi močnega učinka. 

Vsa ta sredstva tvorijo zdravila: materia medica. 

Razdelitev zdravil. . 

Cl. 2. 

Zdravila se delé v naslednje glavne skupine: 
I» droge, sirovine iz rastlinstva in živalstva; 
II. kemijski preparati, proizvodi kemijsko-farma-

cevtäke industrije organske ali. neorganske narave; 
' III. farmacevtski preparati, ki se izdelujejo iz drog, 

kemijskih preparatov in živalskih organov ali bakterij 
in ki se delijo takole: : • 

a) enostavni farmacevtski ali galenski preparati; 
b) organoterapijski, seroterapijski preparati ali pre

parati iz bakterij ali njihovih produktov; 
c) zdravila v razni obliki, kamor spadajo tudi zdra-,, 

vilne specialitete. 

Zahteve o lastnostih dobrega zdravila. 

•>: .V .'-.• .....f ... „." C1.3, ...• . . , . ; - : 
1. Zdravila morajo ustrezati predpisom farmako

peje, oziroma triorâio imeti V sebi navedene sestavne 
• d e l e t * • • - . - . - . • . . . _ . . ; . . . •• • „ ; . . 

2. Vrednost zdravila mora biti ugotovljena in za
jamčena s kemijskimi, farmakognostičnimi, biološkimi 
aH'kliničnimi metodami, v primeru, kjer je to potrebno, 
tudi z več ali z vsemi omenjenimi metodami obenem. 

j.:: 3. Оргерц zdravil inora,-biti .taka,, da varuje zdra
milo pred vsako pokvaro in gubitkom zdravilne vred
nosti. K vsakemu zdravilu sé mora priložiti navodilo o 
njegovi rhrambi in eventualne pripombe o znakih izpri-
denja^ kjer, je. pa potrebno, tudi datum izdelave ali pol
nitve, kakor, tudi rok trajanja stalne vrednosti. 

Zdravila močnega ali v nepredpisani količini stru
penegadelovanja morajo biti označena s posebnim zna-" 
kom in se morajo» h raniti pod posebno pažnjo. 
. : 4. Preparata sestavljen iz 'znanih zdravi^ se ne, sme 

Propagirati pod kakim specialnim imenom kot nekaj 
, novèga in posebnega, in mora obsegati natančne podatke 

0 svoji sestavi. 

* »Sfužbehe novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
6- julija 1930, št. 150/LVI. 

5. Zdravilo se ne sme propagirati s pretiranimi po
hvalami, ki bi mogle izzvati zmoto. 

6. Zdravila močnega delovanja s© ne smejo izdajati 
•v svobodni prodajL . , . 

.7. Zdravila močnega delovanja se smejo oglašati 
samo v znanstvenih in strokovnih časopisih. 

8. Cena zdravila mora biti v skladu s predpisi' le
karniške takse, kakor tudi s tvorniškimi an nabavnimi 
stroški. .-.•>• • 

9. Zdravila se ne smejo dajati v promet za nova 
zdravila in zdravilne specialitete, dokler se ne pre» 
izkusijo v zavodih, ki bodo za to določeni, in dokler. 
jih ne odobri minister za socialno politiko in narodno 
zdravje. 

Zdravilne specialitete; 

Zdravilne specialitete so zdravila, ki so teoretsko' 
ali klinično upravičena in odobrena od strani mini
strstva za socialno politiko in narodno zdravje. Ti spe
cialni preparati so stalne sestave, znàné vsebine, pri
hajajo v promet zaprti v posebnih omotih in priprav
ljeni za prodajo tako, da niti lekarnar niti zdravnik ne 
izpremenita v ničemer sestave/niti njihove količine, 
služijo pa za zdravljenje ljudi ali živine. 

ci. 5.. •.: ,..... , , '.'''•;'•. 

Za zdravilne specialitete se prlznavajoi .-:'•-•'•''.-•' 
1. preparati, pri katerih se dosega: ' ' 
a) s posebnimi njihovimi sestavinami ali kömbina*-

cijo njihovih sestavin ali ' <" 
b) s posebnim načinom njihovega pripravljanja' 

bodisi neposreden dobiček za terapijo glede zdravilno
sti, .bodisi posreden dobiček, v doseganju posebnih 
zunanjih svojstev, na primer: stalnost, . razkròjnost* 
resorpcija, prikladna oblika, popravljen ókus in'tèma 
s l i č n o ; " ' " . i - ' '' .•".."••'-••; '.V-./ 

2. specialno se smejo priznati za specialitete serumi 
•in cepiva, kakor tudi organoterapijski preparati, ki 
izvirajo iz domačih in tujih državnih zavodov ali pri
vatnih podjetij, ki pâ se dajejo v promet: v obliki tablet, 

; kapic, ampul in temu slično, ako izpolnjujejo pogoje, 
; določene v zakonu o kontroli zdravil biološkega izvora, 
z obvezo, da se proizvajalec ravna po vseh predpisih 

.tega zakona kakor tudi določil in pravilnikov, izdanih 
na njegovi podstavi; 

3. kemoterapevtski (etnotropnij preparati za uniče» 
vanje škodljivih zajedavcev v živem telesu; 

4. umetno pripravljeni preparati z vitamini, kate
rim je vrednost ugotovljena z' biološkimi preiskavami. 

•• • .-CL 6. 

Za zdravilne specialitete se ne.smatrajo- ' .. • 
1» oficinelna zdravila, uvrščena " v farmakopeji kra

ljevine Jugoslavije ali v iPràescriptiones,, can>ineralea 
Jugoslavienses<, kolikor jim je bistveni jpogoj terapevt-' 
sîco delovanje specijalitete same; spëcijalêtetè pa so 
lahko, ako ustrezajo pogojem člena 5. tèga pravilnika; 
' 2. Vsi tisti preparati, ki se proizvajajo v raznih far

macevtskih oblikah (tablete, kapice, ampule itd.), ako 
se isti preparat daje v promet v materiji'za magistralno 
ekspedicijo; --•'> 

3. vsi ostali ekstrakti kakor tudi taki, ki so moč
nega delovanja; ' .v ... .. ,..•.... ,. :;.;л 
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4. dijetski preparati, izvzemši preparate, navedene 
v točki 4. člena 5. tega pravilnika; 

5. naravne in umetne rudninske vode in njihove 
soli v katerikoli obliki ter, kolikor jim niso dodana 
druga sredstva v toliki meri, da bi imela v zdravilnosti 
vod in soli pretežni vpliv; potem tudi razne naravne 
smole, bitdminska olja, smoljnata in rudninska blata; 

6. preparati za preprečevanje oploditve in za splav-
ljanje piova, ki se tudi drugače ne smejo niti priprav
ljati, niti uvažati, niti prodajati; 

7. preparati, v katerih sestavi se ponavljajo in imi-
tirajo zdravilne specialitete, ki so že odobrene in ki so 
v prometu v kraljevini; 

8. ampule z razkrojili za injekcije, pastile, tablete, 
kapice, supozitoriji in druge udomačene terapevtske 
oblike zdravil se ne priznavajo za zdravilne specialitete 
zaradi svoje oblike same, nego je pri njih oceni möro-
dajna njihova vsebina. 

. Istotako se ne smatrajo za zdravilne specialitete 
takozvana >domača zdravila«, ki se pripravljajo v posa
meznih lekarnah za krajevno potrošnjo in za katere 
proizvajalec izven lekarne ne dela nikake reklame, 
kakor tudi ne navadni dijetski preparati, ki se ne odli
kujejo s posebno vsebino v vitaminih (točka 4. člena 5.). 

CL 7. 

Za zdravilne specialitete nehajo veljati in njihovi 
proizvajalci, prodajalci ali uvozniki izgube v zvezi ž 
njimi dosežene pravice: 

l.-ako oseba : Jd je zahtevala dovoljenje za izdelo
vanje in-prodajanje specialitete, ne začne z izdelovanjem 
odobrene specialitete v roku enega leta, od kar se ji 
j& dostavilo dovoljenje ministra za socialno politiko in 
narodno zdravje; 

2. ako se v vmesnem času identičen preparat vpiše 
v. farmakopejo kraljevine ali v >Praescriptiones cam-
merales Jugoslaviensesc, aH ako se naknadno ugotovi, da 
ima =za to.specialiteto kaka druga oseba pravice prven
stva. V obeh primerih se pusti proizvajalcu za likvida
cijo rok enega leta; 

3. ako oblastvo ugotovi, da se oseba, ki je dobila 
dovoljenje za izdelovanje specialitete, ni držala pogojev, 
pod katerimi se je izdalo dovoljenje za to specialiteto, 
ali kako se naknadno ugotovi, da so nedostatki v zdra
vilnosti, trajnosti ali v drugih svojstvih tega preparata. 
Proizvajalec, oziroma zastopnik mora dobiti jamstvo, da 
je preparat stabilen, in dati obvezo, da v primeru, ako 
sé preparat pokvari, preparat zamenja s svežim in pra
vilnim. 

Proizvajalci serumov, cepiv, organoterapevtskih in 
ostalih specialitet, katerih uporabnost je fiksirana z 
rokom, jih morajo zamenjati z novimi po predpisih, ki 
veljajo za to; 

4. ako se proizvajalec sam odreče pravici do svoje 
/specialitete, bodisi izrecno, bodisi molče s tem, da je 
v roku enega leta nehal proizvajati svoj preparat in ga 
dajati v promet v kraljevini; 

5. po izteku roka 20 (dvajset) ' let, računaje to od 
dne,-katerega se je preparat priznal za zdravilno specia
litete, oziroma z iztekom roka, ki je določen z zakonom 
o zaščiti-industrijske svojine (patentom). Ponovno odo
brenje se mora zahtevati po predpisih tega pravilnika. 

Lekarnarske specialitete odobrava in odobrenje 
odvzema v prej razloženih primerih ministrstvo za 
socialno politiko in narodno zdravje. 

O specialitetah za veterinarsko uporabo odloča mi
nistrstvo za socialno politiko in narodno zdravje v spo
razumu z ministrstvom za poljedelstvo. 

V primerih, navedenih pod točko 1., 3., 4. in 5., ee 
sme preskripcija te specialitete uvrstiti, ako se to smatra 
za primerno, v predpise receptov, ki jih izdaja lekar-
narska zbornica z nazivom >Praescriptiones cammerales 
Jugoslaviensesu. Te preparate izdajajo lekarnarji v ročni 
prodaji ali na zdravniški recept po določilih veljajočin 
zakonskih predpisov. 

Omenjeni preparati se morajo dati v promet z ime
nom, ki jim pripada po njihovi sestavi ali zdravilnosti; 
nikakor se ne smejo izdajati v posebnem omotu in v 
obliki specialitet. 

CL 8. ' 

Zdravilne specialitete smejo proizvajati samo javne 
lekarne, kakor tudi za ta namen posebno koncesijoni-
rana in protokolirana podjetja: laboratoriji in tvornice. 

Ta podjetja morajo biti po predpisu urejena, stati 
pod upravo odgovornega strokovnjaka magistra ali dok
torja farmacije. Te odgovorne osebe v tvornicah in labo
ratorijih morajo imeti zakonito kvalifikacijo in pravico 
do samostojnega upravljanja lekarne. 

Omenjena podjetja, ki izdelujejo specialitete, so pod 
zdravstveno-policijskim nadzorstvom. 

Proizvajalci serumov, cepiv in organoterapevtskih 
preparatov morajo izpolnjevati pogoje, določene z zako
nom o kontroli zdravil biološkega izvora. 

Proizvodnja, prodaja in uvoz serumov, vakcin, dia
gnostičnih sredstev (tuberkulina, malexina itd.) za vete
rinarsko uporabo se vrši po določilih predpisov, ki jih 
je izdalo ali jih izda ministrstvo za poljedelstvo (veteri
narski oddelek). • 

CL 9. 
Inozemskim podjetjem, ki želijo v našo kraljevino 

uvažati in dajati v promet svoje zdravilne specialitete, 
se da odobrenje za to specialiteto in za njen uvoz e 
pogojem, da ta podjetja imenujejo za svojega zastopnika, 
eno izmed javnih lekarn ali eno izmed drogerij na de
belo, ki se ne bavi z izdajanjem drog na drobno, niti 
jih ne prodaja neposredno potrošnikom, oziroma magi
stra ali doktorja farmacije, ki morajo biti naši držav
ljani in imeti kvalifikacijo po § 6. zakona o lekarnah 
in nadzorstvu nad prometom z zdravili. 

Zastopniki smejo biti tudi kem. farm. tvornice in 
laboratoriji. 

Izključujejo se od zastopstva sedaj obstoječe droge
rije na drobno, kakor tudi poslovalnice z materialnim 
blagom in trgovine, ki imajo pravico prodajati strupe 
in ki iz svojih poslovalnic preskrbujejo neposredno 
potrošnike. 

Ti zastopniki morajo v imenu podjetja predhodno 
zahtevati odobrenje za specialiteto, kakor tudi dovolje
nje za nje uvoz in prodajo ter nosijo vso odgovornost 
za točno izvrševanje določil tega pravilnika, ter odgo
varjajo za vsako eventualno nepravilnost, ki bi se dogo
dila pri poslovanju s temi specialitetami tujega izvora. 

Vse tuje specialitete morajo biti poleg označbe pod
jetja, ki jih proizvaja in daje v promet, opremljene tudi 
z žigom pooblaščenega zastopnika. ' 

CL 10. 

Prodaja zdravilnih specialitet se dovoljuje^ 
L. javnim lekarnaпц 
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2. koncesijoniranim in protokoliranim tvornicam in 
laboratorijem kakor proizvajalcem, oziroma zastop
nikom; 

3. drogerijam na debelo; 
4. magistrom ali doktorjem farmacije kot zastop

nikom inozemskih .podjetij; 
5. lekarniškemu in sanitetnemu skladišču osred

njega urada za zavarovanje delavcev. 
Zdravilne specialitete^ smejo izdajati neposredno po

trošnikom lekarne iz § 5. zakona o lekarnah in nadzor
stvo nad prometom z zdravili. 

Koncesijonirani laboratoriji in tvornice smejo izda
jati zdravilne specialitete svoje lastne produkcije in 
specialitete, za katere imajo zastopstvo, edino le lekar
nam, trgovinam zdravil (drogerijam) na debelo kakor 
tudi javnim zdravstvenim ustanovam, ki so zato po 
zakonu pooblaščene, za lastne potrebe. 

Trgovine z zdravili (drogerije) na debelo so po
oblaščene izdajati specialitete iz svojih poslovalnic jav
nim lekarnam, bolriičnim lekarnam, ročnim lekarnam 
zdravstvenih zadrug in lekarnam urada za zavarovanje 
delavcev, oziroma centralnemu lekarniškemu in sanitet
nemu skladišču osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev. 

Doktorji farmacije ali magistri farmacije kot zastop
niki inozemskih podjetij so pooblaščeni izdajati javnim 
lekarnam, trgovinam (drogerijam) na debelo in javnim 
zdravstvenim ustanovam, ki so za to po zakonu poobla
ščene, za lastne potrebe smo tiste specialitete, za katere 
imajo zastopstvo. 

Zdravilne specialitete se smejo prodajati samo v 
orginalnem, ne odprtem omotu ter po ceni, ugotovljeni 
z izdanim odobrenjem. Cene specialitetam določa mini
ster za socialno politiko in narodno zdravje in se ne 
morejo izpreminjati brez odobrenja ministrstva za so
cialno politiko in narodno zdravje. 

Cl. 11, 

Prepoveduje se proizvajanje, uvoz in prodaja tistih 
zdravilnih specialitet;, ki niso odobrene s strani ministr
stva za socialno politiko in narodno zdravje, ali tistih, 
za katere se je predhodno izdano odobrenje ministrstva 
sa socialno politiko in narodno zdravje preklicalo. 

Vse tiste osebe, poslovalnice ali ustanove, za katere 
ee ugotovi, da so se v svojem delu pregrešile zoper 
predpise tega člena, se kaznujejo za storjene prekrške s 
kaznijo pod § 36. zakona o lekarnah in nadzorstvu nad 
prometom z zdravili. : 

ĆL 12. 

Zdravilne specialitete, M jih je odobrilo ministrstvo 
za socialno politiko in narodno zdravje, se smejo redno 
Oglašati y strokovnih (zdravniških, lekarnarskih, veteri
narskih ali drbgisticnih) časopisih in drugih izdajah te 
•rate. Oglasi morajo biti stvarni in sestavljeni s pri
kladnim besedilom. ' 

Kaznujejo se vsaka druga oglašanja, kakor objav-' 
Ijanje zahvalnic, priporočil in sličnih izjav s kinema
tografi, radiom, reklama p,o vlakih, izložbah in temu 
slično. .. \* 

Samo v izjemnih primerih sme ministrstvo za so
cialno politiko in narodno zdravje po. zaslišanju mnenja 
stalnega strokovnega sveta za preizkušanje zdravil do
voljevati v občem interesu oglašanja zdravilnih specia
litet v dnevnih listih ali na drug način, toda s posebej 
odobrenim besedilom. : ' 

V primerih, v katerih gre za specialiteto za vete
rinarsko uporabo, daje odobrenje za tako oglašanje mi
nistrstvo za socialno politiko in narodno zdravje v spo
razumu z ministrstvom za poljedelstvo. 

V besedilu oglasa ne sme biti nikakih navedb, ki 
bi mogle izzvati zmoto v sestavu in učinku zdravila. 

Čl. 13. 

Trgovskim agentom bodisi domačih bodisi tujih 
firm je že po naravi njihovega posla prepovedano uva
žati in imeti na skladišču in razpečavati zdravilne spe
cialitete ali v obliki specialitete pripravljena zdravila; 
prepovedano pa je tudi, proizvajati in razpošiljati poseb
ne vzorce specialitet. 

Istotako je prepovedano trgovskim agentom spreje
mati naročila na svoj račun; delati smejo to odinole na 
račun firm, za katere korist posredujejo. 

Vse zdravilne specialitete in v obliki specijalitet 
pripravljena zdravila, zatečena v skladišču pri trgovskih 
agentih, se zaplenijo in prestopnik se kaznuje z denarno 
globo po § 35. zakona o lekarnah o nadzorstvu nad pro
metom z zdravili. 

Cl. 14. 

Kdor želi, da se mu proizvod prizna za zdravilno 
specialiteto in da ga sme uvažati in prodajati v kralje
vini, mora predhodno s prošnjo zahtevati to odobrenje, 
oziroma dovoljenje od ministrstva za socialno politiko is 
narodno zdravje. 

K prošnji je treba priložiti: 
1. natančen recept in v opisu razložen način, po 

katerem je specialiteta pripravljena; ako so pa za boljš« 
oceno vrednosti specijalitete ali za olajšnje njene ana
lize potrebni tudi drugi podatki, mora prosilec na za--
htevanje predložiti tudi te podatke. Ti posebni podatki 
se smatrajo za službeno tajnost; 

2. opis vseh tistih lastnosti dotičnega preparata, ki 
mu po potrdilu prosilca dajejo značaj specijalitete; 

3. po možnosti tudi potrdila klinik ali literaturo, i 
katerimi se dokaže upravičenost preparata kot specia
litete; 

4. obvezo, po kateri cehi bo preparat kot speciali
teto prodajal lekarnam; 

5. ako gre za priznanje preparata za specialiteta 
tujega izvora in za dovoljenje uvoza, kakor tudi za pro
dajo seruma, cepiva, organoterapevtskih in takih pre-
paratov, katerim se določa učinek farmakološko in bio
loško, v tem primeru je treba prošnji priložiti tudi potr
dilo pristojnega oblastva o tem, da podjetje* ki proizvaja 
ta preparat, razpolaga z znanstveno izobraženim stro 
kovnim osebjem, kakor je to predpisano tudi za domač» 
podjetja te vrste. Ta potrdila morajo biti potrjena od 
strani našega diplomatskega predstavnika v dotični dr-

.žavi, kjer se preparat izdeluje; 
6. štiri izvode preparata v tistem stanju in tisti 

opremi, v kateri se daje v promet. Za nove specialitete. 
katerih izdelovanje se* šele začne, zadostuje, da se pred
loži samo načrt za posodo in signaturo, oziroma omot; 
razume se, poleg gornjih podatkov. 

Na signaturi, ki mora biti v državnem jeziku, je 
treba navesti naziv preparata, ime proizvajalca, oziroma 
zastopnika, vsebino delujočih sestavin kvàlifikativno in 
kvantitativno, način uporabe kakor tudi eventualno pri
pombo, da se sme preparat izdajati samo na recept 
pooblaščenega zdravnika ali veterinarja, 



7. Doraz o vpIaSrhi pristojbine za odobrenje prepa
rata in sicér za inozemske 1000 Din, za domače 500 Din, 
katera vsota se vplačuje za račun blagajnice stalnega 
strokovnega sveta z preizkušanje zdravil. 

Ako želi stranka dati v promet isti preparat samo 
v raznih jakostih, dozah ali v različni opremi, v tem 
primeru je od vsake vrste predložiti po tri vzorce. 

Stroške za znanstveno in klinično preizkušanje pre
parata določi stalni strokovni svet za vsak posamezni 
primer, njega višina pa se ravna po obsegu dela, po
trebnega za preizkušanje preparata. Vse stroške mora 
stranka na poziv stalnega strokovnega sveta vplačati 
takoj. 

Pri izročitvi prošnje se označi na njej leto in dan 
prejema in se izda o tem stranki na zahtevanje potrdilo. 

GL 16. 

Ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje 
pošlje vsako prejeto prošnjo s prilogami in vzorci stal
nemu strokovnemu svetu za preizkušanje zdravil. 

Ako bi stalni strokovni svet smatral, da cena pre
parata, ki jo je označil proizvajalec, ne odgovarja nje
govi resnični vrednosti, se zahteva o tem mnenje tudi 
od lekarnarske zbornice. 

Ako.bi se kak preparat moral znanstveno in kli
nično dalje časa preizkušati, mora prosilec na zahte-
ranje stalnega strokovnega sveta naknadno dati. temu na 
razpolaganje potrebno količino svojega preparata. 

Cl. 16. 

Kadar so o vrednosti kakega preparata zbrani vsi 
podatki, izda ministrstvo za socialno politiko in narodno 
zdravje na osnovi predloga stalnega strokovnega sveta 
prosilcu odločbo. Ako se dovoljenje odreče, se mora ta 
odreka obrazložiti. , 

Odločba o preparatih za veterinarsko uporabo se 
Izda v sporazumu z ministrstvom za poljedelstvo. 

Preparat, ki se prizna za zdravilno specialiteto, se 
vpiše v posebne registre za domače, oziroma tuje spe-
cialitete pod tekočo številko z označbo številke in datu
ma odločbe o odobrenju. 

Številko in datum registra mora stranka navesti na 
signaturi v tej obliki: 

R. St . . . . . . z dne ., brez vsakega drugega 
dodatka. ? 

Odločbo^ s katero se predloženi preparat priznava 
z&. zdravilno specialiteto, objavi ministrstvo v izvlečku 
v »Službenih novinahc na stroške proizvajalca, oziroma 
zastopnika in jo priobči ministrstvu za finance (oddelku 
za carine), vsem zdravniškim' in lekarnarskim zborni
cam, ki morajo istotako voditi točno evidenco o dovo
ljenihzdravilnih specialitetah. 

ti 17. 

Proizvodnja, uvoz in prodaja «dravilne specialitete 
ee dovoljuje šele po odobrenju od strani ministrstva za 
socialno politiko in narodno zdravje. 

Stranka, ki je prejela odločbo in odobrenje za izde
lovanje, uvoizin prodajo svoje specialitete, mora zado
stiti vsem zahtevam, ki so glede omenjene specialitete 
razložene v odločbi ministrstva za socialno politiko in 
narodno zdravje. 

Ako se prošnja zaradi odobrenja za proizvajanje, 
uvoz in prodajo zdravilne specialitete začasno odbije 

zaradi nedostatkov, ki se lahko odstranijo, aH zaradi 
drugih nepravilnosti, se prosilcu zagotovi pravica prven-
stva za dobo 6 mesecev, ako v tem roku prosi ponovno 
za odobrenje za isti preparat Ta rok 6 mesecev se 
računa od dne, katerega se je odločba priobčila stranki. 

Ako se ugovori, razloženi v odločbi ministrstva za 
socialno politiko in narodno zdravje; ne nanašajo na 
sestavo in vrednost v odobrenje predloženega preparata, 
temveč so tehniške ali administrativne narave, ki se 
dajo lahko odstraniti pri ponovni prošnji, se stranka 
oprošča plačila nove takse. 

Cl. 18. 

Vse zdravilne specialitete, ki imajo v sebi sesta
vine močnega učinka, bodisi da so te sestavine kot take 
označene v službeni farmakopeji ali ne, pa so močnega 
učinka, se smejo izdajati občinstvu odinole v lekarnah 
na recept zdravnika ali veterinarja, ki ima pravico1' 
prakse v kraljevini Jugoslaviji. 

Tiste specialitete pa, ki imajo v sebi sestavine, 
označene v farmakopeji s -f- -f ali ki imajo v sebi se
stavine s sličnim učinkom, pa niso vpisane v farma
kopejo, se smejo ponovno izdajati občinstvu samo na 
recept, na katerem je zdravnik ali veterinar to izrecno, 
označil z besedami >repetatur'< ali >reiteretur<. Pod to ; 
označbo mora zdravnik, oziroma veterinar postaviti da-; 
tum in svoj podpis. •' 

Samo v izjemnih primerih sme ministrstvo za so-
cialno politiko in narodno zdravje dovoliti svobodno pro
dajo takih specialitet, ki imajo v sebi sestavine, ozna
čene v farmakopeji s + s pogojem, da se ta sestavina 
nahaja v specialiteti v neznatni količini, tako da, tudi 
če se vzame večja doza te specialitete, ne more nastati 
nikaka nevarnost za bolnikovo zdravje in življenje, ali. 
ako gre za specialiteto, ki služi za zunanjo uporabo. 

CL 19... 

Naziv specialitete mora biti jasen in določen in brez 
česarkoli, kar bi moglo izzvati pogrešilo mnenje b učinku 
ali eestavi specialitete. Istotako ne sme imeti nikakega 
verskega obeležja. 

Pri specialitetah za notranjo uporabo morajo biti 
način uporabe in vse eventuelne pripombe vidno in 
jasno navedene, pri specialitetah za zunanjo uporabo.,. 
pa mora signatura poleg gornjih podatkov imeti .-tudi', 
še jasno vidno pripombo >zunaj<. 

Proizvajalec, ki dobi pravipo do proizvodnje in pro
daje, ali zastopnik, ki dobi pravico za uvoz in prodajo 
kake specialitete ter jo Želi zaščititi z žigom, mora to 
storiti pri upravi za zaščito industrijske svojine po po
zitivnih zakonitih predpisih. O odobrenju zaščitnega žiga 
mora lastnik obvestiti ministrstvo za socialno politiko 
in narodno zdravje ter lekarnarsko zbornico. 

Cl. 20. 
Za vse preparate, ki so se priznali za zdravilne 

specialitete, preden stopi ta pravilnik v veljavo, ali ka
terim je potom reciprocitete v zmislu eventualnih do
ločil mednarodnih konvencij taka pravica priznana^.mo
rajo lastniki,, oziroma njihovi zastopniki'v. rofeu Џ. lei, 
računa je od dne, ko stopi ta pravilnik, v veljavo,, рск, 
novno prositi za dovoljenje po določilih tega prayilpika,, 
Ako se ne zaprosi v gornjem roku ponovno za odobjé- } 
nje, se proizvodi ne smatrajo za zdravilne specialitete/ '% 
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Prošnji je treba poleg ostalih podatkov, naštetih v 
členu 4. tega pravilnika, priložiti v originalu ali v pre
pisu, overjenem ochoblastva, tudi odločbo, s katero se 
je prosilcu priznal preparat za zdravilno specialiteto. 

Lastniki, oziroma zastopniki odobrenih in že pri
znanih zdravilnih specialitet morajo v roku 6 mesecev, 
računaje od dne, ko stopi ta pravilnik v veljavo, pri
javiti ministrstvu svoj preparat zaradi registriranja. 

K prijavi je treba priložiti od oblastva overjen pre
pis odločbe o odobritvi zdravilnih specialitet, natančen 
recept, po katerem se specialiteta pripravlja, besedilo 
oglasa, kako namerava preparat eventualno oglašati v 
dnevnih listih, obvezo, po kateri ceni bo prodajal pre
parat kot specialiteto domačim lekarnam, in dva izvoda 
preparata v tistem" stariju in v tisti opremi, v katerih 
se daje v promet. 

Ako pa teh produktov ne prijavijo v gornjem roku, 
se ne smatrajo za zdravilne specialitete. 

ČL 21. 
Minister za socialno politiko in narodno zdravje 

lahko vsak čas odredi, da s.e vse že odobrene zdravilne 
specialitete ponovno preizkusijo in pregledajo. 

V tem primeru se vzame brezplačno potrebno šte
vilo vzorcev od proizvajalca, oziroma zastopnika, kate
remu se izda potrdilo o tem, da se je ta specialiteta 
ponovno poslala v preizkušanje in v pregled. 

Ako se s tem načinom ugotové pri taki specialiteti 
izvestne razlike od odobrenega načina pripravljanja, do
ziranja sestavin, kakor tudi eventualni nedostatek ka
terih izmed sestavin,..nosi,.proizvajalec, oziroma njegov 
zastopnik poleg stroškov za pregled preparata tudi vse 
zakonite posledice.. :..,.;., '' 

Ako se v primeru dostave ugotovi, da kaka odo- | 
brena specialiteta ne ustreza svoji sestavi, obeleženi v. i 
prošnji, oziroma V odobrenju, ter se s preizkušanjem 
ustanovi, da ta dostava ni točna, nosi dostavljač vse 
stroške in zakonite posledice. 

Da bi se v promet, dana specialiteta mogla vedno 
primerjati z vzorcem, ki se je poslal ministrstvu za 
socialno politiko in. narodno zdravje poleg prošnje za 
odobrenje, se hrani v. ministrstvu za, socialno politiko in 
narodno zdravje in, v lekarnarski zbornici, oziroma v 
strokovnih zavodih, ki so preizkušali dotično specialiteto, 
po eden ali po dva vzorca od vsake odobrene spe
cialitete. 

' 4 : Č C 2 2 . •'. 

Za vsako poznejšo izpremembo, ki jo želi proizva
jalec izvršiti za že odobreno zdravilno specialiteto v pri
pravi ali ceni itd., mora proizvajalec, oziroma zastopnik 
za to zaprositi za dovoljenje od ministrstva za socialno 
politiko in narodno zdravje. 

Vsaka bistvena izprememba v sestavi specialitete 
se.smatra za novo specialiteto. Za tako izpremenjeno 
specialiteto je treba ponovno prositi za dovoljenje mi
nistrstva za socialno politiko in narodno zdravje v zmislu 
tega pravilnika. 

••y- Č L 2 3 . • • • • . • 

Vse tiste specialitete, ki so.v prometu brez dovo
ljenja ministrstva za socialno politiko in narodno zdravje, 
preden stòpi ta pravilnik v veljavo, se morajo v roku 
treh let, računaje od dne, ko stopi v veljavo ta pravil
nik, vzeti iz prometa, uvoz in proizvajanje Jakih sp"te-. 
cialitet pa se prepoveduje,že po enem letu potem, ko 
je stopil ta pravilnik. 'y veljavo, ' , 

Stalni strokovni syet za preizkušanje zdravil. 

CL 24. 
Stalni strokovni svet za preizkušanje zdravil je stro

kovno posvetovalno telo ministrstva za socialno politiko 
in narodno zdravje in ministrstva za poljedelstvo v vseh 
vprašanjih odobravanja in dajanja v promet zdravil in 
zdravilnih specialitet. 

Delokrog dela tega sveta se razteza na celo kra
ljevino. 

Člane stalnega strokovnega sveta za preizkušanje 
zdravil postavlja na tri leta minister za socialno poli
tika in narodno zdravje; od njih mora biti najmanj 
eden profesor farmakologije, eden profesor farmakogno-
zije, eden kemik, šef lekarnarsko-kemijskega odseka, 
eden predstavnik lekarnarske zbornice, eden predstav
nik jugoslovanskega zdravniškega društva in eden ve
terinar. 

Poleg tega lahlco postavi minister za socialno poli
tiko in narodno zdravje v strokovni svet člana, pp čigar 
nadzorstvu se bodo vršili vsi posli administrativne na
rave, ki je kot tak reden Član stalnega strokovnega sveta. 

Veterinar se poziva in se udeležuje samo tistih sej, 
na katerih se odloča o specialiteti za veterinarsko 
uporabo. 

Stalni strokovni svet ima : svojega predsednika in 
tajnika, ki se volita izmed članov. 

Predsednik sklicuje redne in izredne seje in vodi 
razprave na njih. Tajnik vodi zapisnik in vse dopiso
vanje komisije. 

Poslovnik stalnega strokovnega sveta potrjuje na 
njegov predlog minister za socialno politiko in narodno 
zdravje. > 

ČL 25. 
Naloga stalnega strokovnega sveta je, dajati mnenje 

o vrednosti posameznih preparatov, ki mu jih pošilja 
ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje, ozi
roma ministrstvo za poljedelstvo v oceno. ' •*, 

Način preizkušanja zdravil. 

Čl. 26. 

Vsako zdravilo, poslano svetu, se pošlje v preizku
šanje enemu ali več naznačenih zavodov, za katere 
smatra svet, da so pristojni za preizkušanje tega 
zdravila. 

Svet daje svoje mnenje in predloge o preizkušenih 
zdravilih na osnovi poročil, dobljenih od zavodov in 
klinik. 

Zdravila preizkušajo: 
1. farmakognostično: univerzitetni zavodi za farma-

kognozijo v državi; 
2. kemijsko: centralni higienski zavod v Beogradu 

in higienski zavod s šolo za narodno zdravje v Zagrebu; 
3. biološko: 
a) farmakološko: farmakološki zavbdi v Beogradu 

in v Zagrebu in farmakološki zavod veterinarske fakul
tete v Zagrebu; 

b) bakteriološko in serološko: centralni higienski 
zavod v Beogradu in higienski zavod s šolo za narodno 
zdravje v Zagrebu; 

.4. farmacevtsko: farmacevtski univerzitetni zavodi v 
Zagrebu in Beogradu; do njihovega osnovanja pa bodo 
preizkušale zdravila lekarne, za katere smatra sVet, da 
so pripravne, da v svojih laboratorijih morejo . vršiti 
preizkušanje te vrste; . . .., ... 
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б. kliniško: univerzitetne medicinske in veterinarske 
klinike v Beogradu in v Zagrebu in državne bolnice 
v celi kraljevini. 

Način dela v svetu. 

Ci. 27. 

1. Svet odloča na osnovi tega pravilnika, ali se 
predloženo zdravilo pošlje na daljnje preizkušanje. 

2. Kadar zdravilo izpolni vse predhodne pogoje, se 
pošlje na preizkušanje. Znanstveno preizkušena in po-
skušena zdravila sme svet tudi brez ponovnega preiz
kušanja priporočiti ministru v odobrenje. 

3. Odločba se izda po prejemu mnenja od zavodov 
v prvi prihodnji seji sveta, ki se potem pošlje mini
strstvu za socialno politiko in narodno zdravje v odo
brenje. 

, 4-0 taksah za preizkušanje zdravil, določenih v čl. 
14. tega pravilnika, kakor tudi o načinu pobiranja in o 
uporabi teh taks izda minister za socialno politiko in 
narodno zdravje poseben pravilnik. 

Kazni. 

Cl. 28. 

Vsak prekršek določil tega pravilnika se kaznuje s 
kaznijo, določeno y § 36. zakona o lekarnah in nadzor
stvo nad prometom z zdravili z dne 7. aprila 1930. 

Kazni izrekajo obča upravna oblastva prve stopnje. 
Denarne kazni se izročajo državni hipotekami banki 

fa sanitetni fond. 

Sklepne naredbe. 

CL 29. 

Z dnem, ko stopi ta pravilnik v veljavo, nehajo ve
ljati vai dosedanji veljajoči pravilniki. 

CL 30. 
Ta pravilnik se ne nanaša na določila, dana z za

konom o kontroli zdravil biološkega izvora, in določila, 
dana z zakonom o zatiranju nalezljivih bolezni. 

. CL 3L 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v >Službenih novinah«, obvezno moč pa dobi po treh 
mesečin, računaje od dne objave v >Službenih novînah<. 

V Beogradu, dne 5. junija 1930. S. št. 12.620. 

Minister zar socialno politiko 
in narodno zdravje: 

Nikola Preka s. r. 

m 
Ma osnovi čL 54. zakona o uradnikih in ostalih 

državnih civilnih uslužbencih, § 34 zakona o banski 
upravi in člena 3. zakona o uredbi vrhovne državne 
unrawe predpisujem Bledeča 

.travila 
za polaganje državnega strokovnega izpita 
uradnikov resora ministrstva za socialno 

politiko in narodno zdravje.* 
Člen 1. 

Državni strokovni izpit morajo polagati po določ
bah teh pravil vsi uradniki-pripravniki brez ozira na 
okolnost, ali ima kdo izmed njih večjo naobrazbo od 
one, ki se zahteva za stroko in kategorijo, ki ji pripada. 

Člen 2. 
Naloga tega izpita je,'da uradnik pokaže, je li si 

za svojo službo pridobil potrebno znanje za praktično 
delo v socialni in zdravstveni stroki, odnosno če se je 
za njo zadostno pripravil. 

Člen 3. 
Pravico do polaganja tega izpita dosežejo uradniki 

po dovršitvi dveletne pripravniške službe. Uradnik-pri-
pravnik, ki preide iz kakšnega drugega resora v, resor 
tega ministrstva, se sme prijaviti za polaganje tega iz-, 
pita šele tedaj, ko prebije v novi stroki najmanj šest 
mesecev. 

Uradnik, ki tekom svoje triletne pripravniške služ-r 
be ne položi tega izpita ali se k njemu ne prijavi, 
izgubi službo. . 

Člen 4. 
Izpitne komisije za ta izpit se ustanove: 
a) v B e o g r a d u pri ministrstvu za socialno po

litiko in narodno zdravje za vse uradnike iz njegovega 
resora v službi na ozemlju uprave mesta Beograda in 
za strokovne uradnike v službi na ozemlju Drinske, 
Zetske, Donavske, Moravske in Vardarske banovine, 

b) v Z a g r e b u pri kraljevski banski upravi za 
konceptne, strokovne in manipulativne uradnike v služ
bi na ozemlju Savske banovine ' in za strokovne urad
nike v službi na ozemlju Dravske, Savske; Vrbaske in 
Primorske banovine, 

c) pri ostalih kraljevskih banskih upravah za kon
ceptne in manipulativne uradnike. 

Člen 5. 
Komisije se ustanove posebej: 
1. za konceptne in manipulativne uradnike, fa 

vzemši one pod točko 4. tega člena, 
2. za zdravnike, 

. 3 . za lekarnarje, kemike in fitbpatologe, 
4. za zdravniške in lekarniške pomočnike, upravi

telje sanitetnih skladišč in materialov, dentiste, bolni
ške strežnice, usmiljenke, babice, laborante, bolniške 
strežnike in ostale samtetno-tebnične uradnike. 

Izpitne komisije se sestajajo tekom celega leta po 
potrebi, in sicer: 

a) za uradnike pod 1. v sanitetnem zavodu, od
nosno pri kraljevski banski upravi, 

b) za uradnike pod 2. in 3. v centralnem higienskem 
zavodu v Beogradu, odnosno v šoli za narodno zdravje 
v Zagrebu, 

c) za uradnike pod 4. v sanitetnem zavodu (higien
ski zavod, bolnfea itd.), ki ea odredi minister, od-
nosro ban. 

!" >Službene novine kraljevine Jugoslavija z dne 
22, septembra ШСЦ š t 216£LXXV]#Û6, . .-•.,.•, 

•J.£i 



— 423 — 

Uradniki in inženjerji polagajo izpit pred komisijo 
ministra za gradbe in po njegovem sporedu, uradniki 
veterinarji in agronomi pa pred komisijo ministrstva za 
poljedelstvo in po njegovem sporedu. 

Člen 6. 
Izpitne komisije zä konceptne in manipulativne 

nradnike in kemike, lekarnarje in fitopatologe tvorijo 
predsednik, dva člana in poslovodja, za zdravnike pa 
predsednik, štirje člani in poslovodja. 

Predsednika, člane, dva člana namestnika in pošlo 
vodjo določa: za komisijo v Beogradu in za komisijo 
za strokovne uradnike v Zagrebu minister za socialno 
politiko in narodno zdravje, za komisije za konceptne 
Ш manipulativne uradnike pri kraljevskih banskih 
upravah pa ban z odlokom za dve leti, ki se krijeta s 
koledarskimi. 

V primeru potrebe se smejo komisije tekom leta 
izpopolnjevati z novimi Člani mesto starih, ki so iz 
katerihkoli razlogov odpadli. Isto velja tudi za poslo
vodje. 

Pozneje imenovani člani komisije zavzemajo to me-
. sto, dokler .traja reden mandat cele komisije. 

Člen 7. 
Člani komisije se morajo pred pričetkom izpita spo

razumeti o tem, kaj bo kdo od njih izpraševal kandi
data na izpitu, med izpitom pa morajo obračati posebno 
pažnjo na to, da li zna kandidat svojo teoretsko na
obrazbo uporabljati v praktičnem delu. 

Poslovodja komisije vodi zapisnik o delu komisije 
in izvršuje vse ostale administrativne posle. 

Člen 8. 
Izpit je javen, trajtf po preudarku komisije. in ob

stoji iz: 
I. Za konceptne uradnike: 

1. Pismeni izpit: 
a) poznavanje aktualnih vprašanj socialne in zdrav

stvene stroke; 
b) splošna uprava z uporabo pozitivnih zakonskih 

predpisov. 
2. Ustni izpit: Л 
a) narodno gospodarstvo, gospodarska politika, so

ciologija in upravno pravo; 
b) natančno poznavanje celokupne socialne in zdrav

stvene zakonodaje, zakon o kraljevski oblasti, zakon o 
uredbi vrhovne državne uprave, zakon o imenu in raz
delitvi. kraljevine na"'upravna področja, zakon o banski 
upravi, zakon o notranji upravi, zakon o glavni kontroli, 
zakon o državnem svetli in upravnih sodiščih, zakon ó 
državnem računovodstvu, zakon o taksah, zakon o urad
nikih, zakon o ustrojstvu socialne zdravstvene uprave, 
zakon o upravnem postopku in upravni kazenski za
konik. 

II. Za strokovne uradnike: 
A. Z d r a v n i k i : 

1. mgijena, epidemilogija, sodna in socialna me
dicina; 

in 
ie in 

2. natančno poznavanje'celokupne zdravstvene 
splošno poznavanje celokupne socialne zakonodaje t« 
organizacije državne uprave, zakon o kraljevski oblasti, 
zakon o uredbi vrhovnç, driavne uprave, zakon o imenu 
in razdelitvi kraljevine na upravna področja, zakon p 
banski upravi, zakon o notranji upravi, zakon o urad

nikih, zakon o državnem svetu in upravnih sodiščih, za
kon o glavni kontroli, zakon o državnem računovodstvu 
in zakon o ustrojstvu socialne in zdravstvene uprave. 

" B. K e m i k i : 
1. Osnove analitične kemije, poznavanje elementar

nih predpisov za toksiološka, farmacevtska in tehnična 
preizkuševanja, poznavanje predpisov za preizkuševanje 
življenskih potrebščin in predpisov za preizkuševanje 
zdravil biološkega izvora, praktično izvedbo ene analize 
titriranja in ene razlaganja; 

2. natančno poznavanje zakonov o življenskih po
trebščinah in zakonov o zdravilih biološkega izvora, 
splošno poznavanje celokupne socialne in zdravstvene 
zakonodaje in vse zakone, naštete pod II. A) 2. 

C. L e k a r n a r j i : 
1. farmacevtska tehnologija, poznavanje vseh odredb 

veljavne farmakopije in lekarniških taks; praktično ke
mično preizkušanje kakšnega zdravila in materiala za 
obvezovanje po predpisih farmakopije, določanje pred
nosti droge po farmakopiji in učnih knjigah; 

2. natančno poznavanje zakona o lekarnah in nad
zorstvu nad prometom z zdravili ter vseh pravilnikov in 
uredb, ki so v zvezi s tem zakonom, poznavanje vseh 
predpisov, ki veljajo, za državne lekarnarje, kolikor se 
nanašajo na posel, ki ga oni vršijo, splošno poznavanje 
celokupne socialne in zdravstvene zakonodaje in vseh 
zakonov pod II. A) 2. ' 

C. F i t o p a t o 1 o g i : 
1. botanika z natančnim poznavanjem rastlinskih 

škodljivcev, metode in sredstva za poznavanje in pobu 
janje rastlinskih bolezni sploh, zlasti pa žita in trte; 

2. splošno poznavanje celokupno socialne in zdrav
stvene zakonodaje in vse zakone pod II. A) 2. 

III. Za manipulativne uradnike, izrzemši one pođ 
točko, 4., il. 5. 

A. II. k a t e g o r i j e : 
1. Pismeni izpit: izdelava dveh nalog z uporabo do

tičnih zakonskih predpisov, in to iz one vrste predme
tov, s katerimi se kandidat ukvarja. ' • 

2. Ustni izpit: p' splošnem poznavanju celokupne 
socialne in zdravstvene zakonodaje in vseh zakonov, 
naštetih pod I. 2. b. 

B. 111, k a t e g o T i j e : 
1. Praktičen izpit iz poslov, s katerimi se uradnik 

ukvarja, s potrebnimi teoretskimi pojasnili. 
2. Ustni izpit: 
a) splošno poznavanje organizacije socialne in zdrav

stvene uprave, socialne in zdravstvene zakonodaje in 
uprave, kolikor je v zvezi s poslom, ki ga kandidat 
opravlja, natančno poznavanje odlokov, naredb in pra
vilnikov za ono vrsto poslov, ki jih kandidat opravlja; 

b) splošno znanje o organizaciji državne uprave, 
zakon o uredbi vrhovne državne uprase, zakon o imenu 
in razdelitvi kraljevine na upravna področja, zakon o 
banski upravi, zakon o taksah, zakon o uradnikih in 
zakon o ustrojstvu socialne in zdravstvene uprave. 

IV. Za manipulativne sanitetno-tehniške uradnike pođ 
točko 4. člena 5. 

1. Praktičen izpit iz rednega praktičnega dela s po
trebnimi teoretskimi pojasnili, 
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2. Ustni izpit o natančnem poznavanju zakonodaje 
lastne specialne stroke in gradivo, predvideno pod 
III. B/2. 

Člen 9. 
Prijave za polaganje izpita, kolkovane po tar. št. 9. 

zakona o taksah, se predlagajo s potrdilom, kdaj je kan
didat prvič stopil v službo, pristojnemu starešini, ki jih 
pošlje s poročilom o dotedanjem. uspehu kandidata v 
službi po redni poti ministrstvu, odnosno kraljevski ban
ski upravi. 

Da se ugotovi, da-li ima kandidat pravico do po
laganja izpita, izda ministrstvo, odnosno kraljevska ban
ska uprava o tem potrebni odlok in obvesti o njem pri
stojno komisijo, katere predsednik določi dan polaganja 
in obvesti o tem pravočasno kandidata in člane komisije. 

Člen 10. 
Ob polaganju izpita vodi poslovodja zapisnik o delu 

komisije, in sicer za vsakega kandidata posebej. Poleg 
ostalega se vpiše v zapisnik tudi ocena komisije o uspehu 
kandidata na izpitu. Zapisnik o delu komisije podpišejo: 
predsednik, člani in poslovodja. 

Pri ocenjanju uspeha se najprej z glasovanjem ugo
tovi, da-li je kandidat položil izpit ali ne. Če se mu 
prizna, da je položil izpit vsaj z večino glasov, tedaj se 
glasi ocena uspeha: »položil«, toda more se glasiti: »po
ložil z odliko«, če glasujejo za to oceno vsi člani ko
misije. 

Po končanem izpitu obvesti predsednik komisije s 
posebnim aktom, ki ga vpiše v poslovodni protokol ko
misije, splošni oddelek ministrstva, odnosno pristojno 
kraljevsko bansko upravo o uspehu, ki ga je pokazal 
kandidat na izpitu. 

O izidu izpita obvesti predsednik komisije takoj kan
didata in mu izda o tem izpričevalo, ki» ga podpišejo 
predsednik in člani komisije. Za to izpričevalo plača 
kandidat takso po tar. št. 9. c) zakona o taksah. 

Člen 11. 

Kandidat, ki izpita ne položi ali ne pride k izpitu 
iz kateregakoli razloga, ima pravico, da se vnovič javi 
k izpitu, in to v prvem primeru po preteku najmanj 
6 mesecev od dneva polaganja izpitaj v drugem primeru 
pa po poteku najmanj 3 mesecev od dneva, določenega 
za izpit 

Izjemoma sme minister za socialno politiko in na
rodno zdravje, odnosno ban, iz opravičljivih razlogov 
dovoliti zgoraj navedenim kandidatom polaganje ponov
nega izpita tudi pred potekom navedenih rokov б, od
nosno 3 mesecev 

člen 12. 

Državni strokovni izpit se sme polagati največ tri
krat in odložiti največ dvakrat. Kandidat, ki tudi pri 
tretjem izpitu pokaže slab uspeh, odnosno ki. ga tretjič 
iz katerihkoli razlogov odloži, izvzemgi dokazano težko 
bolezen, ki se mora ugotoviti z zdravniškim komisijskim 
izpričevalom treh državnih ali samoupravnih zdravnikov, 
nosi posledice iz čl.. 3. teh pravil. 

Člen 13. 

Predsedniku, članom komisije in poslovodji gre na
grada po pravilniku ministrstva za finance D. R. štev. 
72.100, z dne 4. junija 1927. Ta znesek položi kandidat 
pri poslovodji izpitne komisije na dan izpita. 

Člen 14. 

Banovinski uradniki smejo, kolikor .je zanje s poseb
nimi predpisi določeno, polagati izpit pred komisijami, 
označenimi v teh, pravilih. 

Člen.16. 
Ta pravila dobijo moč z dnem, ko se objavijo v 

»Službenih novinah<. Tedaj prestanejo veljati vsa dose
danja pravila, izdana od ministrstva za socialno politiko 
in ministrstva za narodno zdravje in tedaj ugasne man
dat vseh komisij, sestavljenih po teh pravilih. 

V Beogradu, 7. septembra 1930.; S. št. 15.684. 
Minister za socialno politiko 

' in narodno zdravje: 
y . ' Nikola Preka s. r. 

Banove uredbe. 
190; 

Na podlagi §§ 8. in 13. uredbe p/Organizaciji L, pod
ročju higienskih zavodov, zdravstvenih domov in zdrav
stvenih postaj z dne 1. aprila 1930. S. Br. 8179 zak. br. 
180 (Službeni list letnik I., kos 6.), odobrujem nastopni 

РгауШцк 
zdravstvenega idoma V Rogatcu. 

- .Č1&&-L •'.'' '"••• 

Zdravstveni dom (postaja) v Rogatcu, srez Šmarje 
pri Jelšah, je ustanova, ki služi izboljševanju splošnega 
zdravstvenega stanja prebivalcev v rogaškem okolišu. 

Člen 2;' ' 
V zdravstvenem domu delujejo: 
a) splošna zdravstvena posvetovalnica; 
b) ambulatorij za občo zdravniško pomoč, 
c) dečji dispanzer; 
č) dispanzer za jetične; 
d) šolsko-zdravniška posvetovalnica in poliklinika; 
e) ljudska zdravstvena šola; 
f) ljudsko kopališče. 

Člen 3. 
Zdravstveni dom ima te-le naloge: 
a) ugotavlja in proučuje zdravstvene razmere prebi

valstva in ljudskih'naselbin v okrožju; 
b) odpravlja vzroke slabega zdravstvenega stanja z 

nasveti in dejanji in daje brezplačno zdravniško pomoč 
siromašnemu prebivalstvu; 

c) si prizadeva;- s socialno-higiensko zaščito dece 
zmanjšati umrljivost dece v okrožju; 

č) skrbi posebej za zdravljenje jetičnih in za zaščito 
zdravih zoper, to socialno kugo; 

d) izvršuje vse ukrepe, ki so potrebni, da se odpra
vijo v okrožju stalno nastopajoče nalezljive bolezni in 
da se te bolezni tam ne razširijo; ••;••••..' 

e) skrbi za zdravje in pravilni telesni razvoj Šolar
jev in daje šolskim oblaetvom: v> okrožju potrebna po
jasnila in navodila v zdravstvenih vprašanjih; 

t) dviga zdravstveno kulturo s higiensko propagan
do i s didaktikom ' , t 
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g) preprečuje, omiluje in odpravlja škode po alko
holizmu. 

Člen 4. 
S p l o š n a z d r a v s t v e n a p o s v e t o v a l n i c a 

p o s l u j e e n k r a t n a t e d e n v tem-le področju: 
a) daje brezplačno nasvete v vseh vprašanjih, ki se 

tičejo naselbinske in stanovanjske higiene, n. pr. glede 
novih gradenj, pregradenj, in dogradenj stanovanjskih 
in gospodarskih poslopij, odstranjevanja odpadkov, pre
skrbe s pitno vodo in podobnega; 

b) daje navodila za pravilno prehrano in sploh zdra
vo življenje; 

c) vodi zdravstveni kataster vseh stanovanjkih hiš 
in prebivalcev v okrožju; 

č) daje nasvete ih pomoč v vseh ostalih vprašanjih, 
ki se tičejo javnega zdravstva. 

Člen 5. 
V a m b u l a t o r i j u za o b č o z d r a v n i š k o 

p o m o č prejemajo' nelmoviti' prebivalci vso potrebno 
zdravniško pomoč, ako nimajo pravice- do kake pomoči 
po drugih veljavnih zakonskih določilih. Daje tudi prvo 
pomoč ob nezgodah. 

Ambulatori] posluje najmanj trikrat tedensko po 
eno uro. 

Cleo 6. 
D e č j i d i s p a n z e r posluje po pravilniku o po

slovanju dispanzerjev za matere, dojenčke in male otro
ke, ki ga je predpisalo ministrstvo za narodno zdravje 
dne 12. novembra 1926., H. Br. 48.096 (Uradni list z dne 
14. decembra 1926., št. 367/111). 

Izvrševaje točko 3. člena 3. in točko 1. člena 4., vodi 
dečji dispanzer v Rogatcu: 

a) p ó 1 i k 1 i n i k o za dojenčke in malo deco, kjer 
8e vrši ambulatorno zdravljenje bolnih otrok, za katere 
ni nihče obvezan ali za katere obvezanec ne more trpeti 
stroškov za potrebno ambulantno preiskavo in zdrav
ljenje; . - • • ; ' • 

b) p o s v e t o v a l n i c o za matere, kjer. se spreje
majo ambulatorno le zdravi dojenčki in mala deca z ma
terami bTez razlike materialnega in socialnega stanja, 
zaradi nadzorstva, nege, prehrane, razvojnega in splošno-
zdravstvenega stanja dece, kakor tudi zaradi socialnih in 
higienskih nasvetov ža vzgojo dece. ЛГ posvetovalnici za 
matere se ne sprejemajo bolni otroci in v njej se ne 
vrši zdravljenje. Posvetovalnica za matere posluje ča
sovno strogo ločeno od poliklinike. 

Poliklinika posluje ob delavnikih vsaj dvakrat na 
leden ob dopoldanskih urah, posvetovalnica za matere 
posluje časovno strogo ločeno od poliklinike. ^ 

, Poliklinika posluje ob delavnikih vsaj dvakrat na 
teden ob dopoldanskih urah, posvetovalnica za matere 
pa, do dvakrat na teden ob popoldanskih urah. 

'••'• 'Socialne,in pediatrične konzultacije za noseče žene 
po. točki 1. člena 4. se vr$e obenem v posvetovalnici za 
matere; ginekoloških konzultacij dečji xlispanzer ne vrši. 

: •> : ;,, , öJön 7. 
: D i s p a n z e r z a j e i i č n e vrši svojo nalogo po 

pravilniku o poslovanju antituberkuloznih dispanzerjev, 
ki ga je predpisalo ministrstvo za narodno zdravje dne 
2. novembra 1922., H. br. 38.751 (Uradni list z dne 9. 
januarja 1928., št. 18/3), in tako, da preprečuje razšir
janje . tuberkuloze ter zdravi tuberkulozne bolnike, in 
«leer; 

a) izsleduje bolnike, jih osamljuje v posameznih za
vodih ali v rodbini sami, zlasti glede na skupno posteljo, 
ter jih vzgaja v higienskem oziru; 

, b) svetuje bolnikom ter jih ambulantno zdravi, pre
gleduje člane njih rodbin glede zdravja, obvešča bolnike 
in njih domače o pomenu te bolezni, nje prenašanje in 
nevarnosti; 

c) preskrbuje bolnike in rodbine z vsemi potrebni
mi pomočki za vzdrževanje čistote njih telesa, stanovanja 
in obleke; -

č) posreduje pri socialnih in dobrodelnih napravah, 
odnosno socialni pomoči, za izboljšavo prehrane in sta
novanja — materialna pomoč se ne sme dajati v de
narju; •'•'••.••• 

d) obrača posebno pozornost na'zaščito in varstvo 
dojenčkov ir naie dece v tuberkuloznih rodbinah; 

e) jemlje öne, ki so ozdraveli in okrevali, iznova v 
svoje okrilje ter skrbi, da dobe posel in ida eventualno 
izpremene dosedanji poklic; s 

f ) skrbi po izvršeni osamitvi, presilitvi ali nastopivši 
smrti, da se pravilno razkuži stanovanje in vse onö,' kar 
je rabil bolnik. 

Člen 8. 

S o 1 s k o - z d r a v n i š k a p ò s v e t o v a l n i e à i p 
p o l i k l i n i k a posluje tako-le: ' '•''..'..'" 

a) kót šolska-zdravniška posvetovalnica skrbi za 
zdravje in pravilni telesni razvoj učencev v okrožju ter 
daje šolskim oblastvom potrebna pojasnila in napodila 
v zdravstvenih vprašanjih. V ta namen nadzira zdrav
stvene razmere šolskih poslopij, nadzira zdravje, in te
lesni razvoj učencev, daje iniciativo za pospeševanje te
lesne vzgoje, zatira nalezljive bolezni v Šoli, svetuje ob 
izberi poklica in poučuje učence, starše in učitelje v 
vprašanjih higiene. To svoje delo vrši po členih 5. do 12. 
začasnega pravilnika ža izvrševanje šolsko-zdravhiške 
službe v Sloveniji, ki ga je podpisal inšpektor ministr
stva za narodno zdravje v Ljubljani dne 6. avgusta il9,24., 
št. 6413 (Uradni list z dne 19. avgusta 1924., št. 239/77)'; 

b) kot šolska poliklinika ima nalogo, ugotàyljati 
mentalne in telesne defekte, ki preprečujejo otroški, raz
voj in napredek.^ Zato daje brezplačno zdravniško po
moč vsem šolskim otrokom nèimovitih staršev, ki imajo 
nastopne defekte: slabe zobe, slab vid in očesne bolez
ni, slab sluh in ušesne bolezni, bolezni grla, nosu, ust, 
kožne bolezni, nečistoto, ušivost, /tuberkulozo, malarijo 
in mentalne defekte. 

Člen 9. 
L j u d s k a - z d r a v e t v e n a ; g o 1 a je najvažnejša 

naloga zdravstvenega doma.-Z njo se širi in propagira 
med ljudstvom zdravstvena kultura z vsemi propagand
nimi sredstvi in metodami. Zato se v okrilju zdravstve
nega doma: 

v a) vrši zdravstveni pouk od osebe do osebe.in od 
hiše do hiše* ••.••.. -..•- ,;; ., 

b) prirejajo se zdravstvena predavanja; ;•• 
c) zdravetveno-poučnitežaji; : • •-
č) higienske razstave; •.'•<• 
d) razširjajo se poučni časopisi, knjige,;letaki itd.; 
e) podpirajo se zasebna društva za ljudsko zdravje"; 
f) daje se prebivalstvu vsa ostala pomoč, potrebna 

za razširjanje zdravstvene izobrazbe. 

dem 10, 
J a v n o 1 j u d,sk ö k o p à 1 i § č $ ima prhe, kadila 

letni bazen z vodnimi in solnčnimikopelmL Skupne "ko-
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peli šolskih otrok pod vodstvom učitelja so brezplačne, 
sicer se pa plačuje posebej določena pristojbina, ki se 
uporabi za vzdrževanje kopališča. 

Člem IL 
Podrobno pošlo дпје oddelkov se uredi s poslovni

kom, ki ga izda higienski zavod. 

Člen 12. 
Zdravstveni dom v Rogatcu upravlja Higienski za

vod kraljevine Jugoslavije v Ljubljani, ki je tudi hišni 
gospodar. Higienski zavod prejema in upravlja kredite 
za osebne in materialne izdatke zdravstvenega doma ter 
sestavlja proračun v okrilju lastnega proračuna. 

Člen 13. 
V zdravstvenem domu je nameščen en zdravnik, ki 

Je tudi vodja zdravstvenega doma, in potrebno število 
zaščitnih sester. Zdravnik je odgovoren za red, discipli
no in pravilno delovanje zdravstvenega doma; sestavlja 
mesečna in letna poročila o delovanju zdravstvenega do
ma ter jih pošilja Centralnemu higienskemu zavodu v 
Beogradu naravnost in Higienskemu zavodu v Ljubljani. 
Prepis poročila dečjega dispanzerja pošilja tudi Zavodu 
ta zdravstveno zaščito mater in dece. 

ölen 14 
Zdravnik, ki vodi posle v zdravstvenem domu, ima 

te-te dolžnosti: 
a) vodi vse strokovno in pomožno osebje; . 
b) Je odgovoren za notranje poslovanje zdravstvene

ga doma; ) 
c) vodi posle zdravstvenega doma ter nadzira poslo

vanje podrejenega osebja, zlasti zunaj zdravstvenega do
ma na terenu; 

č) vrši posle v posameznih oddelkih po tem pra
vilnika; 

d) ukrepa vse, kar je potrebno za zdravniško, zdrav
stveno in socialno pomoč oskrbovancev zdravstvenega 
doma; 

e) vodi vse evidence'in katastre; sestavlja in podpi
suje vse dopise; 

f) dopisuje s šefom higienskega zavoda, odnosno 
zavoda za zdravstveno zaščito mater in dece v Ljubljani. 
Ako so dopisi namenjeni nadrejenim ustanovam in 
oblastvom, jih pošilja Higienskemu zavodu. 

Člem 16. 

v zdravstvenem domu imajo te-le Zaščitne sestre 
dolžnosti: 

a) pomagajo zdravnikom v zdravstvenem domu; 
b) posečajo po zdravnikovih navodilih čim pogosteje 

bolnike v njih hišah in rodbinah, da ugotavljajo zdrav
stvene in socialne razmere; 

c) nadzirajo izvrševanje zdravniških predpisov, da-
JoS potrebna navodila o zdravljenju, primerni uporabi 
prejete pomoči in o občem higienskem življenju, opozar
jajo zlasti na to, kako škodljivo vpliva alkohol na potek 
hólmnij 

č) vodijo beležnik o svojih opazkah ter predlagajo 
ukrepe za odpravljanje najnujnejših nedostatkov v vsa
kem posameznem primeru; 

d) vrše higienski pouk od osebe do osebe in od hi
še do hiše; 

. e ) prihajajo v hiše kot prijateljice ter gledajo na to, 
da si čimprej pridobe zaupanje; . , 

f) zbirajo podatke za evidenco in kataster v posa
meznih oddelkih; 

g) upravljajo javno kopališče; 
h) vrše vse druge posle po navodilih svojih pred 

stojnikov in skladno s tem pravilnikom, poslovnikom in 
hišnim redom; 

i) življenje sester je tudi zunaj službe tàko, da je . 
prebivalstvu za vzor in izpodbudo. 

Člen 16. 

Hišna oskrba zdravstvenega doma se uredi s hišnim 
redom, ki ga izda Higienski zavod v Ljubljani. 

Člen 17. 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 
v »Službenem listu«. 

VI. No. 16.820. 
Pravilnik zdravstvenega doma v Rogatcu odobrujem. 

L j u b l j a n a , dne 1. septembra 1930. 

Ban: Dušan Sernec 1. r. 

Razne objave iz „Službenih 
no vin". 

Številka 222 z dne 29. septembra 1930. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 16. sep
tembra 1930.: Postavljena sta: za upravnika vojne aka
demije divizijski general T r i p k o v i ć P . S a v a , dosedaj 
poveljnik dravske divizijske oblasti; za vršilca dolžnosti 
poveljnika dravske divizijske oblasti generalštabni bri
gadni general V e s e l i n o v . i ć D. I v a n , dosedaj vršilec 
dolžnosti načelnika inženjersko-tehničnega oddelka v 
ministrstvu za vojsko in motnarico. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 16. sep
tembra 1930.: Napredovali so: za višje kat. geometre v 
1. skupini II. kategorije: kat. geometri 2. skupine iste 
kategorije K a v š e k K. pri katastrski upravi v Murski 
Soboti; V e r b i č Ivan, pri kat. upravi v Novem mestu; 
Z u p a n č i č F r a n c pri kat. upravi v Kranju; za višjega 
katastrskega agronoma v i . skupini II. kategorije: kata
strski agronom v 2. skupini iste kategorije P a v l e č i č 
S t j e p a n pri kat. upravi v Ljubljani; za katastrske geo
metre v 2. skupini II. kategorije; katastrski geometri 
3. skupine iste kategorije J e r as V a s i l i j pri katastrski 
upravi v Celju; J u r a n L e o p o l d pri katastrski upravi v 
Mariboru; O s o le F r a n e pri katastrski upravi v Ptuju. 

ladaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: nien Drertstavnik in odeovorni urednik: Pobar fiobert v Liubliani. 
2uka in zalaga: Tiakarna >Merkur< v Ljubljani; дјеи predstavnik: Otmar Michalak v Ljubljani. 
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K R A L J E V I N A J U G O S L A V I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

31. kos. V LJUBLJANI, dne 14. oktobra" 1930. Letnik L 

V S E B I N A : 
191. Pravilnik o prometu in kontroli narkotičnih drog in strupov. — 192. Odredba o ustanovitvi zdravstvenih občin v področju Drav

ske banovine.'— Razne objave iz »Službenih novin«. 

Uredbe osrednje vlade. 

191. 

Na podstavi člena 4. zakona o prometu in kontroli 
narkotičnih drog in strupov ter v sporazumu z ministrom 
za trgovino in industrijo, z ministrom za finance, z mi
nistrom za notranje posle in ministrom za gradnje pred
pisujem naslednji 

Pravilnik 
o prometu in kontroli narkotičnih drog in 

strupov** 

I. deL 

Razdelitev narkotičnih drog in strupov. 

§ 1 . 
Za narkotične droge se smatrajo: 
a) S i r o v i o p i j . — Za sirovi opij se smatra zgo

ščeni sok iz makove glavice (papaver somniferum), gle
de katerega je bilo treba samo manipulacij za sortiranje, 
omotavanje in prenos. 

b) P r e d e l a n i o p i j . — Za predelani opij se 
smatra opij, ki s© proizvaja iz.surovega olja, ki pa se 
dobiva potom izparivanja, praženja in prezračenja za na
men uživanja. — Pod pojem predelanega .opija spadajo 
tudi ostanki opija za pušenje. 

c) M e d i c i n s k i o p i j . — Za medicinski opij se 
smatra opij, ki je pod/vržen predelavi, potrebni zaradi 
njegovega prirejanja za medicinsko uporabo, bodisi v 
prašku ali v zrnju, bodisi v obliki mešanice z nevtraL-
olini materijami po zahtevah farmakopeje. 

d) M o r f in. — za morfin se smatra glavni alkaloid 
Opija, ki ima kemijsko formulo C„ H i e N 08. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 
5. julija 1Ò30, št 160/LVL 

e) M o r p h i n u m a e t h y l a t u m h y d r o c h l o 
ride. — Aethylmorphium hydrochloricum s formulo C» 
H17 (OH) (OCH») ON. H C I + 2H30. 

f) Benzoy l m o r p h i n . 
g) D i a c e t h y l m o r p h i n . — Za diaceiylmor-

phin se smatra diacethylmorphin (diamorphin, Heroin) 
s formulo C21H2SN0e. 

h) D i k o d i d . —Dihydrooodeinon. 
i) D i l a n d i d . — Dilandid je Dihydromorphinon-

hydrochlorid, oksidacijski produkt morfina, v katerem je 
skupina CHOfl oksidirana v keton skupino. 

j) Eucodal-Dihydrooxycodeinon. 
k) L i s t j e od k o k e . — Za listje od koke se sma

tra list od Erythroxylon Coca Lamarck, od Erythroxylon 
novo-granatense (Morris) Hieronymue in njihovih vrst iz 
rodu Erythraxylacea in list drugih vrst tega rodu, iz "ka
terih se more neposredno izvajati cocain ali dobivati 9 
kemijsko transformacijo. 

1) S i r o v k o k a i n . — Za sirovi kokain se sma
trajo vsi proizvodi, dobljeni iz listov koke, ki morejo ne
posredno ali posredno služiti izdelavi kokaina. 

m) K o k a i n . — Za kokain se smatra metilestar, 
optiški levega benzoilekgonina v kloroformovem razkro
ju 20%, ki ima formulo C17H21 N04. 

n) E c g a n i n. — Za eegonin se smatra optiški levi 
eegonin (a) D°ao = —45% v vodenem razkroju 5%, ki 
ima formulo CgH^NOjHjO, in vsi njegovi derivati, iz ka
terih bi se mogel ekgonin ponovno industrijsko izvajati. 

o) I n d i j s k a k o n o p l j a . — Za indijsko konop
ljo se smatra osušen, razoveten in plodonosen vrh žen
skih stebel Ganabis sativa L., iz katerega, ni izvlecena 
smola, pod katerimkoli nazivom se javlja v trgovini. 

P) H a š i š . — Hašiš je smola, dobljena iz indijske 
konoplje in udomačenih preparatov, katerim služi smoda 
za bazo (Hašiš, Esran, mošt in džamba). > 

Za narkotične droge se smatrajo vse v § 1. navedene 
materije, tudi ako pridejo v promet v razredčenem sta
nju ali potvorjene ali pripravljene na kak drug način, 
potem tudi vse eoli morfina, diaceüiytoorfina' in ko-
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Za narkotika se smatrajo tudi vsi tisti preparati, 
oficinalni in neoficinalni (razumevajoč tu takozvana pro-
tiopijska zdravila), v katerih je nad 0-2 % morfina ali 
nad 0-1 % kokaina; potem vsi preparati, v katerih je 
diacethylmorfin, in galenski preparati indijske konoplje. 

§3. 

Ötrupi, ki služijo izključno za zdravila" ali za znan-
Btvené namenè,'pa spadajo pod § 1. in 2." tega pravilni-
ka, so: 
'•• Acetonilid (antifebrinuoi). — Acetphenetidin. — 

Acetopyrinum. — Acetyl = p-Amidosalol. — Acidum ace-
tylo sabdcylicum in vsi njegovi preparati, brez ozira na 
to, pod katerim imenom prihajajo v promet (na pr. Aspi
rin, Acetysol). — Acidum diacethylbarbicuricum, njegove 
soli in preparati, brez ozira na to, pod katerim imenom pri
hajajo v promet (n. pr. Veronal, Medinal). — Acidum di-
jodosalicylicum. — Acidum hypophosphorosum in njegove 
eoli. — Acitrin. — Acodn. — Aconitin in njegove spojine. 
— Actoi: — AcykaL — Ađalin. — Adrenalin 1=, d = , 
T = , adrenalin in njegove spojine in preparati brez ozira 
na tò, pod katerim imenom prihajajo v promet. — Ae
ther pronaroosi. — Agaricdn. •— Aguirin. — Albroman. — 
Alivai. — Allosan. — Aloin. — Aphol. — Alypin in soli. 
— Amphotropin. — Amygdaln. — Anaesthesin in spo
jine; — Anisotheobromin. — Antimervin. -^ Apooodein 
in sodi. —"Âpolysia. — Apomorphin in soli. Aponal. — 
Arecolin in soli. Argentimi laoticum in Argentimi pro-
teinicum in vse spojine srebra ž zaščitenim imenom, ki 
ee uporabljajo- za zdravila.'— Archovin. — Arsenove 
spojine kakor tudi spojine z /zaščitenimi imeni, ki ee 
uporabljajo za zdravila. — Asäprol. — Aspirophen. — 
Aštrolin. — Atropin in soli. — Benzoidyhydrin. — Ben-
žoaoL — Berberin in eoli. — Bismuthum (bdsmut) spo
jine in vsi preparati z zaščitenim imenom, ki se upo
rabljajo za zdravila. —• Bromopyrio. — Bromtrral. — 
Cqoapbieeum tannic. — CanthaTides. — Cantoaridin. — 
Chelidonia in sodi. — Chdnaphenin. — Chinin in nje
gove soli. — Chineonal.- — Chinophen. — Chinophyrin. 
—. (^oraJamid.. (Çhloralformamid). — Chloroformium 
pro narcosi. — Chlorylen pro narcosi., r-, Citrophen; — 
Codein in soli. — Coffein in soli. — Colchicin. — Coniin 
in soli. — Convallamarin. —̂  Cotarnin in soli. — Creoso-
taL — Cuprum-spojine in vse njegove zaščitene spojine, 
ki se uporabljajo za zdravila. — Curare. — Cyklöform.— 
Cymarin. — Degalol. — Desailgin. — Dial. — Digitorin. 
rr Pimetoylamddophenyl-dimethyl-pyrazolon-uim in nje
gove soli in preparati brez ozira na to, pod katerim ime
nom prihajajo v promet (n. pr. Pyramidon, Amidopyrin, 
Dimopyran). — Dormiod. '— Duboiera. — Dymal. — 
Emetin in eoli. — Erythroiuim tetranitrioum. — Eucai-
nüm B.' in soli. — Ecupiïi in eoli. — Euphorbium. — 
Euphorinë. — Euphtelmin in eoli. — Eupyrin. — Еито-
pheW — Flores Con vallar, maial. Folia Belladonnas. — 
Folia Digitalis. — Folia Hyosciamt — Folia Nerid ole-
•and.— Folia Staemonii. -~Fructue Papaveris in ,"vsi pre
parati, ki se pripravljajo iz teh; drog, kakor tudi sesta
vine, ki se uporabljajo za zdravila. — Fungus Secalis , 
in vsi njegovi preparati kakor tudi tiste sestavine, ki se 
uporabljajo za zdravila. —' Gfuajacetin. — Guajacol, este
ri fcrhllpi in vsi analogni kreosotovi preparati, pa tudi 
preparati z zaščitenimi- imeni, M se uporabljajo za zdra
vila. — Guajasanoi. — Hedonal. '~ Herba Aconiti. — 
-Herbe Moaidräeetivat,-- Herba Adonidi vemaU -н Her
ba Condi — Herba Convallar. — Herba Graitioka. -r \ 

Herba Lobeliae. — Herba Pulsatillae. — Herba Sabinae 
in vsi preparati, ki se ' pripravljajo iz teh dveh drog, 
kakor tudi tiste sestavine, ki se uporabljajo za zdravila. 
— Herraldn. — Hexophan. — Hirudin. — Hoiooain in 
soli. — Hydrargyrum benzoic, oxidat, sin. — Hydra-
gyrum oleinicum. — Hydrargyrum salicylicum. — Hy
drargyrum succinimidatum. — Hydrargyrum tannic, 
oxyd. — Hydrargyrum thymolo acet. in vsi pre
parati z zaščitenim imenom, ki se uporabljajo 
za zdravila. — Hydrastini in soli. — Hydra-
stin in soli. — Hyoscin glej Scopalomin. — Hyosciamin 
in soli. — Hypnal. — Hypnon. — Isopral (Trichìoriso-
propylalcohol) ali samo z zaščitenim imenom. — Jod in 
njegove sodi, ki se uporabljajo za zdravila. — Jodival. 
— Jodol, — Jotbion. — Lactophenin. — Loretin. — Lu
minal. — Luminal natrium. — Maretin. — Melubrin. — 
Methylium amino-oxybenz glej Orthoform. — Methylsul-
fonal. — Moronal. — Narcein. — Natrium santoninicum. 
— Neraltein. — Neuronal. — Nirvanol — Novalgin, — 
Novatropin. — Novocain in soli. — Oleum Chenopodii. 
— Oleum Orotonis. — Oleum Sabinae. — Oleum Tana
ceti. — Optochin in soli. Orexin. — Ortohoform neu, — 
Orthoformium hydrochlor. — Papaverin in soli. — Para-
kodin in soli. - Paramorfan. - Pelcetierin in soli. - Peri-
cho.l - Peronin. - Phenocoll in soli. - Phenyldimethylpyra-
zolon in njegove soli in preparati brez ozira na to, pod 
katerim imenom prihajajo v promet (na pr. Antipyrin). 
— Physostigmdn in soli. — Pilocarpin in soli. — Pneu-
min. — Podophylotoxin. — Propaesin; —: Proponal. — 
Ouebrachin. — Radix Aconiti. — Ràdix Belladonnaé/ •-*• 
Radix Filicis maris. — Radix Gelsemi. — Radix Hydra-
stidis. — Radix Ipecamanhae. — Radix Jalapae. — Ra
dix Turpethi. — Radix Veratri albi. — Radix Veratri 
nigr. — Radix Veratri viridis in vsi preparati, ki se pri
pravljajo iz teh drog, kakor tudi tiste ssetavine, ki se 
uporabljajo za zdravila. — Resina Jalapae. — Resina 
Podophylli. — Rhizoma Scopiliàe carniole. — Rivabol. 
— Sàlophen. — Santonin. — Scammonium. — Semen Col
chici. — Semen Hyoscyami. — Semen Physostigmatis. 
— Semen Sabadillae. — Semen Stramonii. — Semen 
Strophanti in vsi preparati, ki se pripravljajo iz teh drog, 
kakor tudi tiste sestavine, kd se uporabljajo za zdravila. 
— Sera, vakcine in vsi organoterapeutski preparati. — 
Scopolamin in soli. — SolanM in soli. — Solutio arse-
nicalis Fowled. — Somnal. — Sozojodol pur. (acid.) in 
spojine. — Spartein in eoli. — Stovain. — Strophantin. 
— Sulfonal. — Theacylom. — Thein (Coffein). — Theo-
bromin in soli. — Theocin in soli. — Theophyllin in soli. 
Tolyantipyirin in soli. — Traumatod. — Trdçhlorphenol, 
toda samo spojine z zaščitenimi imeni. — Trigemin.-Tr 
Trional.— Triphenin. — Tutocain in soli.—-..Utrogen. 
— Veramon.; — Veratrin in soli. — Voluntal. — Vucin 
in soli. — Yatren. — Yohimbin in soli. — Vsa gotqva zdra
vila in lekarn., specialitete, y katerih ,so v katerikoli ko
ličini droge in preparati, navedeni y tem olenji, ' . 

'• • " • ' • •' •"•' " ^ -.V;'-; : V •:•''''•..'"•• , 

Strupi, ki služijo za obrtne, tehniške" in kmetijske 
namene ali domača gospodarstva ali pa zahtevajo zara
di nevarnosti -posebno strogost pri uporabi v tafcèvdni in 
pri pripravljanju, so tMe^Agaripum.albUmj ali Fungus 
Laricis. —. Amylnitrlt; i — Antimon in njegove klorove 
in kisikove spojine. — Arsenove spojine. — Cyanovo-
donična kislina imfoegenoy pltou -•— CyanovodoniCna kis
lina in vsi enostavni in v vodi raztopili Cyanid*^ Ì29zetnu 
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ifcompleksne cianove spojine n. pr. Kalium ferro in ferri-
Cyanid. — Butylchloralum hydrat. — Fructus coculi. — 
Nicotin in spojine. — : Ol. .ginapis ae thereum. — Phos
phor rumeni in sredstva za pokončavanje škodljivcev, 
v kater ih je fosfor. — Oksidi živega srebra in soli (ob
enem s spojinami klora, broma in joda.) — Radix Bry-
oniae. — Strichnin in njegove spojine in prepara t i . 

Materije, k i imajo v sebi s t rup in morejo bati ne
varne, ako se n e uporabljajo pravilno, al i . so nevarne 
za zdravje, akp se uživajo, al i .ki so potrebne zaradi upo
rabe v industri jske, gospodarske in domače n a m e n e , so 
te-le Aethyl aether . — Ammoniak. — Baryjeve spojine. 
— Svinčene soli, k i se . tope v vodi na pr. P lumbum ace
tic. — Plumbum ' nitr icum. — Brom, -V' Acid, chromi-
cum. — Tekočina za baterije. — Dinitrobenaol. — Fluo-
ridi (ki se topijo). — Silicijeve fluorovodo'nična kislina 
in njene soli. — Soli alata in cinka! — Gummi Gutti. — 
Kadmijeve soli (kj se topijo). — Kalium chxomicu'm (ru
m e n in rdeč). — Kal. caustic. — Narr, ćausticuan. — 
Mastna s o d a . . — Milo v k a m e n y t r d e m in tekočem sta r 
nju. — Kreolin. —' Karbol. — Lysol. Sirova ih slična 
Kreoeolova mila, ako se n e prodajajo v izvirnih omotih. 
— Methykilcohol. — Rudninske, kisline., -*- Mtrobenzol. 
— Otsalna kislina in njene soli na pr.; Kal. axalic. — 
in Kal. oxalic, neutrum. — Paraldehyd. — Acid! picrinic. 
in spojine. — Acid, pyrógullic. — Bulbus Scillae in njer 
govi preparati (strupi za miši.in podgane). — ;Carbo-
neum sulfur. — Argentove.soli, izv'zemsi soli, ki so na
vedene v čl. 3. tega pravilnika. — Thallium, njegove spo
jine, in i preparati.. Uranove sóli (raztopne) in Uranove 
barve. Cinkove soli (raztopne)..— Zinnober. 

To dovoljenje se lahko odvzame v primeru dokaza
ne zlorabe ali ako se ugotovi, da se te ustanove ne rav
najo natančno po obstoječih predpisih o narkotičnih dro
gali, , 

-.,',. ':• § 7 -
Neposredno potrošnikom smejo prodajati, oziroma 

izdajati narkotične droge, navedene v § 1. in 2. tega pra
vilnika, edinole na zdravniški ali veterinarski recept, 
izdan po predpisu: 

Javne lekarne, lekarne urada za zavarovanje de
lavcev. 

Bolnične lekarne so pooblaščene izdajati narkotične 
droge, navedene v § 1. in 2. tega pravilnika, na zdravni
ški recept, izdan po predpisu, samo tistim i^jLam, kd so 
spravljene v bolnici zaradi zdravljenja in okrevanja. • 

Izjemoma se. dovoljuje ta'"i i^Van;» kakor tudi 
prodaja narkotičnih drog v zmislu,§ 1. in 2. tega, pravil
nika zdravnikom,in veterinarjem, ki imajo pravico, imeti 
cočno lekarno, potem ročnim lekarnam zdravstvenih za
drug in.sicer samo svojim bolnikom na recept^ izdan 
po predpisu. '••.,.",.. 

Zdravnik in veterinar morata nabavljati narkotične 
droge, navedene v § 1. in 2. te^a. pravilnika, iz javne le
karne, v katere okolišu se nahajata. Isto velja tudi za 
vse ostale zdravnike in veterinarje, zobozdTavni,-<; in zo-
botehnike. ' 

• • ••• И . d e l . • • > - • • 

P r o m e t n e omejitve in previdnosti pr i izdajanju! 

1. odsek. 

Narkotične droge 

'•• '•' "' : § e - . : ' :':'",:' V":'"-:-
. V § i . in 2. tega pravi lnika navedene narkotične dro-; 

g e s m e j b uvažati, imeti y zalogi, izdajati, oziroma pi\>-. 
dajat i : javne lekarne, bolnične lekarne, l e k a r n e u r a d a za 
zavarovanje delavčev in trgovine, k i s e bavijo s prodajo 
drog, .strupov.. in . . s t rupenih materi j , • zdravu j w u debelo 
(drogeri je n a debelo), k i V obče nimajo oddelka za na T 
drobno prodajo, ali se ta oddelek vodi popolnoma ločeno 
v drugih prostorih. 

Kemijsko-farmacevtske tvornice in laboratoriji sme
jo uvažati in nabavljati samo tiste narkotične droge, ki 
so jim potrebne kot eirovine za izdelavo lastnih produk
tov.; • .:,•.-.•.. > • ••• ; .;•••••.. , .' ;.••. 

v Trovine, ki se bavijo e predajo drog in strupov na' 
debelo (drogerije na debelo) in kemijeko-farmacevteke 
bwxrnioein laboratoriji morajo imeti tüdd ej^edjaJäo^' 
voljenje^ da smejo nabavljati in imeti v:zaIôgïrnark<^onè 
daxjgeV To dovoljenje todaja na ozemlju : uprave inesta 
Bebjpeda mioieteetvo za- воеЦаЈио polit iko in n a j i n o ^ ^ W O U U o m рпшот w? 
adoavije, v banovinah pa ban. (Obrazec Štev. 1 ià 2)'. j |< izvzemši primer, določen v § 

y - , . - • ; ; : ' . ••• •. ; ' ; § s ; • • • . - • ; • • . 

Odgovorni .upravitelji javnih lekarn so pooblaščeni 
izdajati potrošnikom, po lastnem preudarku tudi kot zdra
vila za neposredno uporabo v "nujnih primerih te-le zdra
vilne opijske preparate: Tinctopii, Pulvis DÔweri, ma
ksimalna doza, ki se sme v tem primeru izdati, pa ne 
sme imeti več nego O ^ g óficinalnega opija in lekarnar 
mora v svoje knjige vpisati izdane količine. 

.Drogerije na debelo (pooblaščene trgovine z zdra
vili) smejo izdajati narkotične droge javnim In bolnio-
nim lekarnam, kemijsko-fàrmacevtBkim tvoraicam in: la
boratorijem.' -

§10. 

Kemijsko-farmacevtske tvornice in laboratoriji sme
jo^ prodajati • lastne izdelke^ oziroma izdelke, za katere 
imajo, zastopstvo in ki imajo V sebi narkotične-droge, jàv* 
nlm in bolničnim lekarnam in pooblaščenim/trgovinam 
z zdravili^ kakor tudi ; lekarnam urada za zavarovanje de
lavcev. 

§11. : 

# ••• Univerze, javni znanstveni zavodi, ved državni in 
javni kemijski laboratoriji za znanstvene preiskave in 
analitična dela smejo nabavljati od pooblaščenih: ustanov 
inoeeb-narkotične^droge s potrdilom, da s» jim narkoti
ka pottebna v; znanstvene ali analitične namene. 

Potrdilo izdaja Sef, oziroma odgovorili upravitelj za* 
voda ali laboratorija. V potrdilu mora biti označeno, lta-

\ tera vrsta narkotik sé;'je vzela ' in', v kateri količini 
(Obrazec štev. 3.) 

§12.; 

. Za uvoz, IBVOT in'prevoz (tranzit) narkotičnih, drog 
1 Je potrebno od'-prtmeira d o p r i m e r a poeebno dovoljenja 
i- izvzemši p r i m e r , določen v § 15. tega pravi lnika. -•.'•; 
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Prevoz se dovoli edinole, aiko se predloži dovoljenje 
za rävoz države izvora in dovoljenje za uvoz države, v 
katero se uvaža. 

Dovoljenje na ozemlju uprave mesta Beograda iz
daja ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje, 
v banovinah pa ban tiste banovine, v kateri ima prosilec 
stalno bivališče. (Obrazec štev. 4 in б.) 

§13. 
Dovoljenja za uvoz narkotičnih drog obsegajo; 
a) vrsto in količino narkotičnih drog; 
b) ime in naslov firme, M uvaža, in naslov firme, 

od katere se nabavlja; 
c) rok, v katerem se mora uvoz po dotičnem dovo

ljenju izvršiti. 
§14. 

Dovoljenja za izvoz narkotičnih drog obsegajo: 
a) Število tovorov (zabojev) in njihovo težo; 
b) ime in naslov firme, ki izvaža narkotične droge, 

iakor tudi firme, kateri se narkotika pošiljajo; 
e) številko in datum uvoznega dovoljenja namemb

ne države, ki izdaja izvozno dovoljenje; 
d) rok, v katerem se mora izvoz izvršiti 

§15. 
Dovoljevanje izvoza sirovega opija in izvrševanje 

kontrole prometa s sirovim opijem je izvzeto od določil 
tega pravilnika in spada pod določila pravilnika o kon
troli prometa z opijem P. št 38.268/c z dne 19. de
cembra 1929. 

§ 16. 
Qfrïnska oblastva, čez katera se uvažajo, oziroma iz

važajo narkotične droge, dovolijo uvoz, oziroma izvoz 
šele, ko ugotovijo: 

a) da je dotična partija narkotik opremljena s pred
pisanim uvoznim, oziroma izvoznim dovoljenjem; 

b) da stvarna čista teža prijavljenih narkotik za 
izvoz, oziroma uvoz ustreza označeni količini, uvoznemu 
ali izvoznemu dovoljenju ali da je manjša; 

c) da v dovoljenju določeni rok za uvoz, oziroma 
izvoz ni pretekeL 

§17. 
Oddelek za carine ministrstva za finance zbira od 

carinarnic poročila o vsaki uvozni in izvozni odpravi 
narkotičnih drog, ki jih koncem vsakega meseca pred
ložijo ministrstvu za socialno politiko in narodno zdravje. 

§ 18. 
Banske uprave dostavljajo uradno kopijo vseh uvoz

nih in izvoznih dovoljenj, ki jih izdadó, ministrstvu za 
socialno politiko in narodno zdravje. ... f 

Ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje, 
oziroma banske uprave dostavljajo uradno kopijo vseh 
uvoznih in izvoznih dovoljenj pristojnemu oblastvu tiste 
države, iz katere, oziroma za katero se ustrezajoče koli
čine narkotik uvažajo, oziroma izvažajo. 

§19. 

Dovoljenja za prevoz (tranzit) narkotičnih drog b-
daja samo ministrstso za socialno golitiko in narodno 
zdravje, 

Pri vsakem prevozu narkotičnih drog morajo carin
ska oblastva vstopne postaje natančno ugotoviti količino 
doposlanega blaga, primerjati jo s količino označeno v 
tranzitnem dovoljenju, carinska oblastva izhodne postaje 
pa morajo ugotoviti, da je na tranzit poslano blago v 
celoti izvoženo. 

§20. 
Javne in bolnične lekarne, lekarne urada za zava

rovanje delavcev in ročne lekarne zdravstvenih zadrug 
morajo voditi redne knjige o dobavi in izročitvi narko
tik. (Obrazec štev. 8.) 

Odgovorni upravitelji javnih in bolnlčnih lekarn ka
kor tudi lekarne urada za zavarovanje delavcev in ročne 
lekarne zdravstvenih zadrug izdajajo firmi, od katere 
naročajo narkotične droge, potrdilo o prejemu. 

Kot dokaz za izdana narkotika obdrže odgovorni 
upravitelji javnih in bolničnih lekarn, lekarn urada za 
zavarovanje delavcev in priročne lekarne zdravstvenih 
zadrug originalen recept zdravnika, oziroma veterinarja, 
stranki pa izdajo kopijo. 

Kot izkaz za izdane narkotične droge, ki jih izda
jajo lekarne na breme državnih ali samoupravnih edinic 
ali organov osrednjega urada za zavarovanje delavcev in 
bolniških fondov za državno prometne osebje, katerim 
morajo poleg računa zaradi izplačila predložiti tudi ori
ginalen recept, služi navadna kopija recepta s strani od
govornega upravitelja lekarne. 

Odgovorni upravitelji lekarn vpisujejo v svoje knji
ge tudi vse galenske preparate, ki jih pripravljajo iz 
narkotičnih drog. 

§ 21. 
Zdravniki, veterinarji, zobozdravniki in zobotehniki, 

ki imajo pravico prakse in ki potrebujejo narkotične 
strupe v svoji praksi za opojna sredstva, potem univer
ze, javni znanstveni zavodi in vsi javni in državni kemij
ski laboratoriji, ki .potrebujejo narkotične droge za 
znanstvene in analitične namene, morajo voditi redne evi
dence o dobavi in uporabi narkotik, tako da morejo vsak 
čas. na zahtevan je kontrolnega oblastva dati račun o 
tem. 

§ 22. 
Kemijsko-farmacevtske tvornice in laboratoriji in 

trgovine z zdravili na debelo (drogerije na debelo) mo
rajo za narkotične droge voditi posebno knjigo, v kateri 
mora stati, koliko je bilo skladišče v začetku, potem do-, 
bavo, izdatek, ime in naslov kupca, potem tudi označbo 
količine za vsako narkotično drogo, ki se uporablja za 
izdelavo v lastnem podjetju, in to posebej po dnevu in 
količini 

Kot dokaz za izdana narkotika služijo potrdila, ki 
jih izdajajo pooblaščene,, ustanove za dobavo in prodajo 
narkotičnih drog. (Obrazec št. 3.) 

= §23. 

Knjige in beležke ter knjige lekarn z dokazi o nar* 
kotičnih drogah, primerjane z datumi, se morajo hra
niti najmanj tri leta, računaje od zadnjega vpisa, in na 
zahtevanje pokazati organom oblastva ali na zahtevanje 
pooblaščenih kontrolnih organov poslati ministrstvu za 
socialno politiko in narodno zdravje, oziroma banu. 

Dokazi o izvršenih izročitvah se morajo vpisati e 
Številkami v npeebne knjige aa narkotične droge in ћин 

...-rittfcilflfeh.-
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Tzguba pri narkotičnih dror •-• 

§ 24. 

xjcitame in pooblaščene ustanove za predelavo, 
imetje v zalogi in prodajo narkotičnih drog imajo pra
vico do izgube, ki nastane zaradi sušenja in premerja-
vanja narkotičnih drog, tudi pri opiju, listju od koke, 
indijski konoplji 5%, pri ostalih drogah pa, in sicer le
karne 2°/o, ostale ustanove pa po l°/o. 

Ta izguba se uporablja samo v tem primeru, kadar 
se v resnici pokažejo primanjkljaji. 

Za vse ostale primanjkljaje, ki bi nastali pri delu. 
ekspediciji blaga ali v primeru, za katere nikdo ne od
govarja, ali z eksplozijo, mora odgovorni upravnik le
karne, oziroma pooblaščenih ustanov zaprositi posebno 
dovoljenje od pristojnega bana, oziroma ministrstva za 
socialno politiko in narodno zdravje za izgubo, in sicer 
v 15 dneh od dne, ko je nastopila škoda. 

II. odsek. 

Strup : : 1'žijo cdinole za zdravila ali za znanstvene 
namene. 

§ 25. 

V § 3. tega pravilnika navedene strupe smejo uva
žati, imeti v zalogi, izdajati, oziroma prodajati: javne le
karne, bolnične lekarne, lekarne urada za zavarovanje 
delavcev in ročne lekarne zdravstvenih zadrug ter trgo
vine, ki se bavijo s prodajo zdravil na debelo, (droge
rije na debelo), ki vobče nimajo oddelka za drobno pro
dajo, in sicer: neposredno potrošnikom smejo prodajati, 
oziroma izdajati javne lekarne, trgovine z zdravili na 
debelo pa so pooblaščene izdajati in prodajati strupe 
iz svojih poslovalnic samo javnim in bolničnim lekar
nam, lekarnam urada za zavarovanje delavcev in ročnim 
lekarnam zdravstvenih zadrug, univerzam, javnim znan
stvenim zavodom, vsem državnim javnim kemijskim la
boratorijem za znanstveno preizkuševanje in analitična 
dela. 

Kemijsko-industrijske in kemijsko farmacevtske 
tvornice in laboratoriji smejo uvažati naravnost od pro
izvajalcev ali kupovati od trgovine na debelo vse tiste 
strupe, ki so jim potrebni kot sirovine za izdelavo last
nih produktov ali za analitična dela. Navedene tvornice 
smejo te nabave vršiti na osnovi obrtnega pooblastila ali 
odobrenja. 

Bolnične lekarne smejo imeti y zalogi v § 3. tega 
pravilnika navedene strupe, toda izdajati jih smejo sa
mo osebam, ki so v bolnicah nastanjene zaradi zdravlje
nja in okrevanja. 

Lekarne urada za zavarovanje delavcev in ročne le
karne zdravstvenih zadrug smejo imeti v zalogi v § 3. 
navedene strupe, toda izdajati jih smejo samo članom 
zadrug, oziroma osebam, zavarovanim po zakonu o zava
rovanju delavcev. 

Zdravniki in veterinarji, ki imajo pravico imeti roč
ne lekarne, smejo imeti v zalogi v § 3. tega pravilnika 
navedene strupe, toda nabaviti jih morajo iz javne le
žerne, v katere okolišu se nahajajo. 

§ 2 6 . 

. Agenturske poslovalnice, ki posredujejo strupe in 
«ВДјреое materije, smejo sprejemati naročila od poobla

ščenih oseb in ustanov samo za strupe, za katere imajo 
zastopstvo, ne smejo pa jih imeti v skladišču. 

§ 27. 

Dragerijam, ki iz svojih poslovalnic preskrbujejo 
neposredno potrošnike, poslovalnicam z materialnim 
blagom, kakor tudi drugim trgovinam je prepovedano v 
katerikoli obliki imeti v zalogi, izdajati in prodajati v 
§ 3. tega pravilnika navedene strupe. 

III. odsek. 

Strupi, ki služijo za tehniške, obrtne, kmetijske namene 
in domača gospodarstva. 

§ 28. 

• V § 4. tega pravilnika naštete strupe smejo imeti 
y zalogi samo lekarne, trgovine z zdravili na debelo 
in drogerije, ki iz svojih poslovalnic preskrbuje nepo
sredno potrošnike in poslovalnice z materialnim bla
gom. 

Lekarnam je dovoljeno prodajati te strupe za zdrav
ljenje samo na izvirni recept zdravnika ali veterinarja, 
ki ima pravico prakse, za zastrupljevanje školjivcev in 
zverjadi pa je potrebno odobrenje pristojnega občega 
upravnega oblastva prve stopnje. 

Trgovine z zdravili na debelo (drogerije na debelo) 
so pooblaščene izdajati te strupe samo pooblaščenim 
osebam, ki imajo pravico imeti te strupe v zalogi, ne 
smejo pa jih izdajati v nikakršni obliki, neposredno po
trošnikom. 

Drogerije, ki poslujejo neposredno s potrošniki in 
poslovalnicami z materialnim blagom, smejo Jzdajati in 
PJ-Pj.ajati te strupe Privatnim osebam samo i dovolje" 
n J e m Pristojnega občega upravnega oblastva prve stop
nje. (Obrazec štev. 6.) 

8 29. 

Univerze, javni znanstveni zavodi, javni in državni 
kemijski laboratoriji, kemijski in kemijsko-farmacevtske 
tvornice in laboratoriji, industrijska in obrtna podjetja, 
katerim so strupi, navedeni v § 4. tega pravilnika, po
trebni za гпашфеце in analitične namene ali za izde
lavo ali predelavo lastnih izdelkov, smejo uvažati, ozi
roma kupovati tudi neposredno od proizvajalcev ali od 
pooblaščenih ustanov. 

Industrijska in obrtna podjetja morajo imeti speci
alno dovoljenje, ki ga izdaja na dve leti pristojno obče 
upravno pblastvo prve stopnje. (Obrazec št. 6.) 

IV. odsek. 

Materije, ki imajo v sebi strupe, v mnogovrstni uporabi 

§ 30. 

V § 5. navedene strupe smejo imeti v zalogi: lekar
ne, trgovine z zdravili na debelo (drogerije na debelo), 
drogerije, ki poslujejo neposredno s potrošniki, poslov
nice z materialnim blagom in tisti trgovci, ki so dobili 
za prodajo strupov posebno dovoljenje od ministrstva 
za socialno politiko in narodno zdravje, oziroma od bana 
tiste banovine, v kateri ima prosilec stalno prebivališče, 
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oziroma od ministra za trgovino in industrijo. Trgovci, 
ki prosijo za tako dovoljenje, morajo prošnji, ki se pred
loži po občnem upravnem oblastvu prve stopnje, priložiti 
dokaz o tem, kateri posel je upravičen opravljati, potem 
potrdilo o dobrem vedenju in neomadeževanosti. Dovo
ljenje se izda samo zanesljivim osebam. (Obrazec št. 7.) 

Lekarne emejo imeti te preparate v zalogi samo po 
predpisih farmakopeje in jih smejo izdajati ediûolë za 
zdravljenje in razkuževanje. 

Trgovine z zdravili na debelo (drogerije na debelo) 
emejo izdajati te materije samo na debelo pooblaščenim 
ustanovam. 

Drogerije, ki poslujejo neposredno s potrošniki, tr
govine z materijalnim blagom in pooblaščeni trgovci 
smejo izdajati te preparate na debelo in na drobno za 
industrijsko, gospodarsko, obrtno in domačo uporabo, 
kakor tudi za razkuževanje. 

Industrijska, obrtna in pooblaščena trgovska podjet
ja smejo uvažati strupe, navedene v § 5. tega pravilnika, 
tudi neposredno od proizvajalcev. 

Ш. del. 

Upravljanje strupov in strupenih materij. 

§81. 

Osebe, ki nabavljajo strupe, navedene v § 4 , tega 
pravilnika, in to zaradi zastrupljanja škodljivcev ali 
zverjadi ali zaradi uporabe v obrtne, tehniške, kmetijske 
fn domaČe namene z izvzetkom, določenim v § 29., od-
$tvek 2., morajo predhodno dobaviti dovoljenje od pri
stojnega občega upravnega oblastva prve stopnje, na či
gar, osnovi se jim bo mogla izdati v dovoljenju nazna
čena količina. (Obrazec štev. 6.). 

Ako ne bi prišel imetnik dovoljenja, mòra .biti v do
voljenju označen njegov zastopnik. Otrokom se ne sme
jo izdajati strupi. 

Privatne osebe ne smejo odstopati tretjim osebam 
nabavljenih strupov. 

§32. " 

Pooblaščene osebe in ustanove morajo vse izdane 
količine strupov na osnovi dovoljenj občih upravnih 
oblastev prve stopnje vpisati v >knjigo strupov«4z označ
bo datuma izdaje, imena kupca, količine in vrste strupa 
in za kateri namen se je izdal. (Obrazec štev. 9.) 

§33. 

Za dokaz o izdani količini strupa služi dovoljenje 
občega upravnega oblastva prve stopnje, ki se odvzame 
stranki po izročitvi strupa. Ta dovoljenja mora proda
jalec obenem g knjigami hraniti polna tri leta, računaje 
od dne zabeleženja. , , 
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Osebe in trgovine, ki imajo dovoljenje, da smejo 
imeti v zalogi in prodajati strupe, navedene.v § 4. tega 
pravilnika, morajo vse strupe hraniti v ustrezajočih pro
storih in y močnih omarah, opremljenih s pravilno.klju
čavnico pod ključem, tako da bodo strupi popolnoma od
ločeni od drugih zdravil in ostalega blaga. Na vratih, teh, 
omar se. mora zunaj jasno in, čitljivo napisati beseda 
»trudit, tako da se ta napis ne more lahko izbrisati 

Posodje, v katerem se ima strup, mora biti v do
brem stanju, zaprto in opremljeno z imenom strupa, ki 
je v tej posodi, z običajno mrtvaško glavo in čitljivim 
napisom strup. 

Prav tako se morajo tudi vse tiste priprave, s kate
rimi se strupi jemljejo iz posod, merijo'ali tàrirajo, iniet
ti tudi zaprte in se ne smejo uporabljati v nikakršne 
druge namene. ' ' 

Ključe od dmare za shrambo strupov mora hraniti 
pri sebi oseba, pooblaščena za prodajo strupov, ter jih 
sme samo za čas svoje odsotnosti p" ' v-.^,, ,,a. 
mestniku. 

§ 35. 

Trgovci, ki so pooblaščeni, da sin.,*. ..dogi 
in prodajati strupe, navedene v § 5. tega i mor 
rajo te strupe imeti odločeno in jih r Iju-
čem. 

§36. 
Strupi se morajo pri izdajanju oprenuu v dvojni 

vrečici, narejeni iz močnega papirja, ali v škatljici iz 
kartona, oziroma v močni in dobro zaprti posodi, na ka
teri mora biti poleg označbe mrtvaške glave in besede 
>strup< označeno tudi ime firme, ki je izdala strup, in 
datum odprave. 

Prepovedano je pri prodaji strupov izdajati jih v 
navadni posodi, ki more služiti drugače za jed in pijačo, 
ali v taki posodi, na kateri je iz prejšnje uporabe napis, 
ki ne predstavlja strupene materije. 

' • § 3 7 v • ' • • • • • 

Pooblaščeni prodajalci rumenega fosforja ga morajo 
imeti v> vodi, spravljeni v dobro zaprti posodi. Te poso
de se morajo imeti v kleti pod ključem ter odločeno od 
ostalega; blaga , 

' § 38 . - - . ; . , . 

Kalium in natrium kausticum, trd ali tekoč, mastno 
sodo, amoniak, koncentrirane rudninske kisline, methyl-
alkohol, carboneum sulfuratum, baryjeve spojine, thalli-
jeve soli, fluoride, raztopne v vodi, uranove soli in svin
čene spojine sme izdajati pooblaščena oseba s signaturo 
rdeče barve, na kateri se označi ime strupa in postavi 
znak >pazi< >strup< in v večkratni embalaži 

§39. . 

Pri izdajanju posameznih strupov se morajo prejemni
ki dobro poučiti in opozoriti na pažnjo, ki jo strup pò 
sebi zahteva, posebno pa je treba opozoriti, da je Jreba 
po vsaki uporabi strupa roke dobro umiti v, topli vodi z 
milom. ' " ' ';.'''" 

IV. del 

..Nadzorstvo. 

•-..-..,. s 4 0 : '.V'-','';' ! : '..'.'.;'" ' -
•-.'•'Nadzorstvo nad prometom narkotičnih drog, strupov 

in strupenih materij vrši ministrstvo za socialno politiko > 
in narodno'zdravje, oziroma bampo svojih podrejenih' 
organih 

§41. 
- Ako kak prodajalec zapazi, da mu je iz njegove za

loge strupov в tatvino ali poneverbo izginila tudi naj*? 
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manjša količina kakega strupa, mora to takoj prijaviti 
prisloj H ' 11 obiastvu obče uprave. 

Cim prejme pristojno oblastvo obče uprave tako pri
javo, mora s preiskavo ugotoviti, da ni tatvina ali po
neverba strupa izvršena po nemarnosti lastnika samega, 
potem pa si prizadevati, da čim preje najde krivca in 
preprer.1- vsako zlorabo z ukradenim strupom 

Kazni. 

. . . . . ' . . - - • § 4 2 . 

'iiiii/uvcoauD je brez-pooblastila proizvajal, prede
lovati, imeti v skladišču, kupovati in prodajati narkotič
ne droge, in strupe, določene s tem pravilnikom. 

Kdor temu nasprotno postopa, se kaznuje z denarno 
kaznijo do 50.000 dinarjev in z odvzetjem Predmetov, s 
katerimi je bie- pooblastila posloval. 

, §43. 
s Kazni pO § 42. tega pravilnika izreka obče upravno 

oblastvo prve stopnje. Pritožbe zoper odločbe tega obla-
stva se morajo predložiti v roku 10 dni občnemu uprav
nemu obiastvu druge stopnje, ki izda končno odločbo 

V. del. 

•edhodni in sklepni predpisi 

. • • - . • • § 4 4 . 

Dovoljenja po § 12. tega pravilnika zahtevajo carin
ska oblastva za ekspedicije narkotičnih drog, ki se bodo 
vršile od dne, ko stopi ta pravilnik v Veljavo. 

§ 4 5 : 

Osebe, pooblaščene za prodajo narkotičnih drog in 
strupov po tem pravilniku, oziroma po zakonu- o-lekar
nah in nadzorstvu nad prometom z zdravili z dne 7. 
aprila 1930., morajo v roku dveh mesecev od dne, ko sto
pi ta pravilnik y veljavo, prilagoditi svoje lekarne, ozi
roma trgovine in njihovo poslovanje določilom tega pra
vilnika. 

Po izteku roka dveh mesecev označijo pooblaščene 
osebe v svoje knjige natančno količino zatečenih narko
tičnih drog. . 

§46. 

Osebe in ustanove, ki nimajo dovoljenja določenega 
e tem pravilnikom, si ga morajo pribaviti v treh mese
cih, računaje od dne, ko stopi ta pravilnik v veljavo. 

• . . .•'.. ., . . . - . . « A : 

, , Glede _ pripravljanja in izdajanja strupov, ki se 
aporabljajo zä zdravila, veljajo določila veljajoče farma
kopeje in takse 

Glede tistih lekarniških preparatov, ki imajo v sebi 
radi le ènò narkotično drogo, določeno s tem pravilni
kom, se jnorajo Дауде.ж bojnične lekarne, lekarne urada 

za zavarovanje delavcev, kakor tudi1 ročne lekarne vete* 
rinarjëv ravnati po teh-le predpisih: ''' 

a) Prepovedano je ponavljati recept, ki ima v sebi 
цдгкоисде drQge, za spbe аИ y zmesi z drugimi indife-
rentnimi materijami. Zaradi tega se obdrže vsi taki 
zdravniški jn ,ve.ter.inarski .recepti v lekarnah (§ 20.), 
izvzemši recepte, ki imajo v sebi izpod 0-2°/o morfija 
ter izpod, 0-J.O°/o kokaina;. , . _ 

b) od te prepovedi se izvzemajo zdravila, pri kate
rih je -zaradi mešanice z. drugimi materijami izključeno 
navajanje na eden strup. Ako so torej narkotične droge 
v kakem receptu pomešane z drugimi materijami, ki de
lujejo terapevtsko, tedaj se obdrži recept samo, v, tem 
primeru, ako sb prekoračena naslednje dožei pri taor-
fiju 0-10%, pokainu 015%, pri dikodidü: 0-1W in pri 
eukodalu 0-10%. 

§48. 

Osebe in ustanove, ki so pooblaščene, da smejo 
imeti v zalogi, predelovati, izdelovati in prodajati narko
tične droge, navederie v § 1. in 2. tega pravilnika, mo
rajo na zahtevanje ministrstva za socialno politiko in 
narodno zdravje, oziroma bana predložiti dvakrat na . 
leto pismeno poročilo q uvoženih, prodanih in predela
nih količinah narkotičnih drog. 

• , . . ; § 4 9 . -, „• •'; :, . . ..-,.,•._.. ..-, 

Ko stopi ta pravilnik v veljavo, nehajo veljati vsa 
določila in predpisi, uredbe, naredbe in pravilniki, ki 
mu nasprotujejo, kakor tudi določila člena 8. pravilnika 
z dne 11. junija 1928., Z. štev. 28.306, >Službene novinec 
štev. 138/XLV iz leta 1928. o upravljanju izpita za pro
dajanje strupov in .strupenih materij. 

• • " • § 5 0 . : ; ' • • ' - - •'•••• - ••• • • • > 

. . Ta pravilnik atopi v veljavo od, dne .razglasitve v 
iSlužbenih novinah«. 
• -S:bf. Ï0.750; - • • • • 

. , Beograd, dne 10. paja ,1930., t • '..-..• 

., . Minister za socialno, 
politiko in narodno 

zdravje 
Dr. M. Drinkovié; s. r. 

Dovoljenje za kemijsko-farmacevtske tvornice. 

! Obrazec It. 1. 

Štev, . * « ' ' ' 

D O V O L J E N J E , V' - ' 

da se smejo nabaviti in imeti v zalogi narkotične droge. 

Ime , ! i i • i i i i i i i i i i . . ш 

pokl ic ц • • • • i • • i • i i • i i . . i 

stanovanje s t • i t i t t * . » . . . . i 
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dobiva s tem na podstavi § 6. pravilnika o prometu in 
kontroli narkotičnih drog in strupov S. št 10.750 z dne 
10. maja 1930. dovoljenje za nabavo 

i i i i i i i i i t i f 

f i i i i i i i i i i f 

. i
 !
i i i i i i i i i i 

i i i • i i i i i i i • 

(naziv narkotičnih drog). 
Vel ja d o . i i i g i i i i i i 

Kraj in datum. 

Po pooblastilu ministra za socialno politiko 
in narodno zdravje, 

načelnik sanitetnega oddelka. 
(Po pooblastilu bana, načelnik VI. oddelka.) 

Podpis. 

Dovoljenje po § 6. Za drogerije na debelo. 

Obrazec It. 2. 

D O V O L J E N J E , 

da se smejo nabaviti in imeti v zalogi narkotične droge. 

I m e ï i i i i i i i i i i g i i i t i f 

* 
p o k l i c . i i • i i • i i i i « i i i i i » 

stanovanje < i i i i i i i i i i i > i « > 

dobiva s tem na podstavi § 6. pravilnika o prometu in 
kontroli narkotičnih drog in strupov S. št. 10.750 z dne 
10. maja 1930. dovoljenje, da sme nabaviti in imeti v 
zalogi narkotične droge, določene v §§ 1. in 2. pravil
nika S. št. 10.750/30. 

(Kraj in datum.) 

Po pooblastilu ministra za socialno politiko 
in narodno zdravje, 

načelnik sanitetnega oddelka. 
(Po pooblastilu bana, načelnik VI. oddelka.) 

Potrdilo o prejemu narkotičnih drog § 11. in § 20. 

Obrazec š t 3, 

POTRDILO O PREJEMU NARKOTIČNIH DROG. 

Po §§ 11. in 12. pravilnika o prometu in kontroli 
narkotičnih drog in strupov S. št. 10.750 z dne 10. maja 
1930. 

S tem potrjujem, da sem od firme . i i i • : i 

. i i i « * _. prejel pravilno zamotano in natančno 

signirano Ï i « i i . gr (količina) . s , t , , t 

(naziv narkotične droge), ki je podpisanemu potreben 
za medicinske, znanstvene, analitične namene. 

Datum — kraj. 

(Pečat lekarne, oziroma zavoda in podpis.) 

Obrazec za potrdilo o uvozu. 

Obrazec št. 4 

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA 
MEDNARODNA KONVENCIJA O OPIJU 1925. SLUZ-

BENA DOPUSTNICA ZA UVOZ. 

Štev. 

Ministrstvo za socialno, politiko in narodno zdravje 
(kr. banska uprava . . . . . banovine v /. .). 
ki je po zakonu o prometu in kontroli narkotičnih, drog 
in strupov z dne 30. novembra 1929. in pravilnika o 
prometu in kontroli narkotičnih drog. in strupov S. št. 
10.750 z dne 10. maja 1930. pooblaščeno .voditi kontrolo 
nad prometom z narkotičnimi drogami, je odobrilo 

a ) . . , Ï K * fi • • • 
da uvozi od firme 

b) . , * « i t , . s iz , , . 

' C ) | i | j j ( i î - j . . g r . j ! 

i i « I i I 

• i i t I i 

• • ü • i i 

> • • * I 

i f « • I 

i k. > • 1 

i t > t I 

« • « < I 

i • l i l 
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fejavîja, da )e pošiljka na uvozu potrebna za medicin
ske namene. 

Po pooblastilo ministra za socialno politiko 
in narodno zdravje, 

načelnik sanitetnega oddelka. 
(Po pooblastilu ministra za socialno politiko 

in narodno zdravje in bana, 
načelnik VI. oddelka.) 

Kraj in datum g i i i g г 

Podpis. 

Obrazec za potrdilo ( za izvoz. 

Obrazec št. 5. 

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA. 
MEDNARODNA KONVENCIJA O OPIJU 1925. SLUŽ

BENA DOPUSTNICA ZA IZVOZ. 

Štev» , , , ; i t 

Ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje 
(kraljevska banska uprava banovine 
v ), ki je po zakonu o prometu in kon
troli narkotičnih drog in strupov z dne 30. novembra 
1929. in pravilnika o prometu in kontroli narkotičnih 
drog in strupov S. š t 10.750 z dne 10. maja 1930. po
oblaščeno voditi kontrolo nad prometom narkotičnih 
drog, je po vpogledu v dopustnice za uvoz št. , , , . 
г dne . „ , , » ,. , , ., ki jo je izdal . ^ s , * 

i • i Ï * Л Л p • • t • • • . . • • • • • Г 

dovolilo firmi . . , * i . , s -,. ? * s « -, s > 
da izvozi na naslov . ; » . % i . , . . . . , , 
kol ič ino , . , . t . é . . . . . . . . . . . 

» t I • t i « t Ì ' Ì ' 1 ' Ì « S • I r • i 

• » • • i , • « . . . , ; . * • • ; • . . •• 

Ta dopustnica velja od . . -, . . do . . . ». -, 

Po pooblastilu ministra za socialno politiko 
in narodno zdravje, 

načelnik sanitetnega oddelka. 
(Po pooblastilu ministra, za socialno politiko 

in narodno zdravje in bana, . 
načelnik VI. oddelka.) ч ' 

K r a j m d a t u m . g t i « -, » * ' 

-:?• • Podpis. " ; 

Dovoljenje za nabavo strupov po §§ 28. in 29. 

Obče upravno oblastvo prve stopnje. 

Obzaaee š t 6. 
Štev. m û , 

DOVOLJENJE ZA NABAVO STRUPOV. 

Po §§ 28. in 29. pravilnika o prometu in kontroli 
narkotičnih drog in strupov S. š t 10.750/1930. 

Ime î t s s i i i s i i i s s ï i ï i i 

poklic • i i • i i i i • i i g g t a t i g 

kraj « l î i i i î i i i i i s j i i g i i s 

dobiva s tem na podstavi §§ 28. in 29. pravilnika o pro
metu in kontroli narkotičnih drog S. št. 10.750/1930. do
voljenje za nabavo 

naziv strupa 

I l l l l l l i S I i l 

> S 8 1 l l ! B I I g | 

• i * I i I i ! g II t I 

Velja d o , i g g g g I I I S F 

V . . s > « i » (datum). 

Podpis upravnega oblastva. 

Obrazec po § 30. 

Obrazec št. 7. 

Štev. 

D O V O L J E N J E 

Da sme nabaviti in imeti v zalogi strupe po § 30. 
pravilnika o prometu in kontroli narkotičnih drog in 
strupov S. št. 10.750/1930. 

i m e . ( À ï . i î î ï ê â f î . . i L . « 

p O k l l C . ï I i ! i g g i I ! g g i g t Ë ] 

stanovanje . . . . . . . . . . . . . . . г 

dobiva s tem na podstavi § 30. pravilnika o, prometu in 
kontroli narkotičnih drog in strupov S. št. 10.750/1930. 
in t. št. 120. zakona o' taksah dovoljenje, da sme nabaviti 
in imeti v zalogi strupe, določene v § 5. pravilnika S. 
štev. 10.750/1930. 

Taksa za to dovoljenje v dinarjih 1000-— .je plačana, 
dovoljenju pritisnjena in po predpisu uničena. 
Kraj in!datum. 

Po pooblastilu ministra za socialno politiko 
in narodno zdravje, 

načelnik sanitetnega oddelka. 
(Po pooblastilu bana, načelnik VI. oddelka.) 

na 
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Obrazec o nabavi izročitvi narkotik po § 20. Obrazec Štev. 8. 

Podatki o nabavljenih lanih količinah narkotičnih drog 
v mesecu 193. 

Ime narkotičnih drog 

Nabava, ođ katere firme, kdaj 
in količina 

Zateklo se je od minulega 
meseca 

Skupna količina v mesecu 

Izdajanje po receptu 

Potrošeno za izdelavo 

• • J - . - • » . - . , 

Vsega izdano т meseca 

• 

» • 4 

> 

-

. . . . 

• 

' ' 

' 

• 

• ^ • • . . • . ' • ' • : • ; ' . • • : : 

• : • ) • ' • ' ' . - • ' • • • • • 

- * • » • ' • • - -

. , . ' ' . • • ' . <•• ' • • - • • * . " i 
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Stroški za odborove seje . . 

Obrazec za knjigo - strupov po § 32. Obrazec . Štev. 9. 

Redna številka 

Dovoljenje za nabavo strupov in potrdilo 
občega upravnega oblaetva prve stopnje 
štev. in datum 

Dan Izdaje 

Strup 
naziv 

količina . 

Čemu bo služil strup 

kupčevo 

prejem
nikovo 

ime in poklic 

stanovanje . 

ime in poklic 

stanovanje 

Izdajnikov podpis 

Prejemnikov podpis 

' 

\ 

;:. 

. ' ' • ' • " : 

i ' ; ' * • ' . ' " 

. - • • • • . . - • ' - - . 

: '• • • . . ' 

• ' - . . . . ' • ; • 

Banove uredbe. 
.192. 

Na osnovi §§ 2., 8. in 18. zakona o zdravstvenih 
občinah z dne 27. II. .1930. (Uradni list dravske banovine 
ž dne 18. 3. 1930. — kos 41.), in po zaslišanju banskoga 
sanitetnega sveta odrejam ustanovitev sledečih zdrav
stvenih občim: 

Uredbo 
o ustanovitvi zdravstvenih občin v področju 

A Dravske banovine. 

••""' C i m i . 

»samostalne zdravstvene občine: 

V smislu § 2., prvi odstavek nav, zakona eo samo-
Btailne zdravstvene občine: 
: 1. Ljubljana, mesto,-
•ï. 2. MarilbOT, mesto; 
» 3, Cedje, mestaj 

4 Ptuj, mesto; . • 
5. Jesenice, upravna občina;: - . ' ; 
6. Krško, upravna občina; 
7. Trbovlje, upravna občina; -
8. Srnine! -Stopiče, upravna občina; 
9. Celje - okolica, upravna občina; •••.'• 

i.0. Moste pni Ljubljani, upravna občina; . 
11. ViČ pri Ljubljani, upravna občina; 

Po odobrenem sklepu obč. odbora in na osnovi § 2., 
drugi odstavek, je postala samostojna zdravstvena občina 

12. Novo mesto, mesto. 

• ' Člen 2. '" 

Združene sdravstvene občine: 

. Na osnovi določil § 8. in 18. navedenega, zakona se 
ostale občine spoje v sledeče združene zdravstvene ob
čine e spodaj navedenim okolišem in sedežem: 

. V e r e z u T 8 r e ž i c © : 
1. B i z e l j s k o v s sedežem na Bizeljskem, z obči« 

nami: Bizeljsko, Bojsno, Kapele, Pieece; IV. kraj. razred,; 
.'2. B r e Ž i o e , e sedežem v Brežicah m z občinami: 

Antiče, Brežice, СегИје, Čatež {iz sreza KxSko), Gabeijei-
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Gftoboko, Loč, Mïhalovec, Mostec, Pleterje, Rigonce, Sela» 
Sromlje, Velika Dolina (srez Krško), Veliki Obrež, Zakot; 
П. kraj. razred. 

3. P l a n i n a , s sedežem na Planini, z občinami: 
Dobje (srez Šmarje), Golofoinjek, Jurklošter (srez Laško), 
Loke (srez Šmarje), Planina, Planinska vas (srez Šmar
je), Presečno (srez Šmarje) in št. Vid p. Planini (srez 
Šmarje); IV. kraj. razred. 

4. R a j h e n b u r g , s sedežem v Rajhenburgu, z obči
nami: Ainže, Ameško, Bianca (brez vasi Brezovo, Zigerski 
vrh, Pečje, Canje), Gorica, Mrčna sela, Rajhenburg, Raz-
tez, Senovo, Stolovnik, Veliki Kamen, Videm; III. kraj. 
razred. 

5. S e v n i c a , s sedežem v Sevnici, z občinami: del 
občine Bianca (vasi Brezovo, čanje, Pečje, Žigerski vrh), 
Boštonj (srez Krško), Sevnica, Zabukovje; II. kraj. razred. 

V s r e z u C e l j e : 

в. P o l z e l a , ' s sedežem na Polzeli, z občinami: 
Braslovče, Gomilsko, Polzela, Šmamtao ob Paki (iz sreza 
Gomjigirad) ; II. kraj. razred. 

7. Št. J u r i j o b J u ž n i žel . , s sedežem Št. Jurij 
ob J. ž., z občinami: Dramlje, Kalobje, Slivnica, Sv. Jurij 
ob j . ž. tag, Sv. Jurij ob j . ž. okolica, Sv. Rupert ; I. kraj. 
razred, 
• 8. Sv. P a v e l p r i P r e b o l d u , e sedežem Sv. 

Pavel pri Preboldu, z občinami: Grajska vas, Marija 
Reka, Sv. Pavel pri Preboldu; II. kraj. Tazred. 

9. T e h a r j e , s.sedežem na Teharjah, z občinami: 
Sv. Lovrenc pod Proždnom, Svetina, Teharje; I. kraj. 
razred. 

10. V o j n i k , s sedežem v Vojniku, z občinami: 
Dobrna, Frankolovo, Nova cerkev, Škofja vas, Višnja vas, 
Vojnik in Sv. Martin v Rožni dolini; I. kraj. razred. 

11. V r a n s k o , s sedežem na Vranskem, z občina
mi: Prekopa, Sv. Jeronim, Sv. Jurij ob Taboru, Vransko; 
II. kraj. razred. 

12. Ž a l e c , e sedežem v Žalcu, z občinami: Griže, 
Gotovlje, Petrovce, Sv. Peter v Sav. .dolini, Velika Pi-
rešica, Žalec; I. kraj» razred. 

V s r e z u Č a b a r : 

13. Č a b a r , s sedežem v Čabru, z občinami: Čabar, 
Gerovo, Plešce, Prezid in Draga, Osdllnioa, Trava (iz sreza 
Kočevje); IV. kraj. razred. 

V s r e z u D o l n j a L e n d a v a ? 

14 B e l t i n c , i , s sedežem v Beltincih, z občinami: 
Beltinci, Bratouoi, Brezovica, Crengovoi, DoMežovje, Dol. 
Bistrica, Gančani, Gomila, Gornja Bistrica, Ižakovci, Lipa, 
Lipovci,. Meditici, Odranoi, Renkovci, Srednja Bistrica, 
Tunje, ZižM, Turnišče; III. kraj. razred. 

16. D o b r o v n i k , s sedežem v Dubrovniku, z ob
činami: Bogojina, Bukovica, Dobrovnik, Füovci, Gente-
rovcd, Ivanci, Kamovci, Kobilje, Motvarjevci, Nedeljica, 
Radraožanci, Strehovcd, Zmtkoyci; III. kraj. razred. 

18. D o l n j a L e n d a v a , s sedežem v Dolnji Len
davi, z občinami: Bannte, ČenALba, Dolga vas, Dolina p. 
Lendavi, Dolnja Lendava, Gaberie, H o t e , Kapca, Gornji 
Lakoš, Dolmji Lakoš, Mala Poiana, Mostre, Petišavci, Ve-
Kka Polama; IL kraj. razred. 

V s r e z u G o r n j i g r a d : 

17. G o r n j i g r a d , s sedežem v Gomjemgradu, z 
občinami: Bočna, Gornjigrad, Nova Štifta; III. kraj. razred. 

18. L j u b n o , s sedežem v Ljubnem, z občinami: 
Ljubno, Luče, Solčava; IV. kraj. razred. 

19. M o z i r j e , s sedežem., v Mozirju, z občinami: 
Kokarje, Mozirje okolica, Mozirje trg, Rečica; III. kraj. 
razred. 

V s r e z u K a j n n i k : 

20. D o m ž a l e , s sedežem v Domžalah, z občinami: 
Depala vas, Domžale, Dragomielj, Ihan, Jarše, Loka p. 
Mengšu, Mengeš, Rašica, Trzin, Vir; I. kraj. razred. 

21. K a m n i k , s sedežem v Kamniku, z občinami: 
Bistričica, Gozd, Homec, Hruševka,. Kamnik, Kaplja vas, 
Klanec, Križ, Loke v Tuhinju, Mekinje, Mlaka, Moste, 
Motnik, Nasoviče, Nevlje, Paloviče,, Podgorje, Podhruška, 
Radomlje, Stranje, Suhadole," Smarca, Šmartno, Špitalič, 
Tunjice, Vodice, VoiLjčji potok, Zgornji Tuhinj, Županje 
njive; I. kraj. razred. ,•-.."•..' 

22. B r d o , sedež Lukovica, z občinami: Blagovica, 
Brezovica, Češnjice, Dob, Drt.ija, Kražnja, Krtina, Luko
vica, Moravče, Peče, Prevoje Rafolče, Rova, Spodnje Ko
seze, Trojane, Zlato polje; III. kraj. razred 

V s r e z u K o e e v j e : 

23. F a r a p r i K o s t e l u , s e d e ž Fara pri Kostelu, 
z občinami: Banjaloka, Briga, Fara,'. Novi Lazi; IV. kraj. 
razred. 

24. K o č e v j e , s sedežem v Kočevju, z občinami: 
Borovec, Črni potok, Gotenica, 'Kočevjes Knežja lipa, Ko
če, Koprivnik, Kočevska reka, Livold, Mala gora, Mozelj, 
Nemška loka, Polom, Stari log, Stara cerkev, Spodnji log, 
Zeljne; I. kraj. razred. . . . , . . ' 

25. R i b n i c a , s sedežem v Ribnici, z občinami: 
Dane, Dolenja vas, Jurjevica, Riibnica, Struge, Sušje, 
Velike Poljane; I. kraj. razred: 

26. S o d r a ž i c a , s sedežem v Sodražici, z obči
nami: Gora, Loški potok, Sodražica; IV. kraj. razred. 

27. V e l i k e L a š č e , esedežem v v VeMMh La-
ščah, z občinami: Kompolje, Lužarje, Podgora, Rob, Sv. 
Gregor, Turjak, Velike Lašče, Videm; III. kraj. razred 

V s r e z u K o n j i c e : 

28. K o n j i c e , s sedežem v Konjicah, z občinami: 
Bezina, Bezovica, Konjice trg, Konjice okolica, Grušovje, 
Stranice, Tepanje, Vrhole, Zreče; II. kraj. razred. 

29. L o č e , s sedežem v Ločah, z občinami: Laže,, 
Loče, Sv. Jernej, Tolsti .vrh, Zbelovo, Ziče; III. kraj. 
razred. 

30. O p l o t n i c a , s sedežem лг Oplotnlci, z obči
nami: Kot, Okoško, Oplotnica, Padeški vrh, Sv. Kuni-
gunda; IV. kraj. razred. 

31. V i t a n j e , s sedežem;v Vitanju, z občimamlr 
Brezen, Ljubnica, Paka, Skomarjßj Sp. Dolič, Vitanje; 
IV. kraj. razred. - • .". . 

V еигвчга K r a o j f 

32. C e r k l j e , s sedežem vi:Cea№fo&i, z občinami: 
Cerklje, Lahovdce, Šenčur, .VeJesowo, Vogl|ei, Zalog;' IL 
kraj. razred. 
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33. K r a n j , s sedežem v Kranju, z občinami: 
Hrastje, Kranj, Mavčiče, 'Natolo, Bredoslje, Smlednik, 
Stnažišče, Sv. Jošt; L kraj. razred. 

34. P r e d d v o r , s sedežem v Preddvoru, z obči
nami: Jezersko, Preddvor, in vasi Tupaldče in Olševk iz 
občine Šenčur; IV. kraj. razred. 

35. S k o f j a L o k a , s sedežem v Škof ji Loki, z 
občinami: Skofja Loka, Stara Loka, Sara, Zminec; I. 
kraj. razred. 

36. T r a t a n a d Škof jo L o k o , s sedežem v 
Trati, z občinami: Javorje, Oslica, Poljane, Trata, Ziri; 
III. kraj. razred. 

37. T r ž i č , s sedežem v Tržiču, z občinami: Kovor, 
Križe, Sv. Ana, Sv. Katarina, Tržič; I. kraj. razred. 

38. Ž e l e z n i k i , s sedežem v Železnikih, z obči
nami: Selca, Serica, Železniki; II. kraj. razred. 

V ST e zu K r š k o : 

, 39. K o s t a n j e v, i c a , s sedežem v Kostanjevici, z 
občinami: Kostanjevica, Sv. Križ, Sv. Jernej; II. kraj. 
razred. 

40. M o k r o n o g, s sedežem v Mokronogu, * z ob
činami: Mokronog, Škocijan, šmarjeta, št. Rupert, Tre-
belno, Tržile; II. kraj.' razred. 

41. R a d e č e , s sedežem v Radečah, z občinami: 
Loka p. Zidanem mosta, Radeče, Št. Janž, Sv. Jurij pod 
Kumom; I. ,kraj. raared. 

42. R a k a , s sedežem na Raki, z občinama: Bučka, 
Raka, Studenec; IV; kraj. razred. 

V e r e z u L a š k o : 

43. L a š k o , s sedežem v Laškem, z občinami: Dol 
pri Hrastniku, Laško, Marija Gradec, Sv. Krištof, Sv. 
Lenart; III. kraj. razjed.,, . 

V s trezu Li t i ja : 

44. L i t i j a , s sedežem, v Litiji, z občinami: Dole, 
Gradiše, Kresnice, Litija,' Moravče, Polšnik, Šmartno, 
Tirebeljevo, Vače, Velika, vas; I. kraj. razred. 

45. V i šn j a g or a, s sedežem v Višnjigori, z ob-
бшшлт: Bukovica, Oešnjice, Dedni dol, Dob, Draga, Go
renja vas, Hudo, Kraška vas, Krka, Leskovec, Luče, 
Muljava, Podboršt, Polica, Prapreče, Radohova vas, Ste-
hanja vas, Št. Vid, Temenica, Velike Pece, Veliki Gaber, 
Višnjagora, Zagorica,, Žalna; I. kraj. razred. 

46. Z a g o r j e, sjsedežem v Zagorju, z občinami: 
Kandrše, Kolovrat, Kotedrež, Ržiše,«Št. Lambert, Zagorje; 
I. kraj. razred. 

V s r e z u L o g a t e c : 
47. C e r k n i c a , s sedežem v Cerknici, z občinami: 

Begunje, Cerknica, Rakek, Št. Vid; I. kraj. razred. 
48. L o g a t e c , e sedežem v Logatcu, z občinami: 

Dolenji Logatec, Gorenji Logatec, Hotederšica, PJanina, 
Rovite; II. kraj. raared. 

49. L o ž , à sedežem:y Ložu, z abcmarni: Bloke, 
Lož, Stari trg; II.,£raj. razred. 

V s r e z u L j u b l j a n a - o k o l i c a ; 
60. D o b r o v a , s sedežem v Dobrovi, z občinami: 

Brezovica, Črniva'Dobrove, Horjul, Log, Polhovgradec; 
Ш. kraj. razred. ' . ' 

51. D ob r u n je, : e sedežem v Vevčah, z občinami: 
üev. Mar. v Polju, Dfibcjinje, DpL Dolsko. Podgorica; 
^ к е д ш а и е А . ' . - - — . , - Л — , . - . . • -

52. Zdr. B a r j a n s k e o b č i n e , s sedežem Ig, 
z občinami: Iška Loka, Iška vas, Pi java gorica, Preserje, 
Rudnik, Studenec-Ig, Tomišelj,. Zelimlje, Vrbljenje; II. 
kraj. razred. 

53. G r o s u p l j e , s sedežem v Grosupljah, z ob
činami: Grosuplje, Lipljenje, Račna, Spodnja Slivnica, 
Sv. Jurij, Šmarje; III. kraj. razred. 

54. Št. Vid n a d L j u b l j a n o , e sedežem v Št. 
Vidu, z občinami: Črnuče, Jezica, Medvode, Šmartno pod 
Šmarno goro, Št. Vid nad Ljubljano, Zgornja Šiška; I. 
kraj.. razred. 

55. V r h n i k a , s sedežem na Vrhniki, z občinami: 
Borovnica, Sv. Jošt nad Vrhniko, Vrhnika; I. kraj. razred. 

V s r e z u L j u t o m e r : 

56. A p a č e , s sedežem Apače, z občinami: Apače, 
Croci, Drobtintó, - Grabe, K onjišče, Lutvercd,' Nasova, 
Plitvica, Plitvički vrh, Segovci, Zepovci, Ziberoi; II. kraj. 
razred. 

57. K r i ž e v c i, s sedežem v Križevcih, z občinami: 
Boreči, Bučečovoi, Bunčand, Grlava, Iljašovci, Ključarovci, 
Krištanci, Križevci, Logarovci, Lokavci, Staranova vas, 
Veržej, Vučja vas; IV. kraj. razred. 

58. L j u t o m e r , s sedežem v Ljutomeru, z obči
nami: Branosilavci, Cven, Cezanjevoi, Godemarci, Kamen-
ščak, Ljutomer, Moravci, Noršincd, PTesika, Radoslavci, 
Stročjavas, Slamnjak, Stara cesta; II. kraj. razred. 

59. R a d e n c i , s sedežem v Radencih, z občinami: 
Boračeva, Crešnjevci, Gornja Radgona, Hrastje - Mota, 
Ivanjševci, Kapela, Murski vrh - Zasadi, Orehovci, Police, 
Radenci, Rihtarovci, Ščavnica, Šratovci, Zbigovci; III. kraj. 
razred. 

60. Sv. J u r i j ob Ščavnici, s, sedežem pri Št. 
Juriju, z občinami: Bolehnečici, Galušak, Grabonoš, 
Ivanjci, rtKraljevci, Mala Nedelja, Negova, OčesJavci, Oko-
slavci, Slaptinci, Stanetinci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Trbe-
govci; III. kraj. razred. 

V srezu Maribor - desni breg: 

61. Maribor-okol. desni breg, s sedežem v Mari
boru, v Magdal. predmestju, z občinami: Bohova, Dogoše, 
Ciglence, Limbuš, Pekre, Pivola, Pabrežje, Pohorje, Ra-
dvanje, Razvamje, Rogoza, Sp. Hoče, Sp. Duiplek, Studenci, 
Sv. Martin p. Vurbergu, Sv. Miklavž, Tezno, Zg. Duplek, 
Zgornje Hoče, Zrkovci; II. kraj. razred. 

62. P o 1 j č a n e, s sedežem v Poljčanah, z obči
nami: Brezje, Dežno, Hrastovec, Jelovec - Makole, Hoš-
ndca, Lušečka vas, Pečke, Modraže, Pekel, P oljčane, 
Stanovsko, Staitenberg, Stopno, Studenice, Sv. Ana, Ver
hole; II. kraj. razred. ' 

.63. P r a g e r e k o , s sedežem Pragersko, z obči
nami: Cirkovce, Gorica, Podova, Pokose, Sp. Potekava, 
Sv. Marjeta na Drav. polju, Šikole, Zgornja Polskava; 
II. kraj. razred. 

64. R u š e, s sedežem v Rušah, z občinami: Bistrica 
pri Limbušu, Bistrica pri Rušah, Boč, Jelovec, Janževa 
gora, Gradišče, Lobnica, Ruše, Smolnik, Selnica ob Dravi, 
Slemen, Vrhov dol; III.' kraj. razred. 

65. S lov. B i s t r i c a , s sedežem v Slov. Bdetrid, 
z občinami: Bojitdna, Crešnjevec, Cigonce, Gor. Bistrica, 
Kovač ja vas, Laporje, Ošelj, Pretrež, Ritoznoj, Slov. Bi
strica, Spod. Ložnica, Smreöno, Sp., Novavas, šentovec, 
Тшцје, Vrhloga, Zaibljek, Zg. Ložnica, Sv, Martin ш Po-
bfx$4 L kraj. «azredt 
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6j). Sv. L o v r e n c n a P o h o r j u , s sedežem v 
Sv. Lovrencu, z občinama: Canžat, Lehen p. R., K umen, 
Rdečibreg, Recenjak, Sv. Lovrenc na Pohorju; III. kraj. 
razred. 

67. F r a m , s sedežem Fram, z občinami: Bukovec, 
Frajhajm, Fram, Gabernik, Ješenca, Kalše, Loka, Morje, 
Ogljenšak, Orehova vas, Rače, Ranče, Skoke, Slivnica; 
III. kraj. razred. 

V erezu Maribor - levi breg: 

68. M a r i b o r - o k o l i c a , l e v i b r e g , s sedežem 
v Mariboru, z občinaini: Bresternica, Dragučova, Grušova, 
Kamndca, Krčevina, Lajteršperk, Rošpoh, Sv. Marjeta ob 
Pesnici, Sv. Peter pri Mariboru, Vosek; II. kraj. razred. 

69. Sv. J u r i j ob Pesn ic i , s sedežem pri Sv. 
Juriju, z občinami: Gradiška, Plač, Slatinski dol, Sv. 
Jurij ob »Pesnici, Svecina, Sv. Križ, Špdčnik, Vrtače, Zg. 
Sv. Kungota; IV. kraj. razred. 

70. Sv. L e n a r t v Slov. goricah, s sedežem pri 
Sv. Lenartu, z občinami: Črmljenšak, Gornja Ročica, Gor. 
Voličina, Jabla&ce, Korena, Maina, Partinje, Rogoznica, 
Sp. Gašteraj, Sred. Gašteraj, Sp. Zerjavoi, Sv. Jurij v 
Slov. goricah, Sv. Lenart v Slov. goricah, Selce, Spod. 
VoUčina, Setarova - Radetiova, Zamarkova, Zamica, Zg. 
Zerjavci, 2ioe, Zikarce; III. kraj. razred. 

71. Sv. T r o j i c a v S lov . g o r i c a h , g sedežem 
pti Sv. Trojici, z občinami: Andrenoi, Big, Brengova, 
Gočova, Cogetinci, Cagoma, Drvanja, Ihova, Osek, Senar-
eka, SmoJinci, Spodnji .Porčič, Sv., Anton v Slov. goricah, 
Sv. Benedikt v. Slov. goricah, Sv. Trije kralji v Slov. 
goricah, Sv. Trojica v Slov. goricah, Trotkova, Verjane, 
Zg. •Porčič, Zupetinoi; III. kraj. razred. 

72. Št. I I j v S lov. g o r i c a h , s sedežem v St. 
Uju, z orjčimini: Ceršak, Cirknica, Dobrenje, Jarenina, ' 
Kaniža, Na Ranči, Pesnički dvor, Ploderšnica, Polička vas, 
Selnica ob M., Sp. St. Jakobski dol, St. Ilj v Slov. gor., 
Vukoveki dod, Zg. St. Jakobski dol; III. kraj. razred. 

73. V elk a, s sedežem pri. Mariji Snežni, z občinami: 
Draženvrh, Lokavec, Ledinek, Podgorje, Rožni grunt, 
Sladki vrh, Kremberg, Ščavnica, Trate, "Velka, Vratja 
ivas, Vratjivrh, Žitnice; IV. kraj. razred. 

V s r e z u M u r s k a S o ' b o t a : . 
74. Ca n k o va, s sedežem v Cantoovi, z občinami: 

Beznovci novi, Beznovci . stari, Bodonoi, Cankova, Do-
manjci, Gederovri, Geritaci, Gor. Črnci, Korovci, Krajna, 
Krašči; Pužavoi, Ropoča, Skakovci, Strukovci, Topolovci, 
Vadarci, Ženkovči; IV. kraj. razred. . 

75. G o r n j a L e n d a v a , s sedežem v Gornji Len
davi, z občinami: Dolic", Dolnji,, Slaveči, Gornja Lendava, 
Gornji Slaveči, Fukšinoi, Kovačevci, Kramarovci, Kru-
plivnik, Kuzdoblanje, Matjaševci, Motovilci, Nuekova, 
Ocimje, Pertoča, Poznanovci, Radovd, Rogačovci, Srdica, 
Sotina, St. Jurij, Trdkova, Večeslavci, Vidoncij III. kraj. 
razred. 

: 76;; K r i ž e v c i , e sedežem v'Kiféerah, z občinami: 
Adirfjanci, Andrejci, Bokrači, Boreča, Brkovcd, Budinoi, 
C p̂inccy Ciöeöka'vas, Danjkovci, Dolina, Domahjiševci, 
Fokovci, Hodoš, Ivanjševcd, IvanovcL Kančovci, Коба-
rovci, Križevci, Krnci, Krplivnik, Kukeč, Kuštanovci, 
LončarovcL Luoova, Mačkovci, Mali Dolenci, Markovei, 
ko&ötuBCb, Nereàmovci,, Otavd, Paraovci, Pečkovci, Gor. 
Petrovca, PordašiBoi, (Prosen^kovci, Proeečka vas, Rat-
kovci, Selo, SrediSče, Stanjevd, Salovcî  Sulinci, Veliki 
Dolenci, Zonavđje; IV. kraj. razred. 

77. M u r s k a S o b o t a , s sedežem v MuTski Soboto, 
z občinami: Bakovoi, Borejci, Brezovica, Črnelavci, Go
rica, Gradišče, Krog, Kupširici, Lèmèrje, Lukačovoi, Mar-
tjamci, Markdšavci, Mlajtinci,' Mora voi, Murska Sobota, 
Murski Črnci, Murski Petrovci, Nemčovci, Noršinci, Pe-
čarovci, Petanjci, Poiana, Pródariovci, Pucinci, Rakičan, 
Rankovci, Satahovoi, Sebeborci, SodlŽinci, ŠalamencL 
Tešanovci, Tišina; Tropovci, Vanča vas, Vanečaj Vescica,' 
Volčja gomila; II. kraj. razred: 

V s r e z u No v a ' m e s t o : ' 

78. Novo m e s t o - o k o l i c a , s sedežem v Novem 
mestu, z .občinami: Bela cerkev, Brusnice, Mirna pečj 
Orehovica, Prečna, Sv. Peter; I. kraj. razred. 

79. T o p l i c e , s sedežem v Toplicah, z občinami: 
Čermošnjice, Gorenje polje, Poljane, Toplice; I. kraj. 
razred. 

80. T r e b n j e^ s sedežem v Trebnjem, z občinami: 
Dobrniče, Mirna, Sela - Šumperk, Trebnje, Velika Loka; 
I. kraj. razred. 

8V Žužemberk, s sedežem . Žužemberk, z obči
nami: Ajdovec, Ambras, Dvor, Smuka, Zagradec, Žu
žemberk; III. kraj. razred. 

V e r e z u P r e v a l j e : 

.82. Č r n a , s sedežem" v Črni, ž občinami, Črua, 
Kopri vna, Mežica; III. kraj.'razred. 

83. D r a v o g r a d , s sedežem v Dravogradu, z ob
činami: Dravograd, Libeliče, Ojstrica, Otiški vrh, Št. Janž 
p. Dr., Trbonje; II. kraj razred.---^ . 

84. M a r e n b e r g , s sedežem v Marenbergu, z ob
činami: Brezno, Kapla, Marenberg, Remänik, Zg. Vlžinga, 
Vuhred; II. kraj. razred. 

85. G u š t a n j , s sedežem v Guslanju, z občinami: 
Gustano, Kotlje, Libuče, Prevalje, Sv. Danijel, ToJetó vrh; 
III. kraj. razred. ' '-': • 

86. R i b n i c a na P o h o r j u ^ s sedežem v Ribnici, 
z občinami: Janževski vrh - Oridca,-Ribnica na Pohorju; 
III. kraj. razred. ••.'....:.-; 

87. V u z e n i c a, s sedežem v Vueenici, z občinami: 
Gortina, Muta, Pernice, Sv. Auton, Sv J Primož nad Muto« 
Sv. Primož na Poh., Vuzemica; III. kraj. razred. , 

: ' V s r e z u P t u j i ' .;-
. 88. B r e g p r i P t u j u , s sedežem Breg p. Ptujuj 

z občinami: Breg, Dravoi,:Ghïakôyje, Hajdina, Jurovec, 
Lancavas, Novacerkev, Potorežje, Pódlehnik, Sedlašek,' 
Skorišnjak, Slovenjavas, Sv. Andraž v L.', Sv. Janž ha 
D. p., Sv. Trojica, v Hal., Vareja, Velika Varnica, Veliki 
Okič; I. kraj. razred. - o ct i. 

89. M u r e t i n c i , s sedežejp y; Muretincdh, ,z obči-, 
nami: Borovci, Bukovci, Formki, ,Qajovci,i Gorenjski .vrh, 
Gradiš, GruŠkovec, Mala vas; M^zgoyeç, Moškanjci, Мц-
retinci, Pplanci, Polenšak, Prvenoi, Slabima, Slomi, Stojnci,, 
Sv. Barbara v Hail.,..Sv, Ш^рв^.'чЈ^.,*Ву.^џтЛ, Sv. 
Marjeta niže Ptuja, Sv. МахЦ>? ìftf^^ .vrh, Zampšani, 
Zavrče; III. kraj. razred. ./".•"'"''. 

90. Orm.ož, .vzhodni: dej,a».sedežem, v (Ormožu, z 
občinami: Brebroviulk, Frankoypi,;Jïairdeik, Hum, Lahonci, 
Litmerk, Màhalovci, Pueencî . RunjeČ, Sv. Milalavž, Vedi-' 
čane, Zerovinçi; II. kraj. raœred.,-,"./['.t 

91. O r m o ž , z a h p d p i d e l ^ s s e d e ž e m v Огто&ц: 

K občlnaimi: Bratonečice, Ovetko^cdj Ocmož, Ruamanci,-
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Savci, Sodinci, Sv. Tomaž, Šardinje, Trgovišče, Velika 
Nedelja, Vacanti; I. kraj. razred. 

92. P t u j , o k o l i c a , s sedežem v Ptuju, z obči
nami: Brstje, Dratelja, Hlapoma, Janežovci, Jiršovci, Ki-
car,. Krčevina, Mestai vrh, Pacinje, Podvihci, Rogoznica, 
Spuhlja; Vinfarovci, Zabovci, Vurberg; II. kraj. razred. 

93. P t u j s k a g o r a , s sedežem v Ptujski gori, z 
občmaimd: Doleha, Majeperk, Ptujska gora, Sv. Bolfenk 
v Hal., Sv. Lovrenc na Drav, polju, Zg. Pristava, Stoperce, 
Trnovći - Sela; IV. kraj. razred. 

94. S r e d i š č e , s sedežem v Središču, z občinami: 
Hermanci, Jastrebci, Kog, Obrežje, Šalovci, Središče, Vi-
tan, Vodranci;' II. kraj. razred. 

95. Sv. U r b a n , s sedežem pri Sv. Urbanu, z ob
činami: D estinti, Dolič, Bišečki vrh, Dragovič, Levanjci, 
Ločič, Sakušak, Sv. Lovrenc v Slov. goricah, Sv. Andraž 
v,Slov. goricah, Sy. Urban, Trnovska vas, Trnovski vrh, 
Zagorci; IV, kraj. razred. . 

V srezu Radovl j ica: 

ijy. y'i.'ed',. s sedežem na Bledu, z občinami: Bled, 
Gorje, Koroška Bela, Ribnò; II. kraj. razred. 
....• .97. B o h i n j s k a B i s t r i c a , s sedežem v Boh. 

Bistrici, z občinami: Boh. Bistrica, Boh. Srednja vas; 
II, kraj. razred. 

98. K r a n j s k a g o r a , s sedežem v Kranjski 
gori, z občinami: Dovje, Кгапјвка gora, Rateče; III. kraj. 
razreda- - ; . 

99. R a d o v i j i o a , s sedežem v Radovljici, z obči
nami: Begunje, Breznica, Kamna gorica, Kropa, Mošnje, 
Lancòvó, Lesce, Lese, Ljubno, Ovsiše, Predtrg, Radov
ljica; ; I. kraj. razred; 

' • ' , . . • : : V s r e z u S l ó v e n j g r a dec : 

10Ò. M i s 1 in j e, s sedežem v Mislinjah, z občina
mi: Golavabuka, Kozjak, Mielinje, Št.Uj p. Tur j . , Št. Vid 
nad Valdekom; IV. kraj. razred. 

101.' S l o v e n j g r a d e č , s sedežem v Slovenj-
gradcu, z občinami: Legen, Pameče, Podgorje, Razbor, 
Sele, Slovenjgradec, Stari trg, Šmartno, Šmiklavž, Vrhe; 
II. kraj. razred. 

102. Š o š t a n f , s sedežem v Šoštanju, z občinami: 
Sv. Florjan, Šoštanj mesto, Šoštanj okolica, Topolščica; 
I. kraj. razred. 

103. V e l e n j e , à sedežem v Velenju, z občinami: 
Sv. Andraž, Št. Ilj, Št. Janž na Vinski gori, Skale, Ve
lenje; II. kraj, razred. 

V s r e z u Š m a r j e p r i J e l š a h : 

104. K o z j e , s sedežem v Kozjem, z občinami: 
Drensko rebro, Gorjané. Koprivnica, Kozje, Pilštanj, 
Prevorje, Veternik, Zagorje, Zdole; III. kraj. razred. 

105. P o d č e t r t e k , s sedežem v Podčetrtku, z 
občinami: Imeno, Podčetrtek, Roginska gorca, Sopote, 
Sv. Ema, Tinsko, Verace, Vrštanj, Žusem; III. kraj. 
razred, 

106. R o g a š k a S l a t i n a , s sedežem v Rogaški 
Slatini, z občinami: Brestovec, Kostrivnica, Nimno, Ranj-
kovec, Rogaška Slatina zdravilišče, Plat, Slatina okolica, 
SppdnJé Sècovò, Sv. Mohor, Sv. Katarina, Sv, Trojica pri 
Slâlia, Tekačevo^ L kraji raued. 

107. R o g a t e c , s sedežem v Rogatcu, z občinami: 
Cermožiše, Dobrina, Donačka gora, Kcčice, Nadole, Ro
gatec, Sv. Florjan, Sv. Rok, Zetale; IV. kraj. razred. 

108. Sv. P e t e r p o d Sv. g o r a m i , s sedežem 
v Sv. Petru, z občinami; Buče, Križe, Lastnic, Podsreda, 
Sedlarjevo, Sv. Peter pod Sv. goramft III. kraj. razred. 
. 109. Š m a r j e p r i J e l š a h , s sedežem v Šmar
ju pri Jelšah, z občinami: Lembeig, Nezbiš, Ponikva, 
Sladka gora, Sv. Peter na Medvedjem selu, Sv. Štefan, 
Sv. Vid pri Ponikvi, Šmarje pri JeEah trg, Šmarje pri 
Jelšah okolica, Zibika; II. kraj. razred. 

Člen 3. 

Vse na novo uvedene in preurejene zdravstvene 
občine prično poslovati skladno s predpisi >Zakona o 
zdravstvenih občinah«, v kolikor ni izpolnjevanje teh 
predpisov odloženo z določili § 54. »Finančnega zakonac 
za 1. 1930./31., z dnem 1. aprila »931. 

Člen 4. 

Ta odredba stopi v veljavo z dnevom razglasitve ч 
Službenem listu kraljevske banske uprave Dravske 
banovine. 

S tem se razveljavlja ista odredba, objavljena dne 
10. septembra 1930. v št. 24. >siužbenega lieta<. 

V L j u b l j a n i , dne 4. oktobra 1930. 

Kraljevska banska uprav* Dravske banovine, 
Po naredbi: 

Pomočnik bana: 
dr. Pirkmajer s. r. 

VI. No. 8781/80. 

!!•• 

Razne objave iz „Službenih 
novin". 

Številka 224 z dne 1, obtobra 1930.: 

Odlok ministra za šume in rudnike z dne 19. sep
tembra 1930.: Sprejeta je ostavka, ki jo je podal na 
državno službo Ravter Franc, gozdarski pristav • 
8. skupini I. kategorije ppi gumarskem odseku kraljev
ske banske uprave. 

Številka 225 z dne 2. oktobra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28. вер. 

tembra 1930.: Sprejeta jo odstavka, ki jo je podal Naš 
minister za šume in rudidke dr. Korošec Anton in je 
imenovani postavljen na. razpoloženje. Imenovan je za 
ministra za šume in rucilnike inž. Sernec Dušan, ban 
Dravske banovine. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 10. sep
tembra 1930.: Premeš'&en je na laßtno prošnjo v isti 
skupini in kategoriji n» III. gimnazijo v Ljubljani Ma
r i n k o Vi'ncénc, promisor v 4. skupini L kategorije na 
tfnwudjl y Roževco. 
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Popravki. V ukazu o odlikovanjih državljanov Drav
ske banovine z dne 6. septembra t. L, III. št. 48004, 
objavljenem v »Službenih novinah< št. 203 z dne 6. sep
tembra 1930. (»Službeni list« z dne 27. septembra 1930. 
št. 27.), so pri prepisovanju nastali nastopni pogreški, ki 
jih je treba popraviti. Namesto S e r b i n e k I v a n , posest
nik v Trdičah je treba postaviti: S e r b i n e k I v a n , po-
sestnjk v Vrsniku; namesto F a f l i F r a n c , župnik v 
Gavčovcih — župnik v Gančovcu; namesto F l o r Maks, 
mizarski mojster na Zlogovni gori — na Zloganjski gori 
pri Škocijanu; namesto dr. Š a v n i k F r a n c , zdravnik v 
Kranju — Š a v n i k F r a n c , lekarnar v Kranju. 

Številka 226 z dne 3. oktobra 1930.: 
Odlok ministra pravde z dne 25. septembra 1930.: 

Potrjena sta za stalna državna uslužbenca in pomak
njena v 8. skupino I. kategorije B a n c e V i n k o in 
S c h a u e r Rudolf, sodniška pripravnika pri deželnem 
sodišču v Ljubljani. 

Knjige, ki jih je prepovedano uvažati in razširjati. 
Z odlokom ministrstva za notranje posle z dne 29. sep
tembra 1930., I. št. 29957, je prepovedano uvažati v našo 
državo in razširjati v njej knjige: 

1. Difesa dell'Adriatico, od O. F. Angelletti iz 1.1928.; 
2. La Dalmazia nel passato e presente e nell'avve

nire, od Rudolfa Radnim, izdana v Anconi 1. 1928.; in 
3. La Dalmazia nel suo dramma vivente, izdana v 

Fermu; to pa radi njih iredentistične vsebine. 

Številka 227 z dne 4. oktobra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28. sep

tembra 1930.: Odlikovan je z redom Karadjordjeve zvezde 
2. vrste dr. K o r o š e c A n t o n , minister n^azpoloženju. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 16. sep
tembra 1930.: Postavljena sta po potrebi službe: za davč
nega kontrolorja v 2. skupini II. kategorije pri davčni 
upravi v Ljubljani-mesto M w r o v i c Mati ja, davčni kon
trolor v isti skupini in kategoriji pri davčni upravi v 
Kočevju; za davčnega kontrolorja v 2. skupini II. kate-

f gorije pri davčni upravi v Kočevju: D e l h u n i a Rudolf, 
| davčni kontrolor v isti skupini in kategoriji pri davčni 
S upravi v Ljubljani-mesto. 
I Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 16. sep-
J tembra 1930.: napredovali so za glavne arhivarje v 

I. skupini III. kategorije glavni katastrski tehnični mani
pulanti v 2. skupini iste kategorije: F i s c h e r Ev>gén, 
pri katastrski upravi v Ljubljani; H a n d l e r Alojz i j , 
pri katastrski upravi v Novem mestu; K o m a n Ivan, 
pri katastrski upravi v Kranju; K o s t a n j e v e c V i k t o r , 
pri katastrski upravi v Ljubljani; Novo t ny J o s i p , pri 
katastrski upravi v Ptuju; P i r n a t L u d v i k , pri katastr
ski upravi v Ljubljani; S k o č i r V i k t o r , pri katastrski 
upravi v Celju; Z o r č i č M i h a e l , pri katastrski upravi v 
Slovenjgradcu. 

Odlok ministra za finance z dne 11. septembra 1930.: 
Postavljeni so: za davkarja v 3. skupini II. kategorije 
pri davčni upravi v Mariboru B o h a k l v a n , davkar v 
isti skupini in kategoriji pri davčni upravi v Ormožu ha 
lastno prošnjo; za pomožnega davkarja v 4. skupini 
II. kategorije pri davčni upravi v Ormožu BlaŽov 
F r a n c , pomožni davkar v isti skupini in kategoriji pri 
davčni upravi v Litiji — po potrebi službe; za pomož
nega davkarja v 4. skupini II. kategorije pri davčni 
upravi v Šmarju pri Jelšah P e t e r l i n Milan, pomožni 
davkar v isti skupini in kategoriji pri davčni upravi v 
Škofji Loki — po potrebi službe; za pomožnega davkarja 
v 4. skupini II. kategorije pri davčni upravi v Skofji 
Loki M e h t i g K a r e l , pomožni đavkar v i s t i skupini in 
kategoriji pri davčni upravi v Šmarju pri Jelšah — po 
potrebi službe; za pomožnega arhivarja v 3. skupini 
НГ. kategorije pri davčni uprav i ' v Ljubljani-okolica 
V r t o v e c Z o r a n , pomožni arhivar v isti skupini in 
kategoriji pri davčni upravi v Kamniku — na lastno 
prošnjo. 

Odlok ministra za notranje posle z dne 27. Julija 
1928.: Sprejet je v državljanstvo kraljevine Jugoslavije 
na podstavi § 30. občnega državljanskega zakona N o v a k 
F r a n c , profesor v Ljubiiani. Imenovani je opravil pri« 
sego dne 8. septembra 1928. 

Izdaja kraljevska banska uprava D'ravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert v Ljubljatik 
Peka ia, zalagaj Tiejlcarna >Merkur< x LJubljani; njen predstavniki Otmar Mlchâlek S Ljobljaal, 
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K R A L J E V I N A J U G O S L A V I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
32. KOS. V LJUBLJANI, dne 16. oktobra 1930. 

1Ö3. Pravilnik za izvrševanje zakona o državni trošarini. 
194. Pravilnik za opravljanje višjega državnega strokovnega iz. 

pita za uradnike linan&ie kontrole II. kategorije. 

LetDik I. 
V S E B I N A : 

195. Popravek k. zakonu o urejanju hudournikov. 
Razne objave iz »Službenih novin«. 

Ifredbè osrednje vlade. 
193. 

Na podstavi glena 73. zakona o državni trošarini 
predpisujem naslednji 

Pravilnik 
za izvrševanje zakona o državni trošarini.* 

I. O b č i d e l . 

Gleo 1. 

Trošarinski predmeti. 

(1) Predmeti, na katere se po členu 72. zakona o 
državni trošarini pobira trošarina, se' imenujejo troša
rinski predmeti. 

(2) Koliko trošarine in na katere predmete se po
bira, je razloženo v členu 72. zakona o državni trošarini. 

Člen 2. 

f Vrošarinska edinica. 
Tista količina, število in mera, ki se jemlje za osno

vo pri pobiranju trošarine, se imenuje trošarinska 
edinica, 

Ctten 3. 

Trošarinska stopnja. 

Vsota, ki se po členu 72. zakona o državni trošarini 
mora pobrati na ime trošarine za eno trošarinsko edi
fico, se imenuje trošarinska stopnja. 

Člen 4. 

Kdaj se ne plača trošarina. 
Državna trošarina se ne plača na: ' 
1. predmete, namenjene za neposredno uporabo kra

lja, kraljice in prestolonaslednika, bodisi, da so uvoženi 

>Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
« . « a 1830^.št.ie7yLXni/378, 

iz inozemstva ali nabavljeni v državi neposredno od pro
izvajalca ali iz trošarinskega skladišča. Ako se predmeti 
nabavljajo neposredno od proizvajalca ali iz trošarin
skega skladišča v državi, se mora kontrolnemu organu 
prinesti potrdilo od upravnika dvora, ki ga potrdi odde
lek za davke; 

2. predmete, namenjene za neposredno uporabo di
plomatskim osebam-akreditiranim pri Nj. Vel. kralju 
(apostolski nuncij, poslaniki in odpravniki poslov) po 
vzajemnosti, bodisi, da so uvoženi iz inozemstva ali na
bavljeni v državi neposredno od proizvajalcev ali iz 
trošarinskega skladišča. Ako se predmeti nabavljajo r 
državi, se mora predložiti potrdilo, ki ga je izdalo mini
strstvo za zunanje posle in ki mora biti potrjeno od od
delka za davke; 

3. predmete tujega proizvajanja, kadar se prevozijo 
skozi kraljevino Jugoslavijo v kako drugo državo; 

4. predmete tujega proizvajanja, kadar se neocari-
njeni vračajo nazaj v inozemstvo, odkoder so uvoženi, 
ali pošljejo v kako drugo državo; 

5.'' predmete domačega proizvajanja, kadar se izva
žajo iz kraljevine Jugoslavije; 

6. trošarinske predmete, ki se odpravljajo v svobod
na skladišča; in 

7. trošarinske predmete, ki se denaturirani in dru
gače uporabljajo za industrijske in znanstvene namene, 
kolikor je to dopuščeno po obstoječih predpisih, in sicer 
po predhodni oceni in odobrenju finančne direkcije. 

Člen 5. 

Kdaj nastane obveza plačati trošarine. 

(1) Niti eden trošarinski predmet se ne more pu
stiti v svobodni promet ali potrošnjo, dokler, se za ajega 
ni plačala trošarina. 

(2) Na trošarinske predmete se plača trošarina: 
a) kadar se od zunaj uvozijo za potrošnjo v državi 

in puste v svoboden promet; in 
b) kadar se proizvajajo v državi radi prodaje in po

trošnje razen primera iz člena (3. tega pravilnika. ; 

(3) Na trošarinske predmete, ki jih troši lastnik ali 
njegovo osebje in v okrožju (v okraju) tvornice,' se mora 
tudi plačati trošarina po predpisih, zakona in tega^Dra» 
vilnika, . . -^a* 
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(4) Trošarinski predmeti jamčijo za trošarino, ki 
se zanje še ni pobrala, dokler so v tvornici, svobodnem 
skladišču ali pod uradno zaporo, in se ne morejo upo
rabiti za zalaganje privatnih terjatev, dokler se zanje 
ne plača predpisana trošarina. 

(5) Glede naknadne manje proračunane in pobrane 
ali v obče nepobrane trošarine na predmete, uvožene od 
zunaj, veljajo isti predpisi kakor za naknadno plačilo 
carinskih davščin. 

(6) Manje preračunana in pobrana ali vobče nepo-
brana trošarina na trošarinske predmete v državi se 
sme pobrati od proizvajalca, odnosno potrošnika v roku 
dveh let od dne, katerega je bilo treba plačati celokup
no trošarino. 

Člen 6. 

Državna trošarina se pobira v zakonitem denarju 
tako na carinarnicah kakor tudi v državi. 

Člen 7, 

Obračunsko plačevanje trošarine. 

Za plačevanje trošarine se he more nikomur dovo

d e n 8. 
liti odlog 

(1) Za odlog se ne smatra, ako se zaradi olajšanja v 
knjiženju, manipulaciji in obračunavanju trošarine za 
proizvode posameznih večjih industrijskih podjetij dovoli 
tem . podjetjem plačanje. trošarine petaajstdnevno, me
sečno, dvamesečno ali trimesečno, pivovarnam pa do 6 
mesecev, o čemer odloča za vsak. posamezni primer mi
nister za finanoe. 

(2) Industrijska podjetja, katerim je po odstavku 
(1) tega člena dovoljen obračun, morajo zavarovati 
uetrezajočo trošarino. 

(3) Ta državna trošarina ee mora položiti najkasne
je 20 dni po preteku tistega časa, za katerega je obra-
ôun dovoljen. Na primer akb je kakemu podjetju do
voljen obračun za plačevanje trošarine za dvà meseca, 
bi moralo za iznesene predmete v mesecu januarju pla
čati trošarino v času od 1. do 20,dne marca. ••••••• 

člen 9. 

UVOB trošarinskih predmetov 

(1) Uvoz trošarinskih predmetov se dopušča samo 
na carinarnicah, pri katerih in kolikor, je dopuščeno tudi 
uvozno carinjenje trošarinskih predmetov. 

(2) Na ostalih carinarnicah se dopušča uvoz troša
rinskih predmetov samo z dovoljenjem ministra za fi
nance ali, ako nosijo potniki te predmete seboj in tro
šarina na nje ne presega vsote Din 10*—. Ako znaša tro
šarina več, nego Din 10*—, mora uvoznik pustiti pred
mete v carinskem skladišču in zahtevati za uvoz naknad
no dovoljenje. 

ö ten lO. 

Izračunavanje trošarine. ' 

1. TroSarina, kolikor se pobira p'o teži, se pobira 
na čisto težo po odbitku tare, in to po stopnjah, ki velja
jo tudi za odbijanje tare pri carinarnicah; troSariria pa, 
kolikor se pobira po prostornini, se pobira po čisti pro
stornini 

2. Čista prostornina se ugotavlja tudi na ta način, 
da se predhodno najde-specifična teža, na koje osnovi 
se kilogrami pretvorijo v litre in po litru; pobere tro
šarina. 

3. Glede ugotovitve vsebine alkohola (špirita) in 
žganja veljajo dotični predpisi 

Člen 11. ' " ) - ч£ 

Kemijska analiza. -«"''• 

(1) V primeru spora med lastnikom în pristojnjin 
trošarinskim oblastvom o predmetih, ki 'so zavezani pla
ćanju državne trošarine, se vrši pregled trošarinskega 
predmeta na prošnjo ali izjavljeno pritožbo zavezane dš£ 
be v carinskem kemijskem laboratoriju.^ Na prošnjo* ali 
protokolirano zaslišanje, s katerim se zahteva analiza^ se 
prilepi poleg takse za prošnjo po tarifni številki 1. tudi 
še taksa za analizo po 3. pripombi k tarifni Številki 2Ì2. 
taksne tarife zakona o taksah.. .••;•< 

(2) VzorGi spornega predmeta- se pošljejo-pod pe
čatom oddelka finančne kontrole in lastnika carinskemu 
kemijskemu laboratoriju s posebnim spisqrà^ y kaiéjrem 
se mòra razložiti: lastnikovo hne, količina "srfofiïega 
predmeta, znaki in številke, posod, številka deklaracije 
ali prijave za proračun in plačilo trošarine in, zakaj se 
izpodbija plačilo trošarine. Na vzorec se mora nalepiti 
listek, na katerem se tudi.označi:.lastnikovo ime: kakšen 
je predmet; količina; znaki in številke • ^sod, kateri 
vzorec je po vrsti: I., II. itd. 

Člen 12. 

(1) Analiza se mora izvršiti v treh dneh od prejema 
vzorca. ,; . i 

(2) Laboratorij finora dognati in na zapisniku ana
lize po vrsti predmeta točno označiti količino: sladkorja, 
alkohola, ekstraktivnih materij; jakost, (pri ocetni kisli
ni); gostost ( pri bencinu), kakor tudi druge podatke, 
ki karakteriziraju predmet. Stanje stvari, ia rezultat se 
priobči dotičnemu pristojnemu oblastvu, po „katerem.:se 
zahteva analiza. :•• :, j ••••.;'•' 

(3) Ako je prizadeta, oseba nezadovoljna ž analizo 
carinskega kemijskega laboratorija, lahko zahteva euper-' 
analizo, ki jo izvrši kemijski laboratorij ministrstva za 
finance. Ta analiza je merodajna. 

. Član 13. 

Za vsako zahtevano analizo noei prosilec^ oziroma 
pritožnik vse stroške za izvršitev analize. .*•>•.-".iii*.* 

Člen 14. 

•• • Spori za plačilo trošarine. ' , > ' 

Spori in pritožbe p uporabi zakona in tarifo ne 'ta* 
držujejo pobiranja izpodbijanë'Wofârine. ' ; ' ' " J " '' 'yya 

Člen Ì5. 

Poročilo o dohodkih. 

(1) O dohodkih od trošarine predlagajo finančne di
rekcije za celo svoje področje mesečna poročila o pobi? 
ranju trošarinskih dohodkov po obrazcu št. 1 :pddelku-
zà davke , •• '• ",; y :':'; '• y-y"-• '• ' - - ' 
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' ' (2) Ta poročila se morajo vedno pravočasno poši
ljali tako; da .jih oddelek za davke dobi najdalje šestega 
dne vsakega naslednjega meseca. 

Člen 16. 

•'••',-• Kdo pobira trošarino. 

(1) Na predmete, ki se uvažajo od zunâjj pobirajo 
trošarino pri uvozu carinarnice (člen 9.). 

(2) Nà predmete, ki se proizvajajo v državi, pobira
jo, trošarino davčne uprave. Toda kjer je poštna, hranil
nica, lahko minister za finance'dovoli, da ona prejema 
'dotično vsótò trošarine ' po predpisih, ki ò tem veljajo 
alj/M se naknadno izdajo. Kjer pa ni nikakih državnih 
'pblastev, .morejo po posebnem odobrenju ministra za fi
nance" prejemati troširano tudi občine, ki' morajo vsote 
PP,brane. trošarine poslati davčnim upravam najdalje'y 
'desetih dneh.' . , ' ' ' . , ' • ; ' . '. 

(?). Prisilno (eksekutivnoj pobiranje redne troša
rine se vrši pa uredbi d zavarovanju, prisilni izterjavi in 
neizterljivosti davkov. 
',..,'Д*)' •Trošarine ^ne morejo pobirati; uslužbenci fi
nančne kontrole, razen primera iz člena 20. zakona ó 
tijianČpf kontroli' in § 25., odstavka (4), zakona 'o orga
nizaciji-' finančne Uprave, đnevničarji in služite!ji. 

!•';;' '.•'• V,' . ..'",-.' • Člen 17^ •".'.'.' ' :\ '/'J:. : '/,'. 

, ••••• ••"'•>•'•• /•• Trbšarinska kontrola. 

• •-. Trpšarinska kontrola obsega skupnost vseh, ukrepov 
in predpisov, namerjenih na .to,-da..niti eden trošarinski 
predmet ,ne uide .plačilu,' trošarine. • : . : ' , 

-•••- •••' ;••• ••.•.'•;••• • ••. • c i e n . m . • ..-. .; • 

;. Tro^arinska, kontrola se.razteza zlasti: , " . . ' , 
;;-..:;;L na^ uporabo trošarinskih obeležij in kontrolnih 
priprav (aparatov); •'•'!'..'• , '..'"..\'.. 

2. na ureditev delavnic, način proizvajanja in dolžno
sti proizvajalcev trošarinskih predmetov; 

3. na prodajo trošarinskih predmetov in dolžnosti 
prodajalcev., ; ., :,,. ' . . - . - ' 

Člen 19. : 
- K e r je pri'predmetih, za katere je'predpisano tro r 

šarinso- obeležje, dokaz, da še je plačala trošarina, 'tró-
Sairihskò obeležje" n'a trošarinskem firedmëtu, po pred
pisu postavljeno'ali pritrjeno, ali deklaracija, ako jetro-
šarineki" predmet'uvožen : od zunaj, morajo trošaririska 
oblastva na eni strani in proizvajalci, oziroma'uvozniki 
ûa drugi- strani skrbeti, da se vsa obeležja postavljajo, 
preskušajo, lepijo, žigosajo in :; uničujejo pravilno po 
predpisih 'zakona in tega pravilnika. V nasprotnem pri
meru odgovarjajo dotični carinski uslužbenci za nemarno 
izvrševanje svojih dolžnosti, proizvajalci, oziroma uv'òz-
nikirieor/eleŽenih trošflrinskilf'predmetov pa : веrsmatra
jo za tihotapce po1 členu-78; in 79. tegâ pfaviïnfka. koli
kor njihovi prestopki s t e m pravilnikom ne bi bili dru
gače kvalificirani. 

"• ' •-' ::!r. • •: '••-•,; р';.У.;С1вд-20.-; ,,•/..] .'••••.• 

:'.':': " " ' ' •' ••;'.' '' tfògarinskà obeležja. ""' 
' . • • • ' v , , • : ' ' " ; . : . • ! . ! ; ; , i . , i ч ; - . - , - . ' . ; : •• ;• V . - . - . v . , . , . • , . : . ••'••• •'.- ; 

Da je trošarina plačana; velja za dokaz: i •• '.•< ... 
rrU ' ^ Z a P 1 " 6 0 0 1 6 *; 6 tihega proizvajanja deklaracija, 
ffiodappleg-tega se, označi s trovarinsko štampiljo да vsa

kem tovoru- s trošarinski mi predmeti' poleg znaka in 
številke tovora1: »državna trošarina plačana pri carinar
nici«. — Na vsako vrečo se mora nadeti carinski svinec, 
s carinskim napisom po predpisu člena 23. tega pravil
nika: Za svinec pobirajo carinarnice povračilo po pred
pisih carinskega zakona: Razen tega se obeležuje tudi 
račun, priložen deklaraciji, z' uvozno številko deklaracije, 
datiimorii odprave,' in štampiljko carinarnice o plačilu. 

(2) Za predmete, proizvajane v državi: 
a) pri tistih, l:za katere ' je predpisano trošarinsko 

obeležje,' to'obeležje; >-•••••• •• ; ; . 
b) pri drugih'predmetih: priznanica, spremnica ali 

račun, ki ga je potrdil kontrolni organ. ' '-•••"'•: 

' Clen ;21.; ; •'-' ''••' ." 

.'• Za obeleževanje posod in zavojev, v katerih so. tro
šarinski predmeti, in za potrdilo o plačani' trošarini, ob
stoje: 

l .trošarinska štampiljka; ,;. :.... 
2. trošarinski svinec (plomba); • : 
3. trošarinski trak; •-,. ' 

. 4. trošarinsko obeležje ali znak ali .listina iz odstav
ka (2) podb);člena 20., tega pravilnika, kakor to, pred
piše .•minister, za finance., ..-, ,, ... . 

.Člen '22;: .\ • 

Trošarinski stampilja še uporablja;v primerih: 
1. ki jih določa odstavek (1) člena 20: tega*pravit 

nika; in 
2. na zabojih in sodih, v katere se zamotava sla'dkor. 

Ta štampilja,.je ista, kakor stampilja pri carinarnicah, 
samo da „namesto besed »pri .carinarnicah« stoji >pri 
tvornici sladkorja«. ..•".-,'.' 

• Č l e n 2 3 . '•" '. '•.".'•.."••: 

(1) Trošarinski svinec se, postavi ja na vreče tako, 
da se z njim ujamejo konci križajoče se vrvice z obeh 
strani in potem pričvrsti in-žigosa s posebno .pripravo ^ 
(plpmbp), vtiskajoČ v svinecna eni shrani »tvorniea N«, 
na drugi strani- pa napis, »plačana trošarina«. — Pri 
uvozu trošarinskega 'blaga čezcarinarnice v vrečah se 
nadeva, svinec s carinskimi kleščami..,. ;- . . . 

(2) Zaradi otvarjanja vreče se'odreže ena stran vr
vice, tako da na drugem,kpncu, vrvice vedno ostane.vi
seč ta svinec. 

,"'.' '. ,':\ v ; ; ; ' : " , Cien: 24"; '. •''..'' '' >':\. 

_ :(1) Trošarinski ^trak. se nalepi' na: drobnejše.JrošBi 
rinske predmete^ posode.in-zavoje:med pokrovom.in po
sodo, uničuje se pa z odpiranjem škatle,; 'paketa in dru
gega s. tem, -da se razcepi.. Pri steklenicah se <nalepi- tro^ 
šarinski trak. vrh vratu tako, da pride sredina traka na 
zamaseky-konci V« na\ vrat tako* dà sé pri odpiranju 
steklenice; mora iSrtsdinä; pretrgati, konci pa ostati 'na -
vratu, steklenice. Pred uporabo se traki žigosajo. ' 

(2) Pečat, s katerim se Žigosajo ' trošarinski fraTd, 
ima napis »Plačana državna trošarina«: Pöleg t<va pri
stavi kontrolni organ z roko: število prijave, naziv tro
šarinskega predmeta in količino 

• " ' ! ' " ' : , ' : -:••'•••'• •••>'•> [•• " C î è n 2 5 . ! l ' • • ' • : ' ' ' • ' " i . - - • - • -.••>•-'; 

;-;,-(l): Za vsako večjo količino piva,, alkohola in oeetne 
kisline, kadar se iz notranipsti države odpravlja v ob* 
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mejne Kraje s carinsko linijo ali obratno, se mora brez
pogojno imeti priznanica ali potrdilo (ki mora vsebovati: 
kdo je proizvajalec; kdo je kupec; kam se blago nese; 
v koliko in kakih tovorih, zabojih, vrečah, sodih itd. in 
kateri so znaki na njih) pristojnega kontrolnega organa, 
da je državna trošarina na to količino plačana. To velja 
tudi za večje količine sladkorja in kave, ki se odpravljajo 
iz obmejnih krajev ali iz enega obmejnega kraja v drug 
obmejni kraj. 

(2) Kadar se trošarinski predmeti odpravljajo v 
mejah kraljevine izven obmejnih krajev, se zahteva ta 
priznanica ali potrdilo samo v primerih upravičene 
sumnje. 

(3) Za vsako odpravljanje katerekoli količine žga
nja, brez ozira na to, kam in na kateri način se odprav
lja, se mora imeti priznanica ali potrdilo pristojnega 
kontrolnega organa, da je državna trošarina na to koli
čino žganja plačana, izvzemši primer, kadar proizvajalec 
žganja iz lastnih sirovin in z lastnega zemljišča spravlja 
žganje na trg zaradi prodaje, kadar mora nositi seboj 
spremnico ali kadar se žganje pošilja iz žganjarnice v 
skladišče aH s trga po izvršenem nakupu v skladišče, 
kadar tudi žganje spremlja spremnica. 

(4) Pristojni kontrolni organ se mora, preden izda 
ta potrdila, točno prepričati, da je na to količino tro-
šarinskih predmetov, za katero količino se zahteva po
trdilo, državna trošarina plačana. 

(5) V vseh primerih, kjer se ne postopa po tem, se 
uporablja predpis člena 79. tega pravilnika. 

Člen 26. 

Trošarinska obeležja iz točke 1., 2. in 3. člena 21. 
tega pravilnika izdeluje, oziroma nabavlja oddelek za 
davke. Ta oddelek jih upravlja in pošilja po zahtevi fi
nančnim pristojnim oblastvom in ustanovam. 

Člen 27. 

Proizvajalci trošarinskih predmetov. 
V kraljevini Jugoslaviji smejo proizvajati trošarin-

ske predmete vsi državljani, ako izpolnijo in izpolnjujejo 
pogoje, predpisane s tem pravilnikom, kakor tudi pred
pise drugih zakonov, ki se tičejo trgovskih podjetij in 
obrti vobče. 

Člen 28. 

(1) Branjevci, speceristi (bakali), krcmarji, kavar-
narji itd. ne morejo proizvajati trošarinskih pijač, ako 
nimajo pogojev, predpisanih v členu 27. tega pravilnika, 
in nimajo delavnice popolnoma odločene od lokala, ki 
služi za opravljanje njihovega posla. Kdor bi ta posel 
opravljal bret pristojnega dovoljenja v zmislu člena 27. 
tega pravilnika, se kaznuje po členu 84. tega pravilnika. 

(2) Policijska in občinska oblastva morajo dostav
ljati najbližji davčni upravi ali oddelku finančne kon
trole opažene primere, ki nasprotujejo temu členu. Ta 
oblastva morajo nuditi podporo kontrolnim organom, ka
darkoli to zahtevajo. 

Člen 29. 

(1) Kdor želi biti proizvajalec trošarinskih' predme
tov, se mora prijaviti pristojnemu oddelku finančne 
kontrole. 

(2) Ako namerava protevajaitt trošarinske preçhnefte 
na drobncuie tceba to v grijasi £ki ae vloži s diieb. fago* 

' ' . • ' • • . . : . • . ' . . • - • • • • . . . . , • • ( 

dih) navesti in označiti: katere trošarinske predmete ho
če proizvajati, v katerem kraju in v kateri zgradbi. 

(3) Ako namerava, proizvajati trošarinske predmete 
na debelo, mora to navesti v prijavi, (ki se predloži v 
dveh izvodih) in označiti: katere trošarinske predmete 
hoče proizvajati, v katerem kraju, v kateri zgradbi, opi
sati prostore (za industrijsko podjetje priloživši načrt), 
industrijske priprave in posode in tehniški postopek pri 
proizvajanju. Ako ne misli sam voditi podjetja, mora v 
prijavi imenovati svojega poslovodjo, oziroma name
stnika. 

(4) Starešina oddelka finančne kontrole mora po tej 
prijavi predhodno na licu mesta ugotoviti z zapisnikom, 
ali so izpolnjeni pogoji, predpisani s tem pravilnikom. 

(5) Zapisnik o pregledu se sestavi v dveh izvodih. 
Pri tvorniških podjetjih se zapisnik o pregledu dostavi 
na odobrenje finančni direkciji, ki izda po izvršenem odo
brenju zapisnika podjetju potrdilo po obrazcu št. 2. Pri 
ostalih proizvajalcih izda oddelek, ako je vse v redu, 
po sestavi zapisnika sam potrdilo po obrazcu št. 2. 

Za ta potrdila se plača taksa iz tarifne številke 5. 
taksne tarife zakona o taksah. En izvod zapisnika o 
pregledu ostane pri konceptu potrdila v arhivu, drugi pa 
se obenem s prijavo izroči lastniku podjetja, ki ga mora 
vsak čas pokazati kontroli, čim ona to zahteva. Proizva
jalcem žganja se ne izdaja to potrdilo. 

(6) Prijave iz odstavka (1) tega člena ni treba 
predložiti proizvajalcem trošarinskih predmetov, ki so 
doslej, ko je stopil ta pravilnik v veljavo, zadobili pra
vico do proizvajanja trošarinskih predmetov po doseda
njih trošarinskih predpisih. Toda tudi oni so dolžni pri« 
baviti potrdilo iz predhodne točke. 

(7) Prepoveduje se izdajati dovoljenja za gradbo: 
industrijskih tvornic špirita za dobo 10 let, računaje od 
dne 15. aprila 1929.; kmetijskih tvornic špirita na ozem
lju izven Srbije, Črne gore, Dalmacije in Slovenije 
vobče; tvornic za kvas za dobo 6 let, računaje od dne 
15. aprila 1929., kolikor kapaciteta obstoječih tvornic 
kvasa zadošča'za zalaganje domače potrebe. 

Člen 30. 

Proizvajalci trošarinskih predmetov, izvzemši vino
gradnike, morajo: 

1. Urediti in vzdrževati svoje delavnice, skladišča 
in ostale prostore v vsem tako, kakor je določeno v tem 
pravilniku za namen pravilnega izvrševanja trošarinske 
kontrole, oziroma tako, kakor odredi to v zinislu tega 
pravilnika finančna direkcija, in vsako izpremembo v 
teh prostorih prijaviti 24 ur preje. 

2. Pravilno voditi knjige, ki so predpisane s tem 
pravilnikom in iz katerih se more vsak čas videti koli
čina nabavljenega materiala in sirovine za izdelavo, ko
ličina dobljenih tcošarinskih predmetovj puščenih v pro
met in potrošnjo. 

3. S pismeno izjavo (za katero se ne plača tàksa) y 
dveh izvodih pravočasno, najmanj pa 6 ur preje, ako zà 
kake predmete ni drugače odrejeno, ter ob času pisar
niškega dela pred začetkom proizvajanja (pretakanja, 
puščanja v promet) obvestiti pristojni organ o tem: kdaj 
in kaj se hoče proizvajati, pretakatî au puščati v pro
met. Po prejemu prijave potrdi organ ha pha izvoda. =фш 
prejema, ga podpiše in izroči en izvod prijavipiku',: drugi 
izvod pa obdrži za svoj arhiv. ...'• >̂ '. . 

4. Vsak čas dopuščati pristojnim Uo0tohavß,,i>fga* 
nom fiTQglôd yaeh njûaioBov ДОф првјоаатјда, kipa fai 
:, '• . . . . . ' - ; . '. '••:.'! •• •'. ü . i . ' > ' ? ï -J-lTviJt.*.-
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skladišča, knjig, trošarinskih predmetov in vseh sirovin, 
ki služijo za proizvajanje trošarinskih predmetov. 

5. Nositi vse stroške za denaturiranje trošarinskih 
predmetov in odpadkov. 

6. Dajati kontrolnim organom na razpolaganje v pra
vilnem stanju kontrolne priprave, instrumente in vsa 
sredstva, ki so v dotičnem podjetju potrebna za kontrolo. 

Člen 31. 

Po dani prijavi o proizvajanju, pretakanju ali pu
ščanju v promet (točka 3. člena 30.) se ne sme začeti delo 
pred prihodom kontrolnega organa. Toda ako bi kontrol
ni organ ne prišel niti 30 minut po času, ob katerem je 
javljeno, da se delo začne, so proizvajalci pooblaščeni 
tudi sami začeti delo, odstranivši zaporo (pečat, plombo), 
ki je nadeta, na zakonsko in materialno odgovornost tro-
šarinskega organa. 

Člen 32. 

Oddelki finančne kontrole morajo voditi spisek vseh 
proizvajalcev trošarinskih predmetov, ki so v njihovem 
področju, po obrazcu številka 3. 

Člen 33. 

(1) Tvornice morajo biti zunaj zanesljivo zaprte, 
bodisi z razmerno visoko ograjo ali na kak drug način, 

.tako da se trošarinski predmeti ne morejo neopaženo 
iznašati. Tvornice smejo imeti ena ali največ dvoje vrat, 
ki jih mora, dokler se trošarinski predmeti proizvajajo 
ali imajo v tvornici brez plačila trošarine, nepretrgoma 
nadzorovati finančna kontrola (stalna kontrola). Tvorni
ce morajo zaradi tega zgraditi v bližini izhoda potrebne 
pisarne v zmislu člena 48. tega pravilnika. Cez noč sme 
finančna kontrola ta vrata zakleniti in ključe hraniti pri 
sebi. 

(2) Ako bi naprava omenjene ograje okoli cele tvor
nice bila združena z velikimi stroški ter bi lastnik ne 
mogel napraviti te ograje, mora po odobrenju brezpo
gojno zavarovati nasproti ostalim prostorom tiste dele 
zgradbe, kamor dohajajo že gotovi, odnosno uporabni 
izdelki, kolikor jih je. 

(3) Kdor ne postopa po predpisu odstavka (1) in 
(2) tega člena in kdor nima tako urejene delavnice, ka-
kpr je s tem pravilnikom določeno za pravilno izvrševa
nje kontrole; se mu vzame pravica do proizvajanja tro
šarinskih predmetov in se postopa po členu 85. tega pra
vilnika. 

Člen 34. 

(1) Izdelani predmeti ne morejo ostati v delavnici, 
temveč se morajo tam takoj, najdalje pa v 48. urah za
motati in tako opremljeni znositi v skladišča ali kleti, v 
katerih se namestijo pod nadzorstvom kontrolnih orga
nov, ki takoj po tem zaklenejo skadišče ali klet. Proiz
vajalci morajo o vsakem vnosu v skladišče ali klet pred
hodno predložiti kontrolnemu organu posebno prijavo o 
'količini in vrsti vnesenega blaga. 
".7.-'. ( 2 )P™ skladišču ali kleti morajo biti zapore z dve-
rnia različnim^ ključema, izmed katerih je eden pri kon-
.trpinitì organJii. '•.'•: 
'''*'' (З^ Ako imajo skladišča ali kleti okna, morajo ЂШ 
Иа njih železne rešetke, da se iz njih ne more na nikak-
^S;ha!aS âfôëeâir iznesti. •'•' v: 

sp- £ $ ) ЈИћаШпа: direkcija ima pravico od čase "do čafea 
odrediti pregled stvarnega stanja količine izdelanih tro- I 

šarinskih predmetov, ki so dani v skladišče, ter najdeno 
stanje primerjati s proizvajalčevimi in svojimi knjigami. 
Ako se o tej priliki ugotovi kak primanjkljaj, se takoj 
pobere nanj ustrezajoča trošarina razen primera, ako in 
kolikor je za ta predmet v posebnem delu dopuščena iz-
vestna izguba. Količina primanjkljaja se vpiše v dnevnik 
vnosa in iznosa na strani iznosa. Ako se pa pri tem pre
gledu pojavi presežek, se zapiše v isti dnevnik na strani 
vnosa. 

Člen 35. 

Ako bi proizvajalec nameraval ustaviti posel za več 
nego mesec dni, mora to prijaviti kontrolnemu organu 
najdalje istega dne, katerega misli delo ustaviti, razen 
kjer je to drugače odrejeno. Ako finančna direkcija od
redi, da kontrolni organi za čas ustavljenega dela za
puste tvornico, se morajo pred odhodom še nedovršeni 
trošarinski predmeti postaviti pod trošarinsko zaporo, 
priprave za proizvajanje trošarinskih predmetov pa za
preti s pečatom ali plombo. Ako želi proizvajalec ponov
no začeti delo, mora sedem dni poprej to prijaviti pri
stojnemu kontrolnemu organu v zmislu točke 3. člena 30. 
tega pravilnika. 

Člen 36. 

(1) Preden še iznesejo trošarinski predmeti iz skla
dišča ali kleti, kar se mora smatrati za puščanje teh 
predmetov v promet, se mora poprej plačati trošarina na 
količino predmetov, ki se hočejo iznesti. K prijavi za 
iznos se mora kontrolnemu organu izročiti tudi priznani-
ca,o plačani trošarini. To velja za večja ndustrijska pod
jetja, ki izdelujejo trošarinske predmete, pri katerih se 
zaradi izterjave državne trošarine vrši obračun po pred
hodnem odobrenju,ministra za finance po členu 8. tega 
pravilnika. 

(2) Iznos iz skladišča ali kleti za izvoz ali hrambo 
se mora tudi prijaviti. V tem primeru se pobere troša
rina, toda pod pogoji, določenimi v tem pravilniku. 

(3) Kdor ne prijavi iznosa trošarinskih predmetov 
iz skladišča ali kleti [odstavek (1) in (2) tega člena], se 
kaznuje kot tihotapec po členu 34. zakona o državni 
trošarini. • 

(4) Ako bi' se trošarinski predmeti v skladiščih ali 
shrambah, preden se pustijo v svobodni promet, pokva
rili ali uničili brez lastnikove krivde z nepredvidenim 
in neodvratnim slučajem, se nanje ne pobere trošarina 
pri iznosu po predhodni prijavi trošarinskega zavezanca, 
toda za pokvarjene predmete se pred iznosom v carin
skem kemijskem laboratoriju na njihove stroške ugotovi, 
ali so ti predmeti pokvarjeni in v koliko. Ako se ugotovi, 
da so ti predmeti pokvarjeni in koliko, se dostavi cel 
predmet s poročilom o analizi ministrstvu za finance, 
oddelku za davké? ki odredi, da se dotična količina vpiše 
na strani iznosa s pripombo, zaradi česa se ni plačala 
trošarina. 

(5) Za trošarinske predmete, ki se pokvarijo v ca
rinskih skladiščih ali carinskih shrambah, veljajo ca
rinski predpisi. 

(6) Trošarinski predmeti domačega proizvajanj, 
ki so pokvarjeni tako, da se vobče ne morejo porabiti 
zà potrošnjo, se uničijo pod nadzorstvom posebej zato 
določenega kontrolnega organa, ki ga določi finančna 
direkcija, razen primera, kjer je to drugače predpisano; 
Predmeti pa, tei so samo tako nesposobni za potrošnjo^ 
da i e morejo s. pcedejavo ponovno «porabiti, se pre
nesejo god ikootrolo komtrojlaiega organa y delavnico. 
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Za take primere mora določeni kontrolni organ sesta
viti zapisek, o predelavi pa določi pristojna finančna di
rekcija; 

Člen 37. 

Ako ima proizvajalec prodajalnico pri svoji tvor
nici, mora biti popolnoma ločena od tvorniških prosto
rov tako, da se ž njo ne more imeti iz tvornice nepo
srednega prometa. 

Člen 38. 

Knjige (točka 2. člena..30.), ki jih morajo voditi 
proizvajalci, morajo biti potrjene pri.pristojni finančni, 
direkciji. 

Prodajalci trošarinskih predmetov^ 

Člen 39. 

(1) Prodajalci trošarinskih predmetov se morajo, ko 
izpolnijo pogoje, predpisane z dragimi zakoni, pred 
otvoritvijo trgovine, oziroma, pred prodajo trošarinskih 
predmetov prijaviti pristojnemu. oddelku finančne kon
trole, ki izda prodajalcu potrdilo po obrazcu številka 2. 

(2) Oddelki finančne, kontrole vodijo tudi o proda
jalcih trošarinskih predmetov spisek po obrazcu 3., toda 
ločeno od. spiska proizvajalcev. 

. Člen 40. 

Prodajalci morajo dopustiti kontrolnim organom 
pregled vseh lokalov svoje poslovalnice, kleti in skladi
šča ter čuvati kontrolni list, v katerega vpiše kontrolni 
organ o priliki vsake kontrole rezultat izvršene kontro
le z označbo dne, katerega se je kontrola izvršila, in to 
podpiše. 

Člen 41. 

(1) Za p r o d a j a l e « t r o š a r i n s k i h p r e d 
m e t o v , se smatrajo vsi tistf, ki take predmete nabav
ljajo.v večji.ali manjši količini v, državi ali od .zunaj in 
jih prodajajo, bodisi,na debejo aH na drobno. Za proda
jalce se smatrajo tudi ; proizvajalci, kolikor prodajajo, na 
drobno predmete svojega lastnega-izdelka. 

(2) Prodajalci trošarinskih predmetov, se morajo 
pri kupovanju trošarinskih predmetov, za katere. je 
predpisano trošarinsko obeležje, prepričati,- ali so ti 
predmeti po predpisu opremljeni z obeležjem,, Ako. pri 
tem, opazijo kakršnokoli nepravilnost, morajo to nazna
niti pristojnemu kontrolnemu organu v 48 urah, z označ
bo osebe, od katere so te predmete' nabavili, toda na te 
predmete morajo, plačati ustrezajoco trošarino.. ,V na-
óprotnem primeru se postopa ž njimi po členu 34. in 35. 
zakona ,0 državni trošarini, kolikor bi prestopek ne bil 
drugače kvalificiran. 

„, '. / : ..Člen.42.'. " /'.'./.. \,"--,;. 

(1) Pri vsakem pretakanju v manje količine; troša
rinskih tekočin, za katere je predpisano 'trošaririsko obe
ležje, bodisi tujega ali domačega izvora, morajo proda
jalci obvestiti kontrolni organ ter zahtevali ođ nJega, da 
na nòve sode rpostavf predpisana trošaridška obeležja. 

(2) Prodajalcem trošarinskih predmetov. na debelo, 
ki ne prodajajo hkrati tleh predmetov tudi na drpìbnq 
ali nimajo poslovalnice, v kateri se trosijo dotični pred-
irièfì, dopusti1; na njihovo prošnjo kontrolni organ, da 
smejo vzeti. vzorce trošarinskega blaga radi ponudbe 
prodaje. Kòf so odvzeli vzo'rc'é, ' se •mora" ria ttdšarinsko 
blago gòriovno nadeti obelež|e2 ako'je predpisano. 

Člen 43. ' ' 

Ako se pri pretakanju tekočin , iz večjih posod v 
manjše pokaže izvesten presežek, bodisi zaradi, tega, 
ker manjše posode niso popolnoma napolnjene, bodisi 
ker so tekočine pri pretakanju razredčene, se pobere, 
trošarina tudi na ves ugotovljeni presežek, računaje pri 
tem prostornino manjših posod, v katere se je pretakalo, 
ravno toliko, kolikor predstavlja njihova skupna čista 
kubična vsebina, brez ozira nato, ali so bile te posode 
popolnoma napolnjene ali ne. 

Č l e n ' 4 4 . •• • > •••• ; 

(1) Primankljaj, ki se najde pri pretakanju tekočin, 
se ne upošteva niti se dotičnim osebam ne prizna ka
kršna koli olajšava od prej.plačane trošarine, .niti se ne 
vrne kakršnakoli trošarina. , ., 

(2) To ne velja za primere, v katerih se je primanj
kljaj na zahtevo dotičnih' uvoznikov pri uvozu samem s 
pregledom ugotovil in v zapisniku konstatiral,.; preden 
se je, tekočina iznesla iz carinskih skladišč ali razkladišč, 
oziroma shramb. . , 

Trošarinski potrošnik. 

Člen 45. "' '' '"• ' '.' 

Za t r o š a r i n s k e g a p o t r o š n i k a se smatra 
vsak'tišti, ki trošarinske. predmete kupuje ali nabavlja 
za svojo osebno ali domačo uporabo, ne pa zaradi .pro-

, daje. . . .:•., •,•••• .•.••,•.,•!.' 
•••• • • . • ' • • ' Cleri 46.••• ;••'•'•: i .'•-•'-••:•••••• 

(1) Potrošniki smejo kupovati predmete, za katere 
je predpisano, da morajo biti opremljeni,s;predpisanim 
trošarinskim obeležjem, samo tedaj, ako so opremljeni 
s tem obeležjem. .••;,-,, ,: 

. (2) Predmeta brez predpisanega trošarinskega oba» 
lež ja ne sme ,nikdo .kupiti niti ,trošitL ., i,,,.., • 

' •••••'••'•• •• Č l e n 4 7 . ' ; • ••• .-••••'••'••• . . s 

.; .Potrošniki, ki zapazijo pri .kupovanju-trošarinskih 
predmetov kakršnokoli nepravilnost, raorajo : to .nazna
niti pristojnemu oddelku finančne kontrole.,, - ,-. 

, ' . lolžnosti tvorniških podjetij;-"' ' '"'' 

Člen 48. 

(1) Lastniki tvorniških podjetij, za; proizvajanje tro
šarinskih predmetov,.kplikor.s tem., pravilnikom ni-.kaj 
drugega odrejeno^kakor tudi vsi tisti proizvajalci,,,.za 
katere je v p o s e b n e m ; d e 1 u , tega pravilnik^ dolo* 
ceno, da morajo delati pod : stalno .kontrolo, kakoi? tudi 
tisti, pri katerih minister za finance naknadno spozna, 
dajje potrebna stalna kontrola^ morajo V: dveh,mesëoih 
pripraviti pristojno pisarno • za kontrolnega organa ' in 
enot sobo za stanovanje kontrolnih organov. ", • 

(2) Pisarna mora imeti: pisalno; mizoj:>dvà stofct̂  
omaro za shrambo trošarinskih knjig in'bstalah "spisov 
in prijav. V sobi za stanovanje iriòrabiti: ena* navadna 
mïza;^en stol in postelja's posteljnino.' V'oben pa" po
trebna razsvetljava in kurjava. .;••• •. >- ••'•'- '•'.i'--? 

(3) Pisarna triórà Biti bri izhodu iz tvòfriìbe; razen 
ako se za posamezna podjetja ne tì&tedi ÀìMg&Zei л^л 
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; ' (4) Delovni čas za kontrolne organe >̂ri yseh tvor-
niških podjetjih za proizvajanje trošarinskih predmetov 
se/računa od 1. niaja do konca meseca oktobra od 
7v do 19. ;ure,' vostal i dobi leta pa od 8. do 18. ure z 
dvema urama prekinitve za obed. 

' ' (5)'Pri;manjših proizvajalcih trošarinskih premetov 
jé delovni čaš od 8. do 12. in od 14. do 18. ure. 

• (6> Kadar proizvajalec zahteva, da se kontrola v 
podjetju nadäjüje tudi po 18., oziroma po 19. uri, mora 
plačati za dežurno delo1 kontrolnega organa dnevnico. 

• (7) Dnevnica se plača brez ozira na čas trajanja po
slovanja .'in 'brez ozira, ali se to poslovanje vrši brez 
prekinitve' ali ne, za vsakega kontrolnega organa po 15 
dinarjev. 

(8) Dnevnica se plačuje kontrolnim organom v pri
merih iz člena 31. (pri manjših proizvajalcih) in člena 
42.. .tega. pravilnika, ako morajo izvrševati dolžnosti 
omenjene v tem členu, pred'časom ali po času, ki je 
označen v odstavku (4) tega,člena. . '! • 

(9) Dnevnico plača proizvajalec koncem vsakega me
seca pri davčni upravi ter na osnovi spiska (izkaza), ki 
ga sestavi oddelek'finančne kontrole na osnovi zapisni
ka o dežurnem delu, ki ga vedno podpiše tudi proizva
jalec. • . . . ; . . . . / 

(IQ) V-ta .spisek (izkaz) se vpiše dan in čas trajanja 
cézurriéga dela,, ime in priimek kontrolnega organa, ki 
je.; čez,uro vršil kontrolno, službo, zvanje (čin), znesek 
povračila in eventualne pripombe. Spisek (izkaz) se se
stavi v dveh izvodih (za sestavo se lahko uporabi tudi 
indigo papir). 

(11): Davčna uprava obdrži en izvod spiska (izkaza) 
za> svojo, službeno uporabo» na drugem, izvodu pa potrdi 
položeno, dnevnico. Davčna upraya izvrši,po tem izpla-
öilp. Proizvajalci he ;srhejò v nobenem, primeru nepo
sredno plačati tega povračila kontrolnim organom. . 

. . • : : - - : ; r ! , : ; , , : ; . : . ... „•• Č l e n 4 9 , ; • / ' . . . , - . 

V';'-' (J) Železniška: in parobrodarska podjetja kakor tu« 
di poštne postaje, akö so v istem kraju, kjer je tudi'od-: 
dëlek'finančne kontrole, morajo naznaniti oddelku fi
nančne kontrole, katere količine trošarinskih predmetov 
so transportirala, in ne morejo predmetov izročiti adre
satu, dokler jih ne pregleda"oddelek finančne kontrole. 
Oddelek mora izvršiti'pregled tega blaga najdalje v dveh 
urahcpo' prijavi o dohodu blaga, v nasprotnem primeru 
se sme blago izdati ' adresatu na odgovornost starešine 
oddelka-. '••,: •:•••-• • • • ; . • • . . 

(2) Ako v kraju teh postaj ni oddelka finančne kon
trole, potem pošljejo postaje prijave o transportirunem 
trošarinskem blagu po pošti pristojnemu oddelku finanč
ne ^kontrole., . .. . ч , : .'. .„. . . . ; . , ; 

"•;:,;> Trošarinska skladišča, (shrambe). 

• •xi-:<ii .••.•,•'• -.K;, ' , I : ; . Č l e n 5 0 . , . . / ; • , . ' . : 

V interesu olajšave trgovine je dovoljeno vnašati in 
puščati v posebna razkladižčappd nadzorstvom kontrol
a h organov brez plačila trošarine trošarinske predmete. 
«l'-8eieäie|iPpò potrebi naenkrat al! polàgorntr po pred-
noflném р1асШ4гМаг1и<е puščati y'promet in pdtfošnjo 
ali'brez plačila" frôSarine uporabiti zä nàmené; omenjë-
«e 4*<«leab 4i'tega!pravilnika; Taka razklàdisèW se ime
t j e n t * ó S a f ï n è k fi S k i à d i ' š б a (s h r a m b e), 
M a g o n i s ЈгШаШс-о' t ï o S a r i n s k o b l a t t e 

(1) Državna trošarinska skladišča se otvarjajo z od
ločbo ministra za finance, privatna trošarinska skladišča 
pa se otvarjajo z odločbo pristojne finančne direkcije. 

(2) Zasebna skladišča se ne dovoljujejo v krajih, 
kjer so državna, razen ako v njih ni dovolj prostora. 

Člen 52. 

(1) Za trošarinske predmete, ki se uvažajo od zu
naj, se smejo v krajih, kjer so carinska skladišča, upo
rabljati ta skladišča za njihovo shrambo. Za ta skladišča 
veljajo carinski predpisi.' 

(2) V tistih krajih, kjer se pobira občinska trošari
na in kjer so urejena občinska trošarinska skladišča, se 
smejo ta skladišča uporabljati tudi kot skladišča za tisto 
blago, na katero se poleg občinske trošarine pobira tudi 
državna trošarina. 

,-.-',•., Člen 53. •••..' ,.. . . 

ti) Dovoljenje, da se sme izvestna zgradba uporabiti 
za privatno skladišče, daje pristojna finančna direk
cija. Ta skladišča so pod nadzorstvom oddelka finančne, 
kontrole. Finančna direkcija more to. dovoljenje odvzeti,' 
ako dotični-lastnik rie izpopolnjuje predpisov tega pra
vilnika ali ako se uvede državni monopol na predmete, 
ki so v skladišču. ' 

(2) Oseba, ki zahteva dovoljenje za privatno skladi
šče, mora izpolniti téle pogoje: : ' • 

1. da označi kra j , ulico in številko zgradbe, ki m o r a ' 
biti iz t rdega rriatériala in ki bo služila za privatno skla
dišče; '•""••• •• ''Z ''.. . '..'.:. 

2. da izjavi, za kakšno'trošarinsko blago bo uporab
ljala to zgradbo za skladišče; 

3. da državi povrača stroške, ki so potrebni'zaradf 
nadzorovanja skladišča;' ; '•'"•' '•'• " 

4- da v privatnem skladišču dà nà razpolaganje kon-: 

trolnemu ' organu v pravilnem stariju kontrolne instru
mente, ki so potrebni v dotičnerh skladišču, eno Žigosano' 
tehtnico' z:''žigosanimi utežimi, po potrebi pa tudi žigo
sane posode po Ï, 5, 10; 20 iti 50 litrov; ; " : i 

5. da vodi skladiško knjigo, iz katere se mora vsak 
Sas' videti stanje bïaga' v skladišču; ' ' ;' ' '. 

6. da, ima ha vsakem hrambenem skladišču çamo 
ena. in to .železna ali .s pločevinp.okovana vrata z dvema 
različnima ključemavak.O; pa, ima Де.гкака vràta ,ali, se, 
kake odprtine, da /morajo; tyiti, tako zapгЦ da se ne mo-' 

' reystQpiti niti kaj iznesti;. ...'." ,, . 
7. da izpolni.tudi ostale.pogoje, predpisane za slad*, 

kor in alkoholi : -..--:-. ,.-': ч ,, : ; . . ; . ; .,..-.. 0,, 
(3) Za zavarovanje državne trošarine na,, blago v 

skladišču Bluzi trošarinsko bla,go samo in poleg tega je 
lastnik, skladišča odgovoren s celokupnim svojini pre
moženjem.. ,"„.;• 

; ;. '. '....'.•' •:-.'•'-, ,cien.'54. ,'. ' / ' / , •; ., .'. ;.''/;'/. 

(1) Dovoljenje zä privatno siciadišće' se ne more 
dobitîy dokler strokovM komisija ne pregleda' zgradbe 
in né predloži poročilai'da je ta zgradba V Vsakem oiirù' 
sposobna za uporabo,"ža kàterosé namerna. ' ; ; 

;; (2) To komisijo sestavljajo: edeW'\irMriik finančne 
direkcije, starešina'' pristojnega òddèlkes finančne ;koÜ-
tròler in drzaVnPàli %bèihskt inžener, isfroške za njol pa' 
«osi prosilec. Vsàketìu' Шпи koAišiie"p?Ipadar đolpSeri« 
dnevnica in tfozrilna'ptf uredbi o роЧ>гаши potnih in :'eèï 
litvenih etfošfcofc civilnih državnih uslužbencev.'••&&*№ 
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voljenje skladišča se plača taksa îz tarifne št. 214 taksne 
tarife, ki se nalepi in uniči na dovoljenju. 

Člen 55. 

(1) O izdanem dovoljenju, da se sme imeti trošarin-
sko blago v privatnem skladišču, obvesti finančna direk
cija ministrstvo za finance — oddelek za davke, ki raz
glasi to v finančnem zborniku. 

(2) Lastnik blaga, ki hoče to blago spraviti v pri
vatno skladišče, postopa, ako je blago uvoženo od zunaj, 
po carinskih predpisih; ako je pa blago izdelano v dr
žavi, predloži pristojnemu oddelku finančne kontrole 
prijavo (spremnico) v treh izvodih po obrazcu 4. 

(3) Čim prejme starešina oddelka finančne kontrole 
poslano prijavo (v treh izvodih), ugotovi takoj, bodisi 
sam osebno ali po enem organu, ali se podatki, navedeni 
v prijavi, ujemajo z blagom, pripravljenim za unos v 
skladišče, in ako se ujemajo, potrdi to na vseh treh iz
vodih prijave, pritisne pečat in podpiše. Po tem odredi, 
da se blago, namenjeno za iznos, v njegovi- navzočnosti 
zapre (zapečati ali plombira), potem pa postavi na to
vore znak (obrazec št. 6) : >trošarinski predmet prepove
dan za potrošnjo v državi, ker je namenjen za skladi
šče«. Eo se vse to izvrši, se sme blago spraviti v skla
dišče. Ako je v podjetju stalni kontrolni organ, sme ves 
ta posel izvršiti on. 

(4) V trenotku odpravljanja blaga v skladišče izroči 
organ, ki odpravlja blago, unikat prijave — spremnice 
— lastniku blaga; duplikat pošlje po pošti v priporoče
nem pismu oddelku finančne kontrole, pristojnemu za 
nadzorstvo privatnega skladišča, v katero se blago 
spravlja, triplikat pa obdrži zaradi knjiženja v dnevniku 
unosa in iznosa, ki mora imeti tudi rubriko za rok, v ka
terem mora blago priti v skladišče. Ako je skladišče na 
področju istega oddelka, se ves posel opravi v oddelku 
in v skladiško knjigo s strani istega oddelka. 

(5) Blago se na osnovi prejete prijave (spremnice), 
omenjene v predhodnem odstavku tega člena, vnese v 
privatno skladišče pod nadzorstvom starešine oddelka 
finančne kontrole ali uslužbenca finacčne kontrole, ki ga 
posebej določi. 

(6) Določeni organ za prejem blaga v skladišču po
trdi po pregledu pošiljke in, ko se prepriča, da se po
šiljka vjema s prijavo spremnico, prejem trošarinskih 
predmetov na unikatu in duplikatu. Unikat se vrne po 
pošti v priporočenem pismu tistemu oddelku finančne 
kontrole, ki ga je izdal, duplikat pa se priloži trošarin-
skemu skladiškemu dnevniku, ko se knjiži prejem. Od
delek finančne kontrole ga priloži k triplikatu in zapiše 
potrebno pripombo v dnevniku vnosa in iznosa. 

(7) Ako bi še ugotovila manjša količina od tiste, ki 
je v prijavi (spremnici) označena o priliki odprave iz 
tvornice, mora plačati lastnik tvornice trošarino za ta 
primanjkljaj, brez ozira na to, zakaj je nastal ta pri
manjkljaj. Edino, ako^ se ta primanjkljaj blaga slučajno 
uniči in z dogodkom, ki je nastal brez njegove krivde, in 
ako on to dokaže, se lastnik oprosti plačila trošarine na 
ta primanjkljaj z odločbo pristojne finančne direkcije, 
oziroma ministrstva za finance, ter po znesku trošarine. 
Ako nadzorni organ privatnega skladišča najdalje v pe
tih dneh- po označenem transportnem roku ne obvesti 
oddelka finančne contrôlé, ki je izdal spremnico, in ako 
je ta ne prejme v 15 dneh, mora takoj uvesti potrebno 
preiskavo o tej stvari ali, ako oh ni pristojen, obvestiti 
-finančno ^rekćijoj M ižvrži greiskavo. Ako-bi ee'.ugoto

vilo, da pošiljka ni dospela v privatno skladišče, plača 
lastnik tvornice ustrezajočo trošarino, razen tega pa se 
postopa ž njim kakor s tihotapcem po čl. 34. zakona o 
državni trošarini. Istotako se postopa, ako primanjkljaj 
presega 5% poslane količine. 

(8) Določeni organ mora, ko je blago spravljeno v 
skladišče, predložiti svojemu starešini oddelka pismeno 
poročilo, ali je blago popolnoma pravilno spravljeno po 
predloženi prijavi in da je skladišče zaprto. 

(9) Začeto spravljanje in iztovarjanje blaga se ne 
sme prekiniti, lastnik blaga pa mora plačati predpisano 
dnevnico kontrolnim organom, ako se je delo opravljalo 
po službenih delovnih urah. 

Člen 56. 

V skladišču se ne more imeti: 
1. blago, ki je zanj že plačana trošarina io ki je 

stopilo v svoboden promet; 
2. blago, ki z lahko gnilobo ali vretjerp more škodo

vati ostalemu blagu v skladišču; in 
3. blago, ki se zanj ne plačuje trošarine. 

Člen 57. / 

Lastnik pripelje blago y skladišče, razloži, spravi m 
iznaša iz njega vse na svoje stroške ter pod nadzorstvom 
kontrolnega organa, kolikor za posamezne predmete ni 
drugače predpisano. 

Člen 58. 

V privatnem skladišču skrbi lastnik sam, kako se 
ohrani predmet pred kvarom in škodo, kontrolni organi 
pa se morajo prepričati z rednim ali nenadnim pregle-. 
dom ne samo o količini in teži blaga, temveč tudi o nje-, 
govern stanju. 

Člen 59. 

V privatnem skladišču ni nikomur dovoljeno pre
delovati blaga, razen v skladišču žganja, kjer se sme 
pojačavati žganje, in v skladišču vina, kjer se sme vršiti 
vsa potrebna manipulacija za očuvanje vina, kakor tudi 
pretakanje v steklenice. 

Člen 60. " . ' ' 

Lastniku blaga v privatnem skladišču je dovoljeno 
jemati vzorce, toda vedno le v navzočnosti kontrolnega, 
organa in vsi odprti tovori, posode in,sodi se zopet-paz
ljivo zapro pred njim. Na te vzorce se plača državna 
trošarina in postavi trošarinsko obeležje. 

Člen 61. 

(1) Dokler je blago v skladišču, je lastniku vedno 
dovoljeno pod nadzorstvom trošarinskega organa pre
gledati blago, prezračiti in z enega mesta na drugo 
mesto v skladišču prelagati in prenašati. : ' -

(2) Predpis odstavka (4) člena 34. tega pravilnika 
'velja tudi za skladišča. ::>: :, ',: v-,

 : л if.j 

Člen 62. —T{ 

Tovori ee morajo, iz skladišča> odipravljatt-'icélfyftd»' 
ljenje in. razmetavanje n i nikcmiur doviodjenojraa^a|. pri
mera iz člena 60. tega pravilnika. To ne <velj& za privat
na skladišča žganja, špirita, "vina io" bencina,?; iz &**вт& 
se sme odpravljati tieta količina,; k i je кМспајшаора 
predpisana za posameznega iz navedenih predmifrw^a 
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Člen 63. 

(1) Osebam, ki so bile kaznovane zaradi zločina ali 
prestopka iz koristoljubja ali so , se kaznovale za kak 
prestopek po davčnem zakonu, carinskem ali trošarin-
skem zakonu za neprijavo njihovih dohodkov ali kot ti
hotapci, pa še ni pretekel čas, določen v posameznih 
zakonih za izbris posledic obsodbe, какот tudi osebam 
v konkurzu ali tistim, ki so pod skrbstvom, se ne da do
voljenje za privatno skladišče. 

(2) Lastnikom privatnih skladišč, ki zakrivijo ka
terega izmed prestopkov iz prednjega odstavka in se ob
sodijo % izvršno razsodbo, se takoj odvzame privatno 
skladišče. 

Člen 64. 

Ako bi se za trošarinske predmete, proizvajane v 
državi, zgradilo državno skladišče, se naknadno pred
pise pravilnik za ta skladišča. 

Člen 65. 

Izvoz trošarinskega blaga in povračilo trošarine. 
(1) Tistim osebam, ki se bavijo s proizvajanjem ali 

predajo trošarinekih predmetov, se vrne trošarina na 
tiste predmete, ki so jih izvozili v inozemstvo, kadarkoli 
dokažejo, da so na te predmete plačali trošarino. Tro
šarina se ne more vrniti, ako se je z eno odpravo iz
vozilo samo toliko trošarinekih predmetov, na katere ni 
plačano več trošarine nego 10*— Din. 

(2) Iz države se smejo izvažati samo tisti trošarinski 
predmeti, katerih izvoz v inozemstvo ni prepovedan. 

(3) Za predmete, uvožene od zunaj, se sme, ako se 
.izvozijo pdnovnd v inozemstvo in.ako nosijo trošarinsko 
obeležje, vrniti trošarina, kolikor se je postopalo po 

.predpisih tega pravilnika za izvoz. 

Člen 66. 

, (1) Proizvajalec in prodajalci, ki so pod trošarinsko 
kontrolo ter žele iz države izvoziti trošarinske predmete, 
na katere se je plačala trošarina s tem, da se jim ta 
trošarina po izvršenem izvozu vrne, morajo ' vložiti pis
meno prijavo v treh izvodih (po obrazcu št. 5) oddelku 
finančne kontrole, ki je pristojen za kraj, iz, katerega se 
nameravajo predmeti izvoziti v inozemstvo. 

, (2) Starešina oddelka finančne kontrole in še eden 
finančni uslužbenec pregledata komisijsko na osnovi pri
jave dotične predmete, določene za izvoz, in ugotovita: 
ali in koliko se je pobralo na nje trošarine, kakor tudi 

.ali:so vsi trije izvodi prijave soglasni. Potem se vse to 
napiše in overi v prijavi, od katere se prijavniku izda 
en izvod kot spremnica za carinarnico, čez katero se želi 
izvršiti izvoz. Drugi izvod tako popolnjene in overjene 
prijave se pošlje takoj carinarnici, pristojni za izvoz, v 
priporočenem pismu, triplikat pa ostane v arhivu od
delka finančne kontrole. , 

• '.' v ( 3 ) 0 priliki proračuna se ne vpoštevajo predmeti, na 
featerii ni.bilo trošarinekih znakov, ako so zanje taki 

. zaaki predpisani, in po tem se na to količino ne more 
povrniti trošarina. 

(4) Pregledani predmeti se, zaporo, zapečatijo ali 
plombirajo tako, da se brez poškodbe te zapore odvze
manje trošarinskih predmetov iz zavoja ali posode pred 
fevršeno odpravo onemogoči. 
__' (S) Predelovalci trosarihsikih predmetov, M so pia-

•2Ш-trošarino na eLroivihe pri nabavi za gredetovOj kflW 

na pr.: proizvajalci bonbonov, čokolade, marmelade itd. 
morajo, ako želijo izvoziti te predmete v inozemstvo ia 
hočejo zahtevati povračilo že plačane trošarine, predhod
no prijaviti oddelku finančne kontrole, da bodo izvažali 
v inozemstvo,- koliko od katere vrste svojih predelanih 
izdelkov. S prijavo predložijo obenem tudi vzorce od vsa
ke vrste svojih predelanih izdelkov, katere želijo izvo
ziti, po 200 gramov zaradi kemijske analize. Ti vzorci 
se pošljejo carinskemu kemijskemu laboratoriju zaradi 
ugotovitve količine trošarinskega predmeta, na primer 
sladkorja, na katerega se je plačala trošarina, 

(6) Ko se poslani vzorci analizirajo in se poročilo 
kemijskega laboratorija dostavi pristojnemu oddelku fi
nančne kontrole, postopa izvoznik dalje po sprednjih od
stavkih in po členu 73. tega pravilnika. 

(7) Vse stroške za poslovanje finančnih oblastev po 
prednjih odstavkih nosi izvoznik. 

Člen 67. 

(1) Po izvozu blaga potrdi carinarnica izvozniku na 
unikatu spremnice in isto tako tudi na duplikatu, ki ga 
je dobila po pošti, izvoz dotičnih predmetov. Unikat vrne 
carinarnica izvozniku, duplikat pa . vrne dotičnemu od
delku finančne kontrole s poročilom o izvršenem izvozu. 

(2) Na podstavi tako overjenega unikata sme izvoz
nik zahtevati povračilo trošarine po pristojni finančni di
rekciji v šestih mesecih, ne računaje dneva, katerega 
je predmet prestopil carinsko črto. Kdor opusti zahtevati 
povračilo v tem roku, izgubi pravico do zahteve povra
čila. -: ' ' . . _ • • 

Člen 68. 

(1) K prošnji za povračilo se morajo predložiti'po
trebni dokazi pristojne carinarnice o izvozu, finančna 
direkcija pa pribavi potem in pridruži vse ostale listine. 
Ako zahtevani znesek povračila ne presega lO.OOO--̂  Din, 
odloči finančna direkcija p povračilu in ga takoj izvrši, 
ako pa znesek povračila presega 10.000-— Din, odloči fi
nančna direkcija o povračilu in ga dostavi ministrstvu 
za finance v odobrenje. 

(2) Ako finančna direkcija smatra, da je prošnja za 
povračilo neumestna, odbije prosilca z odločbo, na katero 
se lahko pritoži na ministrstvo za finance v 15 dneh. Pri
tožba se izroči tistemu oblast vu, zoper čigar odločbo se 
prijavlja'pritožba. .•••"'• 

Člen 69. 

Prodajalci, ki niso pod kontrolo, morajo predhodno 
predložiti prošnjo za dovoljenje, da smejo izvestno ko
ličino trošarinskih predmetov izvoziti iz drŽave, ako se 
želijo okoristiti s prednjimi predpisi zà povračilo tro
šarine, in šele kadar dobijo to dovoljenje, smejo posto
pati v zmislu členai 66., 67. in 68. tega pravilnika. — Do
voljenje za izvoz daje pristojna finančna direkcija. 

Gen 7Û 

Za izvoz trošarinskih predmetov tujega proizvajanja, 
ki se iz hrambenih in carinskih skladišč vračajo oziroma 
izvažajo iz države, veljajo dotični carinski predpisi. 

. Ölen TL 

i& izvoz trošerinsflrih predmetov, iproizvajanih v Ju
goslaviji, na katere ee ni plačala trošarina, se mora tudi 
predložiti prijav© y treh izvodih oddelku finančne kot*-
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troie. Starešina oddelka finančne kontrole vpiše v, dnev
nik vnosa in iznosa, koliko predmetov je prijavljenih za 
izvoz. Potem zapre pošiljko s pečatom ali s plombo in 
označi, da trošarina ni plačana in iz katerih razlogov. 
Nato izda izvozniku unikat prijave kot spremnico (obra
zec št. 4), ko prejme predhodno od njega izjavo, v ka
terem raku In pri kateri carinarnici bo izvozil blago, 

, duplikat prijave (spremnice) pa pošlje priporočeno po 
pošti carinarnici, čez katero se blago izvaža. Triplikat 
prijave (spremnice) obdrži za svoj arhiv. Carinarnica 
postopa s trošarinskimi predmeti, namenjenimi za iz
voz, in s spremnico v zmislu odstavka (6) člena 55. in 
odstavka (1) člena 67. tega pravilnika, samo da obdrži 
duplikat spremnice. Glede postopka v primeru pri
manjkljaja ali ako bi trošarinski predmeti vobče ne 
dospeli na carinarnico, veljajo predpisi iz odstavka (7) 
člena 55. tega pravilnika. 

Člen 72. 

(1) Izvoz trošarinskih predmetov se dopušča samo. 
pri carinarnicah, pri katerih se dopušča uvoz teh pred
metov (čl 9. tega pravilnika). 

(2) Na predmete za izvoz, na katere se ni plačala 
trošarina, se postavi znak, da je »trošarinski predmet 
prepovedan za potrošnjo v .državi, ker je namenjen za 
izvoz«, po obrazcu št. 6. 

(3) Obrazec št. 6 se uporablja tudi za predmete iz 
točke (7) člena 4. tega pravilnika, samo da se namesto 
<tizvoz< postavi >industrijo«. 

Člen 73. 

(1) Plačana trošarina se še vrne: -, 
1) osebam, katerim se izračuna in pobere več tro

šarine; 
• 2) osebam, katerim se pri pobiranju trošarine upo

rabi večja trošarinska stopnja, nego je bilo po zakonu 
potrebno; 

3) proizvajalcem trošarinskih predmetov na pro
izvod, ki se je, preden se je pustil 'v svobodni promet 
in potrošnjo (pred iznosom iz tvornice ali iz delavnice) 
pokvaril, ako se je na ta proizvod plačala trošarina o 
prilike prijave proizvajanja; > 

4) proizvajalcem trošarinskih predmetov, katerim 
se sirovina, pripravljena za proizvajanje, v teku proiz
vajanja samega pokvari in postane nesposobna za pro
izvajanje, ako se je na to proizvajanje o priliki prijave 
proizvajanja plačala trošarina; 

5) proizvajalcem trošarinskih predmetov na predme
te, zâ katere o priliki prijave proizvajanja plačajo tro
šarino, ako se o priliki proizvajanja pokvarijo tehniške 
priprave zâ proizvajanje tako, da je proizvajanje nemo
goče, in sicer samo, ako se to pokvarjenje priprav ni 
moglo pravočasno predvideti. 

•'.>' (2) Rok za zahtevanje povračila je 6 mesecev, ra
čuna pa se: • 

1) v primerih pod točko 1) in 2) sprednjega odstav
ka od dne plačila trošarine 8 tem, da ee daii plačila ne 
računa v ta rok; 

2) v primerih pod točko 3), 4), in 5) sprednjega od
stavka od dne, ko se je blago, sirovina ali tehniška pri
prava pokvarila, ne računajo teh dnevov y dan roka. 

Člen 74. 

(1) Zaradi povračila neumestno pobrane trošarine 
se predloži prošnja pristojni finančni direkciji. Za pred
mete, na katere se je pri pristojni carinarnici neumest
no pobrala trošarina, se predloži prošnja dotični cari
narnici. 

(2) K prošnji se mora predložiti deklaracija ali pri
znanica o plačani trošarini. 

Člen 75. 

(1) Finančna direkcija, oziroma carinarnica, postopa 
po členu 68. tega pravilnika, ko prejme prošnjo za povra
čilo in ko se prepriča, da je prošnja pravočasna. 

• (2) 0 izvršenem povračilu postavi finančna direk
cija, oziroma carinarnica posebno pripombo na deklara
cijo ali priznanico z označbo dneva in številke odločbe 
in vsote povračila. Te vsote se vračajo vedno na prizna
nico, za katero se ne plača nikaka taksa. Deklaracijo 
aH priznanico, po kateri ,se je plačala trošarina, sme 
potem prosilec vzeti iz spisa, ako pusti njihove overjene 
prepisa. 

Člen 76. 

Za vse osnovane zahteve neumestno plačane troša
rine kakor tudi za odločbe o njih se ne plača nikaka 
taksa; ako pa se ugotovi, da se trošarina ne povrne, se 
pobere od prosilca taksa za prošnjo in rešite^ 

Prestopki in kazni. 

' Člen 77. 

Razen primerov, navedenih v členu 33. zakona o dr
žavni trošarini, je dano tihotapstvo predmetov še: 

1) ako se iznos trošarinskih predmetov' iz trošarin-
skega skladišča javi po predpisu (člen 36.), toda se pri 
pregledu za iznos prijavljene količine ugotovi čez 50% 
primanjkljaja pri iznosu trošarinskih predmetov, na ka
tere se v primerih iz točk 5., 6. in 7., člena 4. tega pra
vilnika ne plača trošarina, ali presežka pri iznosu ob 
plačilu trošarine; ,-

2) ako se najdejo trošarinski predmeti v tvorniškem 
okrožju, ne izven ograje, vendar zunaj skladišča (kleti) 
in delavnice, da pa nanje ni plačana trošarina; In 

3) v vseh primerih, omenjenih y posebnem, delu 
tega pravilnika invv posebnih predpisih za sladkor, 
pivo, vino in špirit. 

Člen 78. v 

Oseba, ki je izvršila, tihotapstvo trošarine, se kaz
nuje DO predpisu člena'34. zakona b državni trošarini. 

Člen 79 

Trošarinski predmeti, za katere je predpisano, da 
imajo obeležje ali da jih spremljajo spremnice ali tro-
šarinske priznanice ali potrdila, se smatrajo, da so ti
hotapljeni, kadarkoli se v prometu ali potrošnji najdejo 
brez obeležij, kolikor se nesumljivo ne dokaze, da- je 
trošarina plačana, da pa je obeležje odpadlo ali se sprem
nica itd. izgubila brez krivde prizadete osebe.' o\ 

Člen 80. 

(1)-Ako izvrši eno tihotapstvo več oseb, plačajo red
no trošarino vsi solidarno^ vsak posebej pa ee obsodi,na 
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kazen po členu 34. zakona o državni trošarini. Prav tako 
se kaznujejo tudi udeležniki, (povzročitelji, začetniki, 
sokrivci, udeležniki, delničarji). 

(2) Ako se zakrivi trošarinski prestopek v času, ko 
je v tvornici ali kraju tvornice poslovodja ali v njegovi 
odsotnosti njegov zastopnik, kadar lastnik sam ne vodi 
podjetja, se kaznuje poslovodja, oziroma njegov zastop
nik po členu 34. zakona o državni trošarini. Lastnik jam
či za plačilo kazni, na katero je bil obsojen njegov po
slovodja ali njega zastopnik. 

(3) Na kazen se ne obsojajo, osebe izpod 16 let sta
rosti, toda za plačilo redne trošarine in ostalih stro
škov po razsodbi so odgovorne za nje osebe, pod kojih 
neposrednim nadzorstvom so. 

Člen 81. 

(1) Kazen, predpisana v členu 34. zakona o državni 
trošarini, se poveča za polovico: 

1) ako je storilec v povratku. Smatra se, da je kri
vec v povratku, ako je po prejšnjem njegovem prestopku 
bila šele izrečena odločba in j© postala izvršna, on pa 
stori nov prestopek, dokler od prejšnjega izvršenega de
janja ni preteklo več nego tri leta; 

2) ako se je dejanje tihotapstva izvršilo po zahodu in 
pred vzhodom solnca. Vzhod in zahod solnca se računa 
po državnem koledarju. 

(2) Povratek more biti samo pri tihotapstvu in v 
primerih iz člena 84. tega pravilnika. 

Člen 82. 

Kdor enkrat uporabljeno trošarinsko obeležje upo
rabi ponovno, se kaznuje z denarno kaznijo za vsak 
komad 500*— Din. Poleg tega se smatra vse to blago 
za tihotapsko in dotična ,oseba se obsodi na kazen po 
členu 34. zakona o državni trošarini. 

Člen 83. . 

Proizvajalci in prodajalci trošarinskih predmetov, ki 
odprejo zavoj ali posodo z gotovim trošarinskim pred
metom, tako da se trošarinsko obeležje ne pokvari, se 
kaznujejo denarno petkrat toliko, kolikor je znašala tro
šarina na predmet, nà katerem je to neuničeno obeležje. 

Člen 84. 

Proizvajalci, kakor tudi prodajalci, ki začno delo 
brez prijave trošarinskemu oblastvu, (čl. 29. in 39.), se 
kaznujejo, in sicer: proizvajalci prvikrat s 500'— Din, 
v ponovnem primeru s 1000-— Din, prodajalci pa s po
lovico te kazni. Izdelano blago z vsemi predmeti in 
pripravami za proizvajanje se odvzame in služi kot 
Jamstvo za izplačilo trošarine in kazni. 

' . člen 85. 

(1) Trošarinskim proizvajalcem, ki ne uredijo in ne 
vzdržujejo svoje delavnice, skladišč in : ostalih lokalov 
tako, kakor je predpisano v točki 1. člena 30. tega pra
vilnika, se odvzame pravica proizvajanja in se ž njimi 
postopa po členu 84. tega pravilnika. 
"• (2) Ako lastniki tvorniških podjetij za proizvajanje 
trošarinskih predmetov ne izpolnjujejo Pogojev iz člena 

48. tega pravilnika, se kaznujejo tudi po členu 84. tega 
pravilnika. 

Člen 86. . 

(1) Proizvajalci trošarinskih predmetov, ki ne po
stopajo po predpisih iz točke 3. člena 30. tega pravilnika 
se kaznujejo denarno s 1000-— Din, v vsakem ponovlje
nem primeru pa po 2000-— Din na korist državni bla
gajni. 

(2) Z isto kaznijo se kaznujejo tudi proizvajalci, 
ki ne prijavijo ponovnega začetka dela po členu 35. tega 
pravilnika. Vinogradniki, ki ne prijavijo odtujitve vina 
lastnega proizvoda ah ki 'nosijo vino lastnega proizvoda 
na trg radi prodaje brez spremnice, se kaznujejo de
narno od 50'—• do 250'— Din. Neprijava proizvoda vina 
s strani vinogradnika ni podvržena nobeni kazni. 

Člen 87. • y 

(1) Proizvajalci in prodajalci trošarinskih predme
tov, ki ne izpolnjujejo dolžnosti iz točk 3. in 4. člena 30* 
tega pravilnika, ter plinarne (plinske tvornice), ki ne 
dopuste pregleda svojih trgovskih in drugih knjig, ka
kor je to predpisano v členu 106. tega pravilnika, se kaz
nujejo denarno s 2000 Din, v vsakem ponovljenem pri
meru pa s 3000-— Din na korist državni blagajni. 

(2) Uradniki uprave železnic, poštnih postaj in par-
niških podjetij, ki ne izpolnjujejo dolžnosti iz člena 49, 
tega pravilnika, se kaznujejo s 50*— Din, v ponovljenem 
primeru pa s 100-— Din. 

(3) Za ostale prestopke, ki niso omenjeni v tem 
pravilniku, veljajo dosedanji predpisi o kaznih. 

Ölen 88. 

(1) Denarne kazni razen kazni, izrečenih nad urad
niki, se zamenjajo s kaznimi zapora, ako in kolikor ob
sojeni po poskušeni eksekuciji v treh mesecih ne more 
plačati kazni. V vsakem primeru se računa 50'— Din za 
dan zapora, vsote izpod 50'— se ne jemljejo v račun. 
Toda v nobenem primeru ne more biti zapor krajši od 
enega dneva, niti daljši od enega leta dni. 

(2) Kazen zapora, ako ni večja od 6 mesecev, more 
obsojenec prebiti pri policijskem oblastvu, v nasprotnem 
primeru pa v kazenskem zavodu. 

Člen 89. 

Odstop od kazenskega postopka, 

(1) V primeru obsodbe se obsodi obdolženec poleg 
kazni na povračilo stroškov in plačilo takse po tarifni 
številki 229 taksne tarife zakona o. taksah. 

(2) V primerih, v katerih po ugotovitvi trošarin-
skega prestopka, toda pred začetim izsledovanjem ob
dolženec izjavi, da hoče brez daljne pravice pritožbe pla
čati celokupni znesek redne trošarine in petkratni zne
sek redne trošarine za kazen kakor tudi takso DO tarifni 
številki 229, in to takoj položi, se sestavi o tem samo 
zapisnik, taksa iz t. št. "229' se nanj prilepi in zapisnik 
s pobrano redno in kazensko trošarino se predloži pri
stojni blagajnici, ôd daljnega izsledovanja in izdaje po
sebne razsodbe pa se odstopi. V teh primerih se izroöi 
trošarinsko blago lastniku takoj na svobodno razpola
ganje. 
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d e n 90. 
Pristojnost za preiskovanje in sojenje. 

(1) Za preiskovanje in sojenje tihotapskih prestop
kov, storjenih z blagom, ki se uvaža od zunaj, bodisi da 
se dogode in ugotovijo pri uvozu, bodisi da se odkrijejo 
pozneje, so pristojne carinarnice. 

(2) Za preiskovanje vseh prestopkov po zakonu o 
državni trošarini, izvzemši prestopke iz odstavka (1) 
tega člena, so pristojni oddelki finančne kontrole, ki 
morajo vse spise o preiskavi dostavljati predpostavljeni 
finančni direkciji v odločitev. 

(3) V primerih, v katerih se kasneje odkrije tiho
tapstvo z blagom, ki se je uvozilo od zunaj, morajo od
delki finančne kontrole najprej izvršiti preiskavo in po
trebna zasliševanja, potem pa spise poslati pristojni ca
rinarnici v izsleditev in razsodbo prestopka. ' 

« Člen 91. 

Pri preiskavi in sojenju trošarinskih prestopkov po
stopa carinarnica po predpisih carinskega zakona. 

Člen 92. 

izvršitev razsodb in odloëb. 
Izvršne razsodbe o trošarinskih prestopkih izvršujie-

jo davčne uprave, pristojne za stanovališče kaznovane 
osebe. AJco je kaznovana oseba izven ozemlja finančne 
direkcije, ki je izdala odločbo, se dostavijo spisi tisti fi
nančni direkciji, na katere ozemlju se nahaja kaznovana 
oseba, s prošnjo, da ona naroči pristojni davčni upravi 
izvršitev odločba 

Člen 93. 

Pritožbe, ' 

(1) Proti vsem odločbam finančne direkcije se pred
loži pritožba ministrstvu za finance v 15 dneh, ki se na 
način, naveden v členu 53. zakona o državni trošarini, 
izroči tisti finančni direkciji, proti koje odločbi se kdo 
pritožuje. Finančna direkcija mora vsako njej izrečeno 
pritožbo poslati ministrstvu za finance v 5 dneh po pre
jemu. 

(2) Na pritožbe proti vsem administrativnim odloč
bam finančnih oblastev mora biti nalepljen kolek iz ta
rifne številke 6 taksne tarife, na pritožbe zoper razsod
be o kaznih pa mora biti nalepljen kolek iz prvega od
stavka tarifne številke 230 taksne tarife. 

Člen 94. 
Zoper odločbe ministrstva za finance je možna tož

ba na državni svet po zakonu o državnem svetu in uprav
nih sodiščih. Na tožbi mora biti nalepljen kolek iz dru
gega odstavka tarifne številke 230 taksene tarife. 

Prekinitev kazenske preiskave. 

Člen 95 
Odločba finančnih direkcij o prekinitvi kazenske 

preiskave ali oprostitve obdolženih oseb za trošarinske 
prestopke, razen tistih iz člena 42., 44. in 45. zakona o. 
državni trošarini in tistih tihotapskih prestopkov, po ka
terih gre za prikratbo državne trošarine v znesku Čez 
3O0-— Din, je izvršna. Ostale odločbe o prekinitvi kazen
skih preiskav ali oprostitvi obdolženih oseb pošljejo fi
nančne direkcije po službeni dolžnosti ministrstvu za fi

nance in šele, ko jih on odobri, postanejo izvršne. Od
ločba o prekinitvi kazenske preiskave se mora dostaviti 
obdolženi osebi in ovadniku,. ako je kak ovadnik. 

Člen 96. 

Razporedne odločbe. 
(1) Z denarjem, dobljenim od plačane kazni po tro

šarinskih prestopkih, naredi finančna direkcija razpored 
po členu 60. zakona o državni trošarini. Razporedba .od
ločbe postane izvršna v desetih dneh po priobčitvi ovad
niku, ako je kak ovadnik. 

(2) Z denarjem, dobljenim od prestopkov iz prvega 
odstavka člena 40. in členov 41., 42., 43., 44. in 45. zakona 
o državni trošarini, se ne more narediti razpored, tem
več se mora v celoti izročiti državni blagajni. 

Člen 97. 

Zastaranje. 
(1) Prestopki, kvalificirani za tihotapske, zastarajo v 

enem letu od izvršitve dejanja, vsi ostali prestopki pa 
zastarajo v treh mesecih, kolikor zanje ne velja zastara
nje po kazenskem zakonu. 

(2) Izvršne odločbe po trošarinskih prestopkih zasta
rajo v enem letu po njihovi izvrsnosti. 

(3) Vsako dejanje oblastva v določenem roku preki
nja zastaranje. 

(4) Zastaranje prestopka, kakor tudi izvršne odloč
be ugotovi pristojna finančna direkcija s svojo odločbo, 
ki jo takoj pošlje ministrstvu za finance v odobrenje,,po 
dobljenem odobrenju pa dalje postopa po obstoječih 
predpisih. 

Člen 98. 

Obnovitev sojenja. 
(1) Po trošarinskih prestopkih obsojeni lahko za

hteva ponovno sojenje, ako so za tako zahtevo dani za
koniti razlogi, in sicer v enem letu po izvrsnosti raz
sodbe. 

(2) Obnovitev sojenja se zahteva pri tistem oblastvu, 
ki je izreklo prvo. razsodbo. 

(3) Obsojeni lahko zahteva obnovitev sojenja: 
a) ako bi mogel dokazati, da so vse listine krive ali 

da so priče krivo pričale ali dale krivo izvedeniško mne
nje in da je razsodba v celoti ali v izvestnem delu zaradi 
njih izrečena na njegovo škodo; 

b) ako dokaže nove činjenice ali dokaze, ki so sami 
po sebi ali v zvezi s prej uporabljenimi zadostni, da ga 
povsem opravičijo, ali da "zasluži mnogo blažjo kazen, ne« 
go je ona, na katero je bil obsojen; 

c) ako nesporno dokaže, da je za ta isti prestopek 
bil že enkrat obsojen. 

(4) Finančna direkcija, ki odloči, da je dana obnovi
tev sojenja, mora pred vsakim daljnim dejanjem svojo 
odločbo dostaviti ministru za finance v odobrenje. Proti 
odločbi finančne dfretkcije, s katero se prosilec odbije 
od zahteve po obnovitvi sojenja, se lahko pritoži na, mi
nistrstvo za finance, proti odločbi ministrstva pa na dr« 
žavni svet. Rok za vložitev pritožbe je isti kakor v pri« 
meru člena 93. ш 94. tega pravilnika. 

Člen 99. ' 

Prehodna določila. 
(Î) Za trošarinske prestopke, za katere BO pristojne 

finančne direkcije, veljajo glede postopka pri izvedbi, 
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sojenju in izvrševanju razsodb obstoječi dohodarstveno-
kazenski predpisi, kjer taki predpisi veljajo, kolikor ni 
drugače odrejeno s predpisi tega pravilnika. 

(2) Na področju Dalmacije se postoma glede postop
ka pri izvedbi in sojenju za trošarinske prestopke, ki 
so s tem pravilnikom določeni, po predpisih kazenskega 
postopka za trošarinske prestopke, kolikor ni drugače 
odrejeno s tem pravilnikom. 

II. P o s e b n i d e l 

Člen 100. 
i 

Trošarina na sladkor. 

(1) Na sladkor, izdelan iz sladkorne pese ali trsa, 
bodisi sirov ali rafiniran, izvzemši tisti sirup, ki se ne 
more uporabiti za hrano ljudem, se pobira po 500-— Din 
od 100 kilogramov (točka 1. čl. 72. zakona o državni tro
šarini). 

(2) Na vse druge vrste sladkorja, ki se morejo upo
rabljati za slajénje, kakor: škrobni sladkor, sladkor iz 
sadja, grozdja, slada in krompirja (dekstroza, levuloza, 
glikoza, maltoza) se pobira po 200-— Din od 100 kilo
gramov, 

(3) Na predmete, izdelane iz sladkorja ali ž njim, 
kakor: bonbone, čokolado, osladkorjeno sadje, marmela
do, kompote in temu slično, razne sokove (od malinja, 
jagod itd.), kondensirano mleko, oslajene moke (nestlovo 
in dr.), alvo, ratluk (in temu slično), slaščice (keksi, 
biskviti, medarski kolači in dr.), oblate (in temu slično) 
itd., ki se uvažajo iz inozemstva, se pobira trošarina po 
stvarno najdeni količini sladkorja, ki ga obsegajo, ako bi 
to uvoznik posebej zahteval. V ta namen odvzame cari
narnica po eden vzorec in to najmanj po 200 gramov za 
trdne predmete, za tekoče pa 500 gramov (v čisti stekle
nici), i n postopa v zmislu člena 1. tega pravilnika. Ca
rinski kemijski laboratorij ugotovi na stroške uvoznika 
stvarno vsebino sladkorja. Ako vsebuje kak predmet obe 
vrsti sladkorja, se pobere trošarina na celokupno koli
čino sladkor ja po stopnji iz odstavka (1) tega člena. V 
vsakem drugem primeru se pobira trošarina na pred
mete, izdelane iz sladkorja ali ž njim, ter uvožene iz 
inozemstva, po tej tabeli: 

Predmet 

1. Vse vrste bonbonov (fondani, karamele, 
dražeji, praline, marcipan itd.) kakor tuđi 
prašek za limonado, pestile itd. . . . . 

2. Čokolada in ostali izdelki kakaoa s slad-
_ korjem (razen čokoladnih bonbonov) . . 
3. Južno osladkorjeno sadje, kakor, tudi vse 

drugo osladkorjeno sadje, korenine, listje 
od rož itd. . . . . . . . . . . . . 

4. S sladkorjem izdelane: marmelade, že-
- leji, kompoti, kutnov sir, žolče, paste itd. 
». S sladkorjem izdelani sokovi (od malinja, 

Jagod itd.) kakor tudi oslajene nealko-
holne pijače (limonade, mleko- mandljev 

' itd.) . . ' . , 
6. Kondensirano mleko, oslajene moke, 

(nestlòva in druga) . • • . . . . , 
7. Alva m ratluk . . . • « . , . . . . . 
8. Slaščice (keksi, biskvit in medarski ko

lači in drugo, oblati, torte, paštete «d., 
iadélane e sladkorjem), > . . . •«•..,, 

leže 
100 

» o 

S « 

•g S 

Oln 

425 

276 

300 

260 

226 

160 
100 

100 

Ako se pa taki predmeti izdelujejo v državi, se na 
nje ne pobira nikaka trošarina, ker je že pobrana na 
sladkor, uporabljen za njihovo izdelavo. 

(4) Za obeleževanje teh trošarinskih predmetov ve
lja, kadar prihajajo iz inozemstva, predpis točke 1. člena 
20. tega pravilnika. 

(5) Vsi ostali predpisi posameznih pokrajin o dr
žavni trošarini na sladkor, ki so sedaj v veljavi, veljajo 
do nadaljne odredbe. 

Člen 101. 

Trošarina na kavo. 

(1) Na kavo se pobira za trošarino 400-— Din od 
100 kilogramov (točka 2. člena 72. zakona o državni tro» 
šarini). 

(2) Ker se kava v državi ne prideluje, velja za do
kaz, da se je na carinarnicah plačala trošarina, deklara
cija in obeležje, omenjen v točki 1. člena 20. tega pra
vilnika. 

Člen 102. 

ћ Trošarina na pivo. 
O trošarini na pivo velja poseben pravilnik številka 

67.300 z dne 12. julija 1929. 

Člen 103. 

Trošarina na vino. 

(1) Na vina se pobira državna trošarina na 100 litrov 
po 100— Din. 

(2) Za vino se smatra samo vino iz grozdja, ki je 
prevrelo. Vinski mošt (zmečkano grozdje) se ne smatra 
za vino in ni zavezano plačilu trošarine dotlej, dokler 
ne mine vretje, najdalje pa do dne 20. novembra. 

(3) Vsa vina, ki imajo več nego 18% alkohola, se 
smatrajo že za špirit in spadajo pod plačilo državne tro
šarine kót alkohol po hektoliterski stopnji. 

(4) Trošarina na vino se plačuje, kadar se pušča vi
no v promet ali potrošnjo, -plača pa jo prejemnik vina. 
S puščanjem vina v promet ali potrošnjo se razumeva 
vsaka odtujitev vina (prodaja, podaritev,' zamenjava in 
slično) s strani vinogradnikov. Za vinogradnika se ema-
tra tista oseba, ki proizvaja vino samo in edino le iz 
vinograda, ki ga obdeluje sam ali s pomočjo dninarjev; 
vse druge osebe pa, izvzemši osebe iz odstavka 21 tega 
člena, ki proizvajajo vino, se smatrajo za proizvajalce. 
Kleti vinogradnikov niso pod nikako trošarinsko 
kontrolo. 

(5) Vinogradnik, ki odtuji vino, mora predložiti svo-. 
jemu pristojnemu oddelku finančne kontrole, ako je od
delek v kraju njegovega «snovanja, v nasprotnem pri
meru pa občini (župnnu, \aškemu glavarju) pismeno i l i 
ustno prijavo z označbo imena in priimka prejemnika 
vina, kraja njegovega stanovanja, vrste in števila posod 
m količine vina, ki jo odtujuje. Ako je občina v kraju, 
kjer je tudi oddelek finančne kontrole, se mora prijava' 
predložiti temu oddelku. 

(6) Ko oddelek finančne kontrole prejme prijavo, 
pregleda pošiljko in ugotovi količino ter izda trošarin
sko izkaznico po obrazcu 4a. Izkaznico izroči prijavnikn 
in ta Jo mora priložiti,k tovornemu listu, oziroma izro
čiti vozniku vina. Ako. je odtujitev prijavljena občini, iz
da izkaznico občina samo na osnovi prijave, za katere 
točnost ßdgQvaxja prijaynik. V izkaznici se mora y yea-
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kem primera Jasno navesti, da se vino prev&.„. nepo
sredno od proizvajalca in da trošarina ni plačana. O iz
danih izkaznicah vodi oddelek finančne kontrole, oziro
ma občina posebno evidenco in po povratku izkaznic 
(odstavek 7) jih prilepi z beležko pod dotičnim odstav
kom. 

(7) Prejemnik vina mora takoj po prejemu izročiti 
izkaznico svojemu pristojnemu oddelku finančne kontro
le in pri pristojni davčni upravi položiti znesek državne 
trošarine. Ako ni davčne uprave v kraju, kjer prejem
nik vina stanuje, se mora trošarina plačati po pošti ali 
po poštni hranilnici. 

Ako se pripelje vino v mestne občine, ki imajo tro-
šarinske "postaje (mestne mitnice), potem prevzamejo 
občinski uslužbenci trošarino po posebni priznanici na 
vse količine vina, ki jih prejmejo osebe, ki niso točilci 
pijač na debelo ali na drobno. Tako pobrane vsote iz
roča občina davčni upravi vsake tri dni in za pravilnost 
obračuna trošarine odgovarja dotični občinski uslužbe
nec, za pobrane vsote pa jamči občina. Prejete izkaznice 
se izroče oddelku finančne kontrole vsak drugi dan, ki j 
še isti dan na prejetih izkaznicah potrdijo prihod vina > 
in jih pošljejo tistemu oddelku (oziroma občini), ki je '. 
izdala izkaznico. Prejem vina po teh izkaznicah, ki jih 
dobi oddelek od občinskih trošarinskih uslužbencev, pro
veri oddelek pri dotični občinski trošarinski upravi. 

(8) Ako se vino prenese od ene osebe drugi osebi 
v istem kraju ali na področju istega oddelka, potem se 
izkaznica, ki jo izda oddelek finančne kontrole prevede 
po beležki o izkaznicah in takoj pobere državna troša
rina, prejemniku vina pa se izda potrdilo o plačani tro
šarini, ki spremlja vino, dočim mora izkaznico, ki jo izda 
občina, prejemnik vina izročiti oddelku finančne kontro
le zaradi proveritve prihoda vina in plačila državne tro
šarine. 

. (9) Ako se vino prevaža od vinogradnika v skladi
šče ali iz skladišča v skladišče, ali se na trgu kupi za 
kako skladišče, se mora postopati po členu 65. tega pra
vilnika. 

(10) Pri prevozu vina se priznava za izgubo, ako je 
kaj izgube, \%%. Za večje izgube plača trošarino po
šiljač. 

(11) O priliki vsakega prenosa vina v količini 10 ali 
več litrov ee mora nositi poleg vina tudi priznanica y 
plačani trošarini, oziroma potrdilo pristojnega oddelka 
finančne kontrole o tem, kolikor se vino ne prevaža z 
izkaznico od vinogradnika kupcu ali v skladišče aH v 
inozemstvo. Ako ni priznanice, oziroma potrdila o pla
čani trošarini, se postopa kakor s tihotapcem. 

(12) Istotako se postavlja pod kontrolo prevoz vin
skega mošta. Vsako količino Čez 25 litrov vinskega mo
šta mora spremljati izkaznica, izdana v zmislu odstavka 
6. tega člena. Za pravilni prevoz vinskega mošta jamči 
pošiljač in, ako mošt ne dospe v kraj namembe v isti 
količini, plača pošiljač redno trošarino na primanjkljaj 
čez 1И % ter po odbitku 10% za gubitek v vretju. 

(13) O priliki vsakega prevoza vina, na katero ni 
plačana trošarina,.jamči za državno trošarino pošiljač, 
dokler vino ne dospe na mesto* namembe. 

(14) Ako pri prevozu vina, na katero ni plačana 
državna trošarina, od vinogradnika kupcu ali v skladišče 
ali iz skladišča v skladišče ali od proizvajalca, oziroma 
iz skladišča do carinarnice, določene za izvoz v inozem
stvo, nastanejo take ovire, da se mora vino pretočiti ali 
prevoz vobče ustavit^ mora to lastnik vina ali voznik 

prijaviti najbližjemu oddelku finančne kontrole, kjer ga 
pa ni, upravnemu ali občinskemu oblastvu. 

(15) Oddelek finančne kontrole, oziroma upravno ali 
občinsko oblastvo sestavi o oviri zapisnik, ki ga priloži 
izkaznici, ki spremlja pošiljko. Ako se ne postopa tako, 
se ne upošteva eventualni primanjkljaj. 

(16) Àko oseba, kateri je poslal vinogradnik vino, 
na katero ni plačana trošarina, noče sprejeti tega vina, 
mora pošiljač o tem obvestiti tisti oddelek finančne kon
trole, kamor je vino poslano, in izjaviti, ali želi, da se 
vino vrne ali da se pošlje in izroči komu drugemu. Po 
tem vrne ta oddelek finančne kontrole spremnico, ki je 
spremljala vino, obenem z vinom v kraj, odkoder je do
šlo, pošiljač pa mora izkaznico izročiti oddelku, oziroma 
županstvu, ki je izkaznico izdalo; ako pa pošiljač želi, da 
se vino pošlje drugam ali izroči kaki drugi osebi v kra
ju, kamor je prispelo z nakaznico, tedaj potrdi oddelek 
na- prejeti izkaznici prejem vina in jo vrne oddelku fi
nančne kontrole (oziroma občini), ki jo je izdalo; za dalj
ni prevoz vina pa mora izdati novo izkaznico.. Oddelek 
finančne kontrole, oziroma županstvo, ki je pošiljaču iz
dalo izkaznico, se mora po prejemu vrnjene izkaznice 
prepričati, da se je vino v resnici vrnilo pošiljaču in da 
ga je prejel in spravil v svojo klet. Vse to se mora pri
pisati k beležki o izdanih izkaznicah. 

(17) Istotako more pošiljač vina to vino, dokler je še 
na potu, odrediti za kako drugo osebo ali za kako skla
dišče vina, o čemer obvesti oddelek finančne kontrole, 
na koje področje je bilo vino poslano. 

Ako se to vino pošlje po pošiljačevi želji na kako 
drugo osebo ! ali za kako skladišče, postopa oddelek fi
nančne kontrole po predhodnem odstavku. 

(18) Ako vinogradnik pripelje vino lastnega proizvo
da na trg zaradi prodaje, mora nositi seboj spremnico 
(obrazec št. 15). Spremnico izdaja pristojna občina (žu
pan, muktar -vaški načelnik). V spremnici mora biti 
naznačeno vinogradnikovo, ime, priimek in kraj stano--
vanja, količina vina, ki jo pelje na prodajo, in da tro
šarina ni plačana. Te spremnice še izdajajo brez takse. 

(19) Kadar se vino na trgu proda, mora kupec to pri
javiti oddelku finančne kontrole, oziroma uslužbencu fi
nančne kontrole na trgu ter takoj plačati trošarino. Ako 
je vino kupljeno za kako skladišče, odpravi oddelek, ozi
roma uslužbenec finančne kontrole vino po predpisu v . 
skladišče. 

(2) Vinogradniki ne plačajo državne trošarine na fi
ato vino, ki ga uporabijo za domačo potrebo. Za domačo 
potrebo se mora razumeti samo tisto vino, ki se potroši 
v vinogradnikovi hiši in brez kakršnegakoli povračila 
s strani potrošnika, kakor tudi vino, ki ga potrošijo kme
tovalci, zaposleoi z obdelovan/jem njegovega zemljišča. 

Ako vinogradnik ne stanuje na področju tiste obči» " 
ne, v kateri je njegov vinograd, mu na prošnjo finančna 
direkcija dovoli prevoz vina iz vinograda domu za do
mačo potrošnjo največ do 200 litrov mesečno. O tem do* 
voljenju dobi vsak vinogradnik posebno knjižico, v ka* 
tero vpisuje kontrolni organ vsak prenos vina iz druge 
občine. 

Ako prenese vinogradnik ob času'trgatve grozdje ali 
vinski mošt iz vinograda v svojo hišo, se nasproti nje« 
mu ne uporablja predpis prednjega odstavka.7 

(21) Za vinogradnike v zmislu odstavka 4. tega členat " 
se smatrajo vinogradniške-zadruge kakor tudi tiste ose
be, ki oddajo svoja .vinogradniška zemljišča na obdelo
vanje drugim osebam .in. njihove kleti v kraju proizvod« 
nje se smatrajo za vinogradniške kleti. Zadrugar ji smejo 
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iz zadružnih"- kleti vzeti brez plačila državne trošarine 
celokupno količino vina, dobljeno od vnesenega groedja 
v zadružno klet. Na zadrugarje, ki stanujejo izven ob
čine, v kateri je zadružna klet, se uporablja predpis 
predhodnega odstavka. 

(22) Vinogradnikom in proizvajalcem, ki trgujejo z 
alkoholnimi tekočinami na debelo in drobno ali točijo te 
tekočine ali se bavijo s predelovanjem alkoholnih pijač, 
se dovoli za domačo potrebno brez plačilaf državne tro
šarine, in sicer: 

Ako j« iterilo rodbinskih članov s hišnimi potil vred, 
ilarlh od 15 (et 

do Štirih Članov . . . , 
čez Stiri do 8 članov . . 
čez 8 članov do 12 članov 
čez 12 članov 

Litrov 
Tine lastnega 

pridelka 
ha leto 

400 
600 
800 

1000 

(23) Vinski mošt (zmečkano grozdje) ni zavezan pla
čilu državne trošarine, toda promet s temi predmeti je 
pod kontrolo po odstavku 12. tega člena. Proizvajalci iz 
odstavka 22. morajo istotako prijaviti oddelku finančne 
kontrole po izvršenem precejenju vina, toda preden pre-
vre, približno količino dobljenega mošta. Kadar vino 
prevre, morajo omenjeni proizvajalci izvršiti pretakanje 
najdalje do dne 81. januarja in prijaviti točno količino 
dobljenega, vina oddelku finančne kontrole, oddelek pa 
proved prijavo in na licu mesta ugotovi količino dobije- ' 
nega vina in vpiše v skladiško knjigo, oziroma v hram-
beno knjigo, kolikor je vina v hrambi, kot zalogo na 
strani vnosa. ; 

(24) Kleti proizvajalcev iz odstavka 22., ki so v vi
nogradu samem, se morajo smatrati za proizvajalčevo 
skladišče in vino v teh kleteh je samo pod kontrolo, pri 
njegovem iznosu pa se postopa po predpisih tega člena. 
Da se smejo imeti te kleti, zato ni potrebno nikako do
voljenje. V te kleti se prepoveduje vnos drugega grozdja 
ali drugega vina razen tistega, ki se pridela v lastniko
vem vinogradu. Za količine vina v teh kleteh se mora 
narediti skladiška knjiga, ki jo vodi uslužbenec finančne 
kontrole, pristojen za nadzorstvo. 

(25) Izjemno od predpisa člena 63. tega pravilnika 
so privatna trošarinska skladišča (hrambe) za vino v 
svobodni upravi lastnika. Za to skladišče vina se vodijo 
skladiške (hrambene) knjige, in sicer vodijo eno knjigo 
lastniki sami in jo hranijo v skladišču samem, drugo 
knjigo pa oddelek finančne kontrole, pristojen za nadzor
stvo skladišča. 

(26) Pri iznosu vina. iz skladišča mora lastnik pri
javiti oddelku finančne kontrole in plačati trošarino na 
količino, ki jo iznese. Priznanico d plačani trošarini 
predloži oddelku finančne kontrole obenem s prijavo. 
Po.vplačilu trošarine iznese lastnik vino in vpiše v svojo 
skladiško knjigo, oddelek finančne kontrole pa vpiše ob 
Prejemu prijave in priznanice v svojo skladiško knjigo, 
*i jo vodi za dotično skladišče. -.. 

(27) Za gubitek vina v skladišču se sme o priliki 
obračuna priznati do 0-5% mesečno. Čez to količino do 
10% letno.plača lastnik samo redno trošarino, ako pa 
letni gubitek preseže 10%, tedaj se mora izvršiti kazen
ska preiskava. -
• ' (28) V zmislu člena 12. zakona o državni trošarini 
odobri: minister za finance obračun radi plačila državne 
trošarine vsem tistim trgovcem z vinom.in točilcem pi

jač, ki bodo imeli privatna trošarinska skladišča. Za za
varovanje državne trošarine na vino, postavljeno v pro- • 
met na osnovi obračunskega plačila, se da garantno pi
smo kakega denarnega zavoda, državni papirji v vred
nosti po borznem kurzu ali vknjižba na nepremičnine 
prizadetega na prvem mestu. < 

(29) Osebe iz prednjega odstavka postavljajo na svo
jih računih, kadar dajejo v promet vino na osnovi ob
računskega plačila, sami potrdilo in ga podpišejo, da je: 
državna trošarina plačana na osnovi obračunskega-pla-> 
čila, in taki računi se morajo smatrati, da so potrjeni od 
kontrolnega organa skladišča. Ako te osebe nimajo ob
računskega plačila, tedaj mora vsako pošiljko vina iz 
skladišča spremljati priznanica o plačani trošarini ali 
potrdilu kontrolnega organa. 

(30) Osebe, ki se bavijo s prodajo ali točenjem vina, 
morajo voditi o tem register v zmislu člena 109., odsta
vek (114) tega pravilnika.. Te registre dostavljajo z vse-, 
mi prilogami oddelki finančne kontrole finančni direkci
ji zaradi pregleda takoj po preteku tromesečja. 

(81) V Dalmaciji se pobira državna trošarina na vi
no samo pri uvozu v zap rte kraje, oziroma zaprta pod-, 
ročja. Kateri kraji in katera področja v Dalmaciji so za-, 
prta, je predpisano v peti pripombi iz točke 4. člena,72., 
zakona o državni trošarini, Ostali kraji niso zavezani 
trošarini na vino. 

(32) Vino, proizvajaho v zaprtem kraju ali na zapr-. 
tem področju v Dalmaciji, ni zavezano trošarini, ako se 
tam tudi potroši. Toda ako se to vino,pošlje v,pokrajine 
izven Dalmacije ali. v ,druge zaprte kraje in: področja 
Dalmacije, se mora,pošiljati s spremnico in trošarino na 
vino.placativkrajunamem.be. . . . .'. ' 

(33) Ako,se vino, preden se da v promet aH pp. 
; trošnjo, v skladišču ali y proizvajalčevi kleü pokvari! 

(skisa), odpiše finančna direkcija na prošnjo prizadetega • 
to količino vina po hrambeni, oziroma skladiški knjigi/ 
Da bi se ugotovilo, ali je vino pokvarjeno, mora usluž
benec finančne kontrole po členu 11. .tega pravilnika 
vzeti dva vzorca in poslati enega carinskemu laborato
riju v analizo, drugega pa obdržati v oddelku. Posode s 
pokvarjenim vinom/mora zapečatiti in označiti, da je y 
njih pokvarjeno vino. 

(34) Ako se vino pokvari (skisa) pri vinogradniku, 
lahko to vino odtuji kot vinski ocet, pri odtujitvi pa se 
postopa po predhodnem odstavku, ako se z okusom ne 
more točno ugotoviti, da je vino skisano. 

(35) Za izvoz vina V inozemstvo, bodisi! čistega ali 
alkoholiziranega, se izplačuje izvozniku po odločbi mini
stra za finance za vsakih 100 litrov po 100-— dinarjev; 
za izvoz vinskega mošta (zmečkanega grozdja) v inozem
stvo, čistega, ne alkoholiziranega in nepojačanega s slad-' 
korjem ter nepomešanega z.vodo, se izplačuje po od
ločbi ministra za finance za vsakih 100 litrov 5Q dinarjev. 

(86) Kdor želi'izvoziti vino, oziroma, vinski mošt v 
inozemstvo, m o r a o tem predložiti pristojnemu oddelku' 
finančne kontrole prijavo v treh izvodih (obrazec št. 5). 
Starešina oddelka in še en uslužbenec postopa po členu 
71. tega pravilnika, pri čemer mora, ako je vino nlkoho-
lizirano, točno ugotoviti količino čistega vina, prijavlje
nega za izvoz, in to jasno označiti v spremnici. 

(37) Ako se izvozi v inozemstvo vino, na katero Je 
trošarina plačana, se mora predložiti nrfiava v štirih iz
vodih in dalje postopati po členu 66., 67. in 68. tega pra
vilnika. '' 

/3.PÌ Za izplačilo vsote iz. odstavka 35. tega člena se 
obrne izvoznik s prošnjo v 60 dneh od dneva izvoza од 
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finančno direkcijo. Prošnji mora priložiti en izvod sprem
nice, potrjen iz izhodne carinarnice, da je vino izvoženo. 
Prošnja se mora kolkovati s 5-— Din. Finančna direkcija 
mora v 6 dneh poslati to prošnjo ministrstvu za finance 
zaradi naloga za izplačilo. Izplačilo se vrši v breme te
kočih dohodkov od državne trošarine. 

(39) Pravica do ugodnosti iz odstavka (36) tega 
člena se doseže samo v primeru, ako se naenkrat izvozi 
najmanj 5000 litrov vina, oziroma vinskega mošta (zme-
čkanega grozdja). 

Trošarina na izvlečke (ekstrakte), esence in eterična 
olja z alkoholom. 

ö e n 104. 
(1) Na izvlečke, esence in eterična olja z alkoholom 

se plačuje brez ozira na njihovo uporabo na 100 kg 
3000-— Din (točka 5. člena 72. zakona o državni tro
šarini). 

Toda ako eo ti predmeti izdelani v državi iz alko
hola, na katerega je državna trošarina plačana, se na 
nje ne pobira nikaka posebna trošarina. 

(2) Na likerje, bodisi oslajene ali ne, ter na absint, 
rum (arak) in konjak (viski) in vse druge alkoholne pi
jače, ki se pod tem imenom uvažajo iz inozemstva ali 
proizvajajo vdržavi, se plačuje državna trošarina samo 
•na alkohol in sladkor, ki bo v teh pijačah (točka 6., čle
na 72. zakona o državni trošarini). 

(3) Da je na te predmete na carinarnici plačana tro
šarina, velja predpis odstavka (1) člena 20. tega. pravil
nika. Ako se ti predmeti proizvajajo v državi v zato ure
jenih, tvornicah in delavnicah, ki stoje pod nadzorstvom 
finančnih.organov, se ne obeležujejo, niti se računi o 
prodaji morajo potrjevati od strani kontrolneea oreana. 

C i l e n a 

Trošarina na električno razsvetljavo. 

(1) Na električno razsvetljavo se pobira trošarina, in 
sicer: 

a) od žarnic po njihovi jakosti, to je po številu nor
malnih sveč, in 

b) od obločnic mesečno po 10-— Din brez ozira, na 
čas, kako dolgo so se v dotičnem mesecu uporabljale. 

(2) Žarnice čez 10 do 32 normalnih sveč plačajo en
krat za vselej 5*— Din, žarnice čez 32 sveč pa plačajo 
istotako enkrat za vselej 0-20 Dinarjev od vsake nor
malne sveče. Na pr, ako una žarnica 50 sveč, se plača 
50X0-20 = 10-—Din. 

(3) Na žarnice čez 16 do 40 vatov se plača trošarina 
enkrat za vselej 5-— Din; čez 40 do 100 vatov enkrat za 
vselej po 0*20 Din za vsak vat, čez 100 vatov pa enkrat 
za vselej po 0*40 Din za vsak vat. 

(4) Občine ne plačujejo trošarine niti na žarnice niti 
na obločnice za razsvetljavo mesta, ako se žarnice na
bavljajo neposredno iz inozemstva ali iz domačih tvornic. 
Teh žarnic ne sme občina nikomur prodajati, niti jih 
uporabljati za druge namene, ker se v nasprotnem ka
znuje uslužbenec, ki to stori, po členu 34. zakona o dr
žavni trošarini. Za to kazen odgovarja (jamči) v vsakem 
primeru občina. 

(6) Da se je na žarnice na carinarnici plačala tro
šarina, velja predpis odstavka (1). člena 20. tega pra-
vünikSi 

(6) Ako bi se v državi orvorora rvormca za Izdelavo 
žarnic, mora proizvajalec urediti tvornico tako, kakor je 
predpisano s tem pravilnikom za ostale tvornice. 

(7) Žarnice se obeležujejo z. dvema trošarinskiima 
trakoma na zavoju žarnice z obeh strani tako, da se 
žarnica ne more vzeti iz zavoja, dokler se ne raztrga 
trošarinski trak. 

(8) vsaka oseba, ki želi uporabiti obločnico za raz
svetljavo, mora to 48 ur pred uporabo pismeno prijaviti 
pristojnemu oddelku finančne kontrole in. pri pristojni 
državni blagajnici na priznanico položiti znesek 10*— Din 
za vsako obločnico. Ta znesek je treba tudi za vsak na-
daljni mesec položiti 48 ur pred začetkom dotičnega me
seca. Ako to opusti, se kaznuje kakor tihotapec. 

(9) Priznanice je treba shraniti in na zahtevan je 
pokazati trošarinski kontroli. Oddelek, finančne kontrole 
vodi o teh oblpčnicah, in plačani, trošarini posebno evi
denco o plačevanju trošarine. 

Člen 106 

Trošarina na plin za razsvetljavo. 
(1) Na plin za razsvetljavo se pobira za državno 

trošarino 0-20 dinarjev od kubičnega metra, brez ozira 
na to, od česa ali odkod se dobiva. Ako gre plin, name
njen za gorivo in pogon motorjev, skozi isti števec, skozi 
katerega gre tudi plin za razsvetljavo, plača tudi tro
šarino. 

(2) Občine ne plačujejo trošarine na plin, potrošen 
edinole za razsvetljavo mesta. 

(3) Plinarne morajo do konca meseca j ki sledi me
secu, v katerem je izvršen obračun s potrošniki plina, 
predložiti pristojnemu oddelku finančne kontrole za po
trošnike plina, ki so zavezani trošarini, spisek, v kate
rem je treba navesti ime, priimek, poklic in.stanovanje 
vsakega potrošnika plina in količino potrošenega plina. 
Za potrošnike, ki niso zavezani trošarini, predloži samo 
poročilo o skupnem znesku kubičnih metrov potroše
nega, plina. V spisku potrošnikov plina, zavezanih troša
rini, mora razen tega pristojna državna blagajna potrditi^ 
da je na' celokupno količino potrošenega plina plačana 
državna trošarina. Občine morajo v primeru odstavka (2) 
tega člena še tudi posebej predložiti poročilo o potrošnji 
plina za razsvetljavo mesta. Ako plinarne ne postopajo 
po predpisu te točke, se kaznujejo kakor tihotapci po 
členu 34. zakona o državni trošarini. 

(4) Spiske, oziroma poročila primerja starešina od
delka finančne kontrole s knjigami plinarne, ki mora 
dopustiti njih pregled, in odredi, da še s poskusi na 
slepo primerjajo z računi, ki so jih dobili potrošniki 
plina od plinarne. Potrošniki plina morajo te račune v 
ta namen hraniti tri mesece in jih vedno pokazati na 
zahtevo kontrolnega organa. Ako potrošnik tega ne. bi 
storil, se kaznuje prvikrat z 20#— ГЈиц v vsakem ponov
nem primera pa s 50*— Din. 

Člen 107. 

Trošarina na špirit (alkohol} 
(1) Na alkohol (špirit) se plača, in sicer. 
a) proizvajam v kmetijskih tvoratieah špirita p« 

hektolitrski stopnji 20-— Din, 
b) proizvajan v industrijskih tvornicah špirita po 

hektolitrski stopnji 23-^ Dia. C ôöka 8. člena 72. zakona 
0 državni trošarini^ 

•J 
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Na špirit prodan iz privatnih trošarinskih skladišč, 
se pobira trošarina po tem, odkod izvira, ali iz industrij
ske ali kmetijske tvornice špirita. Zaradi tega se v 
skladiški knjigi vpisujejo na strani vnosa in iznosa po
sebej količine špirita, ki izvirajo iz kmetijskih tvörnic 
špirita, posebej pa tiste količine, ki izvirajo iz industrij
skih tvornic špirita. 

Prav tako se plačuje trošarina po izvoru špirita tudi 
na tisti špirit, ki se je v industrijske tvornice ali rafine
rije špirita vnesel iz kmetijskih tvornic v sirovem stanju 
z namenom rafiniranja in nadaljné prodaje. Kontrolni 
organ industrijske tvornice ali rafinerije špirita mora v 
računa prejema in izdatka ločeno vpisovati vse količine 
špirita, vnesene iz kmetijskih tvornic špirita. > 

Na špirit, uvožen iz inozemstva, se plačuje trošarina 
po hektolitrski stopnji 231— Din. 

(2) Na predmete, izdelane iz alkohola ali ž njim, 
kakor so: parfimerije in kozmetični preparati, aroma
tične esence, 'preparati zdravil itd. se pobira trošarina 
po količini špirita, ki ga. vsebujejo, kolikor se ni že po
brala; trošarina na uporabljeni špirit. Ob uvozu teh pred-

. metov iz inozemstva se pobira tudi trošarina po stvarno 
dognani jakosti, ako bi to uvoznik posebej zahteval (ra
zen primera iz odstavka (1) člena 104. tega pravilnika). 
"Y :ta namen odvzame,carinarnica po en vzorec, in sicer 
najmanj 0-7 litra in postopa v zmislu člena 11. tega pra
vilnika. Carinski kemijski laboratorij ugotovi na stroške 
uvoznika količino alkohola, ki se je uporabila za izde-
layo predmeta. — V vsakem drugem primeru se pobira 
•trošarina na preparate zdravil, ki ne vsebujejo več nego 

.15% alkohola na 100: litrov 345-— Din. Preparati zdravil, 
k t vsebujejo več alkohola nego 15%, plačajo 23*— D.in 
od hektolitrske stopnje,: kakor n. prim, mravljina rkafra, 
gorčica, morske redkve in nearomatični milni špirit,, kar-
melitski in meliski špirit, romerhauserjeva esenca (oče
sna: esenca); kisovleva, in augsburška življenska esenca, 
nadalje alatris kordial, bioferin, bioforin, bromidia, be-
ringirski .kronski špirit, hidropsesenca itd. Jakost alko
hola in špirituoznih tekočin, ki niso osla jen e in ki se 
uvažajo iz inozemstva v sodih ali: v drugih večjih poso
dah, seugotavlja z alkoholometrom. Ako so pašprituozne 
tekočine oslajene,. oziroma ako se njihova jakost ne more 
ugotoviti, z alkpholometrom ali ako se uvažajo v stekle
nicah ali, sličnih.; manjših posodahj se ;°mljejo, kolikor 
ni upravičenega suma, da je jakost ve^a, za te Špiritu-

, ozne tekočine, sledeče jakosti: . . 

a) za melisni alkohol (melisovec) 90 stop., 
• b) :za francosko žganje (Franzbrantwein) 80 stop., 

-,r ( c): r,um inarak 75 stop,, . :, 
. č), viski, absint in konjak 60 stop., ' - . : '•/ 

, .,,d) žganje od črešenj 55 stop., ,« 
e) likerje^ druge osla jene špirituozne tekočine, pre

parate zdravil, ki imajo čez 15% alkohola, 50 stop. in 
' ; f) medicinska vina, ki imajo čez 18% alkohola, 

S O i s t o p . - . •'.•• : i ; • •• ; ' . •<••.•••• , - i ; . : 

Toda- àko uvoznik posebej zahteva, se lahko na •nje
gove stroške ugotovi stvarna jakost ali pri najbližjem 
oddelku finančne kontrole adi v carinskem kemijskem 
laboratoriju.. 
> '"• (8) Za knietijske; tvoTnice špirita se. smatrajo, tiste 
tvornice .špirita, ki: predelujejo v Spirit v prvi vrsti kme-
•tij&ke proizvode' s svojega lastnega ali zadružnega гет-
Ijiščai, Dobljeni žganjareki • ostanki pa se, uporabljajo za 
•htaido Jaštne' živine ali živine zadružnikov. Uporabljati 
«idbjjeae • ostankö ea drugenamene je prepoteUaao m \ 

ima za posledico izgubo копИт^егИа 1n. Vnr-tiiVrega 
značaja. 

(4) Glavni pogoj za zna.aj'kmetijske tvornice špi
rita je reja živine, kar služi • tudi za osnovo ugotovitve 
letnega kontingenta vsake posamezne kmetijske tvorni
ce. Pri ugotavljanju kontingenta se mora vedno računati, 
da se mora za vsak hektoliter čistega alkohola dnevne 
proizvodnje lastnik obvezati, da bo redil za čas 5 mese-

-cev 15 volov ali krav, ali 30 konj aH .75 svinj al! 150 ovac 
ali 30 juncev, oziroma telet. Ako pa mora kak lastnik 
rediti živino za čas 10 mesecev, potem se preje nave
deno število živine zmanjša na polovico. Na pr. določeni 
letni kontingent je' 600 hektolitrov čistega alkohola, te
daj mora lastnik' rediti, ako redi živino pet mesecev, 
60 volov ali krav ali 120 konj, ali 120 juncev, oziroma 
telet ali 300 svinj aH 600 ovac.: : 

(5)' Za vsako obstoječo kmetijsko tvornico špirita se 
določa, počenši od proizvajalne dobe za Jèto 1929./1930. 
letni kontingent 600 hektolitrov Čistega alkohola, kateri 
kontingent ostane za te tvornice stalen, kolikor izpolnju
jejo predpisane pogoje. * 

(6) V teku proizvajalne dòbe leta 1929./30. mora vsa
ka kmetijska tvornica špirita,dokazati, da redf osnovne
mu, eventualno, pribavljeneinu kontingentu odgovarja
joče število živine, v nasprotnem primeru se kontingent 
za proizvajalno dobo. za 1929./3Ö. sorazmerno zmanjša ali 
povsem ukine.. V; ta namen mora vsaka izmed obstoječih 
kmetijskih tvornic špirita najdalje do dne 15. avg. 1930., 
v bodoče pa vsako leto do dne 15. avgusta predložiti pri« 
jav.o pristojni finanči direkciji^ koliko živine redi. Fi
nančna direkcija, dostavi poizračunanju, ali je lastnik 
prijavil''.zadostno število živine po svojem osnovnem in 
eventualno pribavljenem kontingentu, kontrolnemu; .or
ganu število'prijavljene, živine z naredbo, da strogo kon
trolira, ali se navedeno število živine v resnici redi. .'7 
teku proizvajalne dobe se sme trpeti primanjkljaj v ži
vini 5% nasproti predpisanemu številu. 

Kdor bi ne redil ustrezajočega. števila živine v. za
četku proizvajalne dobe ali kdor to. število zmanjša v te
ku proizvajalne dobe, toda preje,-nego izčrpa osnovni in 
eventualno pribavljeni kontingent, 'temu se zmanjša 
osnovni in pribavljeni kontingent za dotično proizvajalno 
dobo ter se o tem obvesti ministrstvo financ. 

(7) Qstanek skupnega kontingenta,.določenega za 
kmetijske,tvornice špirita do 30.000 hektolitrov čistega 
.alkohola, k;akor tudi .eventualno količine, . dobljene z 
.zmanjšanjem, in odvzetjem kontingenta obstoječim, kme
tijskim tvornicam špirita ali zaradi n edeJo van ja kmetij-
skih tvornic, zadrži,, minister,.za finance in ga razdeli, 
kakor sledi: 

1.,̂  določi Contingente, novoosnovanim kmetijekim 
tvornicam špirita y Srbiji,, prnj gori, Dalmaciji in Slo
veniji; . : .. ', 4 ; , . . •.•,..''.;•...•.: 

2. dotika že obstoječe kmetijske; tvornice Špirita, ako 
dokažejo,,da jim:je .za. prebrano živine potrebno izvestno 
povišanje kontingenta^ ;ki ga imajo. • 
•'••} , (8) Količino oež'30.000 hektolitrov Čistega alkohola 
ki je določena za potrošnjo v državi, razdeli minieter za 
finance med obstoječe industrijske -tvornice Spirita, ozi
raje se t na vse potrebne elemente. Bawîélitev kontin
genta, med industri jeke tvornice špirita se mòra ióvrSiti 
že.za proizvajalno,döbo. 1Ö29./3Q., najdalje/pa dò dne 15; 
avgusta 1929. in ta razdelitev ostane v veljavi za véako 
pwkvajatoo^oiWiido, vštete :4obe 1938/39, : -; 
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(9) Alko potrošnja v državi v eni proizvajalni dobi 
preseže tisto količino, ki je vzeta za osnovo pri kontin-
gentiranju industrijskih tvornic, odredi minister za fi
nance potrebno povišanje proizvodov za to dobo in ga 
razdeli med industrijske tvornice v sorazmerju osnov
nega kontingenta. 

(10) Dobljeni kontingent sme vsaka industrijska 
tvornica odtujiti s tem pogojem, da se odreče nadaljne-
mu delu in vrne koncesijo. 

(11) Proizvajanje špirita iz melase je dovoljeno odi
nole v industrijskih tvornicah špirita, od škrobnih ma
terij pa se sme proizvajati špirit tudi v kmetijskih tvor
nicah. Kadar želijo industrijske tvornice špirita nabaviti 
melaso, niso dolžne zato prositi za nikako dovoljenje. 
Toda tvornice sladkorja, oziroma carinarnice morajo o 
vsaki prodaji ali uvozu melase za ta namen predložiti 
prijavo nadzornemu organu, oziroma obvestiti pristojni 
oddelek finančne kontrole in naznačiti, koliko melase so 
komu prodale,'oziroma carinile. Te prijave dostavi nad
zorni organ tvornice sladkorja takoj pristojnemu organu 
tvornice špirita. 

(12) Proizvajalci špirita, ki izvozijo v inozemstvo iz 
evoje tvornice ali iz svojega privatnega trošarinskega 
skladilča za špirit naenkrat najmanj 500 hektolitrskih 
•stopenj špirita, dosežejo pravico, da smejo isto količino, 
•kolikor so je izvozili v inozemstvo, dati v promet.v drža-
'vi z znižanjem ugotovljene trošarinske stopnje za 4 Din 
od vsake hektolitrske stopnje. Postopek za izvoz špirita 
je predpisan v navodilih za izvoz špirita v inozemstvo s 
pravico do ugodnosti. 

(13) Za pojačenje vina, namenjenega za izvoz v ino
zemstvo, se sme nabaviti špirit brez plačila državne tro
šarine samo od tvornic špirita. Odprava in prejem tega 
Spirita se mora vršiti po predpisih v zakonu in pravil
nikih o davku na špirit. Prav tako se mora mešanje špi
rita z vinom in odprava vršiti po zato obstoječih pred
pisih. 

(14) Kdor izvozi v inozemstvo naenkrat najmanj 200 
hektolitrskih stopenj špirita, pomešanega z vinom, mu 
izplača po izvršenem izvozu tista tvornica špirita, od 
ikatere je špirit nabavljen, po 4 Din za vsako izvoženo 

^•hektolitrsko stopnjo, ta tvornica pa doseže pravico do 
ugodnosti iz odstavka (12) tega člena za ta izvoženi 
6pirit. 

(16) Pri odpravi vina, pomešanega s špiritom, v 
inozemstvo predloži izvoznik predpisano prijavo v štirih 
izvodih in pristojni starešina oddelka finančne kontrole 
izda spremnice v istem številu. V spremnici mora točno 
naznačiti količino čistega vina in količino špirita, ki se 
izvozi, kakor tudi od katere tvornice je špirit nabavljen. 

(16) Po izvršenem izvozu dobi izvoznik dve od iz
hodne carinarnice potrjeni spremnici za izvoženo koli
čino vina e špiritom in izroči eno tvornici špirita, od 
ikatere je špirit nabavljen, tvornica pa je dolžna mu takoj 
izplačati po 4 Din za vsako izvoženo hektolitrsko stopnjo 
špirita. Tvorničar dokaže s to spremnico svojo pravico 
do ugodnosti iz odstavka (12) tega člena. Drugo sprem
nico uporabi izvoznik za ugodnost iz člena 103. "tega pra
vilnika. 

(17) Sirovega špirita, ki se proizvaja v kmetijskih 
tvornicah špirita, počenši od dne 1. septembra 1929., ne 
morejo rafinirati te tvornice, nego se mora odstopiti in
dustrijskim tvornicam in rafinerijam špirita po tržni 
eeni zaradi rafiniranja in radi nadaljne prodaje. Katere 
rafinerije m. tvornice sjadrjia in вр. Ш&ет ОДцсн ВВД-

vzemajo ta sirovi špirit, odredi minister za finance za 
vsako proizvajalno dobo. Sirovi špirit pa smejo kmetij
ske tvornice prodati neposredno za industrijske namene 
in za denaturiranje z občim in specialnim sredstvom za 
denaturiranje. 

(18) Glede sredstva za obče denaturiranje špirita 
velja pravilnik o uporabi novega sredstva za obče dena
turiranje špirita z dne 29. junija 1925., štev. 44.507. 

(19) Ostali predpisi posameznih zakonov o državni 
trošarini na alkohol veljajo do nadaljne naredbe. 

(20) Za Srbijo in Črno goro veljajo predpisi, ki ve
ljajo v Hrvatski in Slavoniji. 

(21) Posode, v katerih je špirit, na katerega se je 
plačala trošarina, se ne obeležujejo. 

Člen 108. 

Trošarina na đroži. 
(1) Na droži, proizvajane v tvornicah droži, bodisi da 

se proizvajajo poleg kakega drugega izdelka ali droži 
same, se plača za vsak kilogram 41— Din; trošarina se 
plača pri iznosu droži iz tvornice. Na uvožene droži iz ino-
zemstva se plača trošarina po tej stopnji pri uvozu na 
carinarnici. 

(2) Prepoveduje se povišati ceno drožem v-prodaji 
na debelo, to je od strani proizvajalcev nasproti tisti 
ceni, ki je bila pred 15. aprilom 1929. Ako pa iz-
vestna tvornica droži vendar poviša cene drožem, se 
mora v istem znesku povišati tudi trošarinska stopnja 
na te količine droži. Kontrolni organi morajo pri overo-
vanju računov vedno paziti na označene cene v računu 
in, čim zapazijo izvestno povišanje cen, sestavijo o tem 
zapisnik, v katerega uvrstijo količino droži in za koliko 
je cena povišana, ter to dostavijo neposredno finančni 
direkciji. Finančna direkcija odredi plačilo razlike tro
šarine. Za omotavanje,, odpravo in poštnino sme minister 
za finance dovoliti tvornicam, da smejo računati največ 
do 3 Din za vsak kilogram, kar se ne smatra za povi
šanje cen. 

(3) Količina proizvajanih droži se mora ugotoviti, 
kadar se vzamejo droži iz stiskalnice. Proizvod se mora 
meriti v navzočnosti kontrolnega organa na žigosani, teht
nici, ki jo morajo imeti proizvajalci v tvornici. 

(4) Tako ugotovljena količina proizvajanih droži od 
vsakega posameznega udroženja sirovin se mora vpisati 
v proizvajalni register v posebnem stolpcu, ki se v raz-
predelku »Pripomba«: otvori za ta namen. 

(5) Poleg proizvajalnega registra se ustanovi v tvor
nicah droži tudi posebna beležka o proizvajanju in dajanju 
droži v promet. V to beležko se тота na levo stran vpi
sovati proizvod droži od vsakega udroženja z naznačbo, 
pod katerim odstavkom proizvajalnega registra je proiz
vod naznačen, na desno stran pa se mora vpisati vsako
dnevni iznos droži iz tvornice v količini paketov po pol 
kilograma. Ta beležka se'mora koncem meseca-skleniti 
in priložiti mesečnemu računu tvornice droži in špirita, 
ko se rezultat sklepa prenese v beležko za naslednji 
mesec. 

(6) Droži se smejo dajati v promet k tvornice samo 
v paketih po % kilograma. Paketi se morajo obeležiti s 
trošarinskim trakom, na katerega pride beseda, določe
na kot označba dotične tvornice in številka kreditne bo
lele, oziroma delovodnega zapisnika, pod katero je'pri
java izročena. Na papirju, v katerega ee droži zavijejo) 
шевд ШХ tëimkm siete Ш& aerata in 8цаа feocatee 
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tako, da se da Jasno precitati. Kontrolni organ mora vo
diti posebno beležko o porabi trošarinskih trakov za obe-' 

•Ježevanje droži, ki se mora vedno ujemati po številu 
" porabljenih trakov s količino iznešenih droži, računaje 
po paketih s У2 kilograma. 

(7) Izjemno od predpisa prednje točke je dovoljen 
prevoz droži v sodih iz ene tvornice droži v drugo tudi 
brez plačila državne trošarine, toda ta prevoz se mora 

"izvršiti s spremnico, kakor prevoz trošarinskega blaga v 
skladišče. Tvornica, ki prejme droži, se zadolži v beležki 
o proizvajanju in dajanju v promet s tisto količino droži, 
kolikor ona od prejete količine iz druge tvornice proiz
vede in pripravi za prodajo. Merjenje proizvodov se mo
ra izvršiti po odstavku (3) tega člena. Za državno tro-

_ Sarino odgovarja pošiljač do prejema na kraju namemtoe. 
(8) Ako se droži v tvornici pokvarijo pred iznosom, 

ugotovi to kontrolni organ v navzočnosti lastnika tvor
nice ali njegovega poslovodje v zapisniku in uniči po-

. kvarjene droži. Zapisnik se mora priložiti k beležki o 
• proizvodnji in dajanju droži v promet kot opravičilo, 
uničena količina pa vpisati v beležki na strani iznosa. 

V primeru, določenem v odstavku (6) člena 36. tega 
pravilnika, se postopa po dotičnih predpisih. 

(9) Ako se pa droži pokvarijo potem, ko so se dale 
v promet, in se pokvarjene vrnejo v tvornico, se uničijo 
na način iz prednjega odstavka in 'zapisnik o uničenju 
se izroči proizvajalcu, na čigar osnovi more proizvajalec 
zahtevati povračilo plačane trošarine. 

(10) Izjemno od obstoječih predpisov železniške in 
poštne postaje ne obveščajo; oddelkov finančne kontrole 
o prevoženih količinah droži, temveč jih morajo takoj, 

• po dospetju izročati prejemnikom. 
(11) O prodaji droži na drobno ni kontrole pro

dajne e n e . ' . 
Člen 109. 

Trošarina na žganje. 
(1) Na žganje se plača za trošarino po 14-— dinar

jev' od ene hektolitrske stopnje (točka 11. člena 72. zako
na o državni trošarini). 

(2) Na žganje, ki se uvozi iz inozemstva, se plača 
' poleg carine tudi Še trošarino 14-— Din od hektolitrske 
stopnje. 

(3) Za žganje se smatra destilat tropin od sadja s 
-koščico ali z enim ali več semenskimi zrni ali katerega 

J plod je jagoda od vina, vinskega mošta (zmečkanega 
grozdja), vinskih tropin (tropine od grozdja); od kore
nin (razen sladkorne pese), od din j , buč in vode, po
mešane z medom. 

(4) Kuhanje žganja iz drugih razen v prednji 
točki omenjenih stvari, posebno pa iz škrobnih ma
terij (koruze, žita, fižola, krompirja) celuloze, sladke 
repe (repja, topinambura), sladkorne pese, melase in 
odpadkov pri fabrikaciji sladkorja ali piva je prepove-

.dano. Iz teh stvari se sme proizvajati alkohol (špirit) 
öamo'v tvornicah špirita. 

(5) Trošarimi na, žganje se plača o priliki, ko se 
žganje da v promet in potrošnjo, in sicer: 

a) na žganje, proizvajano iz lastnih proizvodov in z 
lastnega zemljišča plača trošarino samo tista oseba, ki 
kupi to žganje od proizvajalca ali ga dobi na katerikoli 
drugi osnovi (podaritev, mlevnina, posojilo itd.); 

b) na žganje, proizvajano za domačo uporabo od 
kupljenih ali na katerikoli osnovi (podaritev, posojilo), 
dobljenih sirovin (stvari), plača trošarino proizvajalec 
аадао tedaj, каДаг to žganje рхеДа дЦ iz. каДаг_е£дкаД 

razloga (podaritev, mlevnina, posojilo itd.) odstopi drugi 
osebi. Te osebe morejo kupiti sirovine za proizvajanje 
žganja za domačo potrebo, kakor sledi: 

do 5 članov rodbine 1000 kg, čez 5 članov do 10 
članov rodbine 1600 kg, 

čez 10 članov rodbine 2000 kg. 
Samo rodbinski člani, starejši od 18 let, se smejo 

računati v sprednje število rodbinskih članov, ki imajo 
pravico do žganja brez plačane trošarine. Vse osebe, ki 
bi kupile več sirovin in jih udrožile, morajo proizvajati 
žganje po predpisu tega odstavka pod c). 

Na ta način plača trošarino na žganje tudi proizva
jalec iz tega odstavka pod a), ako proizvaja žganje razen 
iz tvarin ilastaega pridelka, tudi še iz kupljenih ali na 
katerikoli način dobljenih stvari, kolikor to dela redno 
vsako leto v spekulativni nameri. 

c) Osebe, ki kuhajo žganje iz kupljenih stvari ali iz 
kupljenih stvari in iz sirovin lastnega pridelka (brez 
ozira, ali se kuhajo te stvari pomešano, zaporedoma ali 
ločeno) zaradi trgovine, smejo proizvajati samo s pomočjo 
uporabe kontrolnega aparata, predpisanega za tvornice 
špirita ali zbiralne posode. 

• (6) Stroške za nabavo, postavitev in popravo teh 
aparatov nosi podjetnik. 

(7) Osebam iz odstavka (5) pod c) tega člena je 
prepovedano dajati kuhati žganje pod tujim imenom in 
za svoj račun. Kdor nasprotno postopa, se smatra, da 
je to žganje kupil in mora takoj plačati trošarino brez 
ozira na to, kdaj bo dal žganje v promet in potrošnjo. 

(8) Lastnikom sirovin (stvari) za proizvajanje žganja 
z lastnega zemljišča, ki izvršujejo trgovino z alkohol
nimi tekočinami na debelo ali točijo te tekočine ali se 
bavijo s predelovanjem alkoholnih pijač, se dovoli za 
domačo potrebo brez plačila državne trošarine v enem 
letu, t. j . od dne 1. septembra do dne 31. avgusta nasled
njega leta po številu rodbinskih članov in hišnih poslov, 
starejših od 18 let, naslednje količine žganja: 

do 5 članov 25 hektolitrskih stopenj alkohola; 
čez 5 člaftov do 10 članov 50 hektolitrskih stopenj 

alkohola. 
(9) Kdor se želi poslužiti ugodnosti iz prednjega 

odstavka, mora to vsako leto do dne 15. avgusta prijaviti 
občinskemu poglavarstvu (županstvu), kjer pa ni organi
ziranih občinskih oblastev, vaškemu starešini (rihtarju, 
muktarju). 

(10) Županstvo (poglavarstvo), oziroma vaški stare
šina mora o teh osebah sestaviti spisek po obrazcu šte
vilka 12 in ga poslati pristojnemu oddelku finančne kon
trole najdalje do dne 20. avgusta. 

Oddelek finančne kontrole pregleda spisek in vpiše, 
ako je vse v redu, koliko hektolitrskih stopenj alkohola 
se dovoli vsaki osebi brez plačila državne trošarine, na 
kraju, določenem zato, in v kuponu; potem odreže ku
pon in proti potrdilu prejema ga dostavi osebi, na ka
tero se glasi s tem, da ga preloži registru (odstavek 
118), spisek pa obdrži v svojem arhivu zaradi kontrole. 

(11) Prijave, s katerimi se zahteva žganje za do
mačo potrebo, vložene po 15. avgustu, se ne vpošte-
vajo. Osebam, ki začnejo izvrševati trgovino z alko
holnimi tekočinami itd. po 15. dnevu avgusta, se dovoli 
tudi količina žganja brez plačila trošarine za domačo 
potrebo, ako predložijo to prijavo v 48 urah po začetem 
vrešnju trgovine, toda sorazmerno številu mesecev, ki 
jim še ostanejo v istem letu (od 1. dne septembra do 
31. dne avgusta naslednjega leta). Na pr. nekdo začne 
trgosinQ.a ајкј&рЈУсцдц tekp&nanji ЈјЦ dne januarja ter. 
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ima tri rodbinske člane, stare čez 18 let, in zahteva, da 
se mu določi količina žganja, kuhanega iz lastnih pri
delkov za domačo uporabo brez plačila trošarine. Ker 
preostaja do 31. dne avgusta samo še 7 polnih mesecev 
(začeti mesec se ne računa), se mu določi še: 

25 : 12 = 2-08 X ? = 14-56 
ali okroglo 15 hektolitrskih stopenj alkohola 

(12) Prozivajalci žganja iz stvari lastnega pridelka, 
navedeni v odstavku (5) pod a), ki želijo izvestne koli
čine tega žganja prodati, podariti ali na katerikoli drug 
način odtujiti, morajo o tem predložiti prijavo v dveh 
izvodih. 

(13) Ako taka oseba prodaja (daruje ali na kakšen-
koli način odtujuje) žganje lastnega izdelka v količini 
čez 5 litrov v svoji hiši kupcu, prejemniku darila ali 
drugi osebi, ki je prišla kupovat, mora predložiti va
škemu starešini (rihtarju, muktarju) prijavo v dveh 
izvodih z označbo imena in stanovališča kupca in vrste, 
količine in jakosti žganja, ki ga prodaja. 

Ako taka oseba v pokrajinah, kjer je žganje sedaj 
prvikrat postalo trošarinski predmet, prodaja (daruje 
ali na katerikoli način odtujuje) žganje lastnega izdelka 
v količini čez 10 litrov v svoji hiši kupcu (prejemniku 
darila ali drugi osebi), ki je došel kupovat, mora pred
ložiti vaškemu starešini (županu, rihtarju, muktarju) 
ustno ali pismeno prijavo z označbo imena in stano
vanja kupca in vrste, količine in jakosti žganja, ki ga 
prodaja (pošilja). Prijava se vloži takoj ali najdalje v 

'8 dneh. 
(14) Prav tako mora tudi kupec (prejemnik darila 

ali druga oseba) za te količine žganja vložiti prijavo v 
dveh izvodih vaškemu starešini z označbo imena in sta
novališča prodajalca in vrste, količine in jakosti žganja, 
ki ga kupi. Obe ti prijavi, ki se vložita na enem obrazcu 
številka 13, potrdi vaški starešina in ju izroči- kupcu, 
ki jih nese pristojnemu oddelku finančne kontrole. 

Prav tako mora tudi kupec v pokrajinah, kjer je 
sedaj žganje prvikrat postalo itrošarinski predmet, (pre
jemnik darila ali druga oseba) za te kaličine žganja 
vložiti ustno ali pismeno prijavo vaškemu starešini z 
označbo imena in stanovališča prodajalca ter vrste, ko
ličine in jakosti žganja, ki ga kupi. Obe ti prijavi, ki se, 
ako sta piemeni, vložita na enem obrazcu štev. 13, po
trdi vaški starešina in ju izroči kupcu, ako sta ustni, jih 
vaški starešina v obliki pisma potrdi in izroči zopet 
kupcu, ki jih nese pristojnemu oddelku finančne 
kontrole. 

(15) Oddelek finančne kontrole izračuna (na osnovi 
prijavljene količine in po odstavku (20) vzete jakosti 
žganja; ako je pa bivališče prodajalca in sedež oddelka 
finančne kontrole v istem kraju, na osnovi uradno ugo
tovljene količine in jakosti žganja) znesek trošarine, ki 
jo mora kupec takoj plačati tako, kakor je razloženo v 
odstavku (94) tega člena, ako pa ni v tem kraju nobene 
od navedenih vrst y odstavku (94) tega člena, potem 
tako, kakor je razloženo v odstavku (2) člena 16. tega 
pravilnika, pri občinskem oblastvu. 

(16) Ako jè prodajalec žganja v kraju sedeža od
delka finančne kontrole, pošlje starešina oddelka enega 
organa, da premeri količino in jakost žganja ha licu 
mesta. Po vplačilu trošarine izda oddelek finančne kon
trole kupcu na kupljeno žganje spremnico po obrazcu 
štev. 14 in šele tedaj sme kupec sprejeti: kupljeno žga
nje od prodajalca. Spremnica služi kupcu za priznanico 
o plačani trošarini. Té-prijave in spremnice niso zave
zane plačilu takse. Toda ako y kraju bivališča groda-

jalca žganja ni oddelka finančne kontrole, pa se prodaja 
(daruje itd.) količina žganja do 5 litrov, ter v pokraji
nah, kjer je žganje sedaj prvikrat postalo trošarinski 
predmet, do 10 litrov, se vložijo prijave iz odstavka 13. 
in 14. županstvu (občinskemu poglavarstvu), ako je v 
istem kraju, v vsakem drugem primeru pa vaškemu 
starešini (rihtarju, muktarju). Pristojni oddelek finan
čne kontrole dâ v ta namen vsakemu županstvu (občin
skemu poglavarstvu) in vaškemu starešini (rihtarju, 
muktarju), ki so izven sedeža oddelka, po eno poverr 
jeno knjigo spremnic, Županstvo (občinsko poglavar
stvo), oziroma vaški starešina obračuna, kadar prejme 
tako prijavo o prodaji žganja d'o 5, oziroma 10 litrov, 
znesek trošarine na osnovi prijavljene količine, računaje 
jakost žganja po odstavku (20), ako prodajalec ne prir 
javi večje jakosti, in pobere trošarino, prodajalcu pa 
izda spremnico na način iz sprednjega odstavka. O; po
brani trošarini na količine žganja do 5, oziroma 10 litrov 
vodi županstvo (občinsko poglavarstvo) oziroma vaški 
starešina spisek, ki ga sklene vsakih 8 dni in hkratu z 
novcem in s knjigo.spremnic pošlje pristojnemu oddelku 
finančne kontrole. Oddelek finančne kontrole mu pre-' 
gleda spisek in knjigo spremnic in,: ako najde, da je 
v. redu, pošlje spisek z novcem pristojni davčni upravi, 
knjigo spremnic pa vrne še isti dan županstvu (občin
skemu poglavarstvu), oziroma vaškemu starešini, ko 
potrdi na zadnji kopiji izdane spremnice* .da je pregle
dal in našel v redu spremnice, kakor tudi, da je, in 
kolik znesek denarja je prejel. Ako oddelek finančne 
kontrole najde, da trošarina ni dobro izračunana, za
hteva od županstva (občinskega poglavarstva), oziroma 
vaškega starešine, da naknadno pobere . in pošlje raz
liko trošrine. Organi finančne; kontrole pouče, določe
nega organa županstva (občinskega poglavarstva), ozir 
roma vaškega starešine, kako je treba obračunati in jih o 
vsaki priliki navajajo na pravilno obračunavanje troša
rine in izdajanje spremnic. Županstvo (občinsko pogla
varstvo), oziroma vaški starešina, dobi za nagrado 1%> 
od nabrane vsote trošarine, izvzemši primer iz tretjega 
odstavka člena 79. zakona o državni trošarini. 

(17) Osebe, ki skuhajo žganje iz lastnih sirovin in 
z lastnega zemljišča in želijo te količine žganja prodati 
na trgu, morajo vzeti od občinske uprave (muktarja, 
rihtarja) spremnico, po obrazcu, štev. 15. To spremnico 
izdaja občinska, uprava na zahtevanje prizadete osebe 
na celo količino njenega proizvoda in služi mu za celi 
čas, dokler ne izčrpa s prodajo jv spremnici označene 
količine. Pri prodaji posameznih količin mora kontrolni 
organ, kateremu je prodaja prijavljena, na spremnici 
odpisati vsako posamezno prodajo, dokler se ne izčrpa 
vsa v spremnici naznačena količina. V spremnici mora 
biti označeno: ime in priimek ter stanovališče proizvar 
jalca, količina in vrsta žganja, ki je prijavljena za pro
dajo in se pelje občasno na trg; in da trošarina n i piar 
čana. Te, spremnice se izdajajo brez takse. 

(18) V primeru nakupa žganja na trgu prijavi 
kupec nakup B prijavo v dveh izvodih po obrazcu štev. 13 
uslužbencu finančne-kontrole na trgü, ako ga pa ni, po* 
tem oddelku finančne kontrole v.kraju, kjer je trg, k: 
takoj izmeri žganje i n izračuna trošarino ter da kupcu 
odločbo, s katero mora plačati trošarino* Kupec sme;nä 
trgu kupovati žganje ćeli dan in položi potem najdalje 
do 17; ure istega dne celi > znesek trošarine pri davčni 
upravi ali nâ način iz odstavka (94): tega; člena» .Kon
trolni organ na trgu, oziroma oddelek finančne "kontrole 
mora. za vse kupce i2 kraja na trgu voditi evidenco'o 
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kupljenih količinah v teku dneva ter se istega dne do 
18. ure ali najdalje naslednjega dne do 9. ure prepriča, 
ali so ti kupci plačali ustrezajoči znesek trošarine. Ako 
to ni storjeno, uvede kazensko preiskavo. To se sme 
uporabljaii samo za znane kupce žganja iz kraja ali od 
zunaj, nikakor pa ne tudi na slučajne kupce, ki se ne 
bavijo s trgovino z žganjem. 
_: Ko je organ ugotovil, da se je trošarina plačala, 
izda spremnico za žganje po obrazcu štev. 14 za celo v 
teku dneva nabavljeno količino žganja. 

Ako se proda ali kupi na trgu količina do 10 litrov 
žganja, v istem kraju pa ni oddelka niti delegiranega 
uslužbenca finančne kontrole, se postopa po odstavku 
16. tega člena. Toda tudi poleg tega predpisa se lahko 
trošarina na žganje, prodano na trgu, plača po izvrše
nem obračunu s strani uslužbenca finančne kontrole pri 
občinskih uslužbencih, ki pobirajo tudi občinske dav
ščine. Pobiranje trošarine na žganje, prodano na trgui 
s strani občinskih uslužbencev se mora vršiti po pred 
pisu odstavka (16) tega člena, samo se morajo pobrane 
vsote izročati pristojni davčni upravi, ako je v kraju, 
naslednjega dne najdalje do 9. ure, v nasprotnem pri
meru pa se postopa po odstavku (16) tega člena. V ta 
namen se izda občinskem uslužbencem, ki pobirajo ob
činske davščine na trgu, potrebno število overjenih 
knjig spremnic, po katerih se pobira državna trošarina 
na žganje, prodano na trgu., Uslužbenci finančne kon
trole na trgu napotijo kupce žganja z odločbo o znesku 
dolžne trošarine k občinskemu uslužbencu, da plačajo 
trošarino, občinski uslužbenec pa jo pobere po knjigi 
spremnic in izda kupcem potrdilo iz knjige spremnic. 

(19) Oseba iz odstavka 5. pod b) tega člena, ki želi 
izvestni del žganja prodati ali na katerikoli način od
tujiti, sme.to storiti samo tedaj, ako to predhodno pri-

. javi pristojnemu oddelku finančne kontrole in plača 
izračunano trošarino tako, kakor je razloženo v od
stavku (94) tega člena. Prijava se predloži v dveh izvo
dih po obrazcu štev: 16. Ko je trošarina plačana, o čemer 
se oddelek finančne kontrole mora prepričati iz prizna
nice ali poštnega potrdila, izda oddelek finančne kon
trole za to žganje spremnico, v kateri se mora naznačiti 
ime in priime, kakor tudi kraj stalnega stanovanja 
kupca (prejemnika žganja) in prodajalca kakor tudi 
vrsto, količino in jakost Žganja. Ako ta oseba odtujuje 
količino do 5 litrov žganja ter v dotičnem kraju ni od
delka finančne kontrole ali delegiranega uslužbenca 
finančne kontrole, se postopa po odstavku (16) tega 
Člena. 

(20) .V vsakem primeru, v katerem ni uradno 
ugotovljena jakost žganja, ki se daje v promet, sma
trajo uslužbenci finančne kontrole, da ima žganje 30°/o 
stopenj, ako prodajalec ne bi prijavil večje jakosti. 

4 (21) Oddelek finančne kontrole izdaja spremnico po 
obrazcu štev. 14 z uporabo indigo papirja vedno v dveh 
izvodih, od katerih ostane eden uvezan v knjigo sprem
nic, drugi pa se izroči lastniku žganja. Knjigo spremnic 
izdaja finančna direkcija v overjenih zvezkih oddelkom 
finančne kontrole, oddelki finančne kontrole pa dajejo 
potrebno število zvezkov knjig spremnic županstvom 
(občinskim poglavarstvom), oziroma vaškim starešinam 
na revers, ki ga. priložijo računu o spremnicah po 
obrazcu štev. 17. 

(22) Starešine se morajo o priliki izvrševanja kon
trole prepričati, ali se izdane spremnice ujemajo z du
plikatom,, zadržanim v knjigi spremnic. V ta namen 
inora vsaka oseba^ ki ima sgremnico o glačani trošarini 

na^ izvestno količino žganja, to spremnico na revers iz
ročiti uslužbencem finančne kontrole, čim to zahtevajo. 

(23) Ako je kupec žganja v primeri iz odstavka 13. 
in 17. oseba, ki ima svobodno skladišče za žganje, kar 
se dokaže s potrdilom (obrazec št. 18), ki ga je izdal 
pristojni oddelek finančne kontrole za nadziranje skla
dišča, potem se trošarina na žganje ne plača, nego se 
postopa po predpisu odstavkov (86) in (87) tega člena. 
V tem primeru je lastnik svobodnega skladišča odgo
voren za vse zlorabe. 

(24) Osebe iz odstavka 5. pod c) tega člena smejo v 
krajih, kjer'je sedež oddelka finančne kontrole, proiz
vajati žganje samo z uporabo predpisanega kontrolnega 
aparata ali zbiralne posode. Toda izjemoma smè finan
čna direkcija na prošnjo prizadete osebe dovoliti, da 
se kuha. žganje tudi v kakem drugem kraju, toda ne 
bolj oddaljenem od sedeža oddelka finančne kontrole 
nego 15 km. 

(25) Kdor se želi baviti s kuhanjem žganja iz kup
ljenih sirovin in zaradi trgovine, mora to prijaviti pri
stojni finančni direkciji vsaj 20 dni pred nameravanim 
začetkom proizvajanja. V prijavi se mora označiti: kraj 
in občina, kakor fiidi hišna številka, v kateri se bo 
kuhalo žganje. •:.' 

(26) K prijavi se mora predložiti v dveh izvodih 
opis prostorov za ' poslovanje in' spisek vseh tehniških 
priprav in posod (kadi, hladilnikov, kotlov itd.), ki so 
v prostorih za poslovanje ter so namenjeni za uporabo 
pri kuhanju. Poleg tega se mora označiti v spisku tudi 
prostornina teh priprav in posod, v opisu poslovanja 
pa tudi še oseba, ki vodi nadzorstvo nad delavci pod
jetja, kakor tudi oseba, ki bo finančnim uslužbencem 
vedno ali samo ob času. lastnikove odsotnosti dajala 
potrebna pojasnila. Te določene osebe morajo ta svoj 
poklic potrditi s svojeročnim podpisom. 

(27) Na način iz odstavka (24) tega člena sme pro
izvajati žganje samo tista oseba, ki ima dovoljenje za 
svobodno.skladišče ali ki kuha žganje edino le ža kako 
že obstoječe svobodno skladišče, ali oseba, ki.hoče takoj 
plačati trošarino na proizvajano žganje ali ga neposred
no iz žganjarnice izvoziti v inozemstvo. 

(28) Opis prostorov za poslovanje in spisek tehni
ških pripray in posod,'v katerih bi bilo karkoli pre
črtano ali izbrisano,, se ne sprejme. 

(29) Finančna direkcija, ki prejme prijavo,z opisom 
žganjarnice, potrdi oba izvoda opisa in spiska, ter enega 
izroči lastniku, drugega pa pošlje pristojnemu oddelku 
finančne kontrole, da oddelek uradno izvrši opis dotične 
žganjarnice. 

(30) Ta opis mora izvršiti osebno starešina oddelka 
finančne kontrole, toda ako je na ozemlju enega oddelka 
finančne kontrole ob istem času več . hovopostavljenih 
žganjarn, ki jih je treba opisati, more opis izvršiti tudi 
drug poučen uslužbenec finančne kontrole. r 

(31) Žganje, namenjeno za trgovino, se more pro
izvajati na pripravi za kuhanje žganja vsake konstruk
cije s tem izvzetkom, da se polnjenje in izpraznovanje 
kotla vrši bréz snemanja pokrova. 

(32) Ako je priprava za kuhanje enostavne kon
strukcije, to jé, ako nima drugih sestavnih delov razen 
enega kotla, mešalke, pokrova in hladünika, potem se 
mora zavarovati t uradnim pečatom hladilnik in cev ki 
vodi alkoholne pa* a k kotla v hladilnik. ' 

(33) Pokrov na kotlu mora. biti pritrjen z vijaki in 
na vijakih se mora postaviti svinčena plomba. Na' hladil-
mku se postasi svinčena plomba ali pečatna znamka na 
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pofcrovn, cev pa mora biti pričvrščena na pokrovu in 
hladilniku z zarobkom, na katerega se mora postaviti 
svinčena plomba. 

(34) Hladilnik žganjarne mora biti tako pritrjen, da 
, se more od znotraj vedno popolnoma pregledati in deti 

pod uradni pečat. Vsak hladilnik mora biti postavljen na 
čvrsti podlaji. Ako hladilnik sestoji iz reservoarja za 
vodo in iz zmijače (cevi za hlajenje), mora njegovo dno 
biti od zemlje dvignjeno tako, da se more od zdolaj po 
potrebi popolnoma pregledati. Hladilnik mora imeti 
pokrov, ki se more dati pod uradni pečat in na katerem 
ne sme biti nikakih drugih odprtin razen luknjic: 

a) za vstavitev cevi, skozi katero gredo alkoholne 
pare pri vhodu v hladilnik; 

b) za cevi za uvajanje in odvajanje vode; 
c) za cev, skozi katero odhaja alkoholna tekočina in 
Č) za zračenje, katere premer ne sme biti večji od 

enega oentimetra. Ako. se dene v hladilnik led radi hla
jenja, »me biti za to še ena odprtina, toda samo tedaj, ako 
se more notranja ureditev hladilnika s kako cevjo ali 
kakorkoli na drugi način popolnoma zavarovati pred 
vsako zlorabo. t 

(35) Sestavni deli hladilnika morajo biti čvrsto in 
varno spojeni, zmijača' (cev za hlajenje) pa mora biti 
tako postavljena, da se ne sme nikjer dotikati hladilnika 
razen na vhodu in izhodu. Istotako ле sme imeti hladil
nik poškodovanih delov. 

^6) V vseh tistih orimerih, v katerih so alkoholne 
pare v neposredni dotiki z zunanjim zidom hladilnika, 
se njora hladilnik opremiti z obložkom iz cinka, ta oblo-
žek pa se mora poleg tega dati pbd uradni pečat. 

(37) Kadar je v eni žganjarni pri eni pripravi za 
kuhanje več hladilnikov, takozvanih I. (predhladilnik in 
II. nadhladilnik), potem mora biti tista cev, ki odvaja 
alkoholno tekočino i? I. hladilnika v II. hladilnik po 
celi dolžini obložena z drugo cevjo (navadno iz cinka), 
ki se mora dati pod uradni pečat. 

(38) Cev za prevajanje alkoholnih par iz kotla v 
hladilnik (spojna cev), mora biti s hladilnikom v čvrstiin 
stalni zvezi. Ta cev ne sme imeti pokvarjenih, podaljša
nih niti zakrpanih mest. 

(39) Medsebojni spoji cevi, skozi katere gredo alko
holne pare ali tekočine, morajo biti dobro zavarovane. 

(40) Ćevi, skozi katere gredo alkoholne pare ali 
tekočine, preden pridejo v zbiralno posodo, morajo biti 
od vseh strani lahko dostopne. 

(41) Ako ima priprava za kuhan je, žganja tudi še 
deflegmator, rektifikator ali pripravo zâ patoko, potem 
se morajo tudi ti sestavni deli tako vsak zase kakor tudi 
medsebojno zavarovati tako, da se brez poškodbe pečata 
alkoholna para ali tekočina ne more izločiti. 

(42) V žgnjarnicah, kjer se ustanavlja proizvod s 
kontrolnim aparatom ali zbiralno posodo, ne sme biti 
nobene druge priprave za kuhanje,' katere hladilnik ni 
spojen s kontrolnim aparatom, oziroma z zbiralno posodo. 

(43) Ako se količina proizvajanega žganja ugotavlja 
z uporabo kontrolnega aparata, veljajo predpisi glede 
vrste, postavljanja in zavarovanja teh.aparatov, ki veljajo 
tudi za tvornice špirita. 

(44) Ako se količina proizvajanega žganja ugotavlja 
z uporabo zbiralne posode, veljajo naslednji predpisi: 

I. Zbiralna posoda ima naslednje sestavne dele: 
kad, v kateri se zbira žganje, plavač in po potrebi 

pa tudi zaboj. 

A ) ~ K a đ - — I- Kad za zbiranje žganja mora biti 
iz hrastovega lesa ali iz pocinkane kovine. Premer kadi 
ne sme biti večji od njegove višine. 

2. Prostornina kadi mora biti v takem sorazmerju 
nasproti obsegu poslovanja priprav za kuhanje žganja in 
vsaj tako velika, da more v sebe sprejeti desetdnevni 
proizvod. 

3. Kad mora biti postavljena na pripravnem mestu 
in na čvrsti podlagi (stebri iz cementa, opeke, trami) in 
tako, da se more z vseh strani, posebno pa od zdolaj 
pregledati in da se ne more neopaženo premakniti z 
mesta v nobeni smeri. V ta namen se morajo eventualno 
podloženi klini med dnom in podlago zavarovati. 

4. Vse strani, oziroma površina kadi morajo biti ne-
premične in utrjene, na gornjem dnu mora biti ena 
odprtina človeške velikosti, oziroma širine (votlina), skozi 
katero se more notranjost kadi popolnoma pregledati in 
ki mora imeti pokrov. Ta pokrov mora biti pod uradnim 
pečatom. Ta pokrov se zavaruje tako, da se na njem 
izvrtajo stiri luknje, skozi katere se potegne vrvica • Na' 
nepremični površini gornjega dna kadi so na ustreza-
jocih mestih izvrtane tudi luknje za vrvico, skozi katero 
se potegne vrvica za zavarovanje omenjene odprtine 
(votline). Na to vrvico se nadene pečat. Na pokrovu od
prtine (votline) je v sredi še ena luknja za vrvico, na' 
-kateri je obešen plavač. 

5. Ražen tega sta na kadi še dve odprtini, in sicer: 
odprtina za spojno cev in odprtina za pipo. 

B) — Plavač. — V vsaki kadi se nahaja plavac" 
(slika 1). ,-

1. Plavač je tanka lesena deščica v obliki Četvero-' 
kotnika, ki je obešena na vrvici, ki gre iz kadi skozi 
luknjico, določeno zato, na pokrovu odprtine (votline) in 
gre čez kolo (kc^tu-r) vzdolž pokrova na kadi. 

'2. Na zunanjem zidu kadi je pritrjena letva tako, da 
stoji popolnoma vertikalno. Na gornjem delu te letve se 
nahaja drugo kolo, čez katero gre plavačeva vrvica. 

3. Dolžina vrvice se mora zabeležiti'v zapisniku o 
pregledu naprave za kuhanje in o priliki vsakega odpi
ranja* kadi premeriti, da ni dolžina izpremenjena. Male 
razlike v dolžini lahko nastanejo pri dolgi uporabi zaradi 
tega, ker plavač vpija tekočino in postaja težji, pa se tudi 
vrvica nategne. 

4. Na drugem koncu vrvice je .privezana utež, koj« 
teža ne sme biti večja od plavačevo teže. 

C) — Pipa. — 1. Pipa mora biti iz medi in tako 
prirejena, da se more popolnoma uvjti v matico, name
ščeno v odprtini kadi, ki je določena za pipo. Matica se 
mora pričvrstiti v odprtino kadi za pipo še o priliki pri
pravljanja kadi. 

2. Za zavarovanje pipe, da se ne more izviti iz 
matice, mora biti na njeni cevi uho z luknjo, skozi katero 
se potegne vrvica za pečat. Na kadi, oziroma na zaboju 
za shrambo kadi se mora zabiti železni žebelj, katerega 
glava mora imeti luknjo za vrvico za pečat, konec pa 
mora biti v notranjosti kadi zavit. 

3. Poleg tega se mora pipa zavarovati še tudi s tem, 
da se čez celo pipo dene pločevinska škatlja, slika 2 ë), 
prirejena po kadi tako, da se more 'na kad s pomočjo 
prirejenih žebljev z .votlimi glavami zavarovati s pečatom 
na štirih mestih. Na škatlji, in sicer na gornjem in spod
njem dnu, morajo biti po dve luknjici, skozi katere se 
potegne vrvica. Odaljenost teh luknjic mora odgovarjati 
oddaljenosti med «eblji na kadi, ki služijo tudi za držanje 
pločevinske škatlje 
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4. Žeblji, ki se žabi jejo v kad na štirih mestih, mo
rajo imeti votle glave, skozi kater.e se potegne vrvica, 
konci žebljev pa se morajo v notranjosti kadi zaviti. 
Glave žebljev s svojo votlino ne smejo biti večje od 
5 mm. 

C) — Zaboj. — 1. Ako se zbiralna posoda ne more 
postaviti v takem prostoru, ki je z zidom odločen od 
žganjarnice, se mora postaviti v posebni leseni zaboj. 
V tem primeru se zaboj .postavi na stalno podlago tako, 
da se more z vseh strani in od zdolaj lahko pregledati. 

2. V zaboju mora biti posebna podlaga za zbiralno 
posodo, navadno dva trama, debela 10—15 cm, od strani 
in pokrova zaboja pa mora biti zbiralna posoda odda
ljena najmanj 2 cm. Deska, iz katere je zaboj narejen, 
ne sme biti strugana in ne sme imeti grč, ako jih pa 
ima, se morajo te grče zavarovati s pečatom. 

3. Zaboj mora biti tako urejen, da se da lahko raz
ložiti pri izpraznovanju zbiralne posode, imeti pa sme 
samo odprtino za spojno cev, zà plavačevo vrvico in za 
za pipo. * 

4. Ako se zbiralna posoda postavi v zaboj, se mora 
letva za merjenje količine alkoholnih tekočin v zbiralni 
posodi in kolo pritrditi na zaboj. 

5. Zaboj se mora dati pod uradni pečat, in to tako, 
da se brez poškodbe pečata ne more razložiti. 

II. Ako se želi odločiti prvenec (prvi tok) in patoka 
(zadnji tok — fuzel) od srednjega toka, se mora imeti 
taka zbiralna posoda, ki ima v sebi dve popolnoma 
ločeni, s številkami označeni in s plavači opremljeni 
posodi. Odločanje prvenca in patoke od srednjega toka 
vrši proizvajalec po volji z zato posebej prirejeno pipo, 

Soka t,. -
Ä = kad-
a = plavaj 
b = pokrov 

: o = kolo (kolotur)= 
S =* vrvica 
d = utež 
E —zaboj 

& 

Slika 2. 
A = kad 
a = klin z votlo (preluknjano) glavo 
b = uho z luknjo 
c = žebelj 
6 = pipa 
d = pločevinasta ikatlja 

Slika 8, 
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M je postavljena v spojni cevi med pripravo za alkoholo-
meter in zbiralno posodo. Opis te pipe in način zavaro
vanja je isti kakor tudi za špirit. 

III. Napeljava alkoholnih tekpčin iz hladilnika v zbi
ralno posodo se vrši skozi eno edino medeno cev, ki je 
s hladilnikom čvrsto spojena s flanelom in z zbiralno 
posodo tako, kakor je to predpisano tudi za pipo pod C, 
točka 1). Spojna cev ne sme biti daljša, nego je neobhod
no potrebno, in mora po možnosti biti ravna in v enako
mernem padcu od hladilnika proti zbiralni posodi. Tisti 
kolenasti del spojne cevi, ki pride v zbiralno posodo, 
mora biti najmanj 10 do 15 cm dolg. Spojna cev mora 
imeti na celi dolžini obložek iz cinka (nadcev) in mora 
biti z vseh strani lahko dostopna. Ta obložek mora biti 
pod uradnim pečatom. 

IV. Med hladilnikom in zbiralno posodo ter na spojni 
cevi se mora vstaviti priprava za alkoholometer. 

1. Priprava za alkoholometer se namešča neposredno 
na spojno cev in se spaja ž njo z zarobki. Ta priprava 
sestoji iz dveh delov, in sicer spodnji del B) in zgornji 
del D), (slika 3). Ta dva dela sta spojena medsebojno z 
vijaki, kojih glave so prirejene za nadevanje pečatov. 
Žganje teče skozi odprtino ter se dvigne v oddelek b), 
opremljen z alkoholometrom c). Odtod teče v oddelek C), 
odtod pa odhaja v zbiralno posodo skozi cev G). Na 
nasprotni strani spodnjega dela, kjer priteka žganje, je 
pokrit zgornji del D) z okvirom A), na katerem je močna 
steklena ploča. Ta okvir je pričvrščen za pripravo na 
dveh točkah (v sliki označeno z O, vidi pa se samo/ ena) 
premično in tako, da je skozi eno odprtino, ki se nahaja 
tudi na okviru in na pripravi potegnjen železen obroč, 
okoli katerega se more okvir pomikati. Konci teh obročev 
so na notranji strani priprave zaviti v pravem kotu pri
lično za 1 cm, da se morejo odstraniti. Okvir je s pomočjo 
zobcev K in KI, na katerih se nahaja uradni pečat, za
varovan tako, da se ne more» premikati. 

2. Za zračenje priprave je na njenem gornjem delu 
izven mesta, kjer priteka žganje, v treh vrstah postavlje
nih 8 luknjic 1) s premerom 3 mm. Za temi luknjicami 
je na notranji strani priprave nameščena dvakrat zavita 
pločevinska pločica tako dolga, da prepreči vsako pro
diranje skozi luknjice v pripravo. 

3. Za zavarovanje pred napetostjo tekočine je v tej 
pripravi postavljena na koncu cevi zà namestitev alko-
holometra naponska posoda 10 cm dolga, 3 cm široka in 
5 cm visoka, ki ima vzdolž gornjega roba odprtino s pre
merom enega cm. V primeru napona se napolni ta po
soda skozi to odprtino z žganjem prej, nego gre žganje 
čez rob priprave. Naponska posoda mora biti vedno 
prazna. 

(45) Snemanje in nadevanje pečata na dele priprav 
za kuhanje se vpiše v pripombi proizvajalnega registra. 

(46) Prostornina kadi zbiralne posode se mora ugo
toviti z izpuščanjem vodè iz napolnjene zbiralne posode 
po 50 litrov in s kubičnim računom; v ta namen se mora 
kad napolniti z vodo do vrha. Ako je razlika med enim 
in drugim računom večja nego 3%, se mora najti vzrok 
te razlike, v vsakem primeru pa je merodajna prostor
nina, najdena z izpuščanjem vode. Voda se izpušča s 
pomočjo žigosanih posod po 50 litrov. Višina tekočine v 
kadi zbiralne posode po vsakem nalivanju žigosane po
sode po 50 litrov pada in vsled tega se utež na drugem 
koncu plavačeve vrvice dviga po lestvi. Mesto, na ka
terem ostane utež, ko se je voda izpustila po 50 litrov; 
se obeleži z eno zarezo in s etevUom litroyx Tako se 

postopa, dokler se kad zbiralne posode popolnoma ne 
izprazni. 
» (47) Izjeme od teh predpisov, oziroma zbiralne po
sode sme dovoliti ministrstvo za finance na prošnjo pri
zadete in na predlog finančne direkcije. 

(48) Zapisnik o uradnem . pregledu žganjarnice se 
sestavi po obrazcu štev. 19: Zapisnik o pregledu pri
prave za kuhanje se sestavi v-dveh izvodih, spiše in 
odobri pa ga pristojna finančna direkcija. En izvod odo
brenega zapisnika hrani pristojni oddelek finančne kon
trole, drugi pa se izroči podjetniku, da ga hrani in 
pokaže uslužbencem finančne .kontrole, kadarkoli to 
zahtevajo. 

(49) Vsaka izprememba y osebi lastnika, poslovodje 
ali nameravana v uredbi žganjarne se mora takoj pri
javiti. Prijava se predloži v dveh izvodih pristojnemu 
oddelku finančne kontrole. Oddelek finančne kontrole 
vrne en potrjeni izvod prijave prijavniku, drugi izvod 
pa dostavi pristojni finančni, direkciji, ki odredi pregled 
nameravanih izprememb in sestavi, p tem zapisnik v dveh 
izvodih. Po eden izvod odobrenega zapisnika se priloži 
zapisniku o pregledu žganjarnice, (odstavek 48). 

(50) Dokler lastnik žganjaVnice nima v rokah zapis
nika o pogledu priprave za. kuhanje žganja, oziroma 
zapisnika o izpremembah v ureditvi žganjarnice, ne more 
začeti dela. • ' 

(51) V vsaki žganjarnici mora biti eden uradno žigo
san alkoholometer s 5-70° ter steklena posoda za mer
jenje in žigosanje tehtnic. "... ; 

(52) Kuhanje žganja se mora prijaviti pristojnemu 
odelku finančne kontrole vsaj ,24 ur pred začetkom delà 
s pismeno prijavo (po obrazcu, št.i 20) v dveh izvodih^ 
Toda starešina oddelka, oziroma Uslužbenec finančne konì 
troie, ki sprejema prijave, je. pooblaščen skrajšati ta 
rok, ako to dopušča kontrola. Eden potrjeni izvod prijave 
se vrne prijavniku, drugega,pA.pradrži pri sebi oddelek 
finančne kontrole zaradi vršenja kontrole. 

(53) Za začetek kuhanja žganja se mora smatrati 
tisti trenotek, kadar se tropine (stvari) začno sipati v 
pripravo za kuhanje žganja. 

(54) Količina proizvajanega žganja se ugotovi občas
no po velikosti zbiralne posode in to tedaj, kadar se 
zbiralna posoda polni ali ' kuhalna kad prekine delo 
na daljši čas. Ta posel vršita dva uslužbenca finančne 
kontrole. ., .', .,.,.. ... 

(55) Ko uslužbenci finančne kontrole dospejo v žga-
njarnico, se morajo najprej prepričati o tem,.ali so vsi 
uradni pečati na pripravah, «eveh. in zbiralni posodi v 
redu, ali ni sledov odvajanja alkohola in ali ni kad zbi
ralne posode premaknjena z mesta; ako so morda 
med podlogo in dnom zbiralne :posode nameščeni klini, 
se morajo organi finančne kontrole prepričati o tem, ali 
so v redu tudi uradni pečati, s katerimi so klini zava
rovani. 

(56) Pokrov odprtine (votline) zbiralne posode se 
sname, kjer je pa zbiralna posoda v zaboju in se zaboj 
razloži, ko se predhodno snamejo ; uradni pečati, pri 
čemer je treba obračati posebno pažnjo nato, ali plavaS 
v kadi zbiralne posode redno iunktujonira in ali utež 
označuje isto količino tekočine v kadi zbiralne posode 
kakor tedaj, dokler je še bil na odprtini pokrov. Kadar. 
se tako ugotovi količina tekočine v kadi zbiralne posode, 
se žganje dobro premeša in.ugotovi,njegova navidezna 
jakost. Ako bo po popolni izpraznitvi, zbiralne posode v 
njej kaj usedline, se mora izmeriti in odbiti od ugotov
ljene količine žganja, 



— 467 — 

(57) Ako se ne more ysa količina žganja izpustiti iz 
kadi skozi pipo, mora podjetnik dati na razpolaganje 
Črpalko (sesalko). 

(58) Na osnovi., ugotovljene količine in izračunane 
(po tabeli I. in II. na špirit) prave količine in jakosti 
žganja se izračuna potem. količina hektolitrskih stopenj 
alkohola v žganju. Poleg tega načina ugotavljanja koli
čine alkohola, v kadi zbiralne posode in zaradi provera-
vanja nje navedbe, &e ugotovi o priliki pretakanja žganja 
iz kadi zbiralne posode v sod ter na osnovi kosmate in 
čiste teže in prave jakosti alkohola faktična količina pro-
izvajanega alkohola, ki se mora v primeru razlike vzeti 
za osnovo obračuna; Tako najdena količina se vpiše v 
pripombi registra o proizvajanju (obrazec št. 21) in v 
register o stanju žganja v žganjarnici (obrazec št. 22). 

(59) Ako se v število hektoliterskih stopenj proizva-
janega žganja pokaže ulomek, potem se 0-5 in več jemlje 
za eno celo, izpod 0:5 pa se v obče ne upošteva. 

(60) Poleg tega jsestavijo uslužbenci finančne kon
trole v dveh izvodih obračun tako, kakor je razloženo v 
pripombi obrazca za register o proizvajanju. 

(61) Žganje se mora takoj odpraviti iz žganjarnice 
v kako svobodno skladišče žganja ali v inozemstvo ali 
dati takoj v promet: in potrošnjo, ako proizvajalec takoj 
plača trošarino, v katerem primeru se mu izda sprem
nica. Ako je skladišče žganja v istem poslopju, kjer je 
tudi žganjarnica, potrdijo uslužbenci finančne kontrole 
na oba izvoda obračuna, da.se je v njem vpisana količina 
alkohola odnesla iz žganjacnice in sprejela v skladišču. 

-En izvod obračuna se.priloži skladiški knjigi, drugi izvod 
pa registru o stanju žganja v žganjarnici. Ako je skla
dišče, v katerem se. žganje odpravlja, izven poslopja 
Žganjarnice, potem sestavi žganjarnica na osnovi obra
čuna spremnico po obrazcu št. 23 v dveh izvodih. Usluž
benci finančne kontrole vpišejo svojo odločbo na oba 
izvoda spremnice in odredijo z ozirom na prometna 
sredstva in na prevozne razmere rok, do katerega mora 
žganje dospeti v skladišče. Istočasno potrdijo tudi na 
oba izvoda obračuna, da je vsa količina alkohola odne
sena iz žganjarnice in, s spremnico odpravljena v skla
dišče, označivši tudi ime in kraj skladišča. En izvod 
obračuna se priloži začasno registru o stanju žganja v 
žganjarnici; v njern.,se istočasno tudi žganje postavi 
nied izdatek, drugi izvod .pa ostane pri oddelku finančne 
kontrole. En izvod spremnice spremlja žganje, drugega 
Pa pošlje oddelek finančne kontrole po pošti v priporo
čenem pismu oddelk,u, finančne kontrole, pristojnemu za 
nadzorovanje skladišča, v katerem se žganje odpravlja. 
Državna trošarina na žganje, odpravljeno v skladišče, 
mora biti zavarovana za čas prevoza tako, kekor je s 
irošarinskim pravilnikom predpisano za zavarovanje tro
šarine vobČe. 

(62) • Pristojni oddelek finančne kontrole za nadzira
nje tega skladišča ugotovi- na osnovi kosmate in čiste 
teže in prave jakosti žganja (po tabeli I. in III. za špirit 
količino alkohola (hektolitrskih stopenj). 

(63) Prevozni gubitek se odobri samo v primeru 
odprave žganja 4v lesenih sodih ali železnih reservoarjih. 
Najvišji prevozni gubitek se ugotovi, ako je slobodno 
skladišče oddaljeno od-žganjarnice do 5 km, z 0-25%. 
Ako je ta oddaljenost,večja in se žganje odpravlja v 
železnih reservoarjih j se odobri prevozni gubitek z 0-5%, 
ako se pa odpravlja v lesenih sodih, z 1%. 

(64) Ako bi bil primanjkljaj manjši od 5%, mora. 
Posiljač takoj plačati trošarino po odbitku odobrenega 
Prevoznega gubitka, ako je pa ta primanjkljaj večji od 

5%, se mora poleg naknadne trošarine sestaviti tudi še 
zapisnik o delu — opis dejanja. 

(65) Prejeto žganje vpiše uslužbenec finančne kon
trole v skladiško knjigo, priloživši ji tudi en izvod sprem
nice, drugi izvod spremnice pa pošlje v priporočenem 
pismu odddelku finančne kontrole, ki je pristojen za 
kontroliranje pošiljača. Ako spremnica, ki jo je poslal 
oddelek finančne kontrole za nadzorstvo žganjarnice po 
pošti, ni dospela oddelku finančne kontrole, pristojnemu 
za nadzorstvo skladišča, potem sprejme uslužbenec 
finančne kontrole žganje po spremnici, ki je spremljala 
žganje na potu, kar se mora na tej spremnici posebej 
označiti. To potrjeno spremnico vrne v priporočenem 
pismu oddelku finančne kontrole, ki jo je izdal. Ko ta 
oddelek finančne kontrole prejme vrnjeni izvod sprem
nice, vpiše to v beležko o odpravi žganja iz žganjarnice 
(skladišča) poleg spremnice po obrazcu' št. 24 in dostavi 
po tem spremnico žganjarnici, da jo namesto začasnega 
obračuna priloži registru o stanju žganja v žganjarnici; 
ako pa mora žganjarnica plačati trošarino za primanj
kljaj o priliki prevoza, obvesti o tem tako žganjarnico, 
kakor tudi pristojno davčno upravo. 

(66) Ako žganje tudi v 15 dneh po določenem roku 
(odstavek 61) ne dospe v skladišče, posiljač pa ni prosil 
za podaljšanje roka, mora posiljač žganja takoj položiti 
ustrezajočo vsoto trošarine. 

^ (67) Registri o proizvajanju žganja in o stanju žganja 
v žganjarnici z vsemi prilogami se dostavijo koncem 
proizvajalne dobe do dne 20. oktobra vsakega leta oddel
ku za davke ministrstva za finance zaradi cenzure. Ako 
je žganjarnica v teku leta ustavila delo tako, da ga v tej 
dobi ne nadaljuje več, se morajo registri poslati 45 dni 
po ustavitvi dela. 

(68) Ako je delo kontrolnega aparata ali zbiralne 
posode moteno, mora poslovodja žganjarnice takoj pisme
no (kjer je pa mogoče, tudi še brzojavno-telefonsko) vlo
žiti prijavo pristojnemu oddelku finančne kontrole v 
dveh izvodih, delo pa ustaviti samo tedaj, ako proizvaja 
žganje z uporabo zbiralne posode. Prijava mora obsegati 
dan in čas, kdaj se je motenje opazilo, in se mora doslov
no prepisati tudi v register proizvajanja čez celo stran, 
ker, ako se to ne stori, se smatra, kakor da se prijava 
sploh ni predložila. 

(69) Oddelek finančne kontrole vrne eden potrjeni 
izvod pismene prijave podjetniku, na osnovi drugega 
izvoda prijave pa ukrene takoj, kar je treba. 

(70) Ako se kuha žganje z uporabo kontrolnega 
aparata, veljajo, če je delo moteno, predpisi kakor tudi 
za tvornice špirita. 

(71) Ako se kuha žganje z uporabo zbiralne posode, 
se mora razlog motenja takoj ugotoviti od strani finančne 
kontrole. 

(72) Za motenje v zbiralni posodi se smatra vsaka 
izprememba stanja ureditve ali zavarovanja zbiralne 
posode ali spoja s hladilnikom, ki preprečuje, da se 
proizvod pravilno zbira v zbiralno posodo. O vsakem 
takem motenju se sestavi zapisnik in njegov prepis 
priloži registru o proizvajanju. Originalni zapisnik z 
enim izvodom prijave se dostavi pristojni finančni 
direkciji. 

(73) Ako se popravilo v zbiralni posodi ne more 
hitro izvršiti, se dovoljuje proizvajanje pod stalnim nad
zorstvom finančne kontrole. 

(74) Podjetnik žganjarnice mora uslužbencem finanč
ne kontrole, ki äo določeni za stalno nadzorstvo žganjar
nice, dati na razpolaganje potreben prostor za stanovanj* 



e posteljnimi stvarmi in nosi vse stroške za snaženje, 
razsvetljavo in kurjavo tega prostora. Ietotako mora 
podjetnik povrniti državni blagajni tudi povračila iz 
Člena 49. in 50. zakona o organizaciji finačne kontrole, 
kolikor so jih organi finančne kontrole mogli računati 
ob času izvrševanja stalnega nadzorstva. Način povračila 
teh stroškov predpiše minister za finance. 

(75) Zganjarnica mora voditi beležnico o stanju tro
pin (obrazec št. 25), v katero se vpisuje vsako proizva
janje, nabava, odstopanje, uničevanje in vobče vsaka iz-
prememba v s*anju tropin. 

(76) Vsak nameravani vnos žganja v skladišče mora 
podjetnik vsaj 6 ur pred tem prijaviti pristojnemu od
delku finančne kontrole. To ne velja, kadar se žganje 
vnosi takoj po obračunu in neposredno iz žganjarnice, ki 
je v isti zgradbi, v kateri je skladišče. 

(77) Prijava se predloži pismeno in v njej je treba 
označiti: 

1. dan in ura nameravanega vnosa; 
2. vrsto, količino in jakost žganja in število hekto-

litrskih stopenj alkohola; 
3. ime in kraj stanovanja prodajalca žganja. 
(78) Uslužbenec finančne kontrole mora (razen pri

mera iz drugega stavka odstavka 76.) ugotoviti količino 
alkohola v vsaki posodi na osnovi kosmate in čiste teže 
in prave jakosti žganja (po tabeli I. in III. za špirit) 
in ugotovljene količine vpisati v skladiško knjigo (obra
zec štev. 26). 

(79) Istotako mora skladišče žganja prijaviti pristoj
nemu oddelku finančne kontrole vsaj tri ure pred tem 
tudi vsak nameravani iznos (najmanj 50 litrov žganja) 
iz skladišča. 

(80) Prijava se predloži pismeno v dveh izvodih in 
y njej je treba označiti: 

1. dan in uro iznosa; 
2. vrsto, količino in jakost žganja in število hekto-

litrskih stopenj alkohola; 
3. ime in kraj stanovanja prejemnika; 
4. ali se žganje odpravi iz skladišča s plačilom ali 

brez. plačila trošarine; in 
6. znesek trošarine. 
(81) Uslužbenec finančne kontrole ugotovi količino 

alkohola in izračuna znesek trošarine ter to vpiše na oba 
izvoda prijave. En izvod potrjene prijave da takoj pod
jetniku, da plača trošarino, ko pa to stori, mu dovoli 
iznos žganja iz skladišča in vpiše izdano količino v skla
diško knjigo, priloživši ji drugi izvod prijave in prizna
nico o plačani trošarini. 

Ako uslužbenec finančne kontrole v določenem roku 
ne pride v skladišče, sme podjetnik po predhodnem 
vplačilu trošarine iznesti prijavljeno količino alkohola 
tudi brez navzočnosti finančnega uslužbenca in vpiše 
takoj iznos v skladiško knjigo. 

(82) Za izvoz žganja v inozemstvo z ugodnostjo pred
piše minister za finance posebna navodila. 

(83) Z ozirom na predpis člena 12. zakona o državni 
trošarini se sme zaradi olajšave v knjiženju, manipulaciji 
in obračunavanju trošarine pri velikih proizvajalcih 
žganja za trgovine, ki vnašajo žganje v svoje svobodno 
skladišče in ga iz skladišča dajejo v promet in potrošnjo, 
dovoliti polaganje trošarine največ dvomesečno, o čemer 
odloča za vsak posamezni primer minister za finance. 
Znesek te trošarine mora biti zavarovan. Za velike pro-
kvaialoe ee smatrajo tisti, ki y eni proizvajalni dobi 

proizvajajo toliko količino žganja, na katero bi morali 
plačati trošarine v znesku cez 100.000 Din. 

(84) Ako se žganje odpravlja iz enega skladišča v 
drugo, se pri iznosu ш> plača trošarina, temveč se mora 
postopati kakor pri oipravljanju žganja iz žganjarnice 
v skladišče, ki je izven poplopja žganjarnice. 

(85) Ako se žganje izvaža iz svobodnega skladišča 
ali neposredno iz žganjarnice v inozemstvo, sestavi last-, 
nik skladišča, oziroma žganjarnice, spremnice ter postopa 
po odstavku (81) tega člena, kakor za vsak drugi iznos 
žganja iz skladišča ali iz žganjarnice. En izvod spremnice 
spremlja žganje na polu, drugega pa pošlje oddelek 
finančne kontrole takoj v piiporočenem pismu tisti cari
narnici, čez katero se izvizi -Žganje. Izvod prijave, pred
ložene za izvoz po odstavku (80), na kateri uslužbenec 
finančne kontrole postavi vse podatke iz spremnice, pri
loži začasno skladiški knjigi, oziroma registru o stanju 
žganja v žganjarnici, kadar pa carinarnica vrne poslano 
ji spremnico s potrdilom izvoza, priloži spremnici skla
diški knjigi, oziroma registru o stanju žganja v žganjar
nici, že priloženo prijavo pa izroči lastniku skladišča, 
oziroma žganjarnice. 

(86) Lastnik svobodnega skladišča žganja, ki kupi 
žganje neposredno od proizvajalca in ga želi poslati v 
skladišče brez plačila trošarine, mora to prijaviti oddelku 
finančne kontrole, ki je pristojen za kraj nakupa, in mu 
izročiti potrdilo in po predpisu izpolnjeno spremnico v 
dveh izvodih. 

(87) Ko se je oddelek finančne kontrole prepričal, 
da je potrdilo pravilno, postopa tako, kakor je razloženo 
v odstavku (61) tega člena. Glede sprejemanja žganja v 
v skladišču veljajo določila odstavka (62). En izvod 
potrjene spremnice se priloži skladiški knjigi, drugi pa 
se vrne oddelku finančne kontrole, ki je izdal spremnico. 

(88) Ako nastanejo pri prevozu žganja, določenega 
za izvoz v inozemstvo in na katero se ni plačala troša
rina, iz žganjarnice v skladišče ali narobe, iz skladišča 
ali žganjarnice do carinarnice, take ovire, da se mora 
žganje pretočiti ali prevoz vobče ustaviti, mora lastnik 
žganja to prijaviti najbližnjemu oddelku finančne kon
trole, kjer ga pa ni, upravnemu ali občinskemu oblastvu. 

(89) Oddelek finančne kontrole, oziroma upravno 
občinsko oblastvo sestavi o oviri zapisnik v dveh izvo
dih, od katerih priloži enega sDremnici, ki spremHa 
pošiljko, drugega pa pošlje oddelku finančne kontrole, 
oziroma carinarnici, ki prejme žganje. Ako bi se zaradi 
te ovire moral podaljšati določeni rok za potovanje 
žganja, je treba to v zapisniku poudariti. Oddelek 
finančne kontrole, oziroma upravno-občinsko oblastvo, 
kateremu se je ovira prijavila, obvesti s posebnim pismom 
oddelek finančne kontrole, ki je odpravil žganje, o po
daljšanju roka. Ako se ne postopa tako, se ne upošteva 
eventualni primanjkljaj ali zakasnitev pošiljke do mesta 
namembe. . - . . - . 

(90) Ako oseba, kateri se je poslalo žganje, na ka
tero se ni plačala državna trošarina, noče sprejeti tega 
žganja, mora pošiljač o tem obvestiti tisti oddelek finanč
ne kontrole, na katerega se je poslala spremnica, ter po 
potrebi prositi za podaljšanje roka jza potovanje žganja. 
Ta oddelek finančne kontrole zabeleži to na spremnici, ki 
spremlja žganje,- pošiljko pa po želji pošiljačevi pošlje 
ali njemu ali v kako drugo svobodno skladišče. 

(91) Prav tako sme pošiljač žganja,-dokler je še na 
potu, žganje odrediti za kak drug kraj in svobodno 
skladišče, o čemer obvesti oddelek finančne kontrole iz 
sprednjega odstavka. Ako se pošlje to žganje y kako 
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drugo svobodno skladišče, obvesti,oddelek finančne kon
trole iz odstavka (90) o tem tisti oddelek finančne kon
trole, ki je odpravil žganje, spremnico, ki jo je dobil po 
pošti, pa pošlje v priporočenem pismu tistemu odelku 
finančne kontrole, ki je pristojen za nadzorstvo skladišča, 
v katero se pošlje žganje. Obenem obvesti • oddelek, 
kateremu pošlje spremnico, da se je prvotno določeno 
skladišče, dokler je bilo žganje na potu, zamenjalo z 
navedenim skladiščem in, ako se je rok za potovanje 
žganja podaljšal, za koliko je podaljšan. 

(92) Ako se to žganje vrača pošiljaču, vrne oddelek 
finančne kontrole, pristojen za nadzorstvo' skladišča, v 
•katero se je bilo žganje poslalo, spremnico, ki jo je dobil 
po pošti, tistemu oddelku, ki je izdal spremnico, na. 
spremnici, ki spremlja žganje, pa zabeleži, da se žganje 
vrača, ker ga prejemnik noče sprejeti. Oddelek finančne ; 
kontrole, pristojen za nadzorstvo pošiljača, zabeleži v 
registru o stanju žganja v žganjarnici (skladiški knjigi) 

.pri številki (postavki) iznosa tega« žganja, da se je žganje 
vrnilo in vpisalo kot.prejemek pod novo in katero šte-, 
vilko (postavko). Glede prevoznega gubitka veljajo dolo
čila odstavka (63) tega člena. 

(93) Trošarino pobirajo redno davčne uprave. Ako 
takega pristojnega urada ni na sedežu oddelka finančne 
•kontrole, se plača trošarina po pošti ali poštni hranilnici. 

(94) Ako se trošarina pobira pri davčni upravi, 
izroči oddelek finančne kontrole podjetniku prijavo s 
svojim izvidom in ga napoti, da pri pristojni državni 
blagajnici brez vsakega .odlašanja plača proračunano . 
.vsoto trošarine, : označeno v prijavi. Davčna uprava potrdi 
plačano trošarino s priznanico, prijavo pa zadrži kot ' 
prilogo k spisku pobrane trošarine. Ako se trošarina 
plača, po pošti ali poštni hranilnici, mora uslužbenec 
.finančne kontrole izpolniti ček ali poštno nakaznico in jo 
izročiti kupcu. Kadar kupec predloži potrdilo o izročitvi 
denarja pošti, oziroma poštni hranilnici, izda oddelek 
finančne kontrole spremnico za žganje ter obvesti s po- : 
sebnim aktom pristojno blagajnico, da se je odposlala ; 
in kolika vsota se je odposlala za trošarino na žganje, 
plačana po pošti ali poštni hranilnici od dotične osebe. 

(95) O plačani trošarini vodi davčna uprava poseben 
spisek, ki ima te-le razpredelke: številko, dan plačila, 
ime in priimek in prebivališče. podjetnika in plačani 
znesek trošarine. Spisek je treba skleniti koncem meseca 
in priložiti dnevniku (podnevniku) za trošarino za dotični 

;mesec. • 
(96) Ako želi podjetnik prekuhati žganje pred od

pravo iz žganjarnice v svobodno skladišče, mora to pri- ' 
javiti uslužbencem finančne kontrole o .priliki, ko delajo 
.obračun, s prijavo (obrazec štev. 20) v dveh izvodih. V 
prijavi mora označiti: mesec, dan in uro, kdaj se začne 
prekuhavanje žganja in kdaj se dovrši; vrsto, količino, 

. jakost in število.hektolitrskih stopenj žganja, ki še name
rava prekuhati. Na osnovi te prijave ugotovijo uslužbenci 
finančne kontrole število hektolitrskih stopenj alkohola 
iü vpišejo to zadaj na oba izvoda prijave in v stolpcu 
>Pripomba< registra o proizvajanju žganja, v registru o 
stanju žganja pa postavijo žganje med izdatek, En izvod 
prijave se priloži registru o stanju žganja v žganjarnici, 
drugega pa hrani oddelek v svojem arhivu. 

(97) Ako želi lastnik skladišča žganja prekuhati 
%anje, ki je v skladišču, predloži o tein spremnico v treh 

'izvodih. Uslužbenec finančne kontrole ugotovi količino 
alkohola v žganju in vpiše to v vse tri izvode spremnice 
*ö poleg tega še v skladiško knjigo kot iznos. En izvod 
Spremnice spremlja žganje, drugi se pošlje v priporoče- . 

nem pismu oddelku finančne kontrole, ki je pristojen 
,za nadzorstvo žganjarnice, tretji pa se priloži skladiški 
knjigi. 

(98) Glede prejema. žganja v žganjarnici, prevoz
nega gubitka in plačila trošarine na primanjkljaj s strani 
skladišča veljajo predpisi odstavkov (62), (63) in (64) 
tega člena. 

(99) En izvod spremnice predloži oddelek finančne 
kontrole registru o stanju žganja v žganjarnici, drugega 
pà vrne v priporočenem pismu oddelku, finančne: kon
trole, ki je pristojen za nadzorstvo skladišča. 

(100) Žganje se sme prekuhavati samo na pripravi 
za kuhanje žganja, katere hladilnik je spojen s kontrol
nim, aparatom ali zbiralno posodo in to neprekinjeno. 

(101) Za čas prekuhavanja žganja morajo uslužbenci 
finančne kontrole čim češče kontrolirati, ali je količina 
prekuhanega žganja v zbiralni posodi v sorazmerju z 
uporabljenim žganjem za prekuhavanje. Cela količina 
žganja za prekuhavanje v žganjarnici se mora postaviti 
pod pečat, izvzemši tisto posodo, iz katere se naliva pri
prava za kuhanje. Pečate snema po potrebi podjet
nik sam. 

(102) Ko se zbiralna posoda napolni ali ko se dovrši 
prekuhavanje, ugotovi uslužbenec' finančne kontrole koli
čino alkohola prekuhanega žganja in jo primer ja. s šte
vilom hektolitrskih stopenj uporabljenega žganja za pre
kuhavanje. 

(103) Za gubitek pri prekuhavanju se dovoljuje 1-2% 
od uporabljene količine alkohola. Ako gubitek presega 
dovoljeni odstotek, mora podjetnik plačati' na razliko 
takoj trošarino, o čemer obvesti oddelek z aktom pristoj
no davčno upravo. 

(104) Ako je količina alkohola v prekuhanem žganju 
manjša od 5% od uporabljene količine alkohola'za pre
kuhavanje, potem se poleg plačila državne trošarine 
sestavi zapisnik o delu — opis dejanja. 

(105) Po izvršenem prekuhavanju sestavijo organi 
finančne kontrole obračun po odstavku (60) tega «lena, 
odprava iz skladišča pa se izvrši po dostavku (61) tega 
člena. . . 

(106) V teku leta morajo uslužbenci finančne kon
trole vršiti obračun v skladišču žganja občasno, na Koncu 
l e t a k i , do 10. dne septembra) ali s prestankom'skla
dišča pa morajo izvršiti letni, obračun. 

(107) Pri občasnem obračunu morajo organi finančne 
kontrole ugotoviti, da tudi ni nastal prevelik primanj
kljaj žganja v skladiščniki bi spravil lastnika skladišča 
v sunii 

(108) Pri letnem, obračunu se mora izračunati raz
lika med količino (zalogo) po knjigah in faktično količino 
(zalogo). Ta razlika ne sme biti večja od. 3% na leto 
izračunava pa se po mesecih. , ' 
f i Д 1 0 9 ) , № i e r a ^ i k a m e d količino po knjigah in 
faktično količino večja nego 3% ter manjša od 5% se 
mora na to razliko takoj pobrati trošarina, ako je pa ta 
razlika^ večja nego 5%, se poleg plačila trošarine mora 
sestaviti zapisnik o delu — opis dejanja. 

(HO) Faktična količina se prenese v račun za Dri-
hodnje leto kot začetna količina. '• , :

 P 

; (111) Ako prestane, skladišče, se mora plačati troSa-
rma na vso količino, žganja, ako: se ne vnese v kako 
drugo skladišče žganja. - 7 ° 

J112) Javna prevozna, podjetja in poštne postaie v 
vseh pokrajinah rnorajo vsako pošiljko žganja, ki Ì» 
prevozijo, prijaviti tistemu oddelku finančne kontrole V 
cigar okolišu je postaja, ki mora pošiljko izdati. Postaja 
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ne sme izročiti pošiljke, "dokler Je oddelek finančne kon
trole, oziroma njega uslužbenec ne obvesti, da za to ni 
zadržka. 

(113) Oddelek finančne kontrole se prepriča po 
kakem svojem uslužbencu, ali se je na žganje plačala 
trošarina in, ako se je plačala, da takoj dovoljenje za 
izročitev pošiljke. To se mora storiti najdalje dve uri 
po prejemu prijave. 

Ako pride žganje neposredno od proizvajalca iz last
nih sirovin in z lastnega zemljišča in trošarina ni pla
čana, proveri določeni uslužbenec spremnico, ki spremlja 
žganje, izračuna znesek trošarine ter izda nalog pre
jemniku, da plača trošarino. Dokler se trošarina ne plača, 
se pošiljka ne more izročiti. Ako v kraju postaje ni 
oddelka finančne kontrole, pošlje postaja poročilo pri
stojnemu oddelku finančne kontrole po pošti, žganje pa 
takoj izroči osebi, kateri je poslano. 

(114) Osebe, ki se bavijo s prodajo ali točenjem 
žganja, špirita in drugih alkoholnih tekočin, morajo voditi 
register o nabavljenih, potrošenih ali prodanih količinah 
žganja, piva, vina itd. po obrazcu štev. 27. 

Cim kaka količina omenjenih tekočin prispe v po
slovne prostore, vpiše v register dan in uro, kdaj je 
tekočino prejel, ime in priimek ter prebivališče osebe, 
od katere je kupljena, ter vrsto, količino in jakost doblje
ne tekočine. V Srbiji in Crni gori se mora voditi register 
samo v mestih in trgih. 

(115) Ako se eni osebi proda naenkrat količina 5 ali 
več lürav (brez ozira, ali se proda samo od ene ali od 
več vrat) tekočine, mora prodajalec to takoj vpisati v 
register; prodane količine izpod 5 litrov pa vpiše sumar
no kpncem vflOkega dne. V registru je treba označiti ime, 
ргДшек in poklic osebe, kateri se proda naenkrat koli
čina 5 ali ved litrov tekočine. Ako so kupci tekočin točilci 
pijač v istem kraju, proverrò uslužbenci finančne kon
trole na osnovi, prodajalčevega registra, ali je kupec 
vpisal kupljeno količino v svoj register, ter ni potrebno 
potrjevati računa o prodaji. Ako so kupci tekočin točilci 
pijač v drugih krajih, mora biti račun o prodaji potrjen 
za dokaz plačane trošarine. Ako So pa kupci privatne 
osebe, se kontrola nad njimi ne more vršiti • in račun 
se ne potrjuje. Obrazec (tiskovino) za register daje pro
dajalcem oddelek finančne kontrole proti povračilu na
bavne cene. • 

(116) Uslužbenci finančne kontrole se morajo o pri
liki vsakega pregleda dotičnega podjetja točno prepričati, 
ali se register vodi v redu, ali se vsak prejem in vsaka 
prodaja v količini 6 ali več litrov vjema z računi o 
nakupih, oziroma potrdili o prodaji, da ugotovijo količino 
(zaloge) vseh vrst tekočin in da količine (zaloge) primer
jajo s količinami po knjigah. Razen tega inora jo. organi 
finančne kontrole na primeren način (z zaupnim izpraše
vanjem) ugotoviti, ali v registru sumarno vpisane pro
daje izpod 6 litrov ustrezajo' prometu dotične poslo
valnice. 

(117) Prodajalec sklepa register, tromesečno in ga 
predloži, ko je količino (zalogo) po registru prenesel v 
novi register, najdalje do 10. dne aprila, julija, oktobra 
an januarja vsakega let", prietojnejnin oddeđiku finančne 
kontrole. Oddelek finančne kontrole preizkusi točno vse 
došle registre, posebno pa, ali je na nabavljene količine 
plačana trošarina, ter jih pošlje z vsemi prilogami in 
računi ter potrdili o plačani trošarini finančni direkciji 
»radi pregleda. 

(118) Razen takega regstra morajo osebe, ki točijo 
ali prodajajo alkoholne tekočine (žganje, špirit, vino in 
pivo itd.) voditi register po obrazcu štev. 28 o žganju, 
kuhanem iz sirovin lastnega proizvoda. 

(119) V ta namen morajo te osebe prijaviti pristoj
nemu oddelku finančne kontrole vsak proizvod žganja iz 
surovin lastnega pridelka, o čemer vodi oddelek finančne 
kontrole posebno beležko (obrazec štev. 29) in po enem 
organu finančne kontrole vpiše to količino v register. 

(120) Kuhano žganje iz sirovin lastnega pridelka 
morajo preje navedene osebe imeti v povsem odločenih 
prostorih od onih prostorov, kjer, imajo pijače, odrejene 
za prodajo ali točenje. Ako takih prostorov ni, potem se 
žganje, kuhano iz sirovin lastnega pridelka, sme imeti v 
prostorih, kjer je tudi druga pijača, toda v ločenih po
sodah in pod pečatom finančne kontrole. 

(121) Določena količina žganja lastnega proizvoda za 
domačo potrebo po odstavku (8) tega člena se mora imeti 
v popolnoma ločenih prostorih od prostorov, kjer se ima 
pijača za točenje, prodajo ali ostalo žganje lastnega pro
izvoda. 

. (122) Vsak iznos žganja lastnega proizvoda iz pro
storov, v katerih je hranjeno, se smatra za prodajo in se 
mora plačati trošarina ter vpisati v register, ako se pa 
iznese žganje v prostore za točenje in prodajo pijač, se 
mora vpisati v register iz odstavka (114)- tega člena. 

(123) Ako lastnik privatnega trošarinskega skladišča 
žganja želi dobiti špirit brez plačila, državne trošarine za 
pojačenje žganja v skladišču, mu sme to dovoliti finančna 
direkcija, toda takoj pri vnosu špirita v skladišče se 
mora plačati na špirit po 6-— oziroma 9.— dinarjev od 
hektolitrske stopnje za razliko trošarine. Odprava špirita 
za ta namen in prejem v skladišču se vrši po dotičnih 
predpisih za špirit. En izvod spremnice za špirit se pri
loži skladiški knjigi, drugi pa se pošlje oddelku finančne 
kontrole, pristojnemu za nadzorstvo špirita. 

(124) Uradna zapora (pečat) je svinčena plomba, 
pečatna znamka in pečat. 

(125) Pri uporabi svinčene plombe se postopa v vsem 
po predpisih, ki veljajo za špirit. Klešče za stiskanje 
svinčenih plomb daje ministrstva za finance.. 

(126) Pri uporabi, pečatne znamke in pečata se po
stopa tako: Na mestih, kjer se nadene uradna' zapora, se 
potegne vrvica skozi luknjice, določene za to, oba konca 
se morata zvezati in neposredno za vozlom zapečatiti s 
pečatnim voskom in uradnim pečatom na pečatni znamki, 
ki je posebej za to določena. Pečatna znamka (obrazec 
štev. 80) je z ozirom na važnost njene uporabe vrednostni 
obrazec. Ona je iz mehkega papirja v obliki kvadrata* 
čigar stranilo 6 cm dolge, na licu pa ima državni grb. 
Na tej strani pečatne znamke zabeleži uslužbenec finanč
ne kontrole, ko nadeva uradno zaporo, na označenih 
mestih ime in priimek ter prebivališče lastnika priprave, 
redno številko pečatne znamke (začenja se vsako, pro-
izvajailno dobo •:. številko Д), potem dan in uro pečatenja 
in svoj podpis. Na drugi strani udari na istotako ozna
čenem mestu uradni pečat, ko prilepi oblat za lepljenje 
(hostijo) in vzame pečatnega voska, kolikor je treba. 

(127) Za svinčene plombe in pečatne znamke mora 
oddelek finančne kontrole voditi račun po obrazcu št. 31 
in 32, v katerega je treba vpisati vsak prejem in vsako 
pečatenje.-

(128) Pečatne znamke, ki jih - sname uslužbenec 
finančne kontrole, se morajo skrbno hraniti, uničuje pa 
jih starešina oddelka finančne, kontrole. Snete svin&ûe 
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plombe se morajo skrbno zbirati in od časa do časa 
poslati trošarinski tehniški delavnici. 

(129) Tihotapstvo žganja je dano in se kaznuje poleg 
plačila redne trošarine tudi s petkratnim zneskom redne 
trošarine: 

1. ako kupi kupec žganje od proizvajalca, ki je pro-
izvel to žganje iz sirovin lastnega pridelka in ne prijavi 
nakupa žganja zaradi plačila trošarine; 

2. ako prodajalec žganja iz kupljenih sirovin za do
mačo potrebo ali iz kupljenih sirovin ali iz sirovin last
nega proizvoda proda ali iznese na trg del žganja, pa to 
Ц.е prijavi preje in ne plača trošarine; 

3. ako proizvajalec žganja iz kupljenih sirovin v prvi 
vrsti zaradi trgovine začne kuhati žganje brez prijave ali 
na pripravi, za katero zapisnik o pregledu ni odobren, 
ali ako ta proizvajalec, ki ima odobren zapisnik o pre
gledu, kuha na pripravi za kuhanje žganja, katere, hladil
nik ni spojen s kontrolnim aparatom ali zbiralno posodo. 
Kot osnova za izračuriarije redne trošarine služi prostor
nina kotla, izračunati pa se mora. tako, da je skuhal 
15 polnitev v 24 urah. Dobitek alkohola se jemlje s 
6 hektolitrskimi stopnjami od 100 litrov tropin. 

N. pr. neka oseba se zaloti, da kuha žganje iz kup
ljenih stvari in zaradi trgovine ter na pripravi, katere 
zapisnik o pregledu ni odobren, ali ako je odobren, kuha 
na- pripravi, katere hladilnik ni spojen s kontrolnim 
aparatom niti z zbiralno posodo. Pred zapisnikom o 
delu — opisom dejanja se mora z nalivanjem vode ugo-

' toviti, kako dolgo se je žganje proizvajalo. Na ta način 
je ugotovljeno, da je. prostornina kotla 500 litrov in da 
se je žganje proizvajalo brez prijave 16 ur. Trošarina se 
izračuna tako-le: 

500 X 15 (polnitev) == 7-500 litrov tropin je kuhanih 
7-500 litrov X 6 (dobitek alkohola) = 450 hl°; 450 X 14 
stopenj = 6.300-— dinarjev. Trošarina za 24 ur znaša 
6.300-— Din, za 16 ur pa 6.300 : 24 = 262-50 X 16 = 4.200 
dinarjev; 

4. ako proizvajalec žganja iz kupljenih sirovin in za 
trgovino odvaja alkoholno tekočino, preden gre skozi 
kontrolni aparat ali pride v zbiralno posodo, ali ako iz 
zbiralne posode odvaja gotov proizvod. Kot osnova za 
izračunanje redne trošarine služi prostornina kotla in 
2ae, kakor da je vršil to nedovoljeno delo ves čas pro
izvajanja, toda vendar ne več, nego mesec dni. Število 
polnitev v 24 urah še mora računati s 7; 

5. ako proizvajalec žganja iz kupljenih stvari in za
radi trgovine v primeru motenj v kontrolnem aparatu in 
*ko .niso izpolnjeni pogoji za daljnje delo, označeni v 
dotičnih predpisih za špirit, ne prekine takoj dela, 
temveč brez stalne kontrole nadaljuje delo, v primeru 
jBotnje v zbiralni posodi,pa, ako ne prekine dela takoj 

' -1?, D r e zpogojno. Kot osnova za izračunanje redne troša
r ine sitili povprečna'količina proizvoda za čas ene ure 
pred'nastalim motenjem, jakost žganja za izračunanje 
Števila liektolitrskih stopenja pa se jemlje s 30% stopenj; 

. 6. ako nastane pri prekuhavanju žganja primanjkljaj, 
;ВД|б večji od- 5%. Kòt osnova za izračunanje redne tro-
Šarine služi nastali primanjkljaj po odbitku dovoljenega 
gubitka; 

7. ako nastane pri "odpravi žganja iz žganjarnice v 
^WaiJaŽče:v»liife. skladišča v žganjarnico (zaradi prekuha-
Jenjafcaili izвМаШзба:v>: skladišče ali iz skladišča in 

~%»niaraio9? nao carinarnico zaradi izvoza primanjkljaj, 
w '*e^:M;5^,r;&ot- osnova za v izračunanje redne trošarine 
t Jwjži.-aast«Ji .;primanjkljaj po odbitku dovoljenega 

^ 8- ako skladišče žganja prijavi iznos žganja iz skla
dišča in to žganje iznese brez navzočnosti uslužbenca 
finančne kontrole zaradi tega, ker ta uslužbenec ni prišel 
v roku treh ur, pa se pozneje ugotovi da se je izneslo 
več nego je prijavljeno in je trošarine plačane; ali ako 
na tak način iznesenega žganja ne vpiše takoj v skladiško 
knjigo in ne plača trošarine. Kot osnova za izračunanje 
redne trošarine služi presežek iznesenega žganja, oziroma 
cela količina iznesenega žganja; 

9. ako se iznese žganje iz skladišča brez prijave in 
brez vplačila trošarine. Kot osnova za izračunanje troša
rine služi količina iznesenega žganja; 

10. ako se o priliki letnega obračuna v skladišču 
najde primanjkljaj, ki je večji od 5%. Kot osnova za 
izračunanje redne trošarine služi najdeni primanjkljaj 
čez 3 % ; 

11. ako osebe iz odstavka (8) zahtevajo in dobijo 
določeno količino žganja za domačo potrebo brez plačila 
trošarine na osnovi neresničnih podatkov. Kot osnova za ' 
izračunanje redne trošarine služi tista količina žganja, ki 
bi mu ne pripadala po predpisih odstavka (8) teca 
člena. B 

(130) Kdor kuha žganje iz prepovedanih stvari (siro
vin), se kaznuje za vsak hektoliter pripravljenih ali upo
rabljenih tropin po 400-— dinarjev, za vsak hektoliter 
zasačenega žganja brez ozira na jakost pa po 2.000-— 
dinarjev. Ako bi kazen za najdene uporabljene tropine 
bila manjša od kazni za najdeno kuhano žganje, se mora 
pobrati večja kazen. Kazen ne more biti manjša nego 
2.000-— Din. Zasačene prejete tropine in žganje se 
uničijo. 

(131) Priprave za proizvajanje in posode se pri pre
stopkih iz sprednjega odstavka zadrže kot jamstvo za 
plačilo kazni, pri prestopkih iz odstavka (129) pa se 
obdrži poleg priprav in posod tudi zaplenjeno žganje kot 
jamstvo za plačilo redne kazenske trošarine, tòda ako 
lastnik teh predmetov položi vsoto redne in kazenske 
trošarine ali vsoto kazni (v primeru odstavka 130), se 
mu izroče zaplenjeni predmeti takoj nâ svobodno raz
polaganje razen tropin in žganja iz prednjega odstavka. 

(132) Ako so posode, v katerih je zaplenjeno žganje, 
slabe in prepuščajo ter ako preti nevarnost, da žganje 
izteče, se sme, ako lastnik ne položi ustrezajoče redne 
in kazenske trošarine, prodati potom javne licitacije tudi 
pred izvršnostjo razsodbe, dobljeni denar pa se položi do 
končne razprave prestopka. 

(133) Prestopek je storjen: 
1. ako se začne kuhanje ali prekuhavanje žganja pred 

prijavljenim rokom ali se. po dovoljeni uri nadaljuje, 
hladilnik pa je spojen s kontrolnim aparatom ali zbiralno 
posodo ali ako se register o proizvodnji ne vodi v redu; 

2. ako se ne predloži prijava o vnosu žganja v skla
dišče ali ako se žganje vnese v skladišče brez navzočnosti 
uslužbenca finančne kontrole, ali ako se skladiška knjiga 
vodi neredno; > 

3. ako se ne prijavi prekuhavanje žganja; 
4. ako se ne vpiše takoj v skladiško knjigo iznos 

žganja, iz skladišča brez navzočnosti uslužbenca finančne 
kontrole, trošarina pa se plača; 

5. Ako žganjarnice ne vodijo redno beležk o stanju 
tropin; , 

6. ako se pokvari ali sname uradna zapora (pečat); 
7. ako se ne vodijo redno registri iz odstavka /1Ш 

in (118) tega člena; ' 
8. ako osebe iz odstavka (8) tega člena nimajo koli

čine, žganja, dovoljene za domačo jwtreho brez plačila 
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trošarine, odločeno od tistega žganja, ki je določeno za 
prodajo; 

9. ako se v žganjarnici namesti brez predhodne pri
jave kaka druga priprava za kuhanje ali katerikoli njen 
del razen prijavljenega. 

Prestopki pod točko 1. in 4. tega odstavka ee kaznu
jejo denarno prvikrat s 500— Din, v vsakem ponov
ljenem primeru pa s 1.000-— Din (člen 44. zakona o 
državni trošarini). 

Prestopki pod točko 2. in 9. tega člena se kaznujejo 
denarno prvikrat s 1.000— Din, v vsakem ponovljenem 
primeru pa s 2.000— Din. 

Prestopki pod točko 3., 5., 7. in 8. tega odstavka se 
kaznujejo denarno prvikrat s 100— Din, v vsakem po-
npvljenem primeru pa s 200— Din. 

Prestopki pod točko 6. tega odstavka se kaznujejo 
denarno z 10-— Din, in sicer za vsako pokvarjeno ali 
sneto uradno zaporo (pečat). 

(134) Pri uporabi kontrolnega aparata ali zbiralne 
posode se smatra za prestopek in se kaznuje od 1.000 do 
10.000 Din: 

1. ako se alkoholne pare hoté odvajajo z zunanjim 
vplivom; 

2. ako se na pripravi zà kuhanje, na kontrolnem apa
ratu ali zbiralni posodi dodajo take priprave, s katerih 
pomočjo se more po mnenju strokovnjakov odvajati ne-
opaženo alkoholna para ali alkoholna tekočina; « 

3. ako se na kontrolnem aparatu namenoma prepre
čuje, da bi pravilno, pokazal količino ali alkoholno vse
bino proizvoda ali oboje; in 

4. ako se ne predloži takoj prijava o nastalem mote
nju v kontrolnem aparatu ali zbiralni posodi. 

(135) Proizvajalci žganja iz odstavka (24), kakor tudi 
lastniki trošarinskih skladišč in prodajalci alkoholnih 
tekočin, ki ne dopuščajo finančnim uslužbencem pregleda 
žganjarnice, skladišča ali poslovalnice z vsemi lokali, 
knjig, gotovih proizvodov iti eiròvin, se kaznujejo z de
narno kaznijo 2000 Din, v ponovljenem primeru pa s 
3000 Din. Ta kazen ne izključuje kazni iz kazenskega 
zakona, ako jö dano dejanje, kaznivo po omenjenem 
zakonu. 

t (136) Ako se ugotovi, da so navedbe v spremnici iz 
odstavka (17) m podatki v spisku iz odstavka (10) neres
nični, odgovarjajo po določilih kazenskega zakona. 

(137) Uradniki javnih prevoznih podjetij in poštnih 
postaj, ki opusté poslati prijavo, predpisano v odstavku 
(112), se kaznujejo prvikrat z 20*—s v vsakem ponovil je
nem primeru pa e 50-— Dim. 

1 (138) Uradniki javriib. prevoznih podjetij in poštnih 
postaj, ki izròcé pošiljko žganja, ki se prevaža neposred
no od proizvajalca Iz sirovih lastnega pridelka in z last
nega zemljišča- in brez plačane trošarine^ pred rokom, 
določenim v odstavku (113) tega člena, pa nimajo poro
čila ' pristojnega oddelka, oziroma od njega določenega 
uslužbenca finančne kontrole, da gà smejo-izročiti, se 
kaznujejo denarno s tolikim zneskom, kolikor znaša 
redna trošarina na žganje-,'toda kazen ne more biti v 
nobenem primeru manjša nego 100-— Din. Istotako ee 
kaznujejo ti uradniki, àkó ne pošljejo pismenega poročila 
o prevoženem žganju pristojnemu oddelku finančne kon
trole, ako v kraju postaje ni oddelka. Ako se bi jakost 
in1 količina takega Žganja' ««mogla ugotoviti, sé vzame 
povprečna jakost žganja s 30 stopnjami, Čista teža pa se 
ugotovi tako, da se od kosmate teže pošiljke po tovornem 
lotu odbije 22 %* . : t : V • 

(139) Vsi drugi prestopki, storjeni z žganjem, pro-'"' 
izvajanim zaradi trgovin©, proti predpisom tega člena in 
za katere ni določena posebna kazen, ali ako proizvajalec 
žganja iz sirovin lastnega pridelka vozi žganje na trg ' 
zaradi prodaje brez spremnice, se kaznujejo denarno s 
50—-do 250— Din. •••'•••• 

(140) Glede povračila trošarine na žganje, izvoženo v 
inozemstvo, veljajo predpisi členov 66., 66. i n 67. trošarin^' 
skega pravilnika, toda spremnica se ne sestavi v treh, 
temveč samo v dveh izvodih in po obrazcu Številka' 33," 
ne pa po obrazcu štev. 5. En izvod' spremnice spremlja' 
pošiljko, duplikat pa se pošlje v priporočenem pismu pri
stojni carinarnici. En potrjen izvod spremnice vrne ca
rinarnica izvozniku, drugi izvod pa ostane v ' njenem 
arhivu. . r 

(141) Žganje za trgovino se proizvaja do nadaljne'•• 
odredbe pod stalnim nadzorstvom finančne kontrole.- ' ' • 

(142) Vsi dosedanji predpisi o,trošarini na-žganje, 
nehajo veljati. . ' 

Člen 110. 

Trošarina na octovo kislino. 
(1) Na octovo kislino, izdelano iz lesa, sé pobira n a ' 

1 kg 100% jakosti 4 :— Din (točka 12. člena 72. zakona o 
državni trošarini). Jakost octove kisline ugotovi carinar
nica, oziroma finančna kontrola po navodilu za< ugotavr 
1 janje octove kisline. Razen tega pa se vzamejo iz vsake 
posode, v kateri je octova kislina, vzorci in ž njimi ee' 
postopa po členu 11. tega pravilnika, brez ozira,; ali, 
obstaja spor ali ne. Ako bi kemijski laboratorij ugotovila 
večjo ali manjšo jakost, je ta jakost "merodajnri in.cari»' 
narnica, oziroma pristojna davčna uprava pobere razliko 
trošarine naknadno, oziroma jo vrné, ako bi to prizadeta, 
oseba zahtevala. .. . :

:... . ,.,, 
(2) Tvornice octove kisline stoje, pod stalnim nadzor-? 

stvom finančnega oblastva in plačujejo trošarino , naj 
octovo kislino o priliki, ko se daje v promet in potrošnjo. 

(3) Te tvornice morajo voditi beležko, v kateri 'Be' 
mora naznačiti: količina uporabljenih sirovin; čaedela-
tvornice in količina gotovega izdelka. Enako beležko vodi. 
uslužbenec finančne kontrole, ki nadzira to tvornico. V tar 
namen mora tvornica octove kisline predložiti "prijavo 
oddelku finančne kontrole o vsakem prejemu in. vsakenr 
začetku in nameravani dovršitvi dela, pozneje pa tudi Oi 
količini proizvedene octove kisline. Tvornica, ki- ne;, po
stopa po tem predpisu, se kaznuje po členu 86; tega pra
vilnika. •;• •: 

(4) Uslužbenec finančne kontrole, ki nadzira tvori» 
nico octove kisline, mora podatke o'predloženi prijava 
provériti in jih potem vpisati v beležko o proizvdjahjiljr 
k i j o v o d i . ' - i . ; •''••• "•"• :.' 

(5) Gotov izdelek 'se vnese v svobodno skladišče1 

tvornice, ki mora ustrezati ' predpisom iz Člena Ш. fegtf 
pravilnika. Ako tvornica nima. skladišča, se mòra tçidrSèî-
rina takoj pobrati. ' '".'':'' 

(6). Obeleževanje oćtove kisline» izdelane v drživi^ 
se vrši po predpisih člena 24. tega pravilnika. "'". .'!,!,..'' 

Elen 111. • ili-i 

Trošarina na bencii , . , ,";....''>"_!,''.-
• ч • . , - . " • • • • • • : . • f . f . f T s v 

(1) Na bencin se pobira za državnotrošarino "•xfAr 
100 kg po 300 Din (točka 13. člena, 72. zajkoha* o državni* 
trošarini), ;:"-:'.;Јлс 
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(2) V državi, se pobira trošarina na bencin, kadar 
se bencin.iznese iz ralinerije rudninskega olja ali iz tro-
šarinskega skladišča in se daje v svobodni promet, na 
bencin pa, ki se uvaža iz inozemstva, se .pobira troša
rina na carinarnici^ oziroma kadar se daje v promet iz 
carinskega skladišča. 

(3) Ne pobira se trošarina na bencin, ki se bo upo
rabljal za pogon motorjev obrtnih, industrijskih in kme
tijskih strojev, razumevajoč z obrtnimi stroji tudi ribiške 
ladje, kakor tudi ladje za prevoz potnikov in blaga. Ta 
oprostitev za motorje obrtnih in industrijskih strojev 

• velja samo tedaj, akó. se motorji uporabljajo za pogon 
za proizvajanje telesnih dobrini(raznih predmetov po
trošnje) in ako-so ,ti'-motorji v trdnem spoju s stroji 
samimi, oziroma s tehniško instalacijo podjetja. Na' ben
cin se ne plačuje trošarina tudi tedaj, ako bi še nabav
ljal iz domačih rafinerij, privatnih trošarinskih • skladišč 
ali neposredno iz; inozemstva ali iz carinskih skladišč 
za naslednjo uporabo: 

I. Za industrijske namene kot sredstvo za izločanje 
in ekstrahiranje. 

, II. Za proizvajanje, toplote, ne pa svetlobe: 
; a) pri apreturi tekstilnega blaga; 

• h) pri, toplenju, steklenih koscev; , 
c) pri proizvajanju steklenih biserov, gumbov itd. 

. III. Za čiščenje petrolejskih jam. 
.•,.,,iy..; Kot sredstvo.za razkrojevanje v denaturiranem 
stanju. 
-•v, (-4). 0,sebe, ki želijo nabaviti bencin za potrebe, raz
ložene v sprednji točki, morajo dobiti zato posebno-do
voljenje. .: ... , , • . ' . . . 

(6) V nobenem primeru ne morejo dobiti tega. do
voljenja osebe, navedene v členu,63. tega pravilnika. 
Prav tako ne morejo dobiti tega dovoljenja za bencin 
tista podjetja, ki trgujejo ž rudninskim oljem'(petrole-
J e . m ' t " 6 1 1 " 1 1 0 1 ! 1 itd.),.pa niso rafinerije rudninskega,olja, 

,. У& proizvajajo cerezin in parafin in kot sredstvo za izr 
ločanje in ekstrahiranje uporabljajo bencin. 

(6) Dovoljenje zä ; odvzemanje bencina za namene, 
navedene v odstavku (3) tega člena, ter brez plačila.dr
žavne'trošarine daje pristojna finančna direkcija na 
prošnjo prizadete osebe. Prošnje se izročajo' tisti finančni 
direkciji; na: koje podfočju se naliaja prosilec,-ki izda 
odločbo in jo izroči:prosilcu na uporabo. -
'.;;..,:'1(7),,у prošnji, s katero se zahteva bencin: brez pia-/ 
Čija trošarine, se. mora oznaniti:: , • . ; , 

: -l* za kateri namen se uporabi ta bencin; 
2. ,približna letna potrebščina bencina,, kakor tudi 

količina^ ki se postopoma odjemlje za omenjeni namen; 
<••.-. ü3. sedež rafinerije rudninskega olja, • carinskega ali 
trošarinskega skladišča, iz katerega, oziroma carinarni
ce,'po .kateri se nabavi bencin. Ako'se. hoče pozneje ben-
Pin .nabaviti iz drugega kraja in ne iz tega,-ki je označen 
v prošnji, se mora to- pravočasno priobčiti óblastvu'iz 
pdstayka (6).tega,člena. ,, . , ••', , 
•.., .Ako,se. uporabi bencin kot srpdstyo. za izločanje ali 
ekstrahiranje, se'označi še: 

4. obseg podjetja s točnim opisom tehniškega-'po
stopka, pri katerem se bencin uporablja; 
- _ 5. kqlika količina bencina se potroši in za;katero 

količino siro.yin in koliko sé dobi iz sirovin .gotovega, iz-
4?lka. Vse'v sorazmerju, drugo proti drugemu!se izrazi 
v prošnji po odstotkih; r 

«... , 6 , a k o s e п о б е . z a t a namen dobljeni .bencin. radi 
PQhoVné uporabe regenerirati (pi;ečiščati),. je točno opi-
eatòtùdii naöiri, kalkb se- bo izvršilo' ртеЖсавдо, ter pri-

kojih pomočjo se izvede to pre-

bencin za proizvajanje toplote, se 

ložiti načrt pripra 
čiščanje. 

Ako se upora 
označi Še: 

7. na kateri način se' proizvaja toplota in uporablja 
v industrijskem poslovanju. 

Ako se bencin • uporabi za pogon • motorjev, se 
označi še: . . . - • . . . 

8. sistem in največja sila motorja in največja po
trošnja bencina • za vsako uro pri bencinskem motorju, 
ki se uporablja. Ti podatki se morajo dokazati zizpri-
čevalom tvornice, ki jé izdelala motor. Ako je motor .star 
in ni potrdila tvornice, se potrdilo o izvoru in sili mo^ 
torja izda od strani občinskih oblastev, kar potrdi pri
stojni sreski poglavar ter na osnovi označbe teh podat
kov na tvornični znamki, ki je na motorju samem'. Ako 
te znamke ni, lahko to potrdilo o motôrjevi sili izdelata 
dve strokovni osebi, inženerja ali mehanika, in to potrdi
lo mora potrditi pristojno policijsko oblastvo; 

9. približno število ur, kolikor bo motor vsak dan 
deloval; 

• 10. v prošnji je izjaviti v vseh poprej razloženih pri
merih brez reserve, da se oseba (podjetje) podreja vsem. 
kontrolnim predpisom, ki so v-veljavi in ki se eventual
no izdado. ,.-..; 

(8) Ta dovoljenja se izdajajo za enoletno dobo. ra
čunajo od datuma izdaje, v njih pa sé mora označiti ko
ličina, ki se sme odvzeti v dotični letni dobi. ' -• 

(9) Količino bencina za namene iz; odstavka (3) teca 
člena za enoletno potrebo določa pristojno finančno obla
stvo na osnovi podatkov, razloženih v prošnji, ki jih po-
preje proveri." '••- '••••'• .- ::•'-•...••-
- (10) Akò bi finančno oblastvo smatralo, da je indii-

stmjskem« podjetju'z оетгот na obseg njegovega poslova
nja zadostna tudi manjša količina, nego jo je zàhferâlb 
podjetje, se sme zahtevana količina tudi zmanjšati'' 

_ 411) O vsakem izdanem dovoljenju, kaltor hidi o Vsa
ki îzprenïembi tega dovoljenja se mora obvestiti dcfoclho 
carinsko' ali trošarinsko. skladišče, iz katerega še hoče 
jemati bencin, kakor tudi tisti uslužbenci (finančni,' ca-
rmski), ki.vrše nadzorstvo v teh podjetjih ali tista .cari
narnica, čez katero se uvaža bencin brez plačila' troša
rine neposredno iz inozemstva, pa. tudi tisti oddejékf lil 
nančne kontrok, ki mora nadzorovati podjetje, katere
mu se da to dovoljenje. V tem obvestilu se' morâ'focno 
naznačiti količina bencina, ki <se: sme letno' nabaviti brez 
plačila državne trošarine. Na dovoljenju pa se mora od
pisovati vsaka nabavljena; količina. : ' '• •'?•-'•' 
- '• (12), Količina bencina, nabavljenega brez plačila dr

žavne trošarine; ki se najde o priliki obračuna nà koncu 
leta se vračuna y Količino, ki je dovoljena za prihod
nje leto. " - " •••'•••'. -; ; ; / . ^ 1"«-" 
A x № 7° d o v b I J ë n J e za uporabo bencina' bjez plačila 
k r š n a S l f ^ ï"0 ^6"2*™. ^oj,ič-im' se ugdtoVi ka
kršnakoli zloraba brez ozira tìa.posledice, кГjih inia ta 
zloraba za seboj. Istoiako he mote odvzeti f o i v o S i e 
aka se kd« ne drž^doložil tega pravünika ! in izdanih 
predpisov, bodisi sedanjih ali poznejših" ' ' ' -

M* f4) Vu v ^ k e m ^^^"Vkao'ar.se'odyzamè'dQvoHe-
^ S f Ä ? Z a S a C è 1 e l r o l i e i ^ bencina # n « % f e 

«,* ' Ж - S i , z d a i i i h dovoljenjih in izpremebah v njih mo-
rajev-jdiü kontrolni organi točno evidenco ; P o X S 

(16) Osebe' (podjetja), ki dobijo' dovoljenje za naba
vo bencina brez plačila državne trošarine, se p o s t a v S 

SL: 
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pod nadzorstvo in morajo finančnim uslužbencem dopu
stiti vedno, kadar to zahtevajo, vstop v delavnico, oziro
ma v vse poslovne prostore v namen pregleda vseh knjig 
in računov, kontroliranja uporabe količine bencina, na
bavljenega brez plačila državne trošarine, in primerjanja 
s knjiženjem. 

(17) Osebe (podjetja), ki dobijo dovoljenje za naba
vo bencina brez plačila državne trošarine, morajo voditi 
knjigo o izdajanju in uporabi bencina, oziroma o izde
lanih proizvodih, knjige pa je treba pri uporabi bencina 
za odločanje ali ekstrakcijo in istotako tudi pri proiz
vajanju toplote voditi po predpisih, ki jih izda ministr
stvo za finance, kakor to odgovarja dotičnemu industrij
skemu poslu. Take knjige vodijo tudi tisti uslužbenci fi
nančne kontrole, katerim je poverjeno nadzorstvo dotič-
nega podjetja. Pri uporabi bencina za čiščenje petrolej
skih jam ali pogon motorjev se morajo voditi knjige po 
obrazcih štev. 35 in 36. 

(18) V knjige, ki jih izdaja oddelek finančne kontro
le osebam proti povračilu nabavne cene v paginiranih 
in parafiranih zvezkih, je treba takoj, čim se izvrši 
službeni pregled, zabeležiti vsako nabavo bencina, po-
zivaje se pri tem na dotično prijavo. 

(19) Odpis je različen po vrsti in načinu uporabe 
bencina. 

(20) Pri uporabi bencina za izločanje ali ekstrakci
jo je treba vpisati ne samo količino bencina, ki se vsaki-
krat vzame iz posod, temveč tudi količino in vrste pred
metov (blaga), iz katerih se vrši izločanje ali ekstrakcija 
bencina. 

(21) Ako se regeneracija bencina v takih podjetjih 
oe vrši neprestano, temveč samo od časa do časa, dokler 
se ne zbere že uporabljeni bencin, je treba količino in 
gostost bencina, ki se z regeneracijo vnovič dobi, vpisati 
v knjige v posebni stolpec. 

(22) Pri uporabi bencina za pogon motorjev je tre
fa količino bencina, ki se vzame vsakikrat, zabeležiti ta
koj, čim se napolni bencinska priprava, v kateri se raz
vija plin. Ako se č r r a bencin iz posod s pomočjo spojne 
cevi brez prekinitve v bencinsko pripravo za proizva
janje plina, oziroma v motor, tedaj je treba namesto 
beleženja posameznih polnitev motorja zabeležiti samo 
dan in uro, kddj se je začelo črpanje in kdaj prestalo, 
in količino (težo), ki je v dotični posodi. 

(23) Nadalje je treba v knjigi natančno zapisati čas, 
kdaj se je motor pognal in kdaj se je delo ustavilo. To 
beleženje se mora izvršiti takoj, čim se začne delo in 
neposredno > reje, preden se ustavi. 

(24) Ako se uporablja bencin za čiščenje petrolej-
skihy jam, se mora odpisovanje v knjigah izvršiti takoj, 
čim se neha s čiščenjem. 

(25) Vsak nepravočasni vpis potrošnje bencina v 
knjige se kaznuje po členu 86. tega pravilnika. 

(26) Vsako netočno vpisovanje v knjige se kaznuje 
kot tihotapstvo in istotako se kaznujejo kot tihotapci ti
ste osebe, ki dobivajo bencin brez plačila trošarine ter 
ga prodajajo ali uporabljajo za druge namene, ne pa za 
tiste, za katere je dovoljen. 

(27) Oseba (podjetje), ki je dobila dovoljenje za na
bavo bencina brez plačila trošarine, mora imeti po pred
pisu žigosano (meroizkušeno) - tehtnico in uteži in isto
tako areometer za ugotavljanje gostosti z lestvico od 750 
do 830 stopinj in termometer po Keomirju. Areometer 
za rudninsko olje mora nabaviti podjetnik proti povra
čilu stroškov po finančni direkciji pri ministrstvu za fi
nance. Ako se razbije areometer,, ki je tako dobavljen, 

mora podjetnik ali njegov zastopnik takoj zahtevati od 
nadzornega finančnega uslužbenca; dà se mu izroči drug 
areometer za rudninsko olje. 

(28) Podjetnik se sme za svojo potrebo poslužiti tudi 
kakega drugega areometra. Za finančno kontrolo pa ven
dar velja samo to, kar kaže areometer, ki se je dobavil 
na gornji način. Vsak areometer mora biti uradno žigo
san in imeti o tem potrdilo. Razdalja razdelnih črtic na 
lestvici areometra ne more biti manjša od 2*25 mm. 

(29) Naenkrat se more nabaviti najmanj 100 kg ben
cina brez plačila trošarine. 

(30) Glede odpravljanjal béiicina brez plačila tro
šarine iz rafinerije rudninskega'olja veljajo predpisi, ki 
veljajo za odpravo rudninskega olja brez plačila troša
rine iz rafinerije vobče. 

(31) Bencin se odpravlja brez plačila državne troša
rine iz trošarinskih in carinskih' skladišč takole: 

1. vsako odpravo je treba za1 vsakega prejemnika 
posebej in pismeno v dveh izvodih po obrazcu štev. .37 
prijaviti finančnemu ali carinskemu uslužbencu, katere
mu je poverjeno nadzorovanje skladišča; 

2. prijava se mora izročiti najmanj 6 ur pred name
ravano odpravo. Na prošnjo osebe (podjetnika) sme fi
nančna direkcija ^a rok skrajšati toliko, kolikor zahteva 
to potreba za izvrševanje kontrole; 

3. podjetnik mora te prijave po nabavni ceni nabavi
ti od uslužbencev, katerim je poverjeno nadzorovanje 
skladišča; 

4. prijave se smejo narediti z uporabo indigo-papir-
ja. V tem primeru je treba dotične obrazce narediti.iz 
močnega papirja, za Ttopiranje pa.se morajo uporabiti 
samo tintni svinčniki; 

5. uslužbenec, kateremu se.,izroč; prijava, mora naj» 
prej preizkusiti vpisane podatke in v primeru potrebe 
zahtevati, da se dopolnijo; , - . ' . . 

6. črtane, popravljane alj,4eloipa prenarejene pri
jave se morajo odbiti; ",'.•••'. 

7. ako se najde, da je prijava pravilna, se mòra, 
preden se začne delo s pošiljko,..vpisati v stolpcih 1 in 2 
prijavnega registra, ki se mora,voditi po obrazcu štev. 
38 (vrednostni obrazec) ; 

8. p.o vpisu v prijavnem registru sé mora tpčka a), 
b) in c) prijave v obeh izvodih izpolniti; 

» 9. register o prijavi, ki se vodi po proizvajalni dobi. 
(od dne 1. oktobra do dne 31. avgusta naslednjega letaj, 
se mora koncem proizvajalne, dobe skleniti in z letnim 
obračunom prejemka in izdatka poslati ministrstvu za fi
nance po pristojni finančni direkciji zaradi cenzure; 

10. uslužbenci morajo na osnovi prijave, preden se 
odpravi pošiljka, ugotoviti količino in gostost bencina; 
znak in številko in istotako tudi kakovost posod, preiska
ti kosmato in čisto težo za vsako: posamezno posodo in., 
preizkusiti, ali se prijava ujema z-obliko pošiljke; 

11. ako se prijava ne ujema ž obliko pošiljke ali. ako 
vobče ni kakega pogoja, ki je predpisan za pošiljanje, se; 
mora stranka opozoriti na ta nedostatek in pozvati, da. 
ga odstrani; : ' • - , 

12. čista teža se mora določiti z odbitkom taré od' 
ugotovljene kosmate teže. Tara se najde pod nadzor^ 
stvom organa, preden se uporabi posoda. Posode, za-vbaS 
tere se mora določiti tara, je treba'označiti s številkami 
in z znaki; ; :•..•.., ; •' •.:•_ ,- '••?:•:.•.:: •••'>. •iifr-ti 

13. pred vsakim določevanjem- tare <eé inora sor^&â 
prepričati, ali so posode, za...katere .se določa taraj popol-
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noma prazne in aia so v takem stanju, ki dopušča točno 
določanje tare; 

14. pri pošiljanju bencina v vagonih-reservoarjih 
(kesonih) se mora določanje tare vagona in merjenje va
gona napolnjenega z bencinom, vršiti vedno na isti 
tehtnici; i 

15. ako se pri izračunavanju tare ali kosmate teže 
posameznih posod pokažejo ulomki enega kilograma, se 
ne računa količina-izpod 0'5 kg, ulomki 0-5 kg in več pa 
se računaje za celi kilogram. 

(32) Za ugotavljanje gostosti bencina se uporablja 
areometer za rudninska olja z lestvico 750° do 830° (ti-
sočinski del gostosti vode pri 12" R) in termometer z 
Reomirjevo lestvico. Pri uporabi areometra za rudninska 

„ olja je treba postopati vtako-le: 
1. tekočino (bencin).,: ki se mora preizkusiti, je tre

ba vliti v tako globok in širok stekleni cilinder, da areo
meter prosto plava v tekočim in da se nikjer ne dotakne 
strani posod (cilindra). Tekočine mora biti zadosti v po
sodi, da se na držaju (obročku) areometra more na
tančno videti mesto, do katerega se je priprava pogrez-
nila v tekočino; • ,-.,;. 

2. priprava mora biti popolnoma čista, preden se 
Uporabi za preizkušanje. To se doseže najenostavneje s 
tem, da se priprava? pomoči v čisti bencin (plin, petro
lej) in potem obriše s čisto, mehko laneno krpico ali 
s čistim pivnim papirjem. Očiščena priprava se ne sme 
več prijemati z golo, трко. pred uporabo in treba je v 
obče prijemata samò ria gornjem koncu držaja nad naj
višjo točko lestvice;. 

3. spuščanje areometra ,v tekočino zahteva posebno 
pažnjo in, àko se to opusti, se ne more več računati na po
polnoma točen rezultat. Priprava se spušča v tekočino 
tako, da se drži nad lestvico in potem izpusti iz roke, 
ko se je potopila približno, do tiste globočine v tekočino, 
na kateri prosto plava tako, da se iz nje niti ne dviga, 
niti dalje več ne tone (drugače se vreteno čezmerno 
omoči s tekočino in s tem bi priprava postala težja in 
vsled te večje teže bi se4zopet preveč pogreznila v te
kočino); 

4. da bi priprava sprejela temperaturo tekočine, je 
treba pustiti, da plava/v tekočini 1 do 2 minuti, in šele 
potem precitati,na lestvici gostost tekočine. O tej priliki 
se opazi, da površina tekočine v bližini vretena areo
metra ni več ravna, terivveč izbočena. Ta izbočenost teko
čine na stekleni cevi sme znašati do 2 mm. Pri čitanju 
lestvice je treba vzeti vedno najvišje mesto, do katerega 
s e dviga tekočina na stekleni cevi. Ako ustreza temu 
mestu razdelna črtica lestvice, potem kaže ta črtica do
tično stopnjo gostosti; ako pa pride med dve razdelni 
attici, potem je treba oceniti razdaljo mesta, do katerega 
sega tekočina, od najbližje višje razdelne Črtice in raz
delek dodati tisti stopnji, kateri to mesto odgovarja. Pri 
tem je treba prostor med dvema razdelnima črticama, 
tted kateri seže tekoČiriaj razdeliti na oko na štiri dele; 

5. ko sé je gostost ria'lestvici areometra prečitala, je 
freba ugotoviti toploto tekočine. V ta namen se spusti 
termometer v tekočirio; toda na tej pripravi je treba pre
citati šele tedaj, kàdar' jè tudi priprava sprejela toploto 
tfekočine. To se pozna' ria tem, kadar se ugotovi, da se 
viSjna:,živega srebra'v'teku 1 minute ne iapreminja več. 
Ulottnjki ene stopinje ee cenijo na oko na četrtine stopinje; 
J^. 6. iprava gostost bencina (pri toploti 12 R) se ugo
tavlja na osnovi spredaj navedenih podatkov (gostosti in-
* ^ М » , р о ш л ф jedukcijsko .tabele», 

Toplote T 
stopinjah 

po K 

_ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Pročitana gostost nâ 

750 

11.7 
10.7 
9.7 
8.7 
7.7 
6.8 
5.8 
4.8 
3.8 
2.9 
1.9 
1.0 

760 770 

Ге številke 

11.5 
10.5 
9.5 
8.6 
7.6 
6.6 
5.7 
4-7 
3.8 
2.8 
1.9 
0.9 

780 790 

i 

800 

ker ош etru 

810 820 830 

ie treba odbiti od prečitane 
(navidezne) gostosti 

11.3 
10.3 

9.4 
8.9 
7.5 
6.5 
5.6 
4.6 
3.7 
2.8 
1.8 

k 09 

11.1 
10.1 

9.2 
8.3 
7.3 
6.4 
5.5 
4.6 
3.6 
2.7 
1.8 
0.9 

10.9 
10.0 

9.0 
8.1 
7.2 
6.3 
5.4 
4.5 
3.6 
2.7 
1.8 
0.9 

10.7 
9.8 
8.9 
8.0 
7.1 
6.2 
5.3 
4-4 
3.5 
2.6 
1.8 
0.9 

10.5 
9.6 
8.8 
7.9 
7.0 
6.1 
5.2 
4.3 
3.5 
2.6 
1.7 
0.9 

10.4 
9.5 
8.6 
7.8 
6.9 
6.0 
5.2 
4.3 
3.4 
2.6 
1.7 
0.9 

102 
9.4 
8 5 
7.7 
68 
5.9 
51 
42 
3 4 
3 5 
1.7 
0.8 

Te številke je dodati prečitani (navidezni) gostosti 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19. 
20 
21 
22 

0.0 
0.9 
1.9 
2.8 
3.8 
4.7 
5.7 
6.6 
7.5 
8.5 
9.4 

-0.0 
0.9 
1.9 
2.8 
3.7 
4,6 
5.6 
6.5 
7.4 
8.3 
9.2 

0.0 
0.9 
1.8 
2.7 
3.7 
4.6 
5.5 
6.4 
7.3 
8.2 
9.1 

0.0 
0.9 
1.8 
2.7 
3.6 
4.5 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
8.9 

0.0 
0.9 
1.8 
2.7 
3.5 
4.4 
5.3 
6.2 
7.1 
7.9 
8.8 

0.0 
0.9 
1.7 
2.6 
3.5 
4.4 
52 
6.1 
7.0 
7.8 
8.7 

0.0 
0.9 
1.7 
2.6 
3.4 
4.3 
5.2 
6.0 
6.9 
7.7 
8.6 

0.0 
0.8 
1,7 
2.5 
3.4 
4.2 
5.1 
5.9 
6.8 
7.6 
8.4 

0.0 
0.8 
1.7 
2.5 
3.4 
4.-2 
5.0 
5.8 
6.7 
7.5 
8.3 

Ako bi na pr. pokazal areometer navidezno gostost 
tekočine za 760° in termometer toploto 10° R, bi znašala 
prava gostost bencina (na 12° R) po tej tabeli 760 — 1 
9 — 758-1°; 

7. z ozirom na male razlike dodojanja, oziroma od
bijanja, ki se vpoštevajo pri gostosti pri rudninskih 
oljih ob eni in isti toploti, izraža tabela navidezno go
stost samo 10 do 20 stopenj in v primerih, ako je navi
dezna gostost najdena pod drugo številko, ne pa pod 
številom, ki je deljivo z deset, bo povsem zadosti, da se 
prečitana gostost zaokroži na tisto višjo ali nižjo deseti
no, kateri je bližja. Prav tako bo zadostno tudi pri naj
deni toploti, da se ulomki izpod У, stopnje ne vpošetva-
jo, ulomki ys in .večjega dela stopnje pa računajo za celo 
višjo stopnjo. 

N. pr. lestvica areometra kale 763 % °, termometer Da 
4% R. , ' . . * 

Račun se glasi: 
Navidezna gostost 763-5 ' l 
odbitek po tabeli za 760° t j " R je 6-6. 
Prava gostost pri 12° R je 763-5 — 6-6 = 756-90°. 
(33) To službeno dëlo (ugotavljanje teže in gostosti) 

se vpiše v dotične stolpce na tretji strani v oba izvoda 
prijave, pa tudi v dotične stolpce prijavnega registra in 
pošiljka se pošlje na oddelek finančne kontrole, katere
mu je poverjeno nadzorovanje podjetja, pooblaščenega za 
nabavljanje bencina brez plačila-trošarine. Pri tej od
pravi ugotovi uslužbenec, zaslišavši pošiljača, vse okol
nosti in rok, v katerem mora pošiljka prispeti na name
njeno mesto, toda ta rok ne sme biti prekratek. En izvod 
(unikat) prijave, ki mora spremljati pošiljko do kraja 
namembe, je treba izročiti stranki, drugi (duplikat) pa 
se pošlge v priporočenem pismu oddelku finančne kon
trole, ki nadzoruje pooblaščeno podjetje. Bencin, ki pri
de neposredno iz inozemstva, na katerega ga se.ne pia-
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2a državna trošarina na osnovi dovoljenja pò odstavku 
(6) tega člena, pošlje dotična carinarnica po carinskih 
predpisih oddelku finančne kontrole, kateremu je po
verjeno nadzorstvo nad pooblaščenim podjetjem, obenem 
pä obvesti o tem oblastvo, ki je dalo to dovoljenje. 

(34) Prejemnik bencina, to je podjetje, pooblaščeno 
za nabavo bencina brez plačila državne trošarine, mora 
prijaviti prejem pošiljke in izročiti njene spremne pa
pirje oddelku finančne kontrole, pristojnemu za nadzor
stvo podjetja. Ta oddelek primerja količino, vrsto, znak 
in število prevoznih posod s spremnimi papirji in ugo
tovi težo in gostost bencina. To službeno delo pri pošilj
kah, ki niso dane pod službeni- pečat, obsega popolen 
zunanji in notranji pregled pošiljke, pa tudi ugotovitev 
čiste teže in gostosti bencina; pri pošiljkah, ki prispejo 
pod službenim pečatom, pa se zadovolji, ako ni nikakega 
suma, s pregledom, ali je službeni'pečat nepoškodovan. 
Vendar je' dovoljeno, tudi ako pošiljka ni dospela pod 
pečatom, za ugotovitev čiste teže, da se od določene ko
smate teže posameznih posod odbije samo tista teža tare, 
ki jo je ugotovil finančni ali carinski uslužbenec pri od
pravi pošiljke iz rafinerije, trošarinskega ali carinskega 
skladišča ali pri prestopu meje. Samo tedaj, kadar na
stane upravičen sum o istovetnosti posod, je treba ugo
toviti pravo taro. Gostost bencina se ugotovi tako, kakor 
je predpisano v odstavku (32) tega člena. 

(36) To službeno delo se vpiše v dotične stolpce na 
četrti strani v oba izvoda prijave in obenem je vpisati 
pošiljko v prejemni register (obrazec štev. 39). 

(36) Unikat prijave se pošlje-potem brez vsakega 
odlašanja v priporočenem pismu finančnemu uslužbencu, 
ki je odpravil pošiljko, duplikat pa se priloži prejemni
ku registra. Ta register, ki je strogo zaračunljiv in ki se 
sestavi za vsako pooblaščeno podjetje posebej, se mora 
skleniti tistega dne, katerega se s podjetjem napravi let
ni obračun, in priložiti letnemu obračunu ter po pristojni 
finančni direkciji poslati ministrstvu za finance zaradi 
cenzure.-

(37) Ako dospe' količina bencina na kraj namembe 
pravilna ali s primanjkljajem najv.ec 3% po ugotovitvi 
uslužbenca, ki je pošiljko poslal, se zaradi -tega nič ne 
ukrene. Zà' večje primanjkljaje mora pošiljač takoj, čim 
dospe pristojnemu uradu, iz čigar delokroga je odprav
ljen bencin, unikat prijave, oziroma pooblaščeni prejem
nik, ako je dospela pošiljka iz inozemstva, Čim je 'ugp-; 

tovljen tak primanjkljaj, položiti, trošarino za tisti pri
manjkljaj, ki presega dopuščeni odstotek. V ta namen 
mora finančni uslužbenec, ki je prejel pošiljko, pri pre
gledu prijave v njej navesti ugotovljeni primanjkljaj in 
istotako.tudi utrezajočo trošarino. Ako pošiljač pri uvozu 
iz inozemstva ne položi takoj utrezajoče tçosarine,.sé sme 
pobrati eksekutivnim potom. Ako znaša primanjkljaj več 
nego 7%, je treba razen tega uvesti še kazenski posto
pek. . " " ' ' " 

(38) Izjemoma'mòre ministrstvo za financé ter. na ; 
predlog finančne direkcije, kadar primanjkljaj prispele' 
količine bencina ne bi bil večji nego 7%, odrediti, da se 
utrezajoča trošarina ne pobere, ako se ta razlika z osno-. 
vânimi razlogi opraviči in akö drugače ni nikakegà suma 
in ni nikakšnih poročil, da se Je storil kak prestopek. 

(39) Službeno delo nad pošiljkami bencina na kraju 
namembe mora izvršiti starešina oddelka ali kak pod-
preglednik finančne kontrole, oziroma uradnik finančne 
direkcije, 

(40) Uporaba bencina za čiščenje petrolejskih jam 
je treba vsakikrat 24 ur preje prijaviti po obrazcu štev. 
40 pristojnemu oddelku finančne kontrole in ta pósel se 
mora brez izjeme izvršiti samo v navzočnosti finančnega 
uslužbenca, ki je za to določen. Prijavo, opremljeno "s 
potrdilom o izvršenem poslu, je treba izročiti osebij da 
jo priloži knjigi, ki jo vodi po. obrazcu štev. 35* obrazec 
prijave se daje proti povračilu nabavne cene. 

(41) Na koncu vsakega leta se mora izvršiti obra
čun z dotičnim podjetjem o uporabi bencina, ki se je 
nabavil brez plačila trošarine. Prav tako se,-mora vršiti 
obračun koncem proizvajalne dobe tudi v privatnih tror 
šarinskih skladiščih, 

(42) Obračunavanje vrši starešina oddelka finančne 
kontrole ali njegov namestnik, obračun pa mora podpi
sati tudi podjetnik al i njegov zastopnik. 

(43) Da bi se mogel izvršiti posel za obračun; je tre
ba popreje skleniti knjige. Potem je treba ugotoviti či
sto težo in gostost preostale količine bencina in zabele
žiti rezultat stanja stvari tako v sklenjeni, kakor tudi v 
novi knjigi. " : • 

(44) Ako se najde pri tem ugotavljanju količine na
sproti sklepu (obračunu) večji1 primanjkljaj nego 4%, ki 
se priznava za upravičen gubitek za zračenje, in ako se 
ta primanjkljaj ne da opravičiti, tedaj mora podjetnik 
za ta ; primanjkljaj količine bencina plačati ' utrezajočo 
trošarino. Razen tega se mora uvesti kazenska preiskava. 

t(46) Ta znesek trošarine se'vračuna y registru nak
nadnega plačila trošarine na rudninsko olje'. : \ 

(46) Obračun je treba sestaviti v dveh izvodih^ od 
katerih se eden da podjetniku, drugi pa se s sklenjeni
mi knjigami in prilogami brez odloga pošlje finančni di
rekciji, ki pošlje obračune ministrstvu za finance zàra'di 
cenzure. ( ' 

i i - . i .' ; , 

I I I . S k i e p n a do I o č i l a. „ ; : •, 

.. '. . . . . Člen 112, .. '". '" ' .'..'•'...'.'.;.'! 

O priliki pozivanja na posamezne predpiše tega 
pravilnika: se naziva ta pravilnik ,>Trošarinskr pravil
nik«.. Z nalivom >oddelek finančne kontrole« se v tein 
pravilniku razumeva tudi glavni oddelek finančne kon-

• t r o l e . • •. • . . . • • • • • ' ••••• • ; ! • 

• / • ' • ; c i e n 1 1 3 ; ; ••;?: ; " : ••' '] 

Ta pravilnik stopi, v, veljavo, kadar, se , razglasi -v 
»Službenih novinah«; od tedaj nehajo veljati vsi pred
pisi, ki mu nasprotujejo. ,.-.,• , ' ,;;. 

Y B e o . g r a d ;u,' dne- 9. .julija 1930,, Štev. ,50.60,2.,;.; 

• ' " -Minister za fihakcö 
dr. S. Šverljuga s. r, 
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194. 

Na podstavi § 37., drugi odstavek, zakona o orga
nizaciji finančne uprave ter v zvezi s pravilnikom o 
opravljanju državnih strokovnih izpitov v resoru mi
nistrstva za finance z dne 31. marca 1925., štev. 1578, 
in s poznejšimi izpremembami in dopolnitvami tega 
pravilnika predpisujem naslednji 

Pravilnik 
ža opravljanje višjega državnega strokov
nega izpita za uradnike finančne kontrole 

II. kategorije.* 
Člen 1. 

Pravico do opravljanja višjega državnega strokov
nega izpita doseže uradnik finančne kontrole II. kate-
gQrije 3. skupine pò 10. letih celokupne d ržav - službe. 

• * * г ; г : . • . , : : • • . ' • ' '• : . 

Člen 2. 
Izpit se opravlja v ministrstvu za finance, občem 

oddelku, enkrat na leto, in to v mesecu oktobru. Kan
didati, k i . žele delati izpit, morajo predložiti svoje pri
jave po službeni poti pristojni izpraševalni komisiji naj
dalje do dne 15. septembra. Pristojna oblastva opremijo 
Prijave ž označbo, koliko let služi prosilec in kako dolgo 
j è ' v з; skupini. 

Izpit se sme ponoviti samo enkrat, najranije po 
dveh letih. 

Odòbrenje : ' za opravljanje izpita daje predsednik 
komisije, ki obenem določi tudi dan izpita. 

>.'•'. Člen. 3.. 
Kandidati nimajo pravice do potnih stroškov in 

dnevnic za, čas opravljanja izpita; 

• •••.' . - : - • - ' : • • :-•:• Č l e n 4 . 

Izpraševal.no komisijo sestavljajo predsednik in 4 
člani. Predsedniku in vsakemu članu komisije se po
stavlja'po ön namestnik. 

Predsednik komisije je načelnik občega oddelka ali, 
ako je zadržan; šef odseka za finančno kontrolo. Člane 

, komisije in njihove namestnike postavlja minister za 
finance. Vsaka komisija ima zapisnikarja, ki ga imenuje 
predsednik komisije. 

Za člane izpraševalne komisije in njihove namest
nike •'se postavljajo uradniki ministrstva za finance, in 
sicer po eden iz davčnega oddelka (odseka za trošarino 
m'takse) ' in carinskega oddelka ter po eden iz uprave 
državnih monopolov in občega oddelka (odseka za fi
nančno kontrolo). 

. ' ' ' " Člen 5. ''' 
'.Izpit je pismen л usten. 

Č l e n 6 . ••<,-

< x L Predihet pismenega izpita je izdelava treh prak
tičnih^nalog -'li predmetov, naštetih pod točko 2„ 4., 5. 
Ц 8. Clelia 7. tega pravilnika. Pismene naloge morajo 

•-• * >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
W. ЦаЈа 1930., gti 10S/XXXIX, 

biti strokovne iz področja državne trošarine ali taks, 
monopolov, zakona o organizaciji finančne uprave. Ena 
izmed njih mora biti na računsko-geometrijski podlagi. 

Naloge določa predsednik,komisije v sporazumu z 
dotični mi' člani komisije. 

Izdelavo pismenih nalog ocenjuje tisti član komisije, 
ki izprašuje kandidata iz dotičnega predmeta na ustnem 
izpitu. Pismeni izpit traja šest ur brez prekinitve. Kan
didati se smejo posluževati vseh potrebnih zakonov: 
Nadzorstvo nad usmenim' izpitom vrši član, ki ga določi 
predsednik. 

' Č l e n 7 . . • ' • ' . ' 

Predmeti ustnega izpita so: 
1. Določila zakona o neposrednih davkih, ki se na

našajo na bcf Rovanje uslužbencev finančne kontrole po 
tem zakonu, zlasti:pa na uslužbenski. davek; " 

2. zakon o državni trošarini, kakor tudi o bano
vinskih in občih trošarinah, zakon o taksah in pristoj
binah z dotičnimi pravilniki; 

. .3.. določila carinskega zakona in osnovno poznava
nje carinske tarifé s' postopki in pravilniki ter najvaž
nejša določila' trgovinskih '.pogodb in konvencij, ki se. 
nanašajo na obmejni promet in, dvovlastnike; 

4. zakoni o državnih monopolih in uredba o .s'amo? 
stalni monopolski, upravi; 

5. zakon o organizaciji finančne uprave, isakon.o 
civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih, za
kon o organizaciji finančne kontrole s pravilniki in 
vsemi nàredbami in razpisi glede izvrševanja službe 
uslužbencev finančne kontrole; 

6. določila zakona o državnem računovodstvu; zakon 
o glavni kontroli; določila poštno-hranilničnega prometa; 

7. zalcon d organizaciji vrhovne državne : «prave; 
zakon o nazivu in razdelitvi kraljevine na upravna pod
ročja; zakon o pobijanju zlorab v službeni dolžnosti; za
kon, o državnem svetu in upravnih' sodiščih; v 

8. kemijska .tehnologija monopolske:in trošaTineke? 
industrije:. . • ' • : , . • .; •••; • 

a) celokupna fabrikacija špirita s posebnim poznam 
vanjem vseh momentov, ki prihajajo v domeno 'tehni
ške kontrole,. kakor so:; raznovrstne sirovine, priprav
ljanje slada, proces luščenja z ozirom na posebni ma
terial, pripravljanje kvasa,' proces vretja, destilacija in 
rafiniranje. Poznavanje metod za iKračunjavanje izkori
ščanja sirovin, poznavanje celokupne aparature, obsega
joč tudi kontrolne aparate sistema >Bešornei4 in >DQ-; 
ljanskk, kakor tudi ostale priprave za izvrševanje 

; kontrole. 
Poznavanje vseh industrij, ;ki se poslužujejo alkohola. 
b) Podrobno poznavanje, proizvajanja,pivaz ozirom, 

na sirovine, pripravljanje slada, proces- Juščenja, kuhanja* 
• in ^vretja. Natančno poznavanje celokupne .aparature, iz
vrševanje tehniške kontrole s pomočjo kontrolnih pri
prav. • ..-,'. , 

Preizkušanje piva. ' , 
c) Fabrikacija rudninskih olj s posebnim oziram na 

sirovine, destilacijo in čiščenje mineralnih olj. Pozna
vanje najvažnejših proizvodov mineralnih olj in njihove 
lastnosti. •••;• 

Tehniško pripravljanje bencina. > r ''•"'• 
č) Celokupna fabrikacija sladkorja iz pese,:-pozna

vanje . najvažnejših vrst sladkorja, sirovin, dobivanje 
soka, prečiščanje in vkuhttvanje soka iz pese, predelave 
sladkorne mase ter sirovin in konsumni sladkor, pre-, 
delava stranskih proizvodov in melase. Poznavanj« me-
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tod za izračunjavanje izkoriščanja sirovin, kakor tudi 
poznavanje različnih strok uporabe sladkorja. 

Člen 8. 
Pismene naloge in ustni odgovori se ocenjujejo z 

>odlično< (4), >prav dobro< (3), >dobro« (2) in >slabo« 
(1). Kandidat, ki je v vseh treh pismenih nalogah dobil 
oceno >slabo«, ne more delati ustnega izpita. 

Na osnovi ocene pismenih nalog in ustnih odgovo
rov izda izpraševalna komisija odločbo o izpitu. Odločba 
se mora glasiti: da je kandidat opravil izpit z »odlič
nim«, >prav dobrim« ali >dobrim« uspehom, oziroma da 
izpita ni opravil. 

Ocena ustnih odgovorov in odločba o izpitu se izda 
z večinp glasov tako, da najprej glasuje po činu naj
mlajši član komisije. Ako 'so glasovi enako razdeljeni, 
odločuje ocena, za katero glasuje predsednik komisije. 

Člen 9. 

Rezultat izpita se priobči kandidatu takoj. Ako je 
izpit opravil, se mu izda obenem tudi izpričevalo, ki 
ga podpiše predsednik komisije in zapisnikar. 

Rezultat izpita se dostavi tudi pristojni finančni di
rekciji. 

O opravljenem izpitu se vpiše beležka v uslužben-
ski list. 

Člen 10. 
Ako se izpit ponavlja, se mora delati v celoti. 

Člen 11. 
Na pismenem izpitu se vodi zapisnik, v katerega 

ве vpisuje: kraj in dan izpita, imena, priimki in poklic 
članov komisije, zapisnikarja in kandidatov, pismene 
naloge in ustna vprašanja, kakor tudi njih posamezne 
ocene ter ocena izpita. V zapisniku so kot priloge tudi 
pismene naloge. •> 

Ako je kandidat iz vseh treh pismenih nalog dobil 
oceno >slabo«, se ugotovi to tudi v zapisniku. 

Zapisnik o opravljenem izpitu se hrani v registra-
fatri pisarniškega oddelka občega oddelka. 

Člen 12. 
Nagrade za člane komisije in zapisnikarja plača 

vsak kandidat, ki dela izpit. Nagrada se plača zapisni
karju pred začetkom izpita. 

Člen 13. 
Nagrada za predsednika in za vsakega člana ko

misije znaša od vsakega kandidata 80 Din, za zapisni
karja pa od vsakega kandidata za 20% manje od na
grade, določene za člane komisije. 

Člen 14. 
Ako se izpit ponavlja, se plačajo ponovno iste 

nagrade 
Cleri 15 

Ta pravilnik stopi v veljavo, kadar se objavi v 
>Službenih novinah«. 

V Beogradu, štev. 18.200/30. 
Minister za finance 

Dr. Stanko Šverljuga s. r. 

195. 

Popravek 
k zakonu o'urejanju hudournikov. 

V tem zakonu, objavljenem v 1. kosu »Službenega lista 
banske uprave Dravske banovine« z dne 13. maja 1930, 
se mora § 35. pravilno glasiti: 

»Nepotrošeni kredit, odobren v teku proračunskega 
leta za izvajanje del pri odrejenem hudourniku, ne 
ugasne po izteku proračunskega leta, ampàk se sme 
trositi še šest mesecev.« : • : 
III. No. 14122. 

L j u b l j a n a , dne 10. septembra 1930. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine. 

Razne objave iz „Službenih 
no vin". 

Štev. 228 z.dne 6. oktobra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 10. septem

bra 1930.: Premeščen je po potrebi službe na moško uči
teljišče v Ljubljani profesor v 4. skupini I. kategorije 
F e r j a n F r a n c , dosedaj profesorov isti skupini in.kate-
goriji na III. gimnaziji v Ljubljani. 

Štev. 229 z dne 7. oktobra 1930.: 
Odlok ministra za gradbe z,dne. 9. septembra 1930.: 

Upokojen je K o s i Adolf, p. t. uradnik v 3. skupini 
II. kategorije pri p. t. uradu v Mariboru 1. S tem se iz
menja odlok št. 27135 z dne 24. maja 1929., kolikor se 
nanaša na omenjenega, v skladu z razsodbo državnega 
sveta št. 35920/2929 z dne 16. maja 1930. 

Odlok pomočnika ministra za finance z dne 18. вер-
tembra 1930.: Napredoval je za glavnega katastrskega 
tehničnega manipulanta v 2. skupini III. kategorije L a h 
F r a n c , pri kat. upravi v Mariboru. .. 

Štev. 230 z dne 8. oktobra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 16. sep-, 

tembra 1930.: Postavljen je za predmetnega učitelja v 
1. skupini II. kategorije na drž. dvorazredni trgovski šoli 
v Požarevcu J u r d a n S r e č k o , predmetni učitelj v Jati 
skupini in kategoriji >na državni trgovski akademiji v 
Mariboru. 

Štev. 231 z dne 9. oktobra 1930.: 
Odlok ministra za socialno politiko in narodno zdrav

je z dne 20. septembra 1930.: Postavljen je na lastno 
prošnjo za pristava zdravstvenega doma v Mariboru 
dr. V a r i V a l e n t i n , zdravnik-upràvnik okrevališča na 
Vencu v 8. skupini I. kategorije. • . 

Odlok ministra za finance z dne 11. septembra 1930.: 
Postavljen je po potrebi službe «a pomožnega arhivarja 
v 3. skupini III. kategorije pri davčni upravi v Brežicah 
A h t i k Rudolf, pomožni arhivar v isti skupini in kate
goriji pri davčni upravi v Celju. .•• 

Odlok ministra za finance z dno 22. septembra 1930,: 
Premeščen je po potrebi službe h kat. upravi v Murski 
Soboti S e v e r J o s i p , katastrski pomožni geometer v 
4. skupini II. kategorije pri katastrski upravi v Mariboru. 

Jadala kraljevska banaka aprava Dravske banovine: nies predstavnik 1n odgovorni urednik) Prihär Robert \v LJubljani, 
ДОака la zala»: TIskarna >Ме*кшх « ТЈИНШЧ.. дјед predstavnik: Otmar Mtehólrik y LJubljani. 



PoStnina platana т gotovini 

K R A L J E V I N A J U G O S LAVI JA 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
33. kos. V LJUBLJANI, dne 23. oktobra 1930. Letnih I. 

V S E B I N A ï 
196. Zakon o javnih beležnikih (notarjih). — Razne objave iz »Službenih novine 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

196. 

Mi 

ALEKSANDER I , 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, ' 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
pravde in po zaslišanju Našega predsednika ministr
skega sveta 

Zakon 
o javnih beležnikih (notarjih).* 

PKVO POGLAVJE. 

Delokrog javnega notarja. 

Službeni delokrog. 

§ > 

Notarje imenuje državno pblastvo in jim daja zna-
C&i oseb javnega zaupanja, da sestavljajo in odpravljajo 
po predpisih tega zakona javne listine o pravnih poslih, 
*sjavah in činjeničan, ki se iz njih izvajajo pravice; da 
sprejemajo v hranjenje listine ali denar in vrednostne 
P^Pjrje radi izročitve drugim osebam ali oblastvom in 
da izvršujejo postopanja, ki se jim smejo poveriti po 

NofarsEe Esrrne (notarski akti, notarski zapisniki 
1 , 1 notarska potrdila kakor tudi njihovi odpravki, izdani 

* >Službeoe novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
«fc eegtemhca 1830, š t 22Û/LXXVII/472, 

po predpisih tega zakona, so javne listine, če so bile 
upoštevane, pri njihovem. .sestavljanju' in odpravljanju 
vse bistvene formalnosti, predpisane v tem zakonu, 

Sestavljanje zasebnih listin in zastopanje strank. 

§3. 

0) Notarji so pooblaščeni, da sestavljajo na zahtevo 
strank zasebne listine. Nadalje so pooblaščeni, da zasto
pajo stranke v nespornih stvareh pred sodišči in dru
gimi oblasitvi in podajajo, kot zastopniki vloge, kadar so 
te stvari v neposredni zvezi s kakšnim aktom ali potrdi
lom, ki so ga oni sestavili. 

(2) V civilnih spornih stvareh, v kazenskem in iz
vršilnem postopanju kakor tudi v nespornih stvareh, 
razen onih, ki so omenjene v prvem odstavku, so notarji 
pooblaščeni, zastopati stranke v svojem službenem kraju 
samo takrat, kadar ni v tem kraju dveh advokatov in 
kadar zakon izrecno ne predpisuje zastopanja po od-
vokatu. 

§ L 

Notar ne more zastopati strank v postopanju, ki se 
ž njim izpodbija v celoti ali deloma listina, pravni 
posel ali drugo dejanje, pri katerem je on sodeloval kot 
notar ali sodni poverjenik. 

§ 5 . 

0) No1:ar je dolžan, opravljati posle, omenjene v § 3., 
vestno in marljivo, držati se predpisov; nikakor ne sme 
sodelovati pri nedovoljenih, navideznih in sumljivih 
poslih. 

P) Kot zastopnik stranke ima notar iste dolžnosti, 
iste pravic B in enako odgovornost kot advokat Njegovo 
razmerje napram stranki se presoja po predpisih zakona 
o advokatih. Te predpise uporablja zmiselnotudi notar
sko nadzorstveno in disciplinsko oblastvo, kadar je notât 
yjâil goslej. omenjene v § 3, 
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tod za izračunjavanje izkoriščanja sirovin, kakor tudi 
poznavanje različnih strok uporabe sladkorja. 

Člen 8. 
Pismene naloge in ustni odgovori se ocenjujejo z 

»odlično« (4), »prav dobro< (3), »dobro« (2) in »slabo« 
(1). Kandidat, ki je v vseh treh pismenih nalogah dobil 
oceno »slabo«, ne more delati ustnega izpita. 

Na osnovi ocene pismenih nalog in ustnih odgovo
rov izda izpraševalna komisija odločbo o izpitu. Odločba 
se mora glasiti: da je kandidat opravil izpit z »odlič
nim«, »prav dobrim« ali »dobrim« uspehom, oziroma da 
izpita ni opravil. 

Ocena ustnih odgovorov in odločba o izpitu se izda 
z večinp glasov tako, da najprej glasuje po činu naj
mlajši član komisije. Ako *so glasovi enako razdeljeni, 
odločuje ocena, za katero glasuje predsednik komisije. 

Člen 9. 

Rezultat izpita se priobči kandidatu takoj. Ako je 
Izpit opravil, se mu izda obenem tudi izpričevalo, ki 
ga podpiše predsednik komisije in zapisnikar. 

Rezultat izpita se dostavi tudi pristojni finančni di
rekciji. 

O opravljenem izpitu se vpiše beležka v uslužben-
ski list. 

Člen 10. 
Ako se izpit ponavlja, se mora delati v celoti. 

Člen 11. 
Na pismenem izpitu se vodi zapisnik, v katerega 

ee vpisuje: kraj in dan izpita, imena, priimki in poklic 
članov komisije, zapisnikarja in kandidatov, pismene 
naloge in ustna vprašanja, kakor tudi njih posamezne 
ocene ter ocena izpita. V zapisniku so kot priloge tudi 
pismene naloge. * 

Ako je kandidat iz vseh treh pismenih nalog dobil 
oceno »slabo«, se ugotovi to tudi v zapisniku. 

Zapisnik o opravljenem izpitu se hrani v registra
tavi pisarniškega oddelka občega oddelka. 

Člen 12. 
Nagrade za člane komisije in zapisnikarja plača 

vsak kandidat, ki dela izpit. Nagrada se plača zapisni
karju pred začetkom izpita. 

Člen 13. 
Nagrada za predsednika in za vsakega člana ko

misije znaša od vsakega kandidata 80 Din, za zapisni
karja pa od vsakega kandidata za 20% manje od na
grade, določene za člane komisije. 

Člen 14. 
Ako se izpit ponavlja, se plačajo ponovno iste 

nagrade 
Člen 15 

Ta pravilnik stopi v veljavo, kadar se objavi v 
»Službenih novinah«. 

V Beogradu, štev. 18.200/30. 
Minister za finance 

Dr. Stanko Šverljuga s. r. 

195. 

Popravek 
k zakonu o'urejanju hudournikov. 

V tem zakonu, objavljenem v 1. kosu »Službenega lièta 
banske uprave Dravske banovine« z dne 13. maja 1930, 
se mora § 35. pravilno glasiti: 

»Nepotrošeni kredit, odobren v teku proračunskega 
leta za izvajanje del pri odrejenem hudourniku, ne 
ugasne po izteku proračunskega leta, ampàk se sme 
trošiti še šest mesecev.« 
III. No. 14122. 

L j u b l j a n a , dne 10. septembra 1930. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine. 

Razne objave iz „Službenih 
no vin". 

Štev. 228 z.dne 6. oktobra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 10. septem

bra 1930.: Premeščen je po potrebi službe na moško uči
teljišče v Ljubljani profesor v 4. skupini I. kategorije 
F e r j a n F r a n c , dosedaj profesor v isti skupini in.kate
goriji na III. gimnaziji v Ljubljani. 

Štev. 229 z dne 7. oktobra 1930;: 
Odlok ministra za gradbe zjdne. 9. septembra 1930.: 

Upokojen je K o s i Adolf, p. t. uradnik v 3. skupini 
II. kategorije pri p. t. uradu v Mariboru 1. S tem se iz
menja odlok št. 27135 z dne 24. maja 1929., kolikor se 
nanaša na omenjenega, v skladu z razsodbo državnega 
sveta št. 35920/2929 z dne 16. maja 1930. 

Odlok pomočnika ministra za finance z dne 18. вер-
tembra 1930.: Napredoval je za glavnega katastrskega 
tehničnega manipulanta v 2. skupini III. kategorije L a h 
F r a n c , pri kat. upravi v Mariboru. , 

Štev. 230 z dne 8. oktobra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 16. sep-: 

tembra 1930.: Postavljen je za predmetnega učitelja v 
1. skupini II. kategorije na drž. dvorazredni trgovski šoli 
v Požarevcu J u r d a n S r e č k o , predmetni učitelj v ,isti 
skupini in kategoriji >na državni trgovski akademiji v 
Mariboru. 

Štev. 231 z dne 9. oktobra 1930.: 
Odlok ministra za socialno politiko in narodno zdrav

je z dne 20. septembra 1930.: Postavljen je na lastno 
prošnjo za pristava zdravstvenega doma v Mariboru 
dr. V a r i V a l e n t i n , zdravnïk-upràvmk okrevališča na 
Vencu v 8. skupini I. kategorije. . 

Odlok ministra za finance z dne-11. septembre 1980.: 
Postavljen je po potrebi službe ta, pomožnega arhivarja 
v 3. skupini III. kategorije pri davčni upravi v Brežicah 
A h t i k Rudolf, pomožni arhivar v'isti skupini in kate
goriji pri davčni upravi v Celju. . 

Odlok ministra za finance z dne 22. septembra 1930,: 
Premeščen je po potrebi službe h kat. upravi v Murski 
Soboti S e v e r J o s i p , katastrski pomožni geometer v 
4. skupini II. kategorije pri katastrski upravi v Mariboru. ' 

Udaja kraljevska banaka nprava Dravske banovine; nien bredetavnftt ti> odgovorni urednik: Póhàr Robert ; v Ljubljani, 
ДОвка la zalasft: ТЈ^Лгатпл »Мескшх « LIBMHIII. njen predstavnik:' (ftmac у*»*м1Шг y Ljubljani. • :—-



Poštnina plafona т gotovini. 

K R A L J E V I N A ШШ J U G O S L A V I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
33. kos. V LJUBLJANI, dne 23. oktobra 1930. Letnik I . 

V S E B I N A : 
196. Zakon o javnih beležnikih (notarjih). — Razne objave iz »Službenih novine 

Zakoni 
in kraljevske 

196. i 

Mi 

ALEKSANDER I , 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, ' 

Predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
pravde in po zaslišanju Našega predsednika ministr
skega sveta 

Zakon 
o javnih beležnikih (notarjih).* 

PRVO POGLAVJE. 

Delokrog javnega notarja. 

Službeni delokrog. 

§ > 

Notarje imenuje državno oblastvo in jim daja zna-
бај oseb javnega zaupanja, da sestavljajo in odpravljajo 
Po predpisih tega zakona javne listine o pravnih poslih, 
*zjavah in činjeničan, ki se Iz njih izvajajo pravice; da 
8Prejemajo v hranjenje listine ali denar in vrednostne 
Papirje radi izročitve drugim osebam ali oblastvom in 
da izvršujejo postopanja, ki se jim smejo poveriti po 

§л 
NotarsKe . Hsflne (notarski akti, notarski zapisniki 

111 notarska potrdila kakor tudi njihovi odpravki, izdani 

'• * >Službene novine kraljevine Jugoslavija z dne 
Wsegtembrai 1830, 8t 22Û/LXXVII/4Z2, 

po predpisih tega zakona, so javne listine, če so bile 
upoštevane, pri njihovem. sestavljanju in odpravljanju 
vse bistvene formalnosti, predpisane v tem zakonu. 

Sestavljanje zasebnih listin in zastopanje strank. 

§3. 

(*) Notarji so pooblaščeni, da sestavljajo na zahtevo 
strank zasebne listine. Nadalje so pooblaščeni, da zasto
pajo stranke v nespornih stvareh pred sodišči in dru
gimi oblastvi in podajajo kot zastopniki vloge, kadar so 
te stvari r neposredni zvezi s kakšnim aktom ali potrdi
lom, ki so- ga oni sestavili 

(2) V civilnih spornih stvareh, v kazenskem in iz
vršilnem postopanju kakor tudi v nespornih stvareh, 
razen onih, ki so omenjene v prvem odstavku, so notarji 
pooblaščeni, zastopati stranke v svojem službenem kraju 
samo takrat, kadar ni v tem kraju dveh advokatov in 
kadar zakon izrecno ne predpisuje zastopanja po od-
vokatu. 

§ 4 

Notar ne more zastopati strank v postopanju, ki se 
ž njim iz podbija v celoti ali deloma listina, pravni 
posel ali drugo dejanje, pri katerem je on sodeloval kot 
notar ali .sodni poverjenik. 

§ 5 . 

0) Noliar je dolžan, opravljati posle, omenjene v § 3., 
vestno in Jinarljivo, držati se predpisov; nikakor ne sme 
sodelovati pri nedovoljenih, navideznih in sumljivih 
poslih. 

P) Kot zastopnik stranke ima notar iste dolžnosti, 
iste pravic-B in enako odgovornost kot advokat Njegovo 
razmerje napram stranki se presoja po predpisih zakona 
o advokatih. Te predpise uporablja zmiselno tudi notar
sko nadzorstveno in disciplinsko oblastvOj kadar je notai; 
sršil gosle,. omenjene y_ |; 3, 
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DRUGO POGLAVJE. 

Imenovanje notarjev in konec njih službe. 
Pogoji za imenovanje. 

§ 6. 

Za notarja sme biti imenovan samo oni, ki dokaže: 
1. da je državljan kraljevine Jugoslavije; 
2.̂  da je svojepraven; 

j B«"da je star polnih 30 let; 
4. da je končal kot reden slušatelj pravne študije 

in položil diplomske izpite na kakšni pravni fakulteti v 
kraljevini Jugoslaviji; 

6. dà je prebil po dovršeni pravni fakulteti in polo
ženih izpitih v praksi pet let, џтеа teh najmanj dve leti 
pri notarju in eno pri rednem sodišču, ostali dve leti 
pa pri notarju, rednem sodišču, advokatu ali državnem 
pravobranilcu. 

6. da je položil odvetniški ali sodniški izpit 

§ 7.. 

. Ako se za mesto, ki se naj zasede, ni prijavil niti 
en prosilec, ki ustreza vsem pogojem zakona, sme mi
nister pravde prosilca oprostiti pogoja dveletne notarske 
prakse, navedenega pod št. 6. § 6., če zadostuje ostalim 
y onem paragrafu navedenim pogojem. 

•. - • • , . . • • § » • • • • I 

Ce izpolnjujejo pogoje iz §, 6., št. 1. do 3., smejo 
biti imenovani za notarje: 

1. državni pravobranilci, predsedniki okrožnih so
dišč, predsedniki in sodnikj višjih sodišč, vrhovni in 
višji državni tožilci in njihovi namestniki ter redni pro
fesorji prava na univerzi brez ozira na dobo njihove 
službe na teh položajih ia brez prakse, predpisane s tem 
zakonom, profesorji prava pa tudi brez odvetniškega 
ali sodniškega izpita; • 

2. sodniki sreskih, okrožnih, in trgovira&m sodišč, 
državni tožilci ia njih namestniki, tajniki višjih sodišč 
s' sodniškim izpitom kakor tudi načelniki; inšpektorji in 
tajniki ministrstva pravde s sodniškim ali advokatskim 
izpitom in izredni univerzitetni profesorji prava, ki so 
prebili na enem ali več teh položajev пајпшпј. pet let, 
čeprav nimajo prakse, predpisane s tem zakonom, izredni 
profesorji prava pa tudi brez advokatskega ali sodni
škega izpita, in 

3. advokati, če so se ukvarjali najmanj! pet let z 
advokaturo. 

§9. 

0) Notar ne more biti: 
1. kdor nima zaradi pravomočne razso<$be kazen-

-skega sodišča zakonite sposobnosti za pridobivanje jav
nih poklicev, ali kdor je bil obsojen radi kaližnega kaz
nivega dejanja, storjenega iz koristoljubja, In sicer v 
zadnjem primeru niti tedaj ne, če so prenebrale pravne 
posledice glede sposobnosti za pridobivanje jiavnega po
klica;; •'.;.. ' : , - . • 

2. kdor je % razsodbo disciplinskega sodiSča obsojen 
na izgubo poklica notarja, advokata ali notarskega pri
pravnika, dokler ne preiečeio tri leta od dna, ko ie iz
gubil poklic " . ' " . . 

&. kdor je bil z disciplinsko razsodbo odpuščen iz 
javne službe ali upokojen; 

•4. kdor opravlja za plačo stalno državno ali drugo 
javno ali privatno stalno službo, izvzemši službo hono
rarnega profesorja na univerzi ali učitelja na strokovnih 
šolaii; 

5. kdor se ukvarja s posli, ki se ne zlagajo z ugle
dom, častjo ali neodvisnostjo notarja; 

6. kdor je v konkurzu; 
7. kdor je v pravomoćno odrejeni preiskavi zbog 

kakšnega dejanja, navedenega pod št. 1., dokler se pre
iskava pravomočno ne ustavi; 

8. kdor ni radi dnševnih ali telesnih hib sposoben, 
da sam opravlja notarske posle; 

9. kdor širi načela proti obstoječi državni obliki ali 
Dečelo izpremembe državnega reda. 

'2) Notar ne sme biti istočasno tudi advokat. 

Ustanavljanje notarskih mest. 

§ 10. 

i1) Na sedežu vsakega л-eskega sodišča se usta
navlja praviloma po eno notarsko mesto. 

(*) V srezih z večjim številom prebivalstva se usta
novi na sedežu sreskega sodišča več notarskih mest in 
sicer tako, da pride na vsakih trideset tisoč prebivalcev 
po en notar. 

(8) Nova mèsta se smejo ustanoviti samo takrat, ka
dar doseže število prebivalstva v istem srezu novih tri-' 
deset tisoč. 

(4) Na sedežih sreskih sodišč, kjer je'več nego štiri
deset tisoč prebivalcev, sme minister pravde po zasli
šanju pristojnega apelacijskega sodišča in pristojne no
tarske zbornice z nredbo določiti število notarskih mest 
in sicer tako, da pride ob upoštevanju skupnega števila 
prebivalstva na vsakih dvajset tisoč prebivalcev po en 
notar. 

(B) Ce ima v kasnem kraju.več okrajnih sodišč svoj 
sedež, se postavijo notarji za vsa sreska sodišča, soraz
merno, s skupnim številom prebivalstva. 

C) Preden se- osnuje kakšno notarsko mesto, je treba 
ugotoviti število prebivalstva po zadnjih uradnih po
datkih občne državne statistike in vprašati za mnenje 
notarsko zbornico in pristojno apelacijsko sodišče. 

. Službeno področje. 

§ l ì . 

O Službeno delovanje notarja obsega vse področje 
onega okrožnega sodišča, v čigar področju je sedež 
notarja. 

(*) Listine, ki jih sestavi notar zunaj svojega pod
ročja, nimajo muči javne listine. 

Imenovanje, •'• •*:v -; 

§ 1Ä, 

. ,: .'(*). Notarja imenuje minister pravde praviloma na 
osnovi razpisa. 

.. (*) Da se zasedejo notarska mesta, razpiše notarska 
^aboçnica naiečpj na odredbo ministra jtrarie s mkn toob 



¥?•' : 

— 481 — 

tednov od dne, ko prejme odredbo. Rok natečaja ne sme 
biti krajši od enega meseca, niti daljši od dveh mesecev. 

(3) Natečaj je treba objaviti enkrat, v >Službenih 
novinah« in v službenem listu dotične banovine, če tak 
list izhaja. 

(4) Predpisno opremljene prošnje se vlagajo pri 
notarski zbornici, ki je razpisala natečaj, in sicer: notarji, 
advokati, notarski in advokatski pripravniki po svojh 
pristojnih zbornicah, javni uslužbenci pa po svojih pred
postavljenih oblastvih. Te prošnje predloži zbornica z 
motiviranim predlogom pristojnemu apelacijskemu so
dišču, v čigar območju je razpisano mesto, apelacijsko 
sodišče pa predloži prošnjo s svojim poročilom in moti
viranim predlogom ministrstvu pravde. Zbornica pred
loži prošnje najpozneje tekom petnajstih dni po preteku 
natečajnega roka, apelacijsko sodišče ministrstvu pravde 
pa najpozneje tekom petnajstih dni, potem ko jih je pre
jelo s predlogom od zbornice. 

(s) Prepozno vložene prošnje se ne upoštevajo. 
(e) Pri zasedanju notarskih mest imajo, kolikor je 

mogoče, prednost notarji in notarski pripravniki. 

Pooblaščenje za tuje jezike.. 

§13. 

(') Notar sestavlja notarske listine samo v uradnem 
jeziku. 

(') Ce notar dokaže, da obvlada poleg uradnega 
jezika popolnoma tudi kak drug jezik, ga pooblasti pri
stojno apelacijsko sodišče, da sestavlja in over ja prevode 
iz tega in na oni jezik. O takih prevodih in overjenjih je 
smatrati, kot da jih je sestavil in izdal pooblaščen tolmač. 

Kavcija. 

§ 1 4 ' 

Notar, ki je imenovan, mora pred polaganjem pri
sege položiti kavcijo in dobiti odobrenje za notarski 
pečat. 

§ 1 5 . • •' '' '•• 

(*) Vsak notar mora položiti kavcijo pri okrožnem 
sodišču, v čigar področju je njegov sedež, bodisi v goto
vini ali v vrednostnih papirjih ali v vložnih knjižicah 
denarnih zavodov, in sicer v papirjih ali knjižicah, ki se 
smejo po obstoječih predpisih nalagati kot sirotinski 
denar. 

(*) Vrednost papirjev še računa po kurzu, ki je 
notiral na kakšni domači borzi dan pred položitvijo, toda 
nikdar ne nad nominalno vrednostjo. 

§ 16. 

(*) Kavcija notarja, ki ima svoj sedež na sedežu 
apelacijskoga sodišča, znaša 50.000 dinarjev, na sedežu 
okrožnega sodišča 26.000 dinarjev, v ostalih krajih* pa 
10.000 dinarjev. Kavcijo sprejema okrožno sodišče in 
izda, če kavcija ustreza predpisom, notarju potrdilo, da 
je bila položena na predpisani način. 

(*) Zoper sklep, nanašajoč se na kavcijo, imata notar 
jln višji državni tožilec, ki se mu mora sklep o kavciji 
vedno «očiti, р/здко do fitizisa na ajgelaciJako, sodišče, 

§ 17.-

(') Kavcija služi kot zastava: 
1. za notarjeve obveznosti, ki nastanejo iz njego

vega uradovanja kot osebe.javnegi zaupanja (§§ 1. in 2.) 
in kot sodnega poverjenika (§§ 221. in 223.), in 

2. za denarne kazni in stroške disciplinskega posto
panja. . . . 

(2) Zahtevki pod št. 1. imajo prednost pred onimi 
pod št. 2. 

(3) Za druge zahtevke se more kavcija zarubiti, od
nosno se more na njej pridobiti prisilna zastavna pra
vica, toda brez škode za zastavno pravico, ki jo imajo 
zahtevki pod št. 1. in 2. Tâki zahtevki se poravnajo iz 
kavcije šele; ko se izvede postopanje pò §§ 19. in 20; 

: ; . . • ' . , • • • . § . 1 8 , .'"• 

0) Sodišča in druga oblastva morajo vsako izvršbo, 
ki se uvede na kavcijo, kakor tudi vsako zmanjšanje kav
cije naznaniti notarski zbornici, ki.pozove notarja, da naj 
jo v določenem roku dopolni, da ne nastopijo posledice 
§27. št. 6. " ' 

(') Ce se v takem primeru pokaže potreba, odstra
niti po § 196. notarja začasno iz službe, pošlje zbornica 
zadevni predlog apelacijskemu sodišču. 

§19: 

0) Kadar notar umrje ali kadar na kak drug način 
preneha njegova služba, izroči okrožno sodišče kavcijo 
po izvedenem razglasnem postopanju. ••'-•. 

(2) Okrožno sodišče pozove v razglasu vse one, ki 
J imajo na kavciji zakonito zastavno pravico '(§ 17^ 

odst. (»), št. I, in 2.) ali vobče pravico do poravnave iz 
kavcije, da naj v roku dveh mesecev prijavijo svoje za
htevke, ker bo po preteku tega тока Bodišče neglede na 
njih zahtevke izreklo, da je položena imovina prenehala 
služiti za kavcijo. . . . 

,(') Razglas se uvrsti enkrat v >Službenih novinah< 
in v službenem listu dotične banovine, de ga izdaja, po 
potrebi pa tudi v kakšnem dnevniku onega kraja, kjer. 
je imel notar svoj sedež; poleg tega pa se objavi na 
oglasni sodni deski okrožnega in sreskega sodišča, ki je 
v njunem področju notarjev -sedeži 

§20, 

Okrožno sodišče zasliši prizaaete o prijavljenih za? 
htevkih in poskuša'doseči med njimi sporazum. Ce se 
sporazum-ne posreči, napoti stranke na redno sodišče. 
Okrožno sodišče hrani sporni del kavcije, dokler врог 
ni rešen, nesporni del pa izroči pooblaščencu 

Pečat in podpis notarja. 

• ' - . : • * • • ••' • • § . 2 1 ; •: ' ' ••': 

(0 Po položitvi iavcije predloži notar okrožnemu 
sodišču odüske,svojih barvnih In; vo&èenih uradnih pe
čatov 4y odobritev. Pečat mora biti okrogel, imeti državni 
grb in okoli njega,(nastopni napis: ргЦтек in ime no
tarjevo, označbo poklica >notar< in sedež, in sicer v eiri-
Uci in latìdei, ' ' 
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čuvanja službene tajnosti ga sme v posameznem pri
meru oprostiti predsednik pristojnega okrožnega sodišča 
z motiviranim sklepom. Preden izda ta sklep, mora pred
sednik zaališati prizadete stranke. 

(*) Notar mora skrbeti, da čuva tajnost tudi njegovo 
pomožno osebje. 

(*) Činjenic in odnošajev, ki je za nje zvedel kot 
notar, ne sme ne izdati ne uporabiti na škodo stranke, 
ki je v njeni zadevi nastopal kot notar. . 

Dolžnost točnega overjenja. 

§ 39. 

V notarski listini mora notar izčrpno in točno po
trditi podane izjave in činjenice, ki so se dogodile v 
njegovi navzočnosti. 

Odgovornost za Škodo. 

§ 40. 

Notar je dolžan, povrniti stranki Škodo, ki ji jo je 
ovzročil s kršitvijo dolžnosti, predpisanih s tem za-
onom. 

Zunanja oblika notarske listine. 

§ 4i. 

(*) Vsaka listina se mora tiskati ali pisati jasno in 
čitljivo. Kratice se smejo uporabljati samo tedaj, če so 
v navadi ali obče znane. Prazna mesta v besedilu se 
morajo spopolniti s črtami. 

(*) S pravilnikom se predpiše, v koliko se. smejo 
listina ali kaki deli listine narediti s pisalnim strojem 
ali s kakšnim drugim mehaničnim ali kemičnim sred
stvom. 

8 42. 

0) Notar mora notarsko listino na njenem koncu 
svojeročno podpisati Poleg podpisa postavi.svoj uradni 
pečat Tudi podpisi strank in prič (zaupnikov), kolikor 
so po tem zakonu potrebni, se postavljajo na konec 
listine. 

(•) Ce kakšna stranka ne zna ali ne moire pisati, se 
mora to omeniti v listini. Če ne more pisati, se mora 
tudi omeniti, iz katerega razloga ne more pisati. V takih 
primerih se morata poklicati dve priči ali drug notar, 
pred katerimi mora stranka svojeročno postaviti na 
listino svojeročno znamenje, ime stranke pa mora pod
pisati ena izmed prič, odnosno drug notar s pripombo, 
da so oni podpisali ime stranke. 

(*) č e ena izmed prič (zaupnikov) ' ne zna ali ne 
more pisati, podpiše njeno ime po gornjih odredbah 
druga priča. 

§43. 

(») Številke v notarski listini fle morajo napisati tudi 
z besedami. 

(*) To pravilo ne velja sea sezname, za listine o de
litvi dediščine, za likvidacije, računov, za listine o cenitvi 
in Javni dražbi^ 

(s) v listinah o delitvi, likvidacijah in računih se mo
rajo končni zneski in oni zneski, ki jih stranke med
sebojno zahtevajo, napisati z besedami; prav tako se 
morajo napisati z besedami rezultati cenitve v cenitve-
nih listinah in najvišji ponudek v listinah, sestavljenih 
po dražbi nepremičnin. 

(4) Datum notarske listine se mora napisati tudi v 
besedah. 

(5) Številka zemljeknjižnih vložkov in njihovih delov, 
površina teh delov in hišne številke se smejo pisati s 
številkami. 

(•) Pri sklicevanju na drugo listino in na paragrafe 
zakonov in uredb se smejo datum in številke pisati tudi 
samo v številkah. 

§44. 

(*) Ako se morajo izvršiti v listini izpremembe ali 
dostaviti dodatki, se sme to narediti na dotičnem mestu, 
ali napisati na levi strani ali na koncu listine. Take iz
premembe in dodatke mora notar podpisati z označbo 
številk besed v teh izpremembah. 

(*) Če sta izprememba ali dodatek narejena po 
podpisu listine, ju morajo stranke podpisati. 

§ 45. 

(*) V listini se ne sme ničesar izbrisati. 
(*) Če je treba prečrtati besede, se mora to tako 

narediti, da ostanejo čitljive. Število precrtanih beeed se 
mora napisati na konec listine z označbo strani in vrste 
v listini in števila precrtanih besed; stranke morajo to 
podpisati na isti način, ki je določen v § 44 glede izpre-
memb.. 

§46. ' 

(*) Ako ima notarska listina več strani, morajo biti 
ha njej navedene redne številke strani; če pa je listina 
vpisana v kakšen notarski register, tudi številka, pod 
katero je vpisana. 

(*) če obsega listina več pol, mora notar Vsako polo 
svojeročno podpisati in vse pole sešiti z zavarovalno 
nitjo, oba konca niti pa pritrditi na zadnji strani s svo-; 
jim pečatom. Isto velja tudi za one predloge, o katerih 
določa zakon, da se morajo priključiti javni listini. 

(8) Na isti način se morajo, če je to izvedljivo, spojiti 
z listino pooblastila in druge priloge, če se priloge ne 
morejo sešiti, se morajo opremiti z označbo, da so pri
loge, in na nje se mora postaviti opravilna številka li
stine. ,, 

• ' S ' 4 7 - •'• 

P) Ako je radi uporabe javne listine v inozemstva 
potrebno, da se overita podpis in pečat notarja, ju overi 
predsednik okrožnega sodišča, njegov podpis pa overi 
predsednik apelacijskoga sodišča. 

(*) Stranka sme zahtevati pri sodišču, da se tako 
overjena listina pošlje ministrstvu pravde, da izposluje 
diplomatsko overenje, 

8«. 
(*) če ni na notarski listini podpisa In pečala notar

ja, nima taka listina v nobenem primeru moči javne li-
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(2) V koliko ukinjajo ali zmanjšujejo ostale kršitve 
odredb § 41. do 46. tega zakona verodostojnost notarske 
listine in njenih delov, oceni v posameznem primeru so
dišče, kolikor ni v tem zakonu določenega kaj drugega 
(§§73. in 116.). 

Hranjenje listin. 

§ 4 9-
(») Kolikor zakon ne določa kaj dnigega, hrani no

tarske listine oni notar, ki jih je sestavil, a strankam se 
izdajo odpravki. . , 

(2) Izvirnik notarske listine še sme izdati samo te
daj, če privolijo vsi prizadeti. To privoljenje mora biti 
izpričano z javno listino. Notar hrani s to javno listino 
overjeni prepis izdane notarske listine, v poslovnem regi
stru pa zabeleži, kdaj in komu je bil izdan izvirnik. . 

(3) Izvirniki, zvršljivih notarskih spisov (§ 53.) in no
tarskih aktov o izjavah za primer sanrti (§ 75.) sé ne 
smejo v nobenem primeru izročiti strankam. 

•••-••• ' • ' ; • ' ' • . ' • • .' § 6 0 . . . . i . " - ' . 

.'•• £), Izvzemši primere, navedene v tem zakonu, sme 
notar začasno izročiti notarske listine samo sodišču ali 
notarski zbornici, in to samo na pismeni nalog in proti 
potrdilu prejema. ,., 

; ; (2) У, takem,primeru vloži.notar na mesto listine list, 
вд katerem zabeleži predmet, imena strank, datum in 
opravilno, številko tega spisa, dan, katerega je spis od
poslal oblasti, in številko naloga, na katerega je bil spis 
odposlan, ,in na ta list prišije tudi prejemno potrdilo. 

(») Ce se pojavi potreba, da se izda odpravek listine 
ki je na sodišču ali pri notarski zbornici, morajo ta 
oblastva brez odloga omogočiti notarju, da sestavi in iz
roči stranki odpravek. 

•••• : ' u - '•-•••'•"'•• ; ' " . : š : 5 i . ; : ' , ' , ; , ' • 

-i>.- (*) Ako,sta pri sestavljanju notarske listine sodelo
vala dva notarja, odgovarja tudi drugi notar za to, da se 
je postopalo pd predpisih zakona. , . • 

'•"'(*) Razpravo vodi terlistiho sestavlja in hrani no* 
tar, na kateregja so se stranke obrnile v tej zadevi. 
Odredbe glede podpisov veljajo zà oba notarja, toda no
tarski pečat pritisne samo. oni notar, ki je vodil raz
pravo. . -: -:'- : 

r -Vi ČETRTO POGLAVJE. 

Posebne odretibe o delokroga in uradovanja notarja. 

iPRVI RAZDELEK. 

Notarski akti o pravnih poslih. 

JL .P j * T e i ft* %! i» k i J? * * n i-e po t X e b e в n o -
"V ]\'.y-,'i,". iaf eki ak t 

.V:''-'],'-' ..:'-.:•-'s." У ••'• § 5 2 . 

(*) NcitareOdjafet je potreben. %5êl8Hno§t naslednjih 
I>og îb,;jp gramih dejanj; " J 

1. za ženitaeimoyinsM B0god.be v zmislu državljan
skega prava; 

2. za pogodbe, sklenjeneme^zakonci: o kupu, menji, 
renti in posojilu, kakor tudi za priznanje dolga, ki ga 
napravi eden izmed zakoncev drugemu zakoncu,; 

3. za potrdila o_prejemu_ dote, pa naj si bodo izdana 
ženi ali kakšni drugi osebi; 

4. za pogodbe^ o daritvah brez dejanske izročitve; 
6. za vse listine o pravnih pošlihmed živimi, ki jih 

osebno sklepajo slepi, ali ki jih osebno sklepajo jjiuhf, 
ki ne znajo čitati,' ali nemi, ki ne znajo pisati. 

S temi predpisi se ne posega v predpise § 99. me
ničnega zakona in § 23., št. 17. čekovnega zakona. 

(2) Notarski akt je potreben tudi za veljavnost po
godbe o odpovedi .dedni pravici in pogodbe o kupu dedi
ščine, ce nista pogodbi sprejeti na sodni zapisnik. 

(8) Z odredbami odstavkov 0) in. (*) 'в.з ne obseft» 
v obstoječe' zakonske predpise, v Tcaterih se.tudi ат.таЗв 
zahteva za veljavnost prajvnega posla, da sestavi listino 
o njem sodišče ali notar. 

2, Zvršljivost no tarskih aktov. 

i1) Notarski akt, v katerem je ugotovljen dolg v'û&> 
nar ju ali drugih potrošnih stvareh, ali v katerem je- ugo
tovljena obveznost, da se izveštna stvar izroči, da" se 
osnuje, prenese, utesni ali izbriše knjižna pravica, ali 
da se zavaruje denarna terjatev, je zvršljiv, če so v njem 
natanko označeni' obvezanee in • upraviosmec, pravni na
slov, predmet in cas storitve in Če je ; obvezanee v tem 
aktü izrecno dovolil, da bodi takoj zvršljiv. 

(2) Ce je obveznost odvisna od pogoja', ali poteka 
doloôene dobe (termina), ki hi koledarsko ugotovljena,' je 
za zvršljivost akta potrebno, dokazati ž javno, listino) 
da je pogoj izpolnjen ali da je pretekla' določena! doba 
(termin). ' - " . . : ' • ' '' ' ..: ' '.' ' ' 

(3) Ce je tak notarski spis* sestavljen na podstavi 
pooblastila, mora biti pooblastilo, če ni že javna lisihia, 
overjeno od sodišča ali notarja in priloženo aktu v, 
izvirniku, ali overjenem prepisu. 

£54. 

; (*) ZSvTšliivostnotaTskega.akta ae miarenzpo&bijati na 
podstavi predpisov zakona o iwšbi in; zavarovanju. ••':'* 

(*) Dovoljeno izvršbo odloži sodišče tudi takrat, če 
ob vpogledu ali na podstavi listine ugotovi, dà eé'-'pTrl 
sestavljanju ali odpravljanju notarskega akta ni prosto« 
palo po onih odredbah,;ki se'jih je treba držati, d'à dobi 
akt moč javne listine ali da Je zvršljiv. , ,. 

• " ' * ' • . • ' " , . ' . ' J ; ; . . • • . * . . , . 

j • t 

3. S e s t& v i j a n j e n o t a r s k i h a k t o v o p r a v n i h 
•pos l ih m e d s i v i m i . •> 

Sestavljanje no&rskih aktov med prisotnimi in,odsotnimi, 

' ; . § 6 6 . . ' , : ; ' . ' " ' . , '::'':•'•:•'"'" 

C) Zienifaie pogodbe (§,58., St. 1.), iki je pod njimi tu 
razumeti tudi pogodbe, vsebujoče odredbe za, primer 
smrti, kakor tudi pogodbe o usvojitvi in uzadruženju 
(sprejemanju v "hišno zadrugo), вв smejo sestaviti pred 
notarji sanno v istočasni prisotnosti vseh pogodbeni]) 
e f e Ä "" •'"'•'•"" '__.,-. •'.;.• , :. ::'a±Js 
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mora to zabeležiti v izvirniku prejšnjega notarskega 
akta, odnosno če je bil izvirnik izročen, v njegovem 
overjenem prepisu, ki ga hrani notar. 

1 73. 

(*) Notarski akt, pri katerem se ni postopalo po 
formalnostih, predpisanih v §§ 58., 59., odst. (J), 61., 
odst. ('), 62., odst. (*), kolikor se nanašajo na pozna
vanje uradnega jezika, 64. do 71. in 72., odst. (*), št. 5., 
6. in.7., nima moči javne listine. 

(*) V koliko ukinjajo ali zmanjšujejo verodostoj
nost notarskega akta kršenja odredb §§ 59., odst. (J), sta
vek 2., 60. in 62., razen predpisov, omenjenih v odst. (J) 
tega paragrafa, 63., 72., odst. (*), št. 1. do 4. in odst. (2), 
oceni sodišče. 

§74. 

;.'- "C1) Prfeadeti lahko priložijo k notarskemu aktu po
oblastila in druge priloge v izvirniku ali prepisu, toda 
če niso od izstavitelja potrjene v notarskem aktu, ne do
bijo s tetn večje verodostojnosti, nego so jo imele poprej. 

(8) Priloge, katerih prizadeti še niso podpisali in ki 
niso javne listine, morajo podpisati prizadeti, eventualne 
priče akta ali drugi notar. 

4. S e s t a v l j a n j e n o t a r s k e g a a k t a o iz ja
t a h p o s l e d n j e vo l j e in o d e d n i h p o g o d b a h . 

Učinek notarskega akta. 

':'.';' • : • • • ! . . e 7 5 . . . ' 

' I z j a v e poslednje volje, ki so napravljene ustno v 
obliki notarskega akta, alî ki so notarju pismeno iz
ročene v notarskem aktu, so enakovredne izjavam po
slednje volje pred sodiščem. '... , 

Potrebne formalnosti. 

i / - - . • • • • . • § 7 6 . ; , : 

'..,-.. r ) Dedne pogodbe in ustne poslednje naredbe se 
morajo,.ko se.delajo v obliki notarskega akta, sestaviti 
pfed enim.'notarjem in dvema pričama akta ali pred 
dvema notarjema (§61., odst. (»)). Pismeno poslednjo 
naredbo mora_ zapustnik osebno izročiti bodisi pred 
enim notarjem in dvema pričama ali pred dvema no
tarjema. , 

(») Priče akta morajo biti navzočne, kadar,se čita 
In podpisuje notarski akt, ki je bil sestavljen. 

, 7 7 . 

(*) Kolikor se v nadaljnjih odredbah ne predpisuje 
kaj drugega,,se.mora pri .sestavljanju notarskih aktov o 
dedni jpögodbi, o. ustni poslednji naredbi in o izročitvi 

4HSmene poslednje naredbe postopati po občnih določ
bah o uradovanju notarjev in po določbah o sestavljanju 
notarskih aktov o poslih med živimi, zlasti pa pò do
ločbah § 57. 

{*) Zapustniku se mora izdati potrdilo o tem, da 
hrani njegovo pismeno ali ustno poslednjo naredbo notar. 

(3) Notarski akt o ustni poslednji naredbi se ne za
pečati. 

Sestavljanje ustnih izjav poslednje volje, danih od 
maloletnikoT. 

§ 78. 

(') Kadar sestavlja notar akt o ustni izjavi poslednje 
volje maloletnika, ki ni še dovršil 18. leta, mora na pri
meren način poizvedovati, ali je izjava poslednje volje 
prosta in premišljena. V notarskem aktu se mora iz
recno omeniti izid teh poizvedb. 

(2) Priče akta morajo biti ves čas postopanja 
navzoče. 

Prevzemanje pismenih izjav poslednje volje; 

. § 79. 

(') O izjavi, s katero se notarju izroča pismena iz
java poslednje volje, se mora sestaviti notarski akt. 

(2) Pismena izjava poslednje volje, ki je bila izro
čena notarju, mora biti vsaj lastnoročno podpisana od 
zapustnika. Notar mora zapustnika na to opozoriti .in y 
notarskem aktu izrecno omeniti,, da je to naredil. 

(8) Če zapustnik ne more ali ne zna pisati, mora 
lastnoročno postaviti svoje ročno znamenje na listino 
pred enim notarjem in dvema pričama akta ali pred 
dvema notarjema, dočim zapiše notar ali katera izmed 
prič njegovo ime na listino. 

(4) Če zapustnik ne more ali rie zna čitati, se mu 
mora precitati oporoka v navzočnosti enega notarja in 
dveh prič akta ali dveh notarjev, ki so se prepričali o 
vsebini izročene pismene oporoke, zapustnik pa potrdi, 
da sestava ustreza njegovi volji. - -•;'•-• 

(5j Notar in obe priči akta, odnosno oba notarja, öe 
morajo podpisati na listini sami, zunaj in znotraj, toda 
ne na ovoju, in sicer priče z izrecnim pristavkom, da 
podpisujejo kot priče. 

(•) Notar zapečati pismeni sestavek in napiše na 
ovoju, čigava je oporoka. Poleg notarskega pečata sme 
tudi stranka zapečatiti ovoj s svojim pečatom. V notar
skem aktu se mora v tem primeru omeniti, da je tudi 
stranka zapečatila ovój. . ; : 

(*) Pri dednih pogodbah in notarskih oporokah za
dostujeta dve priči akta ali drug notar. Oni nadomeščajo 
vse priče naredbe poslednje volje, ki jih predpisuje 
državljanski zakonik. To velja tudi v primeru, Če na
redba poslednje volje zbog kršitve kakšne formalnosti, 
predpisane za notarski akt, nima moči, izjave poslednje 
volje pred sodiščem. Zlasti ne prihajajo v pošte? pri 
dednih pogodbah in pri notarskih izjavah poslednje volje 
predpisi državljanskega zakonika o nezmožnih pričah pri 
izjavah poslednje volje. , • 

(*) Dedič ali volilojemnik hi zmožna priča glede 
njemu namenjene ostaline; enako ne njegov zakonec, 
njegovi roditelji, otroci, bratje in sestre ali osebe, ki SQ 
z njim v istem kolenu v svaštvu. Ta del naredbe je 
samo tedaj veljaven, če je bila dedna pogodba,ali opo
roka napravljena pred potrebnim številom prič,, ne 
vštevši grizadetih prič. ' . . . . * 
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§ 81. •• • -

i1) Notar sme pismeno oporoko, ki mu je bila izro
čena v zmislu § 75. in 79., vrniti onemu, ki mu jo je 
izročil, toda samo takrat, kadar to osebno zahteva ta 
sam ali po osebi, ki jo je izrecno v to pooblastil z 
javno overjenim pooblastilom. 

(*) O povračilu te listine se mora sestaviti poseben 
notarski akt. 

(*) S povračilom te listine izgubi naredba poslednje 
volje samo moč izjave poslednje volje pred sodiščem 
Notar mora stranko na to opozoriti. Da je to naredil, 
mora omeniti v notarskem aktu, ki je bil sestavljen o 
povračilu. 

Preklicevanje izjav poslednje volje. i 

§ 82. 

Odredbe §§ 75. do 80. se uporabljajo tudi tedaj, ako 
želi stranka preklicati svojo izjavo poslednje volje z 
močjo izjave poslednje volje pred sodiščem. 

Ce se prekliče izjava poslednje volje, ki je bila 
ustno podana pred notarjem, se mora preklic zabeležiti 
tudi v prejšnjem notarskem aktu, če pa se preklicuje 
pismena poslednja volja, ki je bila izročena notarju, se 
mora preklic zabeležiti tudi na listini sami, a ne samo 
na njenem ovoju. 

DRUGI RAZDELEK. 
j 

Potrjevanje (posredovanje) činjenic in izjav. 

Primeri potrjevanja, 

§84. 

Notar je poklican, izdajati potrdila po predpisih 
tega razdelka. Ta potrdila imajo dokazno moč javne li
stine samo takrat, ako ustrezajo predpisom §§ 85. do. 92., 
94. do 102. in 111., odst. (»). 

Overjanje prepisov (vidimiranje), 

§85. 

(*) Notar potrdi,.da se prepis listine zlaga z izvir
nikom, če razume jezik, v katerem je ta listina napisana. 

..(*). Prepis, se mora zlagati z listino tudi v pravopisu, 
ločilih in kraticah. Ce so v, listini kakšna mesta pre-
drugačena, izbrisana, prečrtana, vrinjena ali dodana, se 
mora to omeniti v overitvi in prav tako, če je listina 
raztrgana, poškodovana ali če vzbuja radi svoje zunanje 
oblike kako drugače očiten sum. 

(*) Notar mora natančno primerjati prepis z listino. 
Ce ugotovi, da se zlaga, potrdi to na prepisu samem s 
prietavkom, da je to prepis listine, ki jo • je stranka 
označila za izvirnik, ali da je to prepis. overjenega ali 
navadnega prepisa listine, in z označbo, s kakšnim kol
kom je opremljen, ali je pisan z roko ali na stroju аЦ 
B kakšnim drugim mehaničnim ali kemičnim aredetvomj 

s svinčnikom ali s peresom, in kje Je po njegovi ved
nosti ali po zatrdilu stranke izvirnik, ter ime in domo-
vališče stranke, če ga je sama prinesla. 

(4) Če je v listini kakšna opomba ali klavzula, se 
mora tudi ta uvrstiti v prepis. 

(5) Ko se overja prepis enega dela listine ali izvle
ček iz kakšne listine, se mora v prepisu jasno razločiti, 
kateri deli listine niso bili prepisani. 

(e) Overjanja prepisov se ne vpisujejo v notarski 
register. 

Overjanje izvlečkov iz trgovinskih in poslovnih knjig. 

§ 86. 

i1) Ob overjanju izvlečkov iz trgovinskih ali poslov
nih knjig primerja notar izvleček z dotičnimi odstavki 
izvirne knjige in napiše na izvlečku overitveno1 klavzulo 
z opazko, da se izvleček popolnoma zlaga z dotičnimi 
stavki v izvirni knjigi. 

(*) Ta overjanja izvlečkov se ne vpisujejo v .notarski 
register. ' ' . 

Overjanje prevodov. 

§ 87. 

(*) Notar, ki je v to pooblaščen (§ 13.), overi toč
nost prevpda, ki ga je napravil sam, ali ki ga je sam 
vestno pregledal in ugotovil njegovo pravilnost. 

(8) Svojo overitev postavi na prevod, ki ga pravi
loma napiše na izvirni listini sami, ali pa ga sešije z iz
virnikom na način, predpisan v § 46. 

(s) Overjanja prevodov se ne vpisujejo v notarski 
register. 

Overjanje podpisov (legalizacija). 

• . . - . . . ' § er. . . . . 

C) Notar sme potrditi, da je stranka v njegovi na
vzočnosti svojeročno podpisala spis ali postavila nanj 
svoje ročno znamenje, ali da je podpis ali ročno zna
menje, ki. je že na' spisu, pred njim priznala za svoje. 

(*) Notar mora to stranko tudi po imenu osebno po
znati ali ugotoviti njeno istovetnost na način, predpisan 
v §§ 59. do 60. 

(*) Overitev se postavi s sklicevanjem na opravilno 
številko zapisnika ali registra o overitvah in posvedoč-
bah na izvirni spis z označbo, na kakšen način je bila 
ugotovljena istovetnost, s pristavkom, da je podpis ali 
ročno znamenje avtentično,- in z datumom, podpisom in 
uradnim pečatom notarja. 

•- § 89. 

0) Pri overjanju podpisov je treba notarja informi
rati o vsebini spisa samo v toliko, kolikor mu je po
trebno za izpolnitev rubrik v registru o overitvah in 
posvedočbah; on ni odgovoren za vsebino spisa, niti mu 
ni potrebno se prepričati, ali so prizadeti upravičeni za 
dotični posel Odredba § 85. ве tu ne uporablja. 

(*) Notar sme overiti podpis tudi na spisu, ki ni 
sestavljen x uradnem Jeziku, " — 
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(*) Če je prizadeti slep ali če ne zna čitati, mu mora 
notar precitati spis, predno overi podpis ali ročno zna
menje. Če notar ne pozna jezika, v katerem je spis se
stavljen, prečita ta spis zaprisežen tolmač, dočim mora 
notar omeniti v overitvi, da se je tako postopalo. 

§ 90. 

če se overja podpis osebe, ki zastopa kakšno tvrdko, 
društvo, javno telo ali kakšno z zakonom priznano usta
novo, sme notar v overitvi potrditi, da se je ta oseba 
podpisala za tvrdko, društvo, javno telo ali ustanovo, 
samo tedaj, če m u j e znano, da je ta oseba zares po-' 
oblaščena za zastopanje, ali če je to prej ugotovil. 

Posvedočanje časa, ob katerem je bila listina predložena. 

§ 91. 

(') Čas, ob katerem je bila Kstina predložena no
tarju ali v njegovi navzočnosti kakšni drugi osebi, se 
mora potrditi na listini sami z natančno navedbo dneva, 
meseca in leta in tudi ure, če to stranka zahteva. 

(2) Ce to stranka zahteva, se mora ugotoviti tudi 
istovetnost osebe, ki je spis predložila in ki ji je bil spis 
predložen. Tudi v tem primeru mora omeniti, na kakšen 
način je bila ugotovljena istovetnost. 

Posvedočanje, da je kdo živ. 

§ 92. 
T-

(*) Notar sme posvedočiti, da je nekdo živ, če ga 
osebno in po imenu pozna, ali če je ugotovljena njegova 
istovetnost po določbah §§ 59. in 60. 

(2) V izvirniku listine, ki se izroči stranki, je treba 
potrditi, da je ta oseba bila osebno pri notarju. K temu 
je treba dodati dan, mesec in leto in na zahtevo tudi 
uro, kdaj se je to zgodilo in kako« je bila ugotovljena 
istovetnost te osebe. 

Register o overitvah in posveđočbah. t 

§ 93. 

(*) O uradovanju po §§ 88. do 92. se praviloma ne 
sestavljajo posebni zapisniki, temveč se vodi o tem ka
kor tudi o izdanih overitvah (potrdilih) poseben register 
o overitvah in posvedočbah (129., št. 2. in .§ 130.). 

.^tränke in priče morajo podpisati, kar je bilo vpisano 
v register. 

(2 ) Vendar se sme, če je' potrebno, sestaviti o takem 
uradovanju tudi poseben zapisnik, ki ga podpišejo 
stranke in priče, in se to označi v onem registru. 

Sporočanje izjav. 

§ 94 

0) Notar lahko izda potrdilo o narejenem opominu, 
odpovedi, ponudbi in drugih izjavah, ki jih kaka stranka 
daje na znanje drugi, da bi s tem dosegla kakšen pravni 
učinek. S sgoročilom se sme združiti tudi izvedba grav.-

nega dejanfa, Ш naj ga ïzve3e nofar po naročiki Eaüe 
strank« proti drugi, kakor so ponudba plačila, izročitev 
ali prevzemanje kakšne listine ali drugih stvari. 

(2) Notar sestavi o zahtevi stranke zapisnik in na
vede v njem dobesedno izjavo, ki jo je treba sporočiti, 
in prav tako navede tudi po predmetu, lastnosti, kraju 
in času ono pravno dejanje, ki ga je treba ob tej priliki 
izvršiti Ta zapisnik mora podpisati tudi stranka. 

(8) S tem zapisnikom se napoti notar v označeni kraj 
k nasprotni stranki, ki ji sporoči, kar mu je bilo naro
čeno, in izvede naročeno pravno dejanje. Notar potrdi 
v nadaljevanju zapisnika, da je in kdaj je to izvršil. 

(4) Odgovor nasprotne stranke uvrsti v "zapisnik 
samo takrat, kadar ona to -ahteva ali dovoli. V tem 
primeru mora nasprotna stranka podpisati zapisnik 
(§ 42.). 

§ 95. 

(*) Notar izda po opravljenem sporočilu potrdiîo 
stranki, ki je prosila za ta uradni posel, ш tudi nasprotni 
stranki, če to zahteva. 

(2) V tem potrdilu je treba navesti: imeni obeh 
strank, dan, mesec in leto in, če je to potrebno, tudi uro 
sporočila, kakor tudi glavne znake opravljenega prav
nega dejanja. Odgovor nasprotne stranke se sme vpisati 
v to potrdilo samo takrat, kadar je ta odgovor vpisan 
v zapisnik in ga je nasprotna stranka podpisala. 

(8) Na zahtevo se ugotovi tudi istovetnost stranke, 
ki je prosila za to uradovanje. V tem primeru se navede 
v zapisniku in potrdilu, na kakšen način (§§ 59. in 60.) 
je bila ugotovljena istovetnost. 

§ 9a 

0) Če stranke, ki ji je treba sporočiti izjavo, ne 
najde na označenem mestu, ali če mu ne dovoli pristopa, 
ali če ga noče poslušati, odpošlje notar tej stranki na 
zahtevo zahtevajoče stranke v priporočenem pismu over
jeni prepis onega, kar bi naj bil sporočil. 

(2) Te okolnosti in način vročitve je treba navesti y 
zapisniku in v potrdilu. 

§ 97. 

Zahteva, da se sporoči izjava in ukrene pravno de-
j janje, se lahke pošlje notarju tudi pismeno ali brzojavno. 

To pismo ali brzojav zamenjuje zapisnik iz (§ 94., odst. 
(2)) in se sešije s posebnim zapisnikom, ki ga je sesta
viti o dejanju, omenjenem v § 94., odst. (3). V potrdilu 
se navede, ali je bila zahteva podana pismeno ali brzo
javno. 

§ 98. 

Notar sme izdati potrdilo, da je bilo kakšni stranki, 
pa naj stanuje kjerkoli, odposlano pismeno ali brzojavno 
sporočilo gotove vsebine. V takem primeru navede notar 
v zadevnem zapisniku in potrdilu: ime, poklic in domo-, 
vališče stranke, ki je to zahtevala, dobesedno' vsebino 
sporočila ter dan in uro izročitve na pošto, kakor tudi 
dobesedni prepis naslova, na katerega je bilo sporočilo 
odgoslanp. Recepisse prilepi na zapisnik. 
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PeeveAo&uije sktepov oft&rîh "zborov. 

§ 99. 

(*) Če je notar povabljen, da poevedoči sklepe občnih 
zborov ali odborov družb, zadrug ali drugih društev, 
zabeleži v zapisniku dan in čas seje, nadalje opiše vse, 
kar se je v njegovi navzočnosti dogajalo, predlagalo in 
izjavljalo, kolikor je to važno za presojanje pravilnosti 
postopanja, kakor tudi sklepe, sprejete na seji in posve-
doči vse ostalo, kar je v kakšnem zakonu predpisano. 

(2) Ta zapisnik podpiše tudi oseba, ki je predsedo
vala seji. 

(3) Na zahtevo se-mora ugotoviti tudi istovetnost 
predsednika ali drugih oseb, ki so bile navzočne, in 
navesti v zapisniku, na kakšen način je bila ugotovljena 
njihova istovetnost. 

Posredovanje '• ëmjemc. 

§ 100. 

Na zahtevo prizadetih oseb sme. notar potrditi tedi 
druge činjenice razen onih, omenjenih v prejšnjih para
grafih, ki so se pred njim odigrale, kot so razprave o 
ponudbah, dražbe, žrebanja, izjave oseb o činjenicah in 
stanje, za katero je notar sam ali ob sodelovanju stro
kovnjakov izvedel. 

§ KM. 

O posvedočbah, omenjenih v § 100., mora notar se
staviti zapisnik, v katerem naj navede kraj, čas, imena 
in domovališče strank in prizadetih ter točen popis 
onega, kar se je v njegovi navzočnosti zgodilo, ali kar 
je drugače ugotovil. Zapisnik podpišejo vsi prizadeti. 

Protesti. 

§ 102. 

(*) Protestiranje menic in vodenje protestnih re
gistrov se izvaja po predpisih meničnega zakona in po 
ostalih predpisih, ki so bili o tem izdani. 

(2) Ti predpisi se uporabljajo zmiselno tudi pri 
protestiranju čekov in drugih trgovinskih papirjev. 

TRETJI RAZDELEK. 

t -

Izdajanje odpravkov, potrdil (svedočb, uverenj), 

prepisov in izvlečkov, 

1 Pooblastilo za izdajanje. 
§ 103. 

Doklerkoli notar sam hrani svoje listine, izdaja 
odpravke,^ potrdila, prepise in izvlečke on sam, odnosno 
njegov namestnik; drugače jih izdaja vršilec dolžnosti, 
dokler so pa listine v sodnem arhivu (§ 133.), pristojno 
sresko sodišče. 

ttbëe odTedbe o fede^anje odpravkov in predpisov. 

§ Ш . 

(*) Kadar se po predpisih tega zakona izda odpravek 
ali prepis notarskega akta, je treba na njem vedno 
označiti, da je bil primerjan, nadalje, ali je to odpravek 
ali prepis (navaden, overjen, popolen al i 'v izvlečku), 
če pa je prepis, tudi redno številko prepisa. 

(2) Če je bil izvirnik notarskega akta izročen (§ 45.), 
ni moči izdati več o njem odpravka, temveč samo prepis. 

Odpravki notatefcib aktor o pravnih poslih med živimi. 

§ 105. 

(') Ce ni v notarskem aktu kaj drugega določenega, 
se sme izdati odpravek notarskega akta: 

1. osebam, ki so pravni posel, ki ga vsebuje li
stina, sklenile v svojem imenu; 

2. osebam, v katerih imena je bil ta реачзк poee! 
sklenjen; 

3. osebam, v kojffii korist je bil ta ржаади posel 
sklenjen; 

4. pravnim naslednikom oseb, omenjenih pod št. 1. 
do 3.); toda odpravek, izdan pravnemu nasledniku, se 
smatra za ponoven odpravek (§§ 106. in 107.), če je 
bil pravnemu predniku že izdan odpravek. 

Ponovno izdajanje odpravkov. 

§ 106. 

(*) Od zvršrjivih notarskih aktov se sme, razen v 
primerih, navedenih v naslednjem odstavku, vsaki izmed 
oseb, označenih.v § 105., izdati samo en odpravek. 

(*) Ponoven odpravek takega akta se sme izdati 
samo: 

1. če vse osebe, omenjene v § 105., š t 1. m 2,, ali 
njihovi pravni nasledniki to dovolijo; to dovoljenje je 
treba posvedočiti z zaznambo v notarskem aktu samem 
ali v posebni overjeni listini, ki se priloži notarskemu 
aktu; 

2. če je bil prej izdani odpravek radi kakšne po
manjkljivosti vrnjen notarju ali če je bil amortiziran; 

3. če okrožno sodišče, v čigar področju ima notar 
svoj sedež, na predlog stranke odredi, da naj se izda 
ponoven odpravek. Sodišče izda tako odredbo, če 
stranka dokaže verjetnost, da potrebuje ponoven odpra
vek, in ni upravičenega dvoma, da se bo novi odpravek 
zlorabil. Pred odločbo sme okrožno sodišče zaslršati 
prizadete./ Če se odredi ponovna izdaja odpravka, se 
morajo o tem obvestiti vsi prizadeti in notar. Proti od
redbi, ki se z njo dovoljuje izdaja odpravkov, ni prav
nega sredstva. Zoper sklep, s katerim je bila prošnja 
zavrnjena, sme prosilec vložiti rekurz na apelacijsko 
sodišče v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa. 

\ -
§ Ш , 

Od nezvršljivih notarskih aktov o pravnih posfih med 
živimi sme notar izdati ponovne odpravke, če dokaže 
stranka verjetnost, da ji je potreben ponovni odpravek. 
Če notar sumi, da bi se novi odpravek utegnil zlora
biti, napoti stranko, da naj zaprosi za odločbo okrožnega 
sodišča v zmislu predpisov § 106., št, 3. 
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§ 108. 

Kadar se izda ponoven odpravek, se označi v ove-
ritveni klavzuli (§ 115.), da je to drugi, tretji, ali na
daljnji odpravek, in razlog, radi katerega je bil izdan 
ponovni odpravek. 

Izdajanje prepisov in vpogled v notarske akte o pravnih 
poslih med živimi. 

§ 109. 

П Ce ni v notarskem aktu samem kaj drugega 
določenega, se smejo izdajati overjeni in navadni pre
pisi notarskega akta o pravnih poslih med živimi stran
kam, prizadetim, zakonitemu zastopniku in pravnim na
slednikom strank in prizadetih (§ 105.), kadarkoli to 
zahtevajo. Prav tako naj se jim dovoli ob vsakem času 
vpogled teh listin. 

(*) Tretjim osebam ee dovolita vpogled in jemanje 
prepisov, če z verjetnostjo dokažejo svoj pravni interes 
in ni proti temu dovoljenju upravičenega dvoma, ali če 
jim to dovolijo osebe, navedene v odstavku (l). 

Odpravki in prepisi notarskih aktov o izjavah poslednje 
volje ali o naredbah za primer smrti. 

§ no. 
Odpravki ali prepisi oporok ali naredb za primer 

rarti, ki jih je sestavil notar, ali ki so bile njemu 
pismeno izročene, se smejo, če ni v notarskem aktu kaj 
drugega določenega, za življenja zapustnika izdati samo 
njemu samemu ali onemu, ki ga v to pooblasti z over
jenim pooblastilom, glasečim se za ta posel. Po zapust
nikovi smrti ee smejo izdati taki odpravki ali prepisi 
Sele po razglasitvi naredbe poslednje volje. Dan raz
glasitve je treba zabeležiti na odpravku ali na prepisu. 

Potrdila 

§111. 

(») O zapisnikih in vpisih v register se lahko izda
jajo potrdila, in sicer bodisi popolna aU samo v izvlečku. 
Pri izdajanju izvlečkov naj; se. zmiselno uporabljajo od
redbe^ 118., odst. (») in (*). 

(*) Za ponovno izdajanje potrdil po §§ 92. in 94: do 
102. in prepisov zapisnikov ter vpisov v registre (§§ 93. 
in 102.), sestavljenih o posvedočbah, omenjenih v tem 
paragrafa, veljajo odredbe § 109. 

Vsebina in oblika odpravkov in prepisov. 

§ 112. 

(*) Odpravek in prepis se morata dobesedno zlagati 
z izvirnikom. V ostalem se uporabljajo tudi tu odredbe 
§§ 44. in 46. s to razliko, da se smejo uvrstiti izpre-
membe, popravki in dodatki, ki so bili narejeni v izvir
niku s predpisano pazljivostjo (§ 44), .v ono mesto 
besedila, kamor spadajo, in dà ni treba tega v odpravku 
posebej omenjati. CÔ se v izvirniku ni gazilo na pxed-

pise § 44., je treba dotično izpremembo ali popravek ali 
dotični dodatek vidno označiti v odpravku ali prepisu. 

(*) Ce je bil notarski akt s poznejšim notarskim 
aktom izpremenjen, popravljen ali izpopolnjen (§ 72., 
odst. (*)), ni moči izdati odpravka ali prepisa prej
šnjega notarskega akta brez odpravka ali prepisa po
znejšega akta. 

§ 113. 

(*) Ce vsebuje notarski akt več samostojnih pravnih 
poslov, ee sme na zahtevo izdati mesto popolnega od
pravka izvleček,* ki se nanaša na posamezni pravni posel. 

(*) Od zvršljivih notarskih aktov se sme izdati samo 
popolen odpravek; izvleček ni zvršljiv. 

(») Za izvlečke veljajo odredbe tega razdelka s to 
razliko, da je treba v izvlečku omeniti, da je to izvleček, 
in da je treba podčrtati, katera mesta so izpuščena. 

(J) K odpravkom zvršljivih notarskih aktov je treba 
priložiti prepise prilog tega akta. Overitvena klavzula 
se mora nanašati tudi na priloge. Brez tega notarski 
akt ni zvršljiv. > : 

(*) Pri odpravkih nezvršljivih notarskih aktov more 
prepis prilog na željo stranke izostati, toda to je treba 
v overitvi omeniti. 

Zaznamba (klavzula) o overitvi. 

§ 115. 

Vsak odpravek mora biti overjen. Zaznamba o ove
ritvi se postavlja na konec odpravka in mora vsebovati: 
potrdilo, da se ta odpravek zlaga z izvirnikom, ki ga 
hrani notar med svojimi spisi, navedbe, predpisane v 
§§ 108. in 114., z opazko, za koga je ta odpravek sestav
ljen, ter kraj in čas izdanja odpravka s podpisom in 
uradnim pečatom notarja. 

§ 116. 

(*) Odpravek notarskega akta nima moči javne li
stine, če ni sešit po odredbi § 46., odst. (*), če ni po
trjeno, da se zlaga z izvirnim notarskim aktom, ali če 
ni na njem podpisa in pečata notarja. 

(*) V koliko ukinjajo druge pomankljivosti (§§ 41., 
43. do 45., 46., odst. (»), 104. do 110. 112. do 115.) po
polnoma ali deloma ali zmanjšujejo verodostojnost od
pravka, oceni sodišče. 

Zabeleženje o izdajanju odpravkov. 

§117. 

(*) Kadar se izda odpravek, se zabeleži na izvirniku 
ali na listu, pritrjenem k izvirniku, kedaj in komu je 
bil izdan odpravek. Pri izdajanju ponovnega odpravka 
naj se navede še razlog, iz katerega je bil vnovič izdan 
odpravek (§§ 106., 107.). 

(*) Odpravek, ki ga je stranka vrnila (§ 106., ut. 2.), 
se priloži izvirniku. Na odpravku se zaznamuje, da je 
vrnjen in da je izgubil moč javne listine. . 

^ Te zaznambe podpiSe notar, 
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Potrdila o obstoju notarskega akta. 

, . ' . - , ' -, § 1 1 8 . • • • 

Osebam, ki imajo pravico zahtevati prepis (§§ 109. 
in 110.), se izda na njih zahtevo potrdilo, da je notarski 
akt pri notarju, ali da je bila izjava poslednje volje 
izročena notarju. 

Pritožbe. 

§ H?-. 

(*) Odpravke, potrdila, izvlečke in prepise, ki ne 
obsegajo več ko 3 pole, mora notar izdati najpozneje 
y treh:dneh, daljše pa najpozneje v osmih dneh. 

(») Notar mora brez odloga dovoliti stranki, da 
vpogleda spise (§ 109.). 

(*) Na pritožbo stranke prisili odbor notarske zbor
nice notarja (§ 157., št. 10.) k izpolnjevanju teh dolžno
sti, more pa tudi odrediti, da naredi to drug notar na 
stroške nemarnega notarja. 

ČETRTI RAZDELEK. 

Prevzemanje listin, denarja in vrednostnih papirjev 
v hrambo in izročitev. 

Hranjenje listin. 

§ 1201 

Notar je dolžan prevzeti v hranjenje listine vsake 
yréte. ' ' '• .;_ 

•-".•. :-•' ,••" " § 1 2 1 . ••• 

. O) O prevzemanju listin se. sestavi zapisnik, v ka
terem se navede kraj in čas prevzema, priimek in ime. 
poklic iri domovališče onega, ki je listino izročil, označba 
izročene listine, v kakšen namen je bila deponirana in 
komu naj sé izroči. Zapisnik podpišeta ôni, ki je listino 
izrodil, id nptar. Na zapisnik postavi notar svoj uradni 
pečat 

,(*У Će se listina pošlje notarju v pismu, zamenjuje 
to pismo zapisnik. 

(*У Notar izda o prevzemu listine potrdilo. 

: • ' • . , ' • ' " • § 1 2 2 -

Notar mora poznati osebo, ki ji izroči prevzeto li
stino,: osebno ter po priimku in irnehu, ali pa mora ugo
toviti njeno istovetnost po §§ 69. in 60. Prejemnik mora 
potrditi prejem listine na zapisniku o prevzemu. 

r- I). 

Hranjenje denarja in vrednostnih papirjev. 

.'.f1)'Gotovino, menipe, čeke, javne zadolžnice in druge 
vrednostne papirje mora prevzeti notar samo tedaj, ka
dar so mil bili izročeni ob sestavi notarskega akta z 
namenom, da jih izroči izveštni osebi ali deponira pri 

oblastvih. Drugače more notar take stvari prevzeti ? 
hrambo, toda ni k temu primoran. 

(2) Če ni bil prevzem ob sestavljanju notarskega 
akta posvedočen v njem samem, se sestavi o prevzemu 
zapisnik, ki se v njem natančno označijo številke' re
gistra in depozitne knjige, kraj in čas prevzema', 
označba in vrednost denarnega zneska odnosno pre
vzetih papirjev, kakor tudi ime onega, ki jih je izročil, 
in njegova izjava, kako naj se z njimi razpolaga. 

(8) Ce se pošljejo zgoraj omenjene stvari notarju v 
pismu, zamenjuje pismo zapisnik. 

(4) O prevzetih stvareh izda notar stranki potrdilo 
o prejemu. • . . . . . , . 

4 124. 

i1) Prevzeti denar in vrednostne papirje mora Čuvati 
notar v posebnem ovoju, na katerem napiše predmet in 
ime stranke; mora pa jih hraniti ločeno od. svojega de
narja in svojih vrednostnih papirjev. Ločena hramba гД 
potrebna v primeru, ko j© bil notarju denar nakazan 
na njegov račun pri poštni hranilnici,.toda y takem pri
meru mora biti notar ob vsakem dasu v stanu pokazati 
v gotovini enak znesek ali dokazati, da lahko takoj 
razpolaga s takim zneskom pri poštni hranilnici. " 

(a) Prevzeti denar in vrednostne papirje mora notar 
s pazljivostjo, predpisano v § 122., brc u or: loga izročiti 
oni osebi ali oblastvu, ki so mu namenjeni*. Prejemnik, 
potrdi prejem na spisu ali v depozitu knjigi. 

§126. 

Če ne more notar izvršiti naročene mu izročitve, v 
določenem roku, mora po preteku tega roka, če pa ni 
bil rok določen, najpozneje, y roku .štirinajstih dni od 
dneva prevzema brez odloga vrniti stranki prevzeta 
vrednosti ali jih, če to ni mogoče, izročiti y hrambo 
sodišču in o tem obvestiti izročitelja s priporočenim 
pismom. 

§ 126. 

i1) Notarju izročeni depozit nima moči sodnega 
depozita. 

(') Odredbe tega razdelka naj ве zmieelnp uporab
ljajo tudi tedaj, kadar prevzame notar kot sodni pover> 
jenik zapuščinske listine, denar, vrednostne papirje ali 
dragocenosti. 

PETO POGLAVJE. 

Hranjenje listin In vođenje poslovnih knjig. 

Hranjenje listin. 

• ,§;127. ... . . ' , . , , 

H Notar mora vse notarske listine, ki jih'Je sam 
sestavil, kakor tudi listine, ki jih je prevzel (§ 120.), 
hraniti zaklenjene in ločene od drugih spisov. 

(*) Če sta notarsko listino sestavila dva notarja, 
hrani izvirnik, kdor je vodil razpravo^/ '. л ' ^ - ' i,.-,'. 
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Razglašanje izjav poslednje volje. 

§ 128. 

(*) Čim zve notar za smrt osebe, ki je njena izjava 
poslednje volje med njegovimi spisi (§§ 75. do 81. in 
120.), mora takoj poslati sodišču, pristojnemu za otvoritev 
zapuščinske razprave, ali če mu to ni znano, sreskemu 
sodišču svojega službenega sedeža, ne da bi čakal na 
naročilo, izvirnik izjave poslednje volje ali notarskega 
akta o izročitvi pismene oporoke v hranjenje (§§ 75., 
79. in 81.) in to zabeležeti v svojih spisih na mestu, kjer 
je bil shranjen izvirnik. Pri sodišču se izjava poslednje 
volje razglasi in nato hrani. 

(*) Če vsebuje notarski akt poleg naredbe poslednje 
volje še druge odredbe, odpošlje notar sodišču z izvir
nikom tudi prepis. Razglasitev se izvrši brez odloga, kar 
se zabeleži na izvirniku in prepisu, nakar se izvirnik 
vrne notarju. 

(") če sodišče, ki je izvršilo razglasitev, ni samo 
pristojno, da izvede zapuščinsko razpravo, odpošlje za
puščinskemu sodišču izvirnik^ in v primeru prejšnjega 
odstavka tudi prepis izjave poslednje volje skupno z 
zapisnikom o razglasitvi. Sodišče obvesti o tem notarja. 

(4) Če je bila notarju kot sodnemu poverjeniku po
verjena izvedba zapuščinske razprave in on šele pozneje 
opazi, da je med njegovimi spisi zapustnikova izjava 
poslednje volje, razglasi sam izvirnik te izjave in obdrži 
overjen prepis v spisih zapuščinske razprave, izvirnik 
pa odpošlje sodišču, izvzemši primer, naveden v od
stavku (*).. 

Registri in knjige notarja. 

S 129. 

(*) Notar mora redno voditi nastopne registre in 
knjige: 

1. obči poslovni register (repertorij), v katerega vpi
suje v kronološkem redu vse notarske akte, vse zapis
nike o potrdilih in. posvedo£bah po §§ 94. do 101., zapis
nike o prevzemu denarja, listin in vrednosti po §§ 121. 
in 123., kakor tudi vse druge notarske posle razen onih, 
ki so navedeni pod številkami 2., 3. in 6. tega paragrafa. 

2. register o overitvah in posvedočbah po § 93.; 
3. register o protestih po predpisih uredbe o protest

nih registrih (§ 102.); 
4. imenik onih oseb, ki so sestavile pred notarjem 

aii mu izročile kakšno odredbo za primer smrti (dedno 
pogodbo, oporoko, kodicil, daritev za primer smrti, od
poved dedni pravici, izpremembo ali preklic izjave po
slednje volje) z označbo številke dotičnega spisa; 

5. depozitno knjigo o prevzetem in izročenem tujem 
denarju, vrednostnih papirjih in dragocenostih; v to knji
go naj se vpiše poleg natančne označbe prevzetega pred
meta tudi ime in domovališče izročitelja in onega, ki se 
mu naj predmet izroči; 

6. register z abecednim imenikom u poslih, ki se 
izročajo notarju kot poverjeniku sodišča ali drugih obla-
stev. Ta register mora notar voditi posebej za vsako 
sodišče in posebej za vsako oblastvo. 

7. skupni abecedni imenik strank za registre pod 
št. 1., 2., 3. n 6. ter za depozitno knjigo. 

(2) Registri in knjige pod št. 1., 2. in 6. morajo biti 
vezani in opremljeni s pečatom notarske zbornice. Listi 
morajo biti označeni z zaporednimi številkami in predrti 
z zavarovalno nitjo. Vpisi se morajo izvršiti brez odloga 
po vrsti, kakor prispe predmet, čitljivo, brez lukenj, 
precrtavanja, brisanja ali popravkov; v občem poslovnem 
registru pa mora notar postaviti na vsako stran svoj 
podpis in uradni pečat. 

(3) Minister pravde predpiše s pravilnikom obliko 
teh registrov in knjig in sme poleg zgoraj omenjenih 
predpisati še druge registre in imenike. 

§ 130. 

Minister pravde izda z uredbo natančnejše predpise 
o načinu hranjenja in uničevanja notarskih aktov ter 
ostalih notarskih spisov, registrov in imenikov. 

ŠESTO POGLAVJE. 

Postopanje z notarskimi spiši, ko se izprazni notarsko 
. mesto. 

Hranjenje notarskih spisov pri sreskem sodišču in izroči
tev istih vršilcu dolžnosti notarja, odnosno novemu 

notarju. 

§ 131. 

(J) Predsednik sreskega sodišča, v čigar območju 
je sedež notarja, ukrene, čim prejme poročilo ali na 
kakršenkoli drug način izve, da se je izpraznilo mesto 
notarja, brez odloga vse potrebno radi hrambe notarskih 
spisov, predmetov, registrov, knjig in pečatov, kakor tudi 
radi oddaje eventualne gotovine, vrednostnih papirjev in 
predmetov v sodni depozit in radi obvestila strank, ki 
so na depozitu zainteresirane. 

(2) Predsednik sreskega sodišča zaklene knjige, biv
šega notarja, sestavi popis službenih spisov, predmetov, 
registrov, knjig in pečatov in jih hrani v sodnem arhivu, 
ali pa ukrene potrebne mere za njihovo zavarovanje v 
dotedanjem uradnem prostoru (pisarni), dokler ne prispe 
vršilec dolžnosti, in obvesti o vsem tém brez odloga 
zbornico. Če bi zbornica zavlačevala imenovanje vršilca 
dolžnosti, naznani to ministru pravde. Ako se postavi 
za vršilca dolžnosti oseba, ki ni notar, se ji izroči prejšnji 
arhiv in notarski pečat proti reverzu, če pa je vršilec 
dolžnosti notar, se mu izroči proti reverzu samo prejšnji 
arhiv, dočim uraduje on s svojim pečatom. Prejšnji pečat 
odpošlje predsednik sreskega sodišča s poročilom o izve
denem postopku v hrambo okrožnemu sodišču. 

(3) Kadar preneha z zasedbo praznega mesta služba 
vršilca dolžnosti, popiše predsednik sreskega sodišča v 
navzočnosti bivšega vršilca dolžnosti spise, predmete in 
knjige, in sicer tako one, ki datirajo iz časa üradovanja 
prejšnjega notarja, kakor tudi one, ki "datirajo iz časa 
uradovanja bivšega vršilca dolžnosti, in jih izroči službe
nemu nasledniku prejšnjega notarja. 

(*) Predsednik sreskega sodišča- zaklene notarske 
knjige ter obvesti o izvedenem postopku notarsko zbor
nico in okrožno sodišče, ki mu odpošlje tudi od vršilca 
dolžnosti eventualno prevzeti pečat. Ta pečat napravi 
okrožno sodišče neuporabnim in ga shrani. 
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Nttđt>meš&m|e îtgnfefjenîh sçiso*. 

§ 132. 

(*) Če se pri postopanju po § 131. opazi, da manjka 
kakšen spis, pozove predsednik sreskega sodišča bivšega 
notarja, odnosno bivšega .vršilca njegove dolžnosti, ki je 
dolžan izročiti spise, odnosno zastopnika zapuščine bivše
ga notarja, da naj predloži ta spis v določenem roku. 

(*) Če se temu pozivu ne ustreže v določenem roku, 
se obvestijo o tem prizadeti, da morejo ukreniti potreb
ne korake v obrambo svojih pravic. 

(*) če hrani kdo iz prizadetih ali kakšno oblastvo 
ali kakšen drug notar odpravek ali overjeni prepis izgub
ljenega izvirnika, sme naslednik notarja ali vršilec nje-

• gove dolžnosti zahtevati enega ali drugega in narediti, 
če ni nobenega suma, overjen prepis te listine, ki ga 
hrani na mestu izgubljenega izvirnika. 

(*) Če se ugotovi, da se register ali druge knjige 
niso redno vodile, jih mora izpopolniti notarjev nasled
nik ali vršilec njegove dolžnosti, kolikor je to mogoče. 

(e) O tem, kako so bili spisi in knjige izpolnjene, se 
sestavi zapisnik, ki še izroči skupno z izpopolnjenimi 
spisi in notarjevimi knjigami sreskemu sodišču. 

(") Stroške tega izpopolnjevanja nosi notar, ki je bil 
dolžan izročiti spise, odnosno njegova zapuščina. 

Izdajanje listin pri sreekem sodišča, 

§ 133 

Sresko sodišče, odnosno njegova pisarna, izdaja po 
§§ 104. do 119. in na podstavi notarskih spisov, ki jih 
hrani, odpravke, izvlečke in potrdila, dovoljuje pregledo
vanje spisov in vrača listine, prevzete od notarja, kolikor 
jih hrani. 

Postopanje z odredbami za primer smrti 

§134 

(*) Odredbe za primer smrti, ki so bile izročene z 
drugimi spisi sreskemu sodišču, se zaznamujejo in hra
nijo posebej po predpisih, ki veljajo za hranjenje važnih 
.listin pri sodišču, v zadevnem notarskem imeniku pa se 
zabeležita številka in označba, pod katerima se hrani 
kakšna listina pri sodišču. 

(') Sresko sodišče, obvesti osebo, ki je izdala to 
odredbo za primer smrti, da je bila ta listina njemu izro
čena in da se hrani pod to in to številko. 

izdajanje odpravkov, prepisov, izvlečkov in potrdil 
po vršilcu dolžnosti, odnosno novem notarju. 

. . . § 1 3 5 . 

Vršilec dolžnosti, odnosno novi notar, izdaja odprav
ke, prepise, izvlečke in potrdila prevzetih spisov (§ 131.) 
8 svojini podpisom, toda z opazko, da jih izdaja kot 
vršilec dolžnosti, odnosno naslednik svojega prednika, 
Čigar ime mora navesti. 

SEDMO POGLAVJE. 

Notarski pripravniki, namestniki m rosiki doöoosä 
notarja. 

§ 136. 

Diplomirani pravniki, ki so nameš&eni v notarski 
pisarni, se smatrajo za notarske pripravnike, če so vpi
sani kot taki v imenik notarskih pripravnikov, ki ga 
vodi notarska zbornica. 

§ ta.-
(*) V imenik notarskih pripravnikov more biti vpi

san samo oni, ki dokaže, da ustreza pogojem iz § 6., št. 1., 
2. in 4., in ki s potrdilom pristojnega oblastva dokaže, da 
je dobrega moralnega vedenja. Predpis § 9. velja tudi 
za pripravnike. 

(*) Prošnjo za vpis v imenik morata podpisati notar 
in pripravnik. Praksa se računa od dne, ko je nastopu 
pripravnik službo. Notar mora brez odloga prijaviti 
odboru notarske zbornice dan začetka prakse, kakor tudi 
vsak izstop pripravnika in vsako prekinitev. 

(*) Prekinitve prakse v skupni izmeri največ šest 
tednov v enem letu se ne odbijajo, če so nastale radi 
bolezni, dopusta (vštevši v to tudi počitek), ali izpolnje
vanja vojaške obveznosti. Tudi te prekinitve je treba 
naznaniti odboru notarske zbornice. 

(*) Če nadaljuje pripravnik po prenehanju službe 
notarja ali njegovi premestitve z delom v njegovi pisarni 
pri vršilcu dolžnosti, ali če je bil sam postavljen za 
vršilca dolžnosti,-se mu tudi ta doba vračuna v prakso. 
V prvem primeru mora vršilec dolžnosti obvestiti zbor
nico, da nadaljuje pripravnik pri njem prakso. 

(») Odbor lahko zahteva od notarskega pripravnika 
ob prvem in nadaljnjih vpisih vpisnino, ki jo določi 
poslovnik zbornice. i 

§ 138. 

Zoper odločbo odbora, ki se z njò zavrača pripravni
ku prošnja za vpis, kakor tudi zoper odločbo, ki se mu z 
njo odreka potrdilo o notarski' praksi ali s katero se 
odreja njegov izbris iz imenika, ima pripravnik pravico 
do pritožbe na apelacijsko sodišče v roku petnajstih dni 

§139. 

(J) Notarski pripravnik mora pred odborom zbor
nice ali pred notarjem, ki ga pooblasti v to odbor zbor
nice, položiti nastopno svečano obljubo: v 

>ObIjubljam, da bom pri opravljanju poverjenih mi 
poslov postopal po zakonih in zakonskih navodilih.< 

(2) O tem se sestavi zapisnik. Če ni bila svečana 
zaobljuba napravljena pred odborom zbornice, se od
pošlje zapisnik odboru. • 

§ 140. 

(*) Za polaganje sodniškega ali advokatskega izpita 
je največ enoletna služba, opravljena pri notarju v last
nosti notarskega pripravnika, enakovredna službi, oprav
ljeni pri advokatu v lastnosti advokatskega pripravnika. 
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(») Prošnja notarskega pripravnika za polaganje 
advokatskega ali sodniškega izpita se vlaga preko notar
ske zbornice na pristojno apelacijsku sodišče. . 

§ 141. 

(*) Notar mora zaposliti notarskega pripravnika v 
vseh strokah notarskega delokroga. 

(*) Notarski pripravnik, ki je položil svečano zaob
ljubo, sme mesto notarja, pri katerem je zaposlen: 

1. vršiti neposredne priprave za sestavljanje listin; 
2. vršiti priprave za opravljanje zapuščinskih raz

prav; 
3. nadomeščati notarja pri onih poslih, v katerih za

stopa stranke po § 3. tega zakona; " \': 
, 4 . dvigati proteste; 

6. sestavljati smrtovnice in inventarje; 
6. izvrševati prostovoljne dražbe premičnih stvari. 
(") Če je notarski pripravnik položil/advokatski ali 

sodniški izpit, mu sme odbor notarske zbornice na pred
log notarja izdati pooblastilo, da opravlja mesto notarja, 
pri katerem je zaposlen, tudi še vse posle, ki so dodeljeni 
notarju kot sodnemu poverjeniku, s pravico, da pod
pisuje zapisnike o teh poslih. Notar mora na vsak tak 
zapisnik postaviti svojo opombo, da je pregledal zapisnik. 

(*) Zoper'sklep odbora zbornice, s kateriin se odreka 
izdanje pooblastila, ni pravnega sredstva. 

(•) Notarski pripravnik podpisuje akte in zapisnike, 
omenjene v odstavku (2) in ('), s pristavkom, da pod
pisuje za notarja, pri katerem je zaposlen. Vsi ti posli, 
ki so bili opravljeni po pripravniku, veljajo kot da;bi bili 
opravljeni pò notarju, pri katerem je uslužben. Za te 
posle nosi notar zasebrio-pravno in disciplinsko od
govornost ! • • • . • • • • 

notarski namestniki. 

: ' § 1 4 2 . - , . . • • . " ••'. 

. (*) če je notar na dopustu, bolan ali drugače za 
daljšo dobo zadržan [§ 144., odst. (2)] opravljati svojo 
službo, ga mora pri poslih njegovega delokroga nado
meščati notarski namestnik.': : ' , 

(*) Namestnik notarja sme biti samo peeba, ki u,stre-
za.'pogojem, navedenim v, § 6., št.,!., 2., 4. in 6. in je tfe 
izključuje. niti eden izmed razlogov^ navedenih v § 9. 

§ 143. 

(*) Za nadomeščanje je potrebna predhodna odobri
tev odbora zbornice. Zato je notar dolžan, da v vsakem 
primeru pisniëno prijavi zbornici ime namestnika in po 
možnosti čas trajanja nadomeščanja. 

(2) Notar lahko predhodno prijavi odboru zbornice 
tudi ime svojega pripravnika, kvalificiranega za nado-
meščanje [§ 142.,odst. (2) K ki ga bo nadomeščal v pri
meru dopusta ali bolezni. V tem primeru mora notar 
prijaviti-vsakokrat zbornici, da je nastala, odnosno pre
nehala potreba nadomeščanja. Tudi za takega namest
nika je potrebna predhodna odobritev zbornice. 

.- §144. :.,. 

O če ni odbor zbornice zadovoljen s predloženim 
namestnikom, pozove .notarja, da naj t predlaga, tirugo 
osebo za svojega namestnika. ' ' * * 

(2) Če notar noče ali ne more predlagati namestnika, 
ga postavi odbor zbornice. Odbor zbornice sme v posa
meznih primerih opustiti imenovanje namestnika, če 
odsotnost, bolezen ali zadržanost notarja po vsej verjet
nosti ne bo trajala več nego petnajst dni. 

(") Namestnik vodi notarsko pisarno na račun notar
ja, dočim se zasebno-pravno razmerje notarja napram 
namestniku ureja z medsebojnim eporazumom. Če je bü 
postavljen namestnik od zbornice (odst. (•) tega para
grafa) in se stranke ne morejo sporazumeti, sé'naznani 
spor, preden se predloži sodišču, zbornici radi posredo
vanja (§ 155., št. 1.). '<••' ••••: 

§ 146. •.'•-. ... •..;,'..:.' 

(*) Namestnik opravlja z notarskim pravnim učin
kom vse posle notarja, vodi njegove knjige in registre, 
listine pa podpisuje kot namestnik in uporablja, če ni on 
sam notar, uradni pečat notarja, ki ga nadomešča. 

(2) Listine, ki jih sestavi' namestnik, se hranijo v 
arhivu notarja, ki ga nadomešča. 

Vršilci dolžnosti notarja. 

• § 1 4 6 -

(*) Kadar notar umrje, je premeščen ali odstranjen 
iz službe, ali ako izgubi službo ali se ji odpove, mu ime
nuje odbor zbornice uradoma vršilca njegovih dolžnosti 
izmed sosednjih notarjev ali notarskih pripravnikov 
(§ 142., odst. (2), -

(2) Vršilec dolžnosti notarja mora, če še ni notar, 
preden začne s svojim delom, narediti vse, kar je pred
pisano v §§ 16. in 21. tega zakona. '-...''[ 

§ i 4 7 : '[;•••••:.: . ' '..;•.';;'• 

(') Vršilec dolžnosti opravlja notarske posle na sVoj 
račun. Njemu gredo zlasti nagrade za posle, ki jih je sam 
opravil, kakor tudi za odpravke, potrdila, prepise in 
izvlečke, ki jih izdaja na podstavi izvirnikov, sestavljenih 
od njegovega prednika. , 

(') Pogodba, ki bi se z njo vršilec dolžnosti obvezal, 
da odstopi notarju del nagrade, je nična. 

Skupne odredbe za vršilce dolžnosti ш namestnike 
notarjev. -'.'̂  

§ 1 4 8 . ••'•• :' !-; ; " '•'• ' -••'•'-_ ' 

(') Postavljenim vršilcem dolžnosti in namestnikom 
notarja izda odbor zbornice potrdilo in obvesti o tem. 
predsednika pristojnega okrožnega sodišča. V potrdilu 
se mora označiti doba, s katero začenja njihova služba 
in, če je to mogoče, doba, « katero preneha. 

(2) Če vršilec dolžnosti ali namestnik ni položil pri
sege, jo položi pred predsednikom okrožnega sodišča 
(§ 23.). V tem primeru določi predsednik okrožnega 
sodišča dan začetka službe ini pošlje apelacijskomu sodi
šču, zbornici in vsem podrejenim sreskim sodiščem snim
ke podpisa in odtlske pečata, če je bil ob tej priliki, 
odobren nov pečat (§ 146., odst. .(*)., .'_'•;.'.;. ,,'• 
•'..':(•) "Kavcija notarja jamči tudi za njegovo poslovanje 

kot vršilca dolžnosti notarja. Zato m'ugni potrebno, polo-r 
žiti nove kavcije. '-.v* 
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(4) Notarski kanđidat,: ki je bil imenovan za vršilca 
dolžnosti notarja, mora položiti enako kavcijo, kot jo 
polagajo notarji (§ 146., odst. (2). 

§ 149. 

(*) Vršilec dolžnosti in namestnik notarja imata vse 
pravice in vse dolžnosti notarja. Odredbe tega zakona o 
nadzorstvu, zasebno-pravni in disciplinski odgovornosti 
veljajo tudi za nju. 

(2) Ob sestavljanju,notarskih listin in izdajanju od
pravkov, prepisov in izvlečkov morata podpisati svoj 
priimek in ime ter označiti svojo funkcijo vršilca dolžnosti 
ali namestnika, kakor tudi odlok, s katerim sta bila ime
novana. Namestnik mora poleg tega omeniti tudi ime 
notarja, ki ga nadomestuje. 

(3) Dokler traja nadomestovanje, ne sme nadome
ščam notar opravljati notarskih poslov. 

OSMO POGLAVJE. 

Notarske zbornice in njih organi. 

Notarska zbornica. 

1 :; §150. 
i ' . . ' • " / . - , • • • . ' • : • : ' • , 

. ; (*) Notarsko zbornico .„tvori celokupno število nor 
tarjev in vršilcev dolžnosti, vpisanih v seznam zbornice. 

(2) Na sedežu vsakega apelacijskega sodišča se usta
novi za njegovo območje po ena notarska zbornicah 

(*) Če ni v območju enega apelacijskega sodišča več 
nego dvajset notarjev, sme minister pravde to območje 
priključiti z uredbo sosednji notarski zbornici. 

Dolžnosti notarske zbornice. Njeni organi. 

§151 . 

. (*) Notarska zbornica mora čuvati ugled, čast in pra
vice notarskega stapu in paziti, da vršijo notarji svojo 
dolžnost. 

. (2) Svoje posle opravlja zbornica neposredno na obč
nem zboru, posredno pa po svojem odboru. 

(8) Občni zbor zbornice je redno sklicani in konsti
tuirani shod članov zbornice. 

(*) Redni občni zbor se vrši enkrat na leto, in sicer 
meseca oktobra. 
. ,(°) Po ; potrebi se sme. sklicati tudi izredni občni 
zbor, sklicati pa se mora, če to zahteva ena četrtina čla
nov zbornice, i V tem primeru se mora vršiti občni zbor 
najpozneje v dveh mçsecih po prejemu pismene zahteve. 

(») Vsak notar se ;mora udeležiti občnega zbora ali 
opravičiti svojo odsotnost. Za veljavnost sklepov občnega 
zbora je potrebna navzočnost ene tretjine vseh članov 
zbornice. , - ' • • ' . ' . 

(?) Občni zbor odločuje z večino glasov navzočih 
Članov. Ob enakosti glasov je sprejet sklep, za katerega 
je glasoval predsednik zbornice. 

(•) Odbor zbornice sestavlja število članov, M ph do
loči občni zbor zbornice; toda to število ne sme znašati 
manj negò pet in ne več nego sedem, odštevši pred
sednika, " 

(•••) Predsednik zborničnega odbora je istočasno tudi 
predsednik občnega zbora. Ostale funkcionarje odbora, 
razen predsednika in njegovega namestnika, voli odbor 
sam iz svoje srede. 

(10) Če sta predsednik odbora in njegov namestnik 
odsotna ali zadržana, nadomestuje predsednika po letih 
notarske službe najstarejši odbornik. 

Volitve predsednika, njegovega namestnika in ostalih 
članov odbora zbornice. 

§ 152. 

0) Najprej se voli predsednik, nato podpredsednik, 
potem pa skupno ostali člani odbora zbornice. Volitve se 
vršijo z glasovnicami. 

(2) Za izvoljenega je smatrati onega, ki je dobil več 
kot polovico oddanih glasov; za oddan glas je računati 
tudi oddano prazno glasovnico. 

(8) Če se ne doseže pri prvem glasovanju večina, se 
vršijo ožje volitve. 

(4) V ožje volitve pride vedno izmed onih, ki so pri 
prvem glasovanju dobili največje število glasov, dvakrat 
toliko oseb, kolikor jih je potrebno izvoliti Če je bilo 
oddano za več oseb enako število glasov, se odloči z žre
bom, kdo izmed njih pride v ožje volitve. Vsak glas, 
oddan pri teh volitvah za osebo, ki ni prišla v ožje voli
tve, je ničen. Nične so tudi prazne glasovnice. Če je pri 
ožjih volitvah število glasov enako, odloča žreb. 

(B) Člani zbornice, ki prebivajo zunaj sedeža zbor
nice, niso obvezani, osebno se udeležiti volitev^ temveč 
smejo poslati do dneva občnega zbora zbornici po pošti 
svoje glasovnice v ovoju, zapečatenem s svojim pečatom. 
Na ovoju morajo napisati lastnoročno svoje ime in ozna
čiti, da je v njem glasovnica. Ožjih volitev se smejo ude
ležiti samo navzoči člani zbornice. 

§ 153. * . . 

(*) Notar ne sme odkloniti brez važnih razlogov ^zvo-
Ittve, če sploh še ni bil odbornik ali ne v poslednjih treh 
letih. Vendar, sme odbor zbornice iz važnih razlogov 
sprejeti ostavko izvoljenega člana odbora na njegovo 
funkcijo tudi pred potekom dobe, za katéró je bil izvo
ljen, izvzemši predsednika odbora. 

(2) Zoper ta sklep odbora ni pravnega sredstva. 

§ 154. 

(') Predsednik, podpredsednik iti člani odbora, se 
volijo na tri leta, toda po preteku te dobe, ali če se 
odrečejo svoji funkciji, nadaljujejo svoje delo do novih 
volitev. Po poteku svoje funkcije smejo biti zopet izvo
ljeni. 

( s) Če se predsednik ali več kot tretjina ostalih čla
nov odbora odreče svojim funkcijam, mora občni.zbor 
izvršiti nadomestne volitve. 

(•) Predsednik in podpredsednik sta člana odbora. 

Delokrog predsednika odbora notarske zbornice, 

§165. 

(*) Predsednik zastopa zbornico in vodi predsedstvo 
na občnem zboru in y odboru. Ako je zadržan, ga nado-



mestale podpredsednik, odnosno po službi najstarejši 
član. 

(2) Razeo tega spada v njegov delokrog: 
1. da poskuša poravnati nesoglasja, ki nastanejo v 

poslovnih odnošajih med člani zbornice kakor tudi med 
notarji, njih namestniki in notarskimi pripravniki. 

Vsi ti morajo, preden predložijo spor sodišču, zahte
vati posredovanje zbornice. V ta namen sme predsednik 
pozvati in zaslišati stranke in one člane zbornice, ki bi 
utegnili posredovati z uspehom. 

2. da opominja v primeru potrebe člane zbornice in 
notarske pripravnike radi njih obnašanja; 

3. da pazi, da zbornica ne prekorači v zakonu ji 
predpisanega delokroga. 

(3) Predsednik sme nujne in neodložljive zadeve, ki 
spadajo v delokrog odbora, rešiti v imenu odbora, vendar 
mora o njih naknadno poročati odboru. 

Delokrog občnega zbora notarske zbornice. 

§156. 

V pristojnost občnega zbora notarske zbornice spa
dajo nastopni posli: 

1. da odobrava poslovnike, predložene od odbora, 
kakor tudi njih izpopolnitve in izpremembe.. 

Ti poslovniki kakor njih izpopolnitve in izpremembe 
se morajo predložiti v odobritev ministru pravde. 

2. da določa število odbornikov; 
3. da voli po poslovniku predsednika, podpredsed

nika in ostale člane odbora zbornice, notarske sodnike 
in njih namestnike; 

4. da izreka odločbe v primerih §§ 153. in 179. kakor 
tudi o ostavki predsednika; 

5. da pretresa in odobrava proračun dohodkov in 
' izdatkov zbornice, ki ga je sestavil odbor, določa letne 

prispevke članov ter pretresa in odobrava račune od
bora; 

6. da odloča o višini vpisnine; 
7. da predpisuje pravila o uporabi denarnih kazni, 

predpisanih v tem zakonu (§ 213.). 
8. da določa, če in koliko zborničnih dohodkov se 

sme uporabiti za dobrodelne namene notarskega stana, 
in da odloča o ustanovah, ki naj služijo tem namenom. 

Delokrog in delo notarske zbornice. 

§ 157. 

Končno spada v delokrog odbora notarske zbornice: 
1. da izdeluje poslovnike za delo občnega zbora 

zbornice, za lastno delo in za delo posebnih odborov 
zbornice; 

2. da vodi imenik notarjev, njih vršilcev dolžnosti 
in namestnikov; 

3. da vodi imenik notarskih kandidatov, potrjuje 
'njih notarsko prakso in izdaja izpričevala; 

4. da izvršuje sklepe občnega zbora; 
5. da sestavlja proračun dohodkov in izdatkov zbor

nice,/opravlja gospodarske posle zbornice in izterjujo 
letne prispevke, vpisnine in predpisane pristojbine, in 
sicer tudi z izvršbo. 

Sklepi odbora o prispevkih in pristojbinah, ki se 
morajo plačati zbornici, se smatrajo za listine, ki so 
izvršljive v zmislu zakona p izvršbi. 

6. da podaja na zahtevo oblasti ali prizadetih strank 
mnenje o višini nagrade notarjev in da dela na to, da 
se spori o takih zahtevkih poravnajo mirno; 

7. da potrjuje namestnike, ki so jih prijavili notarji, 
ali da jih v primerih, predvidenih v § 144., imenuje, da 
imenuje nadalje vršilca dolžnosti notarja, kadar nasto
pijo primeri, predvideni v zakonu; 

8. da sklicuje občni zbor notarske zbornice; 
' 9. da vlaga v imenu zbornice tožbe v primerih, ki 

so predvideni v zakonu; 
10. da nadzoruje notarje, vršilce dolžnosti notarjev, 

namestnike in notarske pripravnike in da izreka nad 
njimi kazni do dva tisoč dinarjev radi nerednosti 
(§172.); 

11. da imenuje delegate v zvezo zbornic; 
12. da pazi, da kdo ne vrši protipravno notarskih 

poslov, in da take osebe obtožuje; 
13. da odobrava dopuste (§ 167.); 
14. da razpisuje natečaj ter da predtega in oddaja 

svoje mnenje ob imenovanju notarjev; 
15. da podaja vloge, mnenja in predloge glede za

konodaje, ki se nanaša na notariat, glede ustanavljanja 
novih ali ukinjenja obstoječih -mest, glede izpremembe 
tarife — vse to zlasti v primerih, ko mu je bilo naročeno 
s sklepom občnega zbora — in da obvešča ministrstvo 
pravde o stanju pravosodstva, kolikor se nanaša na no
tariat; 

16. da opravlja vse ostale posle, ki mu jih nalaga 
ta ali kakšen drug zakon. 

§ Î58. 

(*) Predsednik ali če je on zadržan, njegov na
mestnik sklicuje odborove seje po potrebi. Za veljavnost 
sklepov pri izvajanju nadzorstva (§ 166.), dalje za pred
loge in mnenja po § 157.,. št. 15. je potrebna navzočnost 
dveh tretjin, za veljavnost ostalih sklepov pa polovice 
odbornikov. Odbor sprejema sklepe z večino glasov. 
Predsednik glasuje zadnji in njegov glas- odloča v pri
meru enake razdelitve glasov. 

(2) Ce član odbora zelo zanemarja svoje odborniške 
dolžnosti, ga sme odbor kaznovati z globo do dva tisoč 
dinarjev. 

§ i 5 a 

Predsednik, podpredsednik in člani odbora oprav
ljajo svojo službo brezplačno, toda izdatki, ki jih imajo 
v korist ali po sklepu zbornice, se jim morajo pokriti iz 
zbornične blagajne. Natančnejše predpise o višini in po
vračilu potnih stroškov določi zbornica v pravilniku. 

§ 160. . : 

Proti sklepom odbora je dopustna pritožba na ape
lacijsku sodišče. Rok za pritožbo znaša petnajst dni in 
se ne more podaljšati. Dan vročitve sklepa se ne računa 
v rok. • Če pade poslednji dan roka na nedeljo ali praz
nik, izteče rok naslednji delavnik. Dan, ko je bila pri
tožba izročena na pošto, se snktra za dan izročitve od-. 
boru. Ta dan se ugotovi po recepisu ali poštnem žigu 
na ovoiu. Pritožba se mora izročiti odboru zbornice. .. 
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Odbor n o t a r l e zbornice mora v začetku vsakega 
leta poslati ministru pravde poročilo o dela zbornice, 
navesti v njem izrecno svoje vtise v delokroga notariata, 
pravosodstva in uprave ter staviti ustrezajoče predloge, 
kolikor je vse to y zvezi г institucijo notariata* 

Zveza notarskih zbornic 

§ 182. 

0) Za vzajemno zaščito pravic in interesov notar
skega stanu smeta najmanj dve tretjini notarskih zbor
nic ustanoviti zvezo zbornic kraljevine Jugoslavije. 

(*) Zbornice, ki štejejo petdeset ali več članov, vo
lijo v zvezo po dva delegata, ostale zbornice pa po enega. 
Zveza zbornic si izdeluje sama svoj poslovnik, ki ga 
odobrava minister pravde. 

Zaupniki notarskih pripravnikov v zboraM. 

§ 163. 

(*) Če je v področju zbornice vpisanih deset ali več 
notarskih pripravnikov, volijo tudi oni v odbor notar
ske zbornice dva zaupnika, da zastopata interese notar
skih pripravnikov. 

(2) Dokler ni v področju zbornice deset pripravni
kov, nimajo tako dolgo nikakega zastopstva y odboru 
zbornice. 

§ Ш . 

Volitve zaupnikov se vršijo vsako leto meseca okto
bra za nastopno koledarsko leto. Glasuje se z uradnimi 
glasovnicami, ki jih razpošljejo pripravnikom tekom me
seca septembra odbori notarskih zbornic. Pripravniki 
odpošljejo izpolnjene in podpisane glasove notarski zbor
nici v zavitku z označbo, da je v njem glasovnica. Pred
sednik notarske zbornice odpre zavitke v navzočnosti 
enega notarja in enega notarskega pripravnika ter ob
javi izid volitev. Za izvoljenega se smatra oni, ki je 
dobil največje število glasov. 

§ 1«5. 

Zaupniki notarskih pripravnikov sodelujejo na obč
nih zborih in odborovih sejah, toda nimajo glasovalne 
pravice. Stavljati smejo predloge in podajati mnenja: 

1. v zadevah, označenih v § 156., št. 1. in 8.; 
2. v zadevah, označenih v § 157., št. 3., 10. in 15., 

kolikor se nanašajo na notarske pripravnike; 
3. v sporih med notarji in notarskimi pripravniki 

in v medsebojnih sporih med notarskimi pripravniki. 

DEVETO POGLAVJE. 

Nadzorstvo nad notarji, dopust notarja in postopanje 
y primeru nesposobnosti notarja. 

Nadzorstvo. 

: ' • • ' § i e e , 

. 0) Nadzorstvo nad uradnim poslovanjem in obnaša
njem notarjevj vršilcev, dolžnosti notarja, namestnikov 

zbornice. Ob izvajanja tega nadzorstva jim sme; odbor 
zbornice dajati navodOa in delati opazke-.gieue njîhorega 
poslovanja. Oblastna in službeni organi so primoran^ 
stranke pa upravičene, da naznanijo odboru zbornice afi 
predsednika apeèacijBkega sodišča dejanja ali овивфче 
notale«, za katere so diedpönsko odgorórnL 

p) Odbor zbornice mora vsaj enkrat vsaka- fe? teta 
po enem izmed svojih članov ali kakšnem dragem dele
giranem članu zbornice pregledati pisarne notarjev y 
svojem področju, da se prepriča o pwwünosü poslovanja. 
Ta pregled mora zlasti obsegati pregledovanje spisov, 
registra in drugih knjig, ki se nanašajo na celokupno' 
poslovanje notarja. V primeru manjših nepravilnosti, ki 
jih ugotovi ob pregledu aH za nje dsugače izve, napravi 
odbor zbornice notarju potrebne opazke, v primerni'лгеб-
jih nerednosti ali prestopkov pa ukrene po zasiišaaija 
notarja samega vse potrebno, da se krivee kazrarje* 

P)' Predsednik apeJaorjskega sodišča afi njegovNoa* 
«nestnik pazi na to, da odbor zbornice točno izwgapteev 
gtede in sporoči ministru pravde, če ugoton nemtìraaefc 

(*) Vrhovno nadzorstvo vrši minister prassde. Оц 
sme uradoma ali zbog vloženih proožb odrediti pregled 
poslovanja zbornic in poslovanja posameznih notarjey 
ter ukreniti vse potrebno, da se odstranijo nerednosti in 
kaznujejo zlorabe. On sme razpustiti odbor notarsko 
zbornice, če zbornica ali odbor tudi po opominu ne iz
polnjuje svojih zakonitih dolžnosti Istočasno z razpu
stom določi volitve novega odbora v roku treh mesecev, 
in imenuje svjega zaupnika iz vrste notarjev, ki opravlja 
posle, dokler jih ne prevzame novi odbor- Ta zaupnik 
vrši posle zborničnega odbora na sedežu zbornica. 

' Dopusti notarje«, 

§ ML A 

0) Notar, ki bi se zbog službenega ali sfanovSSegà 
posla rad oddaljil iz kraja svojega sedeža za več ko 
osem dni, si mora izposlovati dovoljenje zbornice. 

(2) Če se hoče notar oddaljiti iz kakšnega drugega 
vzroka in bi njegova odsotnost trajala več ko tri dni, 
si mora izposlovati dopust, ki mu ga smejo dovoliti te
kom enega leta do dveh mesecev odbor zbornice, do treh 
mesecev predsednik apelacijskega sodišča, za več ko tri 
mesece pa minister pravde. 

C) Če se dpvoli dopust za več ko osem dni, se 
more istočasno imenovati namestnika, če zahteva to ko
rist pravilnega vršenja notarske službe. Namestnik se 
mora postaviti, če se dovoli dopust za več ko petnajst 
dni (§ 144., odst. (*)). 

(4) Notarja, ki se pregreši zoper predpise tega para
grafa, pozove predsednik notarske zbornice, da naj se 
vrne v svoj sedež, in če notar temu pozivu takoj ne 
ugodi, vloži ovadbo pri disciplinskem sodišču. 

(5) Če bivališče notarja ni znano, ga pozove na nje
gove stroške z razglasom v službenem listu. 

(°) Notar mora, če ni v njegovem sedežu drugega 
notarja, kratkim potom pravočasno obvestiti predsedni
ka sreskega sodišča o vsakem dopustu in o vsakem 
službenem zadržku, ki traja najmanj en uradni dan. To 
obvestilo ni podvrženo taksi.. 

(') O vsakem dopustu, ki je bil dovoljen notarju, 
in o vsakem zadržku radi bolezni je treba takoj obvestiti 
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notarsko zbornico ter sresko, okrožno in apelaci jsko so
dišče. 

Nesposobnost notarja. 

§ 168. 

0) Kadar postane notar radi telesne ali duševne 
hibe (§ 27., št. 10) trajno nesposoben za vršenje notar
ske službe, ga pozove odbor zbornice, če pa on to za
vlačuje, predsednik okrožnega sodišča, da naj se odreče 
notariatu. V pozivu se sporoči notarju tudi zadevni 
razlog. Ce notar v določenem roku tega ne naredi, se 
odpošljejo poizvedovalni spisi predsedniku àpelacijskega 
sodišča; 

(*) Predsednik àpelacijskega sodišča sme odrediti 
izpopolnitev poizvedb in določi ustno razpravo o tem, 
da H je podan primer iz § 27.., št. 10., pred svetom, se
stavljenim v zmislu § 177., odst. (x), samo takrat, če je 
mogoč oseben prihod notarja. 

(*) Proti končni odločbi sveta se sme notar, a tudi 
višji državni tožilec, pritožiti na disciplinski svet kasa-
. cijskega sodišča, ki je omenjen v § 177., odst. ('J. 

DESETO POGLAVJE. 

Disciplinska odgovornost notarjev. 

Krivda in kazen. 

§ 169. 

Ce notar (notarski pripravnik) žali s svojim obna-
ianjem v poklicu ali v zasebnem življenju čast in ugled 
svojega stanu ali omaja zaupanje, ki ga mora uživati 
notarski poklic, nadalje ako krši službeno dolžnost, zlasti 
ako vrši svoje službene posle proti predpisom, ali ako 
Jih po lastni krivdi zavlačuje, se kaznuje ali radi nered-
nosti ali disciplinski, kakor pač tvori kršitev službe bo
disi nerednost ali z ozirom na škodo, ki je nastala, od
nosno grozila, na nevarnost za pravno poslovanje, na 
način, obseg in ponavljanje kršitve in na druge obtožu
joče okolnosti, disciplinski prestopek. 

§170: . 

Zlasti je smatrati za disciplinski prestopek: 
1. če krši dolžnosti, ki so mu naložene v tem za

konu, tako da omaja s tem zaupanje v svojo nepristra
nost in v listine, ki jih sestavlja; zlasti Če postopa v 
stvari, od katere je po zakonu izključen, ali če krši 
dolžnost čuvanja tajnosti; 

2. če se ne ravna po zakonskih določbah, od katerih 
je odvisna veljavnost notarske listine, ali če potrdi, da 
se je dogodila kakšna činjenica, pa se ni dogodila v nje
govi prisotnosti; 

3. če brez zakonitega razloga (§§ 227., odst. (*) in ('), 
in 233.) računa ali zahteva večje nagrade, ali če kot 
sodni poverjenik sili stranke, da ga postavijo za svojega 
zastopnika;. * . 

4. če lovi stranke z obljubami, da zniža nagrade, ali 
po posredovalcu ali na drug nedostojen način; 

5. če zastopa stranko ali sestavlja listine] kjer mu 
to zakon Drenovedujej ' * 

6. če se hudo pregreši zoper spoštovanje, ki ga mora 
imeti napram sodiščem in nadzorstvenim oblastvom ali 
nadzorstvenim organom; 

7. če se ne pokori pravomočnim poveljem sodišč, 
nadzorstvenih oblaste v in organov; 

8. če neredno vodi knjige, ali nemarno upravljo svojo 
pisarno; 

9. če podpira zakotne pisarje v njihovem delu s pod
pisovanjem njihovih vlog, dajanjem nasvetov ali mnenj 
ali prikrivanjem njihovega dela; 

10. če nima stanovanja jto predpisih tega zakona 
(§ 30.), ali če ima podružnico svoje pisarne, aH če oprav
lja svoje uradne posle zunaj območja okrožnega sodišča 
svojega sedeža; ' 

11. če sestavlja notarske listine še v kakšnem dru
gem jeziku razen uradnega;' ' ' 

12. če kupi na javni dražbi ali v teku drugega po
stopanja, ki ga vodi v lastnosti notarja, sodnega pover
jenika ali zastopnika strank, -na svoj račun ali na račun 
svojih sorodnikov stvar, ki -se: prodaja, ali če kupi ter
jatve, dedne zahtevke ali druge pravice; 

13. če vrši proti plačilu državno ali drugo stalno, 
javno ali zasebno službo, če se ukvarja s trgovino in po
sredovanjem ali poklicem, ki po § 9., odst. C1), št. 5., in 
odst. (2), ni dopuščen, če sklepa pod svojim imenom 
posle za druge ali zase -pod tujim imenom ali je soude
ležen pri poslih, v katerih nastopa v lastnosti notarja 
ali sodnega poverjenika, če naloži denar, ki mu je za
upan v hranjenje, na svoje ime, Itolikor mu ni to dovo
ljeno po predpisu § 124., odst. (*), in naposled, če pod 
katerimkoli naslovom ali v kakršnikoli obliki sprejme 
obvezo poroštva ali odgovornosti v poslih, ki se sklepajo 
ob njegovem sodelovanju v lastnosti notarja. 

' § 171'-.' 

Odredbe tega zakona o disciplinski odgovornosti in o 
disciplinskem postopku proti notarjem naj se zmiselno 
uporabljajo tudi za vršilce dolžnosti notarjev, namestnike 
in pripravnike. 

§172. 

(*) Kazni radi nerednosti so: •; 
1. pismeni opomin; 
2. denarna kazen do dva tisoč dinarjev 

1 • § 1 72- ••;•.' 
i1) Kazni za disciplinske' prestopke notarjev so: 
i. pismeni ukor; .,' 
2. denarna kazen do deset tisoč dinarjev; 
3. suspendiranje od izvrševanja poklica za izvestno 

dobo, ki ne sme prekoračiti enega leta; 
4. izguba poklica. 
(2) Ob izrekanju denarne kazni proti notarju se sme 

obenem izreči, da se odtegne denarna kazen, če ne bo 
v določenem roku plačana, od kavcije. 

(*) Kazen suspendiranja Od izvrševanja poklica ima 
tudi to posledico, da je.notar izključen za isto dobo tudi 
od vršenja poslov, omenjenih v § S. 

(4) Zlasti se mora izreči kazen izgube poklica: 
< 1. če je notar navzlic obstoju zakonitega zadržka z 

zvijačo dosegel svoje imenovanje^ ' 
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2. če opravlja navzlic temu, da ga je pristojni disci

plinski svet suspendiral od izvrševanja službe, za suspen
diranja za svoj račun notarske posle, ali na kakršenkoli 
drugi način izigrava suspendiranje. 

§174. 

(*) Za disciplinske pregreške pripravnikov so na
stopne kazni: 

1. pismeni ukor; 
2. denarna kazen do dva.tisoč dinarjev in do pet 

tisoč dinarjev, če je pripravnik namestnik ali vršilec 
dolžnosti notarja; 

3. podaljšanje dobe prakse ali odvzetje pravice na-
domestovanja ali pravice, biti vršilec dolžnosti notarja, 
toda tako eno kot drugo za največ eno leto; 

4. izguba poklica. 
(*) Ob izrekanju denarne kazni proti pripravniku 

se sme obenem izreči, da bo izbrisan za tako dolgo iz 
imenika pripravnikov, dokler ne bo plačana denarna 
kazen. 

" " -§:17б! . . . . : ' : . 

Notarji Jin notarski pripravniki, ki jim je bil po 
§ 173., št. 4., odnosno § 174., št. 4.,' odvzet poklic, se iz
brišejo iz imenika in ne morejo biti vnovič imenovani 
za notarje, odnosno vnovič vpisani ža pripravnike, dokler 
ne pretečejo tri leta od dneva izbrisa. 

. > : ( . . .;;: '. §.176.. 

Disciplinski pregieŠki, ki naj se kaznuje jo kot ne-
rédnoSti, zastarajo čez'eno leto, disciplinski pregreški 
pa, ki naj se kaznujejo kot prestopki, izvzemši one, ome
njene v § 174;, odst. (4j, zastarajo čez tri leta. Doba za
staranja pričenja teči z dnem, ko je bil pregrešek zagre-
šen. Zastaranje se prekinja z vložitvijo disciplinske 
ovadbe pri disciplinskem sodišču ali pristojnem oblastvu, 
kakor tudi z vsemi onimi činjenicami, s katerimi se pre
kinja zastaranje po kazenskem zakoniku. 

i , . Disciplinska oblast 

•'-§.177. • 

0) Za presojanje disciplinskih pregreškov notarjev 
na prvi stopnji je pristojen notarski disciplinski svet pri 
apelacijskem sodišču, v čigar območju vrši notar za časa 
uvedbe postopanja notarsko službo, na drugi stopnji pa 
notarski disciplinski svet pri kasacijskem sodišču. 

(k) Ža presojanje nerednošti je pristojen, izvzemjši 
.priiner § ÏÔ8., odbor onë notarske zbornice, v katere 
:pödroöjü vrši поЦг'zà; uvedbe postopanja notarsko 
službo.' 

••-' § 178.'. 

••(?•).. Notarske disciplinske svete pri apelacijskih so
diščih; sestavljajo predsednik apelacijskega sodišča, ali 
njegov namestnik, dva sQdnika apelacijskega sodišča.in 
dva notarja, disciplinski svet pri kasacijskem sodišču pa 
predsednik kasačijskëgâ sodišča ali njegov namestnik, 
dva sodnika kasacrjskega sodišča in dva notarja. Kadar 

so člani sveta zadržani, jih nadomestujejo njihovi na
mestniki. 

(2) Sodniki, ki so člani teh svetov, in njih namest
niki se volijo ob začetku vsakega létà za dotično leto na 
plenarnih sejah apelacijskih sodišč, notarski člani teh 
svetov in njih namestniki pa se volijo nà občnih zborih 
notarskih zbornic za tri leta. 

(s) V disciplinske svete pri apelacijskih sodiščih se 
izvolijo po dva sodnika in dva njihova namestnika. 
Vsaka' notarska zbornica voli po dva Člana in dva nji
hova namestnika v vsakega izmed teh dveh svetov. 
Nihče ne sme biti izvoljen za isto dobo v disciplinski svet 
apelacijskega in kasacijskega sodišča. 

(4) Dotična sodišča in zbornice morajo obvestiti o 
izidu volitev či anov disciplinskih svetov ministra pravde. 

(*) Izmed izvoljenih Članov sestavlja predsednik so
dišča svete za vsak posamezni primer. 

§179. 

Predpisi § 153. se zmiselno uporabljajo tudi za no
tarske člane disciplinskega sodišča.' 

§ 180. . . . 

Člani disciplinskega sodišča opravljajo svojo dolžnost 
brezplačno. V poslovniku .zbornice se določi, v koliko 
povrne zbornica notarskim članom njihove stroške, zlasti 
pa potne stroške2 združene z opravljanjem te njihove 
dolžnosti. 

§181. 

0) Sodniki-notarji položijo, preden sodijo prvič • 
tej lastnosti, pred. predsednikom sveta prisego, dai bodo 
vestno in nepristransko izpolnjevali svojo sodniško dolž
nost. . •.,:.-, ..; : . . . . . . . .,,' . j - - . - : . :••: ' J; 

(2) Notarji kot sodniki spadajo radi kršitev disci-
plinsko-sodniških dolžnosti pod disciplinsko oblast kasa
cijskega sodišča, toda pri tem se morajo uporabljati od
redbe tega zakona o disciplinskih kaznih, 

""":'" :-V i 182. :-••;';;• ;. •• 

O Člani disciplinskega sodišča, Zoper katere je т 
teku preiskava radi kateregakoli zločinstva ali radi pre
stopka iz koristoljubja ali proti javni morali, ali zoper 
katere je v teku preiskava ali razprava radi disciplin
skega pregreška, sploh ne morejo opravljati svoje dolž
nosti v disciplinskem sodišču, dokler ni končano posto
panje radi vseh teh kaznivih dejanj. 

(2) Če jih obsodi sodišče radi zločinstva ali pre
stopka ali disciplinsko sodišče radi disciplinskega pre
stopka pravomočno na kazen, prestane ta njih častna 
dolžnost čim postane obsodba pravnoveljavna. Za po
novno pridobitev te častne dolžnosti veljajo predpisi 
kazenskega zakonika. 

§ 183. 

V disciplinskem postopanju ne sme sodelovati kot 
član disciplinskega sveta: 

1. kdor je z disciplinskim prestopkom oškodovan ali 
je tožiteljj '."."•'.•".. -, * 



— 602 — 

2. kdor je oškodovančev zakonski drug ali njegov 
izvoljeni ali zakoniti zastopnik; 

3. kdor je z obtožencem ali oškodovancem sorodnik 
po krvi v premi vrsti, v svaštvu ali posvojitvi do ka
teregakoli kolena, v stranski vrsti po krvi do četrtega, 
v svaštvu pa do drugega kolena; 

4. kdor je sodeloval pri poizvedovanjih ali v pre
iskavi, ne sme sodelovati pri razsojanju; 

5. kdor je sodeloval pri razsojanju na prvi stopnji, 
ne more sodelovati pri razsojanju na drugi stopnji., 

§ 184. 

Obdolženec ima pravico, da odkloni po enega sod
nika, ne da bi navedel za to razloge. 

§ 185. 

Notarski disciplinski sveti predlagajo koncem vsa
kega leta ministru pravde poročilo o svojem poslovanju. 
V tem poročilu naj navedejo, katere disciplinske zadeve 
so končane ter kako in v kakšnem stanju postopanja so 
nedokončane zadeve. 

Disciplinsko postopanje. 

§188. 

Disciplinski svet uvede postopanje na ovadbo od
bora notarske zbornice, višjega državnega tožilca ali 
drugega javnega oblastva ali oškodovane stranke. 

§ 187. 

(*) Vsa oblastva morajo takoj prijaviti odboru no
tarske zbornice ali predsedniku apelacijskega sodišča 
službene kršitve notarja, za katere zvedo ob izvrševanju 
svoje službe (§ 166., odst. O ) . 

(2) Odbor zbornice in višji državni tožilec morata 
uradoma ali po naročilu občnega zbora zbornice, odnosno 
ministra pravde, zahtevati,pred disciplinskim sodiščem 
uvedbo preiskave in kaznovanja takih dejanj, ki so kaz
niva kot disciplinski prestopki. Njih dolžnost je, da vsa 
taka kazniva dejanja, ki se jim prijavijo, ali sami za nje 
zvedo, takoj naznanijo predsedniku apelacijskega sodi
šča kot predsedniku disciplinskega' sodišča. 

(3) Višji državni ali vrhovni državni tožilec mora 
pri poizvedovanju, preiskavi in razpravi predlagati vse 
potrebno, zastopati obtožbo in vršiti vse ostale obtožilne 
posle, predpisane v tem zakonu. On sme vpogledati 
vse uradne spise, da lahko staivi svoje predloge, preden 
izreče disciplinski svet svojo odločbo. On mora prisostvo
vati vsaki seji disciplinskega sodišča. 

(*) Višjemu in vrhovnemu državnemu tožilcu je v 
vsaki dobi dovoljeno, da se s pregledom spisov in
formirata o stanju uvedenih preiskav in zahtevata, naj 
se jima dopošljejo spisi, ne smeta pa s tem zadrževati 
disciplinskega postopanja. 

§ 188. 

H Če pride disciplinsko sodišče do zaključka, da 
je dejanje, ki ga je notar obdolžen, kaznivo po kazen
skem zakoniku, obvesti o tem državnega tožilca. • 

(2) Do zaključka kaaenskega postopanja disciplinsko 
postopanje počiva. 

§ 189. 

Kazenska sodišča morajo sporočiti disciplinskemu 
sodišču, kadar se proti notarju ali notarskemu priprav
niku uvede preiskava, dvigne obtožba ali se stavi v 
pripor. Po končanem kazenskem postopanju odstopi ka
zensko sodišče akte disciplinskemu sodišču ali pa dovoli, 
če so mu še potrebni, delegatu disciplinskega sodišča' 
pregled in prepis aktov. 

§ 190. 

(!) Disciplinsko sodišče odloča s sklepom, ali naj se 
postopanje ustavi, ali naj se ovadba odstopi odboru 
zbornice, ker gre samo za nerodnost, ali pa naj se 
uvede preiskava. Pred tako odločbo sme izvesti vsa po
trebna poizvedovanja. ':...../ 

(2) V sklepu, s katerim se uvaja preiskava, mora 
natančno označiti točke obdolžitev, v sklepu, s katerim 
se postopanje ustavlja, pa razloge ustavitve. 

(3) Zoper sklep, da se postopanje ustavi ali da se 
ovadba odstopi odboru zbornice, ker gre samo za ne-
rednost, se sme pritožiti tožilec v roku petnajstih dni 
na disciplinski svet kasacijskega sodišča. 

§ 191. -; ; 

Disciplinsko sodišče izda na predlog državnega to
žilca sklep, da se brez uvedbe preiskave določi razprava, 
če pride do zaključka, da je stvar izčrpno objašnjena in 
zrela za sodbo. Razprave p a n i moči določiti, preden se 
ne da obdolžencu priležnost, da se opraviči. 

§192. 

(!) Ce disciplinsko sodišče odloči, da naj se'uvede 
disciplinska preiskava ali da naj se izvedejo poizvedbe, 
določi predsednik disciplinskega sodišča preiskovalnega 
poverjenika. 

(2) Preiskovalni poverjenik sme zaslišati priče, iz
vedence in obdolženca, ali zahtevati od njega pismeno . 
pojasnilo, in vpogledati ali zahtevati spise in potrebne 
podatke od sodišč in upravnih. oblaštev. Po potrebi sme 
zaprositi vsa sodišča, da izvedejo poizvedbe. 

§ 1 9 3 •-

(!) Preiskovalni poverjenik, sme za trajanja po
izvedb ali preiskave, kolikor smatra, da ni to v nasprotju 
z namenom postopanja, dovoliti, obdolžencu neomejeno 
ali delno pregledovanje spisov. Ce bi preiskovalni po
verjenik ne dovolil obdolžencu pregledati spise, sine ob
dolženec zahtevati, da o tem .odloči predsednik disciplin
skega sodišča. 

(3) Po vročitvi vabila na razpravo, smeta obdolženec 
in njegov zagovornik pregledati vse spise razen posve
tovalnih zapisnikov. 

(3) Prepovedano je, objavljati vsebino spisov v 
tisku. Objavljanje v tisku se kaznuje po predpisih § 161. 
kazenskega zakonika. 
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§ 194. 

(*) Spisi o dovršenih poizvedbah, odnosno o dovršeni 
disciplinski preiskavi, se odpošljejo višjemu državnemu 
tožilcu, on pa jih predloži tekom 15 dlni od dneva vro
čitve disciplinskemu sodišču. 

(2) O izvršenih poizvedbah, odnosno o izvedeni 
disciplinski preiskavi se mora obvestiti obdolženec, ki 
sme staviti disciplinskemu sodišču svoje predloge, disci
plinsko sodišče pa sme tudi uradoma odrediti, da naj 
se poizvedbe, odnosno preiskava, izpopolnijo. 

§ 195. 
d 

(*)• Kadar višji državni tožilec vloži predlog, da naj 
se razpiše razprava (§§ 187., odst. (") in 1:91.), izda dis
ciplinsko sodišče zadeven sklep. Če sklene, da je stvar 
zrela za razpravo, označi v tem sklepu točke obdolžitev 
z razlogi in ga odpošlje obdolžencu in višjemu državne
mu tožilcu. Zoper ta sklep ni pravnega sredstva. 

(2) Tožilec in obdolženec smeta v roku osmih dni 
od dneva vročitve sklepa staviti nadaljnje predloge in 
navesti nove dokaze. Umestnost teh predlogov in doka
zov oceni predsednik disciplinskega sodišča v svoji dis
krecijski oblasti in odredi, kar je potrebno. Po preteku 
tega roka odredi predsednik dan in uro za uistno raz
pravo. Razpravo mora tako določiti, da preteče od dne 
vročitve vabila obdolžencu do dneva razprave najmanj 
osem dni. Istočasno poskrbi, da se obvesti, o razpravi 
višji državni pravdnik, da.se povabijo priče in da se pri
pravi vse, kar je potrebno za ustno razpravo. 

• • • • . • • j • • ' 

§ 196. 

(*) Disciplinsko sodišče more v teku postopanga iz
dati sklep o začasni odstranitvi (suspenziji) notary ali 
vršilca dolžnosti iz službe, namestniku ali pripravniku 
pa odvzeti pravico nadomestovanja ali prakse, kolikor 
je to priporočljivo radi zaščite časti in ugleda stann in 
varovanja interesov strank. 

(*) Začasna odstranitev se mora odrediti v primerih: 
1. kadar Je proti notarju, vršilcu dolžnosti notarja, 

namestniku ali pripravniku uvedena preiskava radi 
kakršnegakoli zločinstva ali drugega kaznivega dejanju, 
zagrešenega iz koristoljubja; 

2. če je bil obdolženec obsojen od disciplinskega so
dišča na izgubo službe, a ta. razspdba.še ni pravomočna. 

(*) Začasna, odstranitev; se prekliče, čim preneha 
razlog, radi katerega je bila izrečena. , 

(*) ; O teh odločbah je treba takoj obvestiti odbor 
zbornice, obdolženca^ višjega državnega tožilca in prij
eto jno apelacijsko sodišče. 

(B) V posebno nujnih primerih, če se po mairavi in 
obsegu kaznivega dejanja ugotovi, da bi bilo škodljivo 
ва javno službo, obdržati -notarja (vršilca dolžnosti no
tarja, namestnika ali pripravnika) v službi, dokler ne 
odloči disciplinsko sodišče, sme odrediti in takoj izvesti 
иабавао .odstranitev notarja odbor zbornice aH predsed-
òik apelacijskega sodišča, ki pa mora tekom 24. ur epo-
iročiiM odloöbo z utemeljitvijo tako suspendiranemu no
tarja, kakor tudi disdplinskenra sodišču, M po hitrem 
aasliSanjn suspendiranega notarja brez odloga odloči, ali 
ивј se гававпа odstranitev ukine'ali pa ostane v veljavi. 
Zojker to odločbo, imata tako. obdolŽEBftc ka^or. tudi višji 

državni tožilec pravico do pritožbe na disciplinski svet 
pri kasacijskem sodišču. 

§197. 

(*0 Obdolženec, pa naj je prišel na razpravo ali ne, 
ima pÈavioo, imeti pri razpravi svojega zagovornika. 

(2) Svet sme po svoji uvidevnosti odrediti, da naj 
pride obdolženec osebno na razpravo. 

§198. 

Sodišče v razsodbi obdolženca bodisi oprosti, afi pa 
ga proglasi za krivega dejanja, katerega je obdolžen. 
V razsodbi je treba izrecno omeniti, ali je notar za
krivil disciplinski prestopek (§§167. in 170.) ali pa 
nerednost § 169.). V zadnjem primeru izreče disciplinsko 
sodišče samo kazen radi nerednosti. Razsodba, ki vse-

, buje odločbo o disciplinski kazni, mora vsebovati tudi 
odločbo o povračilu stroškov disciplinskega postopanja. 

§199. 

(*) Stroške za posamezne posle disciplinskega posto
panja zalaga država ali notarska zbornica, pri čemer je 
upoštevati, čigavi organi so,te posle opravili. .. 

(2) Odločba, kakšne stroške je povrniti in kako na} 
se povrnejo, se izreče po predpisih zakonika 0- sodnem 
kazenskem postopku, ki se tudi tu uporablja. 

(8) V primeru, kadar je obdolženec oproščen, ali - -če 
se stroški od njega ne morejo iztirjati, jih nosi oni, ki' 
jih je založil. 

' - • § 2 0 0 . •• . -

Odpravek razsodbe, ki se takoj izreče !n razglasi, je 
treba vročiti v roku petnajstih dni obdolžencu, državnemu 
tožilcu in oškodovani stranki, če se je pridružila posto
panju. Prepis razsodbe se odpošlje odboru one zbornice, 
ki ji pripada obdolženec. 

• §201. 

i1) Vročitve se morajo opraviti v roke obdolženca 
samega ali njegovega v to pooblaščenega zastopnika. 

(2) Če bivališče obdolženca ni znano in si tudi ni 
izbral. zastopnika, določi disciplinsko sodišče za obdol
ženčevega zastopnika enega člana zbornice, dokler ne 
naznani obdolženec svojega bivališča, ali dokler "ne ime
nuje svojega zastopnika. Zadevni sklep se objavi v s l u ž 
benih novinalK in v službenem listu dotične banovine, 
£e tak list izhaja. Oni zastopnik zastopa koristi obdol-
ženca in ima vse piravice branilca. 

(8) Priobčevanje razsodbe obdolžencu s pomočjo 
tiska ni dovoljeno. 

§è02. 

'.(*) S prizivom jte moči izpodbijati razsodbo notar
skega sveta pri apelacijskem sodišču glede odločbe » 
kntvdi in kazni in p ;povračilu stroškov, s pritožbo je 
moììi izpodbijati sklepe notarskega sveta pri apelacijskem 
sodf^foi, kolikor se nanašajo na samo izvajanje disciplin-
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skega postopanja. Pritožba je dopustna tudi, kadar se 
razsodba izpodbija samo glede odločbe o povračilu 
stroškov. 

(2) Za pretresanje priziva in pritožbe je prismojen 
disciplinski svet kasacijskega sodišča. 

§203. . . 
Pravico do priziva in pritožbe imajo: 

, 1. obdolženec; '*'••.' V 
2. roditelji, otrocf in vdova obdolženca, če j e umrl , 

p r e d e n je postala razsodba, s katero je bi l obsojen, 
pravomočna; 

3. višji državni tožilec; • • • . . , . 
4. oškodovanec 

§ 204. 

(*) Pravna, sredstva se vlagajo pri svetu, Ki je sodil 
na prvi stopnji, pismeno v roku petnajstih dni. od dneva 
vročitve razsodbe ali sklepa. Ta rok se ne m-ore podalj
šati. Ce pade poslednji dan roka na nedeljo ali praznik, 
izteče rok naslednjega delavnega dne. Dan, katerega je 
bilo pravno sredstvo oddano na pošto, se smatra za dan 
vložitve. Ce oni, ki je bil obsojen na disciplinsko kazen, 
umre v času, ko še teče rok za pravno sredstvo, začne 
teči rok za osebe, navedene v § 203., št 2.» z dnem nje
gove smrti. ' " '' «t. ' u 

(2) Disciplinski svet zavrne prizive in pritožbe, ki 
80 bile vložene po preteku roka. 

(s) Pravno sredstvo, ki je bilo pravočasno vloženo, 
odloži izvršbo odločbe, zoper katero je bilo prijavljeno, 
izvzemši odločbo v smislu § 196. 

S 205. 

(*) 0 prizivih, ki so bili pravočasno priglašeni, izre
če disciplinski svet pri kasacijskem sodišču razsodbo po 
ustni razpravi. 

(*) Easacijsko sodišče sme pred določitvijo in tudi 
tekom ustne razprave odrediti, da disciplinsko sodišče 
izpopolni poizvedbe. • • v •'••• 

§ 206. 

O pritožbah sklepa disciplinski svet p r i kasacijskem 
sodišču po zaslišanju vrhovnega državnega tožilca v 
nejavni seji • : .' '". r'" ' ' " . '.. . ' " ' . , 

, ',' . ,§.207.; .. 

Sklep kasacijskega sodišča se odpošlje disciplinske^ 
m u sodišču, k i ga vroči s t r a n k a m . r, .' V 

: '§.208.',! "• 

Kadar dovoli disciplinski eyèt kasacijskega sodišča 
postavitev v prejšnji stan, sme takoj izreči, odločbo V; 
glavni stvari, če ш potrebna ustna razstava.. . 

ft 208, 

'У Zoper disciplinsko odločbo odbora notarske zHornice 
radi nerednosti (§ 177, odet (2), Џ mora biti utemelje
na, je dopustna pritožba na disciplinski svet pri apela-
eijskem sodišču (§§ 203. In 201). Zoper sklep-tèga sy/eta 

§ 210. 

Kolikor nima ta zakon posebnih odredb, se.uporab
ljajo za. postopanje pred disciplinskimi sveti zmiselno 
predpisi zakonika o sodnem kazenskem postopka 

Izvršite? razsodb in drugih odločb v disciplinskem 
postopanju. 

§211. 

Vsaka izvrišna pravomočna disciplinska kazen se 
vpiše v knjigo, ki jo vodi odbor notarske zbornice. Odbor 
izbriše iz knjige ukore in popolnoma plačane denarne 
kazni, ki ne presegajo šest sto dinarjev, če zahteva to 
kaznovani po triletnem neoporečnem obnašanju. Odbor 
zbornice je dolžan skrbeti za izvršitev razsodb in začasnih 
sklepov (§196.). ч • 

§ 212. 

Ce ser, morajo d e n a r n a kazen ali stroški izterjati po 
izvršilnem oblastvu, predlaga odbor na podstavi izvlečka 
iz izvršljive? razsodbe izvršbo p r i pristojnem oblastvu. 

§ 213. , '.'•• .. . 

Densirne kazni (globe), določene v tem zakonu 
(§§ 157., žt. 10., 158., odst. ( '), 172., St. 2., 173., št. 2.,' 174:,' 
št. 2. in 225.), je uporabit i za podpiranje notarjev, vršilcev 
dolžnosti notarja, namestnikov in notarskih pr ipravnikov 
ter njih. revnih vdov ali njih sirot, če so t e osebe brez 
lastne k r i v d e zašle v revščino (§ 156., Št. '7.); 

§2i4i 

Cadar se notar z disciplinsko razsodbo suspendira 
ali odstrani iz službe, odnosno odredi njegov izbris iz 
imenika* obvesti odbor, ko postane razsodba pravomočna,' 
o tem ministra pravde, kasacijsko sodišče in pristojno 
ape'/acijsko sodišče in odredi istočasno, da se to razglasi 
v >Službenih novinah« in v službenem listu dotične bano-
vjnie, če tak list izhaja. To velja tudi v primeru začasne 
odstranitve notarja ali vršilca dolžnosti, notar ja iz službe 
(§496., odst...o. : ;'. '.;,,:.,_ [ :;._. _. , h :-

Z... •'. ••-• •-•-:. §'215. ;••;•;"•••'••; •.-—••> :'•'-, 

Ce obspdi kazensko sodišče notarja ali pripravnika 
:aa kazen, s katero je po zakonu združena izgubaslužbe, 
odredi disciplinsko sodišče takoj, Čim prejme obvestilo 
kazenskega sodišča v smislu § 427.,' odst. '(*) zakonika 
o sodnem kazenskerii postopku, brez razprave, da se ob
sojeni odstrani iz službe in. izbriše iz imenika. O'tem ob
vesti ministra' pravde in notarsko zbornico ter razglasi 
to v >Službenih novinah« in v službenem listu ШпШае, 
če tak list izhaja. 

' , Obnova disciplinskega' postopanja, ' 

" . V -::":'::.' '.:'.- $218. .y'-A-~ :•:^ 

0 Ce ee dtecïpllnsko, postopanje n s t a H аЦ je, o)jdoI"; 
ženec oproščen, se sme b b n o ^ t i , / p o s t o p â n j e . ^ s^pdo, 
obdolženca samo, če se navedejo nove činjenice i n nov :a 
dokazna sredstva, k i utegnejo bit i sama po sebi a l i 'v 
zvezi s pre j izvedenimi dokazi važna za ugotovitev kr ivde 
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(9) Če je bil notar obsojen na disciplinsko kazen, se 
sme dovoliti obnova postopanja na škodo obsojenega 
samo, če bi nove činjenice ali dokazna sredstva že sama 
po sebi ali v zvezi s prej navedenimi dokazi govorila za 
strožjo kazen. 

§ 2 1 7 -
Na disciplinsko kazen, obsojeni notar, njegova vdova, 

roditelji in otroci smejo zahtevati obnovo postopanja tudi 
po prestani kazni, če navedejo nove činjenice in nova 
dokazna sredstva, ki že sama po sebi ali v zvezi s prej 
izvedenimi dokazi govorijo za oprostitev ali vsaj za 
milejšo kazen mesto strožje kazni. 

§ 218. 
(*) O obnovi postopanja odloča brez predhodne ustne 

razprave ono disciplinsko sodišče, ki je sodilo na prvi 
stopnji. 

(2) Odločba se vroči prosilcu in višjemu državnemu 
tožilcu. Zoper njo se lahko vloži pritožba na disciplinski 
svet pri kasacijskem sodišču. 

§ 219. 
Z dovolitvijo obnove izgubi svojo moč razsodba, koli

kor se nanaša na ono kaznivo dejanje, ki je radi njega bila 
dovoljena obnova. Z obnovo se vrača postopanje v stanje 
preiskave. Toda disciplinsko sodišče, ki je dovolilo ob
novo postopanja v korist obdolženca, sme z dovoljenjem 
višjega državnega tožilca izreči takoj novo sodbo, s ka
tero se obdolženec oprosti ali mileje kaznuje. 

§ 220. ; 

0) Če je notar, v čigar korist je bila dovoljena ob
nova postopanja, vnovič obsojen, se ne sme izreči zoper 
njega'strožja kazen nego je bila ona, ki je na njo bil 
obsojen s prejšnjo sodbo. • 

(*) Pri odmeri kazni se upošteva že prestana kazen. 

ENAJSTO POGLAVJE. 

Notarji kot sodni poverjeniki. 

Opravljanje zapuščinskih razprav. 

§ 221. 

(*) če ni v posebnih zakonih kaj drugega določe
nega, spada obravnavanje zapuščinskih razprav pravi
loma (§§ 222. in 224., odst. (*)) v delokrog notarjev kot 
sodnih poverjenikov. V ta namen odpošilja sodišče no
tarju osmrtnice, iz katerih se sklepa, da je zapustnik 
zapustil imenovino. 

(') Kot sodni poverjenik opravlja notar vse posle 
zapuščinskega postopanja, izvzemši: 

' i. zasliševanje prič ustnih poslednjih naredb pod 
orisego; 

% izdajanje aklepov o priglasitvah za dediče; 
8. izdajanje sklepov, ki se z njimi stranke v prime

rih nasprotujočih si dednih izjav napotujejo na pravno 
Pot; 

, 4. dovoljenje odsvojitve zapuščine ali posameznih 
predmetov iz zapuščine; 

5, odobrenje zapuščinske razprave^ 

6. izdajanje odločb o prisojilu (izročitvi) dediščine. 
, (s) Notar je zlasti pooblaščen, da zaslišuje brez pri

sege priče ustnih poslednjih naredb v zapuščinskem po
stopanju; da postavlja na zapuščinski razpravi sami 
začasno, s pogojem naknadne odobritve sodišča, skrb
nike odsotnim in nesvojepravnim osebam; da sestavlja * 
inventar (izkaz) zapuščine in osnutke za odločbe o pri
sojilu zapuščine in da sploh pripravi vse potrebno za 
prisojilo zapuščine, kolikor ni za to potrebna predhodna 
sodna odločba. •• 

(4) Če je na-.sedežu kakšnega sreskega sodišča več 
notarjev, določi minister pravde po zaslišanju predsed
nika apelacijskegja sodišča za vsakega notarja kolikor 
mogoče enako področje na tem sedežu. V takih primerih 
se smejo poveriti posli zapuščinskega postopanja v po
sameznih zapuščinskih zadevah samo onemu notarju, v 
čigar področju je imel zapustnik pred smrtjo svoje pre
bivališče. Minister pravde izvrši lahko vsaka tri leta na 
predlog predsednika apelacijskega sodišča in notarske 
zbornice novo razdelitev področij. \ , 

§ 222. 

(')' Sodišče iz'važnih razlogov lahko sklene, da iz
vede samo zapušSinsko.j razpravo. . Zoper ta sklep ni 
pravnega sredstva. Prav tako sme sodišče iz važnih 
razlogov odvzeti notarju vodstvo , zapuščinske razprave, 
ki mu je bilo prej poverjeno. Ta sklep, ki mora,biti ute
meljen, se vroči notarju in vsem dedičem; notar in de
diči vložijo lahko zoper ta sklep rekurz po predpisih za
kona o nespornem, postopanju. Ta rekurz ima odložilno 
m o č . ' ..•.-••-.. •» 

(2) Dediči smeljo, če vsi soglašajo, v roku petnajstih 
dni, ko so bili od sodišča ali notarja obveščeni o zapust
nikovi smrti, izjavBti sodišču pismeno ali ustno, da opra
vijo sami zapuščinsiko razpravo. V takem primeru odredi 
sodišče notarju, ki mu fe bilo poverjeno vodstvo zapu
ščinske razprave, da naj vrne zapuščinske spise. Če pa 
ne predložijo dediči v roku enega meseca sodišču pisme
nega poročila o izvedeni zapuščinski razpravi in v zakona 
predpisanega pregleda (izkaza) razdelitve zapuščine, ali 
če predloženi spisi o izvedeni razpravi in pregled ne 
ustrezajo zakonskim predpisom, poveri sodišče vnovič 
notarju vodstvo zapuščinske razprave. Sodišče sme rok 
za predložitev sßisofv o izvedeni zapuščinski razpravi iz 
važnih razlogov prmierno podaljšati. Zoper odločbe so
dišča, izdane po pnedpisih tega odstavka, ni pravnega 
sredstva. 

Drugi posli,! ki se smejo poveriti notarju; 

§ 223. 

0) Sodišče smte poveriti notarju tudi бе nastopne 
posle: 

1. zapečaten je in inventariziranje konkurzne mase* 
2. cenitve in dražbe premičnin in nepremičnin v 

nespornem postöpamjü, zlasti opravljanje prostovoljne 
dražbe; 

8. v važnejših zadevah razprave ó razdelitvi naj
višjega ponudka, dcfcodkovprieilne uprave in konkurzne 
mase; , 

4. sestavljanje ali pregledovanje računov, ki jih po
lagajo skrbniki, prisilni in ostali upravitelji večjih 
imovin^ 
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б. vse one posle, k i se mu smejo pover i t i po poseb-
oih zakonskih predpisih. 

(2) Sodišče sme odvzeti poverjeni posel notarju v 
vsakem času, če to zahtevajo upravičeni razlogi. 

(8) Notar je odgovoren za vsako škodo, ki jo po 
lastni krivdi povzroči kot sodni poverjenik strankam. 

Položaj in poslovanje notarja kot sodnega poverjenika. 

§ 224. 

O копког ne vsebuje ta zakon posebnih odredb, 
veljajo za poslovanje notarja kot sodnega poverjenika 
predpisi za sodišča. Zlasti je v tem pogledu zmiselno 
uporabljati predpise civilnega pravdnega postopka o 
izključitvi in odklonitvi sodnikov. Da li so podani raz
logi za izključitev ali odklonitev notarja, odloča sodišče, 
ki ga je postavilo za svojega poverjenika. 

(*) Notar kot sodni poverjenik oživa isto zaščito za
konov kot javni uradnik. 

(») Predpisi, ki veljajo za vročevanje sodnih spisov, 
veljajo tudi za vročanje vabil, sporočil in odločb, ki jih 
izdaja notar kot sodni poverjenik; te vročitve se lahko 
vršijo s pošto, poštnine prosto, ali preko občinskih ob-
lastev ali preko sodišč. 

(*) Pri izvrševanju sodnih nalogov sme notar zahte
vati pravno pomoč, obvestila in potrebne podatke tudi 
od drugih oMastev; take vloge so proste kolkovine. 

(s) Po izvršitvi naloga mora notar predložiti brez 
odloga poročilo sodišču, od katerega je prejel nalog. 

Nadzorstvo nad poslovanjem notarja kot sodneg? 
poverjenika. 

§ 22SL 
r(*V Nadzorstvo nad poslovanjem notarja kot sodnega 

poverjenika vodi sodišče, ki mu «je dalo nalog. To so
dišče sme prisiliti notarja z globo do tisoč dinarjev, da 
izvrši nalog in predloži spise o poverjenem mu poslu. 

(*) Zoper sklep o globi ima notar v roku petnajstih 
dni od dneva vročitve pravico do pritožbe na višje so
dišče, ki sklepa o tem končnoveljavno. 

Hranjenje spisov o poslih notarja kot sodnega 
poverjenika. 

§ 226. 

'(*) Vsi spisi, ki se nanašajo na zadeve, ki je v njih 
postopal notar kot sodni poverjenik, se hranijo ločeni od 
drugih spisov. Spisi o vsaki posamezni zadevi se stavijo 
y. poseben ovoj. 

(*) Ce je notar premeščen v drug srez аП če dru
gače preneha njegova služba v dotedanjem službenem 
kraju, mu odvzame sodišče, ki ga je postavilo za svojega 
poverjenika, vse poverjene spise, da jih izroči vršilcu 
dolžnosti afi naslednika notarja, aü da jih samo nadalje 
vodi. 

DVANAJSTO PtKH/ATOR. 

Notarske nagrada« 

: sagrade«Лв1о шЛиф* , 

_ * r § va, 
f ) Nbfer sme za svoja uradne ä&Ä, H Jïh" Je oprarvtl 

kot Ш Ј ^ . Х ^ Ј ^ Ц Ш i&m^^s^rß ra§gfiadö go nigdjtt* 

sani tarifi. Pogodbe, ki bi se z njimi obljubila notarju 
večja nagrada kakor je v tarifi, so prepovedane in pravno 
neučinkovite. 

(2) Samo tedaj, ko zahteva opravljeni posel nepri
merno velike priprave ali mnogo časa, ali je združen s 
posebnimi težkočami, študijem in odgovornostjo, ali je 
tako obsežen, da je nagrada po tarifi nezadostna, sme 
zahtevati notar večjo nagrado, primerno njegovemu ve
čjemu trudu. 

(8) Isto velja, če se opravi na izrecno zahtevo stran
ke posel v času med osemnajsto in osmo uro. 

(4) Notar mora navesti razlog, radi katerega je ra
čunal večjo nagrado. 

§ 228. 

i1) Ce ne pristane stranka na nagrado, ki jo je ra
čunal notar, sme on ali stranka zahtevati, da naj odmeri 
to nagrado sresko sodišče na sedežu notarja. 

(2) Sodišče se drži v prvi vrsti notarske, odnosno 
advokatske tarife. Ce pa za ižvesten posel v tarifi ni 
označena nagrada in prav tako v primeru § 227., odst. 
(2), jo odmeri sodišče po lastni oceni, uvažuje pri tem 
vse okolnosti posameznega primera, zlasti pa vrednost 
predmeta, obseg in težkoče posla, uporabljeni čas in 
vloženi trud. 

(8) Zoper tako odločbo imata notar in stranka pra
vico do rekurza na pristojno sodišče druge stopnje, ki 
odloči končnoveljavno. 

§ 229. 

Za začete posle, ki so ostali nedovršeni brez krivde 
notarja, mu gre primerna nagrada, ki pa nikakor ne 
sme biti enaka nagradi za dovršeni posel. Izdatki in 
stroški v gotovini se morajo tudi v tem primeru v celoti 
povrniti. 

§ 230. 

Za plačilo nagrade odgovarjajo solidarno, če ni bilo 
z notarjem dogovorjenega kaj drugega, vse osebe, ki so 
sklenile pravni posel ali prosile notarja za uradno po
sredovanje. 

§ 23L 

(*) Notar je upravičen zahtevati, da se mu plača na
grada takoj po dovršenem poslu, sme pa zahtevati za 
izvršitev posla tudi primeren predujem. 

(*) Notar ni primoran izdajati odpravkov, izvlečkov, 
prepisov ali potrdila, preden se mu ne plača nagrada. 
Ta odredba se ne nanaša na poslovanje notarja kot sod
nega poverjenika. 

§ 232. 

Za izvirnike, odpravke, izvlečke, prepise in poti^ 
dila, ki so radi pomanjkljive oblike ali drugače neve
ljavna ali neuporabna po krivdi notarja, nima notar pra
vice do nagrade. Stranka more zahtevati povračilo pla
čane nagrade. 

§233. 

Notar, И izterja večjo nagrado, kakor mu gre po ta
rifi ali zakonu, mora povrniti presežek, poleg tega pa 
odgovarja tudi disciplinski, kolikor ni zagrešil dejanja, 
kaznivega pp kazenskem zakonika* 

§ 2 3 * 
4f̂  Sbfaf mota na veaH BwtM.fn fnffl na vetAte» 

odpravku (§§ 1. in 2.) zabeležiti posamezne ш skupne 
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(2) Na zahtevo stranke se mora izdati na njene stro
ške podroben račun in pobotnica o plačam nagradi in 
stroških. 

Nagrade za dela notarja kot sodnega poverjenika, 

§ 235. 

0) Nagrado notarja kot sodnega poverjenika mora 
vedno določiti in prisoditi sodišče, ki je postavilo notarja 
za svojega poverjenika. Notarju je prepovedano pogajati 
se s strankami o teh pristojbinah ali nagradi. 

(2) Nagrado in stroške notarja kot sodnega pover
jenika izterja od strank uradoma sodišče po predpisih, 
ki veljajo za sodne pristojbine. 

(3) Država ne jamči za izterljivost 

Nagrade za zastopanje pred sodiščem. 

§ 236. 
C) Nagrade za zastopanje stranke pred sodiščem se 

določajo po predpisih zakona o advokatih. 
(2) Notarju gre v lastnih zadevah ista nagrada, ki bi 

mu šla, če bi naredil dotično stvar kot advokat kakšne 
stranke. 

Izdajanje tarife o nagradah notarjev. 

§ 237. 

(*) Minister pravde določi po zaslišanju notarskih 
zbornic in apelacijskih sodišč z uredbo tarifo, ki se bodo 
po njej odmerjale nagrade za uradno poslovanje notar
jev in za posle notarjev kot sodnih poverjenikov. Dolo
čena tarifa se ,more z izpremembo razmer izpremeniti. 

(2) Minister pravde se pooblašča, da predpiše tako 
tarifo tudi za nagrade notarjev ob sestavljanju zasebnih 
listin. Če se predpiše taka tarifa, se uporabljajo ana
logno predpisi §§ 227. in 228. o večjih nagradah, kakor 
so one po tarifi 

TRINAJSTO POGLAVJE. 

Zavarovanje notarjev. 

§ 238. 

(*) Notarske zbornice morajo najpozneje v dveh le
tih, ko stopi ta zakon v veljavo, zagotoviti svojim čla
nom in njih rodbinam z zavarovanjem zoper nezgode, 
za onemoglost, starost in smrt potrebno vzdrževanje. 
Natančnejše odredbe o načinu tega zavarovanja, zlasti o 
višini in plačevanju prispevkov (vlog), o pogojih in 
višini prejemkov predpiše zbornica s posebnim pra
vilnikom. Za ta pravilnik je treba odobritve ministra 
pravde in objaviti se mora v >Službenih novinah«. 

(*) Radi zavarovanja se sme združiti več notarskih 
Zbornic in ustanoviti skupen zavarovalni sklad. 

ŠTIRINAJSTO POGLAVJE. 

Zakotni pisarji. 
§239. 

Ç) Radi zakotnega pisarjenja se kaznujejo vse ose-
oe, ki opravljajo posle, ki sgadajo po tem zakonu x delO-

(2) GleAe kazni za ta dejanja velja predpis § 120. 
zakona o advokatih. 

C) Kazensko postopanje radi zakotnega pisarjenja 
se sme uvessti na predlog državnega tožilca ali notarske 
zbornice, ki imata vse tožilske pravice. 

PETNAJSTO POGLAVJE. 

Prehodne in sklepne odredbe. 

§240. 

Poslovanje notarske zbornice, njenih občnih zborov 
in odborov disciplinskega sveta in pokojninskega skla
da kakor tudi poslovanje zveze notarskih zbornic ni za
vezano ne taksi ne poštnini 

§24L 

Vojni invalidi, ki so se udeležili minulih vojn za 
osvoboditiev in ujedinjenje in ki so dovršili pravne na-" 
uke, preden se je izdelal ta zakon, smejo biti takoj, ko 
položijo sodniški ali advokatski izpit, imenovani za no
tarje, če ni zadržkov iz § 9. tega zakona in če ustrezajo 
pogojem iz št. 1. do 3. § 6. tega zakona. 

§ 242. 

O Odredbe tega zakona o praksi in o pogojih za 
opravljanje izpita ter za pridobitev notarskega mesta, ne 
veljajo za vse one, ki so v tem pogledu v kraljevini Ju
goslavi^ že izpolnili zahteve dosedanjih zakonov in 
uredb kraja, kjer so opravljali prakso, dokler ni stopil 
ta zakon v veljavo, kakor tudi ne za one notarske pri
pravnike, ki so vstopili v prakso do dne 1. oktobra leta 
1929. — vse to, če so bili prejšnji pogoji za prakso in za 
opravičuje izpita ugodnejši od dosedanjih. 

(2) Notarji srbsko-hrvatsko-slovenske narodnosti iz 
ozemlja bivše Avstro-Ogrske, ki pridobijo državljanstvo 
kraljevine Jugoslavije, smejo biti na prošnjo imenovani 
za notarje brez prakse in brez izpita, predvidenega v 
tem zakonu. v 

(*) Notarskim pripravnikom srbsko-hrvatsko-sloven
ske narodnosti iz omenjenega ozemlja se všteje, če po
stanejo državljani kraljevine Jugoslavije, čas njih dote
danje notarske pripravniške prakse in se jim prizna 
veljavnost, notarskega, advokatskega ali sodniškega iz
pita, ki so ga opravili na omenjenem ozemlju. 

§243. 

(*) V času petih let od dne, ko stopi ta zakon v ve
ljavo, se smejo imenovati za notarje poleg oseb, ome-
njenfli v § 8., tudi osebe, ki so izpolnile pogoje iz' št. 1 
2., 3^ 4. in 6. § 6. tega zakona. V istem času se ne bo 
uporabljal predpis § 12., odstavek 6. 

(2) Oni, H so v območjih apelacijskih sodišč v Beo
gradu in Skoplju in velikega sodišča v Podgorici zavze
mali, preden stopi ta zakon v veljavo, pet let položaj 
državnega pravobranilca ali sodnika ali tajnika višjih 
sodišč, smejo biti imenovani za notarje, tudi če nimajo 
v § 6., š t 5. predpisane prakse, niti sodniškega in niti 
OjtejfcnJSfepga црјја, 
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§244. 

(*) Minister pravde se pooblašča: 
1. da v območjih, kjer se šele uvaja ustanova no

tariata, v teku desetih let od dne, ko stòpi ta zakon v 
veljavo, neglede na predpise § 10., odstavek (2) in (8) 
izjemoma predpiše, da naj se osnuje eno notarsko me
sto na vsakih petdeset tisoč prebivalcev in združita dva 
ali več sodnih srezov, ki ne štejejo skupaj več nego pet
deset tisoč prebivalcev, v eno samo notarska območje; 

2. da združi v območju apelacijskega sodišča v Spli
tu na predlog notarske zbornice in apelacijskega sodišča 
začasno ali stalno dva ali več sodnih srezov, ki ne šte
jejo skupaj več nego trideset tisoč prebivalcev, v eno 
samo notarsko območje; 

3. da obdrži v območju apelacijskega sodišča v 
Ljubljani na predlog notarske zbornice in apelacijskega 
sodišča v času desetih let od dne, ko stopi ta zakon v 
veljavo, vsa sedanja notarska območja, tudi Če nimajo v 
zakonu določenega števila prebivalcev (§ 10.). 

(2) Minister pravde sme po zaslišanju notarske 
zbornice in apelacijskega sodišča preklicati odredbe, iz
dane v zmislu predpisov odstavka f ) tega paragrafa. 

§245. 

Za dobo treh let od dne, ko stopi ta zakon v veljavo, 
sme biti, kjer prilike to zahtevajo, tudi advokat namest
nik notarja. Advokat ne sme opravljati tega nadomesto-
vanja dalj nega tri mesece v enem koledarskem letu. 

§246. 

Minister pravde se pooblašča, ' da v sporazumu z 
ministrom za notranje posle z uredbo lahko predpiše, 
da se v območju veljavnosti zakona o zadrugah z dne 
9. maja 1889. poverijo notarjem razprave, pripracvljalna 
dela in izdelovanje osnutkov sklepov o raziđu in delitvi 
hišnih zadrug, izdajanju odpravnin listin in ostalih za-
družno-pravnih predmetov nesporne narave. V tej ured
bi se tudi določi, katere zadeve ostanejo še nada le pri
držane odločanju upravnih oblastev. 

§ 247. 

Minister pravde sme za dobo desetih let od dne, ko 
stopi ta zakon v veljavo, odrediti, da naj v območjih, 
kjer se ustanova notariata s tem zakonom šele uvaja, 
odbor notarske zbornice vrši pregledovanje, omenjieno v 
§ 166., odstavek (2), vsaj enkrat na lete. 

§ 248 

Disciplinske preiskave, ki so bile uvedene zopetr no
tarje in notarske pripravnike, preden je stopil ta zakon 
v veljavo, se nadaljujejo po predpisih tega zakona.: 

§249. 

(*) Dokler se ne sestavi edinstveno kasacijsko sodi
šče za vso kraljevino, je treba povsod, kjer se omenja v 
tem zakonu >kasacijsko sodišče<, razumevati kasacijsko 
«odišče v Beogradu za območja apelacijskih sodišč v 
Beogradu in Skoplju, stol eedmorice v Zagrebu za ob
močje banskega stola v Zagrebu, oddelek B. stola sed
morice v Zagrebu za območji višjih deželnih sodišč v 
Ljubljani in Splitu, vri&vno sodišče д Sarajevu za «pje-

govo območje, veliko sodišče v Podgorici za njegovo ob
močje in oddelek B. kasacijskega sodišča v Somboru za 
območje apelacijskega sodišča v Novem Sadu. Kjer se 
omenja v tem zakonu vrhovni državni tožilec, se naj 
razumeva, dokler se ne ustanovi edinstveno vrhovno to
žilstvo za vso kraljevino, oni organ, ki opravlja pri naj
višjem sodišču omenjenih območij funkcijo vrhovnega 
državnega tožilca. Pri kasacijskem sodišču v Beogradu 
in pri velikem sodišču v Podgorici odredi minister prav
de za čas, dokler ne začno poslovati funkcijonarji vr
hovnega državnega tožilstva, enega ali več izmed sod
nikov, ki bodo vršili to dolžnost. 

(*) Funkcije apelacijskega sodišča po tem zakonu vrši 
na ozemlju prejšnje Bosne in Hercegovine vrhovno so
dišče v Sarajevu, na ozemlju prejšnje kraljevine Črne 
gore pa veliko sodišče v Podgorici, dokler se ne sesta
vita za ti ozemlji apelacijski sodišči. 

§ 250. 

(*) V roku dveh mesecev od dne, ko stopi ta zakon 
v veljavo v posameznih območjih, določi prvikrat mini
ster pravde po predpisih tega zakona z uredbo število 
in sedeže notarjev, in sicer po zaslišanju predsednikov 
apelacijskih sodišč. ..-,-•. • •' • 

(2)V roku dveh mesecev od dne, ko se objavi ured
ba, omenjena v odstavku (*.), se. izvede zasedba notar
skih mest, ustanovljenih v zmislu-predpisa odstavka ( J). 

(s) V območjih, kjer ustanova notariata že obstoja, 
se postavijo z dnem, ko stopi tä zakon v veljavo, vsi no
tarji na razpoloženja. Oni morajo opravljati tudi nadalje 
svoj poklic, dokler se ne izvede nova zasedba notarskih 
mest v zmislu predpisa odstavka (2) in dokler novo
imenovani notarji ne nastopijo svoje službe. 

§ 25L 

V roku tridesetih dni Ou dne, ko pretečejo roki, 
navedeni v prejšnjem paragrafu, povabijo predsedniki 
apelacijskih sodišč na sedežih, kjer se morajo, po tem 
zakonu ustanoviti notarske zbornice, vse notarje iz po
dročij posameznih zbornic na ustanovni občni zbor teh 
zbornic. Na tem zboru predseduje notar, ki je najstarej
ši po letih. -

§ 252 

(J) Notarji, ki se ukvarjajo poleg notarijata tudi z 
advokaturo, morajo v roku tridesetih dni od dne, ko bo
do obveščeni, da so bili v zmislu § 250. vnovič imenova
ni za notarje, naznaniti svojemu pristojnemu apelacij-
skemu sodišču, katerega izmed teh dveh poklicev že
lijo obdržati. 

(*) Akotega ne storijo v gornjem roku,, se smatra, 
da so se odrekli notariatu. 

:",. § 2 5 3 , 

(*) Ta zakon stòpi v veljavo,; kó se razglasi V t u ž 
benih novinah«, obvezno moč pa dobi v območjih ape
lacijskih sodišč v Beogradu in Skoplju ter < Velikega so
dišča v Podgorici, ko odredi to minister pravde z ured
bo, izdano v soglasju s predsednikom ministrskega sve
ta, v ostalih območjih pa' po [preteku dveh mesecev od 
dne, ko bo razglašen. , 

(*•) Ko dobi ta zakon obvezno moč v, posameznih 
pbmpčjiht pjeetanejo veljati j njih vsi dosedanji predpj-
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si, ki urejujejo predmete tega zakona in so z njim v <na-
sprotju. 

(3) Minister pravde se pooblašča, da izda vse pra
vilnike in uredbe, ki so potrebne za izvedbo tega 
zakona. 

V B e o g r a d u , dnevll. septembra 1930.; Št, »7330. 
Aleksander 'з.г. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister , 
za notranje posle, 
, častni adjutant 

Nj. i,V el. kralja, , 
.divizijski general 

Peter Živkpvić s, r.. 

Videl in pritisnîl 
državni pečat, 

Čuvar državnega pečata, 
minister pravde 

dr. M. Srškić* s. r. 
Minister pravde: 

dr. M. SrSldd a., r. 

Razne objave iz „Službenih 
noyin". 

Stev. 233 z dne 11. oktobra 1930v: 
, -Ukaz,Njegovega; Veličanstva kralja, z dne 25. sep
tembra 1930.: Pomaknjen je v 3. skupine* I.'kategorije 
dr. S en j or, Davorin, sodnik okrožnega sodiščav Mari
boru v 4. a skupini I. kategorije. 
" Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z One 25. septem

bra 1930.: Upokojen je na lastno prošnjo dr. Polenšek 
Jurij,'predsednik okrožnega sodišča v ,Novem meetu v 
3.a skuipini I. kategorij^. . 
: Oalok ministra za finance z dne 3» oktobra 1S30.: 
Postavljeni so po službeni potrebi:' pri glavni carinar
nici v Beogradu za carinike: Bukovec .Ivan,' carinik v 
Ljubljani; P a nt e l i é G v o z d e n , carinik v Ljubljani; 

' Z a b a v n i k F exd o,, carinik v,Mariboru; za pomožnega 
carinika: Bibič Vinko, pomožni carinik na Jesenicah; 
za carinskoga pripravnika: K lese mi-6 Borivo j , carin
ski pripravnik na' Rakeku; za pomožnega carinskega 
sklađiščuika: S a m a r d ž i ć Jovan, pomožni skladiščnik 
v Mariboru; ' 

Pri glavni carinarnici v Dubrovniko za carinika: 
Koelih Mirko, carinik v Mariboru in Bel inger Aloj
zij, carinik v Ljubljani;4 

";'"•; pri glavni carinarnici V'Zagrebu za carinike: Ra
mar I vaia,- carinik v Dravogradur-Meži; V ë b e r l v a n , 
tfirinik.v Mariboru; Bak Roko, carinik v Mariboru; 
VTaifjican Niko, carinik na Jesenicah; Lah France, 
carinik v Ljubljani; Kogëj Mirko,:éarìnik v Maribora 
in č i z m e k Aleksander, carinik v Mariboru; za po
možna carinika: Novak Marjan, pomožni carinik v 
Mariboru in Košenina Josip, pomožni carinik v Dra-
vogradu-Meži; za arhivskega pripravnika Fe rene Miro
slav, arhivski pripravnik v Mariboru; 

pri glavni carinarnici v Ljubljani za carinike: I l ić 
Dragoljub, carinik v Caribrodu; Rosi Niko, carinik 
• Zagrebu; Borčić Vinko ? carinik v Zagrebu; Marko
v ih ^ e ha dV c a r u ^ ih Ojurić Dušan^ 
™Шк$?Шцт0аШ1и lajpomožne^sariniko; PJE&M 

Nikola, carinik v Zagrebu; Šp ad jer Dušan, pomožni 
carinik v Veliki Kikindi in Zisić Konstant in, pomožni 
carinik y Beogradu; za carinska pripravnika: Vitezica 
Marij, carinski pripravnik v Zemuniku in S i mi ć Mi
hajlo, carinski pripravnik v Zemuniku; za glavna carin
ska skladiščnika: Bajić St e van, glavni carinski skla
diščnik v Sarajevu! in L i n h a r d Stjepan, glavni carin
ski skladiščnik na Sušaku; za glavnega arhivarja: Si mie" 
Božidar, glavni arhivar v Beogradu; za pomožnega 
arhivarja: Krs t ić Gjorje, pomožni arhivar v Subotici; 

pri glavni carinarnici v Mariboru za carinike: Ran-
dić Branimir , carinika Zagrebu; Kr dun Hugo, cari
nik v Zagrebu; Stamenković Novak, carinik v Beo
gradu; Rado s a vi j e vic St e van, carinik v Beli cerkvi; 
Sveglie Zvonimir, carinik v Breki; Kalajić-Sveti-
slav, carinik v Beogradu; Lazić Vasili j , carinik v 
Velikem Gradišču; Pešić Miroljub^ carinik v Pràhovu; 
Žic France , carinik v Sübotici in J a r e Bogomir, 
carinik v Zagrebu; zä pomožne carinike: Djukanovic 
Nikola, pomožni carinik y Beogradu; Miki j ël j Stan
ko, pomožni carinik v KotOrju; Urbić Alojzij, pomožni 
carinik v Kotoribi in G j org j evie Metod, pomožni cari
nik y Beogradu; za carinske pripravnike: Br o zovi ć 
Ma r j a n, carinski pripravnik na Sušaku, V u j a d i n ò -
vie Zvezdan, carinski pripravnik v Beogradu, i i 
Viščevie Zija, carinski pripravnik v Beogradu; 

pri glavni carinarnici v Ndvem Sadu: za carinika: 
N e t k o v i é Ä n d r e j , cariidk na Jesenicah; 

pri glavni carinarnici v Sarajevu: za carinika: L : aha 
A n d r e j , carinik v Ljubljani; 

pri glavni carinarnici V Skoplju: za pripravnika: 
J n r i ć L eo n a r đ, carinik v Ljubljani; 

pri glavni carinarnici v Subotici: za carinike:. M i -
h o l j e v i ć M a t i j a , carinik y Ljubljani; S kJ ì a 
I v a n , carinik v MaMborli; Š't r of .'M i 1 oV a d , 'cari
nik v Ljubljani in V à u h n i k V i k t o r , , carinik v 
Mariboru;,Џ poinožna carinika: Bu to f e e N i k o , po
možni carinik v Ljubljani in R ù d o l ï R ud ó 1 f, po-
tìiózni carinik v Ljubljani;; ' 

pri glavni carinarnici na Sušaku: za pomožnega ca
rinskega skladiščnika: I v o s e v ie R a d o , pomožni 
skladiščnik v Maribor«; 

pri carinarnici I. reda v Bitolju: za carinika: Ger-
ï e k ' A n t o n , carinik- v. Mariboru in L u,š t r e k 
S r e č k o , carinik v Ljubljani; .! 

pri carinarnici. I. reda v Veliki Kikindi: za carinike: 
K l e m e n e S t a n k o v carinik: v Mariboru; \Ara
n i ck i MilanT, carinik v,Caribrodu; G n e z d a J a n 
k o , carinik, v Ljubljaniin' Ï va nóv i 6 G j ó r g j e, ca
rinik v Ljubljani; : ^ 

pri carinarnici I. reda v Gjevgjeiiji: ža carinika: 
T e v ž Ivan,: carinik v Maribora; .. ' * 
'.'.'.• pri carinarnici L réda; y Zemuniku: za'carinika: 
A r s e h i ć P V V e 1, carinik v Gornji Radgpui/, in R il -
d e ž S t a n k o , carinik v.Mariboru; , " ' ' . 

pri carinarnici I. reda na Jesenicah: žaekrinike: 
H r o. v a t Alo j zi j ', carinik v Mariboru; V, n jo š e v i e 
t r if ü n , carinik У Koprivnici; S t o j a h ó V f c1 i ) i -
mi t r i j , carinik v Beogradu in Gjurié Mohamed, 
carinik v Zagrebu; za carinskega pripravnika: J o v i 
z i * A l e k s a n d e r , carinski pripravnik v Novem 
Sadu; 

_ pri carinarnici I. reda v Prahovu: za pomožnega ca
rinika: K o l a r O s k a j , pomožni carinik v Ljubljani; 
,, pri çarinarjiïci %j£?d~a naRakelm: ià carinike: P P 
2M Х^м'^Шк &Ђфхтиае Лакоз^г^ ri-
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i J e m, carinik v ZagrelSu in M e d a n i é Z v o n i m i r , 
carinik v Mariboru; 

pri carinarnici I. reda v Gornji Radgoni: za carinika: 
J a r i ć J o s i p , carinik v Zagrebu. 

Številka 234 z dne 13. oktobra 1930: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 23. septem

bra, .6930.: Postavljen je na lastno prošnjo za višjega 
davčnega kontrolorja v 1. skupini II. kategorije pri 
davčni upravi Ljubljana - okolica D a m j a n V i k t o r , 
višji davčni kontrolor v isti skupini in kategoriji pri 
davčni upravi za mesto Beograd. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 23. sep
tembra 1930: Postavljen je po potrebi službe za dav
čnega kontrolorja v 2. skupini II. kategorije pri davčni 
upravi v Celju G r a h K a r e l , davčni kontrolor v isti 
skupini in kategoriji pri davčni upravi v Brežicah. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. oktobra 
1930: Postavljeni so po potrebi službe: 

pri glavni carinarnici v Ljubljani: za višjega carin
skega kontrolorja B r a u n V i l j e m , višji carinski kon
trolor pri carinarnici na Sušaku;, 

pri glavni carinarnici v Mariboru: za carinska kon
trolorja R a f a j l o v i ć S t e v a n , carinski kontrolor pri 
carinarnici v Šibeniku in C v i t k o v i ć B o g d a n , ca
rinski kontrolor pri carinarnici v Zagrebu; za glavnega 
carinskega skladiščnika V a f p e t i ć F r a n c , glavni 
carinski skladiščnik pri carinarnici v Ljubljani; 

pri. glavni carinarnici na Sušaku: za višjega carin
skega kontrolorja P i p A l o j z i j , višji carinski kontro
lor pri carinarnici v Mariboru; 

pri carinarnici I. vrste v Veliki Kikindi: za glavnega 
carinskega skladiščnika C e r n é e E r n e s t , glavni ca
rinski skladiščnik pri carinarnici v Mariboru. 

List, ki ga je zabranjeno uvažati in razširjati. 
Z odlokom ministrstva za notranje posle Ì. št. 30849. 

z dne 8. oktobra. 1930. je prepovedano uvažati v našo 
državo in razširjati v njej list >Croatia<, ki izhaja v Že
nevi v angleškem, francoskem, nemškem in jugosloven-
Bkem jeziku ter piše zoper današnji red v naši državi. 

Številka 235 z dne 14'oktobra 1930.: 
Odlok ministra za poljedelstvo z dne 27. septembra 

1930.: Postavljen je po potrebi službe za višjega veteri
narskega pristava pri sreskem načelstvu v Ljubljani -
okolica v 7. skupini I. kategorije d . e G l e r i a V i k t o r . 
višji veterinarski pristav pri sreskem načelstvu v Ko
čevju v istini skupini in kategoriji. 

Številka 237 z dne 16. oktobra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. septem

bra 1930.: Postavljen je po potrebi službe za predmet
nega učitelja v 2. skupini II. kategorije nà moškem 
učiteljišču v Ljubljani j e r a s J o s i p, predmetni učitelj 
nà L moški meščanski šoli v Ljubljani v isti skupini 
in kategoriji. 

Podelitev državljanstva. Z ukazom Njegovega Veli
čanstva kralja z dne 9. avgusta 1928., U. št. 34851 dr
žavljanstvo kraljevine Jugoslavije j e neglede na § 44 

državljanskega zakona podeljeno ïugoslovensko držav
ljanstvo V i s t i n g h a u s e n V a n d i , vdovi v Ljub
ljani, z domovinsko pravico v občini Ljubljani. 

Številka 238 z dne 17. oktobra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. sep

tembra 1930.: Postavljen je z veljavnostjo. od 1. aprila 
1930. za pomožnega sekretarja v 2. skupini II. kategorije 
pri kraljevski banski upravi Dravske banovine M e 
t l i k a I v o , uradnik iste skupine in kategorije oddelka 
/a socialno politiko in narodno zdravje pri isti banski 
upravi. 

S tem se izpreminja ukaz z dne 17. maja 1930., IIL 
št. 26979, s katerim je bil M e 11 i k a I v o pomotoma po
stavljen za pomožnega sekretarja v 1. skupini II. kate
gorije piri kraljevi banski upravi Dravske banovine. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. oktobra 
1930.:. Postavljeni so: za višjega carinskega kontrolorja 
pri glavni carinarnici v Ljubljani A l b a n e s e N i k o l a , 
carinski kontrolor pri isti carinarnici; za višja carinska 
kontrolor ja pri glavni carinarnici v Mariboru J o v a « 
n o v i c M i l a n in R a f a j l o v i ć S t e v a n , carinska 
kontrolorja pri isti carinarnici; za višjega carinskega 
kontrolorja pri carinarnici I. vrste na Jesenicah C v r -
k o v i c D r a g o m i r , carinski kontrolor pri isti cari
narnici in za višjega carinskega kontrolorja pri carin 
narnici I. vrste v Koprivnici P r o t i ć D a n i l o , ca
rinski kontrolor pri isti carinarnici 

Ukaz Njegovega Velčanstva kralja z dne 23. septem
bra 1930.: Postavljen je po potrebi službe za računskega 
inšpektorja v 1. skupini II. kategorije v odseku za 
računovodstvo pri dravski finančni direkciji v Ljubljani 
R u s I v a n , bivši računski inspektor na razpoloženju 
v isti skupini in kategoriji pri računovodstvu delegacije 
ministrstva za ! finance v Ljubljani 

Odlok ministra za,poljedelstvo z dne 22. julija 1930.: 
Postavljen je po potrebi službe za višjega veterinar
skega pristava v 7. skupini I.' kategorije pri sreskem 
načelstvu v Kočevju d e G l e r i a V i k t o r , višji vete
rinarski pristav pri sreskem načelstvu v Ljubljani - oko
lica v isti skupini in kategoriju 

Številka 239 z dne 18. oktobra 1930.: 
Odlok ministra pravde z dne 9. oktobra 1930., St 

91943.: Potrjen je za stalnega državnega uslužbenca in 
pomaknjen v 8: skupino I. kategorije dr. B e r l i c L e o n , 
sodniški pripravnik pri okrožnem sodišču v Mariboru y 
9. skupini L kategorije. 

Oprostitev plačevanja taks. Minister za finance je na 
podstavi člena 5., točke 5. zakona o taksah z odlokom 
z dne 24. septembra 1930., štev. 65331, oprostil tujsko-
prometno društvo v Kamniku plačevanja taks po T. št. 1« 
taksne tarife za vse vloge in prošnje, naslovljene na 
državna oblastva, izvzemši one v civilnih pravdah, kar 
se-daje na znanje vsem državniin oblastvom. 

Štev. 65331. — Iz davčnega oddelka v BeogradUj dne 
24 septembra 1930, 

fedaia kraljevska banaka uprava Dravske banovine; nien predstavnik m odgovorni urednik: Potar Bobert j r LJuWJwl, 
^У ^ pek* fr «.Цр., giriwea »Merku« E Wubjjaai; njen eredetasoiki Ofanat Miebâlek s ЦрМШ, 
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K R A L J E V I N A J U G O S L A V I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

34. KOS. V LJUBLJANI, dne 30. oktobra 1930. Letnik I. 
V S B B I N A 

197. Zakon o zdravstveni zaščiti učencev. 
198. Zakon o uporabi zakona o organizaciji finančne uprave na 

uslužbence uprave državnib monopolov. 
199. Zakon o otvoritvi učiteljišča v Kastvu. 
200. Uredba o načinu vzgajanja v zavodih za vzgajanje otrok 

in mlajših mladoletnikov. 
201. Naredba ministra za socialno politiko in narodno zdravje, 

s katero se izpreminjajo plačilni razredi za pokojninsko 
zavarovanje nameščencev. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

197. 

Mi 
ALEKSANDER T., 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega minietra 
za socijalno politiko in narodno zdravje ter po zaslišanju 
predsednika Našega ministrskega sveta 

Zakon 
o zdravstveni zaščiti učencev.* 

I. Obča dol^' 1 -

§ t 
Država skrbi za zaščito zdravja vseh učencev narod

nih, srednjih, strokovnih in visokih šol za vso dobo 
Šolanja. 

§2. 
Zaščita zdravja obsega redno zdravstveno nadzor

stvo nad učenci, šolskimi zgradbami, učili, poukom, te
lesno vzgojo; nanaša se na zdravljenje obolelih, okre
vanje in pospeševanje zdravja, na skrb za defektne in 
slabotne učence in na higiensko prosvečevanje. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
12. septembra 1930., št. 208/LXXIII/440, 

202. Naredba o zaščiti vinskih proizvodov po izvoru iz Francije 
in dodatek k njej. 

203. Pravilnik o delu občinskih zdravnikov. 
204. Pravilnik o načinu pobiranja in uporabi pobranih pristoj

bin za preizkuševanje in odobravanje zdravil in zdravilnih 
specialitet. 

205. Pravilnik o uporabi, vzdrževanju in amortizaciji potniških 
avtomobilov pri oddelku za davke in finančnih direkcijah. 

206. Dopolnitev odločb min. sveta D. R. štev. 42.300 z dne 17. 
aprila 1924 in D. R. štev. 107.201 z dne 8. oktobra 1924. 

§ 3. 
Zaščita zdravja se izvaja po šolskih zdravnikih, šol

skih poliklinikah in higienskih zavodih. Glede zdravstve
ne zaščite učencev so oni posvetovalni organi šolskih ob-
lastev in morajo biti v stalni dotiki s temi oblastmi. 

s*-
Higienski zavodi, šolske poliklinike in šolski airav-

niki morajo: 
1. redno obveščati in poučevati učence o značaju, 

potrebi in izvajanju higienskih predpisov v šoli in zunaj 
šole; propagirati higiensko kulturo in snovati društva 
podmladka Rdečega križa, sokolstva, treznosti in drugih 
ustanov za telesno vzgojo; 

2. svetovati in navajati starle in skrbnike, kako naj 
čuvajo in pospešujejo zdravje svojih učencev; 

3. sistematsko pregledovati vse učence, po potrebi pa 
tudi specialistično pregledati posameznike; 

4. sodelovati pri posebnem strokovnem svetovanju 
o izberi poklicev in preizkušanju sposobnosti učencev, 
duševni in telesni, po potrebi; 

5. nadzirati slabotne učence in učence z razndmi. de
fekti in seznanjati roditelje in učitelje s tem stanjem in 
z ukrepi za popravo; 

6. ambulantno zdraviti obolele; 
7. redno nadzirati šolske zgradbe, učilnice in vse 

uredbe s stališča higiene; 
8. redno- pregledovati stanovanjske, gospodarsike in 

socialne razmere učencev, zlasti v rodbinah, ki spreje
majo učence na stanovanje in hrano; 

9. nadzirati internate, kjer stanuje, in kuhinje, kjer 
se hrani večje število učencev; 

10. zatirati akutne nalezljive bolezni po äblah in vr
šiti vakciniranje.po potr&bij 
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••'''••' fi. ocenjevati In deliti učence po njihovih telesnih 
napakah za posebne šole; 

12. podpirati, vzdrževati in urejati šolske kuhinje, 
kopalnice, šole v naravi, dijaška letovišča in vobče 
spremljati socialne ukrepe za zdravstveno zaščito 
učencev * 

13. obveščati učitelje in učiteljski svet o vseh vpra
šanjih zdravja učencev in higiene šolske zgradbe in po
uka in jih poučevati o posebnih pojavih ob času puber
tete pri posameznih učencih; 

' 14. dajati mnenja in svete o vsem, kar se po zako
nih zahteva ter se nanaša na zdravje učencev in higieno 
šolske zgradbe in pouka. 

16. izvajati vse posle za socialno-higiensko zaščito 
učencev, ki se ukažejo kot potrebni in koristni. 

. ri ' '. § 5 -
Za pomožne organe zdravnikov in ustanov za za

ščito šolskih otrok se postavljajo posebne šolske sestre, 
ki morajo imeti kvalifikacijo dovršene strežnice višje 
strežniške šole. 
-...• •:. § 6 . 

:" ' Zdravnikom, katerim je dana ha dolžnost tudi zdrav
stvena' zaščita učencev po tem zakonu, morajo biti spe
cialisti za otroško ih šolsko higieno, ako je to njihova 
glavna in edina dolžnost, ako je pa postranska, potem 
morajo imeti najmanj trimesečni tečaj iz šolske higiene 
£i¥ cëMraîfiëih higienskem zavodu aK šoli za narodno 
zdravje. 
'••••' Program teh tečajev predpiše minister za socialno 

politiko" in narodno zdravje. 

II. Pregled učencev. 

§7. . 
• - - Najmanj dvaktat ha leto se morajo v razdobju 6 me
secev zdravniško pregledati učitelji in učenci narodnih in 
srednjih šol. 

Ti pregledi se opravljajo po navodilih in pravilniku, 
ki jih predpiše minister za socialno politiko in narodno 
zdravje v sporazumu s pristojnimi ministri. 
'.% A: . i - . : , • • • > . . ; • • - . - . - ' :- • ' 

> • - , • - - • • . - § & • . • • • • 

S pregledi ee ugotavlja razvitost Učencev in njihova 
sposobnost za redno posečanje šole, in sicer: 

; 1. "za začetnike za narodno šolo,; ali morejo hoditi v 
Solo ali jih je treba oprostiti začasno ali stalno od pose
danja narodne šole; ali jih je treba poslati v specialne 
Sóle z ozirom na telesne in duševne napake; 

•2. za vse učence, ali jim je potrebna posebna nega 
s strani staršev in učiteljev in kakšna; obče zdravstveno 
stanje učencev in potrebni ukrepi za njihovo zdravstveno 
zaščito. 

III. Zdravljenje učeneev. 
§9. 

Zaradi zdravljenja obolelih in za zdravniško pomoč 
prijavljenih učencev določi pristojni zdravnik v sporaz
umu z upravo šole točno kraj, dneve in ure pregleda. 

§10. 
• Šolske sestre poslujejo po navodilih higienskih za

vodov, iojsldh роШМк in šolskih zdravnikov, / ^ ' : T > 

§ H. 
Pristojni zdravnik mora pregledati na zahtevo uprave 

šole tudi vsakega učenca, za katerega se ugotovi ali sumi, 
da ima kak nedostatek ali da je obolel. 

;§12. 

Za zdravljenje in zdravila revnih učencev se morajo 
zagotoviti potrebna sredstva iz fonda za zdravstveno za
ščito učencev, kakor tudi s proračunom upravne občine 
za narodne šole, banovine za strokovne in srednje šole, 
ministrstva prosvete pa za visoke šole. 

IV. Šolska zgradba. 

§ 1 3 . • • . • • • • • 

Preden se zgradi šolsko poslopje,, se komisijsko, ugo
tovi pripravnost zemljišča. V komisijo pridejo predstav
nik šolskega oblastva,' Šolski zdravnik in en inženjer. 

. ' § 1 4 • . - • ' • • ' • : ' ' : - ' 

Vsako šolsko poslopje, ki se zgradi, mora ustrezati 
najmanj tem pogojem: 

1. za vsakega učenca morajo biti najmanj 4 m2 svo
bodnega prostora dvorišča; 

2. učilnica, največ za 50 učencev, mora imeti 5 m» 
prostora za vsakega učenca s tem, da ne sme biti daljša 
od 9 m niti širša od 7 m, višine pa najmanj 4 m; 

3. velikost oken v učilnicah mora biti V« površine 
s o b e ; • • • " • . . 

4. mora imeti ločene prostore za odmor, kuhinjo, 
pregled učencev, v srednjih šolah pa tudi posebne od
delke za risanje in telesne vežbe; 

5. higiensko urejen vodnjak, kolikor ni vodovoda; 
6. higiensko urejeno stranišče, in sicer najmanj za 

vsakih 30 učencev, oziroma 20 učenk' po eden oddelek 
ločeno za moške; oziroma ženske;' 

.7. izgradba šolskega poslopja: temelji, zidovi, okna, 
stopnišča in vhod morajo ustrezati higienskim pred
pisom;. 

8. vsaka šola mora imeti šolsko kopalnico za potre
be rednega kopanja učencev. 

Šolske zgradbe, ki.obstoje, se morajo, prilagoditi .do
ločilom tega predpisa v roku 10 let. . 

§ 15. 
Vsako leto v velikih šolskih počitnicah se morajo 

izvršiti popravila, snaženje in beljenje vseh učilnic, po 
predlogu pristojnega zdravnika pa tudi ob času šolskega 
leta, zlasti ako se pojavi kaka nalezljiva bolezen. 

.'• • •: • i- /ft;!* 
Šolske zgradbe in učilnice se ne morejo uporabljati 

zadruge namene. Ako se po odobrenju šolskega oblastva 
uporabijo za elavnosM ali prosvetne zbore in predavanja, 
se morajo drugi dan osnažiti in desinficirati. 

V. Pouk in telesne vežbe. • 

" , . ' \ : ; : I ° J V - - ,•'.•••. • •';"' /. '•W ; ; v 

Učni načrt in izvajanje pouka se mora voditi po po
trebah zdravstven^ zaščite učencev in ponjuitfvém du-
ževaam, in telgeaa» jćftapfa;-•-: • » - .;•'-..,.-
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§ 18. 
Prepovedano je v isti učilnici imeti ure brez pretó-

nitve in brez zračenja med urami do 10 minut, opoldne 
pa dve urd. 

§ 19. 
Šolska učila ne smejo biti izdelana na način, ki je 

škodljiv za zdravje (predrobne črke, odprte barve in 
drugo). V ta namen pride vedno v komisije za odobrenje 
učil in knjig tudi zdravnik higienik. 

§20. • 
Posebna pažnja se mora posvetiti sistematskim teles

nim vežbam kot sestavnemu delu učnega programa. 

'§21. 
Pravilnik in navodila o pouku higiene in telesnih 

vežb predpiše minister za prosveto po predhodnem so
glasju z ministrom za socialno politiko in narodno zdrav
je, pri strokovnih šolah pa tudi v soglasju s pristojnimi 
ministri ter po zaslišanju glavnega prosvetnega in glav
nega sanitetnega. sveta. 

VI. Socialni ukrepi. 

§22. ' 
Pri vsaki šoli, kjerkoli se pokaže potreba m kjer se 

ugotovi slaba prehrana šolskih otrok, še mora osnovati 
dijaška kuhinja za prehrano učencev. Pri osnovnih šo
lah se za te kuhinje določi podpora v občinskih prora-

-ounih, za srednje in strokovne šole v banovinskih, za vi
soke šole pa v državnem proračunu. 

• , " ' " . . ' ' • • . S 2 3 - . , . ' . - • . . - • • ' 

Kjerkoli je mogoče, se otvori jo šole y naravi za sla
botne učence narodnih šol. Po večjih krajih se ustanovijo 
v pripravni okolici tudi posebni razredi v naravi. Za 
ustanovitev takih šol vnesejo.občine v svoje proračune 
potrebna sredstva. 

§24. 
Slabotni in bolehni otroci'se pošiljajo čez velike po

čitnice v okrevališča po pravilniku o pošiljanju otrok v 
okrevališča, ki gà predpiše minister za socialno politiko 
in narodno zdravje. 

§25. 
Za slaboumne, kratkovidne, naglušne, gluhoneme, 

slepe, pohabljene- in trahomatozne otroke se osnujejo 
posebne šole ali oddelki s specialnim poukom skladno 
s predpiši §§ 14. in 15; zakona o narodnih šolah...Njihovo 
Število se določi po potrebi, ugotovljenem številu defekt
nih otrok o priliki sistematskih pregledov, pouk in pro
gram delà pa se: predpiše s posebnim pravilnikom. V ta
kih šolah se morajo postavljati za učitelje tisti učitelji, 
ki so ,se polég redine izobrazbe izobrazili za to vrsto po
uka, in zdravniki, ki so ee specializirali za dotične de
fekte in socialno medicino. 

§28. 
Nlkdo ne sme sprejeti na stanovanje in hrano učen

cev preje, nego dobi za to dovoljenje šolskega oblastva, 
"ter po soglasju e šolskim zdravnikom. 

Vsi internati in rodbine, ki sprejemajo učence na 
stanovanje ali na stanovanje in hrano, BO pod. nadzor

stvom šolskih zdravnikov: In morajo v vsem ustrezati 
predpisom higiene. • 

Šolska oblastva morejo v primeru slabih razmer v 
teh ustanovah prepovedati sprejemanje učencev, o čemer 
se predpiše poseben pravilniki 

• §27. 
Za namen zdravstvene zaščite učencev morejo Soî̂  

ska oblastva sprejeti sodelovanje privatne iniciative in 
društev, ako imajo dotična društva zagotovljena sredstva 
za: podpiranje zdravstvene zaščite. ' 

УII. Fond za zdravvtreno «assito. 

§28. 
Za namen izvajanja zdravstvene zaščite učencev in 

podpiranja socialnih ukrepov se osnuje fond za zdrav
stveno zaščito učencev pri državni hipotekami banki. 

§29, .,, 
Vsak učenec ali učenka mora pri vpisu v katerikoli 

razred srednje ali njej slične šole (gimnazije, učiteljišča, 
trgovskih, srednjih tehniških, umetniških, strokovnih ali 
obrtniških sol, davkàrskih, strežniških, za sestre pomoč
nice, meščanskih šol, privatnih air javnih, državnih ali 
samoupravnih) plačati šolski upravi naprej za prihodnje 
leto 20JDin„v gotovem denarju. To takso plačajo tudi pri
vatni učenci, 

i Vsak slušatelj; reden ali izreden, na kaki k&med uni
verz ali višjih šol (pedagoških, ekonomsko-komeroiamih, 
veterinarskih) mora pri vpisovanju v katerikoli semester 
za vsak semester naprej plačati 30. Din v gotovemTjie-
narju. """.' 

§30. 
•' V fond se vnašajo tudi prostovoljni prispevki, za

puščine (volila) in razni drugi dohodki, ki so namenjeni 
za zdravstveno zaščito učencev. 

§31-
Fond se srne uporabiti: 
1. za nabavo zdravil ia ^aravljenje v bolnicah za 

pošiljanje v okrevališča, zdravilišča, letovališča, ferialne 
kolonije .itd. 

2. za zdravstveno prosvečevanje; 
8. za pospeševanje in. podpiranje telesne izobrazbe 

in širjenje, treznosti med učenci; 
4. za osnovanje in vzdrževanje vseh ustanov za -eo-

cialno-higiensko zaščito učencev (kuhinje, okrevališča, 
kopališča, bolniške blagajne itd.) s posebno skrbjo za si
romašne kraje, in vaške šole; . 

5. za popravljanje higienskih razmer in ureditev v 
zgradbah, posebno v siromašnih krajih. 

Sredstva fonda se ne smejo v nikakršni obliki trositi 
za osebne izdatke (plače, potovanja, nagrade, honorarje 
in slično). 

- . • • • : • 8 - 8 2 . . -

Od »branih vlog gre 50 % -za potrebe sole, ki je vlo
ge tudi pobrala, 15 odstotkov na letovanje in okrevanje 
učencev, 86 % pa v centralni fond za zaščito učencev v 
Beograda pri državni hipotekami banfei. Univerze ob-
drže 80 % pobranih vlog in e to vsoto ee uetaaovijo po
sebni univerzitetni Bdiftvatveni fobdit --,. - - - - .--•--_• 
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§ 3 3 . • • 

Centralni fond je nedotakijiv, dokler ne naraste na 
10,000.000 dinarjev. 

§34. 

Kot dotacija centralnemu fondu ee vnese v državni 
proračun vsako leto po 500.000 Din, dokler fond ne na
raste na 10,000.000 Din. 

§35. 

Centralni fond upravlja odbor, v katerega vstopi: 
1. predstavnik ministrstva za prosveto; 
2. načelnik sanitetnega oddelka ministrstva za soci

alno politiko in narodno zdravje; 
3. generalni inspektor za higieno; 
4. direktor centralnega higienskega zavoda; , 
5. predstavnik glavnega prosvetnega sveta; ' 
6. predstavnik glavnega sanitetnega sveta: 
7. predstavnik univerz; 
Odbor izvoli predsedimka in tajnika iamed svojih 

. Članov. 
36. 

Odbor iz § 35. sestavlja proračun dohodkov in izdat
kov fonda, odloča o posojilih, predlaga razpored sredstev 
fonda, podpore banovinam ali šolam. Vse svoje odločbe 
dostavlja odbor ministru za prosveto na odobrenje. 

§ 37. ' . 

Pri vsaki kraljevski banski upravi je postavljen tudi 
banski odbor fonda, ki ga tvorijo predstavniki oddelka za 
prosveto in oddelka za socialno politiko in narodno 
zdiaVje, direktor higienskega zavoda in en direktor 
erednje ali strokovne šole na sedežu banske uprave. Ta 
odbor ima iste naloge kakor centralni odbor. Njegove 
odločbe odobrava ban. Za področje uprave mesta Beo
grada upravlja iond odbor iz § 35. 

§38. 

Iond visokih šol upravlja uprava teh šol. 

8 39. . .-

Naredbodavci prve stopnje so za sredstva banskega 
fonda bani, za sredstva centralnega fonda pa minister 
za prosveto, in sicer po določilih zakona o državnem ra
čunovodstvu in-predpisih o posebnih blagajnicah. 

Naredbodavce druge stopnje določi minister za pro
sveto, oziroma ban. 

§40. 

Vloge za fond se pobirajo, o priliki vpisa v Solo. 0 
pobrani vlogi se ne izdaja priznanicaj temveč ee samo 
vpiše v vpisnico. 

§41. 

Po teh spiskih od starešine šole overjene vloge se 
pošljejo najdalj 15 dni po dovršenem vpisovanju držav
ni hipotekami banki,, oziroma podružnici v kraju sedeža 
banske uprave. Ob istem času se obvesti pristojna ban
ska uprava o nabranih vlogah. Podružnica pošlje takoj 
35 % v centralni fond državni hipotekami banki y Beo
gradu, ostanek pa ostane pfi цуДтд^пИ. 

| '§42. 

Podružnica, oziroma centrala državne hipotetkarne 
banke obvešča pristojne''banske uprave, ministrstvo za 
prosveto in ministrstvo za socialno politiko in narodno 
zdravje o nabranih vlogah z naanačbo, koliko se je od 
kake šole nabralo, koliko je ostalo v podružnici in koliko 
se je poslalo v centralni fond. 

, §43. 

Minister za socialno politiko in narodno zdravje v 
sporazumu z ministrom za prosveto sme najeti posojilo 
v državi ali v inozemstvu na račun dohodkov centralnega 
fonda za zdravstveno zaščito učencev zaradi postavljanja 
domov za potrebe zdravstvene zaščite učencev. Za od
plačevanja tega posojila se morejo angažirati dohodki 
centralnega fonda tudi pred dosego višine 10,000.000 Din. 

§ 4 4 

O stanju fonda morajo priđtojne banske uprave pred
ložiti vsakih 6 mesecev poročila ministrstvu za prosveto 
in ministrstvu za socialno politiko in narodno zdravje. 

§45. 

Vsako leto najdalj, do dne 1. avgusta predložijo ban
ski in univerzitetni odbori predloge proračunov dohod
kov in izdatkov svojih fondov. Iz teh predlogov sestavi 
centralni odbor proračun fonda aa zdravstveno zaščito 
učencev, ki ga odobrita sporazumno minister za social
no politiko in narodno zdravje in minister za prosveto 
najdalj do dne 1. oktobra. Odobreni proračun se objav
lja v >Shižbenih novinah«. 

. §46. 

Ta zakon stopi v veljavo, kadar ga podpiše kralj, 
obvezno moč pa dobi, kadar se objavi v >SJuŽbenih ш> 
vinah<. Tedaj neha veljati uredba o upravljanju in na
činu trošenja sredstev fonda za zdravstveno zaščito 
učencev. 

Na B l e d u , dne 30. avgusta 1930. 

Videl In pritisnil 
državni pečat. 

iuvar državnega pečata: 
minister pravde 

dr, M, Srškić a, r. 

Aleksander s. r." ' 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje: 

Nikola Preka s. r. 
. Predsednik 

ministrskega sveta, 
minister 

aa notranje posle, 
častni adjutant 
Nj. Vel. fcraaja, 

divizijski general 
Peter Živkovie a. t. 
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Mi 
iLEKSANDER I., 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za finance ter po zaslišanju predsednika Našega mini
strskega sveta: 

Zakon 
o uporabi zakona o organizaciji finančne 
uprave na uslužbence uprave državnih mono

polov.* 
I. Uslužbenci. 

§ 1. 
(') V monopolsko konceptno službo spadajo urad

niki I. kategorije: monopolski konceptni uradniki. 
(?) V strokovno monopolsko službo spadajo uradniki 

II. kategorije: monopolski strokovni uradniki. 
(3)- V manipulativno monopolsko službo spadajo 

uradniki III. kategorije: monopolski manipulativni urad
niki. 

§ 2. 
0) Poleg pogojev, določenih v zakonu o civilnih 

uradnikih in ostalih državnih uslužbencih, se zahteva 
za sprejem v monopolsko konceptno službo dokaz o 
opravljenem diplomskem izpitu pravne fakultete ali 
fakultete ekonomsko-finančnih ved. Za položaj v tej 
službi, za katerega je potrebna tehniška izobrazba, pa 
se zahteva dokaz o opravljenem diplomskem izpitu na 
tistih univerzitetnih ali tehniških fakultetah, na kate
rih se more doseči izobrazba za službo, na katero se 
odreja. 

(2) Za sprejem v strokovno in manipulativno mo
nopolsko službo se zahteva dokaz o šolski izobrazbi po 
zakonu o civilnih uradnikih in ostalih državnih usluž
bencih. 

§ 3 . 
i1) Pripravniki monopolske službe ne morejo dobiti 

stalnosti, dokler ne opravijo predpisanega državnega 
strokovnega izpita. Ako tega izpita ne naredé v roku 
4 'let od dne postavitve, jim prestane služba. 

(2) Monopolski strokovni uradniki II. kategorije ne 
morejo napredovati v.2. skupino II. kategorije, preden 
ne naredijo višjega državnega izpita po pravilniku, pred
pisanem od ministra za finance. 

§ 4. 
f1) Kategorije, skupine in položaj monopolskih urad

nikov se ugotavljajo tako-le: 

Kate
gorija 

L 

Sku
pina 

1 
2a 
2 
3a 
8 
Sa 
3 
4a 
4 

generalni direktor 

рогдобпшк generalnega direktorja 

višji monopolski svetnik 

monopolski evetoik 

Kate
gorija 

I. 

H. 

III. 

Sku
pina 

5 
6 
7 
8 
9 
la 

1 

2 
3 
4 
6 
1 
2 
3 
4 

višji monopolski tajnik 
monopolski tajnik 

monopolski pristav 

monopolski pripravnik 
višji monopolski inspektor 
monopolski inspektor, višji monopolski 

kontrolor 
monopolski kontrolor 

pomožni monopolski kontrolor 

monopolski pripravnik 
višji m.:: ;polsM Oficial 
monop. lski oficial 
pomožni monopolski oficial , 
m a n i p u l a t e " monopolski u p r a v n i k 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 12. sep
tembra 1930, St. 208/LXXIII/43a. " -

(2) Naziv monopolskega inšpektorja morejo imeti 
samo uradniki 1. skupine II. kategorije za čas, dokler so 
v službi v ministrstvu za finance in v upravi državnih 
monopolov, kakor tudi tisti, ki upravljajo tobačno tvor
nico, tobačne postaje in soline. Ako zamenjajo te dolžno
sti, se prevedejo ti uradniki na naziv prve skupine II . ' 
kategorije, ki je za to skupino določen. ; 

(3) Število uradniških mest v upravi državnih mono
polov ugotovi minister zajinance v sporazumu z uprav
nim odborom samostalne monopolske uprave. 

(4) Krediti za posamezne kategorije se morejo upo
rabiti samo za kategorije, za katere so s proračunom 
določeni. 

§ 5- . 
Položajne plače v skupianh 2a, 3a in 4a I. katego

rije so sledeče, in sicer: 
v 2a skupini I. kategorije 4o.000"— 
* 3a „ I. „ 39.000-— 
v 4a „ I. j , 18.000-— dinarjev na leto. 

§ 6. 

i.1) Z,a generalnega direktorja uprave državnih mo
nopolov se more postaviti tisti, ki je dovršil fakulteto 
ali višjo trgovsko šolo z izpitom zrelosti in je star 35 let 
brez ozira na leta, prebita v državni službi. 

(2) Za pomočnika generalnega direktorja uprave 
državnih monopolov se morejo postaviti monopolski kon
ceptni in finančni konceptni uradniki, počenši od 4. sk J -
pine, brez ozira na čas, ki so ga prebili v skupini, V 
kateri se nahajajo, in sicer v najnižjo skupino, določeno 
za ta položaj. Ako je pa ta skupina nižja od njihove do
tedanje skupine, se postavijo z isto .skupino, ako so pa 
v dotedanji skupini prebili več nego 4 leta, se morejo 
postaviti tudi v prihodnjo višjo skupino, določeno za ta 
položaj. Pomočnik generalnega direktorja se more po
makniti v višjo skupino svojega položaja šele, ko je pre
bil 4 leta v skupini, iz katere se pomakne. 

(*) Monopolski konceptni -uradniki, počenši od 4. 
skupine, se morejo pomakniti v prihodnjo višjo skupin ô  
ki je v § 4. tega zakona določena za njihov položaj, šele 
ko so prebili 4 leta v tisti skupini, iz katere se po
maknejo. 

(4) Monopolski uradniki prve' skupine II. katego-
rijej ki hnajo položaj monopolskega inšpektorja, se mo-
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rejo pomaknit! v la skupino П. kategorij«» ako so pre
bili 4 leta v 1. skupini in ako so za poslednja tri leta 
ocenjeni kot >odlični«. 

(*) Vsi prejemki uradnikov la skupine II. katego
rije 80 isti, kakor prejemki monopolskih konceptnih 
uradnikov pete skupine I. kategorije. 

(•) Uradnikom prve skupine III. kategorije, ki imajo 
25 let, efektivno prebitih v državni službi, se morejo 
priznati prejemki druge skupine II. kategorije, ako so 
se v službi posebno izkazali in ako so ocenjeni za po
slednja 3 leta kot >odlični«. 

(') Monopolskim uradnikom pomožnih in glavnih 
skupin II. kategorije, ki dosežejo v času svoje službe 
potrebno fakultetno izobrazbo in opravijo državni stro
kovni izpit, določen za I. kategorijo, se prizna pri pre
vedbi v I. kategorijo tista pomožna, oziroma glavna sku
pina I. kategorije, ki je po položajni plači neposredno 
višja od skupine, iz katere se prevedejo, od dotedanje 
službe pa se računa v službo v I. kategoriji samo tisti 
čas, ki se zahteva za dosego skupine, v katero se pre
vedejo. 

П. Doklađe na službo. 

§v 
Monopolski uradniki prejemajo doklado na službo, 

in sicer: 
v I. kategoriji: 

T h skupini 3.500— 
v 2a. „ 3.100— 
v 2. „ 2.700— 
v Sa. „ 2.120— 
v 3. „ 1.720— 
V 4a. „ 1.320— 
v i „ 920— 
v 5. „ 920— 
v 6. „ 920— 
v 7. „ 520— 
y 8. „ 520— 
v 9. skupini 200'-*- dinarjev nuđeno; 

v II. kategoriji: 
v 1. skupini 600— 
v 2. '„ 450— 
v 8. skupini *300— dinarjev mesečno. 

§8. 
Doklade na službo (§ 7.) se računajo za pokojnino 

s 50»/f po 20, s 60°/e po 25, s 75%> po 30 in s 100°/o po 
35 letih, ki jih je uradnik efektivno prebil v državni 
službi 

HJ.j0bèa določila. 

§ 9 . 
Razpored uradnikov na posle vrši: v upravi držav

nih monopolov generalni direktor, v podrejenih usta
novah pa njihovi starešine. 

§ l a 

Letna ocena monopolskih uslužbencev se sme gla
siti: >odličen<, >prav dober«, >dober< ali >slab«. Kot 

.odličen se sme oceniti samo uslužbenec, ki se s sposob
nostjo, marljivostjo in uspehom v službi, oziroma stro-
kovno-literarnim delom vidno odlikuje tudi med tistimi 

uradniki, ki imajo oceno >prav dober«. Ocena »odličen« 
velja za uradnike samo tedaj, ako jo potrdi minister za 
finance po predlogu strokovnega sveta pri ministrstvu 
za finance, v katerega vstopi za te primere tudi gene
ralni direktor, ter na osnovi izčrpno obrazloženih poro
čil, ki jih predloži komisija za oceno. 

IV. Odgovornost. 

§ 11. 
Za monopolske uslužbence veljajo glede odgovorno»ti 

predpisi zakona o organizaciji finančne uprave (oddelek 
VI., odgovornost) s temi izpremembami: 

(x) Disciplinsko sodišče pri finančnih direkcijah je 
pristojno za sojenje disciplinskih prestopkov vseh mono-
poljskih uslužbencev v monopolskih ustanovah na pod
ročju dotične finančne direkcije, izvzemši monopolske 
konceptne uradnike. Za sojenje disciplinskih prestopkov 
monopolskih konceptnih uradnikov, kakor tudi usluž
bencev na delu v upravi državnih monopolov je pristojno 
disciplinsko sodišče pri ministrstvu za finance. 

(*) Za disciplinski postopek monopolskih uslužben-, 
cev v pokoju, kolikor v zmislu točke 1. tega paragrafa 
kot bivši uslužbenci uprave državnih monopolov ne spa
dajo pod oblast disciplinskega sodišča pri ministrstvu, 
za finance kot disciplinskega sodišča prve stopnje, je 
pristojno disciplinsko sodišče pri finančni direkciji v 
kraju, njihovega stalnega bivališča; ako živijo stalno v-
inozemstvu, pa disciplinsko sodišče finančne direkcije: 
tistega kraja, v katerem so nazadnje služili. 

(8) V disciplinska sodišča pri finančnih direkcijah, 
in pri ministrstvu za finance (§ 63. zakona o organiza
ciji finančne uprave) vstopi, kadar rešujejo in razsojajo: 
disciplinske prestopke monopolskih uslužbencev (upoko-* 
jencev) kot sodnik namesto najmlajšega sodnika iz re
sora ministrstva za finance po činu najstarejši izmed 
tistih monopolskih uradnikov odgovarjajoče kategorije 
iz področja dotične finančne direkcije, oziroma uprave 
državnih monopolov, katere je določil minister za finan
ce na predlog generalnega direktorja za disciplinske sod
nike. Ako je' zadržan . (§ 66. o organizaciji finančne 
uprave), pride na njegovo mesto po činu najstarejši 
izmed teh uradnikov. 

V. Prehodne narsdbe. 

. § 12. 
C) Ko stopi ta zakon v veljavo, se more generalni 

direktor uprave državnih monopolov pomakniti v prvo 
Skupino, pomočniki generalnega direktorja pa v 3a. sku
pino brez ozira na čas, ki so ga prebili v dotedanji 
skupini. 

(*) Monopolski koncepthi uradniki, ki se na dan, ko 
stopi ta zakon v veljavo, zatečejo v tretji skupini I. ka-; 
tegorije, se morejo pomakniti v 3.a skupino tudi brez, 
ozira na čas, prebit v tej skupini, ako imajo 20 let efek
tivne državne službe in fakultetno izobrazbo z opravlje
nim diplomskim izpitom; istptako se morejo monopolski-
konceptni uradniki, ki se na dan, ko stopi ta zakon' 
v veljavo, zatečejo v 4. skupini I. kategorije, tudi brez-
pzira na čas, prebit v tej skupini, pomakniti iz 4. sku-, 
pine v 4a. skupino, ako imajo 20 let efektivne državne; 
službe in fakultetno izobrazbo z opravljenim diplom
skim izDitom, ,.» 



— 617 -

(') Monopolski uradniki, ki se na dan, ko stopi ta 
zakon v veljavo, zatečejo v 1. kategoriji, za katero ni
majo šolske izobrazbe, obdrže skupino in kategorijo. 
Ako se zatečejo v. šesti ali peti skupini, morejo redno 
napredovati do vštete četrte skupine, ko dovršijo 6 let 
v šesti, oziroma v peti skupini. 

§13. 

(*) Monopolskim konceptnim uradnikom, ki se zate
čejo na dan, ko stopi ta zakon v veljavo, v I. kategoriji, 
se prizna čas, efektivno prebit v katerikoli državni služ
bi tudi pred opravljenim diplomskim izpitom, za * čas, 
prebit v službi I. kategorije. 

(2) Monopolskim uradnikom, -ki se zatečejo na dan, 
ko stopi ta zakon v veljavo, v II. kategoriji z že oprav
ljenim diplomskim izpitom na kaki fakulteti ali visoki 
šoli, kateri je priznan čin fakultete, se prizna tudi do
tedanja in daljnja služba do prevedbe v I. kategorijo za 
službo I. kategorije, ako v roku 30 dni potem, ko je 
stopil ta zakon v "veljavo, vložijo pismeno prošnjo za 
prevedbo v I. kategorijo in akò v roku leta dni potem, 
ko je stopil ta zakon v veljavo, opravijo strokovni izpit 
ki je predpisan za to stroko monopolske službe, ozi
roma dopolnitev k temu izpitu. V nasprotnem primeru 
se morejo prevesti v i . kategorijo samo kot pripravniki; 

(s) Oblastni monopolski inšpektorji s fakultetno iz
obrazbo, kakor tudi pravni referent uprave državnih 
monopolov se morejo prevesti v tretjo skupino 1. katego
rije, ako imajo na dan; ko stopi ta zakon v veljavo, naj
manj 20 let efektivne državne službe. 

(*) Inšpektorji uprave državnih monopolov pri to
bačnih tvornicah, ki so dne l'.; septembra 1923. imeli 
plačo Din 5.500'— in efektivnih 25 let državne službe, 
se morejo prevesti v četrto skupino L kategorije s tem, 
da1 ne morejo dalje napredovatt 

•"'. § l 4 - ' : ' : ; . " ' 

(l) Vsa disciplinsko-kazniva dejanja, storjena pri 
razglasitvi tega zakona, se sodijo po kazenskih določilih 
dosedanjih disciplinskih predpisov, kolikor kazenska do
ločila .zakona p organizaciji finančne uprave niso milejša, 

(8) Glede pristojnosti, in postopka disciplinskih so-: 
dišč se uporabljajo takoj določila zakona,o organizaciji 
finančne uprave tudi na tiste primere, ki so že v teku. 
razen tistih,, ki so v prvi stopnji Že razsojeni. 

§ 15. 
(*) Monopolski uradnik, kateremu se, ko stopi ta 

zakon v veljavo, s terti zakonom: -
1. ne ukinja položaj niti še menja naziv, obdrži 

svoj položaj in naziv; " "'• 
2. ukine. položaj in menja naziv, obdrži skupino in 

dobi ' ustrezajoči naziv; 
'S. menja naziv, pa né ukinja položaj, se prevede na 

naziv, ki ustreza temu položaju in skupini. 
(*) Prevedbo uradnikov po prednjem odstavku izvrši 

v upravi državnih monopolov-in v podrejenih jej usta
novah generalni direktor uprave državnih monopolov: 

VL Sklepna določila. 

7 (*) Prejemki po tem zakonu začno teči od dne 
t aprila 1930, 

(2) Povečani prejemki po tem zakonu se'izplačujejo 
na račun prihrankov v vseh kreditih, odobrenih po pro-! 
računu državnih izdatkov samostalne uprave državnih 
monopolov za proračunsko leto 1930/31. 

§1 7- ;: '..' :'T:" ; ^ " 
Ta zakon dobi obvezno moč na dan razglasitve *'• 

>Službenih novinahc - ,, . 

Na Bledu, dne 30. avgusta 1930. 

Minister za finance: 
Dr. S. Šverljuga s. r. •' 

Videl 
in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
Dr. M. Srškić s. r. 

Aleksander s. r. 
Predsednik 

ministrskega sveta, 
minister ' 

za notranje posle, 
častni adjutant ; 
Nj. Vel. kralja, 

, divizijski general 
Peter Živković s. r. 

199. 

Zakon 
o otvoritvi učiteljišča v, Kastvn. 

Mi . " 
ALEKSANDER I. ' 

po milosti božji in narodni yolji kralj Jugoslavije, 
smo na predlog Našega ministra za prosveto ter na 
osnovi §§ 7. in 9. zakona o učiteljiščih z dnë 27. sep
tembra 1929. in v soglasju s predsednikom ministrskega 
sveta odločili in odločamo: ; 

Da se v Kastvu otvori učiteljišče. ' 
Naš minister za prósveto naj izvrši ta*ukè*. 

V Beogradu, dne 1. septembra 1930. 

Aleksander s. r 

Minister za prosveto: 
Bož. Ž. Maksimovié s. r. 

Uredbe osrednje vIaĆ3. 

200. 

Ла podstavi § 451. zaKonlka o sodnem kazenskem 
postopku, § 25. zakona z dne 16. februarja 1929, s kate
rim se uveljavljajo in uvajajo kazenski zakonik, zakon 
o sodnem kazenskem postopku in zakon o rustanavijanju 
in delovanju državnih' zavodov za vzgajanje: iii poboljša 

. * >Službene nóvine kraljevine' Jugoslavije« z * dne 
1, oktobra 19304 Št 224/LXXVIII/477^ ' r. 



— 518 — 

•anje otrok in mlajših maloletnikov, predpisuje minister 
pravde v sporazumu z ministrom za prosveto: 

Uredbo 
o načinu vzgajanja v zavodih za vzgajanje 

otrok in mlajših maloletnikov.* 

L 

Obča določila. 

CLL 
Zavodi, v katerih se vrši prisilno vzgajanje otrok 

im mlajših maloletnikov, so ali zasebni ali državni ali 
drugi javni (občinski, oblastni itd.) zavodi, kolikor ne 
predpisuje zakon, da se mora vršiti to vzgajanje samo v 
državnih zavodih. (§ 446., odstavek L, in 452. z. o. k. pr.) 

Čl 2. 

Namen zavodov za vzgajanje otrok m mlajših malo
letnikov je e poukom in vzgajanjem izobraziti svoje go
jence, da postanejo koristni člani človeške družbe. 

ČL3. 
Izobraževanje je obče in profesionalno. 

Čl. 4 
enaki Občo izobrazbo dobijo vsi gojenci zavoda v 

meri in to izobraževanje mora biti: 
1. v e r s k o , — s poučevanjem v nauku o veri; 
2. m o r a l n o — s poučevanjem o osnovnih pojmih 

o moralnih načelih in državljanskih dolžnostih nasproti 
eebi, rodbini, družbi, domovini - državi in narodni skup
nosti; 

3. i n t e l e k t u a l n o — s poučevanjem v elemen
tarnih naukih v tisti meri, v kateri je to potrebno po
vprečnemu dnžavljanu središča, v katerem more gojenec 
živeti in delati po izstopu iz zavoda; 

4. f i z i č n o — z razvijanjem in jačenjem telesa, 
čuvanjem in krepljenjem zdravja; 

5. e s t e t s k o — z negovanjem" veščin in umetnosti. 

Člen 5. 
Profesionalno izobraževanje se mora prilagoditi spo

sobnostim vsakega gojenca, da bi mogel od tega poklica 
v prostosti samostalno živeti. 

II 

Sole v zavodih i& vzgajanje. 

Člen 6. 
Vsi gojenci morajo v zavodu dobiti redno osnovno 

izobrazbo, po možnosti pa tudi srednjo občo izobrazbo, 
kakor tudi strokovno obrtno ali poljedelsko izobrazbo. 
V ta namen se v vsakem zavodu za vzgajanje otrok in 
mlajših maloletnikov ustanovi: n a r o d n a , s r e d n j a , 
o b r t n a i n p o l j e d e l s k a š o l a . 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
10. maja 1930., št. 105/XXXIX/216, 

A. Osnovne in višje narodne Sole. 

Člen 7 
Ker prihajajo v zavod večinoma ' gojenci z nekoliko 

dovršenimi razredi osnovne šole in ker so tisti, ki pridejo 
brez šole, po letih rasti zadosti razviti tako duševno, ka
kor tudi fizično, se mora redno učnje v osnovni šoli v 
zavodu urediti tako, da se v enem letu obdela skrajšano 
gradivo iz dveh razredov osnovne šole. 

Člen 8. 
Skrajšam učni načrt in program za osnovne in višje 

narodne šole v zavodu izdela uprava vsakega zavoda, 
odobrava pa jih ministrstvo za prosveto, oddelek za 
osnovni pouk. 

Člen 9. 

Izpiti v osnovnih in višjih narodnih šolah v zavodu 
ß»e opravljajo po pravilih, ki se predpišejo naknadno. 

Člen 10 

Vsem gojencem, ki dovrše v zavodu osnovno ali viš
jo narodno šolo, se izda o tem predpisano izpričevalo. 
Izpričevalo izdajajo uprave zavodov na koncu šolsikega 
leta. 

8. Srednje Šole. 

Člen 11. 
Ako bi bili v zavodih z večjim številom gojencev 

tudi taki, ki bi mogli študirati srednjo šolo ali kako dru
go strokovno (umetniško, slikarsko, glasbeno itd.) šolo, se 
pošiljajo taki gojenci v ustrezajoče šolo v istem 'kraju, v 
kateri se bodo učili, in ž njimi se postopa kakor ž vsemi 
drugimi učenci te šole. Uprava dotične šole mora v vsa
kem primeru sprejeti take gojence. 

Člen Vi 

Ako bi bilo v kakem zavodu več takih gojencev ki 
bi mogli • posečati srednjo ali kako drugo strokovno šolo, 
v tem kraju pa bi ne bilo takih šol, ali ako bi bilo z ozi-
rom na red in disciplino pripravnejše, da se ti gojenci 
ne odstranjujejo iz zavodove zgradbe, se smejo ustano
viti posamezni razredi srednje ali kake-druge strokovne 
šole tudi v zavodu samem. 

Člen 13. 
Ako bi bilo.v kakem zavodu majhno število gojen

cev, ki bi mogli posečati srednjo ali kako drugo stro
kovno šolo, v kraju zavoda pa bi ne bilo takih šol, tedaj 
se vsi ti gojenci premestijo v kak drug zavod, v čigar 
kraju so take šole, ali v zavod, ki ima svoje srednje in 
strokovne šole. . 

Odločbo o premeščanju gojencev iz enega zavoda v 
drugega izda ministrstvo pravde na predlog uprave do-
tičnega zavoda. 

C. Obrtne Sole. 

Člen 14 
Vsi gojenci, ki se učijo obrti, morajo'Hodili'tudi t 

občo obrtno šolo» ki je v zavodu samem. • 

•M 
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Člen 15. 

Učni načrt, program dela in ustrojstvo tako strokov
nih kakor tudi občih obrtnih šol v zavodu je enak, kakor 
v državnih obrtnih šolah iste vrste. 

Člen 16. 

Obrtne šole v zavodih stoje pod nadzorstvom mini
strstva za trgovino in industrijo, oziroma banske uprave. 

Cleo 17. 
Strokovno osebje za vse obrtne šole postavlja mini

strstvo za trgovino in industrijo, oziroma banaka uprava. 

J. Poljedelske šole. 

. 'Sien 18. 

V zavodih, v katerih se bo pretežno negovalo po
ljedelstvo, se osnuje p o l j e d e l s k a š o l a s progra
mom in ustrojstvom, ki odgovarja nižjim poljedelskim 
šolam. v 

Člen 19. 

Pouk v .poljedelskih šolah izvaja poljedelsko stro
kovno osebje, ki ga v ta namen postavlja ministrstvo za 
•»nliedelstvo na predlog ministra pravde. 

Člen 20. 
Za tiste gojence, ki bi ne imeli pogojev za posečanje 

poljedelskih šol, se ustanove: 
1. o b o i t e č a j i za dosego pctrebnega znanja in 

praktičnega umevanja o poljedelstvu, živinoreji, sadjar
stvu, vinogradarstvu, vrtnarstvu^ čebelarstvu itd., kakor 
tudi potrebnega poznavanja glavnih obrti industrijskih 
poslov, ki gredo neločljivo, z obdelovanjem poljedelstva; 

2. s p e c i a l n i t e č a j i za izpopolnjevanje v po
sameznih poljedelskih stroka, kakor tudi v sodobnem 
poznavanju, odgajanju in eksploatiranju živinoreje itd. 

D. Knjižnice in čitalnice. 

Člen 21. 

V vsakem vzgojevalnem zavodu se osnuje knjižnica 
In- čitalnica za gojence in strokovno osebje. 

Člen 22. 

Knjižnice in čitalnice morajo biti opremljene z znan
stvenimi knjigami in časopisi, ki so potrebni zavodu in 
strokovnemu osebju za pravilno izvajanje učnega načrta, 
potem pa s knjigami poučnega, moralnega in zabavnega 
značaja in s knjigami za otroke in mladino. 

Člen 23. 

Knjige za knjižnice in čitalnice nabavlja upravnik 
zavoda po predhodnem sporazumu s strokovnim osebjem 
zavoda. 

E. Otroška bioskopsba gledališča. 

Člen 24. 

Poleg strokovnih učil: fizičnih, kemijskih, zooloških 
in drugih laboratorijev in kabinetov ee mora v vsakem 

zavodu za vzgajanje in poboljševanje maloletnikov uv> 
sti tudi otroško bioskopsko gledališče, ki služi izvajanju 
nazornega pouka. 

F. Шпа metoda. 

Člen 25. 

Učna metoda.za tečaje in šole, kakor tudi predmeti, 
ki se predavajo, se morajo urediti zmislu primerno in 
razumno tako, da se od zaostale, neposlušne in k pre
stopkom nagnjene mladine dobijo poslovno in pravno 
sposobni državljani, ki bodo na korist sebi in družbi. 

Člen 26. '' 

Za čim pravilnejše izvajanje učnega načrta in dosego 
čim boljšega uspeha v delu za vzgajanje otrok in mlajših 
maloletnikov se ustanove v vsakemu zavodu oddelki: 
1. za otroke, ki so zaostali zaradi nepravilnega pedago
škega postopanja na domu; 2. za slaboumne otroke; 3. 
za otroke z organskimi napakami in nedostatki; 4. za ne-, 
poslušne in nedisciplinirane otroke in 5. za normalno 
razvite in vzgojene otroke. 

Člen 27. 

Klasifikacijo gojencev po njinovih individualnih last
nostih vrši upravnik zavoda v sporazumu s strokovnim 
osebjem po predhodnem in vsestranskem preizkušanju, 
izvršenem v tem pravcu in v ta namen. 

III. 

Redna zaposlitev. 

Člen 28. 
Nobeden gojenec ne sme ostati brez zaposlitve niti 

en trenotek. Zato se mora organizacija celokupnega 
dela urediti tako, da se vsakemu gojencu zagotovi redna 
zaposlitev in da se ves njegov svobodni čas izpolni z 
zabavnim, poučnim in koristnim delom. 

IV. 

Stalno nadzorstvo. 

Člen 29. . 

Nadzorstvo nad gojenci in celokupnim njihovim de
lom in razvojem mora biti stalno in sistematsko organi
zirano tako, da niti en gojenec ni pripuščen samemu 
sebi niti za trenotek. 

Strokovno osebje. 

Člen 30. 

Vzgojitelji in celokupno drugo strokovno osebje se 
mora odlikovati tako po svoji strokovni izbrazbi, prak
tičnem znanju, vzgojevatoi spretnosti in moralnih kvali
fikacijah, kakor tudi po svoji dokazani ljubezni in zani
manju za vzgojevanje otrok in mladine. 
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Razen tega ne sme niti eden vzgojitelj imeti nikakih 
telesnih napak in nedostabkov, temveč mora biti tako 
razvit, da tudi s svojo zunanjostjo vliva gojencem zaupa
nje in spoštovanje. 

Člen 31. 

Vzgojitelje, učitelje in celokupno drugo strokovno 
osebje voli z natečajem nadzorno-posvetovalni odbor, ozi
roma uprava dotičnega zavoda in predlaga ministrstvu 
pravde, ministrstvo pravde pa predlaga tistemu ministr
stvu, v čigar resoru je izvoljeni učitelj, da se odredi na 
delo v zavodu. 

Razpis za natečaj izdaja tisto ministrstvo, v čigar re
soru je strokovno osebje, ki se mora izbrati. Po dovrš?-
nem natečaju se dostavijo prijave vseh kandidatov dotič
nomu zavodu v nadaljnje poslovanje. 

^len 32. 

.Izvoljene učitelje prevede ministrstvo za prosveto 
(poljedelstvo, trgovino in industrijo) na delo v dotični 
zavod toda obdrži jih še nadalje na breme svojega pro
računa. 

Strokovno nadzorstvo, ocenjevanjej kakor tudi vse 
napredovanje učnega osebja v vseh zavodnih šolah vrši 
tisto ministrstvo, ki je to osebje poslalo na delo v dotično 
zavodnb šolo. 

Člen 33. 

Ministrstvo za prosveto je zavezano v zmislu predpi
sov občega pravilnika o uporabi zakona o narodnih šo
lah dodeljevati na delo v zavodih toliko število učiteljev 
in vzgojiteljev, kolikor je potrebno .za pravilno in uspešno 
izvajanje učnega načrta in vzgojevanja defektnih otrok. 

Člen 34. 

Kadar iz kateregakoli razloga prestane potreba za 
službovanje kateregakoli uslužbenca v zavodu^ se tak 
uslužbenec z odločbo ministrstva pravde ter na predlog 
nadzorno-posvetovalnega odbora ali uprave dotičnega za
voda da na razpolaganje njegovemu ministrstvu in na 
njegovo mesto se izvoli z natečajem drug uslužbenec. V 
primeru nujne potrebe sme uprava zavoda take uslužben
ce takoj suspendirati od dolžnosti, ne da bi čakala na 
odobrenje ministrstva pravde. 

Člen 35. 

Hospitiranje, ki ga določa člen 18. uredbe o ustanav
ljanju in delovanju državnih zavodov za vzgajanje in 
poboljševanje otrok in mlajših maloletnikov z dne 18. 
februarja 1930., se smatra za specialni tečaj za izobrazbo 
učiteljev za delo z defektnimi otroci, ki so poslani na 
prisilno vzgojevanje kot moralno propali otroci (čl. 180. 
zakona o narodnih šolah ž dne 5. decembra 1929.). 

. Člen 36. 

Vsi učitelji in upravniki zavodov za vzgajanje in po
boljševanje maloletnikov uživajo ugodnosti, določene v 
členu 7., odstavek II., zakona o civilnih uradnikih in 
ostalih uslužbencih. 

Razen tega dobiva vse'osebje zarode za vagajange in 
poboljševanje maloletnikov, ki je neprekinjeno zaposleno 
v zavoduj brezplačno hrano za sebe in svojo rodbino, e 

katero se ra-zumeva zakonita žena in otroci, in sicer v 
v višini s.tabelo predpisanega pravilnika hrane za go
jence. 

VI. 

Disciplinsko-vzgojni ukrepi. 

ölen 37. 

V primerih, kadar se gojenec pokaže neposlušnega 
ali kadar se nedostojno vede ali kadar dela nered ali 
kadar se pokaže nemarnega in zanikrnega v izvrševanju 
svojega poziva ali kadar se začne v njem kazati lenoba in 
sirovost, skuša neposredni starešina in vzgojevalno oseb
je, da se s primernim načinom v obliki opomina in po
uka taki pojavi preprečijo in s časom izkoreninijo. Ako bi 
pri tem opomin in pouk ne zadostovala, se uporabijo tudi 
strožji disciplinsko-vzgojni ukrepi. 

Člen 38. 

Pri določevanju disciplinsko-vzgojnih ukrepov je tre
ba gledati nato, da se odredi tisti ukrep, ki je za dani 
primer najprikladnejši in najprimernejši, da gojenca od
vrne od nadaljnjega vršenja takih in sličnih prestopkov. ; 

Razen tega je treba imeti vedno pred očmi individualne 
lastnosti gojenca, proti kateremu se odreja disciplinsko-
vzgojni ukrep. Stroge ukrepe je treba uporabljati samo' 
tedaj, kadar so blažji ukrepi ostali brez stvarnega učinka. 

Člen 39 

Disciplinsko-vzgojne ukrepe odredi upravnik zavoda 
v sporazumu z vzgojevalno-strokovnim osebjem. Preme-: 
stitev v sMčen zavod odobri ministrstvo pravde. 

VII. 

Sklepno določilo. 

Člen 40. 

Čas najmanj dveh let, prebit na praktičnem delu v 
zavodih za vzgajanje in poboljševanje maloletnikov, se 
računa sedanjim upravnikom in učiteljem za dovršen te^ 
čaj, ki ga določa člen 35. te uredbe. Zato uživajo tudi oni 
ugodnost, ki jo določa člen 7., odstavek II., zakona o ci
vilnih uradnikih in drugih uslužbencih, in to pocenil od 
dne 1. maja 1930. 

• . Člen, 41. 

Ta uredba stopi v veljavo in dobi obvezno moč od 
dne razglasitve v >Službenih novinahx in od' tega dne 
prestanejo vsi prejšnji predpisi, ki bi nasprotovali nje
nim predpisom. 

V B e o g r a d u , dne 24. aprila 1930. St, 39330. 
Minister pravdef 
Dr. M. SrSkié s. r. 

Minister za prosveto:. 
B. Maksimovié e. r. 

»*••• 
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201. 
Ker je pri Pokojninskem zavodu za nameščence v 

Ljubljani v mesecu decembru 1929. znašal povprečni 
znesek zavarovalnih prejemkov 21.232-— Din, določam 
na podstavi pooblastila člena 4. zakona o pokojninskem 
zavarovanju nameščencev z dne 12. maja 1922. (»Služ
bene novine« št. 125/1922 — Uradni list z dne 26. junija 
1922., št. 190/68) za pokojninsko zavarovanje nameščen
cev, počenši od 1.. oktobra 1930., plačilne razrede po tej 
naredbi in odrejam, da se morajo začasne odredbe §§ 3., 
8. in 33. tega zakona glasiti, kakor sledi: 

Naredba 
ministra za socialno politiko in narodno 
zdravje, s katero se izpreminjajo plačilni 
razredi za pokojninsko zavarovanje na,-

meščencev.* 
Člen 1. 

Plačilni,razredi po drugem odstavku § 3. zakona so 
naslednji: ' 

Člen 4. 
V § 33. zakona določene premije znaSajo: 

Plačilni 
razred 

• ч ' - 1 

' . • •; I ., 

II 
ur • I V 

' v VI 
VII 
VIII 
IX 

. • . X ; ' • 
XI 
XII 
XIII 
XIV 

Znesek letnih prejemkov kot merilo 
za določanje plačilnih rairedoT 

Od dlnar|ev 

. 150—, 
' 6.001— 

8.641— 
12.001- -
17.231— 
20.401.— 
27.001— 
30.001— 
33.001— 

•; 36.001'—, • 
.89.001-—. , 
42.001 v - ' " " 
48.001— 
54.001— 

Do dinarjev 

6.000- -
8.640— 

12.000—-
• 17.230— 

20 400— 
27.000— 
80.000— 
38.000— 
36.000— 

; 39.000-— 
.. 42.000— 

" 48.000— 
64.000- -

in več 

Znesek zavarovanih 
letnih prejemkov 

Dinarjev 

. 5.400— -
7.200— 

10.800— 
14.400— 
16.200— 
18.000— 
21.000— 
24.000— 
27.000— 
30.000— 
33.000— 
36.000— 
39.000— 
42.000-— 

V pla
čilnem 

razredu 

I 
П 
m .IV . 
v VI 

VÌI 
VIII 
IX 
X 
XI 
ХП 

ХТТТ 

xtv 

Delna osnovno 
renia po 60 me

secih letno ' 

Din 

1.080.— 
1.440— 
2.160— 
2.880--, -
3.240— 
3.600:— 
4.20T— 
4.800- -
5-400— 
6.000— 
6.60Ó-- Л 

' 7-200— 
7.800— 
8.400-— 

Celotna 
osnovna, renio 
pO 120 mesecih 

' letno 

Din 

1.620— 
2.160— 
3.240— 
4.320— 

: 4.860— 
' 5.400--. 
6.300-— 
7.200— 
8.100-— 
9.000- -

" 9.900— 
10.800— 
11.700— 
18600— 

Letni povliek 
po 120 me
secih letno 

Din ; 

8 1 — 
' 108 — 

162' -
. 216— 

243--
270--: 
316— 
860-— 
405— 

. 450— 
495-— 
640-— 
685--
630— 

NaJvtiJI znesek 
Invalidske 
rente po 
40 letih 

Din 

'4.050-— 
Б.400-— 
8.100— 

10.800--
12.160-— 
13.500 — 
15-750— 
18-000-— 
20.250 — 
22.600-— 
24.750-— 
27.000— 
29-260— 
31.500*— 

• , V tretjem odstavku § 8 . zakona omenjeni znesek 
K 6.000-— se zvišuje za prispevke, ki jih je treba plače
vati po Ì. septembra 1930., na Din 14.000—. \ 

Člen, 3.; 
V § 8. zakona omenjene rente se določajo tako-le: 

— v " ^ > " — " ^ 1 ~ * ~ ~ Ч ™ ш ™ " ^ Н | ~ ' — * " • * " 

V plačilnem 
razreda 

I 
U 
III 
IV 
V 

VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

I Yin 
1 XIV 

Mesečno 

Din 

5 4 — 
72— 

108— 
• 144,— 

162— 
180— 
210-— 
240'— 
270— 
300— 
330-— 

• 360-— 
390— 
420-— 

Ud tega odpade mesečno na 

delodajalca 

D n 

54'— ' 
•72— 
96— 

114 '-
123— 
130--
140— 
150-— 
160-— 

. . 170— 
180*— 
190-— 
200-— 
210-— 

nameščenca 

Din 

_~ •—. 
—•— 

, 12— 
30--
39--
60--
70-— 
90-— 

110— 
130— 
160-— 
170--
190-— 
210*— 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 
1. oktobra ШО^ gtž 224^LXXVIII/485S 

Člen 5. 

Ta naredba stopi v veljavo dne 1. oktobra 1930. 
Beograd, dne 22. septembra 1930., St. št. 23.648. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje: 
Nikola Freka s. r. 

202. 

Naredba 
D zaščiti vinskih proizvodov po izvoru 

iz Francije.* 
Ker je francoska vlada notificirala naši vladi v zmi-

slu člena 15. konvencije o trgovini in plovitvi, sklenjene 
med kraljevino Jugoslavijo in Francijo dne 30. janu
arja 1929. in uzakonjene z zakonom z dne 15. maja 1929., 
svoje geografske nazive izvora vinskih proizvodov, ki 
uživajo na francoskem ozemlju zaščito, in sicer na osnovi 
člena 9., drugi odstavek zakona o pobijanju nelojalne 
konkurence z dne 4. aprila 1930., s katerim se določa, 
da se morejo inozemski nazivi krajin zaščititi z naredbo 
pristojnega ministra v primeru reciprocitete ter z ozi-
rom na omenjeni člen 15. konvencije, s katerim sta se 
obe državi pogodnici vzajemno zavezali zaščititi na svo
jih ozemljih nazive krajin druge stranke pogodnice, ako 
jih je zaščitila ona, ter sporazumno z ministrom za 
poljedelstvo 

predpisujem: 
da počenši od dne 15. novembra 1930. vsi nazivi 

krajin, našteti v notificiranem seznamku francoske 
vlade, ki se nižje objavlja kot dodatek I. k tej naredbi, 
uživajo zakonito zaščito na našem ozemlju v duhu ome
njenega zakona o nelojalni konkurenci, kolikor se tiče 
obeleževanja izvora vinskih proizvodov. 

Po tem smejo v bodoče vsi vinski proizvodi, ki se 
puščajo v promet in prodajo, biti obeleženi e kakim iz-

* >Službene novine kraljevine Jugoslaviiec z dne 
4 8.. oktobra 1930„ št. 2307LXXX.V4954 
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med notificiramh" nazivov krajin francoskega ozemlja sa
mo tedaj, ako so ti proizvodi po izvoru v resnici iz ozna
čenega kraja. 

Vsi vinski proizvodi, neupravičeno opremljeni s 
kakim izmed notificiranih francoskih geografskih nazi
vov, ki so v prometu ali so se dali v prodajo pred raz
glasitvijo te naredbe, se morajo vzeti iz prometa naj
dalj do zgoraj označenega roka, ako se popolnoma ne 
odstrani neupravičena označba izvora. 

Dodatki kakih izrazov k tako zaščitenim geograf
skim nazivom, ki se uporabljajo v trgovini, da bi se 
temu nazivu dal generičen izraz, kakor >žanr«, >tip< 
itd. ali poudarjanje pravega izvora blaga poleg neupra
vičeno uporabljenega geografskega naziva >jugosloven-
s k k itd. so prepovedani v zmislu omenjenega člena 15. 
konvencije v zvezi s § 7. zakona o pobijanju nelojalne 
konkurence. 

Novi nazivi geografskega izvora francoskega ozemlja 
za vinske proizvode, kakor tudi možna izprememba tega 
že notificiranega seznamka se bodo objavljali s poseb
nimi naredbami. 

У Beogradu, dne 26. septembra 1930. Pr. št. 1458. 

Minister za trgovino in industrijo: 
Juraj Demetrović s. г. 

DODATEK I. 

k naredbi ministra za trgovino in industrijo z dne 
26. septembra 1930., Pr. štev. 1458, izdani sporazumno 

z ministrom za poljedelstvo. 
oeznamek geografskih nazivov izvora vinskih pro

izvodov iz Francije, ki ga je dostavila francoska vlada 
v zmislu člena 15. konvencije o trgovini in plovitvi s 
Francijo. 

Appellations diverses. 
Bergerac, Champagne, Clair'ette-de-die, Gaillac, Ju-

raçon, Montbazillac, Muscadet de Sèvre et Maine, Musca
det de la Haie (Fouassière), Villaudric. 

Cotes dû Rhône. 

Châteauneuf du Pape, Côte-Rôtie, Hermitage, Tain 
l'Hermitage et Crozes l'Hermitage, St. Péray, Tavel. 

Languedoc et Rousillon. 

Banyuls, Blanquette de Limoux, Corbières, Fron-
tignan, Minervois. 

Région de l'Anjou. 

Anjou-Layon, Anjou-Coteaux de Layon, Anjou-Beau-
lieu, Anjou - Faye, Anjou - St. Lambert du Lattay, Anjou-
Rablay, Anjou-Chanzeaux, Anjou-Thouarée, Anjou-
Copeaux de la Loire, Anjou-Coteaux Ste. Catherine, 
Anjou-Coteaux de Rochefort et du Layon, Anjou-et 
Côtes du Layon, Anjou-Charme, Anjou-Charme-Coteaux 
du Layon, Anjou-Briollay, Arbois (Jura), Arbois-Pupillin 
(Jura), Beaulieu, Beaulieu-Coteaux du Layon, Beaulieu-
sur- Layon, Coteaux de Beaulieu, Coteaux du Layon-
Chaudefonds grand vin d'Anjou, Coteaux de Saumur, 
Coteaux de Bonnzaux, Coteau» du Loir, Coteaux de la 
Sarthe, Côtes du Layon, Crû du Layon, Champigny, 
Epiré, Faye, Grand vin d Anjou-Côtes du Layon, Grand 
d'Anjou, Haut Anjou, Jura, Layon, Ligré, Rablay,-Rive 
gauche du Layon, Saumur, Saint-Barthélémy, Savenniô-
resj Seyssel (Ain)j Thpuarcés 

\»_': 

Tonraine et Orléanaie. 

Bourgueil et Breton de Bourgueil, Chinon et Bre
ton de Chinon, Chouzy, Côtes du Cher, Saint-Nicolas de 
Bourgueil, Sancerre, Touraine, Vins de Sologne, Vouvray 
et Coteaux de Vouvray. 

Région de Bourgogne. 

Aloxe, Arcenant, Auxey, Beaune, Beaujolais, Bour
gogne, Brochon, Chambolle, Chassagne, Chablis et Petit-
Chablis, Chaux, Chenove, Chorey, Cirey-les-Nolay, Com-
blanchien, Concoeur et Corboin, Corgoloin, Cormot, 
Corpeau, Côte maconnaise, Côte chalonnaise, Couchey, 
Daix, Bezize-les-Maranges, Dijon, Echevronne, Echezaux, 
Fixez, Fixin, Flagey-les-Cilly, Eleury,Fontaine-les-Dijon, 
Fussey, Gevrey, Juliénas, Larochepot, Macon, Magny-les-
Villiers, Mandelot, Marsannay-la-Côte, Mavilly, Meloizey, 
Meuilly, Meursault, Moulin-à-Vent, Monthélie, Mèrcurey, 
Montrachet, Moret, Nantoux, Nolay, Nuits et Côte de 
Nuits, Perrigny, Pommard, Prémaux, Prissey, Pomard, 
Pouilly ou Pouilly-Fuissey, Puligny, Santenay, Savigny, 
Serrigny, Saint-Aubin, Saint-Roumain, Santenots, Rully, 
Richebourg, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villers-la-
Faye, Vôsne-Romanée, Vougeot, Volnay. 

Région de Bordeaux. 

Barsac, Blaye, Blayais et Côtes de Blaye, Bourg, 
Côtes de Bourg, Bourgeais, Cubzadais, Entre-Deux-Mers, 
Fronsac, Graves, Haut-Bénauge, Loupiac, Margaux, Mé-
doc, Pauillac, Pomerol, Sauternes, Sainte-Croix-du-Mont, 
Saint-Emilion, Montagne-Sainte-Emilion, Puisseguin, 
Saint-Georges, Sainte-Foy, Saint-Julien, Bordeaux. 

Alsace. 

Alsace (vin .d'), Ammerschwihr, Arrtmerschwihr-
Kaeferkopf, Amersphwihr-Katzelbourg, Ammerschwihr-
Meywihr, Barr, Barr-Gaensbr,Qe,nneJ,.Barr-Côte de l'Egli
se, Barr-Vieille Chapelle, Barr-Weinberg, Barr-Pruegel,; 
Bennwihr, Berheim, Bergheim-Kanzelberg, Colmar, Col-
mar-Hardt, Eguisheim-Pfirsichbergj Eguisheim-Eichberg, 
Fürdenheim, Guebwiller-Scheiwing, Guebwiller-Kessler, 
Guebwiller-Kitterle, Guebwiller-Manberg, Guebwiller-
Zaehring, Ginbrett, Hattstatt, Hattstatt-Elsberg, Hattstatt-
Scherkessel, Hunawihr, Ingersheim, Ingersheim-Kappala, 
Katzenthal, Kaysersberg, Kaysersberg-Château, Kaysers-
berg-Geisbourg, Kientzheim, Kientzheim-Kirrenbourg, 
Kientzheim-Weihbach, Leimbach, Mitterbergheim, Mittel-
bergheim-Pfoeller- Mittelbergheim-Lerchenberg, Mittel-
bergheim-Brandluft, Mittelbergheim-Zotzenberg, Mittel-
bergheim-Hagel, Mittelbergheim-Ritteney, Mittelberg-
heim-For8t, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Niedermorsch-
wihr-Duttenstein, Osenbach, Ribeauvillé, Ribeauvillé-
Geisberg, Riquewihr, Riquewihr-Schoenenbourg, Rique-
wihr-Rosenbourg, Riquewihr-Burgelé, Riquewihr-Sporen, 
Rohrschwihr, Rouf fach, Rouffach-Issenbourg, Sigolsheim, 
Sigolsheim-Schlossberg, St Hippolyte, Soultzmatt, Soultz-
matt-Zinnkoepflé, Thann, Thann-Rangen, Thann-Stauffen, 
Thann-Blosen, ,Thann-Feld, Turckheim, Turckheim-Brand, 
Voegtlinehoffen, Voegtlinshoffen-Hatschbourg, Walbach, 
Westhalten, Wettolsheim, Wettolsheim-Steingrübler, Win-
tzenheim, Wintzenheim-Hengst, Wintzenheim-Schofflit, 
Wihr-au-Val-Stecklitt, Wintzfelden, Zellenberg, Zellen
berg-Schlossberg, Zimmerbach. 

Eaux de vie de vin. 

Armagnac: Bas Armagnac, Haut Armagnac, Téna-
VQze± Cognac; Grande. Chamgagne огц Fine Champagne, 



— 523 —. 

Petite Champagne, Premiers Bois, Bons bois, Fins bois; 
Eau de vie de l'Hermitage, Eau de vie de Gaugeres, 
Eau de vie de Pomerols. 

Eau de vie de marc de raisin. 

Marc de Bourgogne: Beaujolais, Chablis, Charme 
Charbertin, Clos-Vougeot, Corton, Coulanges, Maçonnais, 
Morgon, Odenas, Saint-Julien, Bantenay, Savigny-les 
Beaune, Vosne-Romahée; Marc des Côtes du Rhône, 
Marc de l'Hermitage, Marc de Touraine, Marc d'Arbois, 
Marc du Jura. 

203. 

Na podstavi § 14. .zakona o zdravstvenih občinah 
z dne 27. februarja 1930. ter v soglasju s predsednikom 
ministrskega sveta (zak. štev. 419 z dne 18. septem
bra 1930.) predpisujem: 

Pravilnik 
o delu občinskih zdravnikov.* 

Člen 1. 
Občinski zdraVjnjk'.nipfЦ v samostalnih in združenih 

zdravstvenih občinah brezplačno zdraviti siromašno 
prebivalstvo pò določilu §, 1,4., točke 1., zakona o zdrav
stvenih občinah. . 

Za. siromašno se smatra vsaka tista oseba, kateri 
izda njena občina potrdilo, da ne more plačati bolniških 
stroškov (pristojbin), po" poslednjem odstavku člena 7. 
zakona 0 bolnicah, ki ni ponïkakem zakonu zavezana 
zavarovanju za primer bolezni ali kake nesreče, niti 
član kakega privatnega udruženja za podpiranje bolni
kov, niti je kdo drugi po zakonu obvezan za njeno vzdr
ževanje! 

Ostalo_ prebivalstvo zdravi občinski zdravnik za na
grado, ki jo predpiše ban po zaslišanju zdravniške zbor
nice in banskégâ sanitetnega sveta. 

Prvo_gomoč v nujnih primerih mora občinski zdrav
nik nuditi povsod in vsakomur, brez ozira na imovin
sko stanje. Za izkazovanje prve pomoči mora biti zdrav
nik opremljen z zadostno količino potrebnih zdravil, 
obvezilnega materiala in zdravniškega orodja (instru
mentov). Zdravnikov izdatek za porabljena zdravila in 
obvezilni material pri izkazovanju prve pomoči povrne 
zdravstvena občina za siromašne osebe. 

Člen 2. 
To dolžnost vrši občinski zdravnik tako v kraju svo

jega stanovanja, kakor tudi v celem svojem področju. 
Zdravnikovo stanovališče naj bo po možnosti v sredini 
samostalne ali na središču združenih zdravstvenih občin. 

Člen 3. 

Občinski zdravnik.mora preprečevati in zatirati na
lezljive bolezni, voditi o njih evidenco in predlagati 
predpisana poročila, ravnaje se pri tem po predpisih 
zakona o zatiranju nalezljivih bolezni in pravilnikov, iz-

' danih na podstavi § 59. istega zakona. 

'•>* >Službene novine kraljevine Juepekgii&c z dne L okto-
tem,», 2ОДДХУ1Ш48А, " • . - . " ' ' . - " " ' . 

Člen 4. 

Dolžnost občinskega zdravnika je, da skrbi za po
speševanje zdravja dojencev in malih otrok v lastni ali 
tuji rodbini ter po zakonitih predpisih o zaščiti otrok. 

Člen 5. 

Občinski zdravnik vrši dolžnost šolskega zdravnika 
v narodnih šolah, ako ni v kraju takega zdravnika, po 
predpisih zakona o narodnih šolah ter po pravilniku o 
dolžnostih šolskih zdravnikov. 

. Člen 6. 

Občinski zdravnik ima svojo ročno lekarno po pred
pisih §§ 8. in 24. zakona o lekarnah in nadzorstvu nad 
prometom z zdravili. 

Člen 7. , 

Na poziv pristojnih oblastev in higienskih ustanov 
mora občinski zdravnik v nujnih razmerah vršiti za
časno zdravstveno službo v vsem področju, predpisano 
za državne zdravnike obče uprave ter po zakonih, ured
bah, pravilnikih in naredbah, ki veljajo za državne 
zdravnike obče uprave. 

Občinski zdravnik vodi redno evidenco o vsem, kar 
mu je dano na dolžnost z državnimi, banovinskimi ali 
občinskimi naredbami. 

V redno dolžnost občinskega zdravnika spada tudi 
skrb za vse zdravstvene razmere v njegovem področju 
ter po zakonitih predpisih. 

Člen 8. 
V. 

Občinski zdravnik mora prosvecevatï naïod v zdrav
stvenem oziru ter po uredbi ministrstva za narodno 
zdravje z dne 3. marca 1928., H. štev. 9865. 

Člen a 

Občinski zdravnik obhodi periodično svoje področje 
in izvrši v posameznih krajih ambulatorne preglede in 
zdravljenje tudi brez posebne naredbe ali poziva. Na 
osnovi proučevanja zdravstvenih razmer v svoji občini 
predloži pristojnemu oblastvu predloge o vsem, kar bi 
moglo ugodno vplivati na zdravje prebivalstva tako gle
de stanovanja, kakor glede prehrane in preskrbe s pitno 
vodo in ostalih potreb. 

Člen i a 

Občinski zdravnik urejuje statistične^ podatke o gi
banju prebivalstva (porokah, rojstvih in umiranju) v 
svoji občini po poročilih, ki jih morajo pristojna obla-
stva pošiljati občini, ter predlaga o tem predpisana po
ročila s potrebnimi predlogi na osnovi pravilnika za 
zbiranje podatkov o gibanju prebivalstva. 

Člen 11. 

t Občinski zdravnik predlaga pristojnemu oblastvu 
predloge o asanacijah in sodeluje sam strokovno pri 
teh delih ter po predpisih zakona o pomoči za asanacijo 
vasi in pravilnika, predpisanega na osnovi tega zakona. 
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Člen 12. 
Oj&uiski zdravnik je stalen član vseh komisij za 

dajanje dovoljenj za postavitev aii prenaredbe posa
meznih zgradb in njihovo uporabo, zlasti za šole in vsa 
druga poslopja, namenjena javnim potrebam. 

Člen 13. 
Občinski zdravnik vodi nadzorstvo nad pokopališči, 

mr^aïmcïinr(Eap"èïami) in ïél3m~mrliskïh pregledni
kov, ako ne vodi tega on sam. On skrbi, da se predpisi, 
kTse nanašajo na pokopavanje in prenose mrličev, točno 
in po predpisu izvršujejo. 

Člen 14. ' 
Občinski zdravnik nadzoruje delo pomožnega osebja 

v občinski zdravstveni službi-. 
V Beogradu, dne 20. septembra 1930., S št. 16.800. 

Minister za socialno politiko in narodno zdravje: 
Nikola Preka s. r. 

204. 

Pravilnik 
o načinu pobiranja in o uporabi pobranih pri
stojbin za preizkušanje in odobravanje zdra

vil in zdravilnih specialitet.* 

Člen 1. 
Po členu 14. pravilnika o zdravilih in zdravilnih 

Bpecialitetah S. štev. 12620/30. je določena pristojbina za 
odobrenje preparatov, in sicer za inozemske 1000 Din, 
zâ domače pa 500 Din. Ta pristojbina se vplačuje s pošt
nim čekom blagajnici stalnega strokovnega sveta za pre
izkušanje zdravil. 

Blagajnica stalnega strokovnega sveta mora pri pošt
ni hranilnici otvoriti tekoči račun. 

Na isti način ter na poziv stalnega strokovnega sveta 
za preizkušanje zdravil mora stranka vplačati znesek 
stroškov za znanstveno in klinično preizkušanje prepara
tov. Višino teh stroškov določi za vsak primer posebej 
stalni strokovni svet po obsegu del, potrebnih za preiz
kušanje preparata. 

Člen 2. 
O vseh prejemkih te vrste mora blagajnica stalnega 

strokovnega sveta voditi redne knjige. 
Blagajnica mora vsak mesec predložiti poročilo seji 

stalnega strokovnega sveta. 
Izplačila more vršiti blagajnica samo na osnovi na

redbe predsednika in tistega Člana sveta, po čigar nalogu 
se opravljajo vsi posli sveta administrativne narave. Ko
likor bi bil ta član sveta izvoljen tudi za predsednika 
sveta, tedaj določi strokovni svet iz svoje sredine le 
enega člana kot naredbodavca za izplačilo poleg pred
sednika. 

Člen 3. 
, O prejemkih in izdatkih predloži blagajnica stalne

mu strokovnemu svetu proračun za trimesečno razdobje, 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« ž 
1. oktobra 1930., š t 224/LXXVÌH/1483, - < -

düe 

v katerega se mora vstaviti" aproksimativna vsota do
hodkov od pristojbin in stroškov kot dohodek, med po
stavkami izdatkov pa določiti: a) za administrativne stro
ške: prejemki osebja, stroški zakupnine uradnih pro
storov, pisarniška oprema, tiskanje potrebnih tiskovin 
in uradnih poročil; b) nagrade članom stalnega strokov
nega sveta; c) stroški za znanstveno in klinično preiz
kušanje preparatov. 

Proračun odobrava minister za socialno politiko in 
narodno zdravje. • 

:' " • Ciën 4. 
Vsi nepotrošeni presežki dohodkov se dajo na raz

polaganje ministrstvu za socialno politiko in narodno 
zdravje zaradi osnovanja in podpiranja ustanov za po
speševanje narodnega zdravja, za nabavo potrebnih sred
stev za zatiranje nalezljivih bolezni, za pokritje stroškov 
za reden pregled lekarenin za propagando in podpira
nje gojenja in zbiranja zdravilnih rastlin. 

Člen 5. • . " \ 

Ta pravilnik se predpisuje na podstavi pooblastila iz 
člena 27. pravilnika o zdravilih in zdravilnih specialite-
tah S. štev. 12620. z dne 5. VI. 1930. ter stopi v veljavo 
z razglasitvijo v. >Službenih novinahc 

V Beogradu, dne 10. septembra 1930., S. št. 19314. 
Minister za socialno politiko 

in narodno zdravje: 
' -Nikola Preka.s. r. 

205. 

Na podstavi odločbe gospoda predsednika ministr
skega sveta z dne 14. maja 1930., Št. 1515, predpisujem 
naslednji 

Praviliiilc 
o uporabi, vzdrževanju in amortizaciji potni
ških avtomobilov pri oddelku za davke in 

finančnih direkcijah.* 

' : • • ' • • " . - ' ' ' ' H ; / - . ' - V ' . • . • • ' ' ; • • ' " • 

(*) Potniški avtomobili se uporabljajo pri finančnih 
direkcijah in oddelku za davke za hitra službena poto
vanja, ki so v zvezi s kontrolo za pravilno, pravočasno 
in dobro odmero davkov kakor tudi s kontrolo pobiranja 
vobče, posebno pa s kontrolo éksekutivnegà pobiranja. 

(3) Avtomobili'se ne smejo uporabljati: 
1. za privatne namene kogarkoli izmed državnih 

uslužbencev; ... . • . . . . . / . 
2. za vožnjo od stanovanja v pisarno in nazaj; 
3. za vožnjo do železniške ali parniške postaje in 

nazaj, pa najsi bo potovanje tudi službeno; 
4. za kontrolo odmere in pobiranja davkov, ki mora 

pri posamezni upravi ali pristojnem oblastvu trajati ves 
dan ali več dni; '; 

5. za kontrolo dela* davčnih /organov zunaj sedeža 
davčnih uprav ; .'.',':'"4..'. .'''•'''''."' 

i,,i.i 

* >Službene novine, kraljevine Jugoslavije« t dne 
13, septembra 1Û30., št, 209£aXXIVp6& . ^ ' 
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6. za službeno delo zunaj pisarne, pa na sedežu pri
stojnega oblastva in slično. 
...,' (8) Za uporabo teh avtomobilov v namene, omenjene 
v prednjem odstavku, se odgovarja disciplinsko in ma-

t terialno po določilih § 13. 

§ 2. 

S potniSkim avtomobilom za potrebe oddelka za 
davke in finančne direkcije v Beogradu razpolaga načel
nik oddelka za davke, oziroma njegov namestnik, z avto
mobili pri ostalih finančnih direkcijah pa finančni direk
torji, oziroma njihovi pomočniki. 

• •' ' ' " ' : : •' • ; • § з . 

Pravico do uporabe avtomobila imajo: pomočniki 
ministra za finance; načelnik oddelka za davke; finančni 
direktorji; pomočniki finančnih direktorjev. 

Ostali uradniki oddelka za davke in finančnih direk
cij uporabljajo avtomobil, kadar zahteva to nujna potreba 
službe in jim njihovi starešine odredijo uporabo avto
mobila. Uradniki, ki niso v neposredni zvezi z uprav
ljanjem davkov, ne morejo uporabljati avtomobila. 

§4. ..; 

Minister za finance,; pomočniki ministra za finance, 
načelnik oddelka za davke in drugi uradniki tega oddel
ka smejo, kadar so zaradi inspekcije na ozemlju kake 
finančne direkcije, uporabljati avtomobil dotične direk
cije po pogojih îz tega pravilnika. 

' - :•' ' ;•., ' § 5 . '• 

Avtomobili se morajo uporabljati za, službena poto
vanja v prvi vrsti tedaj, kadar se morajo v enem dnevu 

. pregledati dva ali več uradov. V ostalih primerih in, 
akp to zahteva nujna potreba, se sme avto uporabiti tudi 
tedaj, ako se mora izvršiti pregled kakega urada, pri 
katerem traja üradovähje ves dan ali morda tudi še več, 
toda v tem 'primeril se mora avto vrniti na sedež. ' 

...,,. • : §6-

"V4 odločbi za potovanja se mora vedno označiti, ali 
se bo vršilo potovanje z avtomobilom ves čas ali samo 
za del pota in za kateri del pota. 

. < - : . ; ... •:••...::•• § 7 . . , 

Za službena potovanja z avtomobilom pripada raču-
nopolagačem pravica zaračunavati kilometrino po »Ured
bi o povračilu potnih in selitvenih stroškov civilnih držav
nih uslužbencev«, toda kilometrina se ne izplačuje njim, 
nego se izroča finančni direkciji na korist računu za 
Vzdrževanje avtomobila. 

, ;.. :. ., §8.: 

Finančne direkcije osnujejo glede uporabe avtomo
bila poseben »Račun«. Na strani >prejemkov< se mora 
kot prva postavka vpisati vsota 5.00O— Din, katero 
vzame organ, kateremu je poverjeno upravljanje in čuva
nje avtomobila, na začasno priznanico od krajne davčne 
UpraVe DA M«*!»» foh^frny nH iftlruAhiK«!^ дјдуДгл^- -

§ 9 • 
Iz dobljene vsote 5.000-— Din nabavi odgovorni or

gan za prvi začetek potrebno količino bencina, olja, 
orodja in ostale potrebščine ter vpiše ta izdatek na etrani 
>izdatek< in ga izkaže z rednimi računi. 

§ 10. 
O priliki vsakega potovanja opremi odgovorni organ 

avtomobil z zadostno količino bencina, olja in ostalega. 
Prejem te količine mu potrdi oseba, ki je določena za 
potovanje, o nabavljenih in izdanih količinah omenjenega 
materiala pa vodi odgovorni organ dnevnik, v katerem 
navede točno dan in nabavljeno, količino kakor tudi dan 
in količino izdanega materiala in številko naredbe, po 
.kateri se je potovanje izvršila 

Ako zmanjka na potu bencina ali olja ali ako nastane 
kak pogrešek na avtomobilu, nabavi računopolagač po
trebno količino, pogrešek pa da popraviti iz prejete 
akontacije in tak izdatek izkaže z uradnim računom od 
dobavljača, oziroma osebe, ki je izvršila popravilo. 

§ 12. 
Po izvršenem potovanju predloži računopolagač 

račun o eventualni nabavi bencina, oziroma popravilih, 
načelnik oddelka Za'davke, oziroma finančni direktor pa 
izda izplačilni blagajni nalog, da.se ti izdatki likvidirajo 
na breme odobrene kilometrine, eventualni ostanek kilo
metrine pa da se zaračuna v >Računu< kot prejemek. 

Yes, znesek, ki pripada računopolagaču za kilometri
no, se mora vpisati v »Račun« na strani »prejemek«, 
eventualni izdatki za bencin in popravilo po predloženih' 
računih pa na strani »izdatek«, prejeti računi pa služijo 
kot blagajniški dokumenti. 

Nabavljene količine bencina in olja mora računo
polagač vpisati kot nabavo tudi v dnevnik, potroške pa 
kot izdatek. 

•• § ' 1 3 . ' ' . 

Za pravilno stanje avtomobila morajo skrbeti osebe, 
navedene v § 2. 

Za škode, narejene z neredno uporabo avtomobila ali, 
z nepažnjo, odgovarja poleg disciplinske odgovornosti in 
izvrši popravilo na svoje, stroške oseba, ki je škodo 
povzročila, oziroma oseba, ki je uporabila avtomobil za 
nedovoljeno potovanje. Razen tega mora oseba, ki je 
avtomobil nedovoljeno uporabila, dati državi odškodnino 
za uporabo po predpisih, ki veljajo za avtotakse, ta vsota 
se mora zafačunati v »Račun« kot dohodek na strani 
»prejemek«. 

§ 14. 
Kadar dosežejo prejemki v »Računu« toliko vsoto, da 

znaša saldo 10.000 Di°i s e v r n e vzeta akontacija 5.000-— 
dinarjev fondu dohodkov od eksekutivnih stroškov in 
prodaje uradnih obrazcev. V bodoče se mora, čim pre
seže saldo vsoto 5.000-— Din za vsaj 1-000— Din, dotični 
presežek vložiti pri državni hipotekami banki ali njeni 
podružnici v >fond za vzdrževanje, uporabo in amorti
zacijo avtomobilov<. 

Račun mora pristojna krajevna kontrola vsakega pol 
krfit itfftijdrijAH jn ririnhriti 
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• § 15 
Vsak avtomobil mora biti zavarovan proti nezgodam, 

premija za zavarovanje pa se plačuje iz dohodkov >Ra-
čuna<. 

. § 16. 
Avtomobil se mora namestiti na varnem kraju v 

finančni direkciji sami, oziroma v poslopju ministrstva 
za finance — po možnosti v posebni garaži — za katero 
mora skrbeti odgovorni organ. Ako se tak prostor ne 
bi mogel najti, je treba poskrbeti, da se spravi v 
prostorih kakega drugega državnega poslopja, ako pa 
tudi takega ni, se mora vzeti privatna garaža v najem, 
najemnina za njo pa plačati iz dohodkov >Računac i 

Ključe garaže hranijo organi, omenjeni v § 2. 

§ 17. 
Šoferji se jemljejo iz vrst zvaničnikov finančne kon

trole, ako so taki zvaničniki. V nasprotnem primeru se 
postavljajo za dnevničarje eksekutorje v breme dohodkov 
od eksekutivnih stroškov. Šoferje postavljajo: načelnik 
oddelka za davke, oziroma finančni direktor. 

§ 18. 

Za čas potovanja pripada šoferju samo dnevnica, in 
sicer, ako je šofer zvaničnik finančne kontrole, po pred
pisih, ki veljajo za nje, ako je pa dnevničar eksekutor, 
po uredbi o potnih in selitvenih stroških. Dnevnice se 
izplačujejo iz rednih proračunskih kreditov, ako bi bili 
pa ti krediti izčrpani, iz dohodkov od eksekutivnih 
stroškov. 

§ 19. 
Nabava novih pnevmatik in druga večja popravila, 

.ki nastanejo zaradi redne uporabe avtomobila kot nujna 
posledica trajne uporabe, se izvrše na breme fonda za 
vzdrževanje, uporabo in amortizacijo avtomobila, oziro
ma, ako v njih ni zadosti prihranka, potem iz eksekutiv
nih stroškov 

§*20. 
Kadar postane avtomobil neuporaben, se mora nje

gova vrednost po strokovnjakih oceniti in na javni lici
taciji prodati najboljšemu ponudniku, izkupilo pa izročiti 
>fondu za vzdrževanje, uporabo in amortizacijo avto
mobilov«. Licitacijo kakor tudi prodajo mora predhodno 
odobriti ministrstvo za finance. 

8 21. 
Novi avtomobil se more nabaviti po odobrenju mi

nistra za finance, ako fond razpolaga s potrebno goto
vino, v nasprotnem primeru pa iz fonda dohodkov ekse
kutivnih stroškov z odobrenjem predsednika ministrske
ga sveta. 

§22. 
Ta pravilnik velja od dne razglasitve v >Službenih 

novinah«. 
V B e o g r a d u, dne 18. avgusta 1930. Št. 65285/30. 

Minister za finance: 
Dr. S. Šverljuga s. r. 

S tem pravilnikom se je soglasila tudi glavna kon
trola pod štev. 72887 z dne 15. avgusta 1930. 

Strinjam se s sprednjim pravilnikom in ga odo
bravam. 

V Beogradu, dne 30. avgusta 1930. Zak. štev. 389. 

Predsednik 
ministrskega svete. 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Nj. Vel. kralja, 

divizijski general 
Peter Živković s. r. 

206. 

Dopolnitev 

odločb ministrskega sveta D. R. štev. 42300 z 
dne 17. aprila 1924 in D. R* štev. 107201 z dne 

8. oktobra 1924.* 

Na osnovi členov 1. in 2. zakona o izpremembi zako
nitih določil, s katerimi se predpisuje zaslišanje ali odlo-
čevanje ministrskega sveta, oziroma soglasje finančnega 
odbora narodne skupščine z dne 27. januarja 1929., 
čl. 46. zakona o civilnih uradnikih in ostalih državnih 
uslužbencih z dne .31. julija 1923. in čl. 51. zakona o dra-
ginjskih dokladah civilnih in vojaških državnih usluž
bencev, upokojencev in upokojenk z dne 28. februarja 
1922., je izdal predsednik ministrskega sveta na predlog 
ministra za finance ter po zaslišanju ministra brez port
felja, ministra za gozde in rudnike in ministra pravde 
pod štev. 19400/1. z dne 23. aprila 1930. naslednjo 

odločbo: 
Da se odstavek 2. člena 2. odločbe ministrskega 

sveta o draginjskihdokladah civilnih uradnikov in osta
lih državnih uslužbencev-!). R. štev. 42300 z dne 17. apri
la 1924. in odstavek 2. člena 2. odločbe ministrskega 
sveta o dravinjskih dokladah državnih upokojencev in. 
upokojenk D. R. št. 107201 z dne 8. oktobra 1924.. do
polnjena z odločbo štev. 1747/1. z dne 22. januarja 1930., 
dopolnita in da se glasita: 

>I. Razred: Beograd, Zemun, Ljubljana, Zagreb, 
Sušak, Banjaluka, Split, Sarajevo, Cetinje, Novi Sad, Niš 
in Skoplje. 

Ta dopolnitev velja od dne 1. aprila 1930.< 
Štev. 22229/1.—1930. — Iz obceqa oddelka ministr

stva za finance z dne 28. aprila 1930. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
10. maja 1930., št. 105/XXXIX/253; 

izdaja kraljevsku banska iinrnvn Drnvk«» hannvin»» nlen, nr^rtstavnlli 1n ndenenrtii nr>"1nil< Pohat Robprt . » Ljubljani. 
Tiska in zalaga: Tiskarna >Merkur< т Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michalek i Ljubljani. 



Poitnina platana т gotorini. 

K R A L J E V I N A J U G O S LAVLJA 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

35. kos. V LJUBLJANI, dne 6. novembra 1930. Letnik I. 
V S E B 

207. Zakon o izpremembah in dopolnitvah invalidskega zakona 
•'. dne 4. julija 1929. 

208. Zakon o brezobrestnem posojilu v izdelanem gradbenem 
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Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

«« 
207. 

Mi 

Aleksander L, 
po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za socialno politiko in narodno zdravje ter po zaslišanju 

predsednika Našega ministrskega sveta 

Zakon 
o izpremembah in dopolnitvah invalidskega 
zakona z dne 4. julija 1929. in njega izpre-
memb in dopolnitev z dne 4. decembra 1929.* 

§ i . 
V § 1 . : 
pod točko 2.c) odpadejo vejica in besede: »o katerih 

pa se zanesljivo, ve, da niso niti pobegnili niti sé vdali 
sovražniku«:. 

.- i •• . ;. . § ' 2 . 

V § 4 . : 
kot drugi odstavek se doda nov odstavek: / 
»Za vojnega invalida po odredbah prejšnjega od

stavka se smatra tudi oni vojnik, ki brez lastne krivde 

* »Službeme novine kraljevine ' Jugoslavije« z dne 
1. oktobra 1930., s4. 224/LXXVIII/474. 

popolnoma izgubi vid in .postane slep, toda ob pogoju, da 
to ni posledica kake predvojne bolezni«; 

dosedanji drugi, tretji, odnosno četrti odstavek po
stanejo tretji, četrti, odnosno peti odstavek. 

§ 3. 

Drugi odstavek § 7. se izpremeni in se glasi: 
>Invalidi iz prejšnjega odstavka in vojni invalidi 

katerekoli skupine, ki se brezplačno zdravijo v bolnici 
za duševne : bolezni, prejemajo, dokler so v invalidskem 
domu ali v bolnici, eno tretjino svoje osebne invalidnine, 
ostanek invalidnine z rodbinskimi dokladami — 6e imajo 
do njih pravico — pa prejemajo njih rodbine. Ta ostanek 
invalidnine ne sme biti večji Lo invalidska podpora, do
l ž e n a za rodbine vojnih invalidov IV. skupine.« 

§ 4. 

V § 11. se doda nov tretji odstavek: 
»Vojni invalidi I. skupine imajo pravico do preje

manja invalidnine neglede na njih imovinsko stanje.« 
V zadnjem odstavku se dodasta po besedah: »ob 

pogoju iz prvega« besedi »odnosno tretjega«, po besedi: 
»paragrafa« pa odpade pika in se doda: »odnosno dru
gega odstavka § 99.«. 

§ 5 . 

V prvem odstavku §,12. odpadejo besede: »ki so 
siromašni«, po besedi »vojne« pa odpade pika in se 
doda: »neglede na imovinsko stanje«. 

V tretjem odstavku se zamenjajo besede: »voji i in
validi L, II., m . , IV., V. in VI. skupine« z besedami: 
»vojni invalidi I. skupine^neglede na imovinsko stanje, 
kakor tudi vojni invalidi IL, III., IV., V. in VI. skupine«. 

V petem odstavku odpadejo besede: »aktivni državni 
4ižbi ali«. 
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§ 6 . 

•• V . § 3 2 . : •«' V •.'.- : . .••••.•••• .'. 

vrine še kot tretji nov odstavek: 
'• '. ; »Vdove, ki so in dokler so v aktivni državni ali sa

moupravni službi, ali ki uživajo svojo osebno pokojnino, 
prejemajo u»trezajoco invalidsko podporo.samo za otroke 
neglede na to, da že prejemajo zanje draginjsko doklado, 
če otroci ne uživajo rodbinske pokojnine.« 

-,i>osed№ji Jtretji, četrti,. odnosno peti odstavek po-
.etanejo četrti* peti, odnosno šesti odstavek. 

• - • • " ' • . ' . ' ' • • • • - i '•• ' - '• ' : • • • ' ' • . . ' ' • - • 

§7. 
V § 37.: 

X y prvem odstavku se doda po besedah: »ter nimajo 
lit dokler nimajo drugega polnoletnega sina« besede: 
>sposobnega za hranilca«. 

- Kot drugi se vrine nov odstavek: »Kot. nesposoben 
za' hranilca' se smatra oni polnoletni sin, ki je v svojem 
običajnem poklicu telesno ali duševno stalno nesposoben 
za delo, kar se mora ugotoviti z zdravniško-komisijskim 
pregledom. Kot nesposoben za hranilca se smatra tudi oni 
polnoletni sin, M je osebno vojni invalid L, IL, III. in 
IV. skupine«. , 

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo 
tretji, četrti, odnosno peti odstavek. 

§8. 

V § 42., točka 2., se.doda nov tretji odstavek: 
>Osebe,,ki jam je dovoljeno uživanje invalidskih pre

jemkov r inozemstvu, ne izgube pravice do državne za-
iòUte in pomoči.« 
• l • • • • .. § 9 . 

V § 65. se doda nov zadnji odstavek: 
>Kadar se opazi neenaka uporaba predpisov invalid

ske zakonodaje y posameznih oddelkih višjega invalid
skega sodišča, se skliče na vabilo predsednika kakršne
gakoli oddelka obča seja višjega invalidskega sodišča. O 
teh sejah se vodi poseben zapisnik. Na tej seji predseduje 
po činu najstarejši predsednik oddelka. Sprejeta odločba 
Je obvezna za vse oddelke.« 

§10. 

V § 99. se doda po prvem odstavku nov drugi od
stavek: 

> Vojni invalidi II.' in III. skupine se smatrajo za 
siromašne po prvem odstavku tega paragrafa;, če ne 
plačujejo skupaj več ko 200*— dinarjev davka na leto.« 

Drugi, tretji, četrti in peti odstavek § 99. postanejo 
tretji, četrti, peti, odnosno šesti odstavek. 

«•H.. 
V § 103.: 
črtajo se' pod točko 3. — ob koncu prvega odstavka 

besede: »ki jim je bila dodeljena potem, ko je stopil v 
veljavo invalidski zakon iz leta 1925.«,. po besedi ^rodi
teljem« pa- pride mesto vejice pika. 

Pod-točko* £2. se dodajo po besedah: »ki imajo polno
letnega sina« besede: »sposobnega' za pridobivanje«. 

• f 1 ? •:'•:. '.'.'';.• '..'•' 
V § 106. se dodasta nov drugi in tretji' odstavek: 
>Po odredbah prejšnjih invalidskih zakonov se m*-

pravijajo tudi one invalidske zadeva, o katerih vatAa&ei 

invalidska sodišča, da so ostale nerešene (nedokončane) 
po krivdi pristojnih oblasti, ne po krivdi prizadete osebe. 

Ce so bile take zadeve že rešene po prvem odstavku 
tega paragrafa, sme prizadeta oseba zahtevati ponovno 
sojenje v roku šestih mesecev od dne 1. oktobra 1930.«. 

. § 1 3 . . . • ' . . ":• ' У ' " ; . 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga! podpiše1 kralj,-obvez
no moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v »Službenih 
novinah«. 

S e o g r a d , dne 18. septembra 1930.V 
Aleksander s. r, 

Minister za socialno politiko Predsednik 
in narodno' zdravje: ., ministrskega sveta; j 

Nikola Preka s. r. minister 
za notranje posle, 

• Vddel . • častni .adjutant '. 
m pritisnil državni pečat . ... ,Nj. Vel. kralja,, 
čuvar državnega pečata, . divizijski general 

minister pravde:-, Peter Živković s. r. 
Dr. M. Srškić s. r. 

, 2 0 8 < 

П ." • 
ALEKSANDER L, ^ „.:../'._„ 

po milosti božji in volji naroda kralj ^Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na, predlog Našega ministra 
za šume in rudnike in po zaslišanju Našega predsednika 
ministrskega sveta 

Zakon 
o brezobrestnem posojilu v izdelanem grad
benem materialu dobrovoljcem, naseljencem 

in optantom za zidanje hiš.* 

Minister za šume in rudnike se pooblašča, da izda 
dobrovoljcem, -naseljencem in optantom iz državnega 
šumsko - industrijskega podjetja »Dobrljin - Drvar« po
trebni izdelani. gradbeni material za gradnjo do 4.000 
(štiri tisoč) hiš po tipu, odobrenem v sporazumu z mi
nistrom za poljedelstvo, v količini do 28.416 (osem in 
dvajset tisoč, štiristo šestnajst) kubičnih metrov. 

§2. 
Državnemu šumsko-industrijskemu podjetju: »Dobi?-

ljin-Drvar« se povrne vrednost izdelanega gradbenega 
materiala (§ 1.), natovorjenega na železniški normalno-
tirni voz tako-le: , ., . : V 

1. v obliki šumske taksè; proste sečnje 12 (dvanaj
stih) kubičnih metrov lesa v gozdu na .panju za vsako 
hišo, ki gredo brezplačno dobrovoljcem po/čL 8, zakona 
o dobrovoljcih z dne 31. avgusta 1928. in naseljencem 
po zakonu o naseljevanju' novih južnih krajev z, dne 
20., maja 1922.;, . , . . , , , . J *\ \ 

2. s priznanjem zneska 5.000 (pet: tisoč)'dinarjev za 
vsako hišo, kateri zneski še odštejejo öd dolga,'ki ga 
dolguje šumsko-industrijsko podjetje jiDdbrljifi-Drvar« 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
L oktobra 133Д. &.22ШКХУ1Ц/А75, V--"'':" ' - • ! 
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na gozdnih taksah iz prejšnjih let, in od tal» za leto 
1930./31.; . 

3. z izplačilom 460 (štiri sto šestdeset) dinarjev na 
vsako hišo za železne dele na oknih, oboknicah in vra
tih, katero izplačilo pade. pri 2.000 (dva tisoč) hišah, na
menjenih za južne kraje, v breme partije 841. državnega 
proračuna za leto 1930./31., pri ostalih hišah pa v breme 
sklada za kolonizacijo. -,' , 

§ 3 . 
Minister za poljedelstvo predpiše v sporazumu z mi

nistrom za finance s pravilnikom, kako naj se razdeli iz
delani gradbeni material, s kakšnim zneskom naj se 
obremenijo lastniki hiš in na kakšen način naj se vršijo 
odplačila v korist sklada za kolonizacijo. 

§ 4. 
1. Prevoz izdelanega gradbenega materiala (§ 1.) po 

železnici se vrši brezplačno. 
2. Dovoz na lice mesta padë pri 2.000 (dva tisoč) 

hišah, namenjenih za južne kraje, v breme partije 841. 
proračuna za leto 1930./31., pri ostalih hišah pa ga mo
rajo opraviti prizadeti sami. 

§ 5. 
Minister za poljedelstvo se pooblašča, aa vodi zida

nje hiš, kakor tudi vse druge nabave in dela za potrebe 
naseljencev v južnih krajih, označene v partiji 841. pro
računa za leto 1930./31., ne oziraje se na predpise za
kona o državnem računovodstvu (oddelek za pogodbe in 
nabave)., . 

1. Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč,. 
ko se razglasi v >Službenih novinah«. 

2. Našemu ministru za šume in rudnike, Našemu 
ministru za poljedelstvo, Našemu ministru za finance in-
Našemu ministru za promet priporočamo, da skrbijo za 

' izvedbo tega zakona. 
B e o g r a d , dne 18. septembra 1930. 

Aleksander s. 
rt Dr. Korošec s. r. Predsednik 
Minister za šume in rudnike ministrskega svete, 

minister , 
Videl za notranje posle, . 

in pritisnil državni pečat častni adjutant 
čuvar državnega pečata, Nj. Vel. kralja, 

• minister pravde: divizijski general 
Dr. M. Srškić s. r. Peter Živković s. r. ,. 

209. 
•Mi . 

ALEKSANDER I., 
po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za finance in pò zaslišanju'predsednika Našega ministr
skega sveta 

Zakon 
o likvidaciji odstopljenega vojnega plena.*-

• • • ; • § i . 

(ìpróscajó sebacila..vrednosti za prejeto zaplenjeno 
Živino in ftruge predmete, ki so jih svojčas izdajale: vb-

'T ' ' i• ' ' *--——.i 

• , ' * -»Službene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 
L oktobra 1980, 5t, 224/LXXVIII/4Ö8, 

jaške komande in ustanove, narodni sveti, policijska ob-
lastva, okrožni in okrajni odbori in direkcija plena ne
posredno ali preko svojih podrejenih ustanov, in sicer: 

1. občine, prejšnji okrožni in okrajni odbori, šole, 
narodna gledališča, cerkve, samostani in druge verske 
ustanove, bolnice in zavezniške misije, kopališčne upra
ve, sokolska in športna društva* kmetijske in konsumne 
zadruge in udruženja civilnih in vojaških državnih usluž
bencev za celokupno vrednost prejete živine in vseh 
ostalih predmetov, neglede na to, ali je bila njih vred
nost ocenjena; 

2. vse osebe za celokupno vrednost prejete živine, 
navadnih vozov, poljedelskega orodja ter življenskih po
trebščin in krme, neglede na to, ali je bila njih vred
nost ocenjena; 

3.'vse osebe za prejete ostale predmete razen onih, 
navedenih pod št. 2., aio ne presega celokupni nepla
čani dolg ene osebp vsote tri tisoč dinarüev. 

§ 2-
Vsi državni uradi in državne ustanove se oproščajo 

pHačila vrednosti za prejeto zaplenjeno živino in vse 
ostale predmete v vseh primerih, kadar so bili živina in 
dotični predmeti uporabljeni za državne potrebe, kar 
mora predhodno ugotoviti resorno ministrstvo. 

V vseh primerih, navedenih v zgoraj omenjenem 
§ 1., v katerih je bilo zahtevano plačilo, preneha z dnem, 
ko stopi ta zakon v veljavo, vsako poslovanje sodišč in 
izvršilnih oblastev. 

' , §4 . . 
Vsote, ki so bfle do dne; ko stopi ta zakon v veljavo, 

plačane ali odbite od prisojene vojne odškodnine, se ne 
povrnejo. 

' • - § * • ' • 

Z odredbami tega ' zalcona se ne oproščajo plačila 
odškodnine osebe, ki so prikrivale, uničevale ali kradle 
vojni plen. 

Prav tako se ne nanašajo oprostitve, omenjene v 
§ 1; tega zakona, na odgovorne uradnike prejšnje direk
cije plena in njej podrejenih ustanov v vseh onih pri
merih, kadar odgovarjajo za povračilo vrednosti kakršne
koli vrste plena, ki so ga upravljali ali jim jé bil izro
čen v varstvo. 

§A 
Ta zakon stopi v veljavo in dobi. obvezno moč, ko 

še razglasi y >SluŽbenih novinahc. ' > 
N i š k a B a n j a , dne 23. septembra 1930. 

Aleksander s. r. 
Minister za. finance: Predsednik 

Dr. S. Šverljuga s. r. ministrskega sveta, 
minister 

Videl ea notranje posle, 
in pritisnil državni pečat • častni adjutant 
öu-var državnega pečata, Nj. Vel. kralja, 

minister pravde: divizijski general 
Dr. M. Srškić s. r. Peter Živkovie g. r. 
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21«. 

Mi 
Aleksander I., 

po mflosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za Ишшое in po zaslišanju predsednika Našega ministr

skega sveta ta-le 

Zakon 
o odobritvi računa o dohodkih in izdatkih za 

k t o 1927 ./28.* 

Člen 1. 

Dohodki in izdatki za leto 1927./28. znaSajo^in sicer: 

d o h o d k i : 
Redni in izredni proračun . 

i z d a t k i : 
Redni in izredni po proračunu, 

skupno z naknadnimi krediti po 
51. 227. finančnega zakona za leto 
1927./28. in po čl. 385. finančnega 
zakona za leto 1928./29 

Din 11.319,411.808-19 

Din 10.983,267.489-24 

.ostanek Din 338,144.318-95 
(tri sto šest in trideset milijonov, sto štiri in štirideset 
tisoč, tri sto osemnajst dinarjev in 95/100) tvori prebi
tek, ki se uporabi za povečanje državne gotiovuv» v zonislu 
ČL 40. zakona o državnem računovodstvu. 

Člen 2. 

Dohodki in iadatki po čl. 40. zakona o državnem ra
čunovodstvu za leto 1927./28. znašajo, in sicer: 
Dohodki, upoštevajoč tudi zgoraj 

omenjeni prebitek . / . . . Din 1.143,312.992-85 
Izdatki . . . . . . . . . . Din 757,455.794-40 

ostanek Din 386,857.198-45 
(tri sto pet in osemdeset milijonov,, osem sto sedem in 
petdeset tisoč, sto osem in devetdeset dinarjev in 45/100) 
tvori čisti pribitek, odnosno saldo obratnega kapitala, ki 
se prenese kot prirastek državne gotovine v proračunsko 
leto 1928./29. in izkaže v 'zaključnem računu tega leta. 

Člen 3. 

Vsi Izdatki, ki so se naredili iz naknadnih kreditov 
po čl. 227. finančnega zakona za leto 1927./28. in čl. 385. 
finančnega zakona za leto 1928./29., kakor tudi prekora
čenja, izkazana v posebnem delu zaključnega računa, se 
odobravajo in se morajo pokriti iz doseženih presežkov 
pri proračunskih rednih in izrednih kreditih za leto 
1927./28. 

Člen 4 

Minister za finance se pooblašča, da sme vse izdatke, 
ki so bili narejeni vzmislu pooblastila finančnih zakonov 
in so izkazani v tem zaključnem računu, prenesti v bre
me obratnega kapitala glavne državne blagajne. 

Člen 5. 

Ker je ta obči državni račun sestavljen na» podstavi 
odredb in pooblastil čl. 5. in 51. finančnega zakona za 
leto 1927./28. in v skladu s predpisi čl. 132.—136. zakona 
o državnem računovodstvu pregledan in poverjen od 
glavne kontrole, se odobrava. 

Člen 6. 

Zaključni račun za leto 1927./28. je sestavni del tega 
zakona. 

' Člen 7. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga podpiše krade. 
V B e o g r a d u , dne 31. oktobra 1929. 

Aleksander s. r. 
Minister za finance: 

Dr. S. Šverljuga s. r. 

Videl 
in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečate, 

minister pravde: 
Or. M. Srškić s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant . 
Nj. Vel. krallja, 

divizijski general 
Peter živković s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 

* >Stu2bene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 
Lototobra 1930., SU 224/LXXVIÏM73, 

21L 

; Na podstavi §§ 92.—105. zakona o gozdih z dne 
21. decembra 1929. se izdaja 

/ Uredba 
o pogozdovanju kraškega sveta, goličav in 

sviža, kakor sledi:* 

I. Komisije za izločanje in obeleževanje zemljišč za po
gozdovanje in za privedbo k boljši prizvpdnji. 

T- Člen 1. -' 

Za namen izločanja vseh nepogozdenih, absolutno 
gozdnih zemljišč na kraškem svetu, svižu ih goličavah 
brez ozira na lastnino, ki morejo iz javnih ozirov po 
svoji velikosti vobče priti v poštev za postopno pogozdo
vanje, oziroma privedbo k boljši . proizvodnji v 
zmislu § 92. zakona o gozdih, se morajo v banovinah: 
Savski, Primorski, Zetski in Vardarski, po potrebi pa 
tudi v drugih banovinah postaviti posebne komisije za 
sreze, v katerih so zemljišča omenjenih svojstev. 

Člen 2. 

čim stopi ta uredba v veljavo, morajo prizadeta 
obča upravna oblastva prve stopnje staviti predlog za 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
Г2. septembra 1930., št. 208/LXXIII/443. — Zakon o 
gozdih gl. Uradni list z dne 28. febr. 1930., št. 162/35, 
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imenovanje komisij, pobrigati se za potrebni kredit in 
potem začeti delo za postopno izločevanje zemljišč. 

Člane komisije in njihove namestnike imenuje in 
zamenjuje ban v zmislu predpisov §§ 94.—95. zakona o 
gozdih. 

Delo v komisiji se uredi s poslovnikom, ki ga pred
piše ban za svoje področje. 

Člen 3. 
V komisijo pridejo: 
1. predstavnik občega upravnega - oblastva prve 

stopnje za predsednika; 
2. gozdarski referent sreskega načelstva; 
3., poljedelski referent in 
4. po eden predstavnik občine, v kateri se dela. ' 
Predstavnik občine se pozove v komisijo tedaj, ka

dar komisija obravnava vprašanje dela v občini, ki jo 
on predstavlja. ч 

Člen 4. 

Za celi srez imenovana komisija po členu 3. ima 
skrajšani službeni naziv: »komisija za izločanje in po
gozdovanje v srezu «.. 

Sedež komisije je na sedežu sreskega načelstva. 
Pisarniško - manipulativni posli se opravljajo na 

sreskem načelstvu. 
Člen 5. 

Člani komisije vrše svojo dolžnost brezplačno. Ka
dar gredo na teren in kadar prihajajo na seje, pripada 
uradnikom povračilo potnih stroškov po uredbi o po
vračilu potnih stroškov civilnih državnih uslužbencev,' 
ki je v veljavi. 

Predsedniku občine pripada povračilo potnih stro
škov, kakor je določeno za občinske uradnike. 

II. Generalna osnova in kataster. 

Člen 6. 
Ko je gozdarski referent pregledal • teren in preiz- ' 

kusil vse okolnosti na licu mesta, ravnaje se po even-, 
tualnih določilih in napotilih bànske uprave, sestavi za 
vsako občino posebej generalno osnovo o izločanju zem
ljišč, katero izločanje je diktirano z določili § 92. zakona 
o gozdih. 

Člen 7.. " * 

Izločanje zemljišč za pogozdovanje po predpisih 
§ 92. zakona o gozdih sé more vpoštevati samo tedaj, 
kadar je pogozdovanje v javnem interesu, v prvi vrsti 
na kraškem svetu in na jugu države, posebno pa, kadar 
naj, pogozdovanje prepreči: 

1. nastajanje usadov in plazov, rušenje kamenja, 
nastanek in razširjanje vodnih grap; 

2. škodljivi vpliv vetrov in hudournikov; 
3. raznašanje sviža; 
4. naglo odtekanje vode s strmih, kamenitih hribov, 

pobočij ter zasipavanje s kamenjem in prodom okolnih 
potov in kmetijskih zemljišč; 

5. da se poboljšajo gospodarske, klimatske in hi
gienske razmere slabo pogozdenih oblasti; 

6. da se pospeši promet tujčev. 
Zlasti je treba izločiti terene, kjer je vzgoja gozda 

potrebna iz gornjih razlogov ter kjer se nahajajo ele
ménti vegitacije in kjer bi vzgoja gozda po metodi re-
eurekcije bila uspešna, 

den 8. 
Generalna oenova mora obsegati: 
1. predlog gozdarskega referenta o potrebi izloča

nja, razvrščen za vsako občino posebej; 
2. pregledno karto 1:100.000 ali 1:75.000 ali 1:50.000 

ali 1:25.000, v kateri se z zeleno črto okroži prostor, 
predlagan za izločitev; 

3. načrt parcel, predloženih za izločanje in obele
ženih z zeleno črto v sorazmerju katastrske izmere, kjer 
je kataster. -Kjer pa katastra: ni, določa razmero tega 
načrta banska uprava; 

4. spisek lastnikov, katerih parcele pridejo v celoti 
ali deloma v poštev, izdelan po podatkih zemljiških 
k n Jig, kjer jih pa ni, na osnovi dedščin (tapij) in drugih 
dokumentov. 

Priloge predloga mora izdelati gozdarski referent. 

Člen 9. 

Spisek lastnikov parcel, naveden v prednjem členu 
točka 4., mora obsegati: • 

1. ime politične občine in sreza; 
2. ime katastrske.občine; 
3. katastrske številke parcel; 
4. priimek, ime in bivališče lastnika; 
5. celo površino in površino dela parcele, ki se 

izloča; 
6. vrsto zemljišča; 
7. kulturo (rastlinska obrast) zemljišča; 
8. v kateri nanien se izloča (pogozdovanje ali po

boljšanje. 
Člen 10. 

Tako sestavljeno generalno osnovo predloži gozdar
ski referent pristojni komisiji za izločanje in pogozdo
vanje. « \ 

Člen 11. 

Komisija pozove po občem upravnem oblastvu prve 
stopnje za določeni dan vse interesente na lice mesta, 
kamor pride tudi sama in razjasni najprej koristi, ki se 
pričakujejo od nameravanih, del, potem zasliši želje 
lastnikov zemljišč, živinorejcev in poljedelcev piede 
paše, drugih za njihovo eksistenco potrebnih .zemljišč, 
vrste dreves in roka, v katerem naj bi se izvedlo po
gozdovanje, oziroma privedba k boljši proizvodnji, in 
ostalih okolnosti v zmislu § 96. zakona o gozdih. O teh 
željah se sestavi zapisnik, ki sé predloži generalni osnovi 
o izločanju. j . . •-. • 

Komisija določi, vpoštevaje želje, izražene po pred
hodnem odstavku, navedbe' gozdarskega referenta in 
določila § 92. zakona o gozdih, zemljišča, ki se izločijo, 
naznačivši v posebnem zapisniku meje izločenega zem
ljišča, in obeleži te meje v primeru potrebe na.terenu z 
vidnimi znaki ter skladno, z določeno mejno, črto dopolni 
ali izpremeni spisek lastnikov iz člena 8. in po potrebi 
ostale priloge generalne osnove.. 

Člen 12. 

Prepis zapisnika o izločanju s kopijo načrta iz^če-
nega kompleksa se razpoloži v prizadeti občini za dobo 
tridesetih (30) dni. 

Županstvo razglasi na običajni način imena tistih 
oseb, katerih parcele so v.zapisniku 6 izločanju! 

V času, dokler je razpoložen- zapisnik in kopija na
črta izločenega zemljišča, imajo prizadete osebe pravico 
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pritožbe na bana po občem upravnem oblastvu prve 
stopnje, banova odločba pa je končnoveljavna. 

Člen 13. 

Po minulem roku za pritožbe in izdanih banovih 
odločbah na pritožbe o izločanju zemljišč, premeri go
zdarski referent izločene parcele in sestavi definitivni 
parcelami načrt izločenih površin v izmeri 1:5.000 do 
1:10.000. Spisek parcel in pregledna karta se po po
trebi izpremenita po odločbah bana. 

Člen 14. 

Na podlagi spiska in pregledne karte, navedene v 
prednjem členu, mora gozdarski referent sestaviti ka
taster. 

Za vsako politično občino se vodi poseben kataster. 
Načrti posameznih izločenih kompleksov v eni politični 
občini tvorijo osnovne mape tega katastra. 

Kataster mora obsegati poleg razpredelkov, naštetih 
za spisek parcel (člen 9. te uredbe) tudi še razpredelek: 
za izpremembo lastništva, datum in številko odločbe o 
izdaji zemljišča, glavne smernice za bodoče delo ter raz-
predelke za vrsto del, ki se izvajajo, stroške izvedbe, 
rok, do katerega se morajo dela izvršiti, čas, kdaj se 
je delo začelo, kdaj se je na isti parceli ponovilo in kdaj 
se je dovršilo. 

Ban sme po vladajočih razmerah v svoji banovini 
predpisati, kako se vodi kataster. 

Člen 16. 

Na osnovi katastra, označenega v prednjem členu, 
sestavi gozdarski referent generalni projekt: 

1. o pogozdovanju s posebnim ozirom na gospodar
ske in naravne razmere kraja, na vrsto lesa, na uredi
tev potrebnih drevesnic in nabavo sadik, vrsto vzgoje, 
stroške raznovrstnih del in njih pokritje, na čas, v ka
terem se morejo zasnovana dela izvršiti, na možnost iz
vedbe v posameznem letu skladno s § 93. zakona o 
gozdih; i 

2. o gospodarjenju v starih kulturah; 
3. o delih, ki jih je treba izyesti paralelno s po

gozdovanjem ali morda tudi pred pogozdovanjem — 
posebno o delih glede uredbe pašnikov z ozirom na ra
cionalnejše in boljše izkoriščanje, glede izvedbe dohod-
nih potov ter glede izgradnje cistern itd. z naznačbo pri
bližnih' stroškov in 6 čaeu, kdaj se morajo ta dela iz
vršiti; 

4. o strokovni upravi in gospodarjenju; 
5. o personalnih razmerah strokovnega gozdarskega 

in čuvajskega osebja; 
6. o vseh drugih eventualnih peslih, ki so važni za 

dotično občino ter so v zvezi z izvedbo bodoče generalne 
osnove; . 

7. o stroških v zmielu § 98. zakona o gozdih. 
Glede del za uredbo hudournikov je treba doseči 

sporazum z organi za ureditev hudournikov in postopati 
po določilih zakona o.ureditvi hudournikov.. 

Člen 16. 

Tako sestavljeni generalni projekt o pogozdovanju 
predloži gozdarski referent komisiji za izločanje in po-
eoxdovaniflu 

Preden odloči komisija o sprejemu stavljenih pred
logov, zasliši želje posestnikov zemljišč glede vrst dre
ves, roka za pogozdovanje, kakor tudi glede gospodar
jenja z izločenimi zemljišči. 

Zelje posestnikov se ugotovijo v zapisniku, ki se 
priloži generalnemu projektu. 

Potem oceni in pretresa komisija generalni projekt, 
kakor tudi želje interesentov in izda odločbo. 

Člen 17. 

Po izdaji odločbe o generalnem projektu sestavi 
gozdarski referent generalno osnovo o pogozdovanju in 
jo dostavi komisiji, ki jo predloži občemu^ upravnemu 
oblastvu prve stopnje, da jo razpoloži v prizadeti občini 
na vpogled interesentom za dobo tridesetih (30) dni. 

Istočasno dostavi obče upravno oblastvo prve stop
nje po županstvu vsem interesentom odločbo komisije, 
v kateri se navede, katere dolžnosti se nalagajo vsakemu 
posamezniku. 

Nezadovoljni imajo pravico pritožbe na bana po, ob
čem upravnem oblastvù prve stopnje v Času, dokler je 
osnova razpoložena. 

Člen 18. 

Po preteku róka za pritožbe predloži obče upravno 
oblastvo prve stopnje generalno osnovo v dveh izvodih 
z eventualnimi pritožbami banu v odobrenje s potrdilom,-
da je bila razpoložena y dotični občini v zmislu člena 17. 
te uredbe. > 

Člen 19. 

Ban ima pravico dati preizkusiti generalno osnova 
na terenu. 

V roku 15 dni po dovršitvi teh preizkušenj izda ban 
obrazloženo odločbo, ki je končna. 

En izvod odobrene, osnove obdrži odsek za gozdar
stvo, drugi izvod pa se vrne sreskemu načelstvu. 

O banovi odločbi se obvesti komisija za pogozdova
nje po občem upravnem oblastvu prve stopnje in organ 
za ureditev hudournikov za tiste dele, kjer je eventualno 
potrebno njegovo sodelovanje. 

Člen 20. 

Po banovi odločbi se mora .generalna osnova ali iz
popolniti ali izpremeniti ter ponovno predložiti v odo
brenje ali pa se mora, ako je odobrena, pristopiti k 
njeni izvedbi. ' 

O definitivni banovi odločbi se obvestijo vsi priza
deti po občem upravnem oblastvu prve stopnje. 

Odstopanje od odobrene generalne osnove more do
voliti samo ban. 

Komisija za izločanje in pogozdovanje predloži kon
cem vsakega proračunskega leta banu poročilo o svojem 
delu v prošlem proračunskem letu. 

III. Letni predlog del 
Člen 21. 

Na zemljišču, izločenem za pogozdovanje, po tej 
uredbi brez ozira na lastnino, se ne more ukreniti ni
kako kulturno delo brez predhodnega izdelanega pred
loga za pogozdovanje, ki mora biti v skladu z generalno 
osnovo pogozdovanja, oziroma s strokovnim projektom 
za druga dela; kolikor za ta poslednja ne veljajo dru
gačni predpisi. 

Letne vzgojne predloge, ter predloge za izdelavo 
stez in dohodnih botoy. mostičev in njehodov. barak za 
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stanovanje delavcev, vodnjakov; cistern, mlak in drugih 
gradbenih objektov^ M so v zveži z drevesnicami in deli 
pri pogozdovanju, kakor tudi z deli na pašnikih, smejo 
izdelovati samo obča upravna oblastva po svojih refe
rentih..ali osebe, ki so' za to pooblaščene. ' i 

, ' - ;. Člen 22. v
: -

Letni predlog del obsega: 
a) Za dela v državni režiji: : 
1. strokovni opis (tehniški opis); 
2. analizo cen; ' 
3. količino dela id proračun. :stroškov;. 

. ,,4. načrt parce); 
' 5. spisek,1 parcel, ki se pogozdujejo (člen 9. te 

' uredbe); 
. ,6. ostale, podrobne načrte; ; 

7. spisek lastnikov tistih parcel, ki se s pogozdova
njem pospešujejo (§" 93, zakona^ ö gozdih) z označbo teh 
parcel; 

8. spisek "prehivalcev, spostfbnih za delo, ki pa so 
prizadeti; '•"' ' " ••• ;(:••'' 

9. predlog o razdelitvi stroškov in dajanja brez
plačne delovne sile. 

b) Za dela, Tri jih izvedejo ostale osebe, ne pa 
država: Véé razpredejké pod 1.', 2., 3., 4., 5. in 6., kakor 
tudi zapisnik 0 sporazumu udeležnikov za plačilo stro
škov 'glede: izvedbe nameravanih del. 

Predlog se predloži, po..pristojnem občem upravnem 
oblastvu prve stopnje gozdarskemu odseku banske 
uprave zaradi odobrenja. 

Predloge odobrava ban. 
•i O;odobreriih predlogih vodi evidenco obče Upravno 

ablastvol nr.ve stopnje. . ,' . 

IV. Izvedba del, za pogozdovanje. 

• • ' . , ' ; . Člen 23. - . , . ž 

.Lotevati se del za pogozdovanje, in. jih izvajati po 
predpisu primerno odobrenem predlogu smejo: , ' 

;r 1. država; ' ' " ' " '" . 
. 'Ž.'samoupravne ustanove; ' . ^ 
' 3. prizadeti posamezniki, pošamez ali združeni: 

4. vse ustanove,, kolikor .se pojavljajo kot posestnim 
dotičnega* zemljišča in u- ' 

fi. pooblaščena. društva in zadruge.. 
'' ' Äko izvedejo' dela posamezni privatni posestniki in 

druga telesa, he pa država, odredi obče upravno pblastvo 
prve stopnje nadzornega organa za. izvedbo, določenih in 
ojAòhr'fijmh rie)/ ; 

'.,' M''.-. ','. ."','•, . . Č l e n 241 , .'. .. .- ;' 

Drža Va še ioti in vodi pogozdovanje izločenih po-, 
vršin brez ozira na lastnino ha svpje stroške, àko to ni 
drugače mogoče::'.•'• . , ;. • .,1'

)«;-J; ; ' " 
1. katerih pògo'zdoVànjé'je nujno in neodloŽivo za

radi zaščite državnih železnic, državnih in samouprav
nih cest, naselij, klimatskih zdravilišč, za obdelovanje 
sposobnega zemljišča m drugih óTJjeWoy javnega inte
resa-; , " ; ; ; ' ( V ' V ? " ••-'":' ' ; . . ' ' ' , ' ' ' , ' ' ' ''"";'•• "'( 

21 v hudourniških področjih, kjér je regulacija izve
dena ali začeta, ogoljene površine pà kažejo usade, ruše
nje kamenja in razširjanje vodnih grap kakor ,tudi v 
področjih drugih hudournikov, tçr v sporazumui z, gpzdno-
termtékîm odsjekom i a .ureditev, hudournikov in po odo
brenju baïta ;' •'•• t - '^" - :-'•'••••''•• --.- -••- - - i- -.-. •-•••'-

3. katétih pogozditëv zahtevajo neposredno'priza
dete osebe in je pogozdovanje v javnem interesu/ ' 

O udeležbi države in prizadetih oseb v p§talih. pri
merih izda odločbo komisija pò,.določilih § 94. in § 98. 

i zakona p gozdih. • ,. 
Pri izdaji odločbe o prispevku s" strani države se 

. ravna komisija po navodilih, kj jih je izdala banska 
uprava, . , . , , • •; 

\. 'w,;v,-; „;cien'25:,: ."; ' ;,/;"; ;•'::.• 
Osebam in ustanovam, ki po členu 23. sarde'izvedejo 

dela za pogozdovanje, da država v žmislu § 101. zakona 
o gozdih: ' ' 

1. sadike ali seme brezplačno ali po znižani cehi;' 
2. navodila po posebnih organilv določenih za to; 
3. oprostitev od "plačira prispevkov za upravo; - л 
4. na prošnjo stranke oprostitev öd davkov za dobo 

40 let po izteku leta, v katerem se je po bânoverri po
trdilu dosegla popolna obrast v "zakajeni kulturi; " •« 

5. brezobrestna posojila; ' ' 
,6. podporo za ureditev pašnikov, ki so v zvezi s po

gozdovanjem*, <' ' "'> " -'•'.'", : 
• 7i denarne nagrade in•• priznanja za uspešno «po

gozdovanje. ' •';','•'•'••;;• ••'.'.•<-•'. i .• : ..-'.•••• ; ::•.•:.: 

. :, '.";'•; | . .' > ' . . . ; Ć l e n ' 2 6 / •••••* l .,•;;••; : i / 1 . \ 

Dela, ki se jih loti država po členu 24. te-uredbe; 
izvede v popolni ali mešani režiji. , •:•; ' : ' 

Vodja del je obenem tudi režiser kreditaV-an rüora 
, vršiti posle režiserja po predpisih, ki so v veljavio :":<••:' 

V. Organi za izvedbo de!. 

; ' ••'•:••••'• Člen 27. '• " • V'.' • 

Vsi posli -po tej ur.edbi: sestava, generalnih: osnov, 
njih izvedba, sestava letnih predlogov za dela, ki j ibi; 
izvrši. država po členu 24.* nadzorstvo ' nad vsrtirj ,-ач I i 
za pogozdovanje,, ki jih izvedejo ostale ; ustanove ali 
osebe, naprava in vzdrževanje drevesnic, izvedba vseh 
del za pogozdovanje, ki jih izvrši1 država, kakor tudi vsa 
druga dela, ki izvirajo iz njenih predpisov, spadajo v 
pristojnost tistega gozdarskega referenta, v сЧдаг srezu-
se dela izvršujejo, . ,-, t ••; • '• . '. ' • ••',-••>••.• . ' 

Dela za ureditev hudpurnikpv spodajo-v,pristojnost 
organov za ureditev hudournikov "po prednisih zakona 

• o ureditvi hudournikov inprâvtiaika za izvrševanje te-*a, 
zakona, ureditev pašnikov pa! izvede t ro^ f sk i referent 
v sodelovanju^ s pristojnim' poljedelskim re!èrentom,akb-. 
banska uprava ne odloči drugače. ' ' 

• • . • • . ' ' • , , ' ' ' ', i : • . • • ' . ' • • • • • ' ' ' > ' ' : ' - . . r i ' v . . . • • 

Clen28. •'•'.; : i ' - -" • 

Ako so posli za pogozdavanje v eréztf're'-'> r^š i r . 
jeni, da jih gozdarski referent ne more sam. opravljali, 
sestavi ban »začasne odseke za pogozdovanje« izmed 
osebja svoje banske, upjave^.'ter po spglàsju ipinistra.za 
gozde in rudnike, in iz" ostalög?. [drzavnegfii. gozdarskega 
osebja. ' •' •/' • • - " ' ' ' "''r•"••".'.-: ' ; ••* ' / ' • ' •^• ' ' -

>Odseki za npgóztlovtó|e< .poslujejo y .'švpjjjsfvu ,eks-
poniranih organov''iSb'Sega upravnega òpiastva prve stop
nje, katerim dolóìì, bàn po potrebi ^dpiožnp^ osebj'e. .•'.','" 

Sedež in področje delà za>'6d'srèkë Ш pogozdovanje« 
določi ban s svojo odločbo* 

Potne pristojbine osebja teh odsekpv, 8,e odmerjajo, 
dokler je паЧетег/зкепЈ '.delu. po uredbi ö notnih in se-. 
litvenih stroških, ki Je v veljavi; ' ! ; y ' : ''•-"- 'J- >' '- . 
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VI. ZaSëftni gozđi — dršavna uprava. 
Člen 29. 

Od dne, ko se začne z deli za pogozdovanje, se sma
trajo izločene površine za zaščitne gozde in se mora ž 
njimi gospodariti po predpisih o zaščitnih gozdih. 

Člen 30. 
Vsako prizadeto samoupravno telo ali privatna ose

ba lahko zaprosi, da se njeno izločeno zemljišče vzame 
y državno upravo. 

V državno upravo se lahko vzame tudi na predlog 
komisije za izločanje in pogozdovanje potom občega 
upravnega oblastva prve stopnje. . 

O državni upravi izločenih zemljišč po predpisih 
§§ 92.—105. zakona o gozdih izda odločbo minister za 
gozde in rudnike po predlogu bana ter na osnovi § 100. 
zakona o gozdih. 

VIL Finansiranje. 

Clen 31. 
Stroški, ki jih nosi državno oblastvo za izvršitev 

del, določenih in odobrenih na podstavi §§ 92.—105. za
kona o gozdih, oziroma na podstavi te uredbe, se krijejo: 

1. iz vsote, ki pride po § 123. zakona o gozdih v 
državni proračun vsakega leta in ki znaša najmanj 20% 
od tiste vsote, ki je bila v minulem proračunskem letu 
ostvarjena kot skupni dohodek iz državnih gozdov; 

2. iz fonda za pogozdovanje, določenega v § 123. za
kona o gozdih. 

Člen 32. 
Začetkom proračunskega leta otvori minister za 

gozde in rudnike banu kredit za vsa dela, ki se izve
dejo na njegovem ozemlju po določilih §§ 92. do 105 
zakona o gozdih. 

Minister otvori posebej kredit iz proračunske partije 
in pozicije, posebej pa iz fonda za pogozdovanje. 

Kredit se mora otvoriti takoj,' najkasneje pa v de
setih dneh potem, ko je stopil državni proračun v veljavo. 

Člen 33. 
Kredit, otvor jen iz proračunske par'-je in pozicije, 

ee obračunava po predpisih zakona o dTžavnem računo
vodstvu v zmislu § 103. zakona o gpzdih. 

Eventualni presežki pridejo v fond za pogozdovanje. 

Člen 34. 
Kredit, otvorjen iz fonda za pogozdovanje, se sklene ^ 

s koncem vsakega računskega leta s tem, da se nepotro-
šeni presežek vrne v fond za pogozdovanje, kolikor se 
za drugačni potrošek tega viška ne izda odločba ministra 
za gozde in rudnike. 

.VIII. Prehodna in sklepna določila. 
Člen 35. 

Zemljišča, ki so dosedaj že pogozaena, ki bi se pa 
tudi drugače po zakonu o gozdih izločila in pogozdila, 
se morajo vpisati v kataster pogozdovanja tudi brez po
sebne odločbe komisije v roku dveh let. 

Zahtevo po arondaciji in komasaciji gozdov, ki se 
sproži po lastni iniciativi prizadetih strank, morejo sta
viti samo nesporni lastniki ali posestniki gozdov. 

Člen 36. 
V. letu 1930./31., po potrebi pa tuđi v nadaljnjih 

letih, se izvaja pogozdovanje in delo, ki je s tem v zvezi, 

deloma na površinah, ki so že izločene na dosedanji 
način, deloma pa na površinah, ki jih izloči komisija za 
pogozdovanje. 

Člen 37. 
Kjer ne dopuščajo razmere, da ee eeetavt generalna 

osnova za vse delo na tìzemlju cele občine, se sestavi 
generalna osnova najprej za tista dela, ki se morejo 
izvršiti v prvih desetih letih. 

Člen 38. 
Ta uredba stopi v veljavo dne 1. Julija 1930. 

V B e o g r a d u , dne 10. julija 1930. 
Minister za gozde in rudnike: 

Dr. Korošec s. r. 

Soglašam s to uredbo o pogozdovanju kraškega sve-, 
ta, goličav in sviža. * " 

V B e o g r a d u , dne 16. julija 1930. 
Predsednik 

ministrskega sveta, 
minister 

za notranje posle, 
častni adjutant 
Nj. Vel. kralja, 

divizijski general 
Peter Živković e. г. 

212. 

Na podstavi § 112. zakona o gozdih z dne 21. decem-
bra'<1929. se izdaja glede akcije po lastni iniciativi strank 
za arondacijo ali komasacijo gozdov naslednja 

Naredba. 
Arondacija in komasacija gozdov.* 

V banovinah, kjer sc v veljavi specialni zakoni za 
arondacijo in komasacijo agrarne operacije, morajo obča 
upravna oblastva pri izvajanju predpisov § 112. zakona o 
gozdih postopati sporazumno s specialnimi pristojnimi 
oblastmi za agrarne operacije, zlasti kadar gre za agrarne 
skupine, gozde navedene v § 56., točka 6. in 7., zakona o 
gozdih. 

Po teh zakonih so pogodbe, prošnje, priloge, zapisni
ki, razsodbe, legalizacije itd. oproščene vseh take in ne
posrednih terjatev. ' • 

V področjih, kjer še ni specialnih zakonov za aronda-
oijo in komasacijo, morajo upravna oblastva podpirati 
vsako akcijo, ki ima po lastni iniciativi strank za namen 
arondacijo ali komasacijo gozdov, oziroma gozdnih zem
ljišč po naslednjih navodilih: 

Predmet arondacije morejo biti samo taka gozdna 
zemljišča, ki so popolnoma ali deloma obkrožena z zem
ljišča drugega lastnika : (osredki (enklave) in póluen-
kilave). 

Oseba, ki namerava izvesti arondacijo ali komasacijo 
gozdnega zemljišča, mora to po neuspelem poskusu pro
stovoljne pogodbe predložiti pristojnemu občemu uprav
nemu oblastvu prve stopnje. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije«:, z dne 
12. septembra 1930., št. 208/LXXIII/444. — Zakon o go
zdih gl. Ur. L z dne 28. februarja 1930, št. 162/35. • - . . . 
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:Ako je več oseb, ki želijo izvesti arondacijo ali ko
masacijo gozdnega zemljišča, potem je potrebno, da po 
neuspelem poskusu prostovoljne pogodbe vsaj poüovica 
prizadetih oseb predloži skupno prošnjo občemu uprav
nemu oblastvu prve stopnje za posredovanje. 

, Po teh predpisih se more zahtevati pomoč upravnega 
oblaetva prve stopnje samo, ako je vsaj eden izmed delov, 
za katere gre, gozd ali gozdno zemljišče. 

Prošnji je treba priložiti: 
1. Načrt delov, za" katere se želi doseči arondacija 

po možnosti v katastralnem merilu. Kjer ni katastra, 
z načrtom z označenim' merilom. 

2. Opis opravljenih direktnih pogajanj z lastnikom 
zemljišča, s katerim se želi izvesti arondacija, pod kate
rimi pogoji je dosežen sporazum in kateri pogoji so ostafli 
sporni. 

3. Ponudbo prosilca glede spornih pogojev za dose
go sporazuma. 

Obče upravno oblastvo prve stopnje ustanovi na os
novi prejete prošnje stvarno stanje (opis gozda, njegovo 
vrednost, protivrednost, ali je arondacija umestna ali.ne 
itd.) po gozdarskem referentu, ki poda svoje mnenje in 
predlog, kako bi se mogla arondacija najbolje izvesti. 

Obče upravno oblastvo prve stopnje pozove obe 
stranki ter poskuša na podlagi dobljenih informacij po
sredovati za pravičen sporazum med strankami. Za pre
merò parcel, za ocenitev gozdov in zemljišč, kd se zame
njajo, za sestavo načrta zamenjalne ali druge pogodbe 
itd. podpira obče upravno oblastvo prve stopnje stranke 
moralno in strokovno. 

Postopek lahko obče upravno oblastvo prve stopnje 
"ipo izpremenjenih. razmerah ponovi. 

Ako se tudi z moralnim vplivom oblastva ne more 
doseči;sporazum strank, je treba s predmetom počakati 
dotJej," da se öda v § 112..predvideni posebni .zakon o 
arondaciji, in komasaciji. 

V B e o g r a d u , dne 20, julija 1930. 

Predsednik Minister za gozde in rudnike 
ministrskega sveta, Dr. Korošec s, r. 

minister 
za notranje posle^ 
častni adjutant 

Njegovega Veličanstva 
kralja, 

divizijski general 
Peter Živ ko vie s. r. 

213. 

Na podstavi §§ 6. do 10. in 185. zakona o gozdih z 
dne 21. decembra 1929. ter v soglasju z ministrom za 
notranje posle, dobljenim z odločbo štev. 34112-1930, 
predpisujem ta-Je 

Pravilnik 
o krčenju gozdov in pretvarjanju gozdnega 

zemljišča r drugo vrsto kulture.* 
A. Dovoljenje za krčenje in pretvarjanje v. drugo 

vrsto kulture. 
/ (§§ 6.—9. zakona o gozdih.) 

* >Shtžb. nov. kralj. J<ugosl.< z dne 13! septembra 
1930, št. 209/LXXIV/456. — Zakon o gozdih g i Ur. 1. 
a dne 28. februarja 19304 št.-162/35." 

Kdor želi svoj gozd izkrčffi, oziroma gozd ali gozdno 
zemljišče pretvoriti v drugo vrsto kulture, mora zaprositi 
d°yolJ«nJe za to krčenje in pretvarjanje pri pristojnem 
občem upravnem oblastvu. 

Ako je gozd manjši od 5 ha, je pristojno za izdajo 
dovoljenja obče upravno oblastvo prve stopnje, ako je 
večji od 5 ha, je pristojen za izdajo dovoljenja ban. 

V prošnji, s katero se prosi za dovoljenje krčenja 
gozda in pretvarjanje v drugo vrsto kulture, je treba 
navesti razloge, zaradi katerih se želi gozd ali gozdno 
zemljišče pretvoriti v drugo virsto kulture. 

Kjer obstoji zemljiška knjiga in kataster, je treba 
prošnji pri ložiti: 

1. popolni zemljiškoknjižni izvleček, v katerem je 
gozd naveden; 

2. katastrski posestni list; 
3. kopijo iz katastralne mape, iz katere bo viden 

položaj gozda nasproti ostalim sosednjim zemljiščem in 
nasproti eventualnim vodam in cestam. 

^ Kjer ni zemljiške knjige in katastra, se mora. pri
ložiti dediščina (tapija) v poverjenem prepisu ali drug 
pravni dokaz o lastnini. 

| Po tem določi pristojno obče upravno oblastvo raz
pravo jn po potrebi terenski ogled.v zmislu § 9. zakona 
o gozdih ter izda odločbo, zaslišavši pristojne organe 
in prizadete stranke. 

Ko prejme prošnjo, pošlje ooče upravno oblastvo 
prve stopnje pristojni upravni občini objavo, s katero 
poziva vse interesente, da v roku 14 dni vložijo pri 
upravni občini svoje eventualne ugovore. Po preteku 
določenega roka vrne upravna občina v 8 dneh občemu 
upravnemu oblastvu prve stopnje svoje poročilo z even
tualnimi ugovori. 

Razen tega je treba ustanoviti, ali gre za prošnjo 
solastnikov. V tem primeru se vzame prošnia samo tcchj 
v postopek, ako bi jo poslali vsi solastniki ali niihov 
skupni zastopnik. 

Pri razpravi je treba ustanoviti: 
1. Kakšna je lega, kakšna so tia, okoliš in zarast 

dotičnoga goađa, kakšno površino ima, ali je ckrožena 
s kmetijskim zemljiščem, aH se nahaja na relativnih 
ali na absolutnih gozdnih tleh; 

2. ali se z izpremembo vrste kulture, stvarno za
došča' življenski potrebi, kateri se na drug način ne 
more zadostiti in ali se more od te izpremembe neizpod
bitno pričakovati trajno boljše izkoriščanje zemljišča, ter 
ustanoviti, v. katerem razmerju bi ostala površina gozda 
nasproti preostalemu prosilcevemu posestvu; 

3. ali je — kolikor gre za gozd na absolutnih gozd
nih tleh — krčenje potrebno zaradi- postavljanja zgradb, 
prometnih, melioracijskih in sličnih sredstev, "zaradi 
otvarjanja kamenolomov, osnovanja ribnikov, vodnih 
reservoarov in sličnih naprav in zaradi njihovega vzdrže
vanja, ker se v zmislu § 7, odstavka 6. zakona o gozdih 
sme krčenje takega zemljišča dovoliti samo v zgoraj 
navedenih primerih; ' • • • 

4. ali bi zaradi krčenja gozda mogla nastati kaka 
nevarnost za sosednji gozd ; 

5. all leži gozd, za katerega" se zahteva dovoljenje 
krčenja, v področju kakega izvirka; 

6. ali dopušča krčenje gozda javni interes, kakor je: 
interes občega gospodarstva, javne varnosti, obrambe 
domovine ali zaščite klimatskih in higienskih interesov 
in gospodarskih potreb tistega kraja. 
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Potem je trebaustanoviti, ali ni interesentov, ki 
imajo do dotičnega gozda kake zasebno-pravne zahteve. 
Taki interesenti so n. pr.. osebe, ki imajo na ta goad 
kako pravico služnosti, hipotekami upniki M. Ako bi 
bilo kaj. takih interesentov, jih je treba zaslišati glede 
eventualnih ugovorov proti nameravanemu krčenju. 

Ako je gozd v neposredni bližini železnice, je treba 
na razpravo pozvati pristojno železniško direkcijo. 

Odločbo za dovoljenje krčenja gozda in gozdnega 
zemljišča ter pretvorb v drugo vrsto kulture izdaja za 
površine izpod 5 ha obče upravno oblastvo prve stopnje 
nä prvo prošnjo. 

Za površine iznad 5 ha odloča na prvo prošnjo ban. 
V odločbi je treba navesti rok, v katerem se mora 

gozd izkrčiti. 
Prošnja ee ne uvažuje, ako je gozd ali gozdno zem

ljišče na absolutnih gozdnih tleh. Izjemo tvorijo pri
meri, našteti v točki 3. tega pravilnika. 

Prošnja se nadalje ne uvažuje, ako je gozd stalno 
ali začasno zaščiten, ako ee nahaja na kršnih tleh ali 
v področju hudournika. -

Ako je gozd pod posebnim javnim nadzorstvom, 
mora biti priloženo privoljenje dotične nadzorne ustanove; 

Tako je treba: i 
a) za državne gozde: privoljenja ministra za gozde 

in rudnike; 
b). za gozde cerkvene, župne, cerkvenih dostojanstve

nikov, nadarbinske, kapiteljske, samostanske, cerkvenih 
redov in fondov, verskih zakladov in vakufske: privo
ljenja dotičnega duhovnega oblastva v sporazumu z mi
nistrstvom pravde, kot vrhovnega nadzornega oblastva 
nad cerkvenim imetjem ; 

c) za gozde premoženjskih občin: sklepa občnega 
zbora upravičencev, za. mestne gozde: sklepa-mestnega 
zastopstva itd., vse odobreno po pristojnem nadzornem 
oblastvu; , 

č) za gozde državne, mestne, tržne, krajne, plemen
ske, občinske, vaške, privilegiranih občin, premoženjskih 
občin in zemiljSških skupin odobrenja pristojnega oblastva 
glede odstopanja od gospodarskega načrta (gospodarske 
osnove). Za državne gozde: odobrenja ministra za gozde 
fa rudnike, za ostale: bana. .." . ' 

Glede krčenja gozdov, važnih zaradi obrambe do
movine, se je treba sporazumeti z ministrstvom vojske 
in mornarice. 

Ako je v teku razprave kaka stranka ugovarjala 
proti krčenju iz zasebno-pravnih razlogov, tedaj se za
prošeno krčenje ne dovoli, temveč se izda odločba, s 
katero se lastnik gozda napoti, da sodnim potom dokaže 
svojo pravico proti tistemu, ki je ugovarjal. Odločba o 
krčenju se more izdati šele potem, ko se je Icončno 
dovršila sodna pravda. Ako bi se dovoljenje za korenje 
ne moglo izdati zaradi javnih, interesov, se izda nega
tivna odločba tudi brez sodnega postopka. 

Dovoljenje za krčenje izgubi veljavnost, ako se ne 
izvrši v roku, ki je v njem določen. 

V upravičenih primerih sme enkratno podaljšanje 
določenega roka dovoliti tisto upravno oblastvo, ki je 
dalo dovoljenje. 

Stroški postopka oblastva gredo na breme proeilca 
bnez ozira na to, kako ee je prošnja rešila- : 

Upravno oblastvoj ki Je izdalo odločbo o krčenja, 
шогаг kadar postane odločba izvršna v zmielu člena 43. 

zakona o katastru zemljišč z dne 19. decembra 1928 
(Službene novine štev. 14-VÏII z dne 18. januarja 1929) 
obvestiti p tem pristojno upravo katastra.. ' 

O izvršnih dovoljenjih za krčenje mora srezki gozdar
ski referent -za področje vsakega sreza, voditi točno evi-; 

denco po obrazcu, predpisanem v naredbi, s katero se 
u«eja gozdarska služba pri občih upravnih obiasrvdh. 

B. Krčenje bre» dovoljenja. 

(§ 10. zakona o gozdih.) 
Ako gozdarski referent. srezkega naoelstva ali go

zdarski referent banske uprave najde, da se je kako 
zemljišče odvzelo gozdni kulturi brez dovoljenja občega 
upravnega oblastva, mora to takoj prijaviti pristojnemu 
občemu upravnemu oblastvu prve stopnje. 

Predvsem mora ugotoviti, kdaj se je gozd iz&rčil.-Ako 
so minila tri leta ali v zmislu § 12. zakona o gozdih 
izjemoma 5 let, ali ako lastnik gozda izjavi, da namerava 
bližnji del gozda trajno pretvoriti v drugo vrsto kulture, 
potem mora gozdarski strokovnjak na licu mesta usta-; 
noviti: 

1. površino izkrčenega gozda; . 
2. ali je gozd na relativnih ali absolutnih gozdnih 

tleh; - , '...-. 
3. ali so dani za izkrčeoo površino pogoji in raz

logi, da se izda naknadno dovoljenje; 
4. na kateri način bi ee dala. izkrčena površina naj

bolje vnovič pogozditi; .., .. •<: 
5. v katerem času bi se morala zopet pogozditi. 
0 tem, kar se je našdo, se mora napraviti pYijava,.* 

ki se mora z .eventualnimi ostalimi spisi predložiti za 
površine izpod 5 ha občemu upravnemu oblastvu prvo' 
stopnje, za površine nad 5 ha pa po omenjenem obla
stvu prve stopnje banu, da .izda odločbo po izvedeni 
razpravi. .•••_• .-.,-;. . . . 

V tej odločbi je treba; . 
a) izreči proti prekršitelju kazen, .določeno v § 141. 

zakona o/gozdih; 
b) izdati odredbo o ponovnem pogozdovanju izkr-

čenega zemljišča; 
c) določiti rok, v katerem se mora izkrčena površina 

zopet pogozditi, upoštevaje mnenje gozdarskih strokov
njakov, ki so opravili ogled; 

d) zapretiti prekršitelju s kaznijo, določeno v.§ 143. 
zakona o gozdih, pa tudi z ukrepi, določenimi v'§ 14. 
z. o g., ako ne izwši ponovne pogozditve v določenem 
roku. 

Ako zaprosi lastnik gozdov oblastvo naknadno za 
dovoljenje za krčenje, ee odredi ponovno pogozdovanje 
pogojno, to je, ako se bi krčenje naknadno ne dovolilo» 

Ako bi lastnik gozda ne zadostil odredbi glede po
novne pogozditve izkrčenega zemljišča,-ee mora kazno-; 
vati po § 143. z. o g. in,mu ukazati pogôzditev s prêtnjo 
nove kazni dotlej, dokler izkrčeno'zemljišče ne bo po
polnoma pOgOZdenO. ;•,• . . . , '.' •:•':•,' , 

Postopek in eventualni ogled se yirëi po službeni 
du-žnpsti.' . 

V Beogradu, dne 20. julija 1Ш., štev..28346780.;-,-

Minister zA g<>zdé in radùdkev 
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214. 

Na podstavi §§ 11., 14. in 186. zakona o gozdih z 
dne 21. decembra 1929. ter v. soglasju z ministrom za 
notranje posle, dobljenem z odločbo štev. 34112-930 pred
pisujem ta-le 

Pravilnik 
o zabrambi pustošenja gozda in o dolžnosti 

pogozdovanja.* 
1. S pustošenjem gozda se razume tako slabo rav

nanje z gozdom, zaradi katerega se slabi moč zemljišča 
ter spravlja v nevarnost ali onemogoča trajnost gozdne
ga proizvajanja ali gojenje gozda na tem zemljišču. 

Zato je dolžnost vseh gozdarskih uradnikov, ki so 
pristojni za nadzorstvo. nad strokovno upravo in gozd
nim gospodarstvom za gozde vseh kategorij, posebno pa 
uiadnikov pri občem upravnem oblastvu prve stopnje, 
da strogo pazijo na to, da se ne bi z nerazumnim pb-
etopkom spravilo v nevarnost ali onemogočilo gojenje 
gozda na tem zemljišču^ 

To je važno za vse gozde, ki so na absolutnem gozd
nem zemljišču, posebno pa za bukove in jelove gozde, 
ki "& redno zanesljivo in uspešno pomlajajo po naravni 
poti 

Istotako se mora posebno paziti, da se slaba sečnja 
ne izvaja v gozdih, ki so na strmih pobočjih, kjer je 
nevarnost udiranja, izpiranja in usedanja ali v gozdih, 
ki so na zemljišču, izpostavljenem zamočvirjenju, kakor 
tudi na zemljišču, izpostavljenem raznašanju z vetrom, 
potem v gozdih, na gornji* meji vegetacije ali vobče v 
visokih'planinskih, legah. : 

;-..-• Ако se pustošenje'gozda nesumljivo ugotovi, mora 
dotični gozdarski uradnik predložiti prijavo pristojnemu 
občemu upravnemu oblastvu prve stopnje, ki odredi razr 
pravo, po potrebi pa tudi ogled. 

Po izvedenem postopku' izda obče upravno oblastvo 
prve stopnje odločbo, s katero se predpiše način, kako se 
mora sečnja dalje voditi, oziroma kako se mora dalje 
postopati z dotičnim gozdom, kolikor se v znrislu § 16. 
zakona o gozdih ile proglasi za zaščitni gozd. Proti krivcu 
se izreče kazen v zmislu § 142. zakona o gozdih. 

2. Dolžnost gozdarskih uradnikov, ki so pristojni za 
nadzorstvo nad strokovno upravo in gospodarstvom v 
gozdih vseh kategorij posestva, je, da vršijo neprestano 
nadzorstvo nad tein, ali posestniki gozdov pogozdujejo 
v roku, predpisanem z zakonom, nove kakor tudi stare 
poseko in jase, določene? za pogozdovanje. 

Ako posestnik gozda.ni izvršil pogozdovanja posek 
v roku treh let po opravljeni sečnji, oziroma ako mai je 
obče upravno oblastvo v zmielu § 12. zakona o gozdih 
ta rok podaljšalo, v roku 5 let, nadalje ako ni pogozdil 
jas, ki so določene za pogozdovanje v časih, ko so prišle 
v red sečnje ali kadar je to predpisano z odobreno gospo-

; darsko osnovo, končno ako ni pogozdil starih nepogozde-
nih posek v roku 6 let —>• oziroma ako ee mu je ta rok/ 
v zmislu § 12. zakona o gozdih podaljšal v roku 10 let — 
mora pristojni gozdarski uradnik predložiti o tem prijavo 
občemu upravnemu oblastvu prve stopnje z obrazloženim 

* ^ lužk nov. kralj. Jugoel.« z dne 18. septembra 
1930., St. 209/LXXIV/463. — Zakon o gozdih «L Uradni 
liât z dne,28. tebr. 1930, St. 162-35. 

predlogom. To oblastvo odTedi po potrebi razpravo in 
ogled na licu mesta ter izda odločbo, s katero se odredi 
pogozdovanje gozdnih zemljišč. V tej odločbi mora biti 
naveden rok, v katerem se mora pogozdovanje izvršiti, 
ako se pa pokaže potreba, se sme predpisati način, kakor 
tudi ukrep za čim uspešnejše pogozdovanje. Proti kriv
cem se izreče kazen v zmislu § 143. zakona o gozdih. 

3. Ako pristojni gozdarski uradnik ugotovi, da se je 
z gozdnega zemljišča, za čigar krčenje se je izdalo dovo
ljenje, odstranil samo gozd, krčenje pa se ni izvršilo v 
določenem roku in tako, kakor določa dovoljenje za 
krčenje, nadalje ako ugotovi, da se v njegovem področju 
nahajajo neobrasle površine absolutno gozdnih tal ali 
nepogozdenih požarišč, ter ako ugotovi, da se v njegovem 
področju nahajajo pašniki, za katere je ugotovljeno, da 
niso potrebni za drug gospodarski namen, ali akó ugo
tovi, da je pri planinskih pašnikih potrebno pogozditi 
eden del zaradi vzdrževanja potrebnega razmerja med 
gozdi in pašniki, mora o tem predložiti poročilo z obraz
loženim predlogom občemu upravnemu oblastvu prve 
stopnje. Obče upravno oblastvo odredi razpravo in po 
potrebi tudi ogled ter izda odločbo, s katero se, odredi 
pogozdovanje omenjenih površin. V odločbi se določi rok, 
do katerega se mora pogozdovanje izvršiti, po potrebi 
pa se odredijo tudi ostali ukrepi za uspešno pogozdo
vanje. 

4. Ako posestniki gozdov in gozdnega zemljišča, na
vedeni pod točko 1.—3., ne izvrše pogozdovanja v roku, 
ki je določen v navedenih odločbah, mora obče upravno 
oblastvo prve stopnje izvršiti pogozdovanje na stroške 
in škodo posestnika. 

V ta namen odredi obče upiravno oblastvo prve stop
nje razpravo in izda odločbo, s katero predpiše, da sama 
izvrši pogozdovanje na stroške in škodo posestnika do-
tičnega gozda ali gozdneea zemljišča. 

Ako posestnik ne položi dobrovoljno določenih stro
škov, se mu naloži, da položi pri omenjenem oblastvu 
varščino v znesku določenih stroškov za pogozdovatie. 
Varščina se zmanjša sorazmerno z izvedenim pogozdo
vanjem. 

Preden se izda odločba o varščini, je treba prositi 
za odobrenje bana. 

Postopek, naveden pod točkami 1.—4., vrši obče 
upravno oblastvo prve stopnje po službeni dolžnosti in 
posestnikov dotičnih gozdov in gozdnih, površin ne obre
menjujejo nikaki stroški dela, ogleda in razprave. 

O izvršnih naredbah za pogozdovanje mora srezki 
gozdarski referent voditi evidenco po obrazcu, predpisa
nem v naredbi, s katero se urejuje gozdarska služba pri 
občih upravnih oblaetvih. -

Banska uprava skrbi, da se kontrola odrejenih po
gozdovanj vsako leto sistematično izvede po posebnih 
navodilih, ki jih izda sama. 

Banska uprava mota v svojem področju osnovat! 
po potrebi gozdne drevesnice, iz katerih bo dajala kmet
skim gozdnim posestnikom sadike po režijski ceni ali 
brezplačno, da morejo lažje zadostiti določilom te 
naredbe. 

T Beogradu, dne 20. julija 1030. Št. 23344-30. 
Minister za gozde in rudnike 

dr. KoroSee, e. r. 

•*•< 
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Štev. 30.156. 
Na podstavi § 133. zakona o gradai z do© 21. decem

bra 1929. se izdaja: 

Pravilnik 
o postavljanju kvalificiranih gozdarsko-stro-
kovnih oseb za upravo nedržavnih gozdov.* 

Uprava nedržavnih gozdo*. 

Čl. L 

Posestniki nedržavnih gozdov morajo za svoje gozde 
v zmislu §§ 131. do 133. postaviti posamez ali združeni 
kvalificiranega gozdairskega strokovnjaka za vršenje 
upravne gozdarske službe za površine z najmanj: 

2.000 ha v Dravski banovini 
4.000 ha v Savski „ 
5.000 ha v Vrbavski „ 

10.000 ha v Primorski „ 
5.000 ha v Drinski „ 

10.000 ha v Zetski „ 
3.000 ha v Dunavski „ 
6.000 ha v Moravski * 
7.000 ha v Vardarski „ 

'Ako je najmanj ena četrtina gozdne posesti progla
šena za zaščitni gozd, se povišajo zgoraj navedene povr
šine za 30%. 

Ako je najmanj polovica gozdnega posestva grmovje 
(<podrasel gozd, v katerem prevladujejo malovredne vrste ! 
lesa kakor leska, dren, svib, glog itd.), se povišajo zgo- \ 
raj navedene površine za 100%. 

Ca. 2. 

Ni treba, da bi gozdi, navedeni v členu 1., tvorili 
eno celoto, temveč morejo,sestajati iz več ločenih delov. 
Ti deli pa vendar ne smejo biti drag od drugega tako 
oddaljeni, da bi jih postavljeni upravitelj gozdov ne 
mogel uspešno upravljati. 

ca. 3 
Ako je gozdno posestvo enega in istega posestnika 

v Dravski banovini večje nego 4.000 ha 
v Savski „ „ „ 8.000 ha 
v Vrbaski „ „ „ 10.000 ha 
v Primorski „ „ „ 20.000 ha 
v Drinski „ n n 10.000 ha 
v Zetski „ „ „ 20.000ha 
v Dunavski „ „ „ 6.000 ha 
v Moravski „ „ „ 12.000 ha 
v Vardarski „ „ „ 14.000 ha 
mora postaviti za vsako nadaljnjo polno zgoraj označeno 
površino še po enega kvalificiranega gozdairskega stro
kovnjaka brez ozira na to, ali se postavlja kot samo
stojen upravitelj ali se dodeljuje kot pomožni stro
kovnjak. 

* >Služb. nov. kralj. Jugosl.« z dne 8. oktobra 1930, 
št. 230/LXXX/493. — Zakon o gozdih gl. UT. 1. z dne 28. 
febr. 1930, št. 102/35. — V slov. prevodu so upoštevani 
vsi popravki, objavljeni v >Služb. nov.« z dne 20. oktobra 
1930г št. 240/LXXXIV/514. 

Povigfci, navedeni v Heou 1. za zaščitne gozde, se 
o© upoštevajo. 

ca. 4. 
Sedež uprave določi posestnik gozda. Ako banska 

uprava ugotovi, da se zaradi prevelike oddaljenosti 
sedeža uprave od gozda ne morejo vestno izvrševati dolo
čila zakona o gozdih ter naredbe in predpisi, izdani po 
pristojnih oblastvih v zmislu § 133. zakona o gozdih, 
sme odrediti, da se sedež uprave premesti bliže gozdu. 

Cl. 5. 

Za gozdarskega strokovnega upravitelja je potrebna 
kvalifikacija, predpisana v § 132. zakona o gozdih, ki jo 
mora posestnik gozda dokazati o priliki prijave občemu 
upravnemu oblastvu prve stopnje v zmislu § 133. zakona 
o gozdih. 

Izjemoma, toda v zmislu § 68. zakona o gozdih in 
v zmislu postopka države pri upravi državnih gozdov 
in referentov občih upravnih oblastev za zaščito dose
ženih pravic smejo zatečeni upravitelji gozdov, ki so 
podaniki kraljevine Jugoslavije in imajo popolno srednje
šolsko izobrazbo s predpisanim izpitom za samostojno 
vodstvo gozdnega gospodarstva in ki so bili pooblaščeni 
za tako delo po dosedanjih zakonih in predpisih, tudi 
nadalje vršiti to službo z odgovornostjo nasproti obla-
stvom v zmislu § 133. zakona o gozdih. 

Čl. 6. 

Vsak posestnik gozda, ki mora postaviti kvalificira
nega gozdarskega strokovnjaka za upravitelja, ga mora 
postaviti najdalj v roku 6 mesecev od dne, ko.je stopil 
v veljavo zakon o gozdih, ali od dne, ko je po predpisih 
tega pravilnika nastala zanj" dolžnost, postaviti takega 
strokovnjaka. 

Isti rok velja tudi za primer, da se mesto upravitelja 
izprazni. 

ca. 7. 
Odnošaji postavljenih gozdarskih strokovnjakov na

sproti gozdnemu posestniku se uredijo z zasebno-pravno 
pogodbo. Postavitev se mora . prijaviti pristojni, banski 
upravi. 

Cl. 8. 
i 

Z tiohodki gozdov, navedenih v členu 56. zak. o, 
gozdih, razpolaga posestnik gozda po obstoječih posebnih 
zakonih (zakon o ureditvi zemljiških skupin z dne 25. 
aprila 18&4, zakonski člen 16. iz leta 1870. o ureditvi 
občih in trgov, ki nimajo urejenega magistrata, zakon 
o občinskih sodiščih v Srbiji itd.). 

Upravitelj gozdov mora 'v ta namen staviti posest
niku gozda obrazložen predlog. 

01. 9. 
Osebe, katerim je poverjeno upravljanje gozdov* 

morejo na zahtevanje posestnika opraviti prisego pri 
občem upravnem oblastvu prve stopnje in s tem uživajo 
vse pravice organa javne varnosti. 

ČL 10. ' 
Gozdarsko strokovno osebje Je odgovorno občim 

upravnim oblastvom za točno odrejanje in izvajanje go
spodarskih načrtov in programov kakor tudi vobče za 
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vestno izvrševanje zakona o goacnn v zimielai § 133. 
istega zakona. 

a . 11. 

Kvalificiranim gozdarskim strokovnjakom se dode
ljuje po potrebi čuvajsko osebje. 

Podrobnejša določila o postavljanju tega osebja pred
piše ban s posebno naredbo. 

Cl. 12. 

Kdor v določenem roku ne postavi kvalificiranega 
gozdarskegr strokovnjaka za upravitelja po predpisih 
tega pravilnika ali opusti prijavo v zimislu § 133. zakona 
o gozdih, se kaznuje po določilih § 148. tega zakona, 
hkratu pa se po potrebi postopa po § 134. istega zakona. 

Cl. 13. 

Zoper odločbe občega upravnega oblastva prve stop
nje se Jahko vloži v ;roku 15 dni od dneva dostave 
pismene odločbe pritožba na bansko upravo, ki končno 
odloči. 

V Beogradu, dne 27. septembra 1930 

Minister za gozde in rudnike 
,.. _.,...,, Dr. Korošec, s. r. 

216. 

Pravilnik 
za ppravljanje izpita za gozdarsko-čuvajsko 
službo v zmislu predpisa člena 135. zakona o 
gozdih za tiste osebe, ki nimajo tega izpita, 
pa so v gozdarski čuvajski službi in imajo 
najmanj dve leti gozdarsko-čuvajske službe.* 

§ l . ' 
Izpit se uradno imenuje: »Izpit za gozdarsko-čuvajsko 

(gozdarsko-tehniško pomožno) službo«. 

§2. 

Vršitev s tem pravilnikom določenega izpita za 
gozdarsko-čuvajsko službo se prepušča kraljevskim ban
skim upravam v zmislu predpisa Člena 38. zakona o ban-
ekih upravah. 

§ 3. 

Namen tega izpita je, da se ugotovi in dokumentira 
tista mera praktičnega znanja v opravljanju gozdarsko-
čuvajske dolžnosti in nadzorstva, ki je potrebna za 
uspešno uporabo čuvajskega osebja, to pa pod vodstvom 
ia upravo starešine gozdarskega pristojnega oblastva. 

" " " " : : • / . 

* >Služb. nov. kiralj. Jugosl.c z dne 12. septembra 
1930, št. 208/LXXIII/446. — Zakon o gozdih gl. Ur. 1. 
г dne 28. febr. 1930, ät. 162/35, — 

•8«. 

Pogoji za pripustitev k izpitu so: 
1. da je kandidat podanik kraljevine Jugoslavije; 
2. da je dovršil 21. leto življenja in odslužil svoj 

rok v vojski; 
3. da je duševno, in telesno zdrav in sposoben za 

vršenje gozdarsko-čuvajske službe; 
4. da je dovršil osnovno šolo; 
6. da je najmanj 2 leti bil v* gozdarski službi kot 

čuvaj (logar) pod upravo kvalificiranega gozdarskega 
strokovnjaka. 

§ 5.* 

Kraj in cas, kje in kdaj se vrši izpit, določi kra
ljevska banska uprava po svojem preudarku in izkazani 
potrebi, pa tudi po številu kandidatov. 

§ 6. 

Predmeti izpita. 

Izpit za gozdarsko-čuvajsko službo je čisto praktičen 
izpit in mora imeti nalogo, da preizkusi kandidata v 
posameznih določenih in praksi prilagođenih vprašanjih 
iz gozdarstva in lovstva. Izpit je v prvi vrsti usten, 
pismeni izpit pa se vrši toliko,. da se more ugotoviti 
pismenost posameznega kandidata, zlasti pri računanju. 

Predmeti izpita so ti-le: 

I. Skupina. 

à. Gozdarstvo: 

Poznavanje najvažnejših wst lesa! 
Poznavanje tal, na katerih posamezne vrste drevja 

najbolje uspevajo. 
Način sečnje in izkoriščanje gozdov. 
Obnova ter vzgoja in sajenje gozdov. 

B. Uporaba gozdov; 

Uporaba lesa najvažnejših vrst dreves v veliki in 
domači industriji. , 

Poznavanje semen važnejših vrst dreves, ki se upo
rabljajo za vzgajanje gozda, posebno v dotičnem kraju. 

Zbiranje in čuvanje semena. 
Važnost in korist stranskih gozdarskih proizvodov. 

C. Račun:, 

Vse štiri vrste računanja. 
Izračunavanje površine trikota in pravokutnika. 
Poiskanje kubične vsebine- s pomočjo tabel za izra

čunavanje kubature. 

П. Skupina. 

čuvajska služba logaretva. 

Semkaj spada poznavanje načina, v kateri meri in 
kako povzročajo prirodne nezgode, ljudje in živali gozdu 
škodo in kako bi se moglo to škodljivo delovanje prepre
čiti ali zmanjšati; o gozdnem požaru vobče in o načina, 
kako se more preprečiti, oziroma omejiti; potem pozna
vanje gozdno-policijskih predpisov, ki se nanašajo na 
čuvajsko osebje in so v zakonu o gozdih. 
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§ 7 . 

Trajanje izpita. 

Usimi izpit vsakega posameznega kandidata mora 
po možnosti trajati vsega skupaj tri ure. Za pismena dela 
se izkoristi trajanje časa t>ol dneva za vse kandidate 
skupaj. 

§8. 

Ocena. 

Izpitne ocene so naslednje: 
»Prav dobro uporaben«, 
»uporaben«, in 
»neuporaben«. 
O oceni odloča večina glasov. 
Ako so glasovi enako razdeljeni, odloča predsednik 

komisije s svojim glasom in potem se proglasi kandi
datom ocena. 

§ 9 . 

Izdajanje izpričeval 

Izpričevala o dovršenem in ppravljenem Izpitu za 
gozdarsko-čuvajsko službo se izdajajo kandidatom pod 
pečatom dotične kraljevske banske uprave s podpisom 
vseh članov komisije. 

§10. 

Ponavljanje izpita. 

Izpit za gozdarsko-čuvajsko službo se sme po oceni 
in preudarku izpraševalne komisije samo enkrat pono
viti po ugotovljenem roku. 

§11. ' 

Sestava izpraševalne komisije in nagrada. 

Po številu prijavljenih. kandidatov ali vsaj enkrat 
v letu sklice kraljevska banska uprava izpralevalno ko
misijo, ki jo tvorijo kot člani: šef gozdarskega odseka 
kraljevske banske uprave kot predsednik ali od strani 
bana določeni mu namestnik in dva fakultetsko izobra
žena strokovnjaka izmed uradnikov banske uprave, direk
cij gozdov, upraviteljev gozdnih uprav ali srezkih go
zdarskih referentov. 

Članom izpraševalne komisije pripada poleg povra
čila potnih stroškov po veljavni uredbi za potne in selit-; 
vene stroške še tudi specialna dnevnica v znesku too*— 
Din za čas trajanja izpita. 

§ 12. 

Predložitev prošnje za izpit. 
Prošnje za pripustitev k izpitu za gozdarsko-čuvaj

sko službo se vlagajo po uradni poti kraljevski banski 
upravi, kadar se objavi rok. 

Izpitna taksa znaša Din 10—. 

§13. 
Izid izpita sestavi komisija na zapisnik v tabelarni 

obliki in ga izroči banu. 0 izidu izpita obvesti kraljevska 
banska uprava mnißt№tsa za gozde in rudnike,/ 

Ocene: 

• • / •• § 1 4 ; 

Po dovršenem izpitu se izroči kandidatu izpričevalo 
naslednje vsebine: 

Izpričevalo: 

N. N. po rodu iz . . . . . . srez . . . . . . banovina .., 
pripuščen z odobrenjem kraljevske banske uprave v .J . . 
štev z dne k izpitu za gozdarsko-čuvaj
sko, oziroma gozdarsko-tehniško pomožno službo, je 
opravil predpisani izpit in je po izpraševalni komisiji 
proglašen zâ . . . . . . . uporabnega. ' ~ 

V dne 19... 

Izpraševalna komisija, 
predsednik. , člani komisije. 

(M. P.) 

Prav dobro uporaben. 
Uporaben. 
Neuporaben. » 

V B e o g r a d u , dne 20. julija 1930., št. 8627/1930. 
Minister za gozde in rudnike 

Dr. Korošec s. r. 

217. 

Na podstavi člena 3. in 12. zakona o ureditvi vr
hovne državne uprave, člena 4. pravilnika o uporablja
nju državnih avtomobilov (člen 30. zakona o proračun
skih dvanajstinah za mesece avgust—november 1925.) in 
odločbe g. predsednika ministrskega sveta štev. 36.531' z 
dne 20. avgusta 1930. predpisujem te 

Izpremembe in dopolnitve 
v pravilniku o uporabljanju državnih avto
mobilov za gradbeno službo M. G. štev. 14.841. 

z dne 2. junija 1926.* 
Člen 1. 

V členu 2. se namesto »gradbenih direkcij in grad
benih odsekov« • postavlja >tehniških oddelkov kraljev
skih banskih uprav in tehniških oddelkov pri srezkih 
načelstvih«. 

Cleä 2. 
i 

V členu 3. se namesto »Direktorji gradbenih direk
cij in šefi gradbenih: odsekov«' postavlja: »Načelniki 
tehniških oddelkov kraljevskih Danskih uprav in šefi 
tehniških oddelkov pri srezkih načelstvih«. 

Člen 3. . 
Drugi odstavek člena 6> se izpreminja in se glasi: 

»Kot povračilo za to kakor tudi za potovanje po odločbi 
ministrskega sveta štev. 14.396 t dne 28. maja 1926. se 
jim priznava dnevnica po uredbi štev. 13.400/1 z dne 18. 
marca 1930. in kilometraža, in sicer: uslužbencem, na-

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
8. oktobra. 1930., št. 230/LXXX/494; v slov. prevodu je 
upoštevan popravek, razglašen v »Službenih novinah« z 
dne 14. oktobra 1930., št, 235/LXXXI/603, 
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ätetim pod 1., 2-, 3., 4., 5., 6. in 7. tabele člen 4. ome
njene uredbe po 3-50 Din, ostalim pa po .2*50 Din od 
1 k i lometra . . . . . . . 

Člen 4. 

Člen 7. se izpreminja in se glasi: 
>Potovanja 'ž avtomobilom odobravajo načelniki teh

niških oddelkov kralj, banskih uprav in šefi tehniških 
oddelkov pri srezkih načelstvih.« 

Člen 5. 

V členu 8. se namesto »Direktorji in šefi odsekov« 
postavlja »Načelniki tehniških oddelkov in šefi tehniških 
oddelkov«. 

Cleo .6. 

V členu 9. se namesto »Direkcije oziroma odseki« 
postavlja: 

»Načelniki tehniških oddelkov kralj, banskih uprav 
in šefi tehniških oddelkov pri srezkih načelstvih c 

Č l e n 7 . • • • • • • -

V členu 10. se namesto »Direkcije in odseki« po-, 
stavlja »Načelniki tehniških oddelkov in šefi tehniških 
oddelkov«. 

Člen 8. 

V členu 11. se namësYor»Séfi odsekov za rekonstruk
cijo cest in mostov« postavlja »Šefi terenskih tehniških 
odsekov«. : 

Člen 9. 

V členu 12. se namesto »iz partije 961 proračuna 
za leto 1926/27.« postavlja »iz proračunske partije, ozi
roma pozicije, določene za to«. / 

Člen 10. . 
/ 

V členu 13. je namesto »Gradbene direkcije« posta
viti »Načelniki tehniških oddelkov kralj, banskih uprav«. 

' ' ' p l e n i l . . 

Te izpremembe in dopolnitve veljajo od dne 1. sep
tembra 1930. 

V Beogradu, dne 30. septembra 1930. 
.M. G. štev. 75.935. 

Minister za gradnje: 
••''••• •••.,.- Fil. J. Trifunović s. r. 

* , » i 

Odločbe* 

- , : ' " ' " ' '•"218. 
. • • • • • . ! • • • 

Otvoritev in začetek poslovanja novoosnova
nih direkcij pošt in telegraf oy.* 

".'. Po. odloSbj piinistra «a gradnje z .dne SL marca in 
2S. aprila' 1930., 'p." T. štev. 20062, so se ustanovile: te 
direkcije pošt in telegrafov: 

"""" * IJSiužberie novtöe'Ifraljevine Jugoslavije« ii dne 
lö, "maja, 1930^ ^ 1 0 5 / ^ 1 ^ 2 2 2 , - - ; 

Beograjska direkcija pošt in telegrafov s sedežem v 
Beogradu za področje uprave mesta Beograda; vardar
ska direkcija pošt in telegrafov s sedežem v Skoplju 
za ozemlje Vardarske in Moravske banovine, dokler se 
ne ustanovi moravska direkcija pošt in telegrafov e 
sedežem v Nišu za ozemlje Moravske banovine; 

dravska direkcija pošt in telegrafov s sedežem v 
Ljubljani za ozemlje Dravske banovine; 

drinska direkcija pošt in telegrafov s sedežem v 
Sarajevu za ozemlje Drinske in Zetske banovine, dokler 
se ne ustanoyi zetska direkcija pošt in telegrafov s 
sedežem na Cetinju za ozemlje Zetske banovine; 

dunavska direkcija pošt in telegrafov s sedežem y 
Novem Sadu za ozemlje Dunavske banovine; •;-

primorska, direkcija pošt in telegrafov s sedežem v 
Splitu za oz^nlje- Primorske in Vrbaske banovine, do
kler se ne ustanovi vrbaska direkcija pošt in telegrafov 
za ozemlje Vrbaske banovine s sedežem v Banji Luki; 

savska direkcija pošt in telegrafov s sedežem v Za
grebu za ozemlje Savske banovine. 

Novoosnovane direkcije pošt in _.telegrafoy . začno 
svoje poslovanje z dnem 18. aprila ij)3_0., katerega dne 
prestane, delo v dosedanjih oblastnih p. t. upravah, pri 
direkcijah v Beogradu in Splitu pa začno administra
tivni posle dne 16. maja, računsko-ekonomski posli pa 
dne 1. junija 1930., 

P. T. štev. 20662. — Iz občega oddelka ministrstva 
za gradnje. V Beogradu, dne.2. maja 1930. 

219. 

Izpremembe v razpisu C. štev. 48780/928 ò tari 
na blago, ki se uvaža v železnih sodih, prijav

ljenih za povratek.* 

Minister za .finance je,na osnovi člena 7.jn.23. pred
loga zakona o obči carinski tarili ter po zaslišanju carin
skega sveta odločil: da se; točka 6. razpisa C. štev. 48780 
z dne 28. decembra 1928. ukine. 

V B e o g r a d u , dne 22'. septembra 1930., št. 3529/IV. 
Iz, pisarne ministrstva za finance — oddelka za carina 

220. 

Oprostitev davkov in samoupravnih doklad.** 
Odločam: 

da se nižje imenovane ustanove popolnoma ^oproste 
davkov in sainOugfâvnlh doklad na çlobodke (Tente) iz 
ci. 60. zakona o neposrednih 3avkih; Toda"s~pö"göjeim, da 
njihov predsednik .polletno dostavlja tisti davčni upravi, 
na ; katere ozemlju se nahaja denarni zayod,r.iočenizvle-

* »Službene nôvine kraljevine Jugoslavije« z 
oktobra 1930., št. 224/LXXVIII/486. 

dne 

** »Službene1 novine« kraljevine Jugoslavije« z dne 
13. septembra 1930, št. 209/LXXIV/45»: Objavljeno samo 
AJnn » 
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ček računov, ki jih ima pri ustanovah iz čl. 71. zakona o 
neposrednih davkih, z izjavo, da je to samo njihov 
denar; in sicer: 

15. Savez godbenikov v kraljevim Jugoslaviji, iz 
Zagreba — na prošnjo, predloženo pod št. 42537/29. leta; 

26. »Narodna galerija« iz Ljubljane — na prošnjo, 
predloženo pod št. 60.315/29. leta; 

49. Telovadno društvo »Sokok iz Novega mesta — 
na prošnjo, predloženo pod št. 85054/29. leta. 

Oprostitev velja od dneva objave v »Službenih no-
vinah«. 

V zmislu drugega odstavka člena 1. zakona o izpre-
membi zakonskih določil, s katerimi se predpisuje zasli
šanje ali odločanje ministrskega sveta, oziroma soglasje 
finančnega odbora narodne skupščine, čast mi je zapro
siti Vas, gospod predsednik, da se soglasite s prednjo 
mojo odločbo. 

V Beo g r a d u , ' d n e 5. aprila 1930/Št. 25303. 
Minister za finance? 
Dr. S. Sverljuga s. r. 

Soglašam in odobravam prednjo <* iločbo gospoda mi
nistra za finance. 

Predsednik 
. ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 

* častni adjutant 
Nj. Vel. kralja, 

divizijski general 
Peter Živković s. r. 

221. 

Oprostitev davkov in samoupravnih doklad.* 
Odločam: 

da se nižje imenovane ustanove popolnoma oproste 
davkov in samoupravnih doklad na dohodke (rente) iz 
51. 60. zakona o neposrednih davkih; toda s pogojem, da 
njihov predsednik polletno dostavlja tisti davčni upravi, 
na katere ozemlju se nahaja .denarni zavod, točen izvle
ček računov, ki jih ima pri ustanovah iz čl. 71. zakona o 
neposrednih davkih, z izjavo, da je to samo njihpv 
denar; in sicer: 

18. Srbsko-pravoslavna cerkvena občina iz Celja — 
na prošnjo, predloženo pod št. 32.623/30. leta. 

Oprostitev velja od dneva objave v »Službenih no-
vinah«. 

V zmislu drugega odstavka člena 1. zakona o izpre-
membi zakonskih določil,, s katerimi se predpisuje zasli
šanje ali odločanje ministrskega sveta, oziroma soglasje 
finančnega odbora narodne skupščine, čast mi je zapro
siti Vas, gospod predsednik, da se soglasite s prednjo 
mojo odločbo. 

V B e o g r a d u , dne 2. junija 1930., St. 38.239. 
Minister za finance: 

Dr. 8. Sverljnga s. r. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
13. septembra 1930., št. 209/LXXIV/459. Objavljeno samo 
delno. 

Soglašam in odobravam prednjo odločbo gospoda mi
nistra za finance. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Nj. Vel. kralja, 

divizijski general 
Peter Živković s. r. 

222. 

Oprostitev davkov in samoupravnih doklad.* 

Odločam: 
da se nižje imenovane ustanove popolnoma oproste 

davkov in samoupravnih doklad na dohodke podjetij, 
delavnic in samostalnega posla (dohodnina) na podstavi 
čl. 47. zakona o neposrednih davkih, in sicer: 

1. Zavod šolskih sester v Repnjah — na prošnjo, 
predloženo pod št. 43.317/29. leta; 

2. Uršulinski samostan v Mekinjah — na prošnjo, 
predloženo pod št. 45.900/29. leta; 

3. Zavod »Marijin dom« v Kočevju — na prošnjo,' 
predloženo pod št. 50.372/29. leta; . . 

4. Osrednji odbor Slovenskega planinskega društva 
v Ljubljani — na prošnjo, predloženo pod št. 57.258/29. 
leta; 

5. Odbor za ustanavljanje in vzdrževanje delavskih 
ustanov v Ljubljani — na prošnjo, predloženo pod štev. 
58.278/29. leta; . ' 

6. Društvo »Dijaški dom« v Kočevju — na prošnjo, 
predloženo pod št. 63.884/29. leta. 

Oprostitev velja od dneva objave v »Službenih no-
vinah«. 

V zmislu drugega odstavka člena 1. zakona o izpre-
membi zakonskih določil, s katerimi se predpisuje zasli
šanje ali odločanje ministrskega sveta, oziroma soglasje 
finančnega odbora narodne skupščine, čast mi je zapro
siti Vas, gospod predsednik, da se soglasite s prednjo 
mojo odločbo. 

V B e o g r a d u , dne 5. aprila 1930. Št. 25302. 

Minister za finance: 
Dr. S. Sverljuga s. r.. 

Soglašam in odobravam prednjo odločbo gospoda mi
nistra za finance. 

Predsednik 
: ministrskega sveta, 

- minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Nj. Vel. kralja, 

. ' divizijski general 
Peter Živkovic s. r. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
13. septembra 1930., št. 209/LXXIV/459. Objavljeno samo 
delno. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine: nien predstavnik in odgovorni urednik- Pobar Robert v Lhibliani. 
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur« v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michalak v Ljubljani. 
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K R A L J E V INA J U G O S LAVI JA 

SLUŽBENI LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

36. ROB. V LJUBLJANI, dne 13. novembra 1930. Letnik Ï. 
• . - . i * ' . . . - • V 8 B B 

Ш . Pravilnik za opravljenje državnega strokovnega, izpita 
, gozdarskih uradnikov druge kategorije. 

'itMJ 'Pravilnik тса vršenje službe čuvajskega osebja pri upravi 
• drtžavhibi gozdov: 

•-№{. Priwikiik o zaščitnih gozdih. 
126. Pravilnik o puščanju koz v gozde. 
127. Pravilnik za opravljanje državnega strokovnega izpita urad

nikov* občega; oddelka predsedništva ministrskega sveta. 
шШШа 

I N A : 
228. Pravilnik o prirejanju in.programu tečajev za šolske 

zdravnike. . 
22». Izprememba pravilnika za opravljanje višjega državnega 

strokovnega izpita za uradnike finančne kontrole. 
230. Izpremembe in dopolnitve pravilnika za izvrševanje zakona 

o državni trošarini. 
231. Izpremembe in dopolnitve v >Pravilnlku o zdravilih ih 

zdravilnih specialitetah«. 
232. Pravilnik o kontroli svežega grozdja. 

Uredbe osrednje vlade. 

Pravilnik 
ta opravljanje državnega strokovnega izpita 

gozdarskih uradnikov druge kategorije.* 

§ i. 
Državni strokovni izpiti gozdarskih uradnikov II. ka

tegorije se vrše pri kraljevskih banskih upravah na pol
itavi predpisa člena 34. zakona o banski upravi. 

Uradno se izpit imenuje: »Državni strokovni izpit 
toadarakih uradnikov II. kategorije.« 

•,••:•••'.. •• § f t . - ... * 

'• Nameta topita je v tem, da se preizkusi in "àdkaïe 
iposobnQSt gozdarskih uradnikov II. kategorije za samo
stalno yodstvb gozdnega gospodarstva. 

•- §4-
Da 9$ kandidat za ta izpit pripusti k izpitu, je po

trebno, da dokaže z dokumenti: 
a) da je dowrâil gradnjo gozdarsko šolo v državi ali 

tej Sou enako solo v inozemstvu; 
ft. 
L • >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
«S. septembra 1930., št. 208/XXIII/445. — Zakon o go-, 
Idia gl Ur. L z dne 2S. lebr. 1830« št. 162J35, . * 

, b) da je prebil najmanj dve leti y državni^ eam> 
upravni ali privatni gozdarski službi. 

Za čas prakse dokaže. 1 • at: v kateri ameri se 
je gibalo ,n;ecovo praktično deilo na ta način, da evpji 
prošnji za pripustitev k izpitu priloži dnevni]»» v kate
rem navede svoje nazore in opažanja v gozdnem gospo
darstvu v času prakse. ' 

Prošnje za pripuščanje k izpitu se morajo predložili 
• kr.- banski upravi po uradni poti najdalje do 31. juijjft. 

§6. 

Izpit se vrši vsako leto. pri kraljevskih.banskih upra
vah. Ako se pri banski upravi prijavi manje nego 5 kan
didatov, potem se ti kandidati napotijo za rpravljanje 
izpita, h kaki drugi banski upravi, kjer .jer število pri
javljenih kandidatov večje. 

;"§-7. 

Kraljevske bansjse uprave sestavijo stalne izpraše-
valne komisije z mandatom za tri leta. A&t o sestavi ko
misije dostavi kraljevska, banaka uprava ministrstvu za 
gozde in rudnike. ; 

' §8. 

Izpraševalno komisijo tvorijo štirje фак&спЏИ^ go
zdarji s fakultetno izobrazbo, ki jih izbere ban Izmed' 
8 višjih gozdarskih uradnikov, ki mu jih pïeàloZi mini
strstvo za gozde in rudnike. ' ' _ . ' ; ' 

Izmed štirih izbranih strokovnjakov določi ban pred
sednika izpraševalne komisije. O priliki sestave komisije 
določi ban tudi namestnike članom izpraševalcem. 

.. .§,9- • 
- Za vsakoletni izpit pozove- banana predlog predsed

nika izpraševalne- komisije člane izpraševalce, mjaiebr-
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etvo za gozde in rudnike pa delegira enega odposlanca. 
Odposlanci se volijo izmed višjih uradnikov glavnih sku
pin I. kategorije ministrstva ali direkcij za gozde s fa
kultetno izobrazbo. 

§ 10. 
'Odposlancem ministrstva v stvari ne pripada funkci

ja izpraševanja, toda pooblaščeni so, da smejo po izka-
zaijì potrebi in po dovršenem izpraševanju stalnih izpra
ševalcev staviti krajša vprašanja vsakemu kandidatu in 
iz vsakega predmeta. 
•V.--' - •' ' :' § 11- .'i ' 

Izpiti se začno v vseh banovinah prvi ponedeljek 
meseca oktobra. 

.'• Prva dva dneva sta določena za pismeni izpit; potem 
«ledi ustni izpit v zaprtem prostoru in na terenu v gozdu. 

- :§rlV: : ' „ • • • i . 

Tako pri pismenem kakor tudi pri ustnem izpitu 
postavljena vprašanja taorajo poleg ozira na Cisto znan-
fheno polje gozdarske vede obsegati in vsebovati prak
tično stran nalog gozdarjev strokovnjakov,: katerim je 

.delokrog deda samoetalnega gozdnega gospodarstva po
verjen v enostavnih okolnostih 

Predmeti izpita so: 
$13. 

Pri sestavi in izdelavi pismenih del se smejo kan
didati posluževati samo tistih pomožnih'sredstev, tabel 
in zakonskih tekstov, ki jim jih komisija'da "na razpo
laganje. 

Pismeni izpit traja vsak dan osem ur. 

§ 15. 
.. 'Ustni izpit. dela. vsak kandidat iz jwek;,v § 1&.£а, 

Štetih predmetov. 
Izpraševanje vsakega kandidataфјв&~;АШ')$• 1 ì 

§ 16. 

., Izpit v gozdu obsega v glavnem poznavanje goađne-
j ga rastlmstvï,in njegovih lastnosti;" ^ - Ä . ^ . . 
j oceno lege in zemljišča, kakor tudi ostalih razmer 

in'stanja sestojev; .•";.':., '̂:'.', "'"'" 
spretnost in sposobnost kandidata v Reševanju nalog 

v pogozdovanju in obnovi gozda, reda sečnjejin :*eoišča; 
odločbo o najugodnejši .mreži potov in ostalih pre

voznih naprav; ,• •.,-.; s y 
osnovna načela taksacije. .,. .:..;;> ., v i i 
Ker bi opravljanje tega izpita moglo biti v ajrnieno . 

tudi s krajšimi ekskurzijami, odredi Jban ^kandidatom, v 
ta namen tudi izvestne denarne podpore. 

P r v a s k u p i n a . 
a) Ustvarjanje in vzgajanje gozdovi Poznavanje 

znanstva o ustvarjanju in obnovi gozda, tako v njegovi 
znanstveno gospodarski osnovi, kakor tudi v uporabi me
ted izvajanja v različnih, konkretnih primerih; 

' b) čuvanje gozdov in lovstvo. " 
Vsestransko poznavanje načinov o čuvanju gozdov 

In možnosti, povečanja dohodkov gospodarskih gozdnih 
objektov Ï uporabo pripravnih gospodarskih ukrepov. 
I i Poznavanje obstoječega zakona o gozdih in lovu, na-

óin lova in izkoriščanje. 
* • 

D r u g a s k u p i n a . 
a) Poznavanje enostavnejših načinov geodetskega 

premerjavanja in kartiranja gozdnih terenov. 
b) Dendrometrija. 

'-••• c) Osnove znanosti o urejevanju in računanju vred
nosti gozdov. 

T r e t j a s k u p i n a. 
a) Uporaba gozdov. 

.Poznavanje časa in dob sodobnega lri pravilnega iz
koriščanja in načinov sečnje; 

predelava lesa in ostalih gozdnih proizvodov v zvezi 
z gozdarsko tehnologijo in industrijo; ! : 

prevoz in čuvanje gozdnih proizvodov kakor tudi 
njihovo vnovčevanje. 

. b) ^Projektiranje in izvedba; enostavnih gozdnih gra- ! 

đenĵ , kolikor to zahteva udomačeni način gospodarstva ' 
in Izkoriščanja.' ,.'".,', ' , ' , . ' , ' 
,_, ^ Poznavanje občih osnov obstoječi^ službenih pred
pisov upravnega in čuvajskega \ gozdarskega osebja, ka
kor tudi ostalih delavcev v urejenem gozdnem gospodar
stvu.' "'. ' " '"' '"'" " '' '" ''•' 

' > l f " ' " 
Vsak dan pismenega izpita odpre komisija pred kan-

dWflti rio min^^rstvu za irnzde ih rudnike dostavljeno za-
peSateno kuverto, v kateri eo .tri piamene naloge, - •,-••' 

'§ 

Po dokončanem izpitu oceni kandidata vsak izpra
ševalec po izidu pismenega in ustnega izpita, pri čemer 
se upošteva tudi domače delo — dnevnik. Na osnovi da
nih ocen se pristopi h glasovanju. Ako so glasovi enako 
razdeljeni, odloča predssedriikov glas. Definitivno ugotov-

' ljena pcena se vpiše v izpričevalo. 
••Yt>U s:? 

;r.-t.:-:«f 

-••••..< § 1 8 . .;.;.•:.•: .i..,;;iüL!,.w 

.̂ Izpitne ocene se po uspehu glase: 
"prav dober 
dober 
zadosten 
nezadosten aspeh ":.'. 

Kandidati, ki ne opravijo izpita., dobijo potrdilo, da 
so delali izpit in ako v ponovnem roku naredijo izpit, 
se jim zamenja potrdilo z izpričevaloin, v katerem se 
označi, da je izpit ponavljal, .v. : - <•••.:••.'.:) 

§ 19. 

Kandidatom, -ki so .popolnoma opravili ta državni 
izpit za drugo kategorijo, gozdarske ebrokovne službe, 
se izda diploma te-le vsebine;', , '[•. ''.'... ., r ....,, 

Podpisana i zpraSeyalna komisija za državni stroko^-
ni izpit gozdarskih uradnikov' ÌI. kategorije je izprašala 
g ™_„ rojenega . v 
srez ;,., banovina 
dovršil gozdarsko Šolo v -, 
soglasno 
vršenje 

.»kije 
ter ja * , . "****Г'"7*'И"*****" lumi y Imi !»-w* Ј^" 

Cz večino glasov) spoznala,, da ^éepqsobên.^a 
...—,_. gozdarske službe in .za državnega uradnika 
II. kategorije, kakor tuđi" za vodstvo praktičnega 'gV&dat» 
skega gospodarstva v ^ ;„„,„/ .;....:'..*' ' / ' '',•',;. '-; '-*"'* '•*'" 

V Beogradu, ./ ...,•,.• . . . ,- 1980. •.; > , 
Predsednik 

Člani komisijo .)' Jy usi* 



._$«-— 

- § 2 0 . ••:., 

Izpit za gozdarsko praktično službo gozdarskih urad
nikov li,, kategorije se sme ponoviti, samo. enkrat, in si
cer v roku, ki ga določi komisija po svoji oceni, in pre-
udarku. 
. , . „ ; ; " ' . , • ' . . ' ; . . - . ' . . • * * • , ' • ' • • ' \ • , : , • • , » . . ' . - ' . ' ' • ' . • • " . 

• O izidu izpita sestavi ^poslanec miiiistrerva za gozde 
in rudnike zapisnik, ki ga podpiše celokupna' izpraše-
valha komsija in kS se izroči battìi, da":gé 'pošlje daìje 
ministrstvu za gozde in ruddikë na' vpogled:; 

Ta »pimUć obeégà:- ч s ' ; -• , 
a) seznam članov izpraše valne komisije; 
*). seznam k izpitu pripuščenih kandidatov; 
c) izdelane pismene, naloge, kakor tudi pismena 

domača dela vseh k izpitu pripuščenih kandidatov; 
']•••'i) izidoceü vsakega člana' komisije, kakor tudi kon
čne ocene. s :-: ••;-'-..•.< :. ••'.'; i - v / . •;.'' .;, i . - : . : * 
•;..\' i . :-: ri ,w..b:r.:.::: '.'j: § 2 2 ^ •^•:--:i •••'-•-• >*••>•>•>••• ' ; 

'.;,,,,/VjSfth- kaMidaf,,plača„pred začetkom izpita izpitno 
takso v višini ,50-— Din pri kraljevski banski upravi. 

"^^'^pij^vi^en^^kandJdatl :za''ó^'rà;vljeiijé.'ftega,d:r^yne^ge 
tì^|>6óvnoga izpita dobijo; ^akô\^'j4r|%tnV-ura'^'n^*' ^a. 
pravočasno V.loŽenp. prošnjo рр^геђдр odsotnost, za- <М>° 
enega meseca, ' . /,' '.','",' '• ," ." ' , 
-!•::•;:• / iu : . : ' v ; - ; ••;.-.•! • . -..-.* T T ..O i .;JK, ; .-U-.,'-. ••- ; „ ••, 

J'' tìlèìidm luprtrSevalne komldije^àkorrudîodp^slWn-
où^mmîsftBfva za:gozdé^ in'rùdwikë pripadejo za čas, do-
klêr^feija;4zpdt, dnevnice po veljajoči uredbi za pótne'in 
délirVè*ië; strofckeì àkb' niso ïz kräja; kjéf eë vrši izpit; :' 
-'• Stroški îz^ragëvalne komisije!gfeđo" na 'breme1 pro-

racuha*ktoijtevskë'bénskëf uprave. ' -• •> 
i'^.'d^e'jJk-av^^ 

•МШ&ег''za'gozde ih rtidntke 

•STI«. f ) : HV)C<.:<i ..'••'':ì' 
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.224. :.. •'' -.;''-'-' 
VijÎ\'*'".ï'\ I , ' ! ' - ' : ' - - . ' V U , - S\ • ' - . I V . - ; : • '•, V.'--.::_ :!.f- . ) ' . - i f l'.J; ; -''' 

v f'Wtf^cìdetavt'-'^lAf-zakònà^'tf^^dzdlh^z^iè'ne 21.';dép 
cembra 1929. predpisujem naslednji 

za vršenje službe Čuvaiskega osebja pri 
upravi dï^vnih gozdov.* 

ObÉe dolinosti. 

'"''• Clen î . ! i -
• .. t , ; - ; . . ? . / - t u : ; - -

,Гн Dolžnost čuvajskega osebje je, da T prvi vrsti Vrši 
CuVajeko;<alužbo V. poverjeneni področju, potem da sode
luje v vseh delih gozdnega gospodarstva, vse. toi pa po 
4oločilih»i tega pifavUnikaninpo posebnih nàredban šefov 
U k r a s u - . . . » • (;i - ; : . ' v : ; . ! o i i V ;: .•-- • ^ : > v - : . - • ; . ; , : > : : -i • ,•'':'...: 
• i i " , гчт. ) ' ! : ' • •'••;' • ;:'• .i ;.--.v •••]:••:••.: '••>; .'•.•••. 

, ,Л(»Službene novine lcrai]evineMJugoelaviJe<; z dne 
17v#eptembr* losa, ät. 209/LXXIV/457. — Zakon o 
gozdih gl Uradni L »dne 2% febAiarjaigaft,,št, 162/Sö. 

| Čuvajsko osebje je izvršilni organ ter čuva državno, 
gozdno posest po določilih zakona o gozdih, uredban, 
naredbah in razpisih .ministrstva za gozde in. rudnike, 
direkcije gozdov iti'gozdnih uprav! ' -• ; . 

•Posebne dolžnosti. 

- '•- ;• . . > . : ' . ; , :••>• •:•:•.. Č l e n / 2 . . - . " •<.- , • v :• ••••: .'. 

Poleg poprej omenjene obče .dolžnosti ima SUvajsko' 
osebje tudi se te-le posebne dolžnosti: " ; '• .•'•" 

i. da svojim pTédpoetavljenim in višjim vedno in 
ob vsaki priliki izkazuje ;ipótfebno spoštovanje, da bodi 
proti njim 'ustrežljivo in poslušno in da izvršuje Vse nji* 
hovè naredbe točno, vestno; mamljivo in brezpogojno; ' 
i ' 2. da točhb'in v posameznostih pozna mèje dh mejne 
znake1 gozda, ki !mu- je poverjen v čuvanje, in 'da; stroga 
upošteva, da se meje državnega gozdnega posestva vzdr-
že v neizpremenjenem stanju in da vsako poškodovanje 
ali prestavljanje -mejnih znakov, kakor; tudi protipravno 
razširjanje sosednje posesti n* škodo državnemu gozdu 
prijavi takoj svojemu predpostavljenemu oblastvii. Isto-
tafco mora strogo nadzorovati stanje trigonometričnih in' 
ostalih ' točk premer, meje v razne namene izločenih pfr 
vršin, meje planin in planinskih'pašnikov ter črte ià 
znakë notranje' gospodarske razdelitve; ••. ; ! 

1 8, da se fočno; seznani- z vsemi - ̂ gozdi -evo jega čuvaj
skega področja; Љаког tudi t vsemi tërëHsMmi'iri izvoza 
nimi razmerami, to je z vsemi Višinami, gfebeni,' vthdvi, 
pobočji, dolinami,' potdki;'pašniki,^ izvoznimi cestami in' 
stezami', sečnjami, kakor tudi z Vsemi' drugimi'dèli-v- svo
jem'področju; ' ; ' • ••'••••'••' 

4. dà sentìtàcho seznama'posebnimi servitutninii 
(služpostnimi) pravicami posameznih občm;:va8i id oseb' 
v gozdih svojega čuvajskega področja in da hkratu.bud
no pazi, da se obstojeČe-servitutne .'pravice ne bi razšir
jale na škodo državnega gozdnega posestva, Oziroma dđ 
se ne bi izvrševale na tlo dopusten način. Vse opažene 
nepravilnosti mora Čuvajsko ;. osebje > takoj prijaviti' pri
stojni gozdni «pravi; > >•• ••:••• :-i--.; :>i.i->:. ; ; i ^ v./;v 
••••• 6. dabrezškodeza čuvanje1 «vdje^a čuvajske"«»»pod-1 

ročja pomata šefti'gozdine uprave; v vseh- gozdnih dërih' 
posebno pri odkazovanju, sečnji, merjenju, žigosaVitfu iti; 

izvozu gozdnih proizvodov, režijskih deiih, realiziranju 
raznih pogodb,i'prodaji lesa фб'gozdni taksï,'"lzdHjattjü'? 

brezplačnega! lèsa,; preskrbovanjtJ potreb setvitutnih 
upravičencev, pogozdovanj«, čiščenju in redčenju, ' grad-1 

nji cest, visokih, kakor tüdi vseh dni «ih zgradb; ižkorii-
ščanju straösltüi gozdnih- proizvodov, 'izvršeVarijuloVa in 
ribolova, kakor tudi pri Vseh drugih ;goždnih 'đeliii, Иа' 
katéfa gâ doto« Seiiupfàvév in Iconcnò. éa ^0" izdanih 
navodilih vodi nađzorstVo naiđ dfžavhinii delavd;: vòzni-s 

Win njihovim''delom"* r' ' ,< • / 
•-'•''•'6i da. 'zaradi- Cin^'întenzivn'ejSë'té; CuValija ,!6vöjeya': 

področja in ans vestnejšega tóvi»Sèvàftja' östtilih'' dotónosrt 
vsaköas in po moÉnoBti čim čeSče obhodi1 posamezne 
gozde, kulture, drevesnice, pod zabrano postavljene 
gozde, planine? fclaninšdce rpalnike in-«raialte kraje, kjer 

jf se pušča živina na pašo in žirenje kakor tudi posamezne 
kraje dela, gradnje itd., in tB v 'raznih smereh in ne sa
mo po-znanih potìh, ne?ö tudi po višinah, pobó5jih*> do-
linah; pa tudi pò največjih goščavah; :•• "••}м 

1. da vsakega krivca po zakonu o gozdih po predpi
su in -v zakonitem roku prijave gozdni upravi in da 
ukradene gozdne proizvode, kakor tudi orodje, ki'ee «t' 
je krivec posluževal, odvzame in*4 njimi postopa 'poi 
zakonu,- àuY'^nxi* 
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Člen 3. 
Čuvajske osebe kot državljani morajo'brli poštene, 

pravilnega moralnega življenja v službi in zunaj rije in 
kot zapriseženi državni uslužbenci točni, vestni, marljivi 
in popolnoma zanesljivi v službi. 

čuvajsko osebje mora med'ljudstvom užival) ugled, 
da bi ga pa doseglo, mora skrbeti, da bo neomadeževa-
no, resno, nepristransko, nemaščevalno in proti vsako
mur ustrežljivo. Posebno mora biti proti gozdnim kriv
cem strogo" in odločno, toda hladno, umerjeno in pra
vično. 

čuvajsko osebje se ne sme udajati »aznim. strastem, 
kakor kvartanju, pijančevanju ali nemoralnemu "življenju, 
ker s tem izgublja ugled in spoštovanje ljudstva in za
upanje starešin. 

/Upravljanje denar ja in sprejemanjem daril. 

Člen 4 
' Čuvajskemu osebju je najstrožje prepovedano vsako 

pobiranje ali izplačevanje državnega denarja, razen ako 
jé za to izrecno pismeno pooblaščeno. 

Istotako je najstrožje prepovedano od oseb, s kate
rimi je čuvajsko osebje v -kakršnikoli službeni zvezi, 
sprejemati osebno v evojo korist ali v korist svojih so
rodnikov kakršnakoli darila brez ozira na to, ali so ta 
darila v denarju, drugih predmetih ali uslugah. 

Tak» ponudbe ali usluge mora čuvajsko osebje kot 
pošteni in pravilni uslužbenci, svesti svojih dolžnosti 
energično odbiti in ob vsaki priliki izoginiti se tudi naj
manjši sumnji'kakega podkupovanja ali nepoštenja. 

Stranska opravila. 

Člen 5. 
Brez posebnega dovoljenja pristojne direkcije ne 

sme čuvajsko osebje prevzeti uprave ali nadzorstva nad 
tujimi gozdnimi ali lovskimi'gospodarstvi, niti ne sme 
brez kakega odobrenja prevzeti kakih drugih privat
nih del " '•• 

' Imeti ekonomijo" je dovoljeno samo za potrebo last
nega gospodinjstva in kolikor se s tem ne ovira oprav
ljanje službe; vsako drugo vodstvo pa je prepovedano 
tako organu; kakor tudi vsem članom rodbine, s kate
rimi živi v skupnosti. 

Izvrševanje'vsake obrti ali trgovine je prepovedano 
čuvajskemu osebju v vseh razmerah.' 

Brez dovoljenja ne sme čuvajsko osebje jemati v 
zakup paše, lovnih ali ribolovnih objektov. ' 

Vsako sodelovanje v trgovini z-gozdnimi proizvodi, 
kakor tudi prevzemanje v akord raznih gozdnih del vobče 
je najstrože prepovedano čuvajskemu osebju, njega že
nam, kakor vsem ostalim članom rodbine. 

' ' Zapreke r izvrševanju ettfibe. ,: '• ^ 

'•Z .r. ..,..,, . '., :! Člen-в.; '. -'V.;. . ."..;': ' ' 

Čuvajsko- osebje ne sme brez dovoljenja gozdne 
uprave zapustiti svojega čuvajskega področja,' oziroma 
sedeža.- .•;• • • :-. •• 

Ake kak gozdarski organ oboli ali bi bil s kakim 
važnim ̂ razlogom zadržan v izvrševanju avojeslužbe, ma*.-
га-'tQ lt«fcejii nejBalj pa. v 2*. urah, javiti neposrednemu 
starešini, . . * ' • • ' . ' 

Oa'gotornoA 

• Člen .-7« . . -..-. 

Čuvajsko osebje je osebno in y vsakem pogledu od
govorno za zakonito in predpisom ustrezajoče 'opravlja
nje, čuvajske-službe. Kolikor se ti organi v mejah'tega 
pravilnika uporabljajo tudi za; druga gozdna delà, niora-
j a tudi ta-dela izvrševati s polno odgovornoatjp v zmielu 
izdanih navodil, in naredb. 

Istotako mora čuvajsko osebje strogo čuvati službe
no tajnost, ter ne sme nikomur — razen svojim preüpj». 
stavljenim— priobčevati svojih.službenih poslov.- '• 

• Prevaemna iaretìtev dolinostiL 

.'••' ,~ ' .';'...•-, . : - àlea & '• ; ' : Vi'"'''•' 

' V;sak organ mora ob;jnastopu,službe y svojem čuvaji 
skem .področju prevzeti dolžnost od svojega prednika •< 
navzočnosti šefa gozdne uprave ali uradnika, ki 'ga te 
to pooblasti. ,- . •)• ; y.,f 

O priliki izročitve področja se morajo novem» «uyaf 
skernu organu,pokazati gozdi, meje in mejäi z n a k t t o 
izročiti mu njih pregledna karta, kakor tudi vel objekti 
po spisku z vsemi ^pravicami in dolžnostimi,. nadalje'trü 
gonometrične in ostale točke premer, in znakov notranje 
gospodarske razdelitve, zagraje (branjévine)/. poWsine, 
izločene za znanstvene Dreizkuse, reservacije^in sfičnoi 
nadalje mora biti čuvajski, organ uveden v vse stroka 
gozdnega gospodarstva, ki1 se vodi v tem'področju.'Vsa 
dela v sečiščih, kulturah, zagrajah (branjevinah), grad
njah itd. se mu > morajo- izročiti po f aktičnem «tanju na 
dan prevzemne izročitve. Razen tega se mu nappa jo, 
izročiti vsi.gozdui proizvodi, ki preidejo pod nadzorstvo 
novega organa, inventar*, kakor tudi vsi, ostali predme« 
po količini in kakovosti. Hkratu je treba ugotoviti-stanje 
področja glede brezpravne.sečnje-in,-paše. Opozoriti-fe 
treba, na dele področja,,ki-so najbolj izpostavljeni gozo> 
nim škodam. Uvesti je prejemnika v način njihovega na
stajanja (podnevu, ponoči in ob kakšnih pogojih) in iz-, 
ročiti mu.spisek bolj znanih škododelcev. • 

O prevzemni izročitvi je treba sestaviti poseben prë-
vzemno-izročilni zapisnik za, prevzete, inventarske pred» 
mete in za daljnje čuvanje in poslovanje v prevzetem 

' področju. 
Nepopolno ali površno izvršena prevzemna izročitev 

ne more veljati za izgovor za kakršnekoli nedostatke v 
SluŽbi. ,; 

Obrazce prevzemno-izročilnih zapisnikov in vse osta-' 
le podrobne odredbe o ^izvrševanju prevzemne izročitve" 
same izda pristojna direkcija gozdov po razmerah in po
trebah svojega področja. " ; . . • ,••...: 

• Slulbemi kri^ga. '••••••'•• 

Člen,9....... 
Vsak čuvajski organ, mora osebno voditi svojo služ

beno knjigo. 
Službena knjiga se.deli na štiri dele: za dnevnft, 

za posebne naredbe,, za prijave gozdnih prestopkov in 
za inventar, - . , , . . . _ . 7 , i :. :-
•..•• Vsak gozdarski organ mora v službi vedno nositi 

službeno knjigo, predpisano gozdno kladivo in meters V-
prvi del, v dnevnik, vpisuje vsak dan po datumu na
kratko pot, po katerem je hodil, čas, vse sražbene 
posle,M jih je ta đan'opravil;kakor tudi vse ostalo,'"kar 

: je oplazil. Ako gozdarski organ spreml jaMtaupjarô att"< 
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bodi s kakimi drugimi t organi,, mora to posebej navesti v 
službeni knjigi. 

DrugI del služi za naredbe in razpise trajnejše važ
nosti, po katerih se mora organ ravnati,'kakor tudi za 
važnejše' pismene naloge in pripombe šefa gozdne upra
ve ali t drugih strokovnih uradnikov. Istotako zapisuje 
organ v ta del vsa važnejša opazovanja in prijave-o dor 
godkih, za katere smatra^ da ni, zadostno podati o njih 
samo ustno poročilo. 5 

Tukaj se vpisujejo tudi opazovanja obče strokovne 
vrednosti, ki bi -morala biti tcajnp znana ali ki morejo 
nasledniku služiti za pouk in ravnanje y službi. 

Tretji del služi za vpisovanje vseh podatkov za se
stavo in prijave ; gozdnih prestopkov, ki jih je organ 
ugotovil. Ta del je treba razdeliti v stolpce tako, da se 
nlorejo naglo in pregledno vpisati vsi podatki, ki so 
važnî  za sestavo prijavei V prijavo je treba vpisati: za-
poKedno številko,, datum, imej-priimek in domače ime, 
ako ga ima,- dobo poškodb z označbo ': imena očeta, vasi 
in: občine, od koder, je, hišno številko,-ali je sam lastnik 
aH član zadruge,, v katerem primeru • je treba navesti 
tudi-ime starešine^ ime delodajalca, osebe, ki je škodo 
povzročila, ali je organu osebno ,znana, ali je krivec za-
sačenvna dejanju in v katerih obtežilnih okolnostih, do
kaze in priče, äko jih je kaj,vali trna pravico servituta 
(služnosti) v državnem gozdu, gozd, v katerem se je 
storil prestopek, kraj, kjer se je krivec zasačil, kratek, 
toda izčrpen popis gozdne škode.z označbo števila, vrste 
dreves', dimenzija posekanih debel in sortimentov, tako 
da se • more kubična vsebina in.' vrednost lahko ustano
viti; ^naposled eventualne -posebne pripombe gozdarske^ 
ga.organa. : " ;'• '.'. i;

:-v̂ '!1';,i:/••'• ••• .-< 
.Četrti del je določen za inventar.; Sem spada v prvi 

vrsti .spisek mejnih znakov, potem priprave za merjenje 
iti obeleževanje lesa, orodje in vsi,drugi predmeti, iz
ročeni orgatau v uporabo, oziroma v čuvanje^ V vsaki' 
službeni knjigi morajo biti strani označene z vrstnimi 
številkami. Število strani knjige overovi šef uprave na 
pfyi-strani; Iztrgavahje listov itf'službene knjige se za
sleduje po disciplinski poti-. > ' 
\ Brisanje v službeni%njigi; je prepovedano. .Eventual

ne ppgrel&e; je treba p r e č ^ da se more prvotni 
pogrešek vedilo precitati, nad î Jiiri pa sé jasno napiše 
popravek. ' 

Čuvajski organi morajo službene knjige pazno tira-, 
niti ih jih vsakikrat, kadar še. sestanejo v službi s pred
postavljenimi ali drugimi višjimi gozdarskimi uradniki, 
izročiti na pregled,in:overitev. Gozdarski organ ne 
s m e n i k o m u r ' d r u g e m u dò vo l je va t i v p o -
g le da v s l u ž b e n o k n j i g o . 

. ' .Ako ве organ izmenja, je treba službeno knjigo v 
vseb delih skleniti in izročiti.nasledniku; da jo,dalje Vo
dji V*zapisniku o izročitvi je treba to dejstvo.posebej 
n a v e s t i ; - - 7 •'.••••••: • • •*:•:• '•'••' ;' :.'..;. ,' 

j « ifepolhjena službemv knjiga se* izroči • gozdni upravi, 
da jo shrani. .'•,••.'•• •.'•'-.'-.;> 

; ïSiuzbëûa:kh]îgà !se sme uporabljati-säin.o Za službe
ne namene. Službene knjige se smatrajo za važne urad
ne dokumente ter se temu primerno vsaka namerna ne
pravilnost v vodstvu zasleduje kot hud disciplinski pre
stopek. Podatki se vpisujejo v službeno knjigo s svični-
kpm za kopiranje, ,.;- Vi.;- .-...•,• 
,; ;. Za: delavce in voznike- gozdne uprave ee mora vo-. 

<U#:POWbej; dnevnik,,^ .;. ; L ; , 

• . ' . - . ' Gozdne meje. 
: Člen 10. 

Gozdarski organi morajo dobro poznati, gozdne me
je, ЈШ čim češče obhoditi in preiskovati, ali so. mejni 
znaki pravilni, ali niso mogoče premaknjeni ali çélo uni
čeni, poškodovane ali nejasne ali zarasle znake po mož
nosti takpj sami spraviti y .pravilno stanje ali, ako je 
za to potrebno več dela, kakor tudi pri čiščenju prese
kov,' 6' tem redno ob začetku vsakega meseca poročati 
pristojni gozdni upravi. ' 

Ako zapazijo, da je.meja prekoračena ali da so mej
ni znaki od sosedov premaknjeni in pokvarjeni, da fe 
mejni les posekan ali drugače: poškodovan, ali da so 
mejaši storili kakršnokoli nepravilnost, morajo o -jtem 
takoj obvestiti gozdno upravo z natančnim opisom izvida 
in stanja^ in kaj bi bilo treba ukreniti, da bi se po tem j 
nieja zopet popravila in postavili nòvi mejni znaki. ; 

Seènja, Udelara in premera materiala. 
:'" ; : ' ' , : č l e n l i . ••'-• '- y-!l': ':'.'';"'...';.,; 

.Gozdarski organi morajo voditi strogo, nadzorstvo 
in osebno kontrolirati sečnjo lesa, da' seine sekajo dru
ga debla, razen odkažanih, ali đa se ne seka več", nego 
je odobreno; voditi morajo nadzojcstyó glede odobrene 
vrste, količine "in kakovosti lésa, da se -sečnja vrši samo 
v določenem času in naposled, da; se Čuva podmladek, 
ki je v sečnji, in da ле dopuščajo ničesar, kar bi naspro
tovalo zakonu o gozdih in drugim *izdanim odredbam. 

Gozdi organi morajo voditi račun tudi o tem, da se 
les izdelava na način, da se Čim popolnejše izkoristi, in 
ha čim boljše Sortimente. •/••.' .*; 

Kadar je lès izdelan, ^е tfeba iaköj prešteti, preme
riti in obračunati 'izdelani material. ' 

Izdelani material se mora- po sortimentih uvrstiti т 
števne knjige. Zà vsako sečnjo, za 'glavni soTtiment in 
vrsto drevja je treba voditi posebne števne knjige, koli* 
kòr šef uprave ne izda posebnih naredb. za premerò ma
teriala in vodstvo števhih knjig, i B sekanjem poškodova
no in potem posekano drevo je'treba vpisati v ©bsebh» 
števne knjige^ 

V števnih knjigah se ne sme nič brisati, niti % gu-
mijém, niti.z nožem, niti na kak drug način. Popravke 
pomot je treba izvè'sti tako, da se prejšnje številke jrvcio 
razločijo. Vsi podatki se vpisujejo s svinčnikom za ko
piranje. v ;..... 

[ Takoj po "premeri morajo'gozdarski organi bbraču-
I nati kubično ali prostorninsko vsebino premer jenegaie-
I sa., Ko je to storjeno, je treba števno ^knjigo skleniti z 
i rekapitulacijo, ki jo mora datirati, ippodpisati gozda rs4i, 
; organ in kupec, ozirom,a njegov, .pooblaščeui zostopni^.^ 

Izročitev gozdnih izdelkov. 
."'.""' .."."' •": V;;;' \Ша;ц . ' / ' : . ' 7 ' / / 'J. \ " ; " •'" 
; .Ako. izdelani, in premer jeni- les; ni izdelan ,v lastni', 

režiji, potem, se pore preniera lesa. smatrati tudi za iz
ročitev lesa. ali, (ajkp kupec, prevzame^.izdelano gradivo, 
je treba o priliki izročitve les ponovno premeriti in 
vpisati .v števne knjige ;, premera • služi- za podlago za ob-

\ računa vanje kupnine,,, ako se ne določi kaj drugega.,: 

V.,1'" •'; !'-'i*re»;lèea.:.-: '.-":'''; i : " ' ; - ••• 

: Gozdarski organirmorajp • iniennvgo .nnadzqrpvati |js-, 
; voz lesa,iz: gozda,' da -se vrši pp dovoljenju .gozdne upra—. 

,1 уеДпЦег-Ikode za tla in podmladek ; i ; , ; - : - . ; ? 
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Vsako škodo, narejeno? z izvozom lesa, morajo prija
viti pristojni gozdni upravi. Ne sme se dovoljevati izvoz 
lesa, ki .ni v redu izročen, plačan in za katerega kupec 
nima dovoljenja za odpravo. - ' 

Vozniki ne smejo o priliki izvoza sekati drugih de
bel', do katerih nimajo pravice. ' ''• '" 

Razen tega morajo gozdarski organi strogo paziti, 
da vozniki' plačajo pristojbino za gozdno pašo za živino, 
s katero delajo, in vobče da ne bi v čemerkoli postopali 
proti zakonu in sklenjeni pogodbi./ . /'/.''' 

••>-, Č l e n 1 4 1 . ••"•••' : ; '• 

" Glede gozdnih pòtòv morajo gozdarski prgani, paziti, 
da bodo glavni in straneU ,gò£diU:^pti../in_cèsle,'_'k^jiikori. 
je to mogoče!.z pzirom nà terenske razmerei in delo v;'. 
gozdu, vedno v redu, da bi jih drvarji in vozniki ne po
škodovali, in poleg obstoječih presekali ie tudi nove po
te in s tem brez potrebe oškodovali sestoje in uničevali 
podmladek. , . : 

Gozdar/ké organe je treba uvesti .^.pogodbena;'dplo-
?Üa glede odgovornosti za vse škode, ki jih storei kup
čevi vozniki in ostali .delavci v gozdu,, ih аЦ jé ,kupec 
dolžen popravljati tudi potè,, ki jih njegovi drvarji, voz
niki in dru,^ delavci poškodujejo ali pokvarijo. 

..:•:. ;,. ., . -Cl^idne kttlture. , •••>,"..>,.1 

.'. :.-.,:! ' o t ó f c » " " 3 i - B . - - ; _ - " * ; : ' • , V"" :: " . ' • Ï • " 1 
Sef gozdne uprave obvešča podrejeno gozdarsko in, 

čuvajsko osebje o odobrenih kulturnih, delih.in jih uvaja 
v strokovno izvajanje. Hkratu izdaja vse; druge potrebne 
naredbe, kl se nanašajo,na izvrševanje kulturnih del. 

' Gozdarski organi morajo izvedbo kulturnih del na 
l in i mesta najvestneje voditi in nadzirati' po dobljenih 
navodilih, kolikor< pa je to potrebno zaradi poučevanja 
delavcev, se mOrajo tudi sami lotiti posla in z zgledom 
pokazati, kako j e treba, Izvršiti posamezna! dela. ••.; ,,..-

Gozdarski organi morajo izvrševati vsa dela v-dre
vesnicah svojega področja po dobljenih < navodilih inf jim 
posvečati največjo pažnjo,- uvažuje, da se v drevesnicah 
vzgajajo samo jedre in krepke sadike. "! 

Čuvajska služba, 
- ' ' •:•••', ' . • • • , • • • • „ ( - • ; ! ; . • " : > ' . '••• '• • '•' ' • ! • > i f - r i - - ; : -i -.••'; 

. .:• ;-.. . . Č l e n 1 6 . . - . , •.. ._;:• , . > . : • : •• ••• -, 

Zapriseženo čuvajsko- osebje ima značaj organa Jav
ile varnosti. Oho mora v službi nositi predpisane službe
n e znake in ima pravico nositi orožje. ' ' 

čuvajsko osebje mora poverjeno mu državno imetje 
«vesto in požrtvovalno čuvati; pred vsemi škodami vobče; 
posebno mora marljivo In pozorno obhoditi vse gozde, 
po potrebi fadi! ponoči' tet ob ' nedeljah : în praznikih in 
predlagati prijave proti Vsem osebatii, ki' eo ' izVršile ka
kršnakoli nedovoljena dela*2 ožirom na vàrtìoat drŽav-' 
nega imetja. • ' 
"•' Čuvajsko ldfBèblÌJ-;^f'drgto-javh'e!''rtèa1fé1nia'Yprtvtéb'' 

In dolžnost, da Vsakemu, ki ga hajde v evojeni tìll v ka
kem drugem čuvajskem podcočjuj da dela ali da je na
redil kako nedopuščeno dajanje po zakonu o gozdih, lo
vu in ribolovu, oziroma pò pravilnikih in izvršilnih na-
rédbàb, Ш fse rianaSaJo na te zakone, prepreči tako delo, 
fM odetrtàf^fc ^ozdä 1ћ jih' obtoži prifetôfnëmu oblaetvu 
• nredpißanem roku, 601% tega ga dà 1&ШтШ9& 

izdelani material, orodje, : ostale priprave în stvari, 1ca-l 
• terih se je o priliki sečnje lesa posluževal. •, > 

Istptako morajo organi posvečati L posebno pažnjo 
, škodam p o mrčesu in drugih živalih ali elementarnih, ne-i 

I' zgodan; po možnosti jih morajo preprečevati, da se vse 
I: škodljive posledice, kolikor j e .to; v njihovi moči, že v 

začetku odvrnejo. .,., -: .,. 1!v • r,, ; 

Goidne škode. . '" 
. < • [ ' • > ( . " i v : . ( ! ! ; ' • : • : ! • ' U l i ' ••• 

. .•,;.. • • :, (!;. :• .-.-Člen J7, , .• - - ..* .,;-;пт 
Ako Čuvajsko'osebje zasledi kako gozdno škodo ali 

kako drugo kïSiteV varnosti državne imovîné, mora po
stopati po določilih zakopa o gozdih. :- i' i 

Vsa posekana drevesa in panje je treba takoj ozna
čiti z zato določenim kladivom in zaporedno Številko; 
debla, pod katero je škoda vpisana v službeni knjigi. 

Ako opazijo gozdni organi kake sumljive' osebe v< go
zdu al i ako imajo: razlogov, da sumijo, da bd ta oseba 
izvršila kaka protizakonita dejanja v zmislu zakona o 

' gozdih,' ni treba čakati, da jih izvrše, temveč morajo te 
sumljive osebe takoj odstraniti iz gozda. "/ •''.' ='• 

1 Na delu zasačenim škododelcem se mora preprečiti' 
daljnje'delo.' ••''• """'' "' '<• ' хУ-^г.г^.г 

•• '.-. , ' ' • - . ' . • ' " , > ! • ' ! i - i i . h - ' i - - . . • - : • . • ' T- •• . - . ' - - i г s т - " - Л » r / - . . •••• 

, Zaplemb» gÇïdnih proiiTodoT. v -.; - . r 

-; .;.;.;".',."•;• ". •:. c i e n is..!''"!"-.; ;'•".'' '' J]-;;:;f:'7'::). 
,.•.,. Ako najde gozdarski prgan kake gozdne..proizvode,, 

o. katerih sumi, da izvirajo od gozdne škode, aH akp za«, 
pazi kako,osebo, o kateri upravičeno sumi, da bi mogja, 
biij, škododelec z gozdnimi proizvodi, đpjičnik, pa ne, 
more opravičiti izvora proizvodov, mora te proizvod^ 
zakleniti i n dalje postopati po določilih zakona o gozdih. 
0 Jtej priliki mora gozdarski organ točno ustanoviti' Јјфт, 
ličino in kvaliteto zaplenjenega lèsa :ia. џар^ udariti, 
predpisano kladivo!.'.Zapjenjeni ra^terjal se mora pp|šte«. 
vilu, vrsti .in dimenzijah izročiti .najbližjemu òtóttnskénjU; 
oblastyu ali njegoyeituif prganu,, o k o r n a ; уаДЈсети вЏ^ 
šini ali drugi ugjeclni in* zanesljivij'osebl p r- .pjil'̂ 'p( o': v 

t r d i l u v č u v a n j e . ', ":,^,. ;,.:.л,:''-;;, Vv,r ••.:•.>};';>•' 
Zaplenjeni. les prenese .na zçihtèvp goždnega^prgana 

z çrtèsta, kj'er se je posekàij, pžl^oma zçiïotiij' Aot občin-, 
skega óbìasWa, piiromà do kraja, 4.oibčenega';za, shrànv^ 
bo, ali säm zasačehi krivec all' dnlga oseba ' iz.' bltžrij^ 
vasi, ki jo določi eresko ali občinsko ob lastvo ln t ó s a - 1 

nio, ako vredribst*zaplenjenih 'proizvodov znaSa več ka
kor, bi unašali stroški prenosa: J . "•1 :" U: ' ! '•' ' " 

.1: M'A T,.).-

' Legitimiranje kriv^aj ' ' ' ', 

- . - C l e n ' l * . •• : '•••••• • •> '••> <f ' - • > •'• • 'i 

Ako gozdarski or'gan ne pozna osebno poškođhika, 
ga mora'vprašati za ime in za stalno bivališče; ;Ako <QO^ 
tičriik noče podati potrebnih podathov aH alftrigozdarsM' 
organ sumi, da poškodhlk ni povedal pravega imeria, ga' 
iztoči tekoj najbližjemu županstvu «11 orožniškiposiaji. 

Orodje in slično, Česar se je poškodnik posluževali' 
je treba,hkpatu s:jprijayp poslati po (šumski upravi-prl-
s to^e^ ' .ob iaetv iL '\:u -, -.„'.f. •;.;(,; у,,,,,,,-,,.. ,.,-, 

. - • ••'..•—••»;:. , .-•••.• < Ш р м 1 k A i ^ -, -.•••• . ' . ; ^ . 

- • ! - : ' > -i- .;••;• .••,.'- o j ; - : l . j ] , - . - , . > , ' . ; ' ; • , r , - i r r . - - : 

•'.. ' ; jv : ; •••»••• .!••• | - ' \ ; | J C l 4 B i a f t . . •-..: • . . ; . , - • ' . ! .•.,;-••, . / ' , ' . . . . ^ 

Ako se krivec upira ali akp jih je več; iako da 'go-"* 
zdarski organ ne more prepeljati krivcev do Suparištva, 

i oziroma do žaidaftmerijej пШ- eaplejdtt 1 в 1 а Ш ^ г о о Ш > 
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mora takoj zahtevati, pomoč od najbližje orožniške po
staje, da bi «e preprečilo daljnje povzročanje:škode, za-' 
plenil les ia orodje, krivec pa; prijel. V prijavi je treba 
tako vedenje krivca navesti kot posebno obtežiteV. 

- i r r - •.{: ••"••. " • . ; • ! ' ' • • . • • : • • ' . ; • ! . • • • • • • • , ' . • 

ìi'.::i:r.'j'.--/. •> : Uporaba oroija. •' • ,; • .- !•'• 

' Člen 21. 
Pravico do uporabljanja orožja1 v službi ima čuvaj

sko osebje samo v primeru nujne obrambe. 
Primer nujne obrambe nastopi tedaj, kadar se iz-

v^ i nagajiv-M. P^.ga.gpzdaçskÇ.prgan ne more drugače 
obraniti nego samo z uporabo ^orožja. 0 nujni obrambi: 
se пе.дооге igovpr t̂i, ako. se gozdarski organ samo boji, 
da i biskrivec; mogel izvršiti napad. L 
j , У iprimer^ samoobrambe sme4gpzdni organ upora-, 

tn4i orožje ; samo y ;toii,ki;A iner.i, kolikor je .neobhodno 
ppjfejbno,, da obrani вуоје %vije ĵe< Ako. je gozdni organ 
P.çjv napadu bij; udar jen ali, ranjen, mora za boljše oprar 
vjjčenjei uporabe, orožja takoj,dati ugotoviti poškodbo, bo-, 
disi z "zdravniškim potrdilom. al^i..ako ne bi bilo zdrav
nika blizu,, z dvema pričama pre^ najbližjim občinskim 
ali vaškim0 oVlastvom. " ' 

Vsak primer uporabe orožja : v primeru nujne 
obrambe mora gozdarski orgaw takoj osebno prijaviti 
pristojni gozdni upravi ••'•'• 

•'•if i.i 

;• Skrivanje krivca v hiši: : 

• CL 22. '•-- .. 
.r, |lCàaar gozdarski "organ Odkrije gozdno škodo, si 

ntoïà »prizadevati, da najde' krivca' po Sledovih, kolikor 
je to mogoče. '''•':•'•"' ' ' ; 

».̂ AUïO'-Bë fcakcpoškodnib« skfìje'v hišo ali kak drug 
zaprt'*prostof^àli ako'je dan sün}, da je kak les, ki iz
virava <Ško'dW:skTit v takehï prostoru; mora gozdarski 
ofgaiftfef'tâkoj prijaviti županstvoI ali orožniški postaji 
in zahtevati njihovo posredovanje pri' preiskavi, kolikor 
bf «àhv ttega^öfe 'mögel izvršiti.''Preiskavi mora vedno 
prisostvovati kalta odrasla oseba iiimed 'domačinov. Dà 
ae'jftip'féîâkavâ iivrSila'in v čigavi navzočnosti, je treba 
v«diWi navesti v. prijavi* • i • "•; 

</l?>:.:~:* ' .•« c'?. :•'• ; '. --xû .>"!.''•'•'" ; : , с •''•• ' ' • - , - • . . . . 

.pismena,ргјјата gozdnih škod. 

'••i;:;-- f>;-'-,,icreif59>1 ••• ; , ' : , : 
v •o«»:«'; 

:oT.'i !';:.( 
• s s .-•': f . . . 

Vse najdene gozdne škode mora gozdarski organ 
vpisa]ti„Y;.dfugJf,del svoje, ^iužbe^e,,knjige s podatki, po
trebnimi za sestavo prijave.,;, ..,. 
,,,,«9^ia j gozdna ä^od,e v službeni knjigi mòra biti to-

. c^ . t ad^ .po .n^^ ocenitev škode 
se0^oca",j^yeBJ[i,^jyeš(;p^.;Na psnpvi teif podatkov, se-
etavij^^zjìaig^L, pßgaju* редауе;,. za. gozdne prestopke. 
kyihj^qtajp,?y zn^ielüi,§.,i78. zakona o,gpzdih.predložiti 
ргМрЈјфдаву^na|dalj(;v^O dneh, računaje od ,dne, ko 
Ј^једчк^^Со^4ртВг^^4?Ј^^/-Р^саа'о4' dnë opa-
ZejaeJ^qde. ;;,,;. ,ј.;;-.,. ..-V-,,^. • :• •'•; ••"••' 

V ražn^:. pricaeriìi, zl'aš,ti -pri 'samofastnem krčenju, 
uzurpaciji*, :in, ^ruglb ppškpdbah mej, motenju pôaesti, 
p$év|jfom, anJr^širja^Uj^rvitutnih' pravic in sličnega 
ш&га Џјзгл^саЏ ̂ pr^àn'iakoji preložiti pismeno prijavo. 

. j(Istotako,.pa^, da se posamezne osebe ne vknjižijo 
nâ  ^urp^^eVp^y^iJae\.niiiJ4a feecppd. navidezno '.M VO-
jho/p!,ie'poyr-äine .nfe ; vnamejo, v, ppipis za plačilo dolgov. 

, Ako bi ee v čuvajskem področju kakega gozdar
skega organa našla kaka škoda,on pa bi ne zvedel pravo«' 
časno zanjo in ne postopal po izdanih predpisin, niti 
bi.se mogel opravičiti, se pozove, disciplinsko na odgo-i 
vornost. r ' :, - : 

.•; ; - T 

Medsebojno • podpiran je čuvajskega osebja, . 

Cl«i 24 
Gozdarski, organi morajo v primeru potrçbe priti 

drug drugemu ha pomoč; od časa do časa pa skupno 
obhoditi in kontrolirati posamezne dele svojih področij. 
Vsaka opustitev te dolžnosti 9e kaznuje disciplinsko. 

Kadar kak gozdarski organ odkrije gozdno škodof 

ali pride na sled gozdni Škodi v tujem čuvajskem-pod
ročju ali ako zasači krivca na dejanju, moia postopati 
enako, kakor dà se jé škoda naredila v njegovem čuvaj-' 
skem področju. ; ! '•••''• - '•'• •'"•' /'•:. •'•' 

Po nalogu svojih predpostavljenih morajo gozdarski' 
organi1 prevzeti tudi čuvajsko službo sosednjega čuvaji 
skega organa, ako je ta zadržan v izvrševanju Svoje-, 
dolžnosti, oziroma morajo vršiti Čuvajsko Službo-y: veo" 
področjih, ako so se gozdne Škode pomnožile. ; 

Kadar se sosednji gozdarski organisestanejo v švp--
jih področjih ali na .njihoyih mejah, vpišejo drug drûr: 
gemu v dnevnik službene knjige kraj^ čas in dan ee-; 

' stanka. , . ,'..''. ' ' ~" 
; ' ' ' ;. •-" . '• s 

Popisovanje in izdajanje servitati: eg& lesa. . ,rî 

Člen 26. 
Čuvajsko osebie mora po ppoblastpu è'e.lfa qprave ob, 

določenem Času v navzočnosti vaškega в^гШпе.рсепЦ^ 
ipotrebe. servituthih npravičencev na- les,za tekoče peto, 
Лц ga popisati v, seryitutnih knjigah P9 izdanih, pred
pisih. , ; " '"':"'..' '"' ' ': '''' "'• 

Po odobreni, potrebi materijala, ppBjsancga.jV^aerrj 
vitutnih knjigah, izdajo gozdarski • organi' servitutaim,', 
: upravičencem, ravnajo se atr,pgp po izdanih: odredbah, 
v, določenih gozdih in .mejah njihove občine potreben -
les v prvi vrsti od su^ic, podrtih drives, defyel, napade^ 
nih od mrčesa aj^ zajedavcev..ali. poškodovanih .po ço-, 
žaru, in šele y, drugi vrsti, od zdrav/h stoječih jdeb?^, 
.kolikor to dovoljujejo gozdno-vzgojne in étàtné rcsšmcr« 
I teh gozdov. t . -.,.",,.'.'..' 

Servitutni les pravnih užitnikov n^esegregirane iiške 
imovinske občine in nekdanjih, krajiških mest na teri
toriju nekdanje vojne krajinç se .popisuje, pdojbrava in 
izdaja na dosedanji način, ki je uravnan \z (razp^si, sipo-., 
razumi, adntinistrativnimii odločbami ijd. Potrebo grad7"\ 
benega lesa mora šef uprave osebno u^tanc&iti., ' 

Potrebni les morajo gozdarski" organi izdati aervi-^ 
'tutnim upravičencem č^mpreje„da ga morjejjpupjr̂ očaeno 
:izdelati \џ izvoziti., V tà^name^'se morafup'orab,iti čas,.. 
;kadar kmetijski, posli, pojenjayajo. "̂'•, ;rt ",\\ ' , -' 

• Izdani/ les se шрга premeriti, ;podatki- p.a...ypieatiJ,nar) 
desno stran servit^tne knjige, kjer se, ta knjiga.,vodi, 
^ oziroma, postopati po dosedanjih predpfsajj. ,,-.•../ 

Elementarne nezgode, in škode,od jnrČesa. (.-. 

i / ' ; - ; : : . ' ; •'."• • / ' . . C l e h ^ . " ' - / ^ " ^ " " "'•;'";" "':V''-
Ako gozdarski.organ opazi,лакцЦпгаД ali na,pođr; 

mlâdku ali.na, odrasjih debli^ ruminilo, .pot/snV/}a'•'*&'. 
vdebla Suše, d>. se 4p .^jayü/k^k-'m'^^.'Äli^'k^ft- ,4кЉ^' 
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bolezen, aH kakršnokoli drugo izpremembo, mora take 
primere takoj dostaviti pristojni gozdni upravi. 

Istotako mora takoj sporočiti, kadar o priliki ob
hoda gozdov opazi nova podrta debla, vetrolome, snego-
lome, sušice in slično. Taka debla je treba takoj pre-, 
meriti, oziroma preceniti, premero ali oceno pa dosta
viti upravi s predlogom za vnovčenje. 

Člen 27. 

Čuvajsko osebje mora najstrožje in najvestneje nad
zirati kurjenje ognja v gozdih in na njihovih robovih, 
oziroma kurjenje ognja ob času večje suše in močnih 
«etrov povsem zabraniti 

Iz tega razloga mora paziti, da pastirji, delavci in 
ostale osebe, ki se upravičeno nahajajo v> državnih goz
dih, kurijo ogenj in gradé kolibe samo na tistih mestih, 
ki jih za to določi še! gozdne uprave, to pa je na jasah, 
pašnikih, na potih in vobče na krajih, kjer je gozd 
redek, kjer ni podmladka in suhljadi, ki bi se mogla 
lahko uneti. Pa tudi na teh mestih se ne sme ogenj 
kuriti pod drevjem samim. 

; Gozdarski organi morajo obračati pažnjo na to, da 
pastirji in delavci, preden gredo iz gozda, pogasé ogenj 
ali da ga zasujejo z rušami ali zemljo, da bi se prepre
čila vsaka nevarnost požara. Ietotako morajo gozdarski 
organi vsakikrat opomniti delavce, pastirje in druge 
osebe, ki jih najdejo v gozdu ali v neposredni bližini, 
na nevarnost, zle posledice in kazni, ki jim pretijo, ako 
bi pustili'ogenj nepogašen ali ako bi dali celò povoda, 
da nastane požar. 

Ako gozdarski organi najdejo v gozdu nepogašen 
pgenj, ga m o r a j o s a m i p o g a s i t i , odgovorno 
osebo pa obtožiti 

kadar gozdarski organi opazijo v kakem delu gozda 
požar, ga morajo, ako je mogoče, takoj sami pogasiti ali 
mu. preprečiti daljnje širjenje na katerikoli način. Ako 
je požar tolik, da preti nevarnost, da se bolj razmahne, 
morajo na najhitrejši način obvestiti gozdno upravo in 
prvega predpostavljenega o'kraju, vrsti in obsegu po
žara, sami pa se morajo takoj napotiti na mesto požara 
ih z ljudmi, ki se v naglici pozovejo in zberejo, ukreniti 
vse, kar je mogoče, da se daljnje širjenje požara pre
preči in da vodijo obrambo, dokler це dospe šef uprave 
aH kaka druga strokovna oseba na mesto požara. 

Hkratu morajo gozdarski organi po najhitrejši poti 
obvestiti najbližje občinsko oblastvo, najbližje vaške sta
rešine in jih pozvati na gašenje požara. Istotako je treba 
obvestiti tudi najbližjo orožniško postajo. Ako bi go
zdarski organ ne našel vaškega starešine, pozove sam 
za gašenje požara osebe, ki jih najprej najde, in te 
osebe mu morajo s potrebnim orodjem takoj prihiteti 
na pomoč. 

Dokler na kraj požara ne dospe šef gozdne uprave 
ali kaka druga strokovna oseba, upravljajo in'vodijo 
vse posle gozdarski organi sami, dokler požara popol
noma ne pogasé ali mu ne preprečijo daljnjega širjenja. 

, Kadar se ppžar pogasi, mora gozdarski organ ostati 
na pogorišču veaj še dva dneva s potrebnim .številom 
delavcev in paziti, da bi se požar ne ponovil. 

Ko bo požar popolnoma pogašen, mora gozdarski 
organ vestno zasledovati krivca, oziroma v tem-poslu 
podpirati druga oblastva in pravočasno predložiti-gozdni 
upravi prijavo s poročilom o vzroku, značaju, obsegu in 
trajanju požara, o vsem poteku gašenja in naposled o 
•torjeni audi, kolikor jo more sam oceniti. 

Prav tako mora gozdarski organ v svojem poročilu 
navesti, kaj je treba ukreniti z ožganimi in ogoreliml 
debli po naravi in jakosti požara in velikosti škode z 
ožganimi površinami itd. 

Pri obrambi požara se mora osebje najstrožje ravt 
nati po vseh določilih zakona o gozdih in specialnih 

J naredbah višjih oblastev in organov. 

LOT in ribolov. 

Člen 28. 
• J 

Gozdarski organi morajo čuvati lov in ribolov. Oni 
morajo v mejah zakona o lovu in ribolovu preprečevati 
vsa dejanja, ki bi mogla škodovati lovu in ribolovu. 

Gozdarski organi morajo strogo paziti, da nikdo ne 
lovi brez predpisanega dovoljenja, v,prepovedanem času 
ali v gozdih in vodah, kjer je lov prepovedan, da nikdo 
ne lovi na prepovedan,način in da proti vsakemu, kdor 
se pregreši zoper določila zakona o lovu in ribolovu, 
vložijo prijavo, mu zaplenijo orožje in druge priprave' 
za lovljenje in vjetje divjačine in da jo obenem s pri
javo izročijo gozdni upravi. f ' 

Paša in žirenje. 

Člen 29. ' 
Gozdarski organi morajo nadzirati, da se živina 

pušča na pašo ali žirenje samo po pristojnem dovolje
nju, na tista mesta, ki 'so za to določena, in ob Času, 
ko je paša dovoljena. 

Gozdarski organi morajo'kontrolirati, ali se število, 
vrsta in starost puščene živine ujema s tistim stanjem, 
za katero je izdano dovoljenje. 

Osebe, ki imajo servitutno pravico do brezplačne 
gozdne paše ali žirenja v državnih gozdih, ne smejo-
poleg svoje živine puščati tudi tuje, ali tiste živine,,ki 
jim, ne služi za obdelovanje polja, temveč se odgaja- * • 

,posebnim,namenom za trgovino. . . 
Živina sme počivati jn prenočevati samo na ; Ustih 

mestih, kjer dela najmanj škode podmladku, kulturam 
in gozdnemu zemljišču, ako je to zemljišče nestalno j ia 
usadno. Istotako se sme živina goniti napajat ,—; napa-
jališča — samo po določenih potih. Novi poti se. ne smejo 
delati niti izseka vati. 

Koze se smejo puščati ha pašo in brstanje samo v 
! odrasle gozde, nikdar pa ne v mlade gozdne kulture; 
paša koz se mora prilagoditi strogo določilom § 83. za
kona o gozdih. I:- '",'"' 

Število živine morajo, gozdarski organi češče in s 
nenadnim preštevanjem kontrolirati. 

Preštevanje se vrši na kakem prehodu ali kadar 
je živina zbrana, na napajališču, soiiščm, počivališčih аИ v 
ogradah. Ako najdejo gozdarski òrgani več živine, ka
kor je dovoljeno, morajo vložiti predpisano prijavo^ 

Pastirji ne smejo nositi v gozd sekir, eekatï'eili'рЧк 
škodovati drevja, beliti kože, klestiti ali obsekavatt dre-; 
vju vrhov, ruvati sadik iz gozda ali izdelovati kakega 
orodja. Prav tako ne smejo premeščati kolib In ograd 
po svoji volji ven iz kraljev, ki so zato določeni. 

Svinje se ne smejo puščati po planinah in planin
skih pašnikih, niti se ne smejo puščati na zïrenje j>Ä 
mestih, kjer bi mogle poškodovati mlađe bilke in kul
ture, kakor tudi na tista mesta, kjer je treba, da-ostane 
'čim več semenja zaradi naravnega pogozdovanja; Cto* 
zdarski organi ne sunejo dovoljevati, da velik* créée 
ostanejo dalj časa na istem mestu v gozdu in da bi bil* 
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prenočišča In odmorišča svinj blizu podmladka in kul
tur, ker delajo na teh mestih največ škode. 
•••' Ako ee pokaže potreba, more šef gozdne uprave 
odrediti, da se mestoma žir reservira tudi za divjačino 
ali za druge potrebe. 

'Gozdarski organi morajo vobče vse nepravilnosti, ki 
jih zapazijo, takoj vpisati v svojo službeno knjigo in o 
tem predložiti poročilo in predpisano prijavo pristojni 
gozdni upravi. 

Prevozniki in vozniki smejo puščati svojo živino na 
pašo samo, ako so plačali predpisano takso za pašo. 

- l istova in brstje. 

Člen 30 
: Gozdarski organi morajo strogo paziti, da se v dr

žavnih gozdih ne seka brstje in da se ne dela stelja 
brez- dovoljenja, posebno pa na krajih, kjer so gozdi še 
mladi Ln redki. 
•• Gozdarski organi morajo, ako se izda tako dovo

ljenje, biti navzoči ves čas spravljanja stelje in dajati 
potrebna navodila. Klestiti se sme samo dolnja polovica 
krone, stoječemu drevju pa se ne sme obsekavati vrh. 

Stelja se ne some pripravljati v gozdu, temveč se 
mora takoj izvleči iz gozda. 

Vse delo je prilagoditi določilom § 39. zakona o 
gozdih. 

Lomljenje kamenja, izkopavanje peska, kuhanje oglja 
, in apna. 

• : ••(,:: -. . . ••• • Č l e n ' 3 1 . 

Nikdo ne sme brez predpisanega dovoljenja v držav
nem gozdu ali na državnem zemljišču kuhati oglja ali 
apna, lomiti kamenja, izkopavati gramoza, peska ali 
zemlje itd. 

Tisti, M'doiA$o'fäj%ojßo dovoljenje, smejo svojo pra
vico izkoriščati'-'samo na krajih, ki jim jih. odredi šef 
uprave. 

Z razbijanjem sten, razstréljevanjèm itd. se ne sme 
delati Skoda z rušenjem zeriilje na strmih mestih, kakor 
tudi ne na sosednjih drevesih. 

"Material se sme izvlačiti samo po potih, ki so zato 
določeni. Poti se morajo vzdrževati v pravilnem stanju. 

Gozdarski organi morajo paziti, da delavci prevoz
niki' in- vozniki % netehjem. ognja né bi delali kake škode. 
V ta namen jé treba-posebno in čim češče nadzorovati 
d e ^ pri kuhanju oglja in apna. 

._.. .žage. 

Ćlen 32. 
Gozdarski organi morajo strogo kontrolirati, da se 

na žagah ne bi predeloval tihotapljen les. 

Službeni promet 

Člen 38k 

Čuvajsko osebje sprejema praviloma naloge od svo
jih predpostavljenih ustno in istotako podaja tudi svoja 
poročila redno ustno. 

Posebno važna poročila je treba vpisati v službeno 
knjigo. V službeno knjigo vpisuje šef uprave svoje na-
*oge, ako ee mu zdi, da ni zadosti izdati samo ustni 
oilog. 

Kraj službovanja iii stanovanje v naravi 

Člen 34. 
Gozdarskim organom ni dovoljeno brez posebnega 

dovoljenja ižpremeniti kraj stanovanja — sedeža. 
Brez posebnega dovoljenja šefa uprave se ne sme 

nobeden gozdarski organ po neslužbenem poslu odda
ljiti i" svojega področja, oziroma sedeža. 

Ako mu je odkazano državno stanovanje, ga ш tra 
vzdrževati v pravilnem stanju. Gozdarski organi ne sme
jo samovoljno izvršiti nikake izpremembe na državnem 
stanovapju; popravila, ki jih predpisujejo posebne na
redbe, se morajo takoj izvršiti na lastne stroške, druge 
večje nedostatke pa je treba takoj prijaviti, -da bi se 
mogli pravočasno odstraniti 

Inventar. 

Člen 35. 
Gozdarski organi morajo čuvati vse orodje, instrn-. 

mente in druge inventarske predmete, ki so jim po ?lužbi 
izročeni na uporabo ali v čuvanje. Spisek teh državnih 
predmetov mora biti vpisan v službeno knjigo. 

Vse izročene predmete morajo organi pazno čuvati, 
da se brez potrebe ne poškodujejo, in da jih nikak* 
ne uporabljajo za svoje privatne namene. 

Zaradi potrebnih popravkov ali izločanja neuporab
nih predmetov se. mora čuvajsko osebje obrniti na go
zdarsko upravo. 

Isvrševanje nalogov. 

Člen 36. 

Gozdarski organi morajo tiaredbe svojih-predpostav
ljenih izvrševati brez oklevanja. Ako se jir zdi kak 
nalog predpostavljenega proti predpisoni, , posebno pa 
ako mislijo, da bi se z izvrševanjem tèga jjalogđ naredila' 
škoda državni imovini, morajo na spoštljiv način razl-*-
žiti svoje mnenje. Ako predpostavljeni ostane tudi <*a ;e 
pri svojem nalogu, ga."morajo.brez oklevanja izvršiti, 
toda v tem primeru je. treba izdati organu takoj pism*n 
nalog 

Gozdarski organi pa v nobenem primeru ne smeji 
izvršiti takih nalogov, če tudi. so,pismeni, ki jih zabra
njuje in kaznuje kazenski zakon; v takih primerih mora 
oi^an postopati po določilu § 90. zakona o civilnih urad
nikih in ostalih uslužbencih. 

Kršenje elnibene dolžnosti. 

Člen 37. 
Vsako kršenje službene dolžnosti po čuvajskem, 

osebju se kaznuje po določilih zakona o uradnikih, ko
likor eventualno ne spada pod udar dm^h zakonov. 

Čuvajsko osebje pri «reskih goidarekih referentih. 

Çlen 38. . 

Vsa dofločila tega pravilnika veljajo tudi za pomožno 
gozdaxsko4ehniSko in pomožno čuvajsko osebje, kjer je 
tako osebje po potrebi službe, ter za vse omenjeno osebje 
v državnih gozdih, kije odrejeno ereskemu gozdarskemu 
relereniu, 
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. Stopanje r veljave. 

Cleo 39. 

Ta pravilnik stopi v> veljavo z dnem razglasitve v 
tužbenih novinah«. Z istim dnem ee razveljavljajo vse 
instrukcije, razpisi, normativne naxjedbe in slično, s ka
terimi je bilo .uravnano to vprašanje. 

V Beogradu, dne 20. julija 1930. '* : 

Minister za gozde in rudnike 
. Dr. A. Korošec, s. r.-, -

« i » 

Na podstavi §§ 21. in 185. zakona o gozdih z dne 
21. decembra 1929. ter v soglasju z ministrom za notra
nje posle, dobljenem z odločbo št 34112-1930, predpi
sujem ta-le 

Pravilnik 
zaščitnih gozdih.* 

Poročilo gozdarskih tehnikov in prošnje, nà podlagi 
katerih se mora začeti razprava zaradi proglasitve'stal
nega gozda za začasno ali stalno zaščitni" gozd v zmislu 
§§16. do 19. zakona o gozdih, morajo; biti opremljenem: 

a) izvlečkom zemljiškega vložka dotičnega gozda, 
kjer pa ni zemljiške knjige, z dediščinskim (tapijo) ali 
drugim pravnim dokazom: o lastnini; .? 

b) katastrskim posestnim listom; 
c) preglednim načrtom dotičnega dela po možnosti v 

katastrskem merilu, v katerem morata ЦЏ naznačeni 
najnižja in najvišja kota zaradi presojanja relativnç 
višine posameznih mest, kjer pâ ni katastra, z .načrtom z 
označenim пшШоцц, " 4 . . . '. ;•),:..: •.-, 

d) strokovnim gozdarekinv izvidom, dotičnega gozda 
glede staniŠcaj ki- ga je treba posebno dobro, opisati, in 
glede sestoja. . ..'. ' ,., ..v, !;..-- .,• •:•', ^ -y.-, 

Akp se gozd proglasi za zasčitpi gozd.ha zahteyanje 
prizadetih oseb, morajo te osebe 'pribaviti' priloge, pod 
a); do c). Prav tako,nosijo prizadete..osebe^tudl..stroške 
komisijskega ogleda. ' [-,,•* '.,. • ; ,•,.-.' 

Banska uprava (§ 18. in'Ì9..z. ò g.) niora v qdlq|bi,. 
B katero se gozd.proglaša za stalno лЈ^^Савпо zjaščitni 
gozd, hkratu odrediti tudi vse potrebne ukrepe gospod)^ 
jenja in izkoriščanja gozdnih .proizvodov v tem' gozdu. 

Pri predpisovanju teh ukrepov je odločilne važnosti 
stanišče dotičnega gótfdà. "" ' i;' •'•«''''-T*' 

'Tukaj je treba razlikpyati .v, glavnem ta-le stanišča: 
1. Kras z apnencem letli drugo kamenje razne struk

ture (živec, mrtvo kamenje —- gromače); '• * :' <-:\r-" 
- 2 . s v i ž : , ..-.::-v'.w: U •<,''; •• . /(••:<.л - , 'i'.' •'•••_ 

.8. druge vrate-zemljišča-.; •'•;••••*. -. *•-.;-. <' ••:• ч> -.:<h\\ 
V gozdih, ki se proglasijo za stalno zaščitne gozde, 

ne mora gospodariti in se. morajo; 4z njib copatu užitki 
na sledeči način: 

ad 1. Na stanišču apnenca ali drugega kamenja ka
terekoli strukture,. ; •- r ••]( •;,•*•<• •> t. 

,:• *.>Službene novinp.kraljevine; t^oslavije« z dne, 
13..septembra,. 193$L, .j$tr.3Ô9/LgXlV/45§'h. —. Zakon, o, 
gozòÓn gL Ur; L z dne 28. iebruärjä Ì93ttf Šf.l02J5,^•-,, 

; Sečnja mora.biti.prebiralna, redna (na letni sečini) 
ali neredna (na vsej površini). Za tiste vrste drevja, ki-

• so zaradi svoje močne brstnate sile sposobne ш vzgojo 
nizkih gozdov tudi, na slabših tleh (robinija [akacija], 
črnika, črni gaber, jesen, lovor, komorika itd.) je dOK 
voljena čista sečnja, kadar se vzgajajo kot nizki ;gozdi. 
'.. Na sečiščumora po sečnji, ostati toliko debel bre»; 

ozira nato, kateremu debelinskemu razredu .pripadajo, 
da vsota krožnih plohov njihovih prsnih premer; ne bo 
izpod 18 m ! na ha, izpod 10. m* naoral^lemveč ee mora 
gibati od 18 do ,21 m2 na haali Od ,10 do 12до?:,па,1 Jtarj 

. tastrski bral. 
Izdelan les se ne sme vlačiti .(spuščati) po zemeljskih 

drčah, temveč se mora izvoziti po cestah ali začasnih 
vlačilih. 

Panji se ne smejo izkopavati. Suhljad, mah in zemlja 
i se ne smejo.pobirati. Trava se sme žeti, ,, , ; ; 

ad 2. Na .stanišču sviža. :•":.•[, ; -\i 
V akacijevih gozdih se dovoljuje razen ostalih цасЈ^ 

'nov (oplodna in prebiralna) tudi,čista sečnja (na golo). 
Smer sečnje mora iti. navpično na; smer vlpdajočeg^; 

vetra, to je, dolžina sečne površine mora biti.naypicnar 
na smer vladajočega vetra, širjna : pa vzporedna -Џ njim-i 

Pri drugi vrsti drevja.,, sme ; .biti,, sečnja samo r prebi
ralna ali na proge. _ -r, ;,,.-ß, .-

Pri prebiralni sečnji mora po sečnji ostati najmanj 
toliko debel, brez ozira na debelinski razred, da vsoja,, 
krožnih plohov njihovih premer ne bo izpod 14 m2 na' 
ha, temveč se. mora gibati od 14,do 18 m* na l :ђа,, ojj-j 
nosno od 8 do 10in2 na katastrski oral.'''""" ' " ''""' 

Pri sečnji na proge ne sme biti proga Širša od dvà-
kratne srednje višine sestoja, njena dolžina pa mora biti 
navpična na smer vladajočega vetra.., л . ,. - ,.j : 

Izdelan les se niora izvoziti p^.t^ih.cestah,^gredo, 
v smeri dolžine "sečne površine, Izvoz, Jf' eihacC,!..yietrei,Јв̂  

[prepovedan;' ' [•••'• <-'•. '-.•; 
Vlačenje lesa po tleh je. Rrepovedanor;Panj|.,sé ne ' 

i smejo izkopati. Suhljad, travo in еГаАГргвД^е^хепоуе-. 
dano nabirati. * ^ ;.',. ц 

ad 3. Na stanišču druge yrste tal. ,ч. .,, ,,.г., ^ 
Sečnja mora biti preb^r^n^r(ed^à,J[n_ner,edÌQ«| $Ц> 

! na proge. Za tiste vrs'té''drey4à,\.'^..ep\^rà|di^ay^-^o'%e%V 
brstnate sile sposobne za vzgojo [nizkih, gozdov |u,($j; uà" 
slabših tleh (akacija, kostanj, ĝ fefir; itd,), je -dovcijena^ 

•čista sečnja (na golo),.kadar:se vzgajajo т г Ц gozdi. 
Ш8ečišou:(seČfniV m^rapo'secnji' ostati'Шкр"аеоје1, „ 

; brez1 ozira ha to,^kateremu debelins^e^nti 'razredd pVi-v 
j padajo, dà vsota kröznih'plohov njihöyin p'rsnin premer,( 
; ne bo izpod 15 m2 na 1 ha, temveč "sé'mora gibati od Ш ' 
i do 19 m2 na 1 ha, oziroma od 9 na 11 m2 na 1 oral. 
j Izdelan les se mora izvoziti ali iznositi, izvlačiti pa 
> se sme samo tedaj, kadar. 90 tla pod snegom. 

Suhljad se sme pobirati samo na izvoznih cestah in 
ina tistih kràjib,:-kjér.ni predvidena sečnja v IwvèMiìpo-
irabnem razdobju.' .....••!;:'"!i- :.-.••. ';-' •'••• r,L ,,.; ч̂х 'ir.^'J. >.a 
[ Zemljo kopati je prepovedano. 
i Paša je dovoljena samo, IMI y Ustih krajih, kjer ni 
ji predvidena sečnja v prvem uporabnem razdobju, in v 
! tistih premerih, v katerih je'paša živine v dotičnem 
\kraju Jjeó,bhodno£putrebna za njeno prehrano^.:.. r 
j p vP^njï ò'e. ne,8'mejo,i|žkopati..,. ::,j .-• , .>,, iL . •; dli 

' V stalno zaščitnih gozdih je na staniščih, navedenih/ 
pod 1. in 2., paša prepovedana. .,. ....<•.-, •;,,*..•: 
• , '. Veje in odpadki od izdelanih debel,, se »morajor> na s 

-sejčinan v zaščitnih Bozdih.staniŠč.pod 1. in 8. pompai . . 
. izdelanega lesa zložiti v kupe, kolikor se ne izvòzijq^ie 
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sečinah na stanišču pod 2. smejo ostati na mestih, kjer 
so se debla izdelala, kadar pa tla niso obrasla z. gozdni
mi bilkami, se morajo razgrniti po sečini. 

Vsa določila o odločbi občega upravnega oblastva 
glede gospodarjenja in načina uživanja v stalno zaščitnih 
gozdih se morajo v celoti vpisati v gospodarski načrt 
(gospodarsko osnovo, program) za dotični gozd. 

Količina dohodkov V teh gozdih se sme črpati samo 
na podlagi odobrenih gospodarskih načrtov ali progra
mov, sestavljenih po prej navedenih določilih, dokler se 
pa.neodobre^ po odobrenem predlogu, i. •• 

V gozdih, ki se proglašajo za začasno zaščitne gozde, 
ве mora gospodariti in se-morajo iz njih črpati užitki 
po določilih, ki so predpisani za stalno zaščitne gozde, 
hupo drugih specialnih omejitvah dotlej, dokler se ne 
doseže namen, ki se zasleduje s to proglasitvijo. 

Ako je stanje dotičnih gozdov slabše od tistega sta
nja, v katerem morajo; biti za,dotično stanišče stalno za
ščitni 'gozdi, ̂ potem mora; upravno oblastvo v njih ustaviti 
vsako sečnjo dotlej, dokler se ne doseže stanje sestojev, 
ki ustreza za dotično stanišče. .>•...••••• o 

Posestniku gozda ne pripada v tem primeru odškod
nina'rzà ustavitev morebitnih gozdnih dohodkov iz raz
loga, ker je svoje gozde spravil v stanje, ki ogroža javne 
in obče interese., • ••••!.' 

... ,V primerih, v katerih je stanje sestojev dotičnega. 
gozda iznad določenih; mej i (minimum), za stalno zaščitne 
^ozde, ki ustrezajo dotičnemu stanišču, se mora ustaviti 
vsako izkoriščanje, dokler se ne doseže-namen. 

Posestniku začasno zaščitnega gozda pripada od-
jlkodmnä za ustavljeno črpanje dohodkov. To odškodnino 
#rm mora dati tista oseba,: na katere'zahtevo je gozd 
prbglaš^tt'za zaščitni gozd. -У-
'i; i'Dohodki'iz začasno zaščitnih gozdov se morejo za 

6as tega stanja črpati samo na podlagi odobrenih gospo
darskih' načrtov, oziroma programov. 
•••••'• Odločba občega^up^vnega oblastva 'glede proglasi

tve 7,a stalno ali začasno zaščitni gozd ' nima u=tavitvf>ne. 
moči i tudi ob eventualno vloženi pritožbi zoper njo. 

Odločbe na ' pritožbe mora pristojno višje upravno 
oblâstvo; (ministrstvo za gozde in rudnike) izdati naj
kasneje v 60; (šestdesetih) dneh, računaje: od dneva pre
jema pritožbe. 

,;''Kvršna'odločba ò proglasitvi kakega gozda za za
časno ali stalno zaščitni gozd se mora izvesti vjsemlji-
|kih_knjigah pö službeni dolžnosti, kjer: pa ni zemljiških 
knjig,,v baštinskih {dediščinskih) knjigah. . 

O izvršnih odločbah o proglasitvi gozdov za stalno 
ali začasno zaščitne gozde mora voditi srezki gozdarski 
referent" zä področje vsakega sreza töönö'evidenco po 
obrazcih, predpisanih; v naredbi, s katero se urejuje 
gozdarska služba pri občih upravnih oblastvih. 

Gozdi, ki so bili na podlagi 'dosedanjih zakonov o 
gozdih/proglašeni za zaščitne ali obrambne gozde, osta-
jiejo'tuđi nadalje zaščitni gozdi, kolikor prizadete osebe 
ne zahtevajo, da se gozdu vzame značaj zaščitnega gozda 
v^imislü predpisa§ 2ß. zàkòtia oT gozdih!' ; 

.Ј/Д,? вчЧ«Гa^Aae-.2 0- ì # JS30. Štev. 23347/30. 
' " i ••' ••..:,,.: Minister za gozdë 

in rudnike: 
°' ' Dr. Korošec s. т. tUi' / i - ' . ' h >'• ••...' '.si 

•VT. •••!?! 'WUii,'- '"'<•) 
Hiiiï->m'4«î ' ''• i 
a i •"••jr.V'.'si'i-iJi' : 

-<**ч 

. 2 8 6 . •••'-

Na podstavi § 33. in 185. zakona o gozdih * dne 21. 
decembra 1929. ter v soglasju ž ministrom za notranje 
posle,.dobljenem z odločbo Štev. 84112—1930, predpisu
jem ta-le ... 

o 'i 

Pravilnik 
o puščanju koz v gozde.* 

Gozdd, v katere se smejo: v zmislu določila drugega 
odstavka § 33. omenjenega zakona puščati koze na pašo, 
se morajo po pristanku njihovih lastnikov na to a. po» 
sebno odločbo občega upravnega oblastva prvè stopnje 
izločiti od ostalih gozdov, vidno Obeležiti in na običajni 
način proglasiti. 

Preden se izda odločba, mora pristojno obče uprav
no oblastvo ustanoviti v svojem področju za posamezno 
upravno občino : •••.•-.,, ;., • 

1) tiste siromašne rodbine, ki imajo pogoje,; da «me-t 
jo imeti kože, to je; ki ne plačajo več nego 50 Din dr
žavnega davka;' 

2) največje število koz, ;ki ga:sme imeti, posamezna 
rodbina z ozirom nâ dajanje mleka za olajšanje prehra
ne članov dotične rodbine. 

Kozliči se ne. vračunavajo v dovoljeno število ko* 
in se s-mejo poleg-koz goniti v gozd do konca meseca ok
tobra. Prepovedano je tudi pasti koze v gozdu za speku
lacijo in za korist (kesim); -

3) kolika površina gozdov bi bila potrebna za pašo 
ustanovljenega števila koz vdveletnem obhodu, da se 
s tem ne bi ogrožalo vzdrževanje gozda in proizvajalna 
sila zemljiSča;; - ' . ••••-• .•*; 

4) od katerih gozdov se mora izločiti potrebna po», 
vršina. 

Prepovedana je paša koz: 
v zaščitnih gozdih; • 
v gozdih, ki se nahajajo v področju hudoutfnikaç : 

v gozdih, ki so postavljeni pod zabrambo zaradi pocu*: 
mlajenja in v. gozdih, ki niso toliko odrasli, da bi jim' 
koze z brstanjem ne mogle' škodovati. 

Spiski o podatkih pod točkami 1)—4) se morajo pri 
pristojnem občinskem poglavarstvu (županstvu) razgrniti 
na javni vpogled za dobo 20 dni zaradi: eventualnega 
ugovora prizadetih. .< 
..': Po izteku določenega roka, kar potrdi pristojno ob

činsko poglavarstvo na spiskih, jih to predloži z even
tualnimi ugovori pristojnemu občemu upravnemu obla-
stvu prve stopnje v odločitev. - .-.i 

Odločba banske uprave je izvršna. ;'••'•> 
Potem, ko postane odločba izvršna; mora obče uora-tf-

no oblastvo prve stopnje ustanoviti, v katerem redu in 
katera leta se pasejo koze v izločenem- gozdu na letni po
vršini. 

Lethe površine se morajo z vidnimi znaki obeležiti 
znotraj v gozdu, izločenem za pašo koz. r 

O dovoljenju, da smejo imeti koze/ izda pristojno 
občinsko poglavarstvo pooblaščenim rodbinam ob iavo, 
v kateri mora biti naznačeno število koz, ki se sme imeti, 
in gozdni predel, v katerega se sinejo puščati kòze. 

Logarsko osebje dofic^ega predela: inora" pazrH, 'aîî 
število kož na pa5i odgovätja Številu, izkazanemu objavi. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavijec z dne 
18. septembra 1980;, St. 209/LXXIV/454. — Zakon 6 go
zdih, gl. Uradni lista dae 28; 1еотиаг|а.1980.,,би 462/36^ 
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Koze se morajo v izločenih gozdih pasti pod varstvom 
«kupnih pastirjev za vsako naselje. Pastirjem se prepo
veduje nositi sekire, cepine (nadžak), odbijati in sekati 
veje in drugače poškodovati stebla, kuriti ogenj zunaj 
kraja, ki ga je določil logar. 

Na paznikih, obraslih z drevjem, ki niso določeni, 
da se ž njimi gospodari kakor z gozdom, nadalje na za
sebnih zemljiščih, ki niso gozdi, ni prepovedana paša koz. 

Na konou meseca marca vsakega leta ugotovi pri
stojno obče upravno oblastvo pod točko 2) ustanovljeno 
največje število koz, ki jih sme imeti posamezna izka
zana rodbina, ter odredi, kolikor najde^ da je dovoljeno 
število prekoračeno, da se zniža na določeno število s 
pretnjo, da se bodo nadstevilne koze odvzele. 

Kadar se ustanavlja potrebno število koz posamez
nih rodbin m revidira to število, mora bližnje logarsko 
osebje uprave državnih gozdov in samoupravnih gozdov 
z največjo pripravljenostjo nuditi svoje sodelovanje brez 
pravice do kake nagrade ter v času, kadar mu to do
puščajo redne službene dolžnosti. 

S to naredbo se razveljavlja naredba ministrstva za 
gozde in rudnike štev. 12446—1930. 

У Beogradu, dne 20. julija 1930. št. 23346/30. 

Minister za gozde 
in rudnike: 

Dr. Korošec s. r. 

227. 

Na podstavi člena 54. zakona o civilnih uradnikih 
ta ostalih državnih uslužbencih predpisujem ta-le 

Pravilnik 
za opravljanje državnega strokovnega izpita 
uradnikov občega oddelka predsedništva mi

nistrskega sveta.* 

Clen.l. 
Za prehod iz pripravnih v porrfožne skupine urad

nikov predsedništva ministrskega sveta se ustanavljajo 
državni strokovni izpiti za uradnike vseh treh kategorij. 

Izpiti se opravljajo v predsedništvu ministrskega 
sveta. 

Komisijo za izpraševanje sestavljajo: za prvo kate
gorijo pet, za drugo štirje, za tretjo kategorijo trije 
člani. Najstarejši član komisije predseduje. 

Člen 2. 
Začetkom vsakega leta postavi predsednik ministr

skega sveta za tekoče leto člane komisije, njihove na
mestnike in zapisnikarja iz vrst uradnikov vrhovne dr
žavne uprave. 

Člen b. 
Za uradnice I. in II. kategorije so izpiti pismeni 

in ustni, za uradnike III. kategorije samo ustni. 
Pismeni izpit sestoji iz ene praktične naloge v ob

segu programa ustnega izpita ter traja največ dve uri 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 
20. oktobra 1930, št. 240/LXXXIW508, 

brez prekinitve ter pod nadzorstvom enega izmed članov 
komisije. 

Kandidat se sme pri izdelavi naloge posluževati 
vseh potrebnih zakonov. 

» 

Člen 4. 

Program ustnega Izpita se deli po skupinah in se
stoji iz teh* predmetov: 

A. Za u r a d n i k e I. kat.è g o r i j e : 
I. Zakon o kraljevski oblasti in vrhovni državni 

upravi; - , 
zakon o ureditvi vrhovne državne uprave; 
zakon o ureditvi predsedništva ministrskega sveta 

z uredbo o razdelitvi na oddelke predsedništva mini
strskega sveta in ministrstev. . •••• ' ' ." '" '" 

II. Zakon o glavni kontroli; 
zakon o državnem svetu in upravnih sodiščih in.; ' 
zakon o poslovnem redu pri državAem ' svetu in 

upravnih sodiščih; • " , > 
zakon o nazivu in razdelitvi kraljevine na upravna 

področja. 
III. Zakon o notranji upravi in zakon o banski 

upravi; :•'•''" ••. 
državljanski zakonik in zakonik o sodnem postopku -

v civilnih pravdah — osnovne odredbe; 
kazenski zakonik in zakonik o sodnem kazenskem 

postopku — osnovne odredbe. 
IV. Zakon o organizaciji finančne uprave •!— obče 

odredbe; ' . 
zakon o civilnih uradnikih in ostalih državnih usluž

bencih z uredbo o razvrščanju; i 
zakon o dosegi pravice do osebne, pokojnine dr

žavnih uslužbencev in uslužbencev drža vdih prometnih 
ustanov, kakor tudi o odpravnini takih uslužbencev in 
kontrattualnih uradnikov in dnevničarjev in vsi drugi 
predpisi specialnih zakonov^jkj ura-vpavajo osebne,raz
mere državnih uslužbencev. \ > •• • ••• 

V. Zakon o državnem računovodstvu s pravilnikonii 
za izvršitev odredb >B« pogodbe in nabave; 

zakon o državnem sodišču za zaščito države; 
zakon o vrhovnem zakonodajnem svetu; 
osnovne odredbe zakona o taksah; 
manipulacija v arhivu; protokol, register, odprava; 

povezavanje in fascikuliranje spisov. . ..•;,',,••,' 
B. Za u r a d n i k e II. k a t e g o r i j e : 
I. Zakon o kraljevski oblasti in vrhovni državni 

upravi. j, • 
zakon o ureditvi vrhovne državne uprave; 
zakon o ureditvi predsedništva ministrskega sveta 

z uredbo o razdelitvi na oddelke-predsedništva ministr
skega sveta in ministrstev. • 

II. Zakon o glavni kontroli; 
zakon o državnem svetu in upravnih sodiščih ,ђ» 
zakon o poslovnem redu pri. državnem svetu in 

upravnih sodiščih. 
zakon o nazivu in-razdelitvi kraljevine na upravna, 

področja; 
zakon o notranji upfavi in zakon o banski upravi. 
III. Zakon o organizaciji finančne uprave — obče 

odredbe; 
zakon o civilnih uradnikih in ostalih državni!) 

uslužbencih z uredbo o razvrščanju; 
zakon o dosegi pravice do, osebne pokojnine držav

nih uslužbencev in uslužbencev državnih prometnih 
listanoVj kakor tudi o odpravnini takih uslužbencev io 

v:.đ 
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ШМ1Ш^1Г Wfàtâàv" i» "dnevnič&rjev hi vsi" drugi 
predpisi specialnih zakonov, ki uravnavajo osebne raz
mere državnih uslužbencev. 

•>•: IV. Zakon o državnem računovodstvu s pravilnikom 
za izvršitev odredb »B« pogodbe in nabave; 

zakon o državnem sodišču za zaščito države; 
, zakon o vrhovnem zakonodajnem svetu; 

osnovne odredbe zakona o taksah; 
manipulacija v arhivu; protokol, register, odprava; 

povezavanje in fascikuliranje spisov. 
C. Z a u r a d n i k e III. k a t e g o r i j e : 
L Najvažnejša določila iz zakona o kraljevski oblasti 

V' vrhovni državni upravi, zakona o ureditvi predsed
ništva ministrskega sveta, zakona o nazivu in razdelitvi 
kraljevine na upravni področja in zakona o uradnikih. 

IL Glavna določila zakona o taksah, kolikor se na
našajo na kolkovanje prošenj, prilog, prepisov, izdajanja 
potrdil itd."! 

Ш . Organizacija delà v pisarnah, vodstvo zapis-: 
nikov,. registrov, drugih knjig in spisov. 

Člen 5. 
Да ustnem ' izpitu mora kandidat dobiti vprašanje 

iz Vseh skupin predmetov. 
Pô dovršenem1 izpitu se kandidat oceni: opravil z 

odliko, opravil, soglasno, opravil z večino glaeov, ni 
opravil. 

. Odločbo komisije»* rezultatu izpita priobči predse
dujoči kandidatu takoj in jtnu izda, ako je izpit opravil, 
potrdilo, podpisano- od .vseh članov izpraševalne komi
sije in zapisnikarja, poročilo o opravljenem izpitu pa 
predloži predsedništvu ministrskega sveta. 

•Rezultat izpita se vpiše v usiužbenski ' list. 

•"<'•..."•'' Člen 6. 
k a n d i d a t , ki ni opravil izpita, ga lahko dela po treh 

mesecih, kdor pa drugikrat ne naredi izpita, ga sme 
delati samo še enkrat, in sicer po pretekii enega leta 
od dieva drugega izpita. ! 

Člen 7. 
' Pravica, delati državni strokovni izpit, se doseže po 

dveh letih pripravniške službe, mora pa *e delati do 
konca tretjega leta. 

.••.••..,:. Člen 8..' ' • • 
Dan izpita določi predsedujoči. 

Člen 9: ' 
Izpraševalna komisija vodi zapisnik, v katerega se 

vpisuje kraj in dan izpita, priimki, imena in zvanja 
članov komisije, zapisnikarja in kandidatov, kakor tudi 
rezultat izpita. 

Zapisnik podpišejo vsi člani izpraševalne komisije 
in zapisnikar, hrani pa se v arhivu predsedništva mini
strskega Bveta.' 

Člen 10. 
Pri prestopu iz drugih,strok v službo predsedništva 

ministrskega sveta odloči predsednik ministrskega sveta 
pb členu 64. : zakona o uradnikih, ali in katere pred
mete, predpisane s tem pravilnikom, morajo opraviti 
dotični kandidati. 
-.V----- Č l e n i l . 

Uradnik, ki je opravil sodniško-odvetniški izpit, se 
ogroača opravljanja državnega strokovnega izpita za 

službo v občem oddellra preškedTraštva mi 
sveta. 

Za prehod iz pomožnih skupin v glavne skupine 
prve kategorije v občem oddelku je potreben sodniäko-
odvetniški izpit — člen 54 zakona o uradnikih. 

Člen 12. 

Izpraševalna komisija za leto 1930. se določi takoj, 
čim stopi ta pravilnik v veljavo. 

Člen 13. 

Članom izpraševalne komisije in zapisnikarju pri
pada honorar po pravilniku o nagradah članov m za
pisnikarjev izpraševalnih odborov D. R. štev. 73100 в 
dne 4. junija 1927. 

Člen 14. 
Ta pravilnik stopi v veljavo od dne, ko se objavi v 

»Službenih novinah«. 

V Beogradu, dne 30. septembra 1930. ad št. 2 Ш . 
Predsednik ministrskega sveta in mi
nister za notranje posle, častni adju
tant Nj. Vel. kralja divizijski general 

P. Živkovic* S. E. 

228. 

Na podstavi § 6. zakona o zdravstveni zaščiti učen
cev predpisujem ta-le 

Pravilnik 
o prirejanju in programu tečajev za šolske 

zdravnike.* 

Člen 1. . ' . ' ' " • . " • 
Pri centralnem higienskem zavodu v Beogradu in 

šol. za narodno zdravje v Zagrebu se vrše vsako leto 
od dne 15. januarja do dne 15. aprila tečaji za šolske 
zdravnike. 

Člen 2. 

Za šolskega zdravnika v postranski službi se ne 
more postaviti zdravnik, ki ni z uspehom dovršil tega 
tečaja. 

Zdravniki, ki se z dnem, ko stopi ta pravilnik v 
veljavo, zatečejo kot šolski zdravniki v postranski službi, 
morajo v roku 3 let posetiti te tečaje po odredbi mi
nistrstva za socialno politiko in narodno zdravje na 
področju uprave mesta Beograda, po odredbi banske 
uprave pa na področju banovine. 

Člen 3. 

Tečaje smejo posečati samo zdravniki, ki imajo 
pravico izvrševati zdravniško prakso. Za jposečanje te
čajev ali za delö v njih niso dolžni plačati posebne pri
stojbine. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije z. dne 
20, oktobra 1930., š t 240/LXXXIV/608, 
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Člen 4 
V en tečaj se more sprejeti samo 20 zdravnikov. 

Glen 5. 
Prijave za tečaje se pošiljajo ustanovam iz člena 1. 

Člen 6. 
Odločbe o sprejemu v tečaje izdaja direktor usta

nov iz člena 1., kolikor niso zdravniki službeno odre
jeni za posečanje tečajev. 

člen 7-
Zdravniki, ki so v službi kot šolski zdravniki ter 

se odredijo za posečanje tečajev, imajo za ta čas pra
vico dò vseh svojih prejemkov, do dnevnic in potnih 
stroškov po uredbi o potnih in selitvenih stroških. 

Člen 8. , 
. Na koncu tečaja se dela teoretski in praktični izpit 

pred komisijo, ki jo na predlog direktorjev ustanov iz 
člena 1. • imenuje minister za socialno politiko in na
rodno zdravje. 
•'• O opravljenem izpitu se izda izpričevalo. 

člen 9. 
Tečaje vodijo direktorji ustanov, pri katerih se vrše 

tečaji. 
Člen .10. 

Učitelje odredi minister za socialno politiko in na
rodno zdravje na predlog direktorja ustanove iz člena 1. 
v prvi vrsti izmed strokovnjakov uätanove same ali 
ustanov v njenem sestavu, izmed profesorjev ali stro
kovnjakov univerze, kakor tuđi izmed drugih priznanih 
strokovnjakov. 
...ia:-\i .::•; v>' - • člen i t ; ' - " •'* • ' - ' - • ' ••- ' 

Profesorji ali učitelji univerz *ali drugi strokovnjaKi 
zunaj ustanov iz člena 10. imajo pravico do nagrade, ki 
jo določi minister za socialno politiko in narodno zdravje 
na predlog direktorjev ustanov iz: člena L i 

-.., Uu. •• •>• • Člen 12. ' 
Predmeti poüka so: 
1. H i g i e n a šole:. : higiena šolske zgradbe: lega 

zgradbe in učilnic, garderoba, oskrba s pitno vodo, pral
nica,' šolska kopalnica, dijaška kuhinja, stranišča, sna
ženje šolskih prostorov, igrišča in vrt; ventilacija, raz
svetljava in kurjava, kubatura učilnic, naravna in umet
na ventilacija, posledice slabe ventilacije1 in natrpanosti 
prostorov; solnčna. svetloba, okna, posledica slabe raz
svetljave, umetna razsvetljava; merjenje luči; lokalna' 
in centralna kurjava; higiena šolske oprave in mate
riala: klopi, šolska deska, goba, kreda, material za pi
sanje, tiskanje knjig; higiena póuka: tetèsrii'itt duševni 
razvoj otrok, razvoj sposobnosti za duševno delo, pre
izkušanje inteligence, higiena čitanja in pisanja, pojem 
odmora, razpored ur, domače naloge, kaznovanje, raz
voj otrok v puberteti, pouk duševno zaostalih otrok; 
zdravje učiteljev; odnos -nasproti zdravju otrok. 
.."" 2. Patologija in higiena predšolske otroške dobe: 
telesni razvoj, nega in prehrana dojencev in malega 
otroka in njihove posledice za šolsko dobo;' duševni raz
voj otroka v predšolski dobi; njegova vzgoja v tej dobi 

in posledice za šolsko dobo; bolezni dojencev in malih 
otrok in njihove posledice za šolsko, dobo: socialno-
zdravstvena zaščita dojencev. in malih otrok., :•••:.• 

3. Patologija šolske otroške dobe: nezadostna ' pre
hrana; krvna obolenja;- tuberkuloza, adenoidne; vegeta* 
cije — bolezni ušes, grla 'in mosa, — Bluh;vo6esne: bo
lezni — trahom — vid; bolezni in.nega zob — racio
nalna asanacija zobovja; ortopedska obolenja; črevesni 
paraziti; kožne bolezni. — hraste, (garje) i~r-. ušivost; 
eksudativna diateza,. neuropatska konstitucija, rabitis iq 
golšavost. , I . ;v . . . ; ; ; ..•:,' Ü ;..:•;•-•; X .0 ,-••. 

4. Nalezljive bolezni: epidemiologija akutnih nalez
ljivih bolezni, ki pridejo v poštev pri .šolskih, otrocih; 
diagnostika in zdravljenje nalezljivih bolezni; zatiranje 
nalezljivih bolezni v ,šolah in pri šolskih Qtrocihy ,pre^ 
ventivni ukrepi, prijavljanje, izolacija^ zapiranje; šol,; raz
kuževanje šole, akutna in pasivna inuuiizaeija. , :Л&!>.•<. 

5. Higienska fizična vzgoja: osnovni pojmi-ipedago^ 
gije in metodike v pouku7 higiene; meto.dikäi zdravstve
nega prosvečivanja; osebna, higiena: nega telesa,. .фАн 
vilno držanje telesa, obleka, umivanje, kopanj ê  solnče-
nje in sveži zrak; fiziološka funkcija odmora in sna; 
pomen fizične vzgoje, fiziologija telesnih,;,ve^b* gflmna-
etični pouk v šoli: igre, sportin .njegpv p,onien;i,jpçtOrt 
pedska gimnastika; higiena v, gimnastiki.; y$u sportu; 
vloga .zdravnika v fizični vzgoji sin ,zdray:niški() pjveglpd) 
športnikov. .!;.";̂ •̂ ,;,. 

•6. Statistika:,,obče statisticrae-.'TOetpde îWçffletrilsko 
preizkuševanje.' , ,._.-; • •:-:,-!;- i-»,'r; •->,-:• ,.l,:s/j;i Vk;)<;h 

,. 7. Zakonodajstvo in jadministracija: sai^tetslra ftdr, 
ministrarija in .zakonodajstvo; ureditev .ifl â minAStr,̂ « 
cija domače in tuje socialne in,zdravstvene; zaščitoüsptq 
skih otrok; sredstva za zaščito zdravja učencey;\šoiske 
kuhinje in zavetišča, dijaški domovi in internati, šolski 
vrtovi, poletna zavetišča, /ferialne kolonije, in letovišča,- . 
igrišča in gimnaslične dvorane, taborenje, okrevališča 
in zdravilišča.1'' ' • : ' : ; '- ' ':Љ''Љ 

••-•y- Č l e n - 1 3 ' ••-•}• ^ " ^ .d'--..>:v«i 
. . . - . • ; • , • • • • : • • .•"•• • '••, : ) ' • • ' • . • - , ' ••• •••• ' - i l W i ' ' • ' • » { ) 

Pouk je teoretski in praktičen.. Praktični ррдкј ig 
praktično delo se opravlja v, laboratorijih, Šoiah, šolskih 
poliklinikah in ustanovah za. izdravljenje bolnih otrok. 

Praktični pouk in praktično delo mpr.a 'trajaj, ..naj* 
manj en mesec in pol: " ' ."' : " ' . ' , [ • ' < ., 

' ' _ Č l e n 1 4 . • .,•.,-. I . / . , 1 •'!.' > :'::--i:A 

Razpored ur. teoretskega póuka, praktičnega pouka. 
in dela posameznih predmetov, določa.fdirek,tpr ($<spo
razumu z učitelji. 

Člen.16. 
Higienski zavodi morajo- voditi evidenco o zdrav

nikih, ki vršijo postransko službo šolskega zdravnika/ 
in po pristojnih banskih,./upravah pošiljati j spisek/teh 
zdravnikov ministrstvu za socialno, politiko; in;*narodnoj 
zdravje, z označbo, ali so doVršfli tečaj pp tem .pravil
niku. Popis teh zdravnikov se mora dostaviti vministT-' 
stvu najkesneje do dne 1. decembra vsakega* letaku-•-'* 

Za šolske zdravnike se smatrajo tudi zdravniki šol
skih poliklinik. •....:.-,-.••;>•••-T•- :,,-.,,••.. rt ' ' 

Ta pravilnik ötopi v veljavo z dnem, ko de razglasil 
v. »Službenih.noyinah«.;' ' ..n.» w< « nn^ou.'tq .>*к>м 

V Beogradu, dne 16. oktotoa 1930., Е:^^ОИА№.ШкЈ: 

'itótóteir za socialno politiko 
,r v)ià v&roààó zdnfv4»H 

:••"-/••' Nikolai Prekae. 'u'- 'пцо 
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мђ. 

Izprememba pravilnika 
za ppravljanje višjega državnega strokov-: 
nega izpita za uradnike finančne kontrole 

.i - jtev* 50770 z dne 8. X. 19301* / : ; 
Minister za finance je s svojo odločbo z dne 8. OMO-' 

bra 1930., št 50770/1., izpr^nrenil člen 4. pravilnika za 
opravljanje višjega državnega strokovnega izpita za urad-
nïké^Tinàfronë kontrole, 10'se'glasi vnovi Redakciji: 

, , a , i , , : , . , ,:,>,-., , < V f i ( ; : , . , • ., .....:, : .. 
>Izpraševalno komisijo sestavljajo predsednik ia 6 

članov. Predsedniku in «vsakemu članu komisije se po
stavlja po .en namestnik.. 

'•"'. .'Predsednik komisije; je. načelnik občega oddelka ali, 
Wço: je ""zadržan, "Sol odseka' za' finančno kontrolo..Clane 
ïcbàïÔijé in njihove namestnike postavlja minister'.'za 
'tìntócè.'- Visatka' komisija ima zapisnikarja, ki ga imenuje 
predsednik komisije. . , . , • ; i 

Za člane izpraševame'komisije in njihove namest
nike ee postavljajo uradniki ministrstva za finance, in f 

.sicer ;ç|va iz davčnega oddelka (eden, iz odseka za. :t*oša-
„rfiipin takse in tehniških kontrolor) in po edeniiz bböwm 
.(od^ekj;izà: ftoančpoikpntrolo), in carinskega oddelka in ; 

fi uprave državnih monopolov.« 

230. 

.'•- . Na podstavi Člena 73. zakona o državni ..trošarini! 

predpisujem naslednje ..'..: -, : 

Izpremerabe in dopolnitve 
ivrševanje ZÎ 
trošarini.** 

pravilnika za izvrševanje zakona o državni 

ki se glase: 

I. 
V odstavku (8.) Člena 109. je na koncu dodati nov 

odstavek, ki se glasi: »čez deset članov 75 hektolitrsküY 
stopenj alkohola«. ; 
" ; ' ^ " ! ; , : '"''"''":" '•'• !""'-џ;.;..7"'". '. •' "-.;; / v ^ 

../ J Tè:izpremembe in dopolnitve stopijo v veljavo, ka
dar se razglase v >Službenih npvinah«. ,,., r., , ,.-.••... 

V Beogradu, dne 7. oktobra 1930, St. 74865. -<''-; h 

...;-,,... . ;. Muueteir za finance: 
".'..' • 1>*. S. Sverihiga s. r. 

Л , c c i i ••'•1ч:-.' ч . .£ •*: ;< . 

• >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
14. oktobra 1930., št. 235/LXXXI/503. 

** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
nroBaSraTBMÜ'«. 235/EXXXT/SÖ1; Pravilüik gl.'>SlUï-
МИГШг '*£*$$ ^tóbra 1930, ät. 183/%:; ,.' . „ 

rta podstavi §§ ï., 2., 3. in 29. zakone e инсагиап 
in nadzorstvu nad prometom z zdravili predpisujem te-4e 

Izpremembe in dopolnitve 
v »Pravilniku o zdravilih in zdravilnih 

specialitetah«. 
(>Službene novine« št. 150-LVI z dne 5. julija 1930 — 

»Službeni list« z dne 8. oktobra Д930, št. 188/30).* 

. - ' > ' • ' - ' ' •''•- :: '• . Ç H e r ï ' l . " . ' ' • . :'[ •• 

1) V čL 2̂  se vneseta namestp^točke b) dve jevi točki: 
b).(prganoterapijski,preparati; : ., ... 
ć);4erot9vapijski ali preparati iz beJWerij njihovih 

produktov; . , ' ;
 ;;,.'. '•": , '"'; •,.".'..".." ",..'•., 

točka,>c« spostane >č«;: 
v čl. 5., točki 2. se črtajo, besede jipafcar tati organo-, 

terapijski preparati«;-,'".••-. ,,< ,. - -
' v čL 7.,,se,^rta točka'2,; ' ' '.'..., 

v točki 3. sepo besedi »pokvari« v predradnji vrsti 
dostavljajo besede' »brezproizvajal?»^! -jklvde«; točki 
8. se dodaja nov odstavek,, "i.. _̂  glasi- »Proizvajalec 
mora na zunanjem omotu postav «r poseben napis v 
očitni^ baTvif naf kateri je označeno navodilo; kako se 

! pi eparatiJ na jbol je hranijo«; ( 7 i : , : >.:. -• v ; 
v čL 8., v prvem stavku 2. odstavka ae po besedi 

»urejena« dodajajo »besede »njihovi tehniški oddelki, 
kjer sel preparati izdelujejo do svoje končne oblike pa«; 
v 4. odstavku istega Klena se črtajo besede >in organo-
térapevtskih preparatov«;,, 

v čL 18.-8è žrtata<2i in 8. odstavek; 
i «v-čfe:14.'Pe pn točki'.; namesto sedanjega besedila 

vstavlja novo «esodilo, M ee glasi:.».Točno označbo se
stava v kvantitativnem in kvalitativnem oziru. Ako je po
trebno, se predložijo tudi podatki, ki omogočajo, da se 
analiza in ocena, preparata more lažje; : in , varneje iz
vesti. Taki posebni preparati se smatrajo za službeno 
tajnost«; 

y čl, Ж y.Dryi угзД 1, pdst^vka,se, po besedi »pri
znali« idòdajàjô  besede >oziroma, Ц sp se že prijavili 
'nùnistrstvu«; шц:

vkpnću odstavka 2. :se: dostavljajo1 be
sede: »oziroma prepis potrdila o prijavi speciäiitete mi
nistrstvu«; v 3. odstavku se po besedi »priznanih« do
stavljajo besede:, »oziroma že prijavljenih«; v 4 odstavku 
sé, pò besedah »br^pisodločbec dostavljajo besede »ozi-
fòmla:.';:overjèrno'. p'ptrđilb pHjavë«; \ 
„ v čl. 2§." še'pri; točki. C črtajo besede »dò njihovega 
ciànòvanja ' pU1'boab; ̂ reizkuSale zdravila lekarhé, za. ka
tere smatra syet, da so pripravne, da v svojih.'iabbra-
'torijih' mÓTejbJ vrçiti pielz'kuSànje te vï&tè«.' . ' ,f 

••.'.•! '-•••: ; - v ^ ' - :. f -.'.j '>•< - : : o l ë n ; 2 i ; ; ï : . ' • - ' • ' : . / • • . • ; • . . " • • • • : 

Te izpremembe in dppolnitve veljajo od'''8nè''fai-
jgl^sitve.y »^Službenih друДпаћ«..,_: . , , ,ч,' 

V Bepgradu^äne SO.' oktpbra 193Q..S.i5t. 20.388 : 
Minister za socialno . 

politiko in narodno zdravje: 
Nikola Freka s. r. 

~"*">maëffrlKmftë kraljéVîné "Jtt|oslaviîè< i "due 
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Na podstavi člena 1. zakona o kontroli poljedelskih 
proizvodov, namenjenih za izvoz, ter po zaslišanju pri
zadetih gospodarskih organizacij predpisujeva ta-le 

Pravilnik 
o kontroli svežega grozdja.* 

Člen 1. 
Sveže grozdje-za jed se sme izvažati samo, ako je 

ladostno zrelo, popolnoma zdravo in čisto, in sicer v 
posameznih košarah, in zabojih ene vrste. Poleg tega 

' mora biti sveže grozdje za jed, namenjeno za izvoz, 
tamotano v predpisno zaprte košare ali zaboje (gajbice), 

' katerih teža ne sme presegati 26 kg kosmate teže, in 
ki se more zopet lahko pregledati. Ne dovoljuje se iz-
roz grozdja, zamotanega z listjem in z deli trte. 

Grozdje za predelavo se sme izvažati samo v drozgi 
r dobro zaprtih - sodih, težjih od 25 kg kosmate teže. 
Na teh.sodih se mora z debelimi črkami napisati: >za 
predelavo«, >zur Verarbeitung« аИ >à pressurer«. 

Člen 2. 

. . Y.;času izvozne kampanje, ki jo. določi ministrstvo 
za trgovino in industrijo v sporazumu i ministrstvom 
za poljedelstvo, se mora vsaka partija svežega grozdja, 
namenjenega za izvoz, bodisi da je za. jed ali za pre
delavo, . pregledati in opremiti s potrdilom komisije 
(komisarja),' ki je izvršila pregled. 

Pregled grozdja se opravi, preden.ве vtovori, ako 
se tovori v krajih, kjer je sedež komisije (komisarja). 
V teh krajih železniška in plovbna podjetja ne.spreje
majo odprave grozdja Za izvoz brez predpisanega po
trdila. 

Ako v kraju nakladanja ni komisije, se izvrši pre
gled na mejni postaji, kjer je komisar za pregled 
grozdja. 

Ćlen 3. 

Pregled grozdja v času izvozne kampanje oprav
ljajo-komisije, oziroma komisarji, ki jih v zmislu čl. 3. 

' zakona o kontroli poljedelskih proizvodov, namenjenih 
ta izvoz, odrejajo pristojni bani po' zaslišanju prizadetih 
gospodarskih organizacij. 

Sedež teh komisij, oziroma komisarjev, določijo pri
stojni bani po krajevnih potrebah. Na prošnjo pošilja
telja smejo komisije . (komisarji) na njegove stroške 
opraviti pregled tudi na postajah, ki so zunaj njihovega 
sedeža. 

Poleg komisarjev v krajih notranjosti se postavijo 
tudi komisarji na glavnih mejnih postajah z nalogo, da 
opravljajo pregled grozdja, ki se ni pregledalo pri na
kladanju. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije z dne 
20. oktobra i m , žt. 240/LXXXJY/51L 

•£ftn4 
Potrdilo o kakovosti grozdja, ki ga izdajo, komisije, 

oziroma komisarji, mora obsegati specifikacijo grozdja 
(za jed ali za predelavo), označbo števila in vrste tovo
rov, ime pošiljatelja, številko in obeležje prevoznega 
objekta, v katerega je grozdje naloženo. • 

Potrdilo mora biti datirano in podpisati ga morata 
dva člana komisije, oziroma komisar, 

člen 5. 

V času izvozne kampanje ne ' vršijo carinska ob1 

lastva brez potrdila o kakovosti, izdanega od pristojne 
komisije ali komisarja, izvozne carinske odprave, sve« 
žega grozdja, bodisi, da je to grozdje za jed ali za 
predelavo. 

- Člen 6. : •..'. 

Ako kakovost grozdja ali način zamotavanja ne 
ustreza pogojem tega pravilnika, komisija, oziroma ko
misar, ne izda potrdila o kakovosti, dotična -partija 
grozdja pa se pusti lastniku za notranjo prodajo in po
trošnjo. . 

Člen,T. .[' ' 

Pritožbe zoper oceno komisije, oziroma komisarja, 
se lahko predložijo v roku treh dni ministrstvu za trgo
vino in industrijo, ki določi speclalho komisijo strokov
njakov za ponovni pregled iftagaT'Òcena te komisije 'je 
končnoveljavna. ...:'., 

Potni stroški in dnevnica te komisije,strokovnjakov 
gredo na breme firme, ki je vložila pritožbo. 

Člen 8. 

Kdor izvozi sveže grozdje na način, ki ne odgovarji 
predpisom tega pravilnika, se kaznuje skladno s čl.. 6 
zakona o kontroli poljedelskih proizvodov, -namenjeni! 
za izvoz, z denarno kaznijo do 50.000 Din. 

Razni izreka upravno oblastvo prve stopnje nà do
stavo državnih pòliedelskih organov in komisij ali ko
misarjev za pregled grozdja. >.-.•"•'.; 

Člen 9. 

Predpisi terra pravilnika ne veljajo za poštne po
šiljke svežega grozdja. 

Člen 10. • • , 

Ta pravilnik stopi v veljavo tri mesece pa razgla
sitvi v >Službenih novinah«. 

V Beogradu, dne 13. oktobra 1930., II. št. 31.440/c. 

Minister za poljedelstvo: 
Dr. St. Šibenik s. r. 

Minister za trgovino 
in industrijo: 

' Juraj Demetrović 6. r. 

ixdaja kraljevska banske uprava Dravi«' banovine men orerietevnih in orfunvnrm uradnik, Hoiidi Roheii v Ljnhltinti 
^ ^ yuk* io «tage: ЗДШвд «Marku« t Ljubljani; njen predstavnik; Otmar Michalak v Ljubljani. 



fukiuiiia platana v gotovini. 

K R A L J E V I N A J U G O S LAVI JA 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

37. K08. V LJUBLJANI, dne 15. novembra 1930. Letnik L 

V S B B I N A : 
283. Zakon o izpremembi in dopolnitvi zakona o notranji 

upravi, 
284. Odredba o preureditvi cestnih okrajev v območju Dravske 

banovine. 

235. Odredba o prispevnem razmerju banovine in cestnih, 
okrajev k strožkom za gradnjo in vzdrževanje banovinskih 
cest. 

236. Red za gorske vodnike v Dravski banovini. 
Razne objave iz >Službenih novin«. 

Zakoni 
in kraljevske uredb o« 

233. 

Mi 

x Aleksander L, 
po milosti boïji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog predsednika Na
gega ministrskega sveta in Našega ministra za notranje 

posle 

Zakon 
o izpremembi in dopolnitvi zakona o notranji 

upravi.* 

Člen 1. 

Pri Členu 1. zakona o izpremembi in dopolnitvi 
zakona o notranji, upravi z dne 30. julija 1930. (glej 
>SlUžbene novine« z dne 12. avgusta 1930., št. 182/LXVII. 
— >SluŽbeni list« z dne 30. avgusta 1930., št. 185/22.) 
ae v točki c) izpustijo besede >brez ozira na kvalifika 
cijo«. Po besedi >kvalifikacijo< se postavi pika in se 
pristavi nov odstavek, ki se glasi: 

>Take osebe se razvrščajo po, kategorijah, skupi
nah in stopnjah po odredbah zakona o uradnikih in 
ostalih civilnih državnih uslužbencih. 

Napredovanje teh uradnikov s fakultetno naobrazbo 
in uradnikov brez fakultetne naobrazbe, ki so že, v prvi 
kategoriji, se vrši po letih službe, vštevnih za napre
dovanje, po členu 100. zakona o notranji upravi, na
predovanje ostalih uradnikov pa se vrši po letih službe, 
vštevnih za napredovanje, po členu 57. zakona o urad
nikih in ostalih civilnih državnih uslužbencih.« 

»Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 23. 
Oktobra 1930., ŠL 243. 

Po točki c) ве pristavijo nastopne točke: 
>č) za okrožne inšpektorje v četrti do vštevši tretjo 

a) skupino prve kategorije se lahko brez ozira na 
ostale pogoje zakona o uradnikih in ostalih civilnih 
državnih uslužbencih, zakona o notranji upravi in za
kona o imenovanju in razdelitvi kraljevine v upravna. 
območja postavljajo osebe, ki niso še izpolnile 65 let, 
če ustrezajo občim pogojem iz členov 2. in 4. zakona 
o uradnikih in ostalih civilnih državnih uslužbencih ter 
imajo najmanj 10 let" državne ali javne službe. 

Takih uradnikov ni moči postaviti na druga zvanja, 
dokler ne ustrežejo vsem pogojem, ki so zanje predpi
sani v zakonu. 

d) Na zvanja, predvidena v točkah 8. in 9. člena 
100. zakona o notranji upravi, se lahko postavljajo v 
šesto skupino prve kategorije z ustrezajočo stopnjo os
novne plače tudi aktivni, upokojeni in bivši uradniki 
resora ministrstva za notranje posle, ki imajo fakultet
sko naobrazbo in so opravili državni strokovni izpit 
uradnikov prve kategorije ministrstva za notranje posle 
ter imajo najmanj pet let efektivne službe, vštevne 
za napredovanje. 

Ti uradniki lahko napredujejo v nastopno skupino, 
ko dovršijo dvanajst let efektivne državne službe, vštev
ne za napredovanje. 

e) Upokojeni, bivši in aktivni uradniki resora mi
nistrstva za notranje posle, ki nimajo fakultetske na
obrazbe, se lahko postavljajo na zvanja, predvidena v 
zakonu o notranji upravi, v svojih dosedanjih katego
rijah, skupinah in stopnjah, toda v naslednjo skupino se 
lahko pomaknejo šele tedaj, kadar izpolnijo pogoje iz 
člena 57. zakona o uradnikih in ostalih civilnih državnih 
uslužbencih. ' ... V ' • 

f) Aktivni uradniki resora ministrstva za notranje 
posle ostanejo v svojih dosedanjih kategorijah in sku
pinah in njih napredovanje se vrši po odredbah posled
njega odstavka točke c), dopolnjenega člena 1., zakona 
o izpremembi in dopolnitvi zakona- o notranji upravi z 
dne 30. julija 1930. 

Kdor naknadno ustreže pogojem za višjo kategorijo 
po odredbah zakona o uradnikih in oetalih civilnih dr
žavnih uslužbencih ali zakona o notranji upravi, se po» 

I makne v njo po predpisih omenjenih zakonov.« -
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Člen 2. 

Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč, ko se 
objavi v >Službenih novinah<. 

Priporočamo Našemu ministru za notranje posle, da 
naj ta zakon razglasi in skrbi za njegovo izvrševanje, 
vsem oblasjvom zapovedujemo, da po njeni postopajo, 
vsem in vsakomur pa, da se inu pokoravajo, v ' : 

, V. Beogradu, dne 17. oktobra 1930 . . 
, ., Aleksander, e. r., 

- Videl' 
in pritisnil državni pečat 
*čuvar državnega pečata, 

i minister pravde: , 
Dr. M. Srškić s. r. , 

Predsednik 
ministrskega svetu, 

minister 
za notranje posle, 
., Častni adjutant 

Nj. Vel. kralja, •' 
divizijski general 

Peter Živko vie s. r. 

Banove uredbe. 

234. 

edfoa 
o preureditvi cestnih okrajev v območju 

• Dravske banovine. ' 

. - Na osnovi § 59. zakona o samoupravnih:cestah z dne 
8. maja 1929., uradni list, 247/60 iz leta 1929. v «vezi 
g §§ 22. in 23. zakona o izpremembah in dopolnitvah 
navedenega zakona z dne' 80. maja 1930., Službeni list 
114/20 iz leta 1930., odrejam nastopne upravne okollSe 
za cestne okraje in odbore kot pomožne organe kraljev
ske banske oprave pri gradnji In vzdrževanju banovin
skih ter dovoznih cest k železniškim pdstajàm na ozem
lju* Dravske-banovine: . •<•'•', L ' - . , • ' > 

• • • • • • •' • " " ! ' d é V ' ' ' \ \ ' '•' '• •" 

" • ' • / ' i* 

Costai okraji in sedeži cestnih odborov. 

,. •''• • . Č l e n - - ' . - , ' , • . ' •'.,'• 

V erezu Brežice. . 
. 1 . Cestni okraj Brežice, sedež cestnega odbora v 

Brežicah, z obmpòjem brežiškega sreza (obstoječi cestni 
okraj B/ežice in Sevnica); • 

i r V erezu Celje. / , 
2. Cestni okraj 'Celje, sedež cestnega odboja v Ce

lju, z območjem celjskega sreza (obstoječi cestni okraj 
Celje In Vransko;" 

. V • srezu Čabar. 
v S. Cestni okraj £abar, sedež cestnega odbora v 
Cabra, z .območjem- čabarekega sreza (obstoječi cestni 
okraj Čabar z občinam} Oeilnica, Trava in Draga); • ...i 

V srezu Dolnja Lendava. 
4: Cestni okraj Dolnja Lendava, sedež cestnega,0fl-> 

bora v Dolnji Lendavi, z območjem dolnjelendaVskjeg"! 
sreža (obstoieči cestni okraj Dolnja Lendava); 

V srezu Gornji grad. 
5. Cestni okraj Gornji grad, sedež cestnega odbora 

v Gornjem gradu, z-območjem gornjejgrajskega* sreA 
(obstoječi cestni okraj Gornji grad); 

. У srezu Kamnik. , „ J 
6. Cestni okraj Kamnik, sedež cestnega odbora v' 

Kamniku, z območjem, kamniškega sreza (obstoječi cest* 
ni okraj Kamnik in Brdo); 

V srezu Kočevje. 
7. Cestni okraj ' Kočevje, sedež cestnega odbora v, 

Kočevju, z območjem kqöevskega sreza (obstoječi cestni 
okraji Kočevje, Ribnica in Velike Lašče, razen občin 
Osilnica, Trava in Draga,); 

V srezu Konjiče. <•'> 

8. Cestni okraj Konjice, sedež cestnega odbora v 
Konjicah, z območjem konjiškega Breza (obstoječi cestni 
okraj Konjice); 

V srezu Kranj. 
' 9. Cestni okraj Kranj, sedež cestnega odbora v Kra

nju, z območjem kranjskega sreza (obstoječi cestni okraj 
Kranj, Tržič in бкоЈја Loka); 

;••••:' V ,stezu Krško. 
10. Cestni okraj Krško, sedež cestnega odbora v 

Krškem, z območjem :krškega sreza (obstoječi cestni 
okraji Krško, Radeče, Kostanjevica in Mokronog); 

• V * • • • • ' • . ' 

•;•>-.••-. V s r e z u L a š k o . 

11. Cestni okraf Laško, sedež cestnega odbora V 
Laškem, z območjem laškega sreza (obstoječi cestni okraj 
Laško); 

'•' V srezu Litija; -"! : , ч a 

12. Cestni okraj Litija, sedež cestnega odbora v Li
tiji, z. območjem litijskega sreza (obstoječi cestni okraj 
Litija in Višnja gora); 

V erezu Ljubljana. . " ' . ' • " ' , 
13. Cestni okraj Ljubljana, sedež cestnega odbore sr 

Ljutomeru, z območjem ljutomerskega: sreza (obstoječi 
Ljubljana (obstoječi -cestni okraj. Ljubljana) okolica io 
V r h n i k a ) ; • - .,." (, . .••;;-J 

V s r e z u L j u t o m e r . . . . •> '.:-,:.••.':','.•, 

14. Cestni okraj Ljutomer, sedež céçtnega odbora v 
Ljutomeru, z območjem,; ljutomerskega ' sreza ' (obstojni 
cestni.okraj Ljutome* in QornjaRadgona)| ;'•••' ' ,';;,'' 

'V srezu Logatec»- '•••'• • ••-'• : ' >'••'•• '••• 
16. Cestni okraj Logatec, sedei cestnega odbora y 

Logatcu, z območjem logaškega ereza, (obstoječi •сввШ 
okraji Logatec, CerTknicain Lož); • ' ' ' ; " 

I : i t c i ' i 

V erezin!'Maribor, desni in Maribor levi breg,,'.... 
. . . 16. Cestni okraj Maribor, sedež cestnega odbora v.^ 
Mariboru, z območjem mariborskih «rezov, desni'in: levi' 
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bregin mestom Maribor (obstoječi cestni okrafr Maribor, 
81pwnska Bistrica in Sv. J^enart);-, 

• . ' . . ' ' ' _ . • . . : , \ , ' . . 

V erezu Murska Sobota. 

17. Cestni okraj Murska Sobota, sedež cestnega o4-
bófa v Murski Soboti z območjem murskobotekega sre
ta (obstoječi cestni okraj Murska Sobota); 

i •'•*•.> M V erezu Novo mesto. 

' 18. Cestni okraj Novo mesto, sedež cestnega odbora 
v Ntivfem -medtü, 'z ' öbhioöjem novomeškega šreza (obsto
ječi'cestni okraji Novo mèsto, Trebnje in Žužemberk); 

' . '.. , V erezu Prevalje. 
,19, Cestni okraj Prevalje, sedež cestnega, odbora v 

Prevaljah, z območjem prevaljskega sreza (obstoječi cest
ni okraji Prevalje in Marenbërgj;' "' 

V erezu Ptuj. 

. 20. Cestni okraj Ptuj, sedež cestnega odbora v Ptu
ju, z območjem ptujskega sreza (obstoječi cestni okraj 

ftujin;orinož);^. ;.'•.••••;.; y '" ;' 
V srezu Radovljica. 

21. Cestni okraj Radovljica, ' sedež cestnega odbora 
vKadovljlci, г območjem radovljiškega sreza (obstoječi 
cestni Okraji Blëd, Kranjska gora in Radovljica); 

V srezu Slovenjgradec. 

22. Cestni okraj Slovenjgradec, sedež cestnega odbo
ra vSlqyenjgradcü, z območjem slovenjgraškega sreza 
(obstoječi, cestni okrajSlovenjgradec in Šoštanj); 

V erezu Šmarje pri Jelšah. 

,28. Cestni okraj Šmarje pri Jelšah, z območjem 
Smarskega steza (obstoječi cestni-okraji Šmarje-pri Jel-
šal, Kozje in Rogatec). . ', 

.IL d e i -, 

Prenos : uprave na nove cestne odbore. 

'• • Č l e n 2 . .;-:'• '• V 

Cestni okraji in cestni odbori .v njih območju, ki s to 
odredbo niso določeni ža upravne cestne okoliše, od
nosno pomožne organe kraljevske banske uprave po za
konu o samoupravnih cestah In zakonu o njega izpre-
membah in dopolnitvah» se ukinejo t dnem 81. decem
bra. 1980. v 

Vsi posli s aktivami in pasivami ukinjenih okrajnih 
cestnih odborov preidejo z dnem 1. Januarja 1931. v 
upravo cestnih odborov, konstituiranih na območju uki
njenih cestnih okrajev, kolikor s to uredbo ni drugače 
določeno (olenti.). 

Člen 8. 

r .-.-r-.'ûftrajnî cestni odbori vključijo najkéeneje. 
c dn!em 81. decembra 1980. avòjé poslovanje in izroča 
aafielniftü jHOvèga okrajnega testnega odbora vpričo Se 
enega Шћа iega odbora v roku 8 dni vse spiee, račune, 
blagajno', ktìjljge In 'ostali' inventar éesthè': uprave, razen 
spisov, ki se potrebujejo za ureditev obračuna za leto 
lWÓi'O Uroflltvi In prevzemtJ; se mora sestaviti taplsnik 
v trojnem izvodu. En izvod zapisnika je predložiti kra

ljevski bansld upravi, en izvod izročiti odstopajočemu 
načelniku, en izvod pa hrani novi okrajni cestni odbor.' 

Y zapisniku o prenosu; odnosno izročitvi je točno 
ugotoviti zlasti, blagajniško stanje, hranilne vloge in dol
gove z Mvedbo pravnega naslova, važnejše spise in važ
ne tekoče zadeve. Zapisnik je sestaviti po določilih §§ 
18. in 22. zakona o izpremembah in dopolnitvah v za
konu o samoupravnih cestah. : 

' • Č l e n 4 • • • • ' • ' ' 

O zaključku poslov in o pripravi za prenos v zmislu 
člena 3. te odredbe morajo obvestiti obstoječi okrajni 
cestni odbori najkeenéje 14.-dni pred zaključkom novi 
okrajni cestni odbor, ki določi rok in način prevzema 
ter o tem pravočasno poroča kraljevski banski upravi, 
da odredi po potrebi svojega odposlanca k izročitvi, od
nosno prevzemu v zmislu zakonitih določil, ; 

Člen 6. 

Dokler ne prevzamejo novi okrajni cestni odbori 
uprave od obstoječih; poslujejo ti Se nadalje do določe
nega roka (člen 8.). 

V stvareh, ki se nanašajo na zaključitev in ureditev 
obračuna za proračunsko leto 1930., poslujejo ukinjeni 
cestni odbori še dalje kot cestni odbori v likvidaciji Pri 
sestavljanju obračuna, razglašanju in predložitvi kraljev
ski banski upravi poslujejo cestni odbori v likvidaciji 
samostalno po določilih pravilnika za poslovanje okraj
nih cestnih odborov. 

Za likvidacijo svojega poslovanja-motajo, pripraviti 
obstoječi okrajni cestni;odbori vse obračunske priloge 
po § 26., točka 5. do vključno 10. navedenega pravilnika, 
dalje seznamek'vsega-pomožnega osebja (tajnik, Cestni 
nadzorniki, cestarji in dnevničarji) kakor tudi izkaz ce
lotnega inventarja, ki ga upravlja okrajni cestni odbor; 

C l é n 6 V •• - . • ' . ' • • ' ' " 

Prav tako morajo pripraviti navedeni okrajni «estni 
odbori osnutek cestnega proračuna za leto. lOJJl.. a po» 
trebnimi prilogami ter ga izročiti npyjsmu.,okraJnenin 
cestnemu odboru, ki stopi nà njih mesto. 

Na podlagi proračunskih osnutkov ukinjenih cestnih 
odborov, sestavi novi okrajni cestni odbór za združene 
cestne okraje enoten proračun ter razpravlja in sklepa 
o njem v seji, katere se morata udeležiti poleg novih 
članov tudi-načelnik in še en član ukinjenih ceetnio od
borov, slednja dva kot posvetovalna organa novega cest
nega odbora. 

Ako bi novi cestni odbor v svojem proračunu ne 
sprejel proračunskega banutka eestnil}odborov v likvi
daciji ali «ko biga bistveno predrugačiVmora po pred
hodni odborovi seji na zahtevo večine novo imenovanih 
članov Iz okoliSa'ukinjenih cestnih okrajev proračunski 
osnutek predložiti v Toku treh dnino odborovi seji kra
ljevski banski upravi v odločbo z overjenim prepisom 
sejnega zapisnika in s pdrbČttoin o razlogih, iz katerih 
je proračunski osnutek odklonil, odnosno bistveno pre-
druuačiL 

Člen 7. 

Člani novih okrajnih oeatnih odborov, imenovani iz 
okoliša ukinjenih cestnih okrajev, imajo pravico, priprav» 
Ijati samostaluO proračunske osnutke z« potrebščine 
cestne uprave v območju ukinjenih cestnih okrajev ter 
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jfli v roku, ki ga določi načelnik okrajnega cestnega od
bora, predlagati cestnemu odboru v razpravo in sklepa
nje. Tudi glede teh proračunskih osnutkov veljajo dolo
čila člena 6., zadnji odstavek, v zvezi z določili zakona 
o samoupravnih cestah ter njega izpremembah in dopol
nitvah. 

Člen 8. 
Članom okrajnega cestnega odbora v likvidaciji pri

padajo zgolj odškodnine za udeležbo pri odborovih sejah 
po § 45. pravilnika za poslovanje okrajnih cestnih od
borov. Navedena odškodnina gre v breme proračuna 
novega cestnega okraja, na čigar ozemlju so ukinjeni 
cestni odbori. 

Člani ukinjenih cestnih odborov se razrešijo službe
nih poslov in dolžnosti z odlokom o odobritvi okrajnega 
cestnega obračuna za leto 1930. Za oškodovanje imovine, 
odnosno interesov uprave banovinskih cest vobče, jam
čijo razrešeni člani cestnih odborov po zakonitih do
ločilih. 

Člen 9. 
Okrajni cestni odbori v likvidaciji so zavezani, jav

no razglasiti v vseh občinah svojega območja poziv upni
kom, da prijavijo cestnim odborom do dne 3.1. januarja 
1931. svoje terjatve z opozoritvijo, da se zbog likvidacije 
cestnih odborov do določenega roka v plačilo že dospele, 
a ne prijavljene terjatve, ne bodo realizirale. 

Člen 10. 
Na predlog okrajnega cestnega odbora določi' kra

ljevska banska dpravà'po potrebi službeni sedež tudi za 
načelnikovega namestnika, odnosno še za drugega člana 
cestnega odbora, katerima poveri opravljanje določenih 
poslov cestne uprave. 

Člen 11 
Pri vsakem okrajnem cestnem odboru namesti kra

ljevska banska uprava eno ali več pisarniških moči s 
potrebno strokovno izobrazbo za opravljanje tajniških 
poslov. 

Glede službenega razmerja označenih pisarniških 
moči veljajo isti predpisi kakor za banovinske uslužben
ce, vendar, s to raz.liko, da še. krijejo prejemki pisar
niških moči pri .okrajnih cestnih odborih, izbanovinske-
ga in okrajnega_cegtnega zaklada v istem razmerju ka
kor prêlêlSâki banovinskih cestarjev in mostninarjev. 
Prejemke nakazuje kraljevska banska uprava neposred
no okrajnim cestnim odborom proti letnemu obračunu 
z njimi. 

Pisarniško osebje^ nameščeno pri ukinjenih cestnih 
odborih, se po zaslišanju novih cestnih odborov namesti 
pri teh odborih ter prevede na ustrezno službeno stop
njo po določilih službene pragmatike za banovinske na
meščence, ako je strokovno usposobljeno in po tiren fe
dirvi cestnih okrajev za cestno upravo potrebno, ostalo 
pa se razreši po določilih §§ 1151. do: 1165. občecra dr
žavljanskega zakonika, nekvarno že pridobljenim pra
vicam. " ' . ' „ ' : 

Člen 12. 
Ta odredba stopi v veljavo z dnem. ko se razpisi v 

Službenem listu kraljevske banske uprave Dravske ba
novine v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 4. novembra 1930. 

V. No. 4393/54 Vršilec dolžnosti bima: 
Dr. Pirkmajer Otmar. s. r. 

235. 

Odredba 
o prispevnem razmerju banovine in cestnih 
okrajev k stroškom za gradnjo in vzdrževa

nje banovinskih cest ter naprav na njih.. 

Na osnovi §§ 25. do 27. zakona o nedržavnih cestah 
z dne 8. maja 1929., Uradni list 247/60. iz leta 1929.' v 
zvezi s § 23. zakona o izpremembah in dopolnitvah na
vedenega zakona z dne 30. maja 1930., Službeni list 
114/20 iz leta 1930., ter § 54. pravilnika za poslovanje 
okrajnih cestnih odborov v območju Dravske banovine, 
predpisujem za kritje stroškov pri gradnji in vzdrževa
nju banovinskih cest ter naprav na njih nastopno od
redbo: 

Eritje gradbenih stroškov. 

§ !• 
Za gradnjo novih ter preložitev ali preureditev ob>! 

stoječih banovinskih cest in naprav na njih prispeva ba~: 

novina iz svojih sredstev najmanj 50.% vseh gradbenih 
stroškov, ki ostanejo nepokriti, iz posebnih virov po do
ločilih zakona o nedržavnih cestah. 

Ostalih 50% nepokritih gradbenih stroškov pora»-. 
deli kraljevska banska uprava na one cestne okraje, ki . 
imajo od banovinske ceste neposredne koristi 

§2. 

Za pokritje gradbenih stroškov po § 1. te odredbe 
se določi za vsak primer posebej prispeven sklad z od
lokom kraljevske banske uprave po zaslišanju udeleže
nih okrajnih cestnih odborov in drugih interesentov. 

§3. 
•i 

V izjemnih primerih, zlasti kadar gre za posebne 
važno in drago cestno zgradbo, ali kadar bi cestni okraj 
finančno ne mogel prispevati 50% k skupnim gradbenim 
stroškom v zmislu prednjih določil, more kraljevska ban
ska uprava banovinski prispevek primerno zvišati. 

Kritje vzdrževalnih stroškdr. 

g l 7 

Za vzdrževanje banovinskih cest ee proračunske 
predvideva povprečni znesek dveh tretjin skupnih vzdr» 
ževalnih stroškov kot banovjn^i_prispevek. 

Banovinski prispevek po prednjem paragrafu ee do-
določa za poedine cestne okraje tako-le: 

Za osnovo pri odmeri banovinskoga prispevka se 
jemljejo okrajne cestne doklade na vse dokladam pod
vržene neposredne davke, ki bi biLe potrebne za kritje 
čistih vzdrževalnih straŠkov, pri čemer se prispevki za 
prekomerno ' uporabo cest za označeno kritje ne vra
čunajo. , • ,' 

Pri okraini cestni dokladL izračunani po prednjem 
določilu v odetotkih: 
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> 50% > • ' • • » . 
> 55% > > 
> 60% > > 
> 86% > > 
> 70% > > 
> 75% > > 
> 80% > > 
> 85% y > 

§в. 
Prispevek, določen v § 5. te odredbe se nakazuje 

za kritje v ^proračunu okrajnih cestnih odborov odobre
nih ter v letnem obračunu stvarno opravičenih in ugo
tovljenih čistih stroškov za vzdrževanje banovinskih cest 
in naprav na njih. 

§ 7. 
V istem razmerju kakor k stroškom za vzdrževanje 

banovinskih cest prispeva banovina do nadaljnje odredbe 
tudi k stroškom za vzdrževanje bivših okrajnih in dežel-
nih ceet,. ki niso uvrščene med banovinske ceste. Za 
določitev prispevnega odstotka po § 5. odredbe se stro
ški za vzdrževanje slednjih cest ne vračunavajo v odmer-
np osnovno glede banovinskega prispevka. 

Za pokritje stroškov pri novih gradnjah ali pri več
jih vzdrževalnih stroških na. cestah, ki niso uvrščene 
med banovinske ceste, v prednjem odstavku označeno 
prispevno, razmerje ne velja. Odredbe § 62. pravilnika 
za poslovanjV okrajnih cestnih odborov, kolikor niso v 
skladu z določili tega paragrafa, se ukinjajo. 

? 8-
Stroški za vzdrževanje banovinskih dovoznih in 

ostalih cest po §§ 4. in 7. Te odredbe, ki niso pokriti z 
dohodki iz posebnih virov in banovinskim prispevkom, 
se krijejo z okrajnimi cestnimi dokladami. 

§ 9. 
Določila te odredbe se ne nanašajo na kritje gradbe

nih in vzdrževalnih stroškov za proge banovinskih cest 
in objektov na njih v mestih in trgih, za katere je dolo
čeno prispevno razmerje s § 28. zakona o nedržavnih 
cestah. 

§ 10. 
Prispevna osnova po ključu § 5. te odredbe stopi v 

veljavo z dnem 1. januarja 1931. Vsi proračuni okrajnih 
cestnih odborov za proračunsko leto 1931. in dalje mo
rajo biti sestavljeni skladno z določili o banovinskom 
prispevku po tej odredbi. 

, Kraljevska banska uprava more pô  potrebi prispev
ni ključ za kritje vzdrževalnih stroškov primerno геги-
lirati uvažujoč gospodarsko in finančno moč poedinih 
cestnih okrajev. 

§ 1 1 . 
Ta odredba stopi v veljavo z 4dnem, ko se razglasi v 

Službenem listu kraljevske banske uprave Dravske ba
novine v Ljubljani, kolikor odredba sama drugače ne do
loča. " '. 

V L J u b 1 j a n i, dne 4. novembra 1930. 

V No. 6538. Vr«lec dolžnosti bana: 
Dr. Pirkmajer Otmor, s. t. 

Naredba 
s katero se izdaja 

Red za gorske vodnike v Dravski banovini 

Na podstavi ČL 67. zakona o notranji upravi z dne 
19. јишја 1929., Uradni list z dne 23. julija 1929., Štev. 
813/76, se določa: 

Nadziranje gorskega rođniitva. 

8 1 . -
Gorsko vodništvo je pod nadzorstvom fa vodstvom 

obôeupravnih oblastev, ki se pri tem poslužujejo posve» 
tovalnega sodelovanja planinskihjdruštev. 

Odobritev gorskih vodnikov. 

§ 2. 

Kdor hoče dobiti dovoljenje za službo gorskega vod
nika, mora dokazati: ' 

a) da ima dobro ime in da je državljansko neoma-
deževan; 

b) da je telesno krepak in strokovno usposobljen. 
V dokaz temu mora predložiti nravstveno izpriče

valo, zdravniško izpričevalo o telesni sposobnosti za 
gorskega vodnika in potrdilo planinskega društva o stro
kovni sposobnosti. • % , 

Preden oblastvo odobri gorskega vodnika, se mora 
o teh lastnostih tudi še prepričati s poizvedbami ter 
mora zaslišati planinska društva, ki delujejo v dotičnem 
okolišu. 

Knjiga sa Tednike. 

I3-
Prosilcu, k! je po predpisih § 2. te naredbe sposo-

ben za gorskega vodnika, izda pristojno sresko načelstvo 
. proti plačilu zakonite takse in nabavnih' stroškov vod
niško knjigo. Ko jo vodnik prejme, mora obljubiti, da 
se bo natančno ravnal po obstoječih predpisih, in zlasti 
izpolnjeval dolžnosti, ki jih ta naredba nalaga gorskim 
vodnikom. 

Sresko načelstvo mora ob izpolnjenih pogojih (§ 2.) 
vsako leto podaljšati veljavnost vodniške knjige ali jo 
nadomestiti z novo, če je stara polna ali če se je iz
gubila. 

Sreska načelstva morajo voditi seznam pooblaščenih 
vodnikov in seznam pooblaščenih nosačev (§ 13.) svojega 
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•reza in skrbeti, đa se razglašajo imeniki vodnikov in 
nosačev kakor tudi tarifer (§ 14.). Seznama imata te je 
rubrike: 

1. Zaporedna številk^ vodniškega seznama. 
2. Rodbinsko in rojstno ime. 

'"' è. Poklic. ,- . . 
4. Bivališče. f -
5. Datum in številka, delo vodnika. -
6. Opomba. 
Sreska načelstva naznanijo v ta namen imena in 

osebne podatke potrjenih vodnikov in nosačev občini 
njihovega rednega bivališča, planinskemu društvu in 
tujsko prometnemu društvu. Planinsko društvo naj ima 
imenike gorskih vodnikov in cenike-na razpolago tu
ristom v planinskih kočah in zavetiščih. 

r •"%•*•••::?*: 

yodniska knjiga mora imeti tekoče tiskane številke 
strani in , . . . - . . ; . ... ' . -

- 1. zaporedno številko vodniškega seznama; 
2. vodnikovo rodbinsko in rojstno inie, poklic in 

kraj, dan, mesec iii leto rojstva, bivališ^ej domovna ob
čina in srez; • '••' '"] '•'';•'.' 1'"'; . , 

3. njegov osebni popis in fotografijo, ne starejšo od 
treh let; 

4. po sreskem načelstvu potrjeni seznam tur, za ka
tere zlasti je bil spoznan za sposobnega; 

6. vodniški red; 
r в. primerno število nepopisanih . listov« da potniki 

nanje.zapisujejo izpričevala. -.-. 
Vodniške knjige ee izdajajo po obrazcu, ki je pri

ključen tej naredbi in tvori njen sestavni del (vzorec I.). 
Pri podaljšanju veljavnosti, ki se mora^zvršiti vsako 

leto, se pregleda tudi seznam tur; vrhu tega je treba 
pregledati vpisana izpričevala.': 

. Nove. ture.,se smejo v zaznamek sprejemati samq na 
podstavi dokasanè UBpóeobljenostL ; 

Dolžnosti gorskih TodnikoT. 

. 66.''\:/'.'.''".'.''. ,'"'. '.' 

Veafc pooblaščeni vodnik mòre'nosttl e seboj vbđ* 
Bilko knjigo. I , : : : 

Vodnik mora predložiti pred. turo svojo Mjigo tu
ristu, da lahko vpiše v njo «vole iinè, etiti in bivališče, 
po dovrleni turi рџ mu predloži evòjo. kffJigo,! ta'mu 
vpile ispričeValo. ; 

Knjiga za gorske vodnike se mora na vsakokratno 
zahtevo občeupravneg»i<obltBtva^predložiti njegovim or
ganom, kakor tudi Županstvu in pooblaščencem zakonito 
obstoječih planinskih društev JV vpogled. 

r. Vodnik, ki; je Mtpenoma, Iztrgal .liste, Avojevoljno 
spremenil, izpričevala*vpisal necwtjiöna izpričevala, ali ; 

pjrepusUl kajigo'dtugi Oŝ bi,,s« ^a*nujô,po MoČilib,te, 
odredbe (§§ 10. in ; 20,), ako ai,eiOril dejanja, ki Jô (к*г-
nivo pq kazenskih takònlL •0 ,,, \а:у;гл , •,'•.-:'t.< '•-

:• • • • • . ( • : : -:.'.. i :.<•.':•:•:• ; i . .-; t . " i ! , ; - . • : • ; , " ' • v t , ; - ; - - ' ; , - - ; : , •• • 

' . ' . • ' . . . . \ e - • " • ' , - " i : ' " • 

Qorefti vodnik i»ô strie' да zahtevo ,pptttïl«ïV7od*eči 
vodstva м vseh turah, označenih y àjégòvi.k^|igi; razén 
iz važnih razlogov, kàkof ti. pi1, bolezenVodnika, smrt 
ali težka bplezen v.nje^pvi dnižini.. .t:.;.?,,, ,, r,..',*,''"-'' 

VflÄdaf r pa gorebi yqdntlt.srçê ^ i«k^uÖ|tt«od; ^4elô2be 
pri visoki'.'turi, ki naj se zvrši pod njegovim vodstvom, 

take osebe, ki so telesno očividno šibke aH premia-
dostne, ali ki niso za nameravano turo primerno oble
čene oziroma opremljene, ali pa so se že takoj v začetku 
poti izkazali nesposobne za nadaljevanje ture. V takih 
primerih sme eventualno tudi odkloniti svoje sodelo
vanje. , 

Pričeta tura -se mora,, če ni vzajemno dogovorjeno 
drugače, zvr siti docela. Ce bi pa imel vodnik uteme
ljene pomisleke in bi turist vendarle hotel nadaljevati 
turo, mora pomisleke naznaniti turistu in si dati to 
okolnost potrditi v knjigi za gorske'vodnike. 

§7-.. 
Naloga gorskega vodnika Je, spremljati potnike, na 

določeni turi, jih opozarjati na potrebno opreznost, skr--
beti, da kdo ne zaide, zabranjevatl drugačne nevarnosti 
in posebno paziti na to, da se ne primerijo nesreče. ' ' 

Vodnik ni dolžan jemati v svoje vodstvo več nego 
tri osebe. Pri posebno težavnih turah, Tei so v tarifi' iz
recno označene kot take, sme tud} za enega turista za
htevati še drugega vodnika ali nosača, pri dveh. ali več 
turistih pa dva gorska vodnika ali nosača. Ce bi se ta " 
zahteva odklonila, sme odreči svojo udeležbo pri turi. 
Kadar posebne okolnosti, kakór slabo' vreme, neugodne 
snežne razmere, 'nenavaden' letni ' Čas, manjša sposob
nost ali nedostatna oprava turistova po njegovi izkušnji 
delajo turo tako nevarno, kakor navadno ni, je pa'tudi 
dolžan zahtevati toliko gorskih vodnikov, kolikor jih je 
treba in če se zahteva odkloni, odreči udeležbo pri turi. 

Ture, navedene v odstavku 2., označi v tarifi kra
ljevska banska uprava. Dravske banovine po zaslišanju 
planinskih društev. '. 

Vedenje gorskega vodnika pròti potnikom io. potnikov 
proti njemu. 

. • : : . . • • ; . . • : • • • • ' . _ . • • . ç g • • V . ' . • . . , . : . • ; л , ; . ; • ; • . . . ! ; 

Gorski vodnik je dolžan, da se vede proti potrifkom 
dostojno, uljudno in postrežljivo in da jim pomaga, ko
likor more.''-'' •' '-.. ' ! . 

Nasprotno pa so tudi potniki dolžni, da ne zahtevajo 
od gorskega vodnika ničesar neumestnega, zlasti da ga 
ne plašijo in ne silijo vanj, kadar v smislu te naredbe 
zahteva še druge vodnike ali pa upravičeno odklanja 
sodelovanje pri turi. 

Vodnik se sme menjati med turo le v sporazumu e 
turlstomyki ga Je najeL i.••'••;••: >..,-,h,-

Gorski vodnik je dolžan, svoja opazovanja glede po
tov, koč in zavetišč naznanjati občeupravnemu oblastvu 
neposredno ali pa dotičnemu županstvu ali po poobla
ščencih obstpječih planinskih društev.da, se odpravijo 
nedostatku: •• ;•:'.-•/•'•'•.'.. •;;•!' •,-, ;;^-' -< 

Vedenje ob nezgodah. . • : > ; '• : i 

......;.... ,„. r.. ....,•/.. fig, , ;....:.. r.:[. ;,.., , T . 

Čim gorski Vodiiik zve, da pogrevajo'gorskega vòd-
I nlka ali tùriétâ1, ali kadar se upravičeno domneva, dalle', 
? je ponesrečila turistovska družba, je.dolžan to naznaniti 
j takoj, ko doseže najbližjo Človeško'pomoč; dalje v vseh 
ob njegovem potu stoječih kočah in zavetiščih« Obljudfe 
nib pasttpakih kočah, ih kò dospe domov tudi pri najbližji 
Oi'ožm k̂i'pOBtaJl, najbližjemu županstvu ali predstojnic 
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Stvu planinskega an Voanßkega društva. Kolikor inu je 
mogoče, mora pozvati, gorske, .vodnike .svoje .okolice na-
pomoč .in .tudi jsam. hiteti, na. pomoč,.če.je. kot vodnik: 
prost službe. . 

Vsak .gorski vodnik,, ki, ni na turi,, ali ki se je Sele 
vrnil z nje, je dolžan, brez ugovora nemudoma ugoditi 
takšnemu pozivul 

Gorski vodnik mora turistom. brez vodnika, ki jih 
s.reča. v gorah in ki,žele od njega pojasnila, ustreči, ko
likor mu je mogoče. , ; 

Gorski vodnik je dolžan pri svojih, turah paziti* ali 
so rešilne priprave, ki so v planinskih'zavetiščih, v do
brem staoju; Nedostatke mora javiti planinskemu dru
štvu, ki je lastnik zavetišča. Sam pa mora imeti, pri sebi 
najpotrebnejša razkužila in obvezala za prvo • pomoč. 

• •. Volitev krajev,, koč. in. zavetiië. , 

;•'. §'ip. •• " •'••"'": 
Gorskim vodnikom je strogo prepovedano, voditi 

potnika na druge kraje ali v druge gostilne, nego mu 
jih je označil potnik. 

Obremenitev vodnikova, s prtljago na turah. 

§11. 

.. Na. turah, je vodnik dolžan nositi samo 8 kilogramov 
prtljage z Živežem ' in • p o t n i k o v o o p r a v o 
vred;'nikakor se ne more prisiliti, da bi prevzel večjo 
t e ž o . ' » « i ' ' ' • • • • • -

. ' *Za to breme mu ne,gre nikakršna "odškodnina. • 
' Ako nosi za turista Več, dobi za vsak kg čez to težo 

4*/o od pristojbine za dotično turo. r 

Vodnik je odgovoren za prtljago, ki mu je bila 
izročena. 

, Vodnikova oprema na visokih turah. 

7'".'/• V:;\""' ;- ,?' ; л§,12:'.'..-;• ".'."._.'••' • ; -(-.••:'' 
Na vseh visokih turah mora biti vodnik opremljen 

• primerno dolgo in močno vrvjo, s kompasom, в cepi
nom in z drezami. 

h-.Vodnik'je, odgovoren, da so te stvari dobro nare
jene in da se dob rov uporabljajo. 

,•„.,• M , .- ..Polotila, glede nosacev.. 

л .Potniki lahkp. Jemljejo s.seboj, polejj vodnika, radi 
take osebe, ki nišo pooblaščene za vodnike, da jih 
eprendjajo.ali jim nosijo prtljago. ,.' • , , . 
".,, '^endar patjo prepovedano, osebaim, ki' nimajo po
oblastila ̂ .Vpci^^ ponujati se za gorske vod
nike, fa služit '̂za.'vpq îka.',. •', '.:' 
-,'t'. Tî Ui4.xQsebe.m, lei' e« -zglaae ẑa službo, kot nbaači, 

ве analogno,, po določilih, ki veljajo za .gorske vodnike, 
izda izkaznica po Vzorcu- W. priključenom tej ha>edpf7 

in zanje veljajo določila tega reda za gorske vodnike 
žaJsliu primerno.';'.....;; , {> .-

/' Izkaznice mor,a)fo.Itoeti tekoče številke seznama za 
noM^e, kl a;è,mora voditi analogno po § 4., točka 1. 

:.:л>( 
,^':ifi-

Določanje in iiprememba tarit 

i/11 §14. 

TParifa za jjprske vodnikeiujaosače določa in ЏЈ>тв* 
ffî$a,Tfcâl7^ Oravate bAnovjné pp 
«oaMànJu plajjinsk&v df uMev« v ; ,.": 

§ 15. 
Ustanovljene in potrjene tarifne postavke veljajo za 

oblastveno, odobrene gorske vodnike in nosače brez
pogojno.. Samo. vodnik,, ki: je bil najet za najmanj 4 dni, 
ni vezan na tarifne .pristojbine, vendar se mora s turi
stom glede svojih zahtev pogoditi pred začetkom ture. 
Isto velja za ture, ki zanje v tarifi ni določena pristoj
bina, in za ture v inozemstvo, ne pa za ture v obmejnih 
paspvih, ; 

Preskrba, gorskih, vodnikov. 
. . . . . . . . . . . : . . . . , . . . . . . g . m . . . . . . . . . . . . . . . • ' 

Vodnik se mora povsod preskrbovati, sàm in ne 
i sme razen plačila po tarifi-zahtevati nikakršnih 'postran-
1 skih pristojbin,- P1 a č, i 1 o z a po v r a t e k d o d o -
!ma je v s e l e j že v š t e t o v p r i s t o j b i n a h pe
ta r i f i. Ako se vodnik odpusti na kraju, odkoder mora 
za povratek do doma uporabiti železnico ali druga vozila, 
se mu plača voznina, in sicer na železnici III. razred 
ali poštni voz ali voznina v avtobusu. Isto velja tudi za 
nosače. 

Platile M tare, ki jih mi T tarifi 

§17. 
Za ture, ki jih ni v tarifi, se dogovorita o plačila 

stranki sami. 
äpori s gorskimi vodniki. 

§ 18. , 
Spori med pptniki in njihovimi vodniki, se morajo 

razen tožb, ki.so pridržane pristojnim sodiščem, jav
ljati pri najbližjem sreskem načelniku, ki odloča p sportu 

.Prestopki Teda ca gorske vodnike.- • • • 

'".".''''.";'. .'.."..' § io. ':;; : *•' 
Prestopke reda za gorske vodnike, ki niso prestopkf 

kazenskega zakona,' kaznujejo občeupravna oblastva po 
JI. 69. zakona o notranji upravi, in sicer z globo od 10 
do 1000 Din, ob neizterljivosti pa z zaporom od 1 do 
20 dni. •'••'••' Л 

Kdaj se vodniku viame Vodniška knjiga. 

: • • • • ; . § 2 0 * , ; - • • • . . • • ••• • • • 

— Gorski-vodnik' se- sme -za' prestopke reda «a gorske 
vodnike- kaznovati tudi -a -tem,- da -se -mu -odvzame vod
niška knjig». 

Vsekakor.se.mprp odvzeti knjiga v primerih zad
njega odstavka § 5.: to.te.daL.ka.dar .se je občeupravno 
oblastvo uverilo' iz izpričeval, .vpisanih y .vodniški knjiga 
ali pa kako drugače, da je gorski vodnik izgubil zanes-
ljiyost ,аЏ Jelesnp sposobnost. Pred odvzemom je treba 
zaslišati planinsko druš.tvo in županstvo vodnikovega' 
rednega bivališča. •"- • ; ,.r .. 

'.-.:; v - §21. •. • '( '-•.'.• ::•' 
Ta naredba dpbi, veljavo čez osem dni po razgla

sitvi v Službenem listu kraljevske banske uprave Drav
ske'Banovine, ter nadomešča red za gorske vodnike za 
vojvodino Kranjsko z dne 20. aVgusta' 1904, dež. zak. za 
Kranjsko Štev. 15, in naredbo štajerskega namestnika 
z dne'28: julija 1898, dež. zak. za Štajersko štev. 62. 

Kraljevska battsk* oprava Dravske banovine 
:' .-.<" rv-л v il v • ijobljani; ; - •'*•' • 
••••••> • i'.; Ljubljana, dne 5.'novembra 1930. 
II, No. 27.386/1. 

'."""" Г~~.,'7.'(':.'.3 " Vrfcìio«'dolžnosti bana: 
v ;Ki v>'.;.::-c.«v. J.„:Ä.',.. »ft Р&вдајег Otmar, a. л 



— 566 — 

Vzorec I. 
S t r a n 1. 

Zaporedna Številka vodniškega 
seznama 

Knüga ca gorske vodnike. 

Na osnovi § 3. reda za gorske vodnike z dne 5. no
vembra 1930., Službeni list kraljevske banske uprave 
Dravske banovine z dne 15. novembra 1930., štev. 236/37, 
se . . . . 
bivajoč v 
odobruje po opravljeni obljubi za gorskega vodnika. 

Sresko načelstvo v 
dne 193. . . 

Štev. . 
L. S. Sreski načelnik: 

S t r a n 2. 

Osobni podatki vodnika. 

Rr"'ISRO in rojstno ime 
Poklic 
Rojen v 
Bivališče 
Domovna občina 
Srez 

dne 

Osebni popis. 
Starost: , . . Oči: 
Stas: Brki: 
Lice: » Brada: 
Lasje: Ušla: 
Nos: . . . . .Posebni znaki: 

Lastnikov svojeročni podpis: 

S t r a n 8, 

Prostor za fotografijo. 

S t r a n 4. -

Vodnik ima potrebne sposobnosti zlasti za ture: 

Sresko načelstvo v 
dne 

Štev. 
L. S. 

193 

Sreski načelnik 

Nadaljnje strani 

Ћ " za gorske vodnike. 

Nadaljnje prazne strani 
Vzorec П. 

S t r a n 1. 
Zaporedna številka seznama 
nosačev 

K ?i 7a za gorske nosače. 
Na osnovi § 3. reda za gorske vodnike z dne 5. no

vembra 1930., Službeni list kraljevske banske uprave 

Dravske banovine z dne 15. novembra 1930 štev. 236/37, 
se > 
bivajoč v , • 
odobruje za gorskega nosača. 

Sresko načelstvo v 
dne 

Štev 
L. S. 

. 193. . . 

Sreski načelnik: 

in Rodbinsko 
Poklic 
Rojen v 
Bivališče 
Domovna občina 
Srez 

S t r a n 2. 
Osebni podatki nosača. 

rojstno ime 

dne 

Osebni popis. 
Starost: Oči: 
Sias: Brki: 
Lice: Brada: 
Ii.sje: Usta: 
Noa; Posebni znaki: 

Lastnikov svojeročni podpis: 

S t r a n i 3 in 4 p r a z n e . 

Razne objave iz „Službenih 
novink 

Številka 242 z dne 22. oktobra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 25. okto

bra 1930.: Upokojen je na lastno prošnjo dr. P a j n i č 
E d v a r d , sodnik apelacijskoga sodišča v 3.a skupini 
I. kategorije pri višjem deželnem sodišču1 v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. septem
bra 1930.: Sprejeta je ostavka, ki jo je podal na držav
no službo dr. G r e g o r R o ž m* a n, izredni profesor 
na bogoslovni fakulteti univerze kralja Aleksandra h 
v Ljubljani. 

Odlok ministra za notranje posle z dne 18. Juni
ja 1930.: Postavljen je za pomočnika komisarja železni
ške in obmejne policije v Mariboru v 5. skupini II. ka
tegorije S u š a I. K a r e l , pomočnik istega komisa-
riata v 4. skupini II. kategorije. 

S tem odlokom se zamenjuje v skladu z razsodbo 
državnega sveta z dne 20, marca 1930. odlok z dne 19. 
marci. 1928., kolikor se nanaša na imenovanje Suše I. 
Karla, pomočnika komisariata železniške in obmejne po
licije v Mariboru v 4. skupini IÏ. .kategorije za pomočni
ka komisarja železniške in obmejne policije v Maribora 
v 3. skupini II. kategorije. 

A l m a n a h , ki ga j e p r e p o v e d a n o u v a -
i a t i in r a z š i r j a t i . Z odlokom ministrstva za no
tranje posle z dne 15. oktobra 1930. je prepovedano 
uvažati v našo državo in razširjati v njej letni almanah 
za leto 1930.: >Ethnopolitischer Almanach. Ein Führer 
durch die europäische NationalitBtenbewegung. Wien, 
Leipzig.«, ker slika tendenciozno razmere v naši državi 

Izdaja kralĵ -k* h*«*ke mirov» Dr*v-»k». ham>vni~ nin> »r»rt«Mvn»k in/vteovorni urotnik Pnhat Rohwi • Ljubi]***. 
Tiska ш zalaga: Tlakama »Мегкшч v LJubljani; njeo predstavnik: Otmar Michalek « LJubljani. 



Poitnina pfaUSana т gotovini. 

K R A L J E V I N A J U G O S L A V L J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

38. kos. V LJUBLJANI, dne 20. novembra 1930. Letnik 1, 

287. Zakon o izpremembah in dopolnitvah zakona o glavni 
kontroli z dne 30. maja 1922. z izpremembaini z dne 
7. januarja in 10. oktobra 1929. 

238. Naredba glede čuvanja in vzdrževanja predmetov zgodo
vinske, znanstvene, umetniške vrednosti, naravne lepote 
in redkosti. 

239. Pravilnik za izdajanje draginjskih doklad rentnikom Po-
. kojninskega zavoda v Ljubljani. 

240. Dopolnitev v pravilniku za opravljanje državnih strokov
nih izpitov v resoru ministrstva za finance. 

V S E B I N A : 

241. Razpis glede uvoznega carinjenja provandeina. 
242. Razpis glede uvoznega carinjenja mehaničnih lestvic, mon

tiranih na avtomobilskem stojalu. 
243. Razpis glede., tare na blago, ki se uvaža v domačih želez

nih sodih, Izvoženih na povratek. 
244. Razpis glede uvoznega carinjenja steklenih okraskov zâ 

božično drevo. 
Razne objave iz >Službenih novin«. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

237. 

Mi 
Aleksander L, 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na predlog predsednika 
Našega ministrskega sveta in Našega ministra za no

tranje posle 

Zakon 
o izpremembah in dopolnitvah zakona o glav
ni kontroli z dne 30. maja 1922. z izpremem-
bami in dopolnitvami z dne 7. januarja in 

10. oktobra 1929.* 

§ 1 . ; 

Člen 1. se izpreminja in se glasi: 
Za pregledovanje državnih, banovinskih in občinskih 

računov in za nadzorstvo nad izvrševanjem njihovih pro
računov obstoji glavna kontrola kot vrhovno računsko 
eodižče. Glavna kontrola kot posebno računsko oblastvo 
in računsko sodišče odvrača protizakonito uporabljanje 
in oškodovanje državnih,, banovinskih in občinskih ma
terialnih sredstev, s pregledovanjem računov pa ugo
tavlja njih pravilnost, zlorabe ali nepravilnosti in v zvezi 

• >Sluibene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 
2 1 oktobra 1930., štev. 244/LXXXV/517. (Gl. >Uradni 
liste z dne 28. julija 1922., št. 248/79 — z dne 17. I. 1929., 
St 16/6 in г dne 29. X. 1929., š t 428/107.) 

s tem tudi zakonsko odgovornost za zlorabe in povračilo 
škode. 

§2. 
Člen 2. se izpreminja in se glasi: 
Vrhovnemu nadzorstvu glavne kontrole so podvrženi 

računi ustanov in korporacij z državno podporo, ako ni 
zanje z zakonom odrejeno drugače. 

§ 3. 

V členu 3. se vstavijo po besedi: >napis« besede: 
»Glavna kontrola kraljevine Jugoslavije«. 

• § ' ; : 

V členu 10. se pristavijo po lîesedah: >pravne fakul
tete« besede: >ali fakultete za gospodarsko-finančne 
vede«. 

§ 5 . 

V" členu 11. se pristavita po 1. odstavku nastopna 
nova odstavka: 

Isto plačo in prejemke imajo oddelkovni načelniki,' 
odsekovni šefi, inšpektorji, šefi krajevnih kontrol in taj
niki, ki so opravili državni strokovni izpit pri glavni 
kontroli. 

Za napredovanje uslužbencev iz 1. in 2. odstavka se 
računa skladno z določbami zakona o sodnikih doba, ki 
so jo efektivno prebili v aktivni državni službi po po
loženem diplomskem izpitu, z odbitkom treh let na račun 
pripravljalne službe. 

§6. 

Člen 12. se izpreminja in se glasfr 
Odsekovni šefi računskega oddelka napredujejo • 

iste akuniue I. kategorije kakor odsekovni šefi v eodoeai 
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in upravnem oddelku. Šefi krajevnih kontrol napredujejo 
v iste skupine I. kategorije kakor inšpektorji glavne 
kontrole. Pisarji glavne kontrole napredujejo v 8. in 
7. skupino I. kategorije. Računski pregledniki in računo
vodja napredujejo v II. kategorijo in se razporejajo v 
4, do 1. a skupine. 

V i. a skupino П. kategorije lahko napredujejo ra
čunski pregledniki in računovodja, ki so prebili najmanj 
štiri leta v 1. skupini И. kategorije in so bili v posled
njih treh letih ocenjeni >odlično«. 

Prejemki uradnikov 1. a skupine II. kategorije eo 
Isti kakor prejemki uradnikov 5. skupine I. kategorije.* 

§7. 

Mesto ukinjenega člena 13. se postavi nov člen 13., 
ki se glasi: _ . ' 

Predsednik, člani in pomožno osebje glavne kontrole 
prejemajo 'doklado na službo, odnosno sodniško doklado 
skladno s 51. 7. in 11. zakona o glavni kontroli v teh-le 
zneskih, in sicer: 

Predsednik glavne kontrole kakor predsednik kasa-
oljskega sodišča. 

U r a d n i k i I. k a t e g o r i j e : 

v 1. 
> 2. 
> 2. 
> 3. 
> 3. 
> 4. 
> 4. 
> 5. 
> 7. 
> 8. 
> 6. 
> 9. 

mesečno. 
U 

v 1. 
> 2. 
> 3. 

mesečno. 

skupini 
a > 

> 
a > 

> 
a > 

> 
> 

> 
> 
> 
> 

r a d n i k 
skupini 

> 
> 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
t 

• 

• 
• 

i II* 
# 

• 

• 

• '" 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
# t 

a 

• 
• 

ka 

• • 

• • 

. Din 

. > 
, > 

> 
> 

, > 
> 
> 
> 

, > 
> 
> 

t e g o r 

3.50fr— 
3.100-— 
2.700-— 
2.120-— 
1.72fr— 
1.32fr— 

920-— 
92fr— 
520— 
520-— 
92fr— 
200-— 

i j e : 
. Din 60O-— 

. , > 
45fr— 
300-— 

§8. 

Namesto ukinjenega člena 14. se postavi nov člen 14., 
ki se glasi: 

Doklade na službo iz 61. 13. se računajo v penzijo 
e 50% po 20 letih, 60% po 25 letih, s 70% po 80 letih 

.in s 100% po 35 letih, ki jih ie uradnik efektivno prebil 
v aktivni državni službi. 

. . • • • • § 9 

V členu 16. se pristavita nova odstavka, ki se glasita: 
Letna ocena uslužbencev glavne kontrole se sme 

glasiti: »odličen«:, >zelo dober«, xlober« ali »lab«. 
Za »odličnega« se sme oceniti samo oni uslužbenec, 

ki se po svoji sposobnosti, marljivosti in uspehu v službi 
vidno odlikuje med uradniki, ki imajo oceno >zelo do
ber«. 

* Ta odstavek, ki je bil v zakonu, objavljenem v 
>Službenih novinahc z dne 24 oktobre 1930., pomotoma 
izpuščen, je bil dodan s popravkom v »Službenih novinah 
kraljevine Jugoslavije« z dine 27, oktobra 1680, 

§ 10. 

Člen 29. se izpreminja in se glasi: 
Glavni kontroli in njenim krajevnim kontrolam se 

morajo pošiljati vse odločbe, s katerimi je združen iz
datek državne blagajne, in sicer: 

Neposredno glavni kontroli: 
1. odločbe, ki so izdane v soglasju .s predsednikom 

ministrskega sveta po zakonu o izpremembah zakonskih 
določb, s katerimi se predpisuje zaslišanje ali odločanje 
ministrskega sveta, odnosno soglasje finančnega odbora 
narodne skupščine ž dne 27. januarja 1929.; 

2. odločbe o uporabi rezervnih proračunskih kre
ditov^ '•' ' ••"£• 

3. odločbe o izvršitvi virementov med proračunskimi 
postavkami in pozicijami; 

4. odločbe o izplačilih in izdatkih v breme državne 
gotovine in obratnega kapitala glavne državne blagajne; 

5. odločbe o izdatkih iz posameznih državnih skla
dov; 

6. odločbe o uporabi državnih posojil; 
7. odločbe o izdatkih iz dohodkov in.presežkov do

hodkov na podstavi posebnih pooblastil; 
8. odločbe o izplačilu presežkov na delih iz licitacij 

ali pogodb za gradnjo državnih zgradb, cest, mostov itd.; 
9. odločbe o podaljšanju rokov dobaviteljem. in.Tpod-

jetnikom za izpolnitev njih obveznosti, če se s temi od
ločbami oproščajo kazni po 61. 99 a zakona o državnem 
računovodstvu; 

10. odločbe o dajanju pomoči, podpor, subvencij, ka
kor tudi odločbe o izplačilu nagrad in honorarjev;: 

11. uredbe, pravilniki, navodila, razpisi, pojasnila in 
vse ostale načelne odločbe, ki so v zvezi z izdatki iz 
državne blagajne; 

12. vsi ukazi in odločbe o službenih razmerjih, ki 
Jih navajata čl. 114. in 156. zakona o uradnikih in ostalih 
civilnih državnih uslužbencih, in sicer vseh državnih 
uslužbencev, tako civilnih' kakor vojaških in tudi «usluž
bencev državnih prometnih ustanov, kakor, tudi odločbe 
po čl. 122. zakona o glavni kontroli sé morajo s potreb
nimi podatki dostavljati glavni kontroli na recepis. Rok 
za njeno tožbo po čl. 21. zakona o državnem svetu in 
upravnih sodiščih začenja teči z dnem prejemnega po
trdila na recepisu. 

Vse ostale odločbe se dostavljajo pristojni krajevni 
kontroli, kd jih oceni in postopa z njimi po č l 69. tega 
zakona. ,, i 

§11. 

V členu 37. se točka 6i izpreminja in se glasi: 
6. odloča o tem, pri katerih državnih in banovin

skih uradih, ustanovah, podjetjih in zavodih in pri kate
rih občinah naj se vrši trajen, in preventiven pregled 
listin in računov. , 

§12. • 

; Drugi stavek Člena 54. se izpreminja in se glasi: ..,,! 
Zastaranje računov se prekinja, z vsakim dedom kon

trolnih organov ob njih pregledovanju. 

: ' . ' ' " • '•'/• / § i 3 . ' • • • ' • ; ' . ' - ^ v •'•'• 

V členu 57.se zamenjuje beseda >občo< z besedam« 
>геДп1 računski«, 
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§ 1 4 -
Člen.58. se izpreminja in se glasi: 
Trajno preventivno pregledovanje računov in listin 

v zmïslu točke 6. 61. 37. izvaja glavna kontrola po svojih 
krajevnih kontrolah. 

?™feYPJLkontrolo sestavljajo: šef krajevne kontrole, 
potrebno število računskih preglednikov, revizorjev in 
ostalega pomožnega osebja. • ••,. 

. Krajevne. kqntrole: se ustanove pri ministrstvu za 
finance, pri finančnih direkcijah, ministrstvu za vojsko 
in mornarico, ministrstvu za promet, pri direkcijah dr
žavnih železnic in rečne plovbe, pri ministrstvu za grad-
be, ministrstvu za šume in rudnike, pri državni hipote
kami banki, pri upravi državnih monopolov, pri razredni 
loteriji, kakor tudi pri uradih, ustanovah, podjetjih, za
vodih — državnih in banovinskih — in pri občinah, kjer 
smatra glavna kontrola to za potrebno. 

• § 1 5 

V členu 59; se 2. odstavek 1. točke izpreminja in se 
glasi: 

Ako računski preglednik. krajevne kontrole ugotovi, 
da izdatek ni osnovan v zakonu ali proračunu, odreče 
svoj vizum.z navedbo zakonskih razlogov, iz katerih viza 
ne more dati. . 

Nadalje postopa na sledeči način: * 
a) če je izdatek po državnem proračunu, ima šef 

krajevne kontrole, kateremu računski preglednik dostavi 
takoj vsak primer, pravico, da, ako smatra pripombo za 
neumestno, to razveljavi in na svojo odgovornost odredi 
računskemu pregledniku na isti listini, da izda vizum, 
kar mora ta tudi takoj izvršiti. 

O tem predloži šef takoj poročilo glavni kontroli, ki 
oceni zakonitost njegovega postopka. • 

,Ako šef krajevne kontrole soglaša s pripombo račun
skega preglednika, ali akp je on sam napravil pripombo, 
predloži vso zadevo.pristojnemu ministru, odnosno banu. 
V primeru, da minister, odnosno ban ne soglaša s pri
pombo, predloži zadevo s svojo obrazložitvijo glavni 
kontroli. . • 

Ako; smatra glavna kontrola,, da je pripomba ne
umestna, odredi, da se izda vizum, v nasprotnem primeru 
pa si jo usvoji in obvesti o tem pristojnega ministra, 
odnosno bana. V primeru, da minister, odnosno ban ne 
usvoji mnenja glavne kontrole, izda o tem odločbo v 
soglasju e predsednikom ministrskega sveta. Po taki 
odločbi je glavna kontrola dolžna, odobriti vizum s pri
držkom in preko predsednika ministrskega sveta takoj 
predložiti primer Nj. Vel. kralju. , 

Vizum s pridržkom se izda tudi v primeru, kadar 
glavna.kontrola ne soglaša z odločbami, ki se ji nepo-
eredpo dostavljajo v zmislu 1. odstavka -öl. 29. (toč. 1. 
do 10.) istega zakona. 

b) Ako je izdatek po banovinskem proračunu, obve
sti krajevna, kontrola o zavrnitvi viza takoj bana, ki ima 
pravico,, da, akq s pripombo ne soglaša, na svojo odgo
vornost ponovi odredbo za izplačilo. Računski preglednik 
Je.-v.tokeaa primeru dolžan, da s sklicevanjem na.ta za-
k̂ obfiM predpis izda vizum in. obvesti o tem takoj glavno 
kònirolg, Jd, ; oceni zakonitosttakega izdatka ter izda 
вуојјо odločbo ob priliki pregledovanja in razpravljanja 
banovinfikega računa. 

Pravice za ponovitev odredbe glede,:izplačila, ban 
ne more prenesti na drugo osebo, 

c) Ako je izdatek po občinskem proračunu,' fma 
predsednik občine, ako s pripombo ne soglaša, pravico, 
da na svojo odgovornost ponovi odredbo za izplačilo. 
Računski preglednik je v takem primeru dolžan, da s 
sklicevanjem na ta zakonski predpis izda vizum in ob
vesti o tem takoj glavno kontrolo, ki oceni zakonitost 
takega izdatka ter izda sVojo odločbo ob priliki razprav
ljanja in pregledovanja občinskega računa. • 

Po točki 6. se dodaja točka 7., ki se glasi: 
7. Šef krajevne kontrole mora skrbeti, da računski 

pregledniki pravilno in enakomerno uporabljajo zakon. 

§16. 

V členu 73.ee dodaja nov drugi odstavek, ki se glasi: 
Pritožbe zoper sklepe vojne kontrole v zmislu čl. 112. 

zakona o upravi vojske in mornarice in. zoper sklepe 
sveta za razpravljanje in razrešitev občinskih računov 
rešuje redna eodečaseja glavne kontrole, ki jo sestavlja 
Pöt (5) članov, izvoljenih po čl. 39. tega zakona. Odločbe 
te seje so izvršne. ; 

Redna sodeča seja izreka razsodbe in rešitve v imena 
Njegovega Veličanstva kralja. 

§17. 

Naslov pred členom 97. se izpreminja in se glasi: 
Pregledovanje in razpravljanje računov in razsojanje 

aporor po banovinskih in občinskih računih. 

§ 18. 
Člen 97. se izpreminja in se glasi: 
Glavna kontrola opravlja pregled in razpravljanje 

banovinskih in občinskih računov, kakor tudi pregled 
njih blagajn, stvari in materiala po določbah tesa za
kona. 

§19. 
Člen 98. se izpreminja in se glasi: 
Banovinski računi se pregledujejo, razpravljajo in 

razrešujejo pri glavni kontroli, in sicer po istem po
stopku, ki je predpisan za državne račune. . 

Na podstavi odločbe obče seje se more vršiti pregled 
tudi pri kraljevski banski upravi, kjer se smejo v tem 
primeru računi tudi razrešiti. 

• •• i §20. 
člen 99. se izpreminja in se glasi: 
Vse osebe, naštete v 51. 109. tega zakona, M jim j© 

poverjeno izvajanje bànovinskega proračuna in uprav
ljanje banovinske imovine vobČe, odgovarjajo pred glavno 
kontrolo po določbah tega zakona prav tako kakor dr
žavni uslužbencu 

§ - 2 i : • .'. . . . . , - , . . ' • • 

Člen 100. se izpreminja in se glasi: 
Pregled in priprave za razpravljanje občinskih raču

nov vrši krajevna kontrola pri finančni direkciji, nn ka
tere ozemlju ima občina svoj sedež. ; 
-. Za razpravi janje in jazrešite v teh; računov je prišlo jen 
svet za razpravljanje in razrešitev občinskih računov^ tTâ 
svet se ustanovi pri krajevni kontroli, ki je pristoino za 
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pregledovanje računov; sestavlja ga: šef krajevne kon
trol© kot predsednik in dva računska preglednika, ki ju 
odredi oboa seja glavne kontrole, kot člana. Svet ima 
tudi zapisnikarja, ki ga odredi šef krajevne kontrole. 

Svet rešuje v sejah in odloča z večino glasov, 

§ 22. 

Člen 101. se izpreminja in se glasi: 
Kadar svet za razpravljanje in razrešitev občinskih 

računov spozna, da je račun pravilen, ga razreši in izda 
računodajnikom razrešnico. 

Ako pa svet ugotovi, da s« za ta račun odgovorne 
osebe povzročile s svojim delom škodo občinski blagajni, 
napravi potrebne pripombe in odloči, ali naj se hkratu 
zahteva zavarovanje pri pristojnem sodišču. 

V primeru, da odgovorne osebe v določenem roku, 
ki ne sme biti krajši od 10 dni in ne daljši od 2 mesecev, 
ne odgovorijo na pripombe, niti se ne opravičijo, niti ne 
povrnejo škode, razpravlja svet e svojo rešitvijo o vpra
šanju glede njih odgovornosti za povračilo škode, če ne 
presega vrednost 10.000*-r dinarjev. Zoper ta sklep je 
dopustna pritožba na glavno kontrolo v roku 15 dni od 
dneva prejema rešitve. 

Pritožba se izroči bodisi neposredno krajevni kon
troli ali po pošti na povratni reoepis. Dan izročitve na 
pošto na povratni recepis se smatra za dan prejema v 
krajevni kontroli. 

Ako pritožba ni bfla vložena pravočasno, ali ako je 
bila vložena po nepristojni osebi, jo svet zavrne z rešit
vijo; zoper to rešitev je dopustna pritožba na glavno 
kontrolo v roku 15 dni od dneva prejema. 

Odločba redne sodeče seje glavne kontrole, ki je 
pristojna j& odločanje o teh pritožbah, je izvršljiva, njene 
pripombe pa so za svet obvezne. 

Ako presega vrednost povzročene škode 10.000 Din, 
dostavi svet vso zadevo s svojo tožbo glavni kontroli, ki 
na svoji redni seji nadaljuje postopanje po določbah tega 
zakona, in sicer po istem postopku, ki velja za primer 
odgovornosti za državne uslužbnce. 

Ako spozna svet, da tvori delo odgovornih oseb ka
znivo dejanje, dostavi zadevo glavni kontroli, ki odloči na 
svoji redni proračunski seji, da-li naj se vloži kazenska 
ovadba pri rednem sodišču. Odločba seje je za svet 
obvezna in on mora po njej ravnati. 

§ 23. 

Člen 102. se izpreminja in se glasi: 
' Za pregled, razpravljanje in razrešitev računov občin, 

ki so pod trajno in preventivno kontrolo, je pristojna 
glavna kontrola, pred katero odgovarjajo vse osebe, ki 
jim je poverjeno izvrševanje občanskih proračunov in 
upravljanje občinske imovine vobča 

§ 24. 

Člen 103. se izpreminja in se glasi: 
Svet za razpravljanje in razrešitev občinskih računov 

ima proti naredbodavcem in raounodajnikom glede ka
znovanja, zahtevamja zavarovanja, delanja pripomb in do
ločanja oseb za sestavljanje računov vse pravice, ki jih 
ima glavna kontrola po določbah čl. 44 do 67. tega za
kona, 

§ 25. 

Člen 104. se izpreminja in se glasi: 
Glavna kontrola se pooblašča, da na svoji oboi se£ 

predpiše pravilnik o postopku pri pregledovanju, raz
pravljanju in razrešitvi občinskih računov, 

§26. 

Člen 105. se izpreminja in se glasi: 
Banovinski in občinski računi se morajo zaključiti in 

izročiti v pregled glavni ali krajevni kontroli najpozneje 
v roku treh mesecev po zaključku računskega leta. 

§ 2 7 

člen 107. se ukinja. 

§28. 

Člen 108. se izpreminja in se glasi: 
Kjerkoli in v kakršnikoli obliki se v tem zakonu na

vaja beseda: »oblastna«, se izpusti. 

§ 29. 

Na koncu člena 112. se pristavijo po besedi: »nered-
nosti« besede: 
»ali zaradi protizakonito izdanega viza«. 

§30. 

Drugi odstavek člena 116. se ukinja, 

§ 31. 

Člen 123. se izpreminja in se glasi: 
Inšpektorji in odsekovni šefi In šefi krajevnih kon

trol, ki so ob razglasitvi tega zakona v 1. skupini 
II. kategorije, se lahko pomaknejo v 5. skupino I. kate
gorije, ako so bili v poslednjem letu ocenjeni »odlično«. 

Prav tako se lahko pomaknejo v 5. skupino I. kate
gorije v zvanje šefa krajevne kontrole, odnosno inšpek
torja, tudi oni računski pregledniki 1. skupine II. kate
gorije, ki zavzemajo ob razglasitvi tega zakona položaj 
vršilca dolžnosti šefa krajevne kontrole, ako so bili v 
poslednjem letu ocenjeni »odlično«. 

Napredovanje teh uslužbencev predlaga obča seja 
glavne kontrole. 

Vsi ti uradniki, ki se pomaknejo v I. kategorijo, 
lahko napredujejo do največ 4. skupine I. kategorije, ko 
so prebili v 5. skupini pet let. Inšpektorji glavne kon
trole, ki so ob uveljavitvi tega zakona v 4. skupini 
I. kategorije, toda brez šolske izobrazbe po čl. 10. tega 
zakona, lahko napredujejo največ do 4 a skupine, ako so 
prebili v 4. skupini štiri leta. 

Uradniki, ki so kot pisarji brez kvalifikacije raz
vrščeni po čl. 230. zakona o uradnikih in ostalih civilnih j 
državnih uslužbencih v II. kategorijo in so v zvanju pi
sarjev, lahko napredujejo največ v 2'. skupino II. katego
rije z naslovom računovodje. Arhivskim uradnikom 1. sku
pine III. kategorije, ki imajo 25 let efektivne državne 
službe, se smejo priznati prejemki 2. skupine П. katego
rije, ako so se posebno izkazali v službi in ako eo bffll 
ocenjeni v poslednjih 3 letih kot »odlični«. 
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§32. 

Člen 125. se izpreminja in se glasi: 
Prejemki po § 7. tega zakona* pričnejo teči z dnem 

1. aprila 1931. 
§ 3 3 . 

Člen 127. se izpreminja in se glasi: 
Vsi računi, za katere je bila pristojna oblastna kon

trola m ki so ob razglasitvi tega zakona še nedovršeni, 
prehajajo v pristojnost glavne kontrole in krajevnih 
kontrol. 

Glavna kontrola se pooblašča, da s pravilnikom 
predpiše postopek za pregledovanje, razpravljanje in 
razrešitev teh računov. 

§34. 

Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč, ko se 
(Rzglasi v »Službenih novinah«. 

B e o g r a d , dne 17. oktobra 1930. 

Aleksander s. r. 
predsednik ministrskega 

sveta in minister za 
notranje posle, 
častni adjutant 
Nj. Vel. kralja, 

divizijski general 
Peter Živković s. r. 

Videl 
In pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
Dr. M. Srškić s. r. . 

Predsednik minis-trsltega 
sveta in minister za 

notranje posle, 
častni adjutant 
Nj. Vel. kralja, 

divizijski general 
Peter Živković s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
238. 

. Na podstavi § 121. zakona o gozdih z dne 21. de
cembra 1929. ter v soglasju z gospodom predsednikom 
ministrskega sveta, dobljenem z odločbo žak.,štev. 332/ 
1930., se zdaja 

Naredba 
glede čuvanja in vzdrževanja predmetov zgo
dovinske, znanstvene, umetniške vrednosti, 
naravne lepote in redkosti, ki se proglasijo 

za take, 
kakor sledi: 

Čuvanje in vzdrževanje predmetov zgodovinske itd. 
vrednosti.** 

Predmete, ki imajo po mnenju pristojnih4 institucij in 
•• oblastev kako posebno zgodovinsko, znanstveno, umet-

* Mišljen je § 7. zakona o izpremembah in dopolnit
vah t dne Ì7. oktobra 1930., katero besedilo je navedeno 
v § 18. celotnega zakona. 

** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
18. septembra 1930., št. 209/LXXIV/455. — Zakon o 
eozdih gL Ur. L z dne 28. februarja 1930., št. 162/35. 

niško vrednost ali so redke naravne lepote, more banska 
uprava za take proglasiti na obrazloženo prošnjo insti
tucij in oblastev ali po službeni dolžnosti. 

Pred proglasitvijo se mora o tem zaslišati lastnik 
predmeta. V odločbi se predpišejo ukrepi, •potrebni za 
ohranitev in vzdrževanje tega predmeta. 

Taki ukrepi BO: 
1. za predmete zgodovinske vrednosti, da se ohrani 

njihova struktura, dokler je to mogoče (fizična prežive-
lost in razpadanje); 

2. za predmete znanstvene vrednosti, da se sme nji
hova struktura izpremeniti samo po potrebah znanstve
nega preiskavanja ter da s prestankom potrebe pre-
iskavanja preneha tudi tako svojstvo predmeta; 

3. za predmete umetniške vrednosti, da se sme nji
hova struktura izpremeniti samo po umetniških zahte-
htevah; 

4. za predmete naravne lepote in redkosti, da se 
mora njihovo stanje ohraniti vse dotlej, dokler se jim 
more pripisovati to svojstvo. 

Predmeti, ki se proglase z naznačenim svojstvom, 
se morajo y naravi vidno obeležiti z običajnimi znaki 
ali poočititi s pločami z napisom: 

»Ta gozd (deblo., nasad, jama, pečina itd.) je pro
glašena na podstavi § 121. zakona o gozdih za predmet: 
zgodovinske, znanstvene, umetniške vrednosti ail redke 
naravne lepote.« 

Kdor poškoduje predmet ali brez pooblastila izvede 
izpremembe na njem, se kaznuje po kazenskem zako
niku (§ 365.). 

Proti odločbi banske uprave se lahko nezadovoljna 
stranka pritoži 4ia ministrstvo za gozde in rudnike v 
roku 15 dni. 

Proglasitev se mora razglasiti v »Službenih no-
vinah«. 

Banska uprava, v katere področju se nahajajo svoj
stveni predmeti, mora voditi o njih evidenco, v kateri 
morajo biti popisani vsi sestavni deli predmeta, oziroma 
predmet sam v podrobnostih opisan. 

Evidenca o vseh proglašenih svojstvenih gozdnih 
predmetih se vodi v ministrstvu za gozde in rudnike. 

Ako je predmet zasebna last, nima njegov lastnik 
pravice zahtevati odškodnine zaradi njegove prorlasitve 
za predmet naznačenega svojstva, temveč more zahtevati, 
da se ta predmet odkupi v obče namene. 

H l.ii y " I 

Odškodnina za sestavne dele objekta pripada last
niku objekta samo v tistem primeru, ako bi jih dotična 
institucija nameravala prisvoiiti za znanstvene ali umet
niške namene in bi lastnik zahteval, da se mu za nje da 
odškodnina. 

V tem primeru mora plačati odškodnino prizadeta 
institucija po obračunu pristojnega oblastva, ki je objekt 
proglasilo za svojstveni predmet. 

Predmete na državnem in privatnem zemljišču mo
rajo čuvati organi javne varnosti. 

Proglašeno svojstvo predmeta se lahko dvigne s 
predmeta, kadar ali to svojstvo izgubi po višji sili ali 
kadar to zahteva ustanova, za koje namene se je svojstvo 
proglasilo. 

To se mora proglasiti v »Službenih novinah«. 
V B e o g r a d u , dne 20. julija 1930. 

Minister za gozde 
in rudnike: 

Dr. Korošec s. r. 
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889. 

Pravilnik 
za izdajanje draginjskih doklad rentnikom 

Pokojninskega zavoda za nameščence 
v Ljubljani. 

Člen 1. : 

Pokojninski zavod za nameščence daje svojim rent
nikom poleg zakonite rente tudi draginjsko doklado po 
predpisih tega pravilnika. 

Člen 2. 

Pravico do draginjske doklade ima vsakdo,'ki pre
jema od pokojninskega zavoda invalidsko, starostno, 
vdovsko ali otroško rento. 

Kolikor ne določajo posebni mednarodni dogovori 
kaj drugega, imajo tuji državljani pravico do teh döklad 
samo, če izplačujejo dotične tuje države našim državlja
nom poleg rente tudi draginjske doklade. 

Člen 3. 

V obveznem (§ 1. zakona o pokojninskem zavaro
vanju), prostovoljnem (§ 28. istega zakona) in neobvez
nem (§ 30.a istega zakona) zavarovanju je draginjska 
doklada enaka razliki med rento, ki pripada rentniku na 
osnovi zakona o pokojninskem zavarovanju z dne 12. 
maja 1922. — >Službene novinec št. 12^/1922. — in od
redu,1 ki so'bile izdane na osnovi.§ 3. tega zakona, in 
računsko Tento, ki se izračuna po nastopnih predpisih: 

A. Letna računska renta invalida sestoji: 
1. iz osnovnega'zneska Din 1800.—, 
2. iz doklade Din 30.— na vsakih polnih Din. 360.—, 

za katere presega v poslednjih 120 mesecih plačanih 
zavarovalnih premij, znesek Din., 21.600.—, 

3. iz desekratne povprečne premije, in 
4. iz 1/6 vsote zapadlih premij. 

' Premije ; pod točkami 2., 3. in 4., ki so zapadle v 
dobi od 1. januarja 1909. do 31. decembra 1923., se ra
čunajo v znesku povprečne -premije od januarja 1924. 
dalje, toda največ v znesku Din. 150.—. 

B. Osebam, ki prejemajo starostno rento, se zviša 
računska renta za 10%. 

C. Vdovska računska renta znaša 50% moževe pra
vice do rente po točkah A in B. Otroška renta se določa 
za enega otroka s 25%, za dva otroka s 35%, za tri 
otroke s 40%, za štiri ali več otrok s 45% pravice do 
rente umrlega roditelja; rente sirot brez očeta in ma
tere znašajo: za eno siroto 50%, za dve siroti 75%, za 
tri sirote :85%, za štiri sirote 90%, za pet in več sirot 
95% zgoraj navedene osnovne rente, • ' , 

D. Najnižja računska renta znaša: za invalide Din 
3.000.—, za, starostne rentnike Din. 8.300.—, za vdove 
Din. 1.800.—, za prvo siroto brez staršev Din. 1.500:̂ -; 
za otroke in ostale eirote brez staršev se računa renta 
samo po predpisih točke C. tega člena. -

" *:* •'_ Člen 4. 

Vplačila, na jpodstavi katerih je vračunana zavaro
valna doba gred 1. januarjem 1909., govišajo letno ra

čunsko rento za Vi zneska premij, ustrezajočih vraču
nani dobi. . • • . , 

Člen 5, 

Draginjske doklade določi rentna komisija istočasno 
z rento: Zoper odločbo rentne komisije je dopustna pri
tožba na načelstvo Pokojninskega zavoda v roku 14 dni 
od dne vročitve odloka. 

Člen 6. 

V izrednih primerih sme dovoliti načelstvo na pred
log rentne komisije vdovam z otroki in sirotam brez 
staršev, če je njih obstanek ogrožen radi pomanjkanja 
sredstev za življenje, izplačilo mesečne podpore za dobo 
enega leta, toda v mejah zneska, ki ga določi glavna 
skupščina za naslednje leto. Ta znesek ne sme presegati 
40% prispevkov pokrajinskega Pokojninskega sklada. 
Izredna mesečna podpora sme znašati 10%, 20%, 30%, 
40% in največ 50% računske rente. 

Člen 7. 

Pokojninski zavod mora primanjkljaj, ki je nastal 
radi nadej in retnih dajatev, nastalih po tem pravilniku, 
kakor tudi radi dajatev, ki so bile priznane, preden je 
bil uveljavljen pravilnik, vpisati y bilanco in ga amor
tizirati z onim delom letnega prebitka, ki ga določi v ta 
namen glavna skupščina. 

Premijska rezerva, ki se vpiše v bilanco za nadeje 
iz vseh obstoječih zavarovanj in za vse rente, ki se pri
znajo do dneva sestavljanja bilance, se izračuni s po
močjo tabel za računske rente tega pravilnika, izraču
nane na podstavi 6% obrestne mere in na način, ki je 
natančnejše pojasnjen v tabelah. Te tabele tvorijo se
stavni del pravil Pokojninskega zavoda. Paragraf 87. 
pravil s sedanjimi tabelami ostane še nadalje v veljavi 
samo za računanje zakonite -rezerve v primerih preod-. 
kazov. . 

Člen 8. 

Za računanje potrebnih- doplačil za prostovoljno 
višjo valorizacijo zavarovanja po zavarovancih ali delo
dajalcih upošteva Pokojninski zavod valorizacijo po čle
nu 3., črke A., točka 1., t. j . Din. 150.—. 

Ob vsakem z doplačilom doseženem povišanju na
dej se računi triletni karenčni rok; če pa nastopi za
varovani primer pred potekom tega roka, se določi renta 
po rednem zavarovanju, vplačani znesek pa se vrne- s 
6% obrestmi. Za povečanja nadej, ki so bila do sedaj 
dosežena z doplačili, se upošteva ob priznavanju rente 
tudi vplačani znesek z ozirom na valorizacijo po. členu 
3., črka A., točka i. tega pravilnika. 

Člen 9. ... , 

Predpisi tega pravilnika se ne nanašajo niti na 
odmero odpravnine po §§ 18. in 19. zakona, niti na 
povračilo premij po § 25. zakona in se bodo one da-' 
jatve tudi nadalje določale po predpieih zakona. 

V primeru povračila premij po § 25. zakona, o po
kojninskem zavarovanju sé zniža računska renta po, 
členu 85. tega pravilnika sorazmerno z zneski vrnjenih 
premij in zneski vseh vplačanih premij, pri Čemer se 
računajo tudi obresti od obresti od dne izvršenega po» 
vračitej odnosno vplačila gremije. 
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Člen 10. 

Predpisi tega pravilnika imajo samo začasno ve
ljavo, in sicer tako dolgo, dokler dovoljuje izid bilance 
njega uporabo, in se nanašajo samo na one zavarovalne 
primere, ki nastopijo po njega uveljavitvi. 

Rente, ki so bile priznane do tega dne, se izpla
čujejo tudi nadalje v njih dosedanjem znesku. 

Členil . 

Ta pravilnik stopi v veljavo dne 1. oktobra 1930. 
in se mora objaviti y službenih listih Dravske, Savske, 
Primorske in Zetske banovine. S tem dnem izgubi ve
ljavo pravilnik, ki je bil odobren z odlokom ministra 
za socialno politiko z dne 10. decembra 1927., Z. R. Št. 
10877/IV., (Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti 
z dne 12. januarja 1928., št. 8/4 in Službeni glasnik 
splitske in dubrovačke oblasti z dne 14. februarja 1928., 
št. 4. priloga), kakor tudi izprememba tega pravilnika, 

Ski je bila odobrena s sklepom ministra za socialno po> 
litiko z dne 18. avgusta 1928., Z. R. 6746/IV., (Gl. Uradni 
list z dne 5. septembra 1928., št. 302/86.) 

Na podstavi predpisa § 7. zakona o pokojninskem 
zavarovanju nameščencev za Slovenijo in Dalmacijo z 
dne 12. maja 1922. in točke '2. § 41. pravil Pokojnin
skega zavoda za nameščence v Ljubljani odobrujem go
renji, pravilnik za izdajanje draginjskih doklad rentni-
kom Pokojninskegaj.eavflda za nameščence v Ljubljani. 

Beograd, dne 22.- septembra 1930. St. št. 36.084. 
1 Minister-za socialno politiko 

in narodno zdravje: 
1 Nikola Preka s. г̂  

24fr. . 

Dopolnitev 
v pravilniku za opravljanje državnih stro

kovnih izpitov v resora ministrstva 
za finance.* 

Z odločbo gospoda ministra za finance ter na pred
log predsednika izpraševalne komisije za uradnike I. ka
tegorije finančne stroke se je izvršila dopolnitev v pra
vilniku za opravljanje državnih strokovnih izpitov v re
soru ministrstva za finance v toliko, da se je. na koncu 
Člena 14. omenjenega pravilnika dodal naslednji stavek: 

>Obvezani niso delati disertacijo tudi ne tisti kandi-
datje, doktorji pravnih ali ekonomsko-finančnih ved, ki 
so v svojih doktorskih tezah ali v kakem svojem delu 
obdelali eno izmed têm, ki jih je objavila izpraševalna 
komisija, ali katerokoli drugo ekonomsko-finančno tèmo, 
ki ima zvezo s stroko, v kateri služijo.« 

V B e o g r a d u , dne 23. oktobra 1930. — Iz mini
strstva za finance, štev. 52.008/L 

* >Službene novine kraljevine Jugoslaviie< % dne 
80. oktobra 1980., štev. 249/LXXXVlLm, 

OMM 

24t 

Razpis. 
Uvozno carinjenje provandeina.* 

Na podstavi čl 3; in 23. predloga zakona o obči ca
rinski tarifi 

: odrejam, 
da se >Provandein« (Provendeine), ki sestoji zi: prilično 
65% zadostno nezmlete koruze — kakor neke vrste 
koruznega zdroba; 25% fosfata in karbonata apna; in 
okoli 5% zmlete kumine z dodatkom izvestnih snovi, 
bogatih na vitaminih in provitaminih (koïestrin in ero-
sterin), in ki se v svojstvu začimb dodaja vsakdanji hrani 
za rejo svinj,— carini po št. 103, toč. 8. uvozne carinske 
tarife, ker je z blagom iz te točke št. 103. najsorodnejši 
po kakovosti in uporabi, drugače pa ni nikjer v tarifi 
izrecno določen. 

Ta razpis vstopi v. veljavo dne> katerega se razglasi 
v >Službenih novinah«. „ 

V Beogradu, dne 2. oktobra 1930,. št. 36077/1 V. 
Minister za finance: 

Dr. S. Sverijuga s. r. 

• 242. ' 

Razpis., 
Uvozno carinjenje mehaničnih lestvic, mon

tiranih na avtomobilskem stojalu.?* v 

Na podstavi čl. 20." predloga zakona o obči carinski 
tarifi dajem carinarnicam naslednje 

pojasnilo:,. 
Mehanične lestvice, montirane na avtomobilskem 

stojalu, tako da se ,morejo, gibati s samim-avtomobil
skim motorjem, se: morajo smatrati in cariniti za: stroje, 
na drugem mestu neomenjene po ' št. 662 uvozne ca
rinske tarife. '•... ; 

V Beogradu, dne 21. oktobra 1930. St. 89248/1У. 

Minister za finance: 
Dr. S. Sverijuga s. r. 

' " ' . 2 4 3 . • " • ; , ,.'' 

Razpis. 
Tara na blago, ki se uvaža v domačih želez

nih sodih, izvoženih rta pövratek.*** 

Da se podpira domača industrija železnih sodov in 
olajšava trgovina z blagom, ki se uvaža v železnih šo-

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
8. oktobra 1930, št. 230/LXXX/496. 

•• >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
« i oktobra 1930., š t 244/LXXXV/627. 

t— >Shižbene novine kraljevine" Jugoslavije« z dne 
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dih, sem na podstavi čl. 7. in 23. predloga zakona o 
obči carinksi tarifi, izjemno od razpisa C. št. 14.232/28 
in C. št 48.780/28, ter po zaslišanju carinskega sveta 

odločil, 

da se na inozemsko blago uvoženo v domačih železnih 
sodih, ki so se predhodno prazni izvozili na povratek v 
zmislu čl. 98. carinskega zakona, pobira carina na skupno 
težo tekočine in soda po postavki za blago, sodi pa 
oproste plačila uvozne carine kot domače blago, izvoženo 
na povratek, s pogojem: 

1) ako se o priliki uvozne odprave ugotovi, da so 
sodi uvoženi v roku, določenem v zakonu; in 

2) ako se s pregledom sodov in à primerjavo z iz
vozno deklaracijo, po kateri so se izvozili, ugotovi, da 
so uvoženi sodi isti, ki so se prazni izvozili na povratek 
v zmislu čl. 98. carinskega zakona. 

Uvozniki, ki bi se želeli poslužiti teh odredb, se 
bodo morali obrniti s posebno prošnjo na carinarnico, 
ki izda na njo takoj, potrebno odločbo. 

V Beogradu, dne 16. oktobra 1930. St. 37.980/IV. 

Pomočnik ministra za finance: 
Dr. F. Gospodnetié s. r. 

244. 

Razpis. 

Uvozno carinienie steklenih okraskov za 
božično drevo.* 

Na podstavi čl. 23., v zvezi s čl. 7. predloga zakona 
o obči carinski tarifi dajem carinarnicam naslednje 

pojasnilo: 
Galanterijski izdelki iz stekla, ki se carinijo po 

št. 523, točke 1. uvozne carinske tarife ter služijo za 
okras božičnega drevesa, se morajo, kadar se uvažajo 
v kartonskih škatljah, cariniti hkratu s škatljami po 
stopnji za blago. 

V Beogradu, dne 16. oktobra 1930. St. 38610/IV* 

Minister za finance: 
Dr. S. Šverljuga s. r. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
24. oktobra 1930, št. 244/LXXXV/527, 

Razne objave iz „Službenih 
novin *. 

Številka 244 z dne 24. oktobra 1930.: . 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja ž dne 12. okto

bra 1930.: Napredoval je v 3. skupino I. kategorije 
Cer er Franc, sodnik 4.a skupine I. kategorije pri 
sreskem sodišču v Slov. Bistrici. 

List, ki ga je prepovedano uvažati in razširjati. Z 
odlokom ministrstva za notranje posle z dne 16. okto
bra 1930. je prepovedano uvažati v našo državo in raz
širjati v njej list >Borba«, ki izhaja v Parizu v jugo-
slovanskem jeziku, ker razširja komunistične ideje. 

Štev. 245 z dne 25. oktobra 1930.: 
Odlok ministrstva za šume in rudnike z dne 12. okto

bra 1930.: Napredovala sta: pri direkciji državnega, rud
nika v Velenju za rudarskega tehničnega uradnika v 
8. skupini I. kategorije inž. Kenda Franc, dosedaj 
rudarski tehnični pripravnik v 9. skupini I. kategorije 
pri isti direkciji; pri direkciji državnega rudnika v 
Zabukovcih za rudarskega tehničnega uradnika v 8. sku
pini I. kategorije inž. Sadran Edvard, dosedaj rudar
ski tehnični pripravnik v 9. skupini I. kategorije pri isti 
direkciji. 

Štev. 246 z dne 27. oktobra 1930.: 
Odlok ministra za finance z dne 16. oktobra 1930.: 

Postavljena sta carinika: Viper Vaso, za vršilca dolž
nosti upravnika carinarnice 1. vrste na Rakeku; J a r i ć 
Josip, za vršilca dolžnosti upravnika carinarnice 
1. vrste v Oornji Radgoni. 

Štev. 247 z dne 28. oktobra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 12. okto

bra 1930.: Napredovali so v 1. skupino III. kategorije: 
a) pisarniški oficiai 2. skupine III. kategorije: Rož a ne 
Anton, pri sreskem sodišču v Cerknici, Bižal. Ru
dolf, pri sreskem sodišču v Slovenski Bistrici, F ü r s t 
Ludvik pri sreskem sodišču v Šmarju, F r a s J a n k o , 
pri sreskem sodišču v Šmarju; b) kancelisti 2. skupine 
III. kategorije: Kogej Anton, pri sreskem sodišču v 
v Velikih Laščah, B e r v a r Adolf, pri okrožnem sodišču 
v Celju, Pavliček Maks, pri sreskem sodišču v Rade
čah, Remec Angel, pri sreskem sodišču v Slovenski 
Bstrici, Kral j Alojzij, pri sreskem sodišču v Litiji, 
P e r h a v e c Franc, pri okrožnem sodišču v Mariboru, 
Veber Min k a, pri deželnem sodišču v Ljubljani, Go-
stič Janko, pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani. 

Odlok ministra za finance z dne 21. oktobra 1930.: 
Premeščeni so na lastno prošnjo: poverjenik finančne 
kontrole v 3. skupini II. kategorije F e r e n č a k MihAél, 
od glavnega oddelka v Ljubljani h glavnemu oddelku v 
Celju; nadzornik finančne kontrole v 2. skupim III. ka-
teogrije Rehberger Franc, od glavnega oddelka v 
Novem mestu h glavnem odelku v Ljubljani; nadzornik 
finančne kontrole v 2. skupini III. kategorije T o r k a r 
Ivan, od glavnega oddelka v Celju h glavnemu oddelku 
v Kranju; po potrebi službe je premeščen podnadzornik 
finančne kontrole v 3. skupini III. kategorije Petančić* 
Martin, od glavnega oddelka v. Kranju h glavnemu 
oddelku v Novem mestu. 

izdaia kraljevska banska uprava Dravske baoovioe. oieii oreristavnik in odaovornj urednik; Pohar Robert v LJubljani, 
Tiska in zalaga; Tlakama >Merkui< y Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michalek v Ljubljani 
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in kraljevske uredbe. 

245. 

"... .'"'''" ; '" M i 

Aleksander L, 
po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za trgovino in,industrijo in po zaslišanju Našega pred
sednika : ministrskega sveta : 

Zakon 
o javnih skladiščih.* 

I. POGLAVJE. 

. Obče določbe. 

1. Podjetja javnih skladišč. 

0) Javna skladišča so ona podjetja, ki se obrtoraa 
ukvarjajo s posli vskladiščenja iu branjenja tujega bla
ga in so s posebno odobritvijo pooblaščena, izdajati za 
shranjeno blago skladiščne liste pó~predpisih tega zakona. 

(*) Javna skladišča smejo v zvezi s skladiščnim po
slom opravljati tudi druge posle, ki niso prepovedani s 
tem zakonom. Zlasti smejo opravljati: 

i. natovarjanje, raztovar janje in pretovarjanje bla
ga, prenos blaga iz železniške postaje ali morske luke 
in odpošMjanje, blaga; 

' * iSlužbene novine kraljevine Jugoslavije« z 
6. septembra 1930. št 200/LXXI/422. 

dne 

2. manipulacijo s poverjenim jim jblagom kakor sor
tiranje, čiščenje, oniotavanje, merjenje, jemanje vaorcev 
itd.; 

3. plačevanja na račun strank v obliki predujma: ca
rine, trošaTine ter drugih davščin in taks, voznine, le-
žarine, odpravnine, povzetja itd., ki je z njimi blago 

"obremenjeno; 
4. oddajanje posameznih prostorov ali zemljišč za 

vekladiščenje blaga proti najemnini drugim podjetjem 
brez odgovornosti za shranitev in čuvanje blaga, kolikor 
po naročilu najemnika ne prevzamejo opravljanja izvest-
nih poslov. • 

(8) Ce se dovolijo javnim skladiščem pravice po pred
pisih II. poglavja tega zakona, smejo opravljati tudi 
posle,.ki so v zvezi s temi pravicami. 

§2-
Javna skladišča so podvržena občim odredbam obrt

nega in trgovinskega zakonika, kolikor niso zanja dolo
čeni po tem zakonu posebni predpisi. 

2. Osebe, ki smejo ustanavljati in voditi javna skladišča. 

§ 3 -
0) Javna skladišča smejo ustanavljati z odobritvijo 

pristojne oblasti (§ 5.) posamezniki, trgovske družbe in 
pravne osebe. ~" . " "' 

(2) Država, samoupravna telesa in zbornice za trgo
vino, obrt in industrijo imajo glede ustanavljanja javnih 
skladišč ob enakih pogojih prednost pred drugimi ose
bami 

§ 4. 

(') Osebe, ki prosijo za dovoljenje za ustanovitev 
javnih skladišč, odnosno poslovodje, ki zastopajo pravne 
osebe, morajo biti polnoletne in zanesljive za vodstvo 
javnih skladišč; 

(*) Dovoljenje se ne sme dati osebam, obsojenim 
zaradi dejanj, ki imajo za posledico izgubo častnih pra
vic. Prav tako se ne smejo postavljati take osebe za 
poslovodje« 
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8. Dovoljenje sa ustanavljanje in vodstvo Javnih skladift. 

§ 5. 
O Dovoljenje za ustanavljanje in vodstvo javnih 

skladišč izdaje minister za trgovino in industrijo. 
' (*) Ob izdajanju dovoljenja je treba upoštevati javne 

koristi, potrebe notranje in zunanje trgovine kakor tudi 
stanje in potrebe železniškega, rečnega in pomorskega 
prometa. 

(?> Preden ee izda dovoljenje, se mora pribaviti 
mnenje pristojne zbornice za trgovino, obrt in industrijo 
ter zainteresiranih ministrstev. Pri javnih skladiščih, do
ločenih za žito in ostale kmetijske pridelke, se mora 
zaslišati tudi glavna-zadružna zveza v Beogradu 4n zve
ze kmetijskih zadrug v banovini, v katere območju, se 
ustanavlja javno skladišče. Ti zavodi morajo priobčiti 
oblastvu svoje mnenje najpozneje v teku enega meseca, 
sìcex se bo smatralo, da so podale ugodno mnenje! 

§в. 
P) Prošnje za ustanavljanje in vodstvo javnih skla

dišč se vlagajo preko banske uprave, v katere območju 
bo imelo podjetje svoj sedež. V območju uprave mesta 
Beograda se vlagajo prošnje neposredno pri minstrstvu 
zà' trgovino' in industrijo. 

(*) V prošnji se morajo navesti poglavitne vrste 
blaga, ki se bodo prevzemale v skladišče in Čuvanje, ka
kor tudi one pravice, določene v tem zakonu, s katerimi 
se želi podjetje v svojem obratovanju okoristiti. 

(*), Prošnji se prilagajo: načrt o legi kraja, kjer še 
bo zgradilo skladišče, načrt lege in načrti zgradb, ure
ditve konstrukcije in drugih objektov skladišča kakor 
tudi potrebni načrti za spojitev-z najbližjo Železniško 
p4>stajo aH' luko,1 odnosno pristaniščem. 

(*) Prošnji se morajo pritožiti: Štirje izvodi pra
vilnika o uporabljanju in poslovanju skladišča ter tarifa 
skladiščnih pristojbin. 

. (5) Banaka uprava mora čim prej pribaviti mnenje 
vseh zavodov svojega območja, navedenih v § 5., in od-
poslati prošnjo s svojim mnenjem : ministrstvu za trgo
vino in industrijo. Če prosi podjetje javnih ekladišč za 
ustanovitev svojih skladišč v območju več banovin, mora 
pristojna banska uprava, preden odpošlje prošnjo mini
strstvu za trgovino in industrijo, vprašati za mnenje vse 
zainteresirane banske uprave. . 

(«) Če podjetje javnih skladišč, ki Ima Že dovoljenje, 
naknadno zaprosi za dovoljenje ustanovitve javnega skia-
dđšča v območju kakšne druge banovine, odpošlje pro
šnjo banski upravi, v katere območju namerava usta
noviti uova skladišča. 

.' . §7. '.. ' 

V tedani odobritvi se navedejo tudi pravice, ki se 
odobrujejo javnemu skladišču po predpisih II. poglavja 
tega zakona. 

§8. 

, Podjetje, ki,je dobilo dovoljenje,za ustanovitev in 
vodstvo javnih skladišč, .mora v Jeku enega ДеЦ pričeti 
z obratovanjem, sicer ugasne veljavnost Izdane odobritve. 
Minister za trgovino in industrijo: sme iz upravičenih 
razlogov ta rok podaljšati za eno leto. 

П. POGLAVJE. •<•• 

Posebne pravice javnih skladišč. 

1. Posojila na blago. 

••;, •• •'. V , ;•:' ••• ì'v-

,Javna skladišča кивЏ samo * na' podUayt;dovoljenja 
izdàjatì_ na_blago, shJranfelio v njih skladiščih, posojila 
do največ 75^ njegove vrednosti. Posojila ве втејо dit* 
jati samo na potìstavi" varanta-. Za "obremenjevanje in 
prenos varanta veljajo tudi v tem primeru vsi zadevni 
predpisi tega zakona. •;.%,.-

'•"[ 2. Razlastitev. " . , ' ' . , 

, , : • . § j p . • • / . • • • , ., V - ..;: 

Zemljišča, ki so potrebna javnim skladiščem za 
gradnje poslopij, pomolov, cest, vodovodov,--železniških 
prog za promet med skladiščem in javnimi železnicami 
ali pristanišči, se smejo razlastiti, piede pogojev in po
stopka veljajo obči predpiši, ki so\o tem v veljavi. 

3. Prednost pei uporabljanju želemiških in ipristaniških 
zemljišč. 

§ И. 
0) Kolikor železniške in pristaniške uprave,lahko 

dovolijo postavljati drugim osebam na.njin zemljiščih 
skladišča, morajo odstopiti ta skladišča v-prvi i.vrstd'*a 
gradnjo javnih skladišč.. 

.(*•) Ako so bila taka. zemljišča že oddana drugim 
osebam, se jim odvzamejo tudi pred potekom uporaone 
dobe, odnosno pred potekom odpovednega roka, Če so 
potrebna za gradnjo javnih skladišč. Škodo, ki bi; jim bila 
s tem pro vzročena, povrne javno skladišče, ki mu je 
bilo izročeno zemljišče v uporabo. 

(") Ta prednost ne sme biti v škodo ugodnostim, ki 
so priznane zadružnim skladiščem z določbo § -41.'zakona 
o pospeševanju poljedelstva. •/(•;• > 

4. Reekspedieija, 

§ 12-
Javnim skladiščem-nudijo železniške uprave ugod

nost reekspedicije. Pogoje, s katerimi naj. se. vrši ta 
reekspedieija, predpiše minister za1 promet. 

5. Vskladiščenje carinskega in trošarinskega blaga r 
javnih, skladiščih. 

'• " • • ' ' ' • ' ' ' § 1 8 . • ' . ' " ' : : ' "•"•.-• '-'••• 

P) Javnim skladiščem se smejo dovoljevati''poeft* 
rinskih ali trošarinskm predpisih svobodna, .carinska 
skladišča ter zasebna carinska in trošarinska skladišča. 

(") Vskladiščenje blaga v zasebna carinska skladišča 
se vrši na ime prinosnika deklaracije (deklaranta). Od
govornost po carinskih -predpisih nosijo Javna sklaMišča 
in deklarant. ' _ • • r . ' "-• : • ' '••••</. '•'• ;" «";; 'v-

(s) Za vskladiščenje blaga, ki jè zavezano obeneib 
tako državnim kakor samoupravnim tre^arinàm^^druk 
gini samoupravhYm"davtói^aìh,,v javna вЈИЈШКба, увЦај<» 

j določbe zakona o držaVnf trolarihl. : w ^' > - .-" 
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(*J Dovoljenje za vskladdščenje blaga v4 javnih skla
diščih, ki je zavezano samo samoupravnim trošarinam 
ali drugim samoupravnim davščinam, izdaja po zasliša
nju pr i s to jna samoupravnih ofclàst&v- minister za tr
govino in industrijo. 

§ 1 4 . : '.'•'.. ••:. y . . ' . : 

... Minister za finance predpiše na predlog uprave 
državnih monopolov pogoje, ob katerih se bodo 9meli 
vskladišoiti v javna skladišča tudi predmeti državnih 
monopolov;, .;•• r. .-..,.• v j. 

. . . § I B ; : - .-' ' : ;;-•••' •• ' . • ' ; , ; ' / ; . . . 

0) Samoupravne trošarine ali druge samoupravne 
davščine za blago, ki je bilo s katerimkoli prevoznim 
sredstvom prepeljano in vškladišČeno v javna skladišča, 
se bodo izterjava!© šele po njega prenosu iz skladišča v 
območju onih samoupravnih teles, kamor se blago pre
nese. -

( s) Občine ali druge samoupravne ustanove, kd so 
v njih.' območju javna skladišČai ne sinejo izterjavati ni
kakršne trošarine ali druge davščine za, blago, : vskladi-
šcenov javnih skladiščih, dokler se radi uporabe ne 
izroči v svoboden promet v njih območju. i ,: 

§16. 

Na področju veljavnosti zakona o občinski merini 
z-.dne 30. marca 1896.,. ki velja na. ozemlju prejšnje 
kraljevine Srbije, blago, ki sey» katerimkoli prevoznim 
sredstvom prepelje in vskladiščiv jawna skladišča, ni 
podvrženo obveznogti plačevanja občinske merine. Ob
činska 'merina se sme izterjavati Šele ob prenosu blaga 
iz skladišča.v svoboden promet,'in sicer,'.v primerih, Ka
dar ,'je; blago podvrženo plačilu 'občinske merino. . .'.'. 

m. POGLAVJE. < ' 

!•• Trgovinsko-pravni p r e d p i s i za j avna skladiš&t. 

1. Znafoj podjetja in poslov javnih skladišč. 

. 'é-'ìti"-

Posli, ki jih opravljajo javna skladišča V svoji Obrti, 
bo trgovinski posli iti lastniki podjèt jaso Jrjfovci v zrni-1 

elu trgovinelčega zakona. ' ' :
 ( ,'"" ''•'"'' v • 

§18. • 

• Javna skladišča ne smejo ne na svoj ne na tuj ra
čun trgovati z ono vrsto blaga, kd jo je,mogoče po pra
vilniku vskladiščiti 'v skladišču podjetja. Ce javno skla
dišče prekrši to prepoved, ee mu odvzame izdano do
voljenje. . •.;.•:;.-.-..• 

• . ; \ * . . 

• . : , . , ' • : ' • , • • • ; • , • • • . • • • ' • : ' - . • • - • • • • • • • •>• • • • • " 

.••••; Poslovni pravilnik in taarile. ekladišSnih pristojbin. 

Ó)' Javna skladišča opravl ja j svoje posle ^ . p r a 
vilniku, k i ga odobri minister za tfgoyino in industrijo 
ob izdanju dovoljenja. Ta tööbj-ffev/ministra tik trgovino 
jfett liiètietrijo je potrebna' ' tudi. za v^ako poznejšo izpfre-
feeîftbo ali dopolnitev pravilnika. ' ' : ; 

;' (*) V pravilniku morajo 'biti natančno navedeni v « 
pogoji, ob kater ih ' se vrši sprejemanje iih shranitev-bla
ga in uporabljajo skladiščne zgradbe; 

(') V pravilniku se morajo zlasti določiti predpisi: 
1. kako se objavljajo pravilnik, tarifne pristojbine 

in: ugodnosti ter vse njih izpremembe iri-dopolnitve; na
dalje* kako se priobčujejo ; statistični podatki; 

2. o odgovornosti, javnega skladišča,;' . ; -
' • 3. o izdajanju skladiščnega lieta^ 

4. o roku shranitve, če ta rok ni določen s pogodboj 
5. o zakoniti zastavni' pravici javnega skladišča; 
6. o prodaji vskladiščenega blaga po. podjetju;. 
7. o .razsodišču: zbornice.,zä itrgovino<;obrt'iö indu

strijo ali borze, ki se mu lahko podvržejo stranke v pri
meru spora, izvirajočega iz skladiščnega posla; 

8. o opravljanju drugih, poslov, ki so v zvezi s skla
diščnim poslom, kakor tudi' ó posebnih pravicah, ki se 
podjetju odobrijo. ,:••:• :. 

•••'(*)• Pravice javnega skladišča in obveznosti s trank se 
smejo razširiti s pravilnikom samo,- kolikor je dopuščen 
no s t e m zakonom. •>. • • >. 
'•' (Д) Tarife Ì skladiščnih odškodnin. ni potrebno dolo* 
Č i t i v pravilnikUi, ' . r . ' . '•••.••. 

.: ..,.:; •. ' - , : ! , . и , Ј : ' Л ф Т & i .-,/• .••'{,,:'- . ' - . ' - . V 
(*) Tarifo skladiščnifli pristojbin določa uprava Jas

nega skladišča sama. Tarifo je treba pred uporabo obja
viti, ker>dirugace n i pravno: obvezna. • : 

(2) Refakcije, popusti (rabati) in podobne ugodnosti 
se smejo dovoljevati samo, če je njih veljavnost splošna, 
uporabljatìì par-se smejo.šele tretjega. 4ne , potem ko so 
bile objavljene.,, . , ni J;;.:;,•':;••, . . . . , , 

: ;(8) Znižana tarifa a l i znižane ; tarifne, postavke v ee 
smejoç izvzemši .iprimer prejšnjega odstavka, takoj • upo
rabljati. Zvišane postavke za nanovo vskladiščeno bJago 
se» »mejo terjati šele petnajst dni pa objavi. Za blago, ki 
je v času povišanja postavk že vskladiščeno v skladišču, 
se smejo terjati zvišane postavke šele po preteku; treh 
mesecev po njih objavi. •• / ' :;..•• - , 

(*) Tarifo in vsako njeno>izpremembo in dopolnitev 
je t reba naznaniti pred objavo nadzorstvenemu oblastvu. 
• • ' . • • . - ' • ! • ; ; : ; • , ' • ' , ' • • • • - > ; . . • ' . • • ' • • • ' „ • . : , - • • . « • : • • • • • • - . - - . ; . • • 

. . 8 21. ' / , 

O Poslovni pravilnik, tarife skladiščnih"pristojbin 
kakor tudi njih izpremembe in dopolnitve se morajo 
objaviti na stroške podjetja £ »Službenem listu«'bano
vine,,kjer ima podjetje svoj sedež, pri podjetjih,, ki imajo 
svoj sedež v področju uprave mesta Beograda/ pa . .• 
»Službenih n o v l i ^ i . Poslovûï pravUinik,'' tarife skladišč
nih1 pristojbin kakor'tildi njiîi i z p r e m e m b e t ó dopolnitve 
sé mórajib'tudi izV'esiti v skladišču samem na kraju, ki Jè 
Vsakomur lahko ; dostopen. • .: 
..„,. (*) Podatki o gibanju in вЦтјјЈ.vskladiščenega bfa-
ga in pklAdiščnih listov-,se pTiQbciijejo po določilih pra
vilnika, i , • • • ..- • , , 

• l . • , . • . , , - : 

; 8. Obéa odgovornoet javnïh skladiSÏ. 

ÏÏ'^-'V-'' Уи-'- •:'.'•'. - , - § - ^ - " ' ...-' N

: '; "•',.'.:.;'.',.,'.:. 
0) Javno skladišče je odgovorno za vsako .škodo, ki 

nüetane zbog tega; ker se ni postopalo v 'skladiščnem 
• poslovanju s -skrbnostjo' rednega trijovca. ;Ta -odgovomoet 
| za blago se začenja s sprejemom blaga in traja do njega 
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Izročitve. Dokaz, da je podjetje postopalo kot reden tr
govec, pada v njegovo breme. 

(2) Javno skladišče odgovarja tudi'za svoje osebje, 
kakor tudi za druge osebe, ki jih zaposluje v svpjefti 
obratu. : 

(») Javna skladišča morajo izvršiti brez odloga pi
smena naročila deponentov glede vekladiščenega blaga. 
Telefonskih in brzojavnih naroČil podjetje ni dolalo iz
vršiti, dokler ne prejme pismenega potrdila, toda v tem 
primeru mora izvršiti vsa pripravljalna dela za. takojšnjo 
izvršitev. takih naročil po prejemu potrdila. 

4. Praviee in dolžnosti javnih skladišč. < 

K n j i g o v o d s t v o . , 

• § 2 3 . . ; '•.:'-•• • •. •; •.••• • 

0) Javna skladišča vodijo posebno skladiščno knjigo. 
Način vpisovanja podatkov v to knjigo predpiše minister 
za trgovino in industrijo. 

(2) Javno skladišče, ki izda ja skladiščne liai^, mora 
voditi tudi.matično.knjigo «za skladiščne Mete. Ta knjiga 
mora biti vezana, z zaznamovanimi stranmi in predložena 
v potrditev pristojni davčni upravi. 

(*) V matično knjigo za skladiščne liste se vpisujejo 
zaznambe po predpisih IV.,poglavja tega zakona. 

S p r e j e m a n j e b l a g a y č u v a n j e . 

0) Javno skladišče ne sme odreči nikomur, kd ee 
podvrže pogojem pravilnika in tarifer sprejema ijn vskla-
diščenja blaga, če je v •skladišču prostor in če : spada 
blago, ki naj.se vskladišči, po svoji naTavi v področje 
podjetja. • v 

(a) Skladiščni oddelki, ki ..so oddani v najem, ee sma
trajo aa oddane, tudi če niso. popolnoma izrabljeni. . 

(") Javno skladišče ni dolžno ugotavljati istovetnost 
deponenta blaga. . * ' ' . 

§ . 2 5 . •-••: 

Glede blaga, ki ga prejema od" voznikov, brodarjev 
ali špediterjev, mora javno skladišče ugotoviti in ukre
niti vse potrebno, da se zavarujejo pravice proti tem 
osebam, im obvestiti takoj ,o vsem; deponenta. 

' ' ' , . " • : ' • § 2 6 . v . . ' - '• [ • 

(*) Zamenljivo blago, vskladiščeiio v javnihI skladi
ščih, se ne sme brez pismenega dovoljenja deponenta 
mešati z blagom enake vrste in kakovosti, ki so ga ebra-
nili drugi deponenti. Vendar smejo javfia skladišča, ki 
sprejemajo v shranitev žito, v pravilniku izključili ločeno 
shranitev posameznih. žvfcnih zalog. . _ . . ..'•'" 

(J) Tudi če dovoli deponent zamenljivega blaga me
šanje z drugim blagom iste vrste'in'kakovosti, ne pridobi 
javno skladišče lastninske pravice do blaga. Javno skla
dišče je pooblaščeno in.dolžno, izdati,od skupne koli
čine vsega pomešanega blaga' na zahtevo deponentu, od
nosno imetniku potrdila ali njegovemu pooblaščencu 
pripadajoči del, ne da bi zahtevalo odobritve ostalih de
ponentov. 

(») V pravilniku podjetja se predpiše, kako sepo-
razde" primanjkljaj blaga, za katerega podjetje ne od
govarjat 

(4) Ko é izdaje dovoljenje za ustanovitev javnega 
skladišča, se sme postaviti pogoj, da naj izdela podjetje 
za skupno shranitev potrebne posebne naprave. 

(s) Kolikor se izkaže za potrebno, sme.minister za 
. trgovino in industrijo v sporazumu z ministrom *za polje

delstvo predpisati posebne odredbe, kako se bodo pri 
skupni shranitvi določale kakovostne stopnje posarne* 
mih vrst žita. 

.' ; § ' 2 7 -
0) Na zahtevo deponenta ali njegovega pravnega 

naslednika mora izdati podjetje skladiščni list, 
(s) Če ne izda skladiščnega lista, mora javno skla-

1 dišče pismeno potrditi prejem blaga. To potrdilo se ne 
more prenesti z indosamentom in ga je treba vrniti pod
jetju, če se izda : pozneje skladiščni list ali kadar se 
blago dvigne. 

Z a v a r o v a n j e b l a g a . 

§28. 
( t » 

(*) Javna skladišča morajo ob prejemu vse blago v 
njegovi polni vrednosti .zavarovati proti požaru, in sicer 
pri zavarovalnici, ki je upravičena poslovati v državi. 
Podjetje, ki zanemari to dolžnost, odgovarja za vsako 
škodo., 

(2) č e nastane škoda zbog požarja, .stopi na meato 
blaga vsota, ki jo dolguje zavarovalnica. 

P o s l o v n a - t a j n o s t . 

§29. 

(*) Javna skladišča morajo čuvati strogo tajnost o 
vsakem poslu svojih klijentov in odgovarjajo za vso Ško
do, ki bi utegnila nastati zbog. kršitve te dolžnosti. Pod
jetje izdaje statistične podatke o stanju in gibanju blaga 
po predpisih oblaetev. 

(2) Oblastveni organi,so dolžni čuvati tajnost proti 
drugim osebam o vsem, kar so doznali ob izvrševanju 
nadzorstva nad podjetjem. 

T r a j a n j e h r a n j e n j a b l a g a . 

/§30. 

, (*) Javno skladišče ne more zahtevati, naj dvigne 
deponent blago pred potekom dobe, za katero je bilo 
dogovorjeno, da ostane v skladišču. Ako ta čas ni bil 
dogovorjen, tedaj ne more. podjetje zahtevati, naj depo
nent dvigne blago, preden poteče rok, ki se določi v 
pravilniku. Ta rok prične teči z dnem, ko je bilo blago 
sprejeto v shranitev, in ne sme biti krajši od treh me
secev.. Za posamezne vrste blaga se sme jo j oziraje se 
na svojstvo blaga, določiti različni roki. 

(*) Če obdrži javno skladišče blago tudi po poteku 
dogovorjenega roka, ali če doba shranitve ni büa dogo
vorjena, sme zahtevati, naj se blago dvigne šele čez me
sec-dni po odpovedi' nadaljnje,shranitve blaga.. Če. rek 
shranitve ni dogovorjen,, ali če je javno skladišče obdr
žalo blago tudi po poteku dogovorjenega roka, pričenja 
teči odpovedni rok s potekom roka, ki je določen,v pra
vilniku za trajanje shranitve. 

('*) Če deponent ne dvigne blaga y dogovorjenem 
roku, je javno skladišče upravičeno, prodati shranjeno 
blago na račun deponenta: (§ 37.).. Če ne proda javno 



skladišče blaga v roku osmih dini,., ame izvršiti prodajo 
samo, če, predhodno. obvesti o tem deponenta in je od 
dne odpošiljatve obvestila poteklo 16. dni. Prodaja je 
pravnoveljavna tudi če deponent ni prejel obvestua.: 

(*) Kadar javno skladišče ,ugotovi, da mu je .bilo 
poslano v shranitev blago, ki ga po pravilmdiku ne .sme 
sprejemati, ga ne sprejme y skladišče, ampak ga postavi 
deponentu na razpolago. Vendar pa mora na stroške, in 
nevarnost pošiljatelja n poskrbeti za , začasno shranitev 
blaga. 

(") Za krivo deklamiranje blaga, M se' po pravilnScu 
sme sprejemati v skladišče, se smejo določiti v pravil
niku korivencijske globe. 

P r e g l e d o v a n j e b l a g a in j e m a n j e 
v z o r c e v . 

'' V'' ' : " 8.31.' '. 
i1) Javno skladišče-mora. deponentu ali njegovemu 

pooblaščencu dovoliti, da v uradnih urah v navzočnosti 
nameščenca podjetja blago pregleda in vzame od njega 
vzorce in dopustiti mora, da deponent ukrene vse po
trebno za vzdrževanje blaga, kolikor hi po pravilniku 
podjetje samo dolžno to izvršiti. 

(2) Če zahteva deponent blaga pismeno, na j , mu izda 
skladišče vzorce od njegovega blaga, mora skladišče to 
naročilo nemudoma izvršiti. / 

(*) Ob skupnem shranjevanju se smejo pregledati 
in jemati samo vzorci blaga, ki ga hrani podjetje. 

P o s t o p a n j e v p r i m e r u k y a r j e n j a in 
i z p r e m emb v b l a g u . . 

§ 32. 

(*) čim se opazi, da se blago :kvari ali kako drugače 
izpreminja, zbog česar bi se mogla njegova vrednost 
zmanjšati, mora javno skladišče ukreniti vse potrebno, 
da.se škoda odvrne ali zmanjša, in nemudoma obvestiti 
deponenta blaga; sicer je odgoyorno za yso škodo, ki-iz 
tega nastane., 

(sj Če deponent v ravnokar navedenih primerih ne 
izda nikakršne odredbe, akoravnò je bil po stanju stvari 
dolžan to storiti, ali če niti .on niti njegov pooblaščenec 
nista mogla biti o tem obveščena, je javno skladišče, 
kjer grozi z odlašanjem nevarnost; upravičeno,: da blago 
proda (§ 37.). . . - . - > • . . 

Izdajanje blaga in po vračilo skladiščnih 
t er ja t ev. 

.-, .•;..'• .-,- . ...'!V.:'j',8B../'/..';..',;;.,' ' ;;'. !.;;-
;' ' 

(») Javno skladišče'mora med uradnimi urami vsak 
čas izročiti deponentu blago* kadar" to -zahteva in po
ravna vse terjatve; do katerih ima javno skladišče pra
vico, v zvezi z obratovanjem skladišča, kakor so- pristoj
bine *za ' vskladiščenje, manipulacijo'in'izdajanje blaga, 
povračila plačane carine, trošarine, davščin -in dalie, 
stroški za raztovarjanje, natovarjanje, pretovarjanje ib 
prenos blaga, povračila plačanih prevoznih in odpoši-
Ijatvenih stroškov; stroškov za zavarovati je in vzdržer 
vanje blaga, kakor tudi morebitnih drugih stroškov'г 
vskladiščenim blagom, in sicer-s tekočimi obrestmi vred. 
•"'•*(*) Izdatki podjetja v gotovini ,se. morajo povrniti 

tttpti ртеа izročitvijo blaga. Pogoji teh Vplačil se določijo, 
У pravilniku podjetja. , 

(*) Javno skladišče ima pravico unovčiti svoje še. 
neporavnane terjatve, ki so zapadle-po. predpisih tega 
zçkona ali po določbah pravilnika, s prodajo blaga 
(§37). Prodaja se sme izvršiti Šele osem dni potem, 

; ko je.javno skladišče obvestilo o tem deponenta blaga. 
Če je bil izdan o blagu skladiščni list, se prodaja ne 

I sme izvršiti pred potekom roka za shranitev (§ 30). 

.•>."•' -§ 3 4 . ... -

' (*) Prejemnik blaga mora, kolikor to dopušča redni 
potek poslov, blago takoj pregledati, čim mu ga javno 
skladišče izroči. Če opazi ob prevzemanju na blagu 
kakšen primanjkljaj ali poškodbo, mora to takoj ugo
toviti in nemudoma sporočiti javnemu skladišču; sicer 
se smatra, da je bilo blago pravilno izročeno. 

(') Javno skladišče je odgovorno za primanjkljaj ali 
poškodbo blaga,' ki ju ob izdajanju ni bilo moči opaziti, 
samo takrat, kađat sta' bila' primanjkljaj ali poškodba 
nemudoma ugotovljena po izvedencih in prijavljena jav
nemu sfeladiščuEajpozheje tekom enega meseca •..po iz
ročitvi blaga inako še dokaze, da je "nastala škoda'po 
krivdi javnega skladišča v času od prevzema blaga * 
skladišče pa do njega izročitve. 

:'••'.•• § 3 6 . ' * V. 

I 0) Odškodninske terjatve proti javnim skladiščem 
zaradi izgube, primanjkljaja, poškodbe ali zakesnitve v 
izročitvi blaga' zastarajo v. enem letu. V primeru pri
manjkljaja ali poškodbe pričenja teči doba zastaranja 
s potekom dne, ko je bilo- blago izročeno, v primeru 
izgube ali'zàkësnityé/v izftčitvipa s potekom dne, ko 
bi se bila morala izvršiti fizročitev. Če pa hlago popol
noma propade, pričehja teči 'doba zastaranja z dnem, 
ko obvesti skladišče o tem deponenta blaga. •••••"•-' 

(') Ti predpisi nè'veljajo, če> je izgubo, primanjkljaj, 
poškodbo '• ih: zàkesnitèv' y odpravi' ali: izročitvi •povzročilo 

! javno skladišče iz hudobnega namena; •' • • 

Z a k o n i t a z a s t a v n a p r a v i c a j a v n i h 
' s k l a d i š č . 

/ ." ." " ' ';'•;"."'•"•"''\\''£iM,::;•'•[_ : : ' " ;" 
(') Dokler: je* blago shranjeno v skladišču, ima skla

dišče na blago zakonito zastavno' pravico^ Ta pravica 
ostane v polni veljavi tudi v primeru konkurza in hna 
prednost pred vsako drugo pravico, izvzemši terjatve 

; po točkah 1. in 2. prvega odstavka § 38, 
1 "(*) .Zasti^na.;:pràvic^ pripada :v: ;: •• ' 

1. za vse terjatve javnegaekladišča, do katerih ima 
pravico po pravilniku in tarifi za vskladiščanje, shra
nitev, n^anipujacijo,. raztovarjanje,: natovarjanje in pre-

I tovarjanje,, prenos in izročitev blaga; .'.'•' > • 
• -2. za/vse ; terjatve z*obrestmivred 'javnega skladišča, 
; ki so nastale" s, plačilom rcarijne, trošarine, .davščin ,in 
' taks, prevoznihJin odpošiljatvenih stroškov, stroškov za 
! z^vja'rdvarije .ih^ vzdrževanje"-blaga, kakor, tudi .drugih 

morebittiih stroškov'.s, shranjenim bïàgoïn. 

Р т а т 1 с а 'd/*':R-'PO-dta-i:e. s h r a n j e n e g a b l a g a . 
; ' " : • /- : '-;: § 3 7 : '" r r . 

! (?) Prpxiàja^ranjenega blaga po • predpisih §i 30^ 
§ 32., § 83.-in §' 38. se sme izvršiti brez sodnega„poste* 
panja ali drugih formalnosti na javni dražbi. 
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(») Če rinia blago borzno : ali ̂ tržnp ceno,; se ,sme 
izvršiti prodaja tudi po.borznem,ali trgovinskem.posre
dovalcu, ki je : pooblaščen, za take posle, ali, po. drugi 
osebi, ki je pooblaščena; izvrjševati javne, prodaje. 

(3) Prodaja se vrši, na račun deponenta. , 
(*) 0 izvršeni prodaji je treba obvestiti, deponenta; 

če je bilo mogoče obvestiti, deponenta, a.to ni büo izvr
šeno, odgovarja javno skladišče za vso škodo. 

(») Kupec sme prevzeli blago, ko plača podjetju 
kupno ceno. 

,(<>)• Natančnejše določbe o :izvrševaaju-javne prodaje 
•e predpišejo v pravilniku (§ i 19., točka. 6.)'. 

. " v - ••,-• ^ ' ; • / • • • • • § 3 8 . •-•• ' , : , - ' : ' - ; ; M ' :

i i

, ' ' : ; " ; ';'••] 

(*) Iz zneska,' dobljenega s prodajo blagà!'pcj' §''3"?.,, 
ве morajo poravnati: . . ' . . ; . , '; <, ^ ; , ,Л. 

. 1. stroški prodaje;.. , ' . ... ' '"' '. '" \ ,'.'.•'• ,.',,'. 
2. še neplačane carinskç in, irpŠarihske terjatve, 

davščine in takse; ,, ',,'." ' ..,',•'!. , . , . ' ] . . , . , , 
3. pristojbine .in, ostale, terjatve, ' zavarovane z za

konito zastavno pravico faVnega skladišča (§' 36.).;,' 
' ' 4. terjatve zastavnega upnika"(§ 43.) s pripädki 

(») Te terjatve'se poravnajo, po vrstnem redu,' ki1 

je zgoraj naveden. ' ' , ' 
(») Po istem vrstnem redu se poravnajo terjatve 

tudi v primeru, ako izved«' prodajo izvršilna oblast. 
(•) Ostanek zneska, doseženega .s,.prodajo, ki pre

ostane po pokritju,, vseh prej , navedenih , terjatev, se, 
izroči deponentu blaga. Če deponent ne,dvigne denarja, 
v.roku treh mesečev od iìne, ko; je bil obveščen, ga, 
deponija javno, skladišče pri.pris^ojnem spdilču. . 

4" (
B) Prejšnji predpisi se uporabljajo.tudi v prirneçu,, 

ko stòpi ria! mesto blag,«i. znesek, ki ga .mòra, plačaj; 
zavarovalno podjetje .v primeru, škode, nastale), s po-; 
zaïjem: ' '/.',• ',......:.. ,, ,,..i ,.'. ,• ;W'.u. ••••.."!.•. <.. 

Uč-.inek p o g o d b e , n a s p r o t u j o č e ; : , , ,!,-..•.. 
z a k o n s k i m p r e 4 p i 8 p m . i ì , v; 

% 39. . 

Določbe pogodbe, ki eo'v hâepxotju s predpisi tega 
zakona o dolžnosti javnih., skladišč, nimajo pravnega 
učinka, 

. V . . ; , - > . . • ! „ . , .• •• ..-...'.•; - i - ' , - ! r . 

T V V P O G L A V J E ; ••••••."' ••• •••>•••• 

1 0 skladîScTûlH H s t a . ' 4 , : : 

1. Izdajanje in oblika skladiščnega lieta. 

6 40- i:-; 

-''•'• Q); Skladiščni'Ust Je izrezek iz 'matične l&Jigèi za. 
skladiščne liste, k i : jo' vodi Javno eTdadišČe« v 'firontìlo-
škerrtređu po predpisih § 23.! Skladiščni Hat sestoji Jz 
dveh medsebojno spojeriiti detov,' kl ! s^ JàTìko,JöH&v 
Eden od teh delov Je priznanica, drü^l~p> vjfrànt (za-
eWniéa). VfeaR del skladiščnega HstFse ofcriači Ш tàk 
z vzajemnim 'eraceVanjerh '••• drugega ria ' drugegfei! 'tìupH-
kâti skladiščnega lista ali eden od obeh delov se smejo 
izdati'sam» w ртћпвто sodne i amortizacije ievirnika.'' 

. (?) Javno skladišče ne..sme izdati samo enega teh 
delov. 
;.-.!;• (*.) Skladiščni l^tr e« teda na-aabtôvoideponenta bo
disi za vse blago «H pa za posamezne"dçle blaga, ki: je 
bilo sprejeto y shranitev*., s-..,',-.•••<:, w'- ? vFH'i' г\ш:-\ 

'•••' (») Oba dela' skladiščnega lista se morata glasiti: 
>po'naredbi« in vsebovati:' > 

1. ime in sedež Javnega skladišča; < 
2; tekočo Številko skladiščile knjige in označbo skla

dišča, kjer je blago shranjeno; 
: ! 3. rodbinsko in rojstno'ime (tvrdko), poklic in sta-

novališče. osebe, ki je izročila blago, ali osebe; prt 
katere naročilu je bilo Mago izročeno v shranitev; 

4. natančno označbo vrste in količine shranjenega 
blaga, deklariranega ali ugotovljenega po teži in po 
kosih; znamko in številko, kakor tudi druge morebitne 
označbe, običajne v trgovini, in način omotânja; če se 
izda skladiščni list o blagu, ki se shranjuje skupaj ž 
drugim blagom, se mora označiti v njem kakovost aH 
vrsta (tip) blaga; 

5. pri kom, za kakšno vrednost in za kakšno dobo 
je blago zavarovano; 

6. dobo shranitve blaga, določeno v pogodbi ali pra
vilniku (§30.);-

.7. vse pristojbine: in vse stroške javnega skladišča 
(§83.), kakor tudi vse druge obremenitve blaga: za ca
rino, trošarino ali druge javne davščine ali takse, ki še 
niso bile poravnane do dne, kò se izda skladiščni list; 

8. kraj in čas izdaje skladiščnega lista in podpis 
tvrdke javnega skladišča. •,; • 

(a) Vse te podatke mora javno skladišče zabeležiti' 
tuđi v matično knjigo. ; Prav tako mòra zabeležiti v. 
skladiščno knjigo tudi fc&dajo skladiščnega lista (§ 23.)., 

(s) Javno skladišče je odgovorno za točnost podatkov, 
vsebovanih' v skladiščnem listu, zlasti pa, kolikor se ha-

'' našajo na vrsto,' količino in kakovost blaga. 

, 3.* Iadosiranje skladiščnega, lista. / 

;;:;;,,'':.;, r;;\":":, /,\,%.^-, .,. V--"...".-/...V. '!::,-
(*) Oba dela skladiščnega lista se smeta skupno ali' 

ločeno prenašati z indosamentom. ' ' 
i (') Kadar se skupno preneseta oba dela skladlšč-
? nega;lìétà^ velja'^näosiranje priznanice, za òba dela. 

'".;;;;;;;•::• :;;. .;"'•';.: ;_;.§'.4з.;. :
; ' ; ; ./ :,'.' , V' : ' , . ' . 

••" (*) ;Prvi' itrdoeament varante, s katerim se ta pre
naša ločeno od priznanice, mora vsebovati: '' 

1. rodbinsko in rojstno ime (tvrdiko) ter stanovališče 
indosatarja; 

2. znesek z obrestmi vred, ki je zavarovan z za-
, stavno pravico na shranjenem blagu; 

3. dan dospelosti zneska, zavarovanega z zastavno 
pravico;... ...••• .' .:> -. 

, 4. datum in podpis indosanta. 
••'.;(*•) Vse to se mora vpisati tudi v priznanico. > 

.;.. (•) Javno,skladišče mora vpisati v skladiščno knjigo 
polno : vsebino prvega indosamenta, a katerim je blago-
zaatavljeno,,^tet zabeležiti.izvršeni vpie tako.;na prizna
nici kot.na varaptu in označiti na njima,datum vpisa v 

! skladiščno i knjigo. ••.. i ' i 
. ••(*), če se ne izpolni kakršnokoli izmed teh formal

nosti, : Je- indosament neučinkovit. , '-,•.':' 

• •.,..?.Podnaslov v^§ 40; je v »Službenih, novinah«. ozna-
č,̂ n,.», štev. 4., paslednji podnaslov : y § 42. pa (najbrže 

l'pomotoma) že s št. 3. •'v;i.i: ! j 
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•;..:. • : ' • • • § 4 4 , ; 

Ostali indosaménti im enem delu Skladiščnega lista 
ali na delih, ki se skupno prenašajo, glede svoje vsebine 
niso podvrženi predpisom, § 43., toda na zahtevo imet
nika, ekiadiSÖnega Usta .ali enega izmed njegovih delov 
ee morajo ti indoeamenti dobesedno, vpisati v skladiščno 
knjigo. '. , . . ; i j . . . . . . . . 

4. Adresat varanta. 

•'•.-••" , § 4 5 . - • ;;••.; 

.;•••(*) Ce nji v prvem zastavnenl indosamentu (§ 43.̂ . 
naveden drug adresat, ki biva y kraju sedeža javnega 
skladiščaj je smatrati za adresata varanta javno skia-, 
d i š č e , • • • • : . ' • : , . • ] • 

.(*) Kadar se določi na varaniu drug adresat, se 
zabeleži ime adresata tako na priznanici kot v skladiščni 
knjigi podjetja. 

5. Pravni učinek indosiranja priznanice in varanta. 

•-••«! ' ; • - • . v •"•'.•'• ' I - 4 6 - : 

' ('j Z indbsaméntom prehajajo vse pravice iz pre
nesenega skladiščnega lista ali,enega izmed njegovih 
delov na indosatarja. 

(') Izročitev indosirane, priznanice indosatarju ima 
glede pravic, ki zavisijo od izročitve blaga, iste pravne 
učinke kakor izročitev blaga samega. 
'•'''(*) Kadar sé prenese z itìdosamentom priznanica 

brez varanta, je pravica, ki jo pridobi indosatär, prizna
nica, utesnjena 8 'pravicami, osnovanimi s posebnim 
todoširetajemvaranta(§ 43.). 

. (*},če je bil izdan skladiščni list, je potrebna, a 
tudi zadostna za osnovo zastavne pravice na shranjenem 
blagu izročitev varanta, ki je indosiran po predpisih 

.. • (« Zoper zakonitega imetnika, skladiščnega lista ali 
enegaizmedobeb. delov fle,8meiQAavajatl samo ugovori, 
ki ee, nanašajo na veljavnost izjave, učinjene v skladišč
nem) lietü ali v enem iznied obeh njegovih delov, ali ki 
izvirajoiz veebkie ekladiSönegalista ali enega izmedobah 
delo*?, ali ki. jih ima dolžnik neposredno zoper imetnika 
skladiščnega lista ali enega izmed obeh* njegovih delov. 

(•)'tódòeanti priznanice niso; odgovorni po § 69. 

' • : - : . / - ' : Г - ' - ^ '••'••'••• § 4 7 . . ; , : . - , • " • ; • , . . . . 

' ' C1) 'fta klago, jfi. katero je ÌÌÈ. izdan skladiščni Ust, 
in na pravice, ki pripadajo glêdé blaga imetniku pri
znanica' ali varanta; sé ne. mòre zahtevati izvršba aU 
zaVar<JJ"-!*t':"' ,:" ' "' " '"'' ' ''"'' 
„,.j(*. Predmet izvršbe ali zavarovanja more biti samo 

e ^ d ^ č n i lls^ odnosno vsak njegov del, Če je razdeljen.,. 

" • . « ' ' • ' • • . . - § ' 4 8 . . . 

Če se zabeleži na priznanici, preden se izvrši ločeni 
prenos varanta, kakšna sodna odredba, s katero se pre
našajo ali utesnjujejo pravice-imetnika priznanice, je i 
ločeni:prenos varante nedopusten in javno skladišče ne j 
•m&jvplaatt tudi takega prenosa v skladiščno knjigo... 1 

6. Pravice in dolžnosti javnih skladišč in imetnika 
skladiščnega lista, priznanice in varanta.. 

O b č e p r a v i c e in d o l ž n o s t i . 

§49. 

(*) Vse pravice in dolžnosti, ki jih ima po predpisih 
tega zakona javno skladišče proti deponentu vskladišče- . 
nega blaga, veljajo, kadar izda podjetje skladiščni Ust, 
tudi proti zakonitemu imetniku priznanice. ' " 

(J) Kadar je javno skladišče po tem zakonu dolžno, 
obvestiti deponenta blaga, mora v primeru, ko se izda -
skladiščni list, obvestiti imetnika priznanice, če mu je 
znan, če pa mu ni znan, mora obvestiti deponenta blaga, 
ki mu je bil izdan skladiščni liet. , 

(8) Kadar je z ločenim indosiranjem varanta osno
vana zastavna pravica (§ 43.), mora javno skladišče ob
vestiti o prodaji, ki je bila izvršena po predpisih § 37., 
tudi znanega mu imetnika varanta.. 

(4) Prav tako mora postopati jaivOo skladišče v pri
meru), kadar stopi na niesto blaga znesek, ki ga dolguje 
zavarovalnica kot povračilo škode, nastale zbog požarja 
(§28.). : • •'••'• ; • -•,' 

Z a m e n j a v a s k l a d i š č n e g a l l s t a . 

§50. 

(*) Zakoniti imetnik skladiščnega lista (§ 61, točka 
3.) sme zahtevati, da mu izda javno skladišče nov skla
diščni list neposredno na njegovo ime. 

.(*) Imetnik skladiščnega lista ima pravico zahtevati, 
da se vskladiščeno blago razdeli na manjše dele in da 
se mu izdajo za vsakega ižihed teh delov novi posebni 
skladiščni listi, glaseči se na njegovo ime. 

(*) Če imajo priznanico in varant različne osebe/ se 
sme zahtevati nov skladiščni list samo, kadar spora
zumno to zahtevata imetnik. priznanice in imetnik va
ranta. 

(*) Imetnik varanta sme v tem primeru zahtevati, 
da mu imetnik priznanice indosira, nov varant. 

(*) Stroške za izdajo novega skladiščnega lista nosi 
imetnik priznanice/ javno skladišče pà 'mora; zahtevati 
povračilo prejšnjega^ekladiEčne^a lista in £a uničiti. '• 
Podjetje mora zabeležiti izdanje novega skladiščnega' 
lista v skladiščno knjigo. • , ' 

P r e g l e d o v a n j e b l a g a in j e m a n je v zò r cev. 

' § 51. 

Kadar se izdä skladiščni list, ima pravico do pre
gledovanja in jemanja vzorcev imetnik priznanice (§31 )., 
Imetnik varanta ima samo pravico do prevladovanja 
blaga. 

I z d a j a n j e b laga. ' 

' . ' • • ' § 5 2 . '" .. .' 

(*) Če je izdalo fcvno skladišče skladiščni list', je 
dolžno, izročiti veak čas, M tudi pred potekom зћтапје-
valnega roka, med uradnimi urami blago imetniku obeh 
delov i skladiščnega Usta, čim se javnemu skladišču po- : 
ravnajo vse terjatve, kiv mu gredo po § 38. Podjetje je 
dolino, izročiti blago samo, kadar se mu vrne popoln 
skladiščni Ust (priznanica in varant). 

(*) Javno skladišče eme„ ni pa primorano,, preizku
siti pristnost podpisa na skladiščnem, listu. _ : 
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§63. 

(*) Če ne vrne imetnik priznanice istočasno varanta, 
eme zahtevati, da se mu izda blago, samo v primeru, 
kadar položi pri javnem skladišču znesek, ki je zava
rovan z zastavno pravico, skupno z obrestmi, ki -se ra
čunajo do dneva dospelosti varanta. 

(2) Prejšnji predpisi se uporabljajo tudi takrat, 
kadar varant še ni zapadel ali hranilni rok še ni potekel 
ali če imetnik varanta podjetju ni znan. 

(a) Če je na varantu označen poseben adresat, ga 
mora javno skladišče obvestiti, da je denar položen. 

(*) Skladišče mora denar, ki je bil položen za odkup 
varanta, izplačati imetniku varanta in zahtevati povračilo 
varanta. Javno skladišče sme položeni znesek izplačati 
tudi adresatu, če mu'predloži varant s potrdilom o pla
čilu terjatve. 

(5) Če se ne dvigne denar tekom treh mesecev, ko je 
potekel varantu rok,za izplačilo, ga deponira podjetje 
pri pristojnem sodišču. 

P r e j e m a n j e z a v a r o v a l n i n e . 

§ 54. 

Kadar se izda skladiščni list, je samo javno skladišče 
upravičeno sprejeti zavarovalnino, če nastane škoda zbog 
požarja (§ 28.). 

« 
Z a k o n i t a z a s t a v n a p r a v i c a j a v n i h 

s k l a d i š č . 

§ 55. 
i1) Javno skladišče sme uveljavljati zakonito za

stavno pravico (§ 36.) zoper imetnika skladiščnega lista 
ali enega njegovih delov samo v toliko, kolikor se ob 
samem izdajanju skladiščnega lista zabeležijo na obeh 
njegovih delih terjatve podjetja proti deponentu blaga. 

(») Podjetje sme uveljavljati, za terjatve javnega 
skladišča, ki so nastale glede blaga po izdaji skladišč
nega lista, zastavno pravico samo v toliko, kolikor mu 
gredo te terjatve za dobo, shranitve, ki je določena v 
skladiščnem listu; če pa ta doba ni izrecno označena, 
mu gredo te terjatve za dobo, določeno v § 30. 

I z p l a č i l o z n e s k a , d o b l j e n e g a s p r o d a j o 
b l a g a . 

§ 56. 

(») če je imetnik varanta, ki je bil prenesen ločeno 
od priznanice, popolnoma poplačan iz zneska, dobljenega 
8 prodajo po § 37. in § 58., mora zahtevati javno skla
dišče, povračilo varanta. V nasprotnem primeru se za
beleži na njem izvršeno delno plačilo in varant se vrne. 

(») Ostanek zneska, ki preostane v zmislu predpisa 
§ 38. po izplačilu vseh terjatev, se izroči imetniku pri
znanice, istočasno pa se zahteva povračilo priznanice. 

(») Zneski, ki odpadejo na priznanico in varant, se 
deponirajo pri pristojnem sodišču, če jih imetniki ne 
dvignejo v roku treh mesecev, potem ko je potekel rok 
za plačilo varanta, odnosno shranitveni rok. 

7. Protest radi neplačila, pravica đo prodaje in regres 
imetnika varanta. 

§57. 
Če se varant ne odkupi pravočasno, mora imetnik 

varanta s protestom ugotoviti, da je predložil varant 
adresatu v plačilo in da se plačilo ni izvršilo; sicer 
izgubi pravico do regresa (§ 61., točka 4.). 

§58. 

(') Če se je dvignil protest radi neplačila, sme legi
timirani imetnik varanta zahtevati, da proda javno 
skladišče brez sodnega postopanja ali drugih formal
nosti zastavljeno blago. Prodaja blaga se vrši po dolo
čilih § 37. 

(J) To pravico ima vsak indosant varanta, kadar ga 
je pridobil z odkupom... ; . • . 

" . § ' 5 9 , . " " ' • ' • „ • ' 

(*) Imetnik varanta, 'ki ni popolnoma poplačan s 
prodajo blaga, ima glede neporavnanega dela svoje ter
jatve pravico regresa proti predhodnim indoeàntcta 
varanta. 
. (s) Regresni zahtevki izgube svojo moč, če se pro

daja blaga ni zahtevala v roku 30 dni od dne, ko je 
bil dvignjen protest. , ,' 

8. Amortizacija skladiščnega lista. 

: § 6 0 . ,;•;; : ; ; 

(*) Za izgubljeni skladiščni list ali enega njegovih' 
delov se sme zahtevati pri pristojnem sodiŠoti amor
tizacija. - , '.-..:•.:• •;;•... s * 

(') O uvedenem amortizacijskem postopanju obvestj 
sodišče tudi javno skladišče, ki mora zabeležiti odrejeno 
postopanje v skladiščno knjigo. 

(') Amortizacijski rok za skladiščni list ali zft pri
znanico sâmo se računa, če ni potekel.shranitveni rbk, 
od prvega dne, ko ta rok poteče. ( ••'•'•. 

(*) Če se prosi za amortizacijo nerazdeljenega skla
diščnega lista ali samo priznanice, sme dovoliti sodišče 
že po uvedbi amortizacijskega postopanja, da se dvigne 
blago iz skladišča, preden izreče svojo končno odločbo 
o amortizaciji. Kdor prosi za amortizacijo, mora dati 
v tem primeru popolno zavarovanje za plačilo terjatev 
morebitnih upnikov. Ko. je amortizacija pravočasno izre
čena, sme oni, v čigar korist je bila izrečena, zahtevati, 
da mu izda javno skladišče na njegove stroške novo 
priznanico, odnosno oba dela skladiščnega lista. 

(B) Če se prosi samo za amortizacijo varanta, ki je 
bil indosiran po § 43., sme sodišče že po uvedbi posto
panja in preden izreče končno odločbo o amortizaciji, 
pooblastiti osebo, ki prosi za amortizacijo, da izterja 
znesek s pripadki, ki je zavarovan z zastavno pravico, 
odnosno da ukrene vse, kar je po tem zakonu potrebno 
za zavarovanje njenih pravic in za plačilo njenih terjatev. 
To pooblastilo sme izdati sodišče samo takrat, ' kadar 
prosilec popolnoma zavaruje morebitne terjatve tretjih 
oseb. 

9. Določbe meničnega zakona, ki veljajo za skladiščne 
"liste. ••'! ' ' - " ' . 

• ' ' : ' • • § e i . . ; •• ; • ; . , , 

Kolikor ni s tem zakonom določeno kaj drugega, 
veljajo za presojanje pravnih razmerij, fei so združena 
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s ekladiSčnim listom ali énim njegovih delov, ; analogno 
nastopne določbe meničnega zakona z dne 29. novembra 
1928.: 

1. za zapisovanje zneska na.skladiščnem listu — do 
fcrtSbe'§ 6.; če je 'znesek'ina .vsakem od'òbeH'delov skla
diščnega lista različno naveden, so listine nične;"' 

2. za veljavnost podpisa in o pooblastilu' za podpi
sovanje ekladiSčnfega Usta, kakor tudi o neupravičenem 
podpLsovaniu varanta — določbe § 7. in § 8. 

• •'&' O1 obliki indoeamenta, o legitimaciji in preizkuše-
vanju légitimaoijé/ kakor tudi o obveznosti imetnika 
skladiščnega lieta in vsakega njegovih delov do povra
čila -^ določbe § 10., odst. 3., § ll.i<§ 12;; §13'., § 14., 
§ 15., § 16.,:odet. 1., § 17., § Jfe- in § Ä ievzemši do
ločbe, M. se nanašajo .na trasata, akceptanta: in^akcept; 

4. ste varant — določbe § 34. do §-36.,'odospel0fti — 
določbe § 87., ódst. 1. in 2., o protestu tudi določbe § 44. 
z omejitvijo, da mora obvestiti imetnik varanta samo 
svojega iridoeahta v teku štirih delovnih dni in da se v 
primeru, ko je bilo prodano« blago, ker je bil dvignjeu 
protest, računa ta rok od dne, ko je bila izvršena pro
daja blaga* dolpčbe,§45.sdq § 49.,,§ 52,,.odsJ. l . , ,# §j 53-
o regTéWtadi пер1Ша/dblbSbe § 64/V intervenciji 
zaradi plačila, kakor tudi določbe § 58., § 60. do § 62. 
o delnem plačilu s to razliko, da ne veljajo predpisi, ki 
se nanašajo na trasata, akcept in aval; 

ó. za ponarejeni ali prpdrugačeni skladiščni list, 
kakor tudi za-njegove dele —:določbei§;68: in § 69.; 

6. za protest yaranta —• določbe § 70. do § 77,,o pro
testu; s to razliko, da predpiše.gled« vodenja protestnega 
registra potrebne predpise minister pravde, e ;uredbo 
in da stopi v § 77., odstv 1.;, na-.m$gto trasata javno skla
dišče ali adresat varan»;' ; ' * 

ЂI <fc< fsaatfranjft *egresnib> «afctevkp v- zdpèj* tadoçant a 
varanta — določbe § 78., Wst, 2,Дп, 3 r h s to razliko, da 
začenja teči dob* ! zastarala pròti imetniku varanta s 
prvim dnem po izvršeni prodaji blaga, če je bilo pro
dano, ker je bil dvignjen 'protest, nadalje odredbe § 79. 
do § 84.; ,. {••,. •••• 

8. za amortizaoijo-skladiščnega lista ali.enega od 
obeh njegovih delov določbe §§;90., 92- in 98.'; 
1 9. glede nasprotja med zakoni,'občih'odredb; Kakor 
tudi prehodnih odredb — predpisi §94. dò §96., § 97: 
do §102. io § 108. do §p 112: ,; ' ;;: ; ; 

.'••:1;-;" /'•:":..:-: v. POGLAVJE. ;/;•'', .Г^ '•";,..','• 
" '" " ; Posebni predpisi o zadfu2nih: skladiščih. 

• § 8 2 . ;'''••; 1"':/} '•';""••: '•':;'; 

'••'-'•"••'(V)- Zadružnim zvezam in poljedelskim pridobitnim 
zadrugam, ki so osnovan» po zadružnem zakonu in ki 
ustanove zadružna skladišča, .namenjena, ,za yakladišče-
nje žita ' ïn ostalih poljedelskih pridelkov se dovoli iz
dajati za shranjeno blago zadružne skladiščne,li§te.( , 

(*) Zadružna skladišča smejo, izvžemši primere, na
vedene v § 30., § 82., § 37. it» § 58., prodajati na račun 
svojih članov blago, ki eo ga utročihk v .shranitev,, 

(*) Od nečlanov smejo z a d r u g skladišča^prejemati 
blago v shranitev samo toliko, kolikor so zadruge v to 
pooblaščene i tadruïnimi eakònoia. 

§68. •" 
I f ' :•!••' 

f>) Dovoljenje »a ustanavljanje adrežoihi, sHadišo 
pjo tem zakonu^ ki jih ustanavljajo zadruge, kdaja ban 

po zaslišanju glavnih poljedelskih ustanov banovine, v 
območju uprave mesta Beograda pa minister za trgo
vino in industrijo. Ustanavljanje zadružnih skladišč, ki 
jih oenavljajo zadružne zveze poljedelskih próizvodni-
kov, dovoljuje minister za trgovino in industrijo v spo
razumu; z ministrom za poljedelstvo. Glede vlaganja pro
šenj i za'Ustanavljanje zadružnih skladišč veljajo pred
pisi odstavka 1. do 4., § 6. 

(2) Dovoljenje seizdaje .negiere na obstoječa javna 
skladišča. 

(s) Zadružnem,skladiščem sé, .Binejo. priznati tudi 
pravice, navedene v IL poglavju tega zakona. Poleg tega 
uživajo zadružna skladišča ; tudi vse ostale ugodnosti, ki 
veljajo za., zadruge po zadružnem ali kateremkoli drugem 
zakonu. ' : ' ',,' /' \'\ •.:',...','•.•• 

'•••r,.:>... .',-..'..;.;". :§ 64. 

,' ,!(*). ^a&fužna skladišča so podvržena v svojem de
lovanju in .'poslovanju predpisom III. poglavja, tega za
kona. Po8lóvq<ije, ki jih postavi iyeza ali zadruga, mo
rajo u,str.ežau. pogojem § 4. tega zakona. 

(i)4 Za zadružna'skladišča niso obvezni predpisi o 
razsodišču, določeni v p 19.. odst. 3., točki 7. . . . . 

, (8) K^iikor' niso s tem.zakonom določeni posebni 
predpisi, veljajo tudi za zadružna skladišča določbe trgo
vinskega zakonika. . , .-

.. /.Zadružni.skladiščni listi, ki jih izdajo zadružna skla
dišča za shranjeno,blago,;se izdajajo po predpisih IV, рсн 
glavja tega zakona z enakim pravnim učiukom, kakor 
jè predviden za javna skladišča. 

i VI. POGLAVJE. ' 

. Nadzorstvo nad skladišči iti kazenski predpisi. 
- . • : ! • = • . : • • . , , - . : , g « J . .:,•••: - . 

(*) Nadzorstvo nad javnimi skladišči in nad poslova
njem zadružnih skladišč vrši ban, na ozemlju uprave me
sta Beograda pa' 'minister za trgovino in industrijo. 

(*)'. Nadzorstvena oblast sme v vsaki dobi odrediti 
revizijo' javnega skladišča in njegovega poslovanja. V 
tèm primeru'imajò delegatjé nadzorstvene oblasti,pra
vico zahtevati, dà; prisostvujejo organi podjetja pregledu 
in da dajo resnična pojasnila. Natančnejše predpise o 
izvrševanju nadzorstva predpiše minister za trgovino in 
industrijo v sporazumu s- prizadetimi ministri. 

-,:.:!,.: : . ; . . . ... i ,§67; <= ' ;' 

,,.-.'('*), Javna skladišča, odnosno zadružna skladisca , .ki 
postopajo v nasprotju s predpisi tega ;zakona, kakor, tudi 
s predpisi, izdanimi na podstavi tega zakona, nadalje 
pravilnika jbv tariie .skladiščnih.' pristojbin, se kaznujejo z 
denarno kaznijo £©,б0.00р. Din» , . ,';,, 

(2) Oblastvo, ki je izdalo dovoljenje za uetanovitev 
skladišča^ odvzame to dovoljenje-, če so javno skladišče 
pregreši .toper, predpise §18.. tega zakona., Dovoljenje 
sme odvzeti tudi takrat, kadar se podjetje javnih skla
dišč, zveza ali zadruga. ponovno kaznujejo radi težkih 
pregreškov proti temu zakonu. V primeru težkega pre-
greška proti temu* zakonu ali v primeru ugotovljenih 
zlorab sme oblafltvo, ki je izdalo dovoljenje, odvzeti pO-
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edine ali vse pravice, ki so bile dovoljene po predpisih 
II. poglavja tega zakona. 

(s) Denarne kazni izreka nadzorstveno oblastvo. 
(4) Vplačane denarne kazni gredo v korist sklada 

banske uprave za podpiranje strokovnih šol, v območju 
uprave mesta Beograda pa v korist sklada ministrstva za 
trgovino in industrijo za podpiranje strokovnih šol. 

VII. POGLAVJE. 

Predhodne in sklepne odredbe. 

§68. 

(') Jtvna skladišča, ustanovljena po dosedanjih za
konih, morajo prilagoditi svoje pravilnike temu zakonu 
ter jih predložiti tekom štirih mesecev od dne, ko stopi ta 
zakon v veljavo, v odobritev ministru za trgovino in in
dustrijo. Ce tega ne učinijo ali če ne popravijo v dolo
čenem roku pravilnikov po navodilih ministra za trgo
vino in industrijo, izgubijo svojstvo javnih skladišč in ne 
smejo več izdajati skladiščnih listov niti po tem niti po 
dosedanjh zakonih. 

(2) Za skladiščne liste, izdane do dne, ko stopi ta 
zakon v veljavo, veljajo predpisi dosedanjih zakonov. 
Prav tako se presojajo po dosedanjih zakonih oblika in 
učinek indosiranja, ki je bilo izvršeno po uveljavitvi 
tega zakona na takih skladiščnih listih ali na vsakem od 
njegovih delov, kakor tudi dejanja, ki so potrebna za 
ohranitev in uveljavljenje pravic, izvirajočih iz skla
diščnega lista ali vsakega od njegovih delov. 

§69. 
(^Dokler se ne izda enoten obrtni in trgovinski za

kon, omenjen v § 2., v § 17. in v § 64., veljajo za javna 
skladišča predpiši obrtnega in trgovinskega zakona, ki 
sta v veljavi v območju njih sedeža. 

(*) Prav tâko se uporabljajo tudi za razlastitev pred-' 
pisi območja, kjer se ustanovi javno skladišče. 

§70. 
Zadružna skladišča, ustanovljena po § 41. zakona o 

pospeševanju poljedelstva z dne 6. septembra 1929., ni
majo značaja zadružnih skladišč v zmislu tega zakona in 
ne morejo izdajati skladiščnih listov po tem zakonu. Ce 
hočejo ta skladišča pridobiti tak značaj, se morajo pri
lagoditi predpisom tega zakonu. 

' §71. 
(») Ko stopi ta zakon v veljavo, izgube veljavo na

stopni zakoni in zakonski predpisi o javnih skladiščih: 
1. zakon z dne 28. aprila., L. D. Z. št. 64, o ustanav

ljanju in obratovanju javnih skladišč in o skladiščnih 
listih* ki so jih izdala; 

2. določbe šestega naslova o poslovanju javnih skla
dišč (§ 434. do § 452.) zakonskega člena XXXVII. skup
nega hrvatsko-ogrskega sabora iz leta 1875. o trgovin
skem zakonu; 

3. vse odredbe in predpisi, ki so bili izdani o javnih 
skladiščih v zvezi z zgoraj omenjenimi zakoni. 

(2) Predpisi drugih zakonov, uredb in odredb izgu
be svojo veljavo, kolikor so v nasprotju s predpisi tega 
zakona. 

.(') Kolikor se kakšen zakon, uredba ali odredba 
sklicujejo na predpise zakona o javnih- skladiščih^ od

nosno o poslovanju javnih skladišč, je umeti predpise 
tega zakona. 

§72. 
Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč 30 dni 

potem, ko se objavi v >Službenih novinah«. 
Bled, dne 23. avgusta 1930. 

• '•.••' Aleksander s. r. 
Minister 

za trgovino in industrijo: 

Videl . 
in pritisnil državni pečat, 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: . 
Dr. M. Srškić s. T . 

Juraj Demetrović s. r. 
Predsednik 

ministrskega sveta, 
: minister 

za notranje posle, 
častni adjutant 
Nj. Vel. kralja, 

divizijski general 
Peter Živkovie s. r. 

Uredbe opednje vlade. 

246. 
St. 25.729. 

Na podstavi §§ 127. in 185. zakona o "gozdih z dne 
21. decembra 1929. ter v soglasju z ministrom za no
tranje posle, dobljenim z odločbo štev. 41.712/1930., pred
pisujem ta-le 

Pravilnik 
u ureditvi gozdarske službe pri občih 

upravnih óbjastvih.* 
•L O b č a d o l o č i l a . . 

Člen 1. 
V zmislu § 127. zakona o gozdih izvršuje gozdarsko 

policijo in nadzorstvo minister za gozde in rudnike po 
občih upravnih oblastvin. 

Da bi obča upravna oblastva mogla vršiti svojo dolž
nost glede izvedbe določil zakona o banski upravi z dne 
7. novembra 1,929., zakona o nazivu in razdelitvi kra
ljevine na upravna področja z dne 3. oktobra 1929. in 
zakona o notranji uprayi'?ž dne 19. junija 1929. z, izpre-
mambami in dopolnitvami z dne 9. oktobra Ì929., kakor 
tudi določil, pravilnikov in naredb, ki se osnujejo na 
teh zakonih, se jim dodeljuje gozdarsko_strokoyno osebje. 

• ' Č l e n 2 . •• '-••'• '-• 

Glede strokovnega gozdarskega osebja, dodeljene
ga občim upravnim oblàstyom, veljajo predpisi člena 28. 
zakona o notranji upravi. , 

'. .; Člen 3. ; 
V strokovnem oziru mora gozdarsko strokovno /Oseb

je pri občih üpfavnm öMastvih; 
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

8. oktobra 1930., št: 230/LXXX/492. — Zakon o gozdih 
glej >Uradni list« z dne 28. februarja 1930., št. 162/35. 
V slovenskem prevodu so se upoštevali vsi popravki, 
objavljeni v >Službenih •novinah« z dne 20. oktobra 1930^ 
St. 240/LXXXIV/Ö14, : > v . - . ' •• '•••.•• --; -: "^ 
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1. s svojimi strokovnimi sveti in predlogi podpirati 
upravna oblastva pri izvrševanju gozdno-policijskega 
nadzorstva nad gozdi in uporabi zakonov in predpisov, 
kolikor se tičejo gozdarstva, neprestano motriti gozdno 
gospodarstvo in razmere ter prijavljati opažene nedostat
ke in staviti predloge za njihovo odstranitev; 

i 2. pospeševati gozdarstvo s poučevanjem in nava
janjem posestnikov gozdov, katerim bi bili ti pouki in 
navodila potrebna ali bi sami prosili zanje, ter po lastni 
pobudi predlagati načine in sredstva za pospeševanje 
gozdnega gospodarstva; • 

3., zvrševati vse dolžnosti* ki so v zvezi z gozdnim 
gospodarstvom in jih predpisujejo drugi zakoni, in na
redbe. (N. pr. o ureditvi hudournikov, o lovu, o koma
saciji itd,); •>.; :-.'.: > 

4. po pooblaščen ju občih upravnih oblastev oprav
ljati komisijske oglede glede predmetov, ki spadajo v 
gozdno stroko. 

Člen 4. 

Kot nosilec oblasti se sme strokovni referent poja
viti samo, kadar je od svojega starešine za to poobla
ščen, brez pooblastila, pa samo tedaj, ako-je treba, da 
se prepreči neposredna nevarnost. O tem mora takoj 
obvestiti svojega starešino. 

Gozdarsko strokovno osebje se ne sme uporabljati 
za posle in razprave, ki se ne nanašajo nä gozdarstvo 
in lov, a že celo ne, da bi vodilo take razprave in iz
rekalo razsodbe v, gozdno-policijskih, lovno-policijskih in 
gozdrio-kazenskih poslih. 

Pri takih razpravah more to osebje sodelovati samo 
tako, da daje po potrebi svoje strokovno mnenje, da 
preizkuša odškodninske zneske in da izvrši eventualno 
potrebne strokovne oglede (glej člen 28., odstavek 3. in 
člen 29., odstavek prvi, zakona o notranji upravi). 

člen 5. 

Preden izdajo ' obča upravna oblastva , odločbo v 
gozdnih ali lovskih'zadevah, morajo v vsakem primeru 
pribaviti mnenje svojih gozdarskih strokovnjakov. 

Člen 6. 

Za opravljanje poslov gozdarske stroke pri banskih 
upravah se postavlja v odseku za gozdarstvo potrebno 
gozdarsko osebje. . 

Za opravljanje poslov gozdarske stroke pri sreskih 
načelštvih se postavi gozdarski referent s potrebnim 
pomožnim strokovnim osebjem. 

•' Mëd gozdarsko-tehniško pomožno osebje, ki se sme 
po potrebi dodeliti ria delo pristojnim oblastvöm • obče 
uprave, se vštevajo: 

Podgozdarji, nadlogarji in izjemoma logarji. (Glej 
III. poglavje:) ; ' 

Člen 7. 
Po posebnih razmerah se smejo posamezni gozdar

ski referenti postaviti tudi z a d v a a l i v e ö s r e z o v - S e d e ž 

in področje gozdarskega referenta določi minister za 
notranje 'posle v sporazumu z ministrom ža gozde in 
rudnïkèl ' '"' ' '• ' • ' • ' • ' * -
' 'Gozdarski referenti, katerih službeno področje se 

razteza v dva ali več političnih srezov, so podrejeni, 
dokler ; vrSijó' službo, v službenem oziru ereskemu na
čelniku tistega sreza, v čigar področju vršijo službo, 
drugače pâ вгевкенш načelniku, na čigar področju Jim 

je določen sedež. (Glej člen 49. zakona o notranji upra
vi.) Disciplinski postopek izvede poslednji. 

Sedež in področje gozdarsko-tehniškega pomožnega 
osebja določa ban na predlog gozdarskega odseka. 

Člen.8; 
Gozdarsko osebje pri občih upravnih oblastvih ime

nuje v zmislu zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih z dne 31.. julija 1923. na položaje 
v glavnih skupinah kralj, ostalo do vžtete druge skupine 
III. , kategorije ter gozdarsko-tehniškega. pomožnega 
osebja, ki ga imenuje, premešča in upokojuje ban y 
zmislu § 35. zakona o banski upravi. 

Člen 9, , 
Gozdarski referenti pri občih Upravnih - oblastvih 

morejo biti samo gozdarski strokovnjaki s popolno fakul
tetno izobrazbo ali njej enako Visokošolsko izobrazbo 
in predpisanim izpitom za samostalno upravljanje gozd
nega gospodarstva. 

Za gospodarsko-Jehniško pomožno osebje; se zahteva, 
da je Opravilo predpisani izpit za to službo,' dà je zdïavo 
in za gozdno službo sposobno, da-je odslužilo svoj rok 
v vojski in da je neomadeževano. ' 

Nadlogarji morajo imeti razen tega tudi najmanj 
10 let; efektivne gozdarske pomožne službe. 

; Člen 10. \ \ 
Gozdarskemu strokovnemu in pomožnemu osebju 

pri občih upravnih oblastvih pripadajo za službena po
tovanja potni Btrdški po predpisih, ki veljajo tudi za 
ostale uslužbence iz resora notranje uprave (Uredba o 
povračilu potnih in selitvenih stroškov civilnih državnih 
uradnikov in uslužbencev D. Ћ. štev. 150.000/1928., ozi
roma 13,400/1930.). 

V zmislu člena 106. zakona o n. u. more minister 
za gozde in rudnike v sporazumu'z ministrom ža no
tranje posle določiti poprečnine za dnevnice in potne 
stroške za opravljanje rednih službenih potovanj. Potne 
poprečnine se izplačujejo mesečno naprej obenem z 
ostalimi prejemki. 

Za oglede in-komisije, ako se vrše po specialnih 
naredbah občega upravnega oblastva, pripada'gozdar
skemu strokovnemu in pomožnemu osebju povračilo za 
potne stroške po predpisih, ki veljajo tmii .za ostale 
uslužbence iz resora notranje upraye na podlagi predpi
su primerno sestavljenih potnih računov. 

• Potni/ stroški padajo na breme strank, ako se je 
potovanje izvršilo na njihovo zahfevânje ali ako to pred
pisujejo posamezna določila zakona in naredb. 

"Vsakega pol leta je treba sestaviti izkaz o potova
n j i h gozdarskega osebja pri občih upravnih • oblastvih, 

ki se niso opravila na račun rednega potnega kredita, 
in ga predložiti. ministrstvu za gozde in rudnike Da 
vpogled. •• , 

V tem izkazu je treba navesti namen, potovanja^ na 
čigav rjačun se je potovanje izvršuo,.nadalje kdo je pot
ni račun preizkusil,; ter končno označiti znesek zaraču-
njenih in izplačanih stroškov. (Semkaj spadajo tudi po
tovanja ri.; pr. v breme kredita za pogozdovanje itd.) 

Gozdarsko .osebje pri občih upravnih oblastvih rnore 
opravljati j>riy.atne posle (uprava privatnih ali. samo-
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npravnih gozđov, vodstvo manjših gozdno-industrijskih 
podjetij, izdelava obsežnih elaboratov itd.) v zmielu za
kona o gozdih § 181. samo z dovoljenjem ministrstva 
za gozde in rudnike na banov predlog. 

Vse zgoraj naveden posle sme omenjeno osebje 
opravljati samo v tem primeru, ako niso v nasprotju z 
njegovo službo in ako bi se s tem ne zanemarjale lastne 
službene dolžnosti, kar morajo upoštevati njihovi ne
posredni starešine. 

Člen 12. 
Ako se o priliki razprav o prestopkih, kaznivih po 

zakonu o.gozdih, ustanovi, da je potrebno storjeno škodo 
na licu mesta oceniti ali opravljeno ocenitev preizkusiti, 
morajo obča upravna oblastva v ta namen uporabiti 
gozdarsko osebje, nameščeno pri teh oblastvih. 

Privatni strokovnjak sme prisostovati strokovnim 
ogledom poleg uradnih gozdarskih strokovnjakov samo 
na zahtevan je in stroške stranke kot njen strokovni 
svetovalec. 

dea 13. 
Gozdarsko osebje pri občih upravnih oblastvih ima 

pravico nositi strelno orožje, gozdarsko tehniško pomož
no osebje pa mora seboj nositi tako orožje. 

Eno in drugo osebje mora v zmislu člena 16. zakona 
o imetju ш nošenju orožja z dne 14. junija 1928. nositi 
s seboj listine pristojnega oblastva o pravici, da sme 
imeti in nositi orožje, ki se pri njem najde. 

Vrsta orožja, ki ga imajo zgoraj navedeni pravico, 
oziroma dolžnost nositi, se odobri s posebnim pravilni
kom. Dotlej, da-se izda ta pravilnik, nosi omenjeno oseb
je orožje, ki je büo v posameznih pokrajinah tudi do-
sedaj udomačeno. 

Člen 14. 
Celokupno gozdarsko osebje občih upravnih oblastev 

stoji pod vrhovnim nadzorstvom ministra za gozde in 
rudnike, kateremu pripada pravica kontrolirati delo te
ga osebja po potrebi po svojih odposlancih. 

I I . P o s e b n a d o l o č i l a . 

I. • 
/Odsek za gozdarstvo pri banski upravi. 

Člen 15. 
. . • •. . » ' 

V delokrog odseka za gozdarstvo spada«: 
1. sodelovanje pri osebnih in stvarnih poslih gozdar

skega osebja pri občih upravnih oblastvih kakor tudi pri 
imovinskih občinah, razen kazenskih ' predmetov ome
njenega osebja; 

2. nadzorstvo nad logarskimi šolami in tečaji, kakor 
tudi izpiti za gozdarsko tehniško pomožno in lovsko nad- , 
zorno službo; 

3. gozdarsko-tehniška služba, gozdno redarstvo, 
gozdno gospodarstvo in organizacija gozdarske službe; 

4. odobravanje gozdnih gospodarskih načrtov (go
spodarskih osnov, programov in inventariziranja) za ne-
državne gozde, ki morajo po zakonu ö gozdih imeti go
spodarski načrt (velika privatna gozdna posestva, gozdi 
zemljiških skupin, plemen, občin, vasi, meet, fondov, 
cerkvenih veledostojanstvenikov, verskih zakladov, sa
mostanov, cerkev, vakufov, zaščitni gozdi, kakor tudi 
tisti, ki so obremenjeni s služnostim!, gozdi delniških 
družb in sličnih korporacij), kakor tudi za gozde, imovin
skih о о & ц " 

5. nadzorstvo nad strokovno upravo in gozdnim go
spodarjenjem v vseh gozdih vobče, posebno pa .v gozdih, 
ki so pod posebnim.javnim nadzorstvom (zaščitni, za
kladni, župni, župnijski, samostanski gozdi, gozdi,' obre*-
menjeni s služnostjo paše in drvaf jenja, gozdi rudarskih 
podjetij in sliBni); • •• J ; •••..•- ,-.' 

6. nadzorstvo nad redno gozdno upravo in gospodar
jenjem v samoupravnih gozdih (banovin, zemljiških sku
pin, občin, vasi, plemen, mest in sličnih korporacija kon
troliranje ocen za prodajo določenih gozdov' omenjenih 
samouprav, odobravanje prodaje lesa v njih, določevanje 
njihovega rednega in izrednega gozdnega dohodka; 

7. nadzorstvo nad službo in gospodarjenjem ž imo
vinskimi občinami po navodilu »C< zakona iod Ì 1 . juli
ja 1881. o imovinskih občinah; kontrola nad računovod
skimi in blagajniškimi posli-direkcij gozdov imovinskih 
o b č i n ) ; • • • • • ' • • • • • ; • ' •••'•••• • " • •''• •'••'•' 

8. izvajanje zakona o gozdih razen predmetov'prav
ne narave, za katere dajfe odsek strokovna mnenja; 

9. nadzorstvo nad delom podrejenih direkcij držav
nih gozdov po zakohu o gozdih v'mejah, ki jih!''določi 
minister .za"gozde in rudnike, zlasti pa. y s m e r d a l i se 
pravilno dajejo služnosti zato upravičenim'uživalcem v 
državnih gozdih, obremenjenih s služnostimi ' (gràdDeiii 
les, drva, paša itd.), nadalje ali se daje leV agratriiin in
teresentom in dobrovoljcem v žmfšlu obstoječihi predpi
sov zanje; odobravanje prodaje ' lesa iz rednih seŽenj y 
državnih gozdih po gospodarskem načrtu z, javnimi lici
tacijami v vrednosti 'гбО.ООО--̂ - p i n ".(izvzemSt"režijsko 
poslovanje), kakor tudi dovoljevanje brezplačnega lesa, 
kolikor ni pristojna direkcija gozdov; : ' /,'.' . , 

10. izdelava službenih strokovnih nkredtì in ' tehnï-
ških poslovnih navodil za ,vs'e^ nedržavne gp;zde;,, ; . 

11. vzdrževanje medsebojnih zvez ', z odseki za go
zdarstvo drugih banovin zaradi enakomernega delà; 

12. pogozdovanje in izboljšave z.lesom obraslih paš
nikov, gozdnih pašnikov in planin; 

13. pogozdovanje kraškega sveta,,, ; golicav,, ;syiža in 
vseh nepogozdenih gozdnih površin, kakor, tuifli skrb,, da 
se v zmislu § 104. zakona o gozdih, vsakoletne vzgojne 
osnove pravočasno predložijo banu na odobrenje; 

14. nagrada pa pogozdovanje kraškega sveta in go
licav; ' 

15. nadzorstvo nad upravljanjem drevesnic za po
gozdovanje obče uprave, ki se vzdržujejo iz državnih ali 
banovinskih sredstev, in razdelitev sadik iz njih, brigaje 
se, da se v prvi vrsti zadosti prijavljenim potrebam ob
čih upravnih oblastev ter da se siromašnim občinam,in 
malim posestnikom gozdov. razdelijo sadike brezplačno, 

Proverava in predlaga na odobrenja proračuna dre
vesnic občih; upravnih oblastev in cenike, za prodaja 
proizvajanih sadik; 

, 16. dovoljevanje odstopanja od predpisanih, gospo
darskih načrtov za omenjene nedržavne gozde i e r evi* 
denca, o izdanih dovoljenjih. , 

17. skrb, da se za vse gozde sestavijo gospodarske 
osnove (programi):v zmislu §§59ЛоТ4. zakona o gozdih; 

18. odobrenje cenikov za gozdne proizvode in škode; 
19. evidenca o ižkpriščanju gozdov, po kategorija^ 

lastništev in opazovanje gibanja cen gozdnih proizvodov; 
20. podajanje mnenj glede postavljanja novih žag v 

zmislu § 88. zakona o gozdih; .,., 
21. nadzorstvo nad delom sodišč po zakonu o ome« 

jevanju gozdov v Srbiji in Crni gori, kakor tudi predla* 
gjttje oseb za p r ad°^d n ik<> јд člane t e b aodišai; 
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22. podajanje strokovnih • mnenj in stavljanje pred
logov: 

a) o delitvi privatnih gozdov in gozdnih zemljišč do 
500 ha; 

b) o individualni delitvi gozda in z drevjem obra
slih pašnikov samoupravnih teles, kakor tudi gozdov, ki 
so pod posebnim javnim nadzorstvom (glej točko 5. in 6.); 

c) o delitvi samoupravnih gozdov o priliki cepljenja; 
č) o vseh predmetih gozdarstva in lovstva, posebno 

pa o gozdno-redarstvenih in lovsko-redarstvenih prekr
ških; 

23. sodelovanje s pristojnimi oblastvi za agrarno re
formo in za agrarne operacije v banovinah, v katerih 
so ta pristojna oblastva; 

24. opravljanje poslov po zakonu o ureditvi hudo
urnikov, kolikor niso pristojna podrejena oblastva, in 
reševanje pritožb proti odločbam teh oblaštev; 

25. izvedba zakona o lovu razen. predmetov pravne 
narave, za katere daje odsek strokovna mnenja; 

26. pospeševanje racionalne vzgoje divjačine; 
27. dajanje dovoljenj glede izvoza žive divjačine; 
28. nagrajanje oseb, ki uničujejo roparsko zverjad; 
29. gozdna in lovska statistika po priloženih obraz

cih ^lej letno poročilo) in 
30. predlaganje v odobrenje projektov za vse vrste 

tehniških del kakor tudi kolavdacija izvršenih del, ko
likor ne presegajo 500.000 Din. 

Člen 16. 
Odsek za gozdarstvo mora skrbeti, da vsi lastniki 

gozdov namestijo in vzdržujejo samo tako strokovno 
osebje, M ustreza kvalifikacijam, predpisanim s pravil
nikom za posamezno banovino v zmislu § 133. zakona o, 
gozdih. 
••'• V nasprotnem primeru se mora postopati po § 134. 
omenjenega zakona. -' • < 

Istotako bo skrb odeeka za gozdarstvo nadzirati, da 
vodijo gozdna podjetja, ki eksploatiraju letno čez 30.000 
m8 trdega ali 50.000 m8 mehkega tehniškega lesa, popol
noma" kvalificirani gozdarski strokovnjaki (§ 77. zakona 
o gozdih). 

Člen 17. 
.., Odsek za gozdarstvo mora voditi naslednje zapisnike 

in'razvidnike po priloženih vzorcih: 
1. evidenco vseh spisov, ki so dospeli v III. oddelek 

banske uprave ter so dodeljeni v delo gozdarskemu od
seku; ( . . • 

2. popis vsega podrejenega gozdarskega in gozdar-
sko-tehniškega pomožnega osebja; ' 

3. popis gozdov v področju banovin po obrazcih, 
navedenih y prednjem členu točka 29; 

: 4, popis gozdov, razvrščen po erezih,. upravnih ob
činah in, kjer-je kataster, po katastrskih občinah, in 
sicer gozdov: 

a) državnih, 
b) imovinskih občin, 
c) urbarskih občin, ч 
8) mestnih in trških občin, 
d) upravnih občin* 
e) krajnih (vaških) občin, 
f) plemiških občin, . 

, g) privilegiranih občin, 
;• h) skupnih (solastniških), 

i) zakladnih. 
j) redov* samostanov,, benificrj, 

. k) cerkvenih, kapiteljskih, vakufskih, gozdnih za-
zdrug, privatnih skupin, bratovščin in sličnih korporacij, 

1) plemenskih, 
m) delniških družb, 
n) fidèjkomisov, 
o) gozdov, obremenjenih s služnostimi. 
5. popis gozdnih glavnic podrejenih imovinskih 

občin; 
6. popis gozdnih glavnic podrejenih zemljiških sku

pin in občin; 
7. kataster lovišč (predpiše se z zakonom o lovu) ; 
8. cenike za prodajo gozdnih proizvodov i 
9. gozdno-odškodninske cenike; 
10. geološko karto banovine; 
11. popis odobrenih in potrošenih kreditov v gozdne 

namene; 
12. popis vseh odobrenih gospodarskih osnov in pro

gramov, sestavljenih, za podrejene gozde; 
13. popis vzgojnih predlogov podrejenih privatnih 

gozdov, kolikor jih morajo njih posestniki predlagati po 
zakonu o gozdih ali po pravomoćnih odločbah • občin 
upravnih oblaštev; 

14. popis pogodb in pogodb o prodaji debel in lesa 
iz samoupravnih gozdov, nadalje iz državnih gozdov za 
kupnino od 50.000 do 260.000 Din; 

15. izkaz o oddaljenosti vasi in gozdnih srezov cele 
banovine; 

16. popis žag in evidenca o predelavi lesa; 
17. popis avtoriziranin gozdarskih inženerjev; 
18. zbirko normalij ; 
19. popis predmetov zgodovinske, znanstvene itd. 

vrednosti; 
20. inventar predmetov. 
21. inventar zgradb. 

Člen 18. 
Šef gozdarskega odseka pri banskih upravah mora 

s pomočjo dodeljenega gozdarskega osebja vsako leto 
prepotovati področje banovine, da. bi bil stalno informi
ran o resničnih gozdarskih razmerah v banovini. On se 
mora osebno prepričati o stvarni uporabi zakona ô goz-' 
dih in njegovih gozdno-poiicijskih predpisov, o službe
nem poslovanju gozdarskih referentov in pri sreskih 
načolstvib dodeljenega tehniškega pomožnega osebja. 

Nadzorna potovanja se morajo vršiti tako, da se ob
hodijo periodično vsa gozdna' področja banovine ter da 
se po možnosti vsako leto vsaj enkrat pregleda delo vsa
kega gozdarskega referenta in pri . sreskih načelstvih 
dodeljenih organov. 

Posebno je treba pregledati: 
1. V p i s a r n i : ч 

a) reševanje spisov in predlogov gozdarskega refe
renta sreskega načelstva o predmetih, ki se tičejo gozd
nega- gospodarstva, gozdnega redarstva in nadzorstva 
(kakor tudi lova» ureditve hudournikov, komasacij in 
slično; / . • . . ' . 

b) ali so sé prijave glede povzročenih gozdnih škod 
v gozdih, ki so pod upravo gozdarskega referenta, pra
vočasno predložile in razpravljale, ali so odškodnine 
pravilno obračunane, ali so sreska načelstva vpoštevala 
predlagane kazni in druge ukrepe, kakor tudi ali so po^ 
vračila gozdnih škod in stroški prisojeni, končno kako 
so se prisojena povračila in globe vplačale; 

c) kako je gozdarski referent izvajal lesosečne in 
vzgojne predloge za gozde, ki so pod posrednim nadzor« 
stvom banske uprave^ 
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8) ali in kako so podrejene zemljiške skupine in 
občine, ki so glede strokovne uprave in gozdnega gospo
darjenja pod posrednim nadzorstvom banske uprave, 
sestavile letne proračune z ozirom na potrebe gozdnega 
gospodarjenja in ali so zagotovljeni stroški za upravo, 
davek, čuvanje in pogozdovanje; • 

d) končno je treba pregledati vse izkaze in popise, 
ki jih mora vqditi gozdarski referent sreskega naČelstva, 
potem pa opravljeni pregled zabeležiti v izkaze in po
pise. 

2. na t e r e n u : 
a) ali se odobrena sečnja v vseh gozdih, posebno pa 

v samoupravnih gozdih in v gozdih, ki so pod posebnim 
javnim nadzorstvom, vrši v mejah odobrenja; 

b) ali se točno izvajajo po pristojnih oblastih odo
brene gospodarske osnove, programi in eksploatacijski 
načrti; 

c) ali se točno izvaja specialni način gospodarjenja 
z gozdi in pogozdovanja, ki je naložen lastnikom gozdov 
z odločbami pristojnih oblaste v; 

Č) da se gozdi ne krčijo brez dovoljenja in ne pre
tvarjajo v drugo vrsto kulture; 

d) da se gozdi in gozdna zemljišča, za katera se je 
izdalo dovoljenje krčenja, v določenem roku vnovič po 
gozdijp, ako se niso v določenem roku pretvorila v drugo 
vrsto kulture; ' ''•'•: 

«) da se odobrene sečine kakor tudi ostale gozdne 
površine, določene z vzgojnim predlogom ali predpisom 
§ 12. in 13. zakona o gozdih za pogozdovanje, v resnici 
tildi pogozdujejo; ' ; / ' " ' • ? • 

f) da se proseki, kakor tudi varnostni pas ob želez-, 
nicah vzdržuje trajno čist; 

g) da se točno izvajajo gozdno-policijski in gospo
darski ukrepi, določeni, da se odvrne škoda po požarih 
in mrčesu; 

. h ) da ne pasejo koz, kjer to ni dovoljeno, in v 
večjem številu, nego je to dovoljeno; 

i) da se n6 izvajajo Čiste sečnje (na golo) v zaščitnih 
gozdih ter v privatnih gozdih brez prijave; ; 

j) da se ne vrši paša in urjenje na gozdnih povr
šinah, ki so postavljene v zabrambo zaradi pogozdova
nja ali podmlajevanja, nadalje v' mladih gozdih, ki še 
niso toliko odrasli, da bi jim živina ne mogla škodovati, 
korično, da ne pasejo več živine, nego more gozd pre
nesti z ozirom na svoje stanište in predpise racional-: 

nega gospodarstva; '•''"• ' 
k) ali jè materialna ocenitev debel, ki so določena 

za prodajo ali zamenjavo v samoupravnih, gozdih, pra
vilna, kakor tudi, ali je ta ocenitev pravilna v državnih 
gozdih, kolikor odobrava licitacijo v zmislu § 50. zakona 
o gozdih ban; 

• l) ali ee v gozdih, ki so pod posebnim javnim nad
zorstvom v zmislu § 57. zakona o gozdih, vrši gospodar
stvo po načelu stroge trajnosti; 

m) ali se pravilno izvajajo lesosečni in vzgojni pred
logi, ki se predlagajo na odobrenje banu za gozde, na
vedene pod 1.), za kateré : ni sesta vi jena gospodarska 
osnova (§60. in.ßi. zakona d gozdih); V 

., n) ali, so za privatne gozde, večje od 300 ha, sestav
ljene gospodarske osnove in ali se pravilno izvajajo; 

o) ali se redno vodijo službene knjige gozdarsko-
tehniškega pomožnega osebja; ;,.; .,',. , 

p) ali se točno izvajajo vse izdane lovno policijake 
odredbe. • • : ' • • i c : . 

Člen 19. : •>'•'• 

Banska uprava izda na podlagi opazovanj gozdarskih 
strokovnjakov in predloženega poročila potrebne od
redbe, kako se odstranijo opaženi nedostatki. 

Člen 20. 
Gozdarsko osebje odseka za gozdarstvo vodi o iriuž-

benih potovanjih dnevnik po priloženem obrazcu. 

• • '• • C l e n *h-

Najkasneje koncem maja vsakega leta mora odsek -
za gozdarstvo predložiti ministrstvu za gozde in rud
nike letno poročilo, v katerem morajo biti opisane vse 
gozdarske.in lovne razmere v banovini. 

To poročilo mora biti sestavljeno na podlagi lastnih 
opazovanj, beležk in zapisnikov, kakor tudi na podlagi 
letnih poročil gozdarskih referentov pri sreskih nar 
čelstvih. 

Poročilo mora obsegati opis gozdnih odnoŠajev in 
razmer v banovini, važnejše upravne odredbej; izdano 
za saniranje takih nepovoljnih odnošajev, storjene ukre
pe za pospeševanje gozdarstva in podrobni opis lastnega, 
delovanja odseka za gozdarstvo. ' 

Podatki, izkazani v letnem poročilu, se morajo upo
rabiti za sestavo gozdne in lovne statistike. 

Izvleček iz letnih poročil se more objaviti v'stro-' 
kovnih listih. •'.•••• 

• • • • • • ' _ ' •' . . • • • • • • • / . I L - •' : . - - : V . y . : : • , ' • • • '.• • ' 1 

Gozdarski referenti pri sreskih načelstriti. 

Č l e n 2 2 . . '"';• 

Gpzdarski referent sreskega riaèeletva je poklican 
vršiti nadzorstvo nad izvajanjenï'zakona o gozdih, in za*-
koua o lovu, pospeševati gozdarstvo in pogozdovanje'ter 

: vodili vse izkaze in popise, ki se tičejo gozdarstva in 
love ter so potrebni občemu upravnemu oblastvu. ; 

Gozdarski referent sreskega.naČelstva mora dfi po« 
ziv sreskega načelnika podati, svoje strokovno mnenje o 
vseh predmetih, ki se tičejo gozdarstva in lova, kakor 
ima tudi pravico staviti iz lastne Iniciative v vseh poslih, 
ki se tičejo gozdarstva in--lova, obrazložene predloge 
sreskemu načelniku,1 ki jih mora raznftotrivati in izdati 
potrebne odredbe. ••.••'•••... > . 

0 Gozdarski referent -sreskega oačelstva etne v ami-; 

slu člena 28. zakona o notranji upravi izdati, v imenu 
sreskega načelstva odločbe, kadar je treba odvrniti ne
posredno nevarnost. O tem mora naknadno obvestiti 
sreskega načelnika; 

Za izvestne predmete strokovne narave more sreski 
načelnik pooblastiti gozdarskega' referenta, da se pojavi 
kot nosilec oblasti po določilu člena Ž4. zakona o notra* 
nji upravi. 

Člen 23. .... ; '..,;.^ 
Gozdarski referenti morajo izvrševati ' in upravljati 

posle za pogozdovanje zemljišč, kojih pogozdovanje more 
preprečiti nastajanje usadov in plazov, udiranje kame
nja, nastanek in širjenje vodnih) grap, škodljiv vpliv ve
trov in hudournikov, raznašanje svizia naglo odtekanje 
vode s strmih, kamenitih hribov in pobočij .ter'zasipa
vanje s kamenjem in prodom okolnih potov in kmetijskih 
zemljišč, kolikor niso v zmislu § 99. zakona o gozdih 
ustanovljene posebne sekcije za pogozdovanje in kolikor 
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niep^ROsirza-ppgpzđovanje ;y: zmislu zakona, o ureditvi 
hudpurjijikpv,^.Дпе.гО, .februarja 1930. podcijeni orga-j 
nom gozdnoriebmškejga, odseka za ureditev hudournikov-

Člen 24. ' ". V'!,;,. '.' 
Gozdarski referenti ' vodijo1 strokovno upravo ' in go

spodarjenje "t'• gozdi1,1 ki so J»od posebnim javnim nadzor-
stvomi kolikor bödöna tö pozvani in pooblaščeni po' 
ministru za gozde In tudnike, v katerem primeru ti go
zdarski referènti ne hiorejo vršiti funkcije organa nad
zornega oblastva nad gožđi, M so jim poverjeni1'v upra
vo; Nadzorno óblàstvO j èv tem primeru banska uprava. 

_.. : , ' Člen 25. 
1. Zemljiške; skupine .morejo tudi, ako je zakon o 

gozdih zatekel njihove, gozde v državni upravi, za upravo 
ш gospodarjenje z , njihovimi gozdi postaviti posebno 
kvalificirano gozdarsko osebje na podstavi : zakopa a 
gozdih, kakor tudi na, podstavi,zakona .o ureditvi zemr 
ljiških skupin od 25. IV. 1894. 
-:>i-:2. Tiste^-zemljiške skupine, ;ki se niso zatekle v dr

žavni: upravi yjsmislu: prednjega odstavka,, pa niso po
stavile : niti posebnega strokovnega osebja,. morejo v 
zmislu § 131. zakona P gozdih poveriti strokovno upravo 
in gospodarjenje' gozdarskim referentom občega uprav
nega , oblastva- prve stopnje po' predhodnem odobrenju 
ministra za gozde in rudnike. . 

3.. Tistim zemljiškim .skupinam, ki ne postavijo v 
zmislu omenjenega zakona o ureditvi zemljiških skupin 
ali v, zmislu.§ 18Д. zakona, o gozdih posebnega strokov
nega osebja, postavi na podlagi § 134. zakona p gozdih 
obče ; upravnp pblastvo prve stopnje gozdarskega refe
renta za strokovnega upravitelja na njihove stroške. 

Vi .primeru točke, 1) yr,.ši.;funkcije nadzornega organa 
gozdarski referent, ̂ v^pr^meru točke 2. in 3. banska 
Uprava,- :•. ... , ,';.'i, „;.;*..•' : . ;# 

•.. •. Za : gospodarjenje, in upravo bodo morale zemljiške 
skupine,,,prispevati :.tangento,..,..ki.;se določi, s posebno 
uredbo,; ^ • • 

Člen 26, 
Za pomožne organe se dodeljuje sreskemu načel-

etvus, oziroma > gozdarskemu,referentu po. potrebi gozdar
sko strokovno in gozdarsko, tehniško pomožno osebje. 

„Gozdarski pripravnik se sme uporabiti, za samostal
no uredovanje,samp,tedaj,;ako je opravil predpisani,dr,-, 
žavni strokovni izpit za gozdarsko tehniško in. admini
strativno ;elužbo. -, ... ;>-vi•> ; . 

..-,.,, | ,,,'••.,,';-.! -, Mi:., ' Č l e n 2 7 . , ; ' ! / . . • • ••:.,-,•..-.!. --t;.,.'i 

Gozdarski referent mora nadzirati, da se gospodar
jenje v gozdih, ki so pod posebnim javnim nadzorstvom, 
vrši po načelu stroge trajnosti in da so za te gozde ka
kor, tudi za privatne gpz$e sestavljene, in odobrene go
spodarske osnove, oziroma programi: 

,.: Nadalje. :mpr# paziti, dà.sé od odobrenih gospodar
skih osnov 'fh programov ne odstopa brez odobrenja 
tistega,, oblasta,/; Џ, ЈШ ,je odobrilo, (§ 65. zakona b 
gozdih.) ' ' ч •• . \ , . 

« Člen 28. 
' • ' • • " • : ' ' - . ' • " ' • ' ' 

Gpz,darski referent, mora sestavljati letne, lesosečne 
D „vzgojne predloge zâ, ,gozde, ki so pod njegovo. upravo, 

in јШ predlagati po sre&kem načelstvu. pristojni banski 
upravi, na vpogled';za gozdé,.za ka,tóre je, sestavljena 
gpspocfcrstya osnova; na,odpbrenjepa; za gozde,, za ka
tere1 ni gospodarske osnove ali gospodarskega načrta, 

Obenem mora paziti, da se taki vzgojni in lesosečnt 
predlogi predlagajo tudi za ostale gozde, ki so pod po
sebnim javnim nadzorstvom. (§ 60. in 61. zakona o 
g o z d i h ) . . . . . . . • : . " ••,.. . •, 

Člen 29. 
Gozdarski referent mora nadzirati, da se z gozdi, 

ki so obremenjeni s služnostimi. drvàTJenja ali paše, go
spodari po načelu stroge trajnosti na podstavi gospo
darskih osnov (gospodarskih načrtov) (§ 67. zakona p 
gozdih). ;; 

Člen 30. 
Gozdarski referent mora paziti, da se privatni gozdi 

ne sekajo na golo hrez prijave občemu upravnemu obla-. 
stvu prve stopnje, ako taka sečnja ni predvidena z odo
breno gospodarsko 'osnovo. (§ 75. zakona p gozdih.) 

: Člen 31. \ 
Gozdarski referent mora strogo bdeti nad t£m, da 

se občinski, vaški in plemenski gozdi ne delijo, privatni 
gozdi pa da se ne delijo brez dovoljenja oblastva (§106. 
zakona o gozdih). 

Člen 32. 
l Gozdarski referent mora o vsaki priliki poučevati 

podrejeno- gozdarsko tehniško pomožno osebje o njegovih 
službenih dolžnosti, tolmačiti mu zakon o gozdih in o 
lovu ter ga poučiti in uvajati v vse posle, ki se tičejo 
pogozdovanja, vzgoje gozdov, izdelave in izvoza gozdnih 
produktov, posebno pâ čuvanja gozdov in postopka s 
Škododelci in z zaplenjeninji gozdnimi proizvodi in 
orodjem. ' 

i Člen 33. 
Gozdarski referent mora o vsaki priliki skušati, po

speševati gozdarstvo v vsaki smeri, posebno pa vzgojo 
\ gpzdoV s predavanji, tolmačenjem raznih metod uspeš-
; nega gozdnega gospodarjenja, z dajanjem svetov privat-
• nim lastnikom gozdov o načinu pogozdovanja, izboru 
; vrste dreves, načinu preredčevanja, načinu izdelave, iz
voza in uspešnega vnovče van ja lesa iz njihovih gozdov. 

i. . ""'" '•';'' Včlen 34. ' •""'''' 
Gozdarski referent : upravlja gozdne drevesnice, ki 

jih vzdržuje ali podpira država ali banovina iz državnih 
ali banovinskih sredstev. To,so predvsem banovinske in 

; sreske gozdne drevesnice. 
Gozdarski referent daje pobude za osnovanje ob

činskih ali drugih gozdnih' drevesnic, kolikor je to po
trebno, in s strokovnim svetom podpira njihovo ppspe-

; sevanje;. . 
' Člen 35. 

i Gozdarski, referent mora za svoje področje voditi 
i iste izkaze, popise in zapisnike, ki so predpisani za 

odsek za gozdarstvo pri banski upravi. Razen teaa mora 
po priloženih obrazcih voditi. 

1. razvidnik p dovoljenjih za krčenje gpzdov; 
i - 2. razvidnik o odločbah za pogozdovanje; 

3, razvidnik o staïno zaščitnih gozdih; 
4, razyidnik o začasno zaščitnih gozdih; 
5, razvidnik p odločbah in zasilnih potih ; (potih, xi-

ža'h, žičarhah, gozdnih Železnicah, plavtjenju ш splav-
ljenju); '; 'V,',.', ' . V ' 

6, razvidnik o gozdih pod posebnim javnim nad-
: zorstvom; 

7, popis proglašenih hudourniških področij; , 
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8. register gozdnih požarov; 
9. razvidnih o gozdnih pregreških po zakonu o goz

dih in pregreških po zakonu o lovu; 
10. kataster o izločenih zemljiščih za pogozdovanje 

po § 92. zakona o gozdih; 
11. razvidnik o prijavljenih sečnjah in položenih 

varščinah za pogozdovanje; . 
12. popis gozdnih zadrug . in izvršenih delitev 

gozdov; 
13. kataster planin in planinskih pašnikov, kolikor 

jih ne vodijo pristojna oblastva agrarnih operacij; 
14. popis gozdnih žigov; in 
15. razvidnik zapriseženega gozdno-čuvajskega in 

lovskega osebja. 
Za točno in redno vodstvo gornjih razvidnikov, po

pisov in katastrov morajo sreska načelstva dostavljati 
polnoveljavne odločbe/ gozdarskemu referentu na vpo
gled in zabeležbo. 

-, ' • Č l e n 3 6 . 

Gozdarski referent je podrejen sreskemu načelniku, 
v čigar področju ima svoj sedež. 

Ako sedež gozdarskega referenta ni v tistem kraju, 
kjer je sedež sreskega načelstva, se morajo vsi službeni 
spisi pošiljati po pristojnem sreskem načelstvu, ki jih 
dostavlja gozdarskemu referentu v posebnem, omotu. 

Ako je službeno področje gozdarskega referenta v 
dveh ^ ali več srezih, se vodi to službeno dopisovanje v 
tem primeru po tistem sreskem načelstvu, y čigar pod
ročje je sedež gozdarskega referenta. Srésko načelstvo 
mora take spise dostaviti gozdarskemu referentu. 

člen 37. 

Gozdarski referent mora Čim češče obhoditi svoje 
službeno področje, kolikor je ta po razmerah potrebno 
in mogoče, tako, da je vedno informiran o vseh gozdnih 
odnošajih tega področja, «posebno pa, kako se izvajajo 
predpisi zakona o gozdih in gozdno-policijski ukrepi. 

; V izrednih in nevarnih primerih, kakor so gozdni 
požari, opustošenje gozda po ciklonih, mrčesu itd., mora 
gozdarski referent tudi brez posebnega haloga oditi v 
ogroženi gozd, odrediti vse potrebno za preprečenje 
nadaljne škode in o tem obvestiti sreskega načelnika. 

Člen 38. ' . - . . ' " 

O priliki rednega službenega potovanja in pregle
dovanja gozdov mora paziti posebno na to: 

1. da se gozdi brez dovoljenja državnega oblastva ne 
krčijo in né pretvarjajo v drugo vrsto kulture (§ 6. za
kona o gozdih) ; 

2. da se gozdno zemljišče, za katero je oblastvo iz
dalo dovoljenje krčenja in izprenlembé v drugo vrsto 
kulture, v resnici v določenem roku tudi izpremeni v 
drugo vrsto kulture ali da se ponovno pogozdi (§ 9. in 
13. zakona o gozdih); . 

3. da se gozdi tie pustošijo in da se sečišča najdalje 
v roku treh let (izjemoma 5 let) po opravljeni sečnji po
gozdé, nadalje, da se gozdne čistine, odrejene za po
gozdovanje, pogozdé, kadar pridejo na vrsto sečnje, ko
likor ni z gospodarskim načrtom določeno drugače; na
posled, da se tudi stara nepogozdena sečilča pogozdijo 
v roku 5 let (izjemoma 10 let; § 12. zakona o gozdih); 

4. da se pogozdé neobrasle površine absolutno gozd
nih tal; 

5. da se pogozdé požigi (požarišča); 

6. da se pogozdé tisti pašniki, za katere se ugotovi, 
da niso potrebni za drug gospodarski namen, kakor tudi 
za tiste planinske pašnike, pri katerih je tò nujno zaradi 
vzdrževanja potrebnega razmerja med gozdom in paš
niki (§ 13. zakona o gozdih); 

7. da se gozdi, ki ščitijo zemljišče pred udiranjem, 
spiranjem in plazovi ter so na strmih obronkih ali na 
bregovih vod ali na zemljišču, izpostavljenem, razpada
nju, .proglase, kolikor to ni že storjeno, za stalno za
ščitne, kakor tudi gozdi, ki ščitijo izvirke, ali hudour
niška področja, potem gozdi, ki preprečujejo, naglo od
tekanje vode, in naposled gozdi,,ki so na gornji meji 
vegetacije ali vobče na visokih planinskih legah (§ 16. 
zakona o gozdih); 

8. da se v zaščitnih gozdih ne seka na golo (§ 20. 
zakona o gozdih) in da se s temi gozdi postopa po pred
pisanem načinu gospodarjenja (§21; zakona o gozdih); 

9. da se sekajo gozdi tako, da s tem' ni ogrožen so
sednji gozd in da se zaščitni pas, kolikor je v ta namen 
potreben in odrejen; v resnici tudi vzdržuje (§ 28. za
kona o gozdih); 

10. ali so se v gozdu v nevarni meri pojavili, škod
ljiv mrčes ali razne bolezni in ali so lastniki ogroženih 
gozdov ukrenili vse potrebno za zatiranje mrčesa ali 
kužne bolezni (§29. zakona o gozdih); 

11. ali je ob industrijskih železniških progah puščen 
na obeh straneh pas varnosti v širini 4 m, računaje od 
tračnic, in ali se ta pas vzdržuje čist; ali imajo lokomo
tive dobre naprave za lovljenje isker (§ 40J • zakona o 
g o z d i h ) ; '•'••• 

12. ali so naprave za ureditev hudournikov v dobrem 
stanju; 

13. ali se občinske drevesnice vzdržujejo v redu. 
Gozdarski referent mora opraviti v drevesnici vse posle, 
ki so mu poverjeni v upravo, na račun rednih službenih 
potovanj; i 

14. gozdarski referent mora pregledati vse delo pod
rejenega gozdarsko-tehniškega pomožnega osebja/' Po
sebno mora pregledati vse knjige in popise, katere mo
ra to osebje voditi, in proventi vpisane podatke na 
terenu. 
, , : . . . ' Člen 39. ; .,, 

O vseh protizakonitostih, zlorabah in hedostatklh 
mora gozdarski referent obvestiti sreskega načelnika in 
staviti predloge, kako bi se protizakonitosti in'fclorabe 
preprečile, nedostatki odpravili, gozdno gospodarstvo pa 
Čim bolje pospešilo. ' ' -

Sreski načelnik mora vse predloge razmotrivati ih 
izdati potrebne odredbe ali predložiti v odločbo banski 
upravi, kolikor ni sam pristojen. ,, , ., ; . 

• •' Člen 40.-: 

Gozdarski referent mora voditi dnevnik o upravlje
nih službenih potovanjih po'priloženem obrazcu. 

Izvleček iz tega dnevnika mora predlagati Četrtletno 
banski upravi. 

Gozdarski referent ima kontrolno kladivo ž znakom 
S. R. štev. . ! ;:- • 

Člen 41. ' ' . ' 
Gozdarski referent mora vsako leto do konča! marc*, 

predložiti banski upravi letno poročilo ö vseh gozdar
skih in lovskih razmerah, kakor tudi o svojim; delu' in 
o delu podrejenega gozdarsko-tehniškega pomožnega 
osebja v prošlem letu, ločeno za vsak srez svojega'pod
ročja. ''"'' • 
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To poročilo se mora poslati po areskem načelstvu. 
Da bodo poročila izčrpna in čim enakomernejša ter 

opremljena s potrebnimi statističnim podatki, se morajo 
sestaviti na podlagi priloženih obrazcev (stanje koncem 
leta) in po naslednjem razporedu: 

1. razpored gozdov po površini in kategoriji lastni
štva (po obrazcu); 

2. podatki o gozdnih služnostih (po pojasnilu in 
obrazcu) ; ' 

3. podatki o izločenih stalno zaščitnih in začasno 
zaščitnih gozdih (po obrazcu); 

4. podatki o dovoljenih krčenjih gozdov (po o-
brazcu); ! ••<.:•• 

5. izkoriščanje gozdov (po obrazcu); 
6. gozdne drevesnice (po obrazcu); 
7. pogozdovanje (po obrazcu); \ 
8. ško'de v gozdih (po obrazcu); 
9. kazenski in gozdno-tehniški predlogi in nato iz

dane odredbe (po obrazcu); 
10. zaščita narave in naravnih lepot z ozirom na 

gozde; 
11. gozdarsko osebje (po obrazcu); 
12. poslovanje gozdarskega osebja obče uprave (po 

obrazcu); 
13. izvleček iz lovskega katastra (po obrazcu); 

i 14. pregled izdanih lovskih kart (po obrazcu); 
15. lovsko osebje • (po obrazcu) ; 
16. obče stanje in razmere lovstva (po obrazcu),} 
17. izkaz o ujeti •divjačini (po obrazcu). 

Gozdarsko tehniško pomožno osebje, 

a) P o d g o z d a r ji. , 

Člen 42. 
Podgozdar ; vrši v svojem področju naslednje dolž

nosti: 
1. nadzira, ali gozdni posestniki in druge osebe (tr

govci, delavci, vozniki itd.), vrše in vzdržujejo vse gozdno 
policijske predpise: zakona o gozdih, kakor tudi naredbe 
izdane ,od pristojnih oblastev. 

Posebno mora skušati, da prepreči vsak postopek, 
ki bi bil na škodo vzgoji in vzdrževanju gozda. 

2. V primeru požara, neyarnosti od mrčesa, večjih 
vetrolomov, poplav, in drugih' nezgod v gozdih mora 
oditi takoj n&, Дсе mesta- in skušati, da škode prepreči. 
Ako preti večja nevarnost,, mora takoj obvestiti sresko 
načelstvo. ., , 

;• 3. Pqdgozdar je disciplinsko odgovoren sreskemu 
načelniku, strokovno pa gozdarskemu referentu, katere
mu je neposredno dodeljen in od katerega prejema na
ravnost navodila in naredbe. 

V nujnih primerih ali ako nima sedeža pri gozdar
skem referentu, prejema naredbe naravnost od sreskega 
načelnika. » 

Ako je podgozdar dodeljen naravnost odseku.-, za 
gozdarstvo banske uprave, prejema navodila in naredbe 
od; šefa odseka. , • , 

4''On vodi posle v drevesnicah občih upravnih obla
stev, kolikor so mu poverjene, po navodilih gozdarskega 
referenta in po predpisih dotičnih pravilnikov. 

5. Za svoje, področje mora voditi-predpisane рорДве, 
posebno pà go obrazcih 1. do 5. člena 37, o. r. 

Podatke, ki jih mora zabeležiti v popise, prejema 
od gozdarskega referenta. 

6. Podgozdar je v prvi vrsti poklican stremeti, da se 
izvršujejo pogozdovanja, odrejena posestnikom gozdov s 
strani oblastev ali po zakonu o gozdih. 

Na licu mesta mora ugotoviti, kako so se odrejena 
pogozdovanja in popolnjevanja izvršila dotlej, dokler po
gozdovanje ni popolnoma izvršeno. 

Ves ta posel mora vršiti po predpisanih navodilih. 

Člen 43. 
Podgozdar pošilja poročilo in prijave sreskemu na-

čelstvu po gozdarskem referentu pismeno, po potrebi 
jih more dati tudi ustno. 

Poročilo pošilja s spisom: >Podgozdar sreskega na-
čelstva v . . . .< 

Službeno dopisovanje z drugimi državnimi pristoj
nimi oblastvi, uradi in osebami razen z upravno občino 
mn ni dovoljeno. , 

Izjemoma mu more sresko načelstvo na predlog go
zdarskega referenta dati za izvestne posle pooblastilo 
direktnega dopisovanja (n. pr. v predmetih prodaje sa
dik itd;). 

Podgozdar ne more zastopati gozdarskega referenta. 

Člen 44 
Podgozdar mora svoje področje stalno' obhoditi, da 

bi mogel zadostiti svojim službenim predpisom in nalo
gom gozdarskega referenta. 

Kolikor mu drug službeni posel dopušča, mora nad
zorovati tudi hudourniško področje in naprave v njem 
ter prijaviti vse okolnosti, ki bi mogle ogrožati te na
prave. 

Gen .45. 
Podgozdar vodi o svojem službovanju dnevnik po 

priloženem Obrazcu, ki ga mora dati ha vpogled predpo
stavljenim strokovnim organom obče uprave. 

Podgozdar ima kontrolno kladivo z znakom: >Ex. 
podgozdar štev.....« 

b) N a d l o g a r ji. 

' ? С1ец 46. . ., "'• 
fladlûgârjî spadajo v kategorijo zvanicnikov ter tvo

rijo svoj poseben status. 
Nadlogar je imenuje v zmislu § 36. zakona o banski 

upravi ban na predlog odseka za gozdarstvo. 
Kvalifikacije, potrebne za dosego mesta nadlogarja, 

so navedene v členu 9. tega pravilnika. !1 

Člen 47. 
Razen prisege, predpisane s tem pravilnikom, mora 

nadlogar opraviti prisego, predpisano v § 136. zakona 
o gozdih. ' 

S to prisego postanejo nadlogar ji organi javne var* 
nosji in uživajo vse pravice teh organov. 

S tem pravilnikom predpisana prisega se glasi: 
>Jaz N. N. prisegam vsemogočnemu Bogu, da bom 

zvest kralju in domovini, da bom vestno izpolnjeval ve
ljajoče predpise občega upravnega oblastva; da bom 
vse gozde svojega službenega področja in gospodarjenje 
v njem trajno nadziral, da posestniki gozdov in druge 
osebe ničesar ne opusté, kar je predpisano z zakonom 
o gozdih ali s posebnimi predpisi oblastev in da ne kr-
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šijo tega zakona in predpisov; da bom prijavil vsak pre-
grešek, da nikogar ne bom po krivici varoval niti proti
zakonito plenil in da bom vse službene naloge'svojih 
predpostavljenih vršil vestno in točno. > 

Tako mi Bog pomagaj.* 

. Člen 48..; ...:.:•.H.I :; : :>, .<•" 

Nadlògàr mora v službi vedno nositi službeni znak 
in orožje, ki bo predpisano s posebno naredbo. 

Razen tega mora nositi službeno knjigo in kontrolno 
kladivo z znakom: Kr.nadlogaf š t e v . . : : . ' 

• 'Člen 49.'. ';'. '; r v '•'..-; 
Nadlogar je podrejen in disciplinsko odgovoren sre-

gkemu načelniku, v Čigar področju ima svoj sedež. V 
«trokovni'službi je podrejen gozdarskemu referentu, od 
katerega prejema pismene in ustne naredbe, ki jih inora 
brez oklevanje izvesti. . ; .', ' ' Г .' 

Izdane, ustne naredbe inorai gozdarski, referent po 
pravilu vpisati v nadlogarjevo službeno knjigo, ta pa 
obvesti gozdarskega referenta o izvršenem nalogu ustno 
ali pismeno. Istotako obvesti nadlogär gozdarskega re
ferenta o vseh dogodkih, kakor tudi o svojih opazova
njih, kolikor se nanašajo na njegovo službo. 

cien so. ,"'. ';_;,, ;'.J';'. 
' mdnogaHevâ dolžnost je v prvi vrsti skrbeti'za to, 

ali se gozdi 'V njegovem službenem področju zadosti ču
vajo in ščitijo v obče, posebno pa samoupravni gozdi 
(gozdi zemljiških skupin, občin, vasi, piemen, mest in 
sličnih korporacij), nadalje gozdi, ki so pod posebnim 
javnim nadzorstvom (zaščitni zakladni,, župni, župnijski, 
samostanski, cerkvenih, veledostojanstvenikov, delniških 
družb, rudarskih podjetij* in slični gozdi, ter. gozdi, obre
menjeni s služnostimi paše in dr var jen ja). 

Ako nadlogar ustanovi, da lastniki zgoraj navedenih 
gozdov ne čuvajo zadosti teh gozdov ali da sami delajo 
škodo, mora vsak tak primer prijaviti pismeno gozdar
skemu referentu. Prav tako predloži prijavo, ako opazi, 
da preti gozdom nevarnost ali da so znatno poškodovani 
od hroSčeVj požara, živali, «nega, vetra,_ poplave, ifd. 

Radi tega mora nadlogar gozde v svojem področju 
čim češče pregledovati, posebno tam, kjer so gozdi izpo 
stavljeni večjemu ali češčemu : poškodovanju, , .. 

Člen 51. 
Nadlogar mora paziti, da ee v gozde ne pušča: na 

pas> aliiirenje večje število glav. živine, nego jih more 
gozd prenesti z ozirom na svoje. ; stanišče in predpise 
racionalnega gospodarstva in da se živine ne .pušča v 
gozde, v katerih more biti na Ikodo podmladku in. vzgoji 
gozda (§ 30. in 31. zakona o gozdih). , , •; 

"_'_ ;. '^" Cïén,.52^ '; ;_ 

Nadalje mora nadlogar paziti, da ee živina ne ; pušča 
nit pašo in žirenje v kraje, ki. so postavljeni ; pod za-
brambo zaradi pogozdovanja ali pó'dmlajanja, kakor tudi 
nn to, ali so deli gozda, v katerih je prepovedana paša 
alï žirenje, ograjeni, ali vsaj z vidnimi znaki obeleženi 
(§ 32. zakona o gozdih). 

• :. , . • Člen 53. ;' "-'• 

Nadlogar mora posebno strogo, paziti, ; da se koze ne, 
puščajo: v. gozd na pašo,: kolikor,pa jê l/Oxy s^rqmasnih 
pokrajinah dovoljeno, da se.ipuÊcajq.ina.ipeso samopo, 
osebah, ki so ,zato pooblaščene, in, ;v, dovoljenem številu 
ter v dele gozda, ki so zato posebej izločeni.,in.,obele
ženi.(§33. zakona, o gozdih). ,;мч;,ч,>; ••'.а^ч-, л 

Cïèn 54; 
' • ' i ; 

•. Nadlogar. inora nadzirati«, da se;,živina.; .ne-pušča na 
pašo ali žirjenje brez skupnega pastirja, ako pa, mora 
živina iz katerihkoli razlogov prenočevati v gosdu,,da bo 
od solnčnega zahoda ,do solnčnega yzbodan y., ograjenih 
prostorih. Nadalje mora nadzirali, da,se;.živina..pušča 
na pašo in napajališče samo po določenih,potih .;(§ 34. 
in 35. zakona digozdih). .; .:•<, .; м ci i . ; -.. ^ 

нј! 

Člen 55. 
Nadlogar mora paziti, da: se stelja (suho listje) in 

mah grabi samo z lesenimi grabljami in.dal.se; ž "njimi 
ne pograbi prst in da se ne poškoduje podmladek gozd--
nega drevja, kakor tudivida se stelja ne grabi na.istem 
mestu pred iztekom treh.iltìt-. Prav : takó, da !se; ne! grabi 
na površinah, ki so določene) za, podäüajevanje,! kolikor 
ni dano posebno dovoljenje zator(§ 38; zakona ò »gozdih). 

Člen 5$. 
1:, -Л 

Nadalje mora nadlogar ' paziti, da se na stoječem 
drevju klesti za steljo samo, dolnja polovica obrše in 
da se drevju'za;steljo'^'obsekUWj^'vrHbvY,''da še kle^ 
ščenje vrši od začetka julija do konca septembra, da se 
ob priliki kleščenja ne ùporabïjàjo železni krampeži, da 
se ne klestijo semenjaki na s^čišču, kakor tudi ne debla, 
izpod katerih se grabi stelja '($ 39. zakona o gozdih). 

• • ; . . | • " . ' : . ' : • " : ; ; • • • , - • ' ; i - ! . , / . - . / i >-.-j .- , , ; j , ; •••:\-\-'l . 

... . . .. ; ....,.,, ... .-..Clen.57. .;,.,,,. -... u •_,.] V ' ' ' 
: Posebno pozornost in skrb "mora nadlogar • posvetiti 

preprečevanju gozdnih pozartv;'Earâdîtega'mora strogo 
bdeti nad tem, da se ogenj v gOzdunë'nefi brez'potrebe. 
kolikor' je iz upravičenega1 razloga p'òtrebiitti'-dà"posa
mezne osebe netijò v gbzäü ögeäjr (gdzdiii delavci,"'pai 
stirji itd.), morajo ogenj nétiti'; samo ha"'določenih: me-
stilr in š' pOtrebnihii'ukrepiyprëvidritJètîVf zlasti1 da se 
dgenj ne pusti brez nadzorstva; Posebno';paftij6: dora 
posvetiti rietenjù ognja ob сази suše 1er mora v primeru 
potrebe staviti predlog, da se netenje ognja ob času suše 
popolnoma prepove. Posebno ;mora nadzirati; da se oglje 
in apno Héžgeta brez dovoljenja;ib;dà se1'v;pritiiéfù do
voljenja žgeta samo na določenih mestih. Opažene, ne-
rednosti.mora prijaviti gozdarskeitìu'reréreùtuv ' • ' 

Ako opazi gozdni požar, jnörä' Öadlöga* pohiteti na 
lice mesta in skušati požar v začetku üdüäiti.- : : 

Ako bi bilo vidno, da" sani s pomočjo čuvajskega 
osebja tega ne bo mogel atobiti, mora hitro poklicati 
na pomoč: bližnje prebivajce ter po : potrebi občinske ori
gano in. orožnike (žandarje), obenem pâ obvesti pri 
večjem požaru : tudi >gozdarakega referenta ,Jn iRodi, do
kler tane pride» ;djela za g^nje^d; i;,-.-. <; ./, ; . , ' , ,. 

Po pogašenem požaju^mpra npdlpgar|pazijt,^.,^a,iee 
požar n e bi ponovno, pojavil,,. .,>,;.„, ,,;tV-4 ;,.- --

Zaradi prepr,ečavanjai'!^o?ajfavii(i la&esja. ,galerija 
mora nadlogar paziti, da bodo'vsi próséki V g£zdinr po^ 
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sebno pa ob mejah Cisti, ako so pa zarasli, mora to pri
javiti gozdarskemu referentu. Istotako mora paziti, da 
bodo varnostni pasovi ob železniški progi čisti od lahko 
gorljivega materiala. 

Člen 58. 

Ob priliki obhoda tega službenega področja mora 
nadlogar kontrolirati, da se les ne Izvozi iz gozda, ne 
da bi bil žigosan z gozdnim žigom, nadalje da vozniki 
lesa in drugih gozdnih proizvodov nosijo pri sebi pred
pisane pismene objave, kjer je to predpisano. 

Na zahtevo strank mora opraviti ogled v privatnih 
gozdih, v katerih je.izdelan les, ter jim po žigosanju za
radi odprave tèga lesa izdati potrdilo zaradi dobave 
pismene objave od občine. . 

Za ta posel pripada nadlogar ju 50.— (petdeset) par 
na prostorni ali kubični meter, v 

Ako bi biló potrebno, mora nadlogar zaradi prepre-
Čenja tihotapstva z lesom in- drugimi gozdnimi proizvodi 
vršiti, kontrolo tudi ponoči in ves tak sumljiv les in 
gozdne proizvode zapleniti. . . 

Člen 59. 

Nadlogar mòra v dobrem stanju ohraniti gozdne 
drevesnice, kolikor so poverjene njegovi skrbi, izvršiti 
vse naloge pristojnega gozdarskega referenta o pogozdo
vanju sečin in čistin in o Čiščenju in preredčevanju se
stojev, kolikor s dovoljena'^ letnimi lesosečnimi predlogi. 

.Na.dfalje mora paziti, da se gozdni poti vzdržujejo v 
dótirem stanju,'da se les no vlači!po gozdnih tleh, ki 
se udirajo ali kjer so vodne grape, končno, da ae "na 
gozdnih potokih ne postavljajo zgradbe brez .oblastnega 
dovoljenja. 

' V ' " Člen 60. •;". • _ \. , 

V samoupravnih gozdih (banovinski gozdi, gozdi zem
ljiških skupin, plemen, občinitd.) mora nadlogar nadzi
rati, kako čuvajsko osebje teh gozdov vrši svojo dolžnost. 

- i . . . . , - , . . ' , . - . . ., . , : :. •,• • . . ' . • 

' : ' C l e n ' 6 1 . ;'. 

-,-.. Nadlogar mora voditi službeno knjigo predpisanega 
obrazca, ki jo mora dati na vpogled vsak mesec go
zdarskemu referentu zaradi, pregledanje. 

V službeno knjigo beleži nadiogar vsa opazovanja* 
ki1 se tičejo gozda in gozdnega gospodarjenja, kakor tudi 
vse prestopke gozdnega zakona in ostalih predpisov. , 
•'" V službeni) knjigo' Vpisuje nadlogar vsak dan opis 
svojega službovanja tegq dne s črnilom ali S črnilnini 
svinčnikom in je odgovoren za resničnoet vpisanih po
datkov. / • »•• • 

V nujnih; primerih mora opažene pregreške ali pre
teče nevarnosti takoj prijaviti gqzdarskemu referentu. 

Službene knjige, ki se dene jo iz uporabe, se hranijo 
v arhivu sreskega načelstva. 

Člen 62. 

Dobljene službene spise vpisuje nadlogar v posebni 
zapisnik, ki se sklene vsako Joto, spisi za vsako leto 
pa se posebej vežejo i» hranijo. 
> O elužbenih predmetih,-izročenih mu v.uporabo ali 

hrambo (puška, kladivo,--službeni znak, zakoni, načrt 
gozdov, СоЦ ofödje1 za gozdno drevesnico ttd.): vodi nad

logar inventar In je odgovoren zà dobro vzdrževanje 
prevzetih. predmetov. 

Člen 68. 

Ako nadlogar oboli ali ga kaj drugega zadržuje v 
izvrševanju službe, mora to v 24 Urah prijaviti sreskemu 
načelstvu po gozdarskem referentu. 

Brez pristojnega dovoljenja ne sme nadlogar izpre-
meniti sedeža, niti se oddaljiti iz svojega službenega 
področja. * 

•Člen 64/ 

Nadlogar se ne sme poleg svoje službe baviti z dru
gimi posli, posebno pa se ne sme baviti в trgovino, lesa, 
kakor tudi ne sme'Izven predpisa prejemati od oseb, s 
katerimi ima službeni posel, kakršnih koli nagrad in 
darov. " . " 

, Člen 65. 

Vsako kršenje službenih dolžnosti. se kaznuje po 
disciplinskih predpisih, ki veljajo za uslužbence notranje 
uprave na podlagi zakona o notranji upravi z dne 19. 
junija 1929, poglavje IX., člen 189. 

• Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem razglasitve • 
>Službenih novinahc. 

V Beogradu, dne 15. avgusta 1930. 

Minister za gozde in rudnike: 
Dr. Korošec s. fi 

< • • • - . . - ) • • - • • : • ' • - . . i - i - * 4 7 . . ... . ; . . , • ; ; 

Odločba 
g,"t ministra za1 finance ó uravnavi: postopka 
za] likvidacijo državnih obvez iz proračun-
':•''••'•*..•• ékega leta 1929Л0.* i 

Gospod minister za' finance je izvolil pod štev. 
130.200-11. z dne 7-, oktobra 1930. izdati odločbo naslednje 
vsebine:"- • :[<•••: •••••'•: .. r : 

>V zmialu člena 80.; zakona ö! državnem računovod
stvu ter v zvezi s členom 22. pravilnika o delu odsekov 
računovodstva pri ministrstvih in o računovodni službi 
pri narédbo'davcih so se mi dostavili spiski likvidnih do
kumentov zâ tiste1 državne, obveže, narejene v proračun
skem letu 1929/1930., za katere so se krediti pravočasno" 
otvorili in izdatki angažirali, izplačilo pa se iz kakršnih
koli razlogov ni izvršilo dO konca, računskega leta. 

'•' Te prijavljene državne obveze znašajo, in sicei*: 
1. pri ministrstvu pravde . .-/ . / Din 134.332-46 
2. „ „ z a prosveto . ' . . . . „ 965.070-95 

- 8 . „ „ za notranje posle „ 992.815*77 
4 „ „ za zunanje posle. „ 41.703.81 

• 5., „ „ vojske in mornar, v. „ 11,368.462'68 
6. „ „ r za gradbe . . . „ 10,937.609.01 
7. „ „ za promet . . . „ 11,753.851.85 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
20; oktobra leaOj i t 240ЉХХХШ513« г ., ' ', 
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8. pri ministrstvu za poljedelstvo . Din 486.308-94 
9. „ „ gozde in rudnike „ 49.608:62 

10. „ y, trgovino in ind. . „ 342.947<20" 
11. „ „ soc. pol. in nar. zdr. „ 142.885-95 
12. „ „ finance: 

a) obči oddelek . . 4,375.737.64 
b) oddelek za carine . 1.286-60 
c) oddelek katastra in 

drž. posestev . . 17.225-20 
č) fin. dir. Beograd . 108.971-81 
d) finančna dir. Niš . . 19.007-92 
e) fin. dir. Skoplje . 21.104-39 
f) fin. dir. Podgorica 25.232.48 

g) fin. dir. Sarajevo . 3.006-50 
h)* finančni dir. Split 37.280-61 Din 4.608.855-15 

skupaj . . . Din 41,824.452-39 
Da bi se izplačilo teh nelikvidiranih državnih obvez 

iz proračunskega leta 1929./1930. moglo vršiti v zmislu 
omenjenih zakonskih predpisov, predpisujem, in sicer 
na podstavi § 9., točka 1.) finančnega zakona za leto 1930-
1931. naslednji postopek: 

Glede tistih državnih izdatkov, ki so se angažirali 
pravilno in skladno s členom 60. zakona o ' državnem 
računovodstvu v teku proračunskega leta 1929/30., pa se 
iz katerihkoli razlogov niso izvršili do konca računskega 
leta in so se mi kot taki prijavili v spiskih po omenjenih 
zakonskih predpisih, odobravam, da smejo naredbodavci 
I. stopnje izdajati naredbe za njihovo izplačilo pri pri
stojnih blagajnicah — glavni državni blagajnici ali fi
nančnih direkcijah. Naredbodavci I. stopnje kakor tudi 
starešine avtonomnih ustanov, pri katerih so specialna 
računovodstva in blagajnice, izdajajo naredbe, oziroma 
naloge za izplačilo teh obvez pri svojih podrejenih bla
gajnicah iz svojih sredstev. 

Ti naredbodavci ne morejo te svoje naredbodavne 
pravice glede teh obvez prenesti na podrejene organe, 
temveč jo obdrže zase, da« bi se pri njih vodila kontrola 
nepotrošenib kreditov in evidenca o teh izplačilih. 

Za obveze iz prošlega proračunskega leta,, narejene 
pri avtonomnih ustanovah, pri katerih so postranska ra
čunovodstva in blagajnice, so naredbodavci pristojni mi
nistri; naredbe za izplačilo teh obvez se izdajajo glavni 
državni blagajnici, oziroma finančnim direkcijam. 

Kadar prejmejo naredbodavci overjen izvod spiska 
prijavljenih obvez iz prošlega proračunskega leta, pri
stopijo na osnovi tega spiska k izdajanju naredb-nalogov 
za izplačilo, ki se mora vršiti samo po rednih-Jikvidnih 
dokumentih. Ako posamezni izdatki ne presegajo vsote 
50.000— Din, se more izplačilo odrediti takoj; v na
sprotnem primeru morajo za vsako obvezo, čez 50.000-— 
Din naredbodavci predhodno prositi za moje soglasje za 
izvršitev izplačila. 

Naredbodavci I. stopnje, ki so v spiskih neizvršenih 
obvez po svoji stroki prijavili tudi obveze, avtonomnih 
ustanov, v katerih so specialna računovodstva in blagaj

nice, obvestijo po prejemu odobrenih spiskov o tem odo
brenju naredbodavce teh ustanov, da bi ti naredbodavci 
mogli pristopiti k izdaji nalogov za izplačilo pri svojih 
blagajnicah. 

Preden se izda naredba za izplačilo, mora odsek ra
čunovodstva pri ministrstvu po dotičnem dokumentu pri-? 
baviti poročilo od izplačilne blagajnice — glavne državne 
blagajnice, finančne direkcije ali avtonomne ustanove s 
postranskim računovodstvom in blagajnico —, pri kateri 
bi se bil moral svoj čas izdatek izvršiti, da je po dotični' 
partiji in poziciji nepotrošen kredit in koliko ostane še 
kredita po angažiranju tega izdatka. Izplačilna blagaj
nica odpiše istočasno po svojem kontrolniku znesek do* 
kumenta po partiji in poziciji, ako tega ni storila preje, 
ko je bila prejela naredbo-nalog za izplačilo. 

Pri ustanovah s specialnim računovodstvom in bla
gajnico postavi, preden se izda nalog za izplačilo na 
njihovih blagajnicah, potrdilo — vizum — o nepotroše^ 
nem kreditu na dokumentih računovodstvo teh ustanov. 

V naredbah-nalogih za izplačilo, ki jih sopodpjšejo 
šefi odsekov računovodstva, se postavi poleg ostalega 
namesto proračunskega leta, partije in pozicije, da se 
inora izplačilo izvršiti na breme računa državne obveze 
iz prejšnjih let — po § 9., točka 1.) finančnega zakona za 
leto 1930/31. 

Izdane naredbe in, naloge za izplačilo vpišejo odseki 
računovodstva v posebni kontrojnik zaradi vodstva evi
dence in obvestijo o njih takoj mjnistrstvo za finance —.. 
oddelek državnega računovodstva in proračuna, ki vodi 
evidenco odrejenih izplačil., V teh poročilih se mora na
značiti: pri kateri blagajnici se je odredilo izplačilo za 
koliko vsoto in komu, kakor tudi pod katero številko 
spiska se je prijavila dotična obveza. ' •'.. 

Izplačilne blagajnice knjižijo izplačane dokumente 
na breme računa državne obveze iz prejšnjih let po § 9., 
točki 1.) finančnega zakona za leto 1930./31. in jih tako 
izkazujejo v svojih obračunih. : 

Dokumenti, ki se nanašajo na neizplačane invalidske 
podpore, se morajo skoncentrirati v ministrstvu za so
cialno politiko in . narodno, zdravje, za pokojnine pà v 
občem oddelku (pokojninskem odseku) ministrstva za 
finance, ki bodo glede teh izdatkov naredbodavci in ka
terim bodo morale finančne direkcije poslati takoj take 
dokumente, kolikor so jih prijavile, dostavljajo tem na
redbodavcem istočasno tudi spisek teh dokumentov. •;••> 

Glede obvez po finančni stroki vršijo naredbodavno 
pravico glede teh izdatkov načelniki oddelkov v mini
strstvu za finance. Zaradi tega dostavijo finančne direk
cije take dokumente s spiski pristojnim oddelkom mi
nistrstva za finance in na njih zahtevanje bodo morale 
ugotoviti na teh dokurrtentih, da je* za izplačilo nepo
trošen kredit na razpolago in koliko po dotični partiji 
in poziciji.< 

Iz oddelka državnega računovodstva in proračuna, 
dne 9. oktobra 1930., štev. 130.20Ó-IL 

izdaja tiralj»-'- -i>* .-i>. Цги.-к. лншлш. niti iir»«i«t4«iii| in »riifovorri 'ir^iinik Pohai Roheri • Ljubljani.' 
Tiska ш zalaga; Tiskarna >Merkur< v Ljubljani j njen predstavnik: Otmar Michalek v LJubljani, ' 
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248. Pravilnik za opravljanje zdravniške službe pri bratov

skih blagajnicah. 
249. Pravilnik o pogojih, po katerih se daje dovoljenje za plav-

ljenje in ftplavljanje gozdnih proizvodov. 
260. Pravilnik o prehrani gojencev v državnih zavodih za vzga

janje mlajših maloletnikpv. 
Sestava disciplinskega senata za zdravnike pri ministrstvu 
za. socialno, politiko in narodno zdravje. 
Odločba gosp. ministra za' finance o uravnavi postopka za 
likvidacijo drž.'obvez iz proračunskega leta 1929./30. 
Oproščenje trošarine na sredstva — insekticile. 
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258 

254. Uvozno carinjenje svilenega barvanega prediva za Indu
strijske potrebe. • ' " » ' ' ' • ' , 

255. Uvozno carinjenje vagonetov v razloženem Stanju. — !*•• 
prememba v komentarju carinske tarife.' • 

256. Popravek v besedilu uredbe o osnovanju sodišče za mlajše 
mladoletne. 

: 257. Razglas o izpremembi občinske mejè med krajevnima obH-
; nama Škof ja Loka in Stara Loka.-
"258, Popravek k uredbi o preureditvi cestnih odborov v-ob-

. močju Dravske banovine. .'. .. 
Razne objave iz iSlužbenln. novin<. 

t 
Uredbe osrednje vlade. 

248. 

Na podstavi člena 3., točke 12., člena 5. in 12. zakona 
ö vrhovni državni upravi, § 12. urèdbë o razdelitvi na 
oddelke predsedništva ministrskega sveta in ministrstev,: 
členov 1., 2., 65., 69., 70., 71., 90., 91. in 13Д pravil bra-
tovske blagajnice z dne 1. januarja 1925., predpisujem ta 

Pravilnik 
za opravljanje zdravniške službe pri bratov

skih blagainicah.* ! 

, '. člen i. 
Zdravniška služba pri ustanovah bratovskih blfcgaj-

Dic se deli na upravno: vodstvo administrativnih po
slov, higiensko: skrb za higienske razmere in kurativno: 
zdravljenje obolelih članov in njihovih rodbin. 

Člen 2. 
A. Izvršni organi zdravniške službe so: 
a) šef-zdravnik glavne bratoVske blagajnice, 

, • b) zdravniki krajevnih bratovskih blagajnic. . 
б. Posvetovalni organi so; 
a) zdravniki specialisti, 
b) konfereace zdravnikov bratovskih blagajnic. 

Člen 3. 
Neposredno vodstvo in nadzorstvo nad zdravniško 

elužbo vrši glavna, bràtovekà blagajnica po šefu-zdrav-
nikû, oziroma krajevni upravni odbori bratovskih bla
gajnic po svojih zdravnikih. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije«: z dne 
8*. oktobra 1930., il- 244/LXXXV/624 

• d e h 4V . •; • • • ' ' . 

Zdravniško: službo pri krajevnih bratovskih blagaj
nicah opravljajo zdravniki. 

Zdravniki bratovskih blagajnic so ali stalni s sede
žem na rudniku ali so honorarni, ki redno obhodijo 
rudnike in katerim se lažje oboleli člani pošiljajo v 
ordinacijo.,Po dve ali več'manjših'krajevnih blagajnic 
more imeti enega ali dva. skupna stalna ali honorarna, 
zdravnika, kjer to dopuščajo razmere. 

Zdravnike postavlja glavni upravni odbor potom 
natečaja ter na predlog krajevnih upravnih odborov.. 
Natečaj razpisuje glavna bratovska blagajnica. 

V natečaju za izpraznjeno, mesto se mora točno, 
označiti okoliš, število Članov, približno število rodbin
skih članov, višina plače, oziroma honorarja . i n kaka. 
ugodnosti v naravi more imeti zdravnik pri dotični kra» 
jevei bratpvski blagajnici. : , .: 

Pri krajevnih bratovskih,: blagajnicah na državnih 
rudniških podjetjih, na katerih je postavljeA zdravnik' 
državni uradnik, se mora v prvi vrsti;njemu ponuditi 
mesto pogodbenega zdravnika bratovske blagajnice, in 
samo ako.bi ta zdravnik, ne hotel sprejeti dolžnosti 
zdravnika bratovske blagajnice ali bi stavil nespre
jemljive pogoje, bi se moral na predhodnje odobrenje 
rudarskega oblastva razpisati natečaj za zdravnika- bwK 
tovske blagajnice. 

Clem 6. 

Zdravnik bratovske blagajnice mòra': ^ 
1. biti državljan' kraljevine Jugoslavije; 
2. govoriti in pisati srbsko^hrvatsko-slovenski jezik;, 
3. biti doktor vsega zdravilstva in imèti diplomo 

fakultete kraljevine Jugoslavije ali diplomo tuje fakul
tete, nostrificirano Uà eni izmed domačih medicinskih' 
fakultet, ali je že dosegel to pravico; 

4. med temi zdravniki se sprejme v prvi vrsti 
zdravnik z dokazanimi sposobnostmi za malo in srednjo 
kirurgijo, kakor tudi za gorode z ginekologijo^ 
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5. odslužiti po zakonu predpisani bolnični staž, 
imeti pravico privatne prakse in biti vpisan v imenik 
zdravniške zbornice;- - ' l '••>' 

6. biti telesno in duševno zdrav; 
7. imeti uravnano vojno obvezo in pri sprejemu v 

službo ne sme biti starejši od 45 let; 

Glen 6. 

Pravico privatne prakse obdrže vsi zdravniki bra» 
tovskih blagajnic, toda izvrševanje Де prakse ne sme 
iti na škodo dolžnosti pri bratovskih blagajnicah. Bjez 
pristanka glavne bratovske blagajnice ne more zdravnik 
prevzeti druge stalne službe, zaradi katere bi trpela 
škodo služba pri bratovski blagajnici. 

Člen 7. " 
Sef-zdravnik glavne bratovske. blagajnice Je zdrav

stveni referent glavne bratovske , blagajnice, ki ga iz
bere in postavi glavni upravni odbor. Njegove dolžno
sti so: 

1. da vodi evidenco o celokupnem sanitetnem osebju 
pri posameznih krajevnih bratovskih blagajnicah; 
••' 2. da predlaga glavnemu upravnemu odboru na 

odobrenje navodila in predpise za opravljanje yseh 
vrst sanitetske službe pri/ustanovah bratovskih bla-
gajnic; '" 

3. da stavi predloge ia podaja svoje strokovno mne
nje glede vseh vprašanj, ki se nanašajo na zdravstveno 
službo in čuvanje in dviganje zdravja pri zavarovancih: 

4. da zbira in urejuje podatke za zdravetveno stati
stiko, ki mora biti enakomerna;1 > 

5. da nadzoruje zdravetveno službo pri vseh usta
novah b rato vekih blaga jnic; 

6. da daje potrebna navodila in naredbe zdravni
kom krajevnih bratovskih blagajnic glede vseh vpra
šanj sanitetne službe; 

7. da po potrebi sklicuje in predseduje konferen
cam zdravnikov bratovskih blagajnic, ki se morajo po 
možnosti letno enkrat sestati, in sklepe teh zdravnikov 
predložiti glavnemu upravnemu odboru v odobrenje; 

8 da vodi zdravniške komisije, ki jih sklicuje na -
njegov predlog glavna bratovska blagajnica in da nji
hovo delo-nosi polno odgovornost glede Vseh vprašanj, 
ki spadajo v pristojnost glavne bratovske i blagajnice; 

'9. da preizkuša'In ocenjuje vse pritožbe, predlo
žene proti ' zdravnikom bratovskih blagajnic in ostalemu 
sanitetnemu osebju, bodisi s katerekoli 'strani? 
'"' -10i"dâ"na zahtevânje glavnega upravnega odbora 

prisostvuje'sejam tega odbora, da bi podajal-svoje stro
kovno mnenje o vseh vprašanjih, ki bi se tikala članov 
in zdravstvene službe pri ustanovah bratovskih blagaj
nic v obče, istotako o vprašanjih invalidnosti in sta
rostne onemoglosti ' • - -

'••'.-••• - •' Člen 8.1 

uoižnost zdravnika krajevne bratovske blagajnice je: 
i: nuditi zdravniško pomoč članom bratovske bla

gajnice in članom njihovih rodbin; 
2. staviti predloge za ponovne in komisijske zdravni

ške preglede, potem za upokojitve v primerih onemo
glosti zaradi starosti, bolezni ali kakih drugih hib po 
pravilniku bratovske blagajnice; 
, 8. ; pregledati delavce* kadar stopijo y službo, in 

predlagati, za sprejem v članstvo samo tiste osebe, ki so 
zdravstveno za.delo sposobne-, .... . .., ,... . , 

4. skrbeti za ureditev in vzdrževanje y pravilnem 
stanju bolnic in ambulane pri rudnikih, kjer obstajajo; 

5. skrbeti za predpisu primerno urejeno vzdrževa
nje omarice za prvo pomoč na posameznih krajih dela 
(nosila, obvezilni material, medikamenti) itd.; 

6. zbirati in urejevati podatke za sanitetno stati
stiko; ; . ' - . ' • •• ,- - ;••' i';: • T.-'- >;'. ђ 

7. poučevati dogovorno z upravo rudnika določene 
osebe zaradi pravilnega nuđenja prve p<jfmo&; 4. , '? 

8. prisostvovati po,.potrebi sejam krajevnega uprav
nega odbora in na zahtéyàhjèda'jttti sti-okövna'ninenjä. 6 
vseh vprašanjih, zdravljenja in" bôloVârija'clahov bratov4-
ske blagajnice;\'_ ,"\. . „,.; "'.'.' ' L, . ' .•.'..'".'f. \ 

9. prisostvovati konferencam zdravnikova fòatO|VsC}ty 
blagajnic na poziv šefa-zdravnika in pripraviti potrebni 
material; 

10. staviti predloge krajevnim upravnim odborom 
bratovskih^ blagajnic o postavljanju, razporejanju, nagrad 
dah in odpuščanju podrejenega mu bolniškega, oziroma 
sanitetnega osebja vobče. . . : 

, Č l e n ?..,".' ' , ' Z A ' '•': ....'•..'•'•'• .;••: 

Posebno se' naglasa,4 dà ̂ morajo, biti zdravniški^ pre
gledi čim izčrpnejši, strogo vpoštevaje interese.ustanove, 
to je, da zdravnik predlaga za sprejem v službo in član
stvo samo take osebe, ki so popolmiirja'zdrahe; ozironiîa 
sposobne za delo v tistem poslu, za katerega se вргеј-
mejo. Posebno se mora paziti na kronične bolezrdupjuč, 
srca, oči, ušes, kroničnega révmatizina; isfo véljà za 
obolele golšne žleze, vratne Žleze, kile, spolne bolezni in 
nosečnost' • • ' . > • ; : ••". 

• • - • ' : • • • ' • ' • - - , , • • ' • 

. Člen 10. .. . . . . . ..;.-.:{y 

Pri zdravljenju članov mora zdravnik postopati vest* 
no in z največjo pažnjo in si s svojim zdravniškim zna
njem prizadevati, da bolnim članom in članom njihovih 
rodbin vzpostavi pokvarjeno zdravje in delavno sposob
nost v razmerno najkrajšem času. 

Pri tem mora po eni strani nuditi bolnim vse ugod
nosti, ki jim pripadajo po pravilih, na ;drugl st/ani pa 
ščititi interese blagajnice proti članom, ki 'bi skušali 
staviti neupravičene in'pretirane zahteve, 

j Zdravnik mora vršiji kontrolo bolnikov, ki se zdra
vijo doma v svojih stanovanjih, v'kolonijah ali izven rud
niškega okoliša, po podrejenem mu bolniškem osebju aU 
po kontrolorju, p a v sporazumu s krajevnim - upravnim 

.odborom." ' ••' ' ••••'••• -,•,••• ••• i n . ' •'•' 
Razen zdravljenja članov mora zdravnik opravljati 

tudi vse pismene posle, ki. so v zvezi z vršenjem zdrav
niške službe. ,, •. , . - . . . ' 

' • ' ' " C l e n ; l l . . ' . .-. ,;....'....'•.:. 

Pri urejanju in razporejanju podatkov, ;M jifr nijdi jo 
pregledi in zdravljenja obolelih članov, skuša zdravnik 
ugotoviti, ali izvestna obolenja niso izzvana z naravo 
posla samega, ki ga opravljajo dotični Òboi ell Člani, ali 
okolnosti, pod katerimi se ti. posli opravljajo, to je paziti 
mora na pojavo profesionalnih bolezni. 

Prav tako se mora ždriavnik pri izdelavi zdravstven 
nlh, statistik ozirati na obče in posebne, higtenské raz
mere 'iiri rudniku, torej ,na klimatske razaiefé' in' yò.dp, 
posebno pa z ozirom na delavska stanovanja, ha shažnost» 
svetlost in zračenje v oddelkih dela, na kopališčih, pre
hrano, kantine in krčme, v katerih se delavci.zbirajo» 

£ 
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etranis^a i t d Svoja opazovanja v tem oziru dostavlja 
zdravnik pismeno šefu-zdravniku po glavni bratovski 
blagajnici.. ' , " ' . ' ' . ' 

'•'-••' ' s ; •• " eien i 2 . ; ; _ ' : ; : ; . ; ; ;.,': ";; 
Pr i predpisovanju zdravil se mora zdravnik ravnati 

po predpisih, ki jih izda glavna bratovskä blagajnica. ; 

••: •'• Č l e n 1 3 . "• ••'-:; ' ' ; \ . 

•. Zdravniki krajevnih bratovskih blagajnic so neodvis
ni od krajevnih upravnih odborov v vršenju svoje stro
kovne zdravniške službe, toda podrejeni so šefu-zdràv-
niku, tako glede vprašanj, čisto zdravniške službe, kakor 
tudi administracije v zvezi Ï ti jo. 

' Cas ordinacije določa krajevni upravni odbor v spo
razumu z zdravnikom. 

Č l e n 1 6 . : ••• • • 

''..., Zdravnik mora poleg zakona In pravil bratovske 
blagajnice poznati tudi vse,razpiše glavne bratovske bUv 
gajnice, ki' se nanašajo na zdravniško, in zdravstveno 
službo vpbče. Odgovoren je mpramo in materialno, za 
škode,' nastale zaradi nemarnosti ali, zlorabe v cluŽbeni 
.dpHuOStil .,,'/'. ..'.'";. ';:,v,i:>'..";^'. ;-.'': . V;::'. -0 ' •,' 

; '• Č l e n 1 6 . ' '•"••''•••-l.•••• 

'•;-.• . prejemki šefa-zdravnika in : zdraymkov, krajeyrüh 
bratovskih .blagajnic, tako redni, kakor tudi posebni,, se 
določajo s pogodbami, ki jih sklepa, oziroma odobrava 
glavni upravni odbor bratovskih blagajnic. 

Č l e n 1 7 . : ' • • ••• •-•• 

Zdravnik bratovske blagajnike mora poučevati ciane 
ješi lne. Čete pri rudniku, kakor, tildi,vse, prometno, nad
zorno osebje glede nuđenja prve pomoči, pri nezgodah 
•(prva obveza, prenos ali prevoz poškodovanih ali pbole-
lih, oživljanje ponesrečenih,itd.). r-'"--.. 

. ,.Na prošnjo podjetja шогд adravnil^,pregledati člane 
rešilne čete glede njihove sposobnosti, za delo v zaplinjè-
aih prostorih; in.prisostvovati njihovinv vajam. • ....•'•.•:-.' 

Obdobno mora pregledati; po pravilih rudarskega 
oblafetvä predpisano omarico za prvo pomoč. 

• Za vse te : posle mu daje podjetje posebno nagrado. 

,......'_.,,'.,. ,: ;. •-Člen is.',.-; . ... '. ;;; v; ' ; ; 4 

Da bi se zdravnik zaščitil proti zlorabam v primerih', 
kadar, ga. brez potrebe kličejo,,'da opravi hišni pregled, 
mora take primere,, dostaviti krajevni bratovski blagaj? 
niči, k i ' 'mòra po zakonitih predpisih in; zdravniškem 
ceniku povrniti nastale stroške zdravniku na račun dotič-
^ g a , za varovanca. ..-."•;" ,'•,'"'''.;:'•.•'•''• • -•'•••:.:-',.'-/-''-

:/•''•••' : V' ' ; ' : v •: • : - ' ; j L - C f e n i 9 i : ; - . i \:-,:-У\ ' ; : ' ; ' ; л ;; ' 
; Pomožno eanitetno osebje pr i ustanovah bratovskih 

blagajnio^bolničaTje» babice, desuifektotje; in slično)* po
stavlja glavni upravni odbor bratovske;*blagajnice», i n 
$#?.£ ЧЏ premog krajevne bratovske blagajnice. To, osebje 
^a. ïmeH. '^ .ôn^te ' ' tYUit&e^ie. ! . \ - ' , "... .,• ',."''• • ,'V"/' .':;.•• 

pótzhósjk ,tégâ osebja ugotavlja glavna bratpveka 
•-"loa.". / ". '."' .'' . ' ; ••.!'• •.'.•', V', ..:'.'',:'• :•. :",".'.,-

; • . - : . • -. ,• . . . Č l e n . 2 0 . ' - } 

: Ako $e zdravnik oddalji iz svojega sedeža, pusti • 
svoji ordinaciji (ali bolnici, ambulatici) obvestilo, kje sé 
niore najti. Ako mora zapustiti svoj sedež več nego en 
dan, niora poskrbeti za namestnika in to javiti krajevni 
bratovski blagajnici. 

Člen 21. 

Ta pravilnik stopi v veljavo od dne^ katerega sa 
razglasi y.; >Službetiih noyinah«. , ^ . . 'i 

Y B e o g r a d u , dne, 12. oktobra. 1930. . .,,,.,,, 

" Minister za gozde 
in ruidnike: ; 

Ing, Sernec s. r. 

goždniti 

•' <• • 2 4 9 . • •••' ;•'•• •< •• - 4 

Na podlagi ' §87 . zakona o gozdih z dne 29. decembra 
1929. fer v soglasju z ministrom za liótranje posle, dob
ljenem z bdJočbo S. št. 40846/1930, in z ministrom za 
gradnje, 'dobljenem z odločbo štev. 55007/1930, predpi
sujem 'naslednji' •'•' ' ' ; •'•'•:" •'•••••:••• f r •>*• 

Pravilnik 
o pogojih, po katerih se daje dovoljenje za 

plavljënje in splavljähje 
proizvodov.*; 

OBČA DOLOČILA, 

<•:'< , . . ; ; . ; / : . , ' . • • : - ' i ; Ç l e n t - " r •••/•'.•• ; '•••-:•.:-'••;• •••*$ 

Definicij 
: S 'plavljenjern. se razumeva odprava lesa po vodi, 

pa bodisi vezati a3i nevezan, àko"je prepuščen pri- trané-
po'rtü-,struji'voèfëC • ",'' ' 

S splavljenjém se razumeva odprava lesa po vodi, 
Ц Je:i povezan v, splave, katere, ; vodi človeška roka. 
>;, P&vljenj© to:splavljanje; po vodi, ki,.ee. vršj, bodisi 
mestoma,, bodisi.po celem vodnem toku, spada pod zakoû 
o gozdfh^ dokler pa se. tiče, postavljanja iti -vzdrževanja 
kakršnihkoli objektov,.v.. rečni strugi in na .bregovih, 
spada pod zatone o vodnem pravu, ki veljajo za dotična 
upravna..področja., ; ,s,. ',-....• 

'••—• ;• ; ' v l •; ' ; ; : \ ' ' : « e u - 2 . ; - • . / • - ' / - ' v ' " ' ; : 

Pristojnost. :.••:.;.; •>'.. / --,r,S- •• 

•';". Dovoljenje ža plâVljenjè In splavljanje 7* WT'?^'*.?V 
pravnica, postavitev potrebnih. iiapràv, razskladlgča itd. 
izdaja zal Svoje področje ; pristojno obče upravno 'bbtastvo 
£fvé stopnje; ••-•''••- •:•••'"•• , • '•'••'•'"." 

Ako še piavišČe razteza skpžl ve^ srezov. ©he bano
vine ali ako naj traja'.'dovoljenje''v&c nego H leta, pa se 
razteza splavišče' samo' čez; eden »ree, izdaja dovoljenje 
za plavljënje itii epdaVljànje' ban. •'.'••".' 

*.:>Služhenft opyine iral jeyine Jugoslavije« z dne 
IT.'oiçtobrà ÏÔ80, Ц: 23&LXXXÌIÌ/507 '-f- Zakon o gozdih 
gl. ^Ür. Lì z dne 28. ìehruarja 4930, š t 162/36. 
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Ako se splavišče razteza čez več banovin afi ako je 
meja dveh banovin, izdaja dovoljenje minister za (gozde 
in rudnike v sporazumu z. ministrom za gradnje, zasli-
šavši predhodno tudi mnenje vseh '. prizadetih banovin. 

Proti oločbi oblastva. se morejo prizadete stranke 
pritožiti na prvo višjo pristojno instanco v, roku 16 dni, 
računaje od dne obvestila. / , 

Člen 3. 

Zaprosilo dovoljenja za plavljenje. Stare pravice 
plavljenja. 

Vsak lastnik gozda ali lesa ima pravico zaprositi 
dcvc'jenje zä plavljenje in splavljanje. 

Ako je kdo že ргејв'dosegel izključno pravico plav
ljenja na kaki vodi, se ne more za čas,, dokler traja ta 
pravica, brez njegovega pristanka nikomur izdati novo 
dovoljenje za plavljenje ria isti vodi. 

Osebe, ki so že preje dosegle izključno pravico prav
ljenja na kaki vodi, morajo^ tem primeru: 

1. odkupiti les ostalih interesentov po krajevnih ce
nah ali ga sami plaviti proti povračilu efektnih stroškov, 
ali — kolikor bi to ne oviralo odpreme njihovega last
nega lesa — dovoliti ostalim interesentom, da sami plavijo 
svoj les proti pravičnemu povračilu za uporabo plavišča 
in vseh drugih naprav, ako bi pa izključno, lastnik ne 
mogel prevzeti lesa vseh interesentov, mora plaviti y 
prvi vrsti tisti les, ki je najbližji njegovemu lesu; 

2. na zahtevan je upravnih oMastev po predpisu iz
vesti vee naprave, ki so potrebne, da se zaščitijo bregovi 
in .druge naprave na vodah, oziroma da sorazmerno pri
spevajo svoj del k izgradnji tistih zaščitnih naprav, ki 
se postavijo ne samo za plavljenje, nego vobče zaradi 
zaščite pred vodo. 

Člen 4. 

Predlaganje proženj, za dovoljenje plavljenja in 
splavi janja. ; 

Kadar prosi interesent za novo dovoljenje za plav
ljenje ali splavljanje ali za podaljšanje že poteklega do
voljenja, mora predložiti prošnjo pri tistem občem uprav
nem oblastvu, ki je pristojno za izdajanje dovoljenj v 
smislu 2. Sena tega pravilnika. ' . •.. . . . 

' V prošnji je treba navesti ime voae in vseh njenih 
pritokov, po katerih se želi les odpravljati, z označbo 
dolžine pota, na katerem se bo plavilo aü splavljalo, 
kakor tudi točno označbo kraja, kjer se na vsakem posa
meznem odcepu začne plavljenje ali splavljanje, oziroma 
kjer ee završi. .'.'•'•'-''' 

Prošnji je treba priložiti potrdilo o kštništvu gozda 
aH dovoljenje sečnje, oziroma • kak drug dokuniem, s 
katerim more prosilec dokazati, da je lastnik lesa, ki ga 
želi po vodi odpraviti.; 

Razen tega mora vsaka prošnja obsegati: vrsto lesa, 
množino in označbo sortimentov,,ki se bodo letno-ali 
za ves čas trajanja dovoljenja odpravljaU, po vodi, njihovo 
dolžino in debelino, opis odtiska kladiva, e katerim ee 
les žigosa, oziroma znaka, po katerem se more les brez-
dvomnp razlikovati od vsakega drugega lesa. 

Nadalje je treba v prošnji navesti skupno dobo tra
janja odpravljanja, kakor tudi letno dobo,, v. kateri ee 
namerava les vsako leto plaviti, oziroma splavljatL 

Prošnji je treba priložiti tudi pregledni osnutek, y 
katerem so vrisani posamezni deli plavišča v glavnem 
toka in v vsakem pdcepku, kakor'tudi vse obstoječe 

naprave za plavljenje'in «plavujanje, -mostovi, zgradbe m 
vsi drugi važnejši-objekti na delih, plavišča: Na situacij-
skem načrtu je treba začetno in. dpvršno točko plavišča 
posebno točno označiti. 

Prosilec, ki prosi za dovoljenje za postavitev naprav 
za ta način odprave po vodi, mora prošnji priložiti tudi 
podrobne načrte s statističnimi in hidravličnimi računi 
in točen opis naprav, : ki jih, misli izgraditi, in označiti 
točno kraj in namen teh, naprav, njihovo razmerje proti 
cedi okolici, ; kakor rudi, nasproti ostalim napravam o a 

tej vodi, nasproti že doseženim.pravicaim, ki veljajo na 
•tej vodi, ,„. . 

" • Č l e n 5 . ' ' •'.'.' 

Postopek. 
P o s t o p e k s p r e d l o ž e n i m i p r o š j a m l . , 

' Obče upravno bblastvo prve • stopnje, objavi v naj
krajšem roku vsako došlo prošnjo na udomačeni način 
v vseh prizadetih občinah svojega sreza, kakor tudi ti
stim, v katerih bi se moglo čutiti delovanje plavljenja 
in plavnih naprav, s pozivom, da se prijavijo vsi, tisti, 
ki Želijo predložiti slično prošnjo ali ki bi povodom da
janja takega dovoljenja bili oškodovani. 

Ako se je,prošnja poslala naravnost kraljevski banski 
upravi ali ministrstvu za goade in rudnike, dostavijo; ta 
oblastva vsem prizadetim sreskim načelstvom prošnjo v 
prepisu z dotičnimi prilogami zaradi postopanja po .pred
njem odstavku. 

Prošnje za. dovoljenje plavljenja, oziroma eplavljanja 
na istem plavišču je treba predložiti v roku 16 dni od 
dneva objave, ako se dovoljenje nanaša na plavljenje; v 
istem letu, ako se pa dovoljenje nanaša M plavljenje ,ЧУ ' 
/rihodnjih letih, potem v roku 6 tednov. 

Ko mine ta rok, določi obče upravno oblastvo prve 
stopnje komisijski ogled na licu mesta. 

Pristojno oblastvo sm© po svojem preudarku tudi 
opustiti ogled na licu nfesta, ako so mu vse razmere, ki 
so : važne za izdajo dovoljenja, popolnoma točno znane 
(n. pr. ako gre za kratkoročna dovoljenja, ki se izdajajo 
od leta do leta in se je ogled nàlicu mesta izvršil' pred 
kratkim časom, da se Ugotovijo škode poplaviljenjü in 
splavljanju), V tem primeru se mora strokovno mnenje 
o dovoljenju plavljenja, ali splavljanjä na Vsak način še 
pred izdajo odločbe priobčiti vsem prizadetim strankami 
da morejo podati svoje; pripombe. ••• ,' 

Na lokalni komisijski ogled je treba pozvati: ' o 
1. vee prizadete prosilce, eventualno tudi dosedanje 

koncesijonarje, kakor tudi eventualne prizadete lastnike 
privatnih vod; 

2. predstavnike vseh direktno ali indirektno priza
detih: občin;' • .•';.';.•'/! 

3. vse posestnike ' zemfljišč, ki leže ali/ob plavišču 
samem ali v območju delovanja piavnih naprav^ ki oò 
morajo izgraditi; : '' ; '-.•';' ''' 

4. vee ostale prizadete osebe; semkaj spadajo vsi 
posestniki tistih zgradb, • vodnih naprav âli drugih ob
jektov, ki leže ob plavišču samem ali v območju delo' 
van ja plavnih naprav, kakor tudi vsa prizadeta oblastva 
in vsi drugi organi, ki imajo dolžnost nadzorovaitfi vzdr
ževanje vodnih .naprav, uravnanih cest in-difugih vodio'' 
tokov in slično; •.;,= ;, .•>,••••' 

б. potrebno število strokovnjakov, med^atérimì inerti 
biti v vsakem oziru eden goidarsM strokOvrjjak inzenér'î 
ako se pà morajo zgraditi kàké plavne naprave na plavt-
ščUt'tudl en inžener hidrotehnik^ Po zahtevi kake stranko 

•fi 
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ali upravnega oblasfva se lahko pokličejo tudi izvedenci, 
ki morajo mieti vse pogoje za izvedeništvo v civilnih ' 
pravdah. Vse stroške teh lokalnih ogledov plača prosilec. 

; člen 6. 

•-. Vodstvo komisijskega ogleda za dajanje dovoljenj. 

V Ogled se vo^ na sledeči način: , 
Pred' za'četkom: 'ogleda"Sfernega je treba — ako se to 

ni že zgodilo —' vse predložene prošnje preizkusiti, ali 
obsegajo vse potrebne podatke: 

.Nepopolne prošnje je treba izpopolniti, zasližavši 
prosilca samega; ako je razen tega potrebno tudi potrdilo 
o'ïakticneml lastništvu lesa in odkod izvira les, je treba 
tudi to na primeren паШргеШшвШ in proventi. 

Nato je treba obhoditi vse posamezne dele plavišča. 
0 priliki komisijskega ogleda, pre^ščejo-.kpmisija, oz. 

izvedenci in določijo sledeče: - •_..•• , ,. .-, 

O b č e r a z m e r e . . 
1. Obče razmere, ki odločajo o možnosti izdaje dovo

ljenj* za plavljenje in splavljanj^- Semkaj spadajo: geo
grafska lega, geološki sestav in velikost usadnega pod
ročja, smer, globina, širina.in -delo plovišča, kamenje, 
ki ga,nosi voda plavišča seboj, struga in bregovi, njihov 
sestav, in njihova tektonika, naravne in umetne zapreke, 
obstoječe naprave za ; plavljen je; In splavljanje, navadno 
naraščanje. visoke vode, kakor tudi-vsi drugi momenti, 
ki morejo biti važni za plavljen je- in splavi janje. 
• Pri oceni potrebe plavljenja' pridejo? v poštev razen 

lege in velikosti gozda, ki ga je treba izkoristiti,- šeJ tudi 
obstoječe izvozne.naprave in njihov vpliv na rentabilnost 
gozdnega, gospodarjenja. 

P r i p r a v n o s t v o d e z & p l a v T j e n j e . , ' 
2: vPripravnost vode za plavjjenje določenih\ sorti-

mentov. Posebno je treba preizkusiti, air ni plavljèhje 
spojeno s tolikimi nevarnostmi, kise ne morejo odvrniti, 
ali ne povzroča t Škode, ki bi je koncesijonar ne mogel 
plačati, in končno, ali in s kakimi ukrepi' bi se mogla 
ta nevarnost odvrniti in bi se plavljenje, oziroma splav-
ljanje; smelo dovoliti. :„ . ' " ' - , ' • ' ' ' «A 

Ako se einatra, da je plavljenje t e h n i š k o mogoče 
in dopuščeno, je treba preizkusiti,, аЏ je razpoložna voda 
tolika, da bi se vsa prijavljena količina lesa mogla po tej 
poti tudi odpraviti v času, ki je na razpolaganje za 
Plavljenje;.r ,. .;'... ., j ^ , . . - - . , , 

O b e t o j e ï e pravične d o p l a v i š č a . 
•f''8i, Ш ee more -plavljenje dovoliti z ozirom na. že ob
stoječe.: druge pravice na isti vodi, potem z ozirom na 
ribarjenje itd., oziroma kako bi delovalo zaprošeno; 
plavljenje na,že obstoječe pravice plavljenja (splavljanja), 
kakor tndi na- postavljene naprave na plavišču,.— Zlasti 
16 treba preiskati in ustanoviti, ali zaprošeno plavljenje 
«splavljanje) ne bi motilo že- dovoljenih pdavijenj' (»play-
Цапј)< ali- ne zahteva zaprošena plavljenje odprave.'že 
obstoječih naprav, ki so za splbSnost; večje ali, vsaj; iste 
tolika važnosti, ki pa- se ne dajo prenefeti na druga 
tteeta itcL ' . . - 7 ; . / ( - : ' г . . - - •/:•.•: '»:>л.;: 

Obetoječe in riote g l a v n e n a p r a v e , 
• '4. Äe obstoječe naprave ìa p&vljenie je treba- na

u č n o în vsestransko preizkusiti,-ali.so.pravilne in ali 
,tì-'*i'—* svojemunamenu. . Nowe. Morave za. plavljenje 

je treba na osnovi predloženih načrtov preizkusiti » 
konstrukciji sami; potem, ali so pripravne za določeni 
namen in ali ne bodo nepovoljno vplivale na tok vode, 
kakor tudi na obstoječe pravice drugih koncesijonarjev. 

Zà že obstoječe naprave za plavljenje je treba usta
noviti, ali so potrebna kaka popravila ali izpremembe 
in katere. Za nove plavne naprave je treba ustanoviti, 
ali zaradi načina njihove konstrukcije ne bo trpelo kake 
škode delovanje že obstoječih ter uporabljenih naprav, 
oziroma s katero izpremembo predloženega projekta bi 
se moglo to nepovoljno delovanje novih naprav odvrniti. 

Z a š č i t n e n a p r a v e i n d r u g i z a š č i t n i 
u k r e p i . 

5. Zaščitne, naprave in zaščitni ukrepi, da se zavaru
jejo bregovi, zgradbe, razne naprave, druge pravice upo
rabljanjavode, ribarjenja' itd. 

Naloga izvedencev je, da y vsakem posamezne» 
primeru — strogo vpoštevaje vse razmere, ki pridejo v 
poštev — ustanove in določijo najpripravnejši, zaščitni 
ukrep. 

'Že obstoje zaščitne "naprave je' treba preizkusili, 
ali so še uporabnej 'ih predložiti način .popravila, ako, je 
poVebho. -••••'' ' , ' •..••-'•'.. 

•Pri preiztaiganju potrebnih zaščitnih naprav se mo
rajo zaslišati tudi želje prizadetih oseb, katerim preti 
ûevarnost od plavljenja,', Te želje je treba ocenita in po 
možnosti uvaževatd. Ako se' take želje zavrnejo, morajo 
to izvedenci v' vsakem p^meznein primera dobro 
obrazložiti. '••••''••"'•••. 

Ako'"je več initereserifov za" plavljenje, se morajo. 
oceniti tudi stroški potrebnih zaščitnih naprav, oziroma 
stroški popravil že obstoječih naprav, da bi se dobila 
podlaga za določitev in odmero povračila, ki ga morajo 
plačati drugi interesenti. , 

,-: Potrebbe zaščitne naprave in druge zaščitne ukrepe 
je treba uvrstiti, y poseben spisek, ki obsega točno 
označbo mesta, vrsto zaščitne naprave, kakor tudi druge, 
podatke ö njeni konstrukciji, eventualno pogoje itd. 

R a r z k l a ^ i ^ o a i n - p r i s t a n i š č a . 
6. Razkladišče za les. Posebno: je treba preizkusiti, 

ali so stalna razkladiača tako položena in urejena, da 
visoka^ voda ne more premakniti inaloženega lesa, ozi
roma kateri tukrèpi tš' bili potrebni, dà se prepreči taka 
možnost.'-'' "'."•' ' ' ; '"',.;'' '• '. ' 

Pri splàvljanju je treba'preizkusiti pristanišča in 
mesta, 'določena žji vezanje\splavov, pri čemer'je treba 
vpoštevati, da so ta mesta tako izbrana, da voda ne more 
odstraniti in odnesti splavom, oziroma še nevezanega lesa. 

Z ozirom na varnost • plavljenja ;in možnost, da ; tudi 
pozimi pride visoka voda, je nevarnoI mestoma udoma
čeno zlaganje lesa pozimi sredi plavišča. Kjer jo to udo-
mačenojje freba uki-etilti vse potrebne'zaščitne ukrepe. 
Posebno je treba skrbetiAza to, da.se v~ strugi'skMdišča 
ne naložijo večje količine lesa, nego jih'$o doseženi iz
kušnji more ptevna voda brez névàrntosft 'dvigniti in 
dalje odnesti.1 

P^oVT-aWSilo-i^-pla^yîj en j e , aBitf^ma'1 

' ì i p o f a b ò p i a v i š č a * '""'• 
7. AkO' je več1 intereseritov za piaylj,ènje'. (splavjanje) 

in za poetavitey ;iake naprave• za šplavljanje,- je treba 
predvsem stremet^ .da se interesehti salmi prostovoljno 
sPjOTaaumejo fltenjj da' se'po možnosti zadosti željam in 
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potresani- vseh Interesentov. Ateo pride do sporazuma, 
ga je treba vpisati v komisijski zapisnik. 

V nasprotnem primeru' je treba preizkusiti, ali In' 
pod katerimi pogoji se more vsakemu posameznemu in-
tere3entu dodeliti poseben čas za plavljenje z ozirom na 
prijavljeno količino lesa, množino vode, ki ostane na raz
polaganje, na čas,'ki je pripraven ia plavljenje, kakor 
tudi z 'ozirom' na vse druge momente, ki so važni. ' 

Ako to ni mogoče, je treba ustanoviti, kateri inte^ 
resent mora plaviti maso lesa večje vrednosti, ako, so 
vrednosti enake, kateri ihteresnt plavi dal je," pri novem 
p'avljenju pa, kateri interesent. uporabi večjo dolžino 
plavišča. ..'•'. 

. Vrednost lesa, in gâ je treba plaviti aH splaviti, se 
določa po množini posameznih Sortiméntóv iti po njihovi 
kakovosti. Ako les'še ni posekan, je treba Sortimente in 
njihovo kakovost oceniti na panju. Vrednost lesa se oce
njuje po krajevnih razmerah. • 

Kateri interesent plavi dalje, to je treba odrediti na 
oenevi spisov ali drugih Kstin, ki jih predložijo stranke. 

Dolžina plavišča se določa po situacijskih .osnutkih. 
Povračilo, ki ga morajo ostali interesenti plačati 

koncesijonarju Tsa: plavljenje, je treba določiti po stroških, 
p'avîjerfjà, ako bi drugače ne prišlo do-sporazuma, med 
strankami. '•...• >•: 

Med'fetroške plavljenja je treba vračunati tudi amor
tizacijske stroške, kakor tudi stroške vzdrževanja postav
ljenih plavnih in zaščitnih naprav, stre ške potrebnega 
oàebja in povprečne stroške povračila, ki ga mora kon-
cesijonar plačati. 

':,' Te stroške je treba na osnovi količin, ki jih je treba 
plaviti, spraviti ha edinico in potem izračunati povfaČilo,-
ki ga morajo ostali interesenti plačati koncesijonarju; 

Àko bi se ne mogli vsi interesenti naprej sporazu
meti, se morajo povračila koncesijonarju določiti po'do-, 
vršenem plavljenju na "osnovi dejanskih stroškov. 

: Na isti način je treba postopati,, ako je. treba določiti 
povračilo za uporabo naprav za splavi janje koncesijo-
nariUi ako ostali interesenti sami plavijo svoj,.les. 

•-••'- u k r e p i v a r n o s t i p l a v l j e n j a i n ;> 
s p l a v l j e n ja . 

• 8; Ukrepi varnosti, da se plavljenje izvršuje pravilno 
In brzo pri nizki vodi, se né sme plavišče napolniti z. 
velikimi količinami lesa, ki bi pri naglem naraščanju 
visoke vode mogle biti v veliko Škodo za plavljenje samo. 
in za naprave, kakor tudi za vse druge naprave in ob
jekte na plavišču. 

Ob a b n o r m a l n o v i s o k i v o d i s e t o b č e д e 

s m e plaviti (eplavljati). • : . . , : r 
Določiti je treba mesto, kje se les meče v. plavišča, 

količino, ki se sme vreči v plavišče, vodostoj, pri katerem 
se sme še plaviti, kakor tudi ukrepe, da se more ,les. 
čimpreje izvleči iz vode, da bi se razbremenite ustanove 
za les. ' .:-•••' •-''.-.: 

; Na ostrih ovinkih plavišča, soteskah, plitvinah In 
»Učnih krajih, kjer se pokaže potreba, se inora določiti 
fzvestno število delavcev e potrebnim, orodjem, da mo
rejo takoj odvrniti zastajanje, preprečevanje in kupičenje 
lésa na 'enem mestu, t r a v tako je treba ob Čašu plav-
lfenja' nadzirati in čuvati ntostove, zgradbe, kakor 4udT 
vfpë "»-tk'e naprave v vodi. Überfein, je tre^a določiti tudi 
Število delavcev in njihovo mestò videli p^lavis^Batóeéai' 

Posebno pažnjo je treba" posvetiti spuščanju zajezene! 
vode iz jezov in izdati za ta namen posebne predpise. 

V a r š č i n a , 
i 9. Ali bo v konkretnem primeru potrebno predpisati 

položbo varščine za plavljenje in.postavitev' naprav, bo 
treba presoditi o namenu, kakor tudi po vseh ostalih 
razmerah, ki bi mogle priti t y poštev (varnost konćesijo-
narja, da se bo držal staVljenih pogojev).' 1. " , 

V vsakem primera' je treba predložiti ustrezajočo 
višino varščine. 

10. Kadar izvedenòiupreizkusijo in določijo. vse,*kar. 
je po ; rečenem važno za plavljenje (splavljanjé) in posta
vitev naprav za splavljahje, 'morajo 'rezimirajoč vse,,iz-, 

; javiti, ali se more dovoljenje za plavljenje jn postavitev' 
naprav izdati, in formulirati vse pogoje za funkcijoharje. 

Strokovno mnenje izvedencev se mora priobčiti .vsenr 
: strankam, eventualno pa ugotoviti tudi v zapisniku. 

1 • • : . ..' •"Cleri,'7. 

Pogoji, po katerih ee ne more izdati dovoljenje «a 
plavljenje in splavljanje. 

Ako se ni že poprej podelila izključna pravica plav*' 
ljenja in splavljen ja na kaki vodi, je treba praviloma 

; vedno izdati dovoljenje,, *a zaprošeno plavljenje : (splav-
l ljarijé) ali za postavitev potrebnih plavnih naprav, seveda 
s pogoji, prllagodenimi vsakemu posameznemu kbnkref-

'nemu primeru. •' ' ., ' ..• -
Dovoljenje za plavljenje (splavljanje) in postavitev 

! plavnih naprav se ne sme izdati v naslednjih primerih:' 
1. Ako je osnovan sum, da bi od takega dovoljenja 

;. pretila nevarnost poplav ali nevarnost za vzdrževanje 
.bregov, obstoječih naprav na plavišču, za hudourniške 
j in regulacijske naprave 4n dela in slično, določene za-
ščitne naprave in ukrepi pa dajo zadostno jamstvo, da 

i bi se ta nevarnost mog]a odvrniti;; .... 
Ž. ako bi zaradi plavljenja (splavijanja) bilo,treba 

\ odstraniti že obstoječe''naprave, ki so za javne .potrebe 
; večje ali.iste važnosti, pa se ne morejo prenesti na drugo 
.mesto; . ,.:•-•••.. 

3. ako bi p'avljenje in plavne naprave, delale toliko: 
j škodo, da bi je prosilec ne mogel poravnati.; 

* 4. ako se zahteva izključna pravica j .vljenja (splav» 
l j a n j a ) . ; . - "V *-' : • ' , . , . : ; . 

; • • • . • ' • . " - : Č l e n 8 . • ' ; - ; ; ' "• " 

Izdajanje dovoljenj za plavljenje in splavljanje 
u yeë oseb.-

^ k o prosi več oseb, ki 80 v določenem roku Izročile 
svoje prošnje, za dovoljenje plavljenja na istem bjaviščd'* 
ali za gradnjo potrebnffi naprav na istem meeta ali v 
neposredni bhžini, jih pozove pristojne upravno oblastvoV 
ako smatra; da Je prošnja za dovoljenje plavljenja osa«-' 
vana, naj: se v določenem rokuj, ki ne sme biti daljšir 
nego 80 dni, med seboj' sporazumejo ó skupnem' pia vo
ljen ju (splavljanju) ali i o redu plavljenja (eplavljarija);' 
' Ako med' prosilci; v določenem roku' tie pride 'dò', 

prostovoljnega sporazuma, putenii feda prietòjrio oblâètvo 
samo odločbo po naslednjih načelih: •''• ' ' ' đ 

Ako je mogoče, se določi [vsakemu poseben čas 
plavljenja. Ako to ni mogoče, se da prvenstvo tistemu, ki 

•ima' preje4doseženo pravico; potem tistemu, ki fcö рЏуј-h -
, količino lesa večje vrednosti V. ako je vrednost ënaka.lnjtj ' 
prednost tistij ki'dalje časa glàvij naposled^ àkò Je " w -
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vlS5e novo, potem tistemu, kateremu je potrebno plavišče 
večje, dolžine., .i , •,;•• ;... 

Dovoljenja za plavljenje ni treba dati samo enemu 
prosilcu. Ako kapaciteta piavišča-in druge razmere to 
dopuščajo, se sme samostojno, dovoljenje za plavljenje 
dati vsakemu posameznemu prosilcu ali samo nekaterim 
izmed njih pò gornjih določilih. \\ ' 

, Tista oseba, oziroma, ako se je izdalo več samostoj
nih'̂  dovoljenj, vse osebe, katerim.ee je izdalo dovoljenje 
za plavljenje, morajo po dòlbZiì'iÌOlena 3. odkupiti les 
tudifostalim interesntom ha njihovo prošnjo po krajevnih 
cenah ali ga. odpraviti proti primernemu povračilu ob
enem s svojim lesom. • .•••/• 

Ali koncesijonar les odkupi ali samo odpravi, je 
odvisno edino od medsebojnega sporazuma interesentov. 

Ako,ne pride do. sporazuma, mora koncesijonar, ozi
roma koncesijonarji (pooblaščenci) odpraviti les tudi 
drugim interesentom, kolikor jih to ne zadržuje, da pla
vijo svoj lasten les. Po drugi stràni tudi ne sme konce
sijonar odlašati s plavljenjem in s tem povzročiti škodo 
tistim^ katerim se dovoljenje plavi jenja ni moglo dati; 
koncesijonar mora vsako prilika pjavljenja v polni meri 
izkoriščati. '•••'•. 

Ako se pokaže, da je nemogoče odpraviti les vseh 
ostalih'interesentov,'tedaj ima 'prvenstvo tisti, čegar les 
je najbližji koncesijonarjevemu lesu. : 

Dovoljehge za gradnjo plavnih naprav se daje na 
isti način. - '•'•>'; 

'Dovoljenje za postavitev naprav za splavljanje se 
mora dati vedno samo s pogojem, da pooblaščenec proö' 
primernemu povračilu dovoljuje tuporabo svojih naprav 
vsem tistim osebam, ki Že imajo'dovoljenje za'davljenje 
aii ki ga Se dobijo na'tisti vodi; :

 v 

...... ;,.,,.., .-.,.., ; člen 9. ^ .-•.•-• 

v Dolžnost oseb; ki so postavile kake plavne naprave, 
orfroma lastnika naprave'' te plavljenje. 

Vse nove naprave za plavljejije se morajo tako po-
^ti"in tako urediti, da ne preprečujejo in vsaj. ne 

omogočajo uporabe drugih že obstoječih plaVnih naprav 
ali izvrševanja obstoječih pravic plavljenja. V nasprotnem 
primeru se niti iik more prositi za dovoljenje za posta
vitev ,takih/naprav. ;" /'/'. '\'., ',._.. ';..;'.' 

; tJredïteV ' noviH' naprav mòra ustrezati namenu, ka
teremu morajo iiuiîti. ' • ' " ; " ' . ' 

Lastnik postavljene naprave za plavljenje mora na 
zahtevanje novih koncesijonarjev S& primerno povračilo 
dovoljevati'njeno uporabo, toda samo toliko, kolikor sam 
$öbor. moten v izkoriščanju postavljene naprave za lastno 

•ipptrebo;.••.•,"'.,,'''..-•'.':•.У .'•' ••!..,:•,:.,: ;,.: . .'. •• . 

.... Lastnik .naprav jih mora. vzdrževati v popolnoma 
piäviinem stanju, ìò je, da.po env strani morejo y polni 
9<ôri služiti namerjenemu патеедц, na drugi strani pa, 
da ne bd postale vzrok kàkih| večjik.Skod. . :ч ..'. , 
v. --Ako, bi,lastnik postavljene naprave ne hotel te na-
Rrayè rudi pp uporabi» to je po plavljenju svojega lesa, 
vzdrzeyatì v dobrem stanju, jo mora;aJi prodati ali dati 
У, zakup .tistemu, kateremu; je potrebna; ali. pa jo je 
Naposled popolnoma odrapiti, abonni, vež potrebna, stro^ 
8°,ÎvppStevaje posledice.-. 
'•'i; S,kupom аЦлzakupom:haprav;za plavljenje še.ne dp* 
eeže; kupec ali zakupnik, tudi pravice za plavljenje lesa, 
*̂Ч»У€)С «ofa; .za dovoljenje plavanja prositi jpo predpisih 
tega pravilnika. .,•:,...•....•.".:'-•;••'••. , . 

Odstraniti sme :kupec svoje naprave za-plazenje 
samo tedaj, ako niso več potrebne; toda ako je ta na
prava potrebna drugim .interesentom, je ne s,me, lastnik 
odstraniti, niti na njej narediti kakih izprememb, ki bi 
drugim interesentom pnemogočale plavljenje ali spjav-
ljanje. • _ ' . ,..', 

Ako naprava za plavljenje ni več,potrebna niti ene
mu interesentu, jo sme lastnik odstraniti, ako se s< tem, 

; ne izpremeni tok vode, vodostoj in bregovi, temveč vzpo
stavi stanje, ki je, bilo pred postavitvijo.plavne,naprave», 
oziroma ako ostane stanjöjisto, kakor, bb času plavljen ja. 
, Način, kako se morajo .odstraniti nepotrebne naprave.' 

: za plavljenje, določi obče upravno oblastvo. Ako je treba,; 
izvede obče upravno oblastvo predhodno komisijski ogled' 
nà licu mesta, izmed strokovnjakov se morajo v komisijo 
poklicati po eden gozdarski strokovnjak in en inženir 
hidrotehnik. 

. " ' ' ; " * • • ' . ' ' • ( 

Č l e n 1 0 . •'•• • 

Zaščitni ukrepi. 
Vsak koncesijonar jnora bregove plavišča, zgradbe 

; in druge naprave na plavišču, ako jim preti nevarnost 
i od-plavljenje, zavarovati z zaščitnimi.napravami, kolikor 
smatra to obče upravno oblastvo prve stopnje,za svoj» 
področje za potrebno., • •••• . .•..,»...-••• \ 

Prav tako mora koncesijonar sorazmerno nositi stroš
ke za postavitev tistih zaščitnih naprav, ki pač v prvi, 
vrsti služijo za to, da se preprečijo škode od razdiralnega 
delovanja vode vobče,- ki pa so pripravne, da obenenl" 
odvrnejo tudi škode od plavljen ja. ''-...'.•.., 

Ti zaščitni ukrepi se ne nanašajo samo na nova 
dovoljenja, temveč so .obvezni tudi za kóncesijdnàrjè po 
starih dovoljenjih.: . ; '.••-.•' ' 

Koncesijonar mora razen tega ves čas trajanja dovo
ljenja tudi. vzdrževati vse zaščitne naprave, ki jih mora 
postaviti. 

Kakšne zaščitne naprave je treba postaviti v vsakem 
posameznem primeru, je odvisno, od "stvarnih razmer. To 
oceni in predpiše pristojno obče upravno oblastvo za 
svoje področje; zaslišavši: strokovnjake in prizadete'osebe. 

Obče upravno oblastvo more koncesijonar ju predpi
sati vse ukrepe, kiso po strokovnem mnenju izvedencev 
pripravne in potrebne, ' da zaščitijo tujo imovino pred 
poškodbami, oziroma da zavarujejo z gozdno-policijskega 
stališča pravilno plavljenje in spia vijanje. 

Ч ' '.' ;'---.'.- |
v'Cîén"ii.' ;. : :'-.:-' :. 

РотгаШа, : ; . 
Vsak koncesijonar mora v polni mer] povrniti škode, 

ki jih je ;bre» vsakega dvoma povzročilo. plavljenje1 ali 
splavljanje, vštevši tiste Erode, ki so nastale kljub vsem 
zaščitnim ukrepom.. 

Škode, ki niso nasiaie samo/od plà.vljenja, morajo 
sorazmerno ppràynàti tako'koncesijonar kakor oškodo
vanci,, ako pa se to r'àzmérjè' ne da ustanoviti,^ morata 
oba poravnati škodo po polovic!.. ' ':'•'• 

Za tiste škode pa, ki bi nastale tudi brez. plavljenja,' 
né more bjti odgovoren koncesijonar! ; - . , 

Koncesijonar inora poravnati ne sanro.ekixio, Jri. se 
je. naredila na plavišču samem, temveč tudi'vso tisto 
škodo» ki jo je plavljenje, povzročilo izven plavišča sa
mega, n. pr.,škode, ki/jih naredi les, И je ušel, kadar 
se zrušijo razne vrs|e naprav, ali ki ga ob. času poplav« 
dvigne voda z razakladišča in, sličao. ,] , ' ,' 
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Шо Je na отет pfevišou vec samostalnih koncesi
jonarjev, tedaj mora veak koncesijonar poravnati tisto 
škodo, ki jo je sam naredil. Samo v izjemnih primerih, 
kadar se ne da brezdvomho ugotoviti, kateri koncesijonar 
Je naredil škodo, ali ako je dana možnost, da so vsi aH 
da je več koncesijonarjev naredilo to škodo, more obče 
upravno oblastvo predpisati, da vsi koncesijonarji soli
darno poravnajo to škodo. 

Obče upravno oblastvo prve stopnje mora skušati, da 
v primeru, ako trpé posamezne naprave pogosteje škodo 
od plavljenja, sklene koncesijonar po možnosti s posest
niki teh naprav sporazum za povprečni prispevek za 
eventualna popravila ali kake druge gradbe. 

Člen 12. 

Posebna določila v zmiera obstoječih zakonov. 
Ako se pokaže potreba, da se pri dajanju dovoljenja 

za plavljenje ali postavitev naprav na plavljenje izdajo 
keka posebna določila, ki ;se nanašajo na vode, uporab
ljene za kake vodne naprave, se morejo izdati ta določila, 
toda samo drže se obstoječih zakonitih predpisov, izdanih, 
za ta namen. 

... Člen 13. 

' Trajanje dovoljenja. 

Niti eno dovoljenje za plavljenje ali za postavitev 
naprav se ne more iodati za daljši čas nego za 20 .let. 
Kadar sef odmerja nova dovoljenja^ odločajo potrebe in
teresentov, kakor tudi amortizacija porabljenih stroškov 
za naprave. 

Na vsa dovoljenja zfr plavi jen je, izdana pred zakonom. 
o gozdih, bodisi na določeni, bodisi na neomejen čas, 
ki pa so tudi dalje v veljavi, se uporabljajo določila in 
predpisi teh pogojev za plavljenje in aplavljanje in. se 
jim morajo prilagoditi ,v roku 3 let, 

Člen 14. 

Pogoji plavljenja, oziroma plavnih naprav. 

0 priliki, ko se izda dovoljenje za plavljenje, je 
treba predpisati vse ukrepe, ki so y konkretnem primeru 
potrebni in pripravni, da se po možnosti zagotovi var
nost oseb in imovine in da se omogoči pravilno plavljenje. 

Oblastva si morajo, v izdanih dovoljenjih pridržati 
pravico, da po potrebi revidirajo izdano dovoljenje, bo
disi da ga izpopolné ali izpremenijo, ako bi predpisani 
pogoji ne bili zadostni, da bi zagotovili pravilno plavlje
nje, kakor tudi varnost javnih in privatnih interesov; 
potem, ako bi bilo kasneje treba izvesti zagradbo. ali 
regulacijo plavišča, oziroma da v prinieru regulacije in 
zàgrâdbe plavišča plavljenje omejijo ali popolnoma uki
nejo; v vseh teh in sličnih primerih pooblaščenci nimajo 

. pravice zahtevati kakšrhegakoli povračila škode. 
Za zavarovanje pravilnega plavljenja inora jo po pra

vilu veljati naslednji pogoji: / 
.:-:. 1. Predpis službene koiavdacije noyopostavljenih m 
popravljenih plavnih m zaščitnih naprav še,pred začet
kom plavljenja, za kar mora poblaščenec pravočasno za
prositi. -T • • '« '•.: 

Da more pooblaščenec povoljno priliko popolnoma 
fcikorietiti, se mu sme dovoliti, da začne s pravljenjem 
tudi pred kolavdacjjo, toda s to pripombo* da ostane v 
polnem obsegu odgovoren za vse Škode, ki bi mogle 

nastaitì za primer, da ureditev omenjenih naprav ne to 
ustrezala svojemu namenu.. 

2. Predpis pravočasne prijave občemu upravnemu 
oblastvu, kdaj se začne.plavljenje, da more oblastvo od
rediti pregled plavnih zaščitnih naprav. 

3. Določitev, v kateri dobi, leta se mora začeti plav
ljenje in do kdaj se mora dovršiti; ako se izda dovoljenje 
za vezano in nevezana plavljenje na istem plavišču, se 
sme v primeru potrebe za eno in za drugo plavljenje 
določiti poseben čas. 

4. Določitev količine, ki se sme v enem dnevu pla
viti, kakor tudi ukrepi, ki jih je treba ukreniti, da se 
razne konstrukcije napTav za les pravočasno razbreme-
nijo. Po razmerah bo potrebno določiti maksimalno ko
ličino lesa, s katero se smejo obremeniti razne naprave 
tako, da se mora prekinili z nadaljnim metanjem lesa 
v vodo, čim se ta količina doseže. 

5. Obveza koncesijonarjev, da se na pripravnih me
stih postavijo vodomeri z označbo najvišjega in najnižjega 
vodostaja, kdaj se sme plaviti. 

Prepoved dalje metati les v plavišče, kadar se struga 
plavišča zabije z večjimi količinami lesa, dotlej, dokler 
se plavišče popolnoma ne očisti, kakor tudi prepoved 
plavljenja za čas visoke vode in ponoči. 

6. Izdaja vseh potrebnih odredb za položaj razkla-
dišč, zlaganje lesa na njih in za zavarovanje in vezanje 
lesa, da ga niti visoke vode ne morejo dvigniti i mesta. 
Les več lastnikov je treba tako obeležiti, da se mu more 
lastnik vedno in nedvomno ugotoviti. '. 

7. Prepoved naglega' spuščanja zajezene vode iz je-
A5V. Ako je več jezov, je treba predpisati, v. katerem 
redu se morajo odpirati. 

8. Določila, P 4 katerem vodostaju zajezene vode se 
sme odpirati posamezni jez, kakor tudi določila, da smeje 
zajezene vode samo podnevi teči skozi vasi. Jezovi mo
rajo imeti vodomere za motrenje vodostaja zajezene vode. ч 

9. Določila o signalizaciji začetka plavljenja za vse 
vasi in kraje, skozi katere se plavi,'kakor tudi' organi
zacija ustrezajoče obvestilne službe na posameznih delih 
zaradi pravilnega in varnega plavljenja. Obvestilna. služ
ba je posebne važnosti za čas naglega prihoda visokih 
v o d . • . ' ' . . . . ' , . ' ' • . ' . • > 

10. Obveza konoesijoharja, da postavi posebno upravo 
za plavljenje in nadzorno osebje, kateremu so krajevne 
razmere dobro znane; nadalje da postavi zadostno število 
delavcev zdolž plavišča. Tem delavcem je odrediti mesto 
na plavišču. 

t 11. Predpis^ da se vodi točni račun, koliko lesa se je 
vrglo v vodo in kolikome ga je že potegnilo iz vode. 

12. Obveza koncešijoharja, da izvrši naknadno plav
ljenje, da izvleče pdtonjeni les in očisti plavišče. Nadalje 
določila o zlaganju potunolega in izdelanega lesa vzdolž 
plavišča ter otvoritev'aaprav za les ter o zapiranju na
prav po dovršenem plavljënju itd. 

Za splavljatije se morejo. predpisati Se И pogoji, ako 
se uporabljajo zajezene vođe: 

13. Določitev maksimalne/Širine posameznih kosov 
splavov, kakor, tudi maksimalno število kosov, ki se mo
rejo povezati v eden "splav, istotako je treba določiti 
Število kosov, ki se morejo povezati v eđfeh splav. leto1 

tako je treba določiti število eplavftrjev za posamezni 
kos, oziroma za celi splav; nadalje, da se morajo upo» 
rahljati samo vešči, splavarji, ki dpbro poznajo krajevne 
razmere, Prepoved plavljenja ponoči; 

14. Izdaja podrobnejših določil o vezanju lesa in d' 
krajih, kjer se morajo splavi vezati. '• 



Wf 

— eoe -

16. Obveza konqesijonarja, da izda prvaku vsakega 
eplava propustnico (spremnico), v kateri mora biti za
pisano ime lastnika in ime prvaka splava, razkladišče in 
kubična vsebina, oziroma število, lesa na splavu. 

16. Določitev presledka, ka se ga je treba držati med 
posameznimi splavi; oziroma časa, po katerem se smejo 
spuščati posamezni splavi. 

17. Izdaja natančnejših določil o pristaniščih, za 
eplave, o vezanju splavov , v pristaniščih, o pristajanju 
splavov na bregovih izven pristanišča v primeru nujne 
potrebe itd. 

V dovoljenja se morejo vpisati tudi drugi pogoji, ki 
izvirajo iz občih določil o plavljenju, da se krepkeje 
poudarijo n. pr. obveza o vzdrževanju plavnih in zaščitnih 
naprav, o plačilu povračila, o prijavi dovršenega plav
ljenja, prepoved prenašanja dovoljenja na tretje osebe 
brez odobrenja oblastva in slično., 

. V dovoljenje ni treba vpisati takih pogojev, ki se 
ne morejo izpolnjevati, kakor tudi ne takih, ki zmanj
šujejo možnost kontrole. 

Pogoji, predpisani in odobreni od pristojnih obla-
etev, se ne morejo izpreminjati s privatnim sporazumom. 

Dovoljenj, ki so jih odobrila nižja oblastva za daljši 
čas nego za tri leta, ne morejo, izpremeniti višja oblastva, 
tudi ako bi te izpremembe trajale manj nego tri ieta. 

Člen 15. 

Določitev varščine za izpolnjevanje predpisanih pogojev. 
Ako razmere to zahtevajo, more obče upravno 

oblastvo konoesijonarju z odločbo naložiti obvezo, da 
položi zadostno varščino in da samo plavljenje, oziroma 
postavitev plavnih naprav, veže za predhodno položitev 
varščine. ' 

Prav tako si more upravno oblastvo pridržati pra
vico, da višino varščine določi tudi pozneje ali da var
ščino pozneje poviša po potrebi. 

Varščina služi v prvi vrsti za zavarovanje plačila 
povračil, kakor tudi zavarovanje, da bo koncesijonar iz
polnjeval vse predpisane pogoje. Varščina lahko služi 
tudi za začasno poravnavo stroškov za postavitev nujno 
in neobhodno potrebnih zaščitnih naprav. 

Višino varščine, ki jo mora koncesijonar za ves čas, 
trajanja dovoljenja vedno vzdrževati na isti višini, določi 
obče upravno oblastvö po svojem preudarku, zaslisavši 
prizadete osebe in izvedence. 

Člen 16. 

Izdajanje dovoljenj in njihova vsebina. 

Na • osnovi razloženega strokovnega mnenja in pred
logov komisije ter z ozirom nä posebne potrebe in pred
pise, ki morda veljajo ali so potrebni za dotični vodotok, 
kakor tudi z ozirom na vse druge razmere, ki bi mogle 
biti važne, izda pristojno upravno oblastvo dovoljenje in 
obenem predpiše vsè potrebne ukrepe za plavljenje, ozi
roma za postavitev naprav za plavljenje ali pa prošnjo z 
obrazložbo zavrne. Izdana odločba se mora dostaviti isto
časno vsem interesentom. 

Vsako dovoljenje mora obsegati: 
L Ime osebe, kateri se izda.-dovoljenje. Ako je več 

interesentov, dovoljenje pa se je moglo izdati samo eni 
osebi, se тота v dovoljenju nedvomno jasno označiti raz
merje, med koncesijonarjem im drugimi interesenti, nji
hove pravico in dolžnosti.! 

2. točno označbo plavišca, oziroma ako Je več prito
kov, označbo vseh delov. Mesta, kjer se začne plavljenje 
v vsakem posameznem delu in kjer se dovršuje, je treba 
točno določiti. Dolžino veakega* deda je treba označiti v 
kilometrih; 

3. označbo vrste lesa, sortimentov in način, kako 
se plavi v vsakem posameznem delu, ali vezano ali 
prosto. Nadalje je treba naznačiti dimenzije posameznih 
sortimentov, znake (žige) na lesu, količino ' lesa, ki se 
sme letno plaviti, in sicer lastnega lesa koncesijonar ja, 
kakor tudi lesa ostalih interesentov; 

4. trajanje dovoljenja z označbo datuma, kdaj začenja 
im kdaj poteče; 

5. višino varščine1, ako smatra obče upravno oblastvo 
za potrebno, da predpiše položbo varščine. Izrecno je 
treba navesti, za kateri namen in na kak način se smo 
varščina uporabiti; 

6. pogoje, po katerih se mora vršiti plavljenje, ozi
roma postaviti naprave; 

7. oblastvo, ki mora kola vdirali izvršena dela pred 
začetkom plavi jenja, oziroma splavi janja; 

8. oblastvo, ki bo stalno nadziralo plavljenje (splav-
ljanje), kakor tudi stanje vodnih gradb m vseh naprav. 

Člen 17. 

Ostala določilu. 

P r e h o d d e l a v c e v čez t u j e z e m l j i š č e 
v d o l ž p l a v i š Č a . 

Lastniki zemljišč ob plavišču morajo dovoliti delav
cem, ki so zaposleni pri plavljenju, da svobodno preha
jajo, čez njihovo posestvo in da čez ta zemljišča v pri
meru potrebe potegnejo les, ki je potonil, oziroma, da 
ga zložijo začasno na tujem zemljišču. 

Koncesijonar mora oškodovanim lastnikom plačati 
polno povračilo za storjeno škodo. 

0 nastalih sporih o priliki prehoda čez tuje zem
ljišče ali o višini povračila odloča obče upravno oblastvo, 
zaslisavši izvedence!ako bi med strankami ne prišlo do 
sporazuma. 

Člen 18. 

Ugotovitev s plavi jen jem povzročenih škod. 

Rok p r i j a v e : 
Vsak koncesijonar plavljenja mora občemu uprav

nemu oblaštvu takoj javiti dovršitev vsakega posamez
nega plavljenja in splavljanja. Oblastvo razglasi takoj 
dovršitev plavljenja in splavljanja s tem, da morajo oško
dovanci v roku 14 dni prijaviti vse svoje eventualne 
zahteve zä povračilo škode. . , 

Po preteku roka 14 dni, določenega za prijavo po
vračila škode, mora obče upravno oblastvo odrediti, da 
se po možnosti čimprej izvedejo potrebni ogledi, da bi 
posamezne stranke'ne bile oškodovane. 

Ako je na enem plavišču več koncesijonarjev in ako 
so posamezni koncesijonar ji, izkoriščujoč ugodni čas za 
plavljenje, plavili tako hitro drug za drugim, da še pred 
iztekom določenega roka za "prijavo škode, ki jo je po
vzročil prvi koncesijonar,. plavi že drugi koncesijonar 
svoj les, se ne morejo izvidi izvesti po vsakem posa
meznem plavljenju, temveč se ogled mora izvršiti šele 
go dovržitvi celega plavljenja, oziroma splavljanja. 



— 60* 

• takfh primerih mora obče upravno óblaetvo fta
lati, da pride med koncesijonarji do prostovoljnega epó* 
razuma po enkratnem izvidu škode. Ako ne pride do 
sporazuma, predpiše oboe upravno oblastvo, da konce
sijonarji solidarno plačajo vse povračilo po količini 
plavljenoga, oziroma splavljenega lesa. 

Ako se plavišče razteza čez več srezov, se mora 
prijava o dovršenem plavljenju predložiti občemu uprav
nemu oblastvu vsakega posameznega ereza. < 

Oškodovanci prijavljajo svoje škode pri občem uprav
nem oblastvu, v čigar področju je Skoda storjena. To 
velja tudi za tiste škode, ki so izven plavižča. 

Ogledi o škodah se morajo izvesti komisijsko v 
navzočnosti izvedencev in prizadetih oseb. 

Člen 19. 

Napotilo strank k sodišču zaradi povračila. 

Ako prizadeti niso sporazumni z oceno izvedencev o 
vrednosti lesnega materiala, ki ga je treba plaviti in o 
odmerjenem povračilu za prevzeto plavljenje lesa ostalih 
interesentov od strani koncesijonarja, oziroma za uporabo 
plavnih naprav .koncesijonarja od strani ostalih konce-
eijonarjev, kakor tudi o povračilih za storjene škode ali 
o varščini ali ako se ne mòre priti do sporazuma, zava
ruje upravno oblastvo ugotovljene vsote, stranke pa na
poti na sodišče. 

Člen 20. 

Kazni. 

Ako še ne izpolnjujejo določila in predpisi o plav
ljenju in napravah za splavljanje, kaznuje to obče uprav
no oblastvo po predpisu člena 69. zakona o notranji 
upravi. 

Razen kazni morajo krivci poravnati tudi vso stor
jeno škodo. 

Člen 21. 

Pomoč upravnih oblaetev pri zbiranju raznesenega lesa. 

Obča upravna oblastva morajo koncesijonarjem, ka
kor tudi drugim interesentom pomagati, da pridejo zopet 
do svojega lesa, ako ga je voda raznesla. 

., Obče upravno oblastvo mora lastnikom, tujih zemljišč 
odrediti, da povrnejo razneseni les lastnikom, oziroma 
da dovolijo prehod čez svoje zemljišče, zbiranje in zla
ganje lesa na tem zemljišču, kakor tudi izvoz čez njega 
itd., vse to pa proti povračilu storjenih škod. 

« e n 22. 

Dovoljenja za splavljanja na plovnih rekah. 

Dovoljenje za splavljanje na plovnih rekah se izdaja 
po določilih ministrstva za promet ter se temu primerno 
gornja določila ne našajo na splavljanje po plovnih rekah. 

Člen 23. ;: 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem ; razglasitve v 
>Službenih novinâh«. 

Minister za gozde, in rudnike 
Dr. Korošce s. r. 

2M. 

Na podstavi člena 25. zakona z dne 16, februarja ; 

,1929., s katerim se uveljavljajo in uvajajo kazenski za
konik, zakonik o sodnem kazenskem postopku in zakon 
o izvrševanju kazni na svobodi predpisujem 

Pravilnik 
o prehrani gojencev v državnih zavodih za 

vzgajanje mlajših maloletnikov.* 

Obča določila o prehrani. 

Člen 1. ; 

i Gojenci vseh državnih zavodov za vzgajanje mlajših 
maloletnikov se hranijo po pravilu na državne stroške. 

Člen 2. 

V hrano gojencev spadajo: kruh, meso, prikuha, 
zelenjava, začimbe, sol, mleko in mlečni proizvodi, jajca, 
sadje itd. 

Člen 3. -

Hrana za gojence mora biti srednja meščanska hrana 
s takimi in tolikimi sestavinami, kakršne in kplikršne 
so po rezultatih znanstva in, izkustva potrebne .za pra
vilni telesni razvoj, vzdrževanje zdravja in delovne sile* 
gojencev. Razen tega mora biti hrana raznovrstna,, da se 
enoličnost hrane ne upira gojencem. - . 

t 

Clëh 4. 

Upravnik ali. njegov namestnik in .'zavodski zdravnik 
mòra vsak dan vršiti nadzorstvo y-^uhinji: in se uveriti,r, 
ali se hrana pravilno pripravlja in ali je okusna in za-, 
dostna 

Č l e n 5 : * •' _":7••'•_* 

Gojenci dobivajo hrano v naravi, kadar pa potujejo» 
se jim izdaja namesto hrane tolika vsota denarja, ki 
ustreza potnim razmeram. Ako potujejo gojenci v /sku
pinah v vzgojne in poučne namene, se jim izdaja hrana/ 
na stroške zavoda po razmerah potovanja in.preudarku 
upravnika zavoda. ;••• •• • r.. ... > •_... .:/ ; 

Člen 6. 

Hrana se izdaja gojencem v treh obrokih: jutranji 
obrok (zajutrek), opoldne (obed) in večerni obrok '(ve
čerja). Po potrebi in zdravnikovem p r e d h ^ se more 
uvesti tudi južina.ob 4. uri popoldne. ,' 

Člen ?..•'.•.. * 

Hrana more biti po kakovosti mesna ali poštna, po 
količini pa redna ali pomnožena. '•' 

Člen 8. •• '• ' :; ,.| . ;:..x. 

Postni dnevi so vsaka sreda' in petek, KriŽev' darir 
(dne 18. januarja in dne 26. septeriibra), prva in* zadnja, 
nedelja božičnega in " velikonočnega poste, t Ob • postnih' 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavijec z dne 
20. oktobra 1930., št. 240/LXXXIV/610. ••: l,.....;* •.-.-..:i 
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dneh sežačinja jed z oljem. Štiri dneve pred obhajilom, 
na i i-* G v .dan in veliki petek b^ez olja. . 

!i Vsi ostali dnevi so mesni(z mastjo in mesom). ,. .,,..' 

" . , ' . -Шп P- ;..' ..'. :'..-. ' '•• :-. ••;; \'i 
Pomnoženi obrok se daje dva božična dneva, veliko

nočna, binkoštna dne.vfliina-Bvete.ga; Save dan, na pustni 
dan, Jurjev dan in na dan letnih izpitov. Pomnoženi 
obrok sestoji iz dvojne, porcije mesa z dodatkom močnate 
jedi in pp inožnosti sadja. Na-Veliko noč, se, daje. tudi po 
eno jajce na obrok. 

. ,:..•:••• ; ,. , ; ; , C l e n 1 0 . , • . , 

Iz vzgojnih razlogov praznujejo vsi gojenci pravo
slavne in rimskO'katoliške veroizpovedi skupno velike 
praznike., .. 

-'<:•>-•. : ; fClen 11. 
Ako so v zavodu gojenci mohamedanske in židovske 

veroizpovedi, potem še po možnosti pripravljajo jedila 
zanje tako, kakor se pripravljajo v dotični (muhamedan
ski ali židovski) kuhinji. ! v. 

•; Vrste hrane za gojence. /'. 

,..*..- v,: C l e n 12- • ' • . , - - . - - . . . 
Z ozirom na telesni sestav.in drugezdravstvene raz

mere gojencev se deli hrana v. tri vrste: 
1. hrana za zdrave gojence; 

"," 2.'hrana za slabe in bòlehne gojence; 
' 3. hrana za bolne gojence. ' ' , . . - , 

,','.'. ' : , . ' . '• ''"' Clen 13. 

,-.. Katero.vrsto hrane in za kateri čas dobiva posamez
ni gojenec, določa upravnik zavoda na predlog zavòdo-
vega zdravnika. 

Tabela hrane (kbliiine obrokov posameznih predmetov 
" prehrane). 

.-,.'. .''•;'.; j':..- • С1вП 14. • • 
Redni dnevni obrok (zajutrek, obed in večerja in 

južina, äkö se daje) za zdrave gojence ob mesnih dneh je: 
-tli/Kjruhar za osebe do 18 ; let starosti 760 g, za 

osebe,. starejše . od 18 let, , al} po zdravnikovem odo-
br'énju do lÖpO g. 

2. Mesa: za psebe do 18 let starosti 200 g, za osebe, 
starejše od 18 lét, po ždravmkovem predlogu do.'. 400 .'g.'. 

Namesto svežega mesa še lahko da konservirano 
твво (suho meso, pastrmä),1 slanina ž mesom (ali sla-, 
nina) po 100 gramov. 

fl; Prikuhe: prikuha je lahko'•',stiha ali zelena. 
Suha prikuha: fižol, grah, leča, riž 200 grâmôv. Ze*' 
lena: prikuha: stročji fižol, zeleni grah, zelje, krompir, 
paradižnik, buče, ohrovt, v času od il» aprila do 1. no
vembra 700 gramov, v času od 1. noyembra do 1. aprila 
800 gram ;. 

' Uporaba prikuhe se razumeva tako, ,da se sme upo
rabni ena prikuha (suha ali zelena) v naprej določeni 
količini po 200, oziroma ,700 ali 800 gramov. Sme se 
uporabiti po potrebi tudi več vrst prikuhe, toda tako, 
da znala'Njihova v; :.a 200 gramov v suhem' ali' 700 
(80Q gramov) v zelenem stanju ali polovico suhega (100 
gïfeimov) in polovica zelenega (S5Ó7 oziroma ,400 gramov 
pò zimi^ grikuhei - ... -> 

Kadar se vzame vkuhani paradižnik kot prikuha, ee 
daje 350 gramov. . . . . . . 

4.;Praženja, v katero spada: masti 50 g, čebule 50 g, 
moke za prazenje 50 g, rdeče paprike 2, grama. 

5. Začimbe, V-katero spada: sol 20 gramov, zelena 
(s korenčkom brutto) ; 50 gramov, poper (nagelnove 
žbice, kapare, lovor, češenj) se dajejo po potrebi, ker 
se za celokupni obči obrok né potrebuje več nego po 
nekoliko desetin grama. 

6. Sladkorja 25 'gràr^- . / 
7. Jajc po potrebi ( .- vrstah jedil, na 5 oseb 1 

jajce), '., " . . . ' , ' . 
8. Mleka (po možnosti za zajutrek) do 300 gramov^ 

Clen 15. 

Redni obrok hrane za zdrave gojence ob postnih 
dneh: 

1. kruha kakor ob mesnih dneh;" 
2. brez mesa;; 
3. prikuhe isto kakor ob mesnih dneh; 
4. prežganje isto, kakor ob mesnih dneh, samo brez 

masti, temveč-z oljem po,50 gramov, 4 dni pred obha
jilom pa tudi brez olja; ;;,;,.. 

5. čaj za zajutrek po 1 gram; , 
6. kave namesto čaja (narejene na francoski način) 

16 gramov. 

Člen 16-
Od časa do časa se dobiva: 

• 1.' Salata: ob sredah in petkih k fižolu, ob, nedeljah 
in praznikih k pečenki (zelena solata, paradižnik,. vlo
žena paprika,.presno ali kislo zelje, kumare) po,200 g./ 

, 2. Sadje sveže ali kompot po 200 g. Sadje se daje i 
po možnosti ob sredah in petkih in ob dneh s pomno-
ženim obrokom (Božič, Velika noč, Binkošti, dan slave). 

3. 'Potica (močriata jed) se daje ob nedeljah in ob 
dneh s pomnoženim obrokom. Za potice se daje moke 
po 100 gramov, mleka po 50 gramov, eno jajce na pet 

' oseb in 50 gramov dodatka za polnitev (marmelade, 
sadja ali drugo). 

4. Kislo mleko k naslednjim jedem: kapami, stro-
čjem fižolu, napolnjenim bučam, sarmi'od listov vinske 
trte po 50 g. /•• . 

5. Dovoljuje se, da se po možnosti od časa do časa 
namesto obroka mesa daje; ista količina sira, namesto 
suhe pTikuhè pa istä količina močnate jèdi (rezancev,' 
makaronov)1: 

' . ' . ' . , ..',' . . ' ; -Clen '17. ; 

Hrano za slabe in bolehne gojence določa po koli
čini in po vrsti upravnik zavoda na predlog zavodovega 

; zdravnika. 

.. Člen 18.. 

i Hrano za bolne, gojence določa po vrsti in količini 
j upravnik zavoda na predlog zavodovega zdravnika. 

Dnevni obroki. 

j .'•'. ; ч Clen 19. 

i Za jutrnji obrok (zajutrek) se daje prežgana Juna 
• аЦ po možnosti mleko. Ob postnih dneh se daje čaj ali 
kava;(narejena na fraticoški način). 

Za obed se daje juha z govedino in ena jed z me
som. H govedini se lahko da zelena ali kaka omaka. Ob 
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praznikih se dajejo potice (močnate jedi). Ob dneh s 
pomnoženim obrokom po možnosti sadje. Ob postnih 
dneh brez mesa in masti. 

Za večerjo se daje ena jed z mesom. Ob sredah in 
petkih po možnosti tudi sadje (najbolje suhe slive za 
večerjo). 

Jedilni lisi 

člen 20. 

Jeđilni list sestavlja upravnik in zdravnik zavoda 
v sporazumu z vzgojitelji. 

Iz prejetega dnevnega obroka se kombinira jed. Na 
ravno, da se v sezoni enega predmeta (n. pr. stročjega 
fižola, spinace, buč, graha itd.) kupuje in troši najčešće 
ta predmet. 

' TJeluibenci na hrani v zavodu. 

Člen 21. 

Po isti sprednji tabeli se prireja in izdaja hrana 
tudi za vse uslužbence, ki imajo na to pravico (čl. 36. 
uredbe štev. 39330 z dne 24. aprila 1930). 

Z učenci jedó obvezno tudi' neoženjeni vzgojitelji, 
po možnosti v isti jedilnici tudi ostali neoženjeni usluž
benci, ki stanujejo v zavodu. 

Člen 22. 

Dovoljuje se, da si ti uslužbenci osnujejo svojo me-
nažo, v katero vnašajo dobljene obroke po tej tabeli. Ako 
pa želijo svojo prehrano še poboljšati, smejo to storiti iz 
svojih sredstev. Za te ločene nabave skrbi eden izmed 
članov menaže, ki ga izberejo ostali člani po sporazumu. 

'Člen 23. 

Oženjenim uslužbencem" se izdaja obrok po tej ta
beli in oni smejo prirejati hrano ločeno v svojem sta
novanju. 

' ' , ' " Člen 24. t ; l 

Vsaka uporaba alkohola v kuhinjah in jedilnicah 
zavoda se prepoveduje. 

Člen 25*. 

Dovoljuje se iz vzgojnih razlogov, üa so pri skupnih 
obedih z učenci od časa do časa tudi povabljeni ali slur 
čajni ugledni gosti, kakor člani odbora doma, sodnik-
za maloletnike, člani občinskega zastopa, duhovniki, 
predstavniki človekoljubnih, športnih in kulturnih usta
nov in društev. Za ta obrok se številčno stanje za «broke 
poveča za toliko število, kolikor je gostov. Za take goste 
se daje pomnoženi obrok. 

Zdravljenje in popravljanje zob. 

' ' . ' . ' . • Člen 26. : 

V vsakem zavodu za mlajše maloletnike se ustanovi 
pri zavodovi ambularici odsek za zdravljenje in plombi
ranje zob gojencev. 

Člen 27. •••;'.'•' 

' Zdravljenje, izdiranje in popravljanje zob z navad
nimi plombami se vrši brezplačno na državne stroške. 
Vsak gojenec'pa sme na svoje stroške plombirati zobe 

tudi z dragimi kovinami» srebrom, zlatom. itd., ' kakor 
tudi nameščati kronice in mostove. V ta namen se po^ 
zove na zahtevana in na stroške gojencev, oziroma nje
govih roditeljev ali skrbnikov njihove imovine specialist 
za zdravljenje in popravljanje zob, ako hi zavodov zdrav
nik ne mogel izvršiti takih popravil. 

Sklepna odredba. 

Ölen 28. , 

Ta pravilnik stopi v veljavo In dobi obvezno moč 
od dne razglasitve v »Službenih novinah«; od tega dne 
prestanejo veljati vse prejšnje naredbe in predpisi, ki 
bi nasprotovali določilom, tega'pravilnika. 

St. 97.322 — Beograd, dne 10. oktobra 1930. 
Minister pravde:;' 

-.'•' ' ' Dr. M. Srškie s. r. 

251. . 

Disciplinski senat 
za zdravnike pri ministrstvu za7 socialno po

litiko in narodno zdravje.* 

Ker je gospod minister pravde z odločbo štev. 78,.785v 

z. dne 27. avgusta, 1930. odredil enega kasacijskega sod
nika za predsednika, drugega pa za njegovega namest
nika in je gospod minister za socialno politiko in narod
no zdravje imenoval enega uradnika svojega ministrstva 
za člana in drugega za njegovega.namestnika in ker,so 
zdravniške zbornice priposlaje ^врјаејк svojih delegatov,; 
iz katerih se mora sestaviti disciplinski senat za zdrav
nike — je gospod minister za socialno politiko in na
rodno zdravje na podstavi členov 71. in 72. uredbe :,a 
zdravniških zbornicah s svojo, odločbo z dne 27. avgusta 
1930., S. štev. 18.490 • določil sestavo disciplinskega se
nata za zdravnike pri ministrstvu za socialno politiko in 
narodno zdravje za leta 1930./32., kakor sledi: '•..••..' 

Predsednik Andra D. Dinić,.kasacijski sodnik, < . „ 
Njegov namestnik Rade Spasić, kasacijski sodnik. ,; 

Olâni: 1. Dr. Vladimir Kati'čić, načelnik sanitetske-' 
ga oddelka ministrstva za socialno politiko in narodno^ 
zdravje. Njegov namestnik: Dr^ Ivan Kun, šef higien
skega odseka istega ministrstva. 

2. Dr. Hamdija Karamehmedović, šef oddelka za na
lezljive bolezni bolnice v Sarajevu. ' , ,_ 

3. Dr. Dragoljub Djordjević, načelnik; ministrstva za 
narodno zdravje v pokoju; i v 

4^ Dr. Josip Benčević,'šfef ,kirurgičnega oddelka bol«; 
nice v Slavonskem Brodu. '• • i • 

6. Dr. Jerkó Màknetìò, šef tuberkuloznega dispell-
; zarja v Šibeniku, ,. ' 

6. Dr. PaVel Avramović, policijski zdravnik v. Ljub-.. ; 

l j a n i . ...'.'"•" " , " ' , '''•' '.;',' • '• :,. : ' V ". -, •• 
N a m e s t n i k i p o s l e d n j i h _ p e t : i ,''..''•., '::'' 

l . 'Dr. Sava Nedeljković,, mestni Hzik ;y Zemunu., 

* »Službene nòvine kraljevine; Jugoslavije«, ï dne 
12. segtembra 19BÔ, St. 208/4XXIIL/44à\ ; 1 . ' . ^ ','.;; 
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wear— 
-2. Dr. Milan PopovîcV šreski zdravnik v pokoju v 

Starem Bečkereku. 
3. Dr. Franjo Rajski, sreski zdravnik v Djurdjevcu. 
4. Dr. Filip Lazarević, praktični zdravnik v Kotoru. 
5. Dr. Anton Klasinc s Pragerskega. 
S. štev. 18.490 — iz ministrstva za socialno politiko 

in narodno zdravje, dne 2. septembra 1930. 

252, 

Odločba 
g. ministra za finance o uravnavi postopka 
za likvidacijo državnih obvez iz proračunske

ga leta 1929Л930.* 

,., Gospod minister za finance je pod St. 120.900-П z 
dne 16. septembra. 1930 izvolil izdati odločbo naslednje 
vsebine: 

>Po moji odločbi štev, 50400-11 z,dne 8. aprila 1930, 
^oddelek državnega računovodstva in: proračuna zbral 
od vseh državnih pristojnih oblastev in ustanov podat
ke o neporavnanih državnih obvezah iz prejšnjih let, na
rejeni^ do 31. d n e . ^ r ^ i i$29. ••,... 

Po teh podatkih znašajo te obveze •— ne upoštevaje 
prijavljenih obvez posameznih državnih pristojnih ob
lastev nasproti drugim državnim "pristojnim oblastvom 
m:sioer: 

.1..Angažiranje skladno členu 60. zakona o državnem 
računovodstvu 123,370.262-33 Din. 

2. Brez pogoja iz člena 60. zakona o državnem raču
novodstvu 94,525.293'07 dinarjev. 

Da bi se pristopilo k likvidaciji teh neporavnamih 
državnih obvez, predpisujem na podstavi § 7. finančnega 
zakona za leta ' 1930/31. naslednji postopek: ;•. 

' : : Glede:vseh tistih državnih izdatkov, ki so angažirani 
v teku enega proračunskega leta pravilno in skladno s 
členom 60. zakona o državnem računovodstvu, pa se niso 
mogli izvršiti iz kakršnihkoli razlogov v določenih ro
ko vihračunskega leta, odobravam, da smejo pristojni 
naredbodavci I. stopnje izdajati naredbe za njihovo iz
plačilo in to samo pri pristojnih blagajnicah. Naredbo
davci I stopnje kakor tudi starešine avtonomnih usta
nov, pri katerih so .specialna'računovodstva in blagajnice, 
izdajajo naredbe, oziroma naloge za izplačilo teh obvez 
pri svoüh podrejenih blagajnicah iz svojih sredstev. 

Ti naredbodavci ne morejo te svoje naredbodavne 
pravice prenesti na podrejene organe, temveč jo obdr-
že zase, da bi se s koncentemranjem tega posla v dottčnem 
гетоГпчхЈвеки računovodstva, ' — vodila točna evidenca 
o teh obvezah lu da bi/bilo mogoče izogniti se eventual-
itfmépravilnostî gliedè njih izplačil. 

Ti izdatki so morajo izplačevati po uradom likvid
nih dokumentih. Preden se izda naredba-nalog za izpla
čilo, poetavi odsek računovodstva na dokumentih potr-

' * >Slùzì)'ene novene 'kraljevine Jugoslavije« z dne 

dok» — vizum — da je po dotični partiji in poziciji na 
razpolaganje nepotrošend kredit in koliko. 

Za to ugotovitev prihranka po posameznih proračun
skih partijah in pozicijah, na katerih breme bi se moralo 
svoječaeno izvršiti izplačilo dotične obveze, je merodajen 
sklepni račun za dotično proračunsko dobo; za primere, 
kjer sklepni račun še ni sklenjen, služi naredbodavcem 
kot merilo za ta namen kontrolniik kreditov, ki ga je 
vodil odsek računovodstva. 

V naredbah-nalogih za izplačalo, ki jih sopodpieujejo 
šefi odsekov računovodstva, se naznači poleg elementov, 
določenih v členu 40. pravilnika za delo odsekov raču
novodstva pri ministrstvih in o računovodni službi pri 
naredbodavcih, namesto proračunskega leta, partije in 
Pozicije, da se izplačilo dotične obveze mora izvršiti na 
breme računa državnih obvez iz prejšnjih let — po § 9., 
točka 1., finančnega zakona za leto 193Ö./31. 

Ker obstoje po proračunu za leto 1928./29. postranska 
računovodstva in blagajnice, so tudi za obveze teh usta
nov za to leto naredbodavci pristojni ministri, tako, da 
postavljajo na dokumentih iz te dobe ugotovitev glede 
nepotrošenega kredita starešine dotičnih ustanov, preden 
pošljejo dokumente zaradi izdaje naredbe za izplačila 

Dokumenti, ki se nanašajo na neizplačane invalid
ske podpore in pokojnine, nà katerih podstavi so delo
ma prijavljene obveze tako od ministrstva za socialno po
litiko in narodno zdravje in občega oddelka (Pokojnin
skega odseka) ministrstva za finance, kakor tudi s strani 
posameznih finančnih direkcij, se morajo skoncentrirati 
in sicer za invalidske podpore v ministrstvu za socialno 
politiko in narodno zdravje, za pokojnine pa v pokojnin
skem odseku ministrstva za finance. 

Vsi dokumenti o prijavljenih obvezah' Iz prejšnjih 
let .morajo biti urejeni v računovodstvu po kronološkem 
redu, kakor se bodo odrejala tudi izplačila, tako da bo
do najprej likvidirane obveze, ki so iz prejšnjih let, na
posled pa tiste, ki so nastale v proračunskem leta 
1928/29. 

O priliki odrejanja izplačil se te obveze ne ločijo 
na osebne in materialne, da bi se ene izplačevale pred 
drugimi, temveč velja glede prvenstva v izplačilu edino 
čas nastanka dotične obveze. Razlikovalo se'bo pa edino 
glede višine obveze; ali ta obveza presega ali. ne vsote 
50.000 Din. Ako posamezni izdatki ne presegajo te vsote, 
se morejo izplačila odrediti takoj; v nasprotnem primeru 
morajo za vsako obvezo ;čez 50.000 Din naredbodavci 
predhodno zaprositi za moje soglasje za izvršitev izpla
čila. ' '" •' ; • ! 

Izplačilne blagajnice knjižijo izplačane dokumente 
na breme-računa >državne obveze iz prejšnjih let — § 9, 
točka 1) finančnega zakona za leto 1930/31« — in jih tako 
izkazujejo v,svojih obračunih. 

Izdane naredbe in naloge za izplačilo vpisujejo od
seki računovodstev v posebni kontrolnik zaradi vodstva 
evMence, o vseh izdanih naredbah in nalogih za izpla
čilo teh: izdatkov pa takoj obvestijo ministrstvo za finan
ce — oddelek državnega računovodstva in proračuna —ki 
vodi evidenco odrejenih izplačil. V teh poročilih se mor» 
naznačiti: pri kateri blagajnici je odrejeno izplačilo, za 
katero vsoto in komu, kakor tudi, v katerem spisku in 
pod katero vrstno številko je dotična obveza prijavljena 
ministrstvu za finance po razpisu štev. 50400-II./193Ö. 

Glede obvez po finančni stroki vršijo naredbodavno 
pravico glede teh izdatkov načelniki oddelkov v mini
strstvu, za finance in državni pravobranilec v. Beotaradoi. 
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vsak v svojem delokrogu, k e r se mora evidenca o kredi
tih ш neporavnanih državnih obvezah iz prejšnjih let, 
voditi pri njih. ) 

Finančne direkcije, k i so tudi prijavile neporavnane 
obveze po finančna stroki, morajo vee,dokumente .g iede; 
teh obvez dostaviti pristojnim oddelkom ministrstva za 
finance, naznačivši na vsakem dokumentu, d a j? in .koli
ko je nepofcrošenega. kredita po dotični, partiji, in poziciji. 

Tiste državne obveze iz. prejšnjih let, k i so narejene , 
brez pogoja iz člena 60: zakona 6 državnem, računovodstvu ; 
(za katere ni bilo ali ni bilo V zadostni meri odobrenega 
kredita) ; se izplačujejo iz obrtnega kapitiala, k i je izka
zan v sklepnem računu za leto 1928/29 v znesku 
121,652.100-87, Din. 

Da bi se moglo pristopiti k likvidaciji teh .obvez v 
zmislu § 9. točke 21. finančnega zakona za leto 1930/31., 
uredijo pristojni naredbodavci I. stopnje kakor tudi sta
reš ine avtonomnih ustanov, pri kater ih t so specialna ra
čunovodstva In blagajnice, ko zberejo tudi od podrejenih 
ustanov take dokumente, t e dokumente po kronološkem 
redu, in sicer ločeno za osebne in ločeno za materialne 
ebveze. Na osnovi tako urejenih dokumentov, k i morajo 
biti popolnoma likvidni za izplačilo, sestavijo ' naredbo
davci spiske teh obvez v t reh izvodih, ter vpišejo v njih 
najtxrej osebne in potem : mater ia lne o b v e z e . i n njihov 
skupni znesek. 

Spiski teh' obvez morajo obsegati : 
•i. yrstno številko; - . , - ' • 

2. poverilčevo i m e ; 
.3 . ; vrsto obveze; • 

A: proraôunako dobo, v kater i je/obveza nastala; 
6. znesek obveze; in 
6. pripombo v kater i se za vsako obvezo.navede 

obrazložitev, zaradi česa je izdatek angažiran brez kre
dita in kaj se .je ukrenilo, ,da se kredit zagotovi pravo-
öasno.' c ].'•• 

Pripominja se posebno, da se inora jo y te spiske 
vpisati samo, tiste obveze, ki so prijavljene'v pregledih 
ki spiskih, poslanih po. razpisu : štev.. 00.40<V.-II.rl930. • 

Ker se bo za izplačilo tàko prijavljenih obvez izpa-
elovala pristojna odločba • gospoda predsednika ministr-
ekega sveta, se vrne eden -spisek teh obvez naredbo
davcu, ki bo na njegovi osnovi izdajaj naredbe» oziroma 
naloge za izplačilo pri pristojni blagajnici. .<•.::'; 

V naredbah-nalogih za izplačilo, k i jih' sopodpisujejo 
Šefi odsekov računovodstva, se poleg elementov^'določe
n i h v člemr 40 pravilnika za delo' ò4isekòv: računovod
stva pri ministrstvih in o računovodni službi pri -naredbo- . 
-davóih, naznači namesto proračunskega leta, partije in ? 
pozicije, d a s e izplačilo dotične obveze mora izvršiti na 
breme računa »državnih - obvez iz prejšnjih •• <let< — po 
§ 9., točka 2. finančnega zakona za leto 1930./81., označivši 
tudi štpvilko odločbe, gospoda predsedhilta ministrskega 
eveta,„fe k a t e r o se je odobrilo: izplačilo-dotične obveze. 

Naredbodavci vodijo posebno evidenco o izdanih nâ-
redbah in nalogih za izplačilo in ObveSčajo ' b' njih' takoj 
ministrstvo za finance — oddelek državnega računovodstva '. 
in proračuna, kakor je določeno v to&ki t . t e J odločbe za 
'obveze, Id so angažirane pravilno' i r t s k l a d h o s cifencni 
в0. zakona o državnem računovodstvu; ' '"'•"••'' " 

Obveze posameznih državnih pristojnih oblaetev na
sproti drugim državnim pr i s to ja la oblastvom se uravnajo 
naknadno.«: •'• '•••'•: .•-,'-••: ^ -

Štev. 120900-11. — Iz oddelka državnega računovod
stva in proračuna z dne 20. sept&mbra 1930. 

Razglasi. 

Oproščeni trošarine* ; <; ; ^л .;; 

K e r so sredstva — insektićiii, ki sé 'uporabljajo za 
zatiranje ščitne uši,•SeLvedho jako -draga, tako da jih mo
rejo kupovati samo premožnejši sadjarji, revnejši pa se 
ali^ zadolžujejo ob težkih pogojih ali opuščajo 'obrambo 
svojih slivnjakov ter s tem izgubljajo morda tudi edini 
vir dohodkov. •••' i - : • 

•.;.... .odrejam. '•. • ••'• , ' •<• •••';. 
vsem občinam, k i pobirajo trošarino, da začenš iok ' dne 
19. avgusta 1930., ne pobirajo t rošar ine h a insekticile : јц 
sadné ; kàrbolineje-katrane (kakor so:J karbókrimp; àrbo-
rin, loksol, drvorin, denariri^ heòdèndr in in drugi^ niti 
kakršnekoli takse p r i dovozu v mesta. < !. 

. ' T Beogradu, dne 19. ' ayèustà 193Ö, Štev: 42.Ш/1. \ 

Minister za finance: i>: 
Dr. S. Šverljuga s. r. 

, 2 5 4 . - < • : • < • . - ; .>"• 

Uvozno carinjenje svilenega barvanega 
prediva za industrijske potrebe. ** 

, Na vprašanje, ki so ga sprožile domače industrije 
svilenih tkanin, da bi se.svilena„večžična preddyaj,za»in
dustrijsko uporabo,, k i . so kakor sirova barvana." z-začas-
nimi, nestalnimi barvami : samo : z a s a d i ; označbe, d a eo 
vpredena na levo ali na desno, carinila kakor sirova,/ter 
na osnovi člena 233. predloga zakona o obči casiaakii ta> 
ЈЏi dajem naslednje pojasnilo: ;, ;/ ;,>:ÒJ>Ì?.: 

i Svilena večžična prediva, za industri jsikoupoflabo,-,iz-
vzemši floret- in;buret-svilo, ;ki so-.kot sirova; barvana 
z začasnimi, nestalnimi barvami,;da bi se spoznavalo ЏА 
delu, k a t e r a so vpredena na ; l evo, ,katera ; pa <na deeno, kap 
je pogoj,za, izdelavo krepdešina in.slicn.ihfSyU.oûlh Jkanin, 
semora jo .smatrati in cariniti) in.siicer: ;..'...,.. ,'',.„.' -.-,.;v,.,.-. 

a) prediva jzumetne svije, izyzemaiJflqret-;in,j)urét-
èviïo, kakor siroyà-bela po številki! 327.^ "točka 1.»,uvozna 
carinske tarife,, alio se pr i preizkušanju y çar i^kp-ke-
mijskib laboratorijih barva popolhoma odstrani,, ppediyjo 
pa ostane sirovo, oziroma belo; in '" • '[ ' ' 

* »Službene novine kraljevine j fùgoslàvîî^ z dne 
12. septembra 1Ö80., Št. 200/LXXtìl/46o. '"" , : г Л л : ' •*'•» 

** >Službene novine kraljevine Jugoslavije«; % dné 
l^^oktor^rÄ'1930.; ;^Ž^/IjxXXtЖ :

: ':"'^fZ''>(,',,, 



^т^ 
b) prediva iz naravne svile, kakor sirova po ätevü-

ki 329., točka 1., uvozne carinske tarife, ako se pri. preiz
kušanju v carinskonkemijskih laboiatorôjih barva popol
noma odstrani, predivo pa ostane sirovo. 

Pri prijavljanju takih prediv se mora poleg carin
skega naziva.za sirovo predivo navesti: >barvano z za
časnimi, nestalnimi barvami«; v tem primeru se od vsa
ke vrste barve ozame po eden po predpisu obeležen 
vzorec in pošlje pristojnemu, carinsko-kemijsikemu labo
ratoriju na preizkušnje. 

Carinsko-kemijski laboratoriji preizkusijo stalnost 
barv s kuhanjem v 2 %ni raztopini marseljskega mila v 
destilirani vodi v času 8 minut najdalje, kar je odvisno 
od vrste barve in materiala; > 

Ker še morajo po gornjem pojasnilu svilena prediva, 
barvana z nestalnimi barv.amij smatrati za sirova ozi
roma bela, sämo v • primeru, kadar se uvažajo za izde
lavo krepdeŠina in sličnih svilenih.tkanin, morajo uvoe-
riiki 'poleg ostalih'dokumentov predložiti k deklaraciji 
tudd posebno pismeno -izjavo.1 V ' izjavi mora biti navede* 
ikv da ehrži uvoženo predivo za izdelavo svilenega krep
deŠina In «ličnih svilenih tkanin, ne pa za kako drugo 
uporabo. V izjavi mora biti tudi naznačeno, da nosi uvoz
nik posledice Siena 163. carinskega zakona, ako uporabi 
uvoženo .predivo za kaj drugega razen za izdelavo svi
lenega krepdešina in sličnih svilenih tkanin. 
• Ta razpis stopi tV. v^ljävp na dan razglasitve v »Služ-

benm novinah«. •v-;--'- •'••'• 

.. У. Beogradu, dne il.,.oktobra 1930. Štev.. 37.746/IV. 
Minister za finance: 

Dr. S. Šverliuga s. r. 

255. 

Uvozno carinjenje vagonetov v razloženem 
stanju. — Izprememba v komentarju 

\ carinske tarife. * 

•Na podstavi člena 23. predloga zakona o obči carinski 
tarifi sem odločil, da se drugi odstavek komentarja ca
rinske tarife.za številko'650 izpremeni in da se glasi: 
, »Razloženi,vagoneti-v.dole, brez ozira na število de

lov, se carinijo, kakor vagoneti,,kadar vsi prispeli deli, 
ko še sestavijo, tvorijo kompleten vagonet. Ako je več 
delov, nego je potrebno za prijavljeno število vagonetov, 
se carinijo deli kakor izdelki po materialu in obdelavi, 
kolikor v tarifi niso kot taki predvideni. 

0 priliki uvoza vagonetov morajo uvozniki prijaviti 
število vagonetov,-akp so pa prispeli razloženi, morajo 
poleg naziva omeniti, »v razloženem-stanju«. 

V BeogradUj dne 11. oktobra 1930. Štev. 37670/IV. 
r Minister za finance: 

> Dr. S. Sverljuga s. r. 

256. 

Popravek.* 
'Popravljajo se tiskarski pogreški • besedilu § 1, 

točke 6. uredbe o osnovanju sodišč za mlajše maloletnike 
z dne 22. avgusta 1930., št. 72509, objavljene v »Službenih 
novinah« z dne 3. septembra 1930., š t 200-LXXI (Služb. 
list z dne 27. septembra 1930., št. 175/27) tako, da se 
točka 6. § 1. iste uredbe glasi: 

6. Pri sreskih sodiščih v Novem Sadu, Starem Be
če ju, Titelu, Žablju, Bački Palanki, Pančevu, Alibunaru, 
Kovačici,, Perlezu, Novem Bečeju, Dardi, Beli Cerkvi, 
Vršcu, Banàtskem Karlovcu in Kovinu za področje vsa
kega teh sreskih sodišč. 
. V Be o?: adu, dne 31. oktobra 1930., št. 103.286/30. 

Iz ministrstva pravde. 

Banove uredbe. 

~ '•"' »Službene novine kraljevine Jugoslavije« "z dne 
14. oktobra 19304 št. 235/LXXXI/502, 

-..257; 

Razglas 
o izpremembi občinske meje med krajevnima 

občinama škof jo Loko in Staro Loko. 
Na podstavi § 4. občinskega reda za bivšo Kranjsko 

odreja kraljevska banska uprava po soglaenem sklepu 
občinskega odbora v Škof ji Loki, sprejetega na seji dne 
9. avgusta. 1929., in po zaslišanju občine Stare Loke, od
nosno občinskega odbora starološkega v zadevi izpre-
membe občinske meje med obema občinama nastopno: 

1. Meja med občino Škof jo Loko in občino Staro 
Loko, obema v srezu kranjskem, se izpreminja tako, da 
se izločijo iz ozemlja krajevne občine Stare Loke ter 
priklopijo (inkorporiraju) krajevni občini Škofji Loki 
nastopne zemljiške parcele: 

a) št. 415/2, 414/3, 416/2, 416/1, 422, 388/2, 424, 417/1, 
417/2, 420/2, .426/2, 429/2, 417/3, .418/2, 420/1 in '432/2, 
vse pripisane , k številki zemljiškoknjižnega vložka št. 
388, kat. obč. Stara Loka,: dalje 

b) parcele Št. 426/1 in št. 429/1, 432/1, 418/1 in 415/1, 
446, 443, 440 in 437, vse kat. obč. Stara Loka, ki so pri
pisane raznim zemljiškoknjižnim vložkom dotičnih po
sestnikov. ' -, ч . : 
... 2. Izprememba občinske meje se izvrši takoj in sto
pi v veljavo z dnevom razglasitve v »Službenem listu«, 
glede na davčni predpis pa velja odlok z dnem 1. janu
arja. 1931. leta., '..'•....• 

3. Občina Škof,ja Loka prevzame po obvezni izjavi z 
dne 15. aprila 1930. vse stroške, ki bodo nastali ob. iz
vedbi izprememb v operatu zemljiškega katastra in zem
ljiške knjige. ' . 
II. No. 1550/7; 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 8. novembra 1930. 
Vršilec dolžnosti bana: 

Dr. Pirkmajer s. r. ч 

*' »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
6. novembra 1930., št. 255/LXXXIXy548, 
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Popravek 
k odredbi o preureditvi cestnih окгајет • območju 

Dravske banovine. 

V tej banski odredbi, objavljeni v »Službenem listu« 
št. 234/37 z dne 15. t. m., je izpadla pri členu 1. številka; 
tudi se mora'v istem členu pod tek. štev. 13. glasiti 
druga vrsta: 
>Ljubljani, z območjem ljubljanskega sreza in mestom«. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 19. novembra 1930. 

V. No. 4393/54. 
Po odredbi vršilca dolžnosti bana, 

načelnik tehničnega oddelka: 
Kraje s. r. 

Razi:,? objave iz „Službenih 
novin" 

Številka 248 z dne 29. oktobra 1930.: 
Sprejem v naše državljanstvo. Z odlokom ministrstva 

za notranje posle U. br. 34.721 z dne 27. avgusta 1928. 
je sprejeta v državljanstvo naše kraljevine vdova Matauš 
Marija, zasebnica v Mariboru, skupno z mladoletnim 
sinom Francetom. 

Številka 251 z dne 1. novembra 1930.: 
.Ukinitev posebne službene doklade po pravilniku 

D. R. 8700/26 uradnikom računskih odđcL.ov pri osved-
njih gledališčih v Beogradu; Zagrebu in Ljubljani. Na ' 
podstavi čl. 40. zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih ž dne 31. julija 1923. in čl. 2. zako
na o izpremembi zakonskih določb, s katerimi se pred
pisuje zaslišanje ali sklepanje ministrskega sveta, od
nosno soglasje finančnega odbora nafodne skupščine, z 
dne 27. januarja 1929. je izdal predsednik ministrskega 
sveta na predlog ministra za finance in po zaslišanju 
ministra brez portfelja, ministra za notranje posle in 
ministra pravde pod št. 25604/1 dne 23. oktobra 1930. 
naslednji odlok: 

»Da se uradnikom računskih oddelkov pri osrednjih 
gledališčih v Beogradu, Zagrebu in Ljubljani, ki preje
majo službeno doklado po § 43. zakona o organizaciji 
finančne uprave z dne 27. decembra 1929,, ukine posebna 
službena doklada, ki so jo prejemali po določbi Čl. 2., 
oddelek E, točka 2. pod c) in d), pravilnika o posebnih 
službenih dokladah civilnim državnim uslužbencem v 
denarju ali naravi D. R. štev. 87.000 ž dne 3. julija 1926., 
izpremenjenega in dopolnjenega z odlokoma J. B. štev. 

6480 z dne 7. maja 1928. iti štev. 266. z dne 18. marca 
1928., in sicer počenši z dnem 1. maja 1930. 

Štev. 25604/1-1930. — Iz občega oddelka ministrstva 
za finance, dne 23. oktobra 1930. 

Leksikon, ki ga je prepovedano uvažati in razširjati. 
Z odlokom ministrstva za notranje posle I. št. 32923. z 
dne 25. oktobra 1930. je prepovedano uvažati v našo' 
državo in razširjati v njej madjarski leksikon »Geninskiâ 
Leksikon«, ki ga je izdala Genus, d. d. v Budimpešti v 
madjarskem jeziku, ker slika tendenciozno razmere v 
naši državi. 

List, ki ga je prepovedano uvažati in razširjati. Z 
odlokom ministrstva za notranje posle I. št. 32924. z dne 
25. oktobra 1930. je prepovedano uvažati v našo državo 
in razširjati v njej list »Anarhija«, ki izhaja v ruskem 
jeziku v Buenos Airesu in piše v anarhističnem duhu. 

Odkup cele vsote inozemskih valut. Minister za finan
ce je odredil z odlokom št. 11-129557. z dne 23. okto
bra 1930., da se zniža v primeru odkupa, cele vsote 
inozemskih valut v dinarjih dosedanji odstotek od И % 
na Уг%, če pa upravičene banke. zahtevajo zamenjavo 
valut v devize, bo izterjavala Narodna banka dosedanji 
odstotek 3A%. 

Štev. 11-129557. — Iz oddelka za državno računo
vodstvo in proračun, dne 27. oktobra 1930. 

Številka 252 z dne 3. novembra 1930л 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 23. okto

bra 1930.: Odlikovani so bili: Z redom sv. Save III. vrste; 
Borko Jakob, direktor direkcije državnih železnic v 
Ljubljani; Dolinšek Anton, načelnik strojnega oddel
ka pri direkciji državnih železnic v Ljubljani; z redom 
Belega Orla V. vrste: Klodić Maks, pomočnik direktor
ja direkcije državnih železnic v Ljubljani; z redom 
sv. Save IV. vrste: Je laš ić Franc, višji uradnik pri 
direkciji državnih železnic v Ljubljani; Košuta Mar
tin, višji uradnik pri direkciji državnih železnic v Ljub
ljani; Petek Emil, višji uradnik pri direkciji državnih 
železnic v Ljubljani; Šircel j Franc, višji.u radnik pri 
direkciji državnih železnic v Ljubljani; Gor Še Franc, 
šef prometne službe v Mariboru; Dancig Egon, šef 
prometne službe v Ljubljani; Štefin Karel, postaje-
načelnik v Mariboru, gjiavni kolodvor; Basa Alojzij, 
postajenačelnik v Zidanem mostu; Ludvig Avgust, 
postajenačelnik v Ljubljani, glavni kolodvor; L e b e n 
Ivan, šef sekcije za, vzdrževanje proge, v Mariboru, 
glavni kolodvor; Urbani Anton, prometni uradnik na 
postaji v Ljubljani, glavni kolodvor; z. redom sv. Save, 
V. vrste: Jenko Jože, višji uradnik pri direkciji držav
nih železnic v Ljubljani, ' ' ' ' ' ' l 

Številka 254 z dne 5. novembra 1930. 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 24. okto

bra 1930.: Postavljen je za upravnika v 1, skupini II. ka^ 
tegorije pri p. t. uradu Ljubljana 3 Rabin Ivan p.. t 
uradnik v 2. skupini II. kategorije pri istem p. t uradu. 

Izdaja kraljev?KH banska uptava Dravske banovino: njen predstavnik in odgovoren urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur« v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Mihâlek v Ljubljani. 
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K R A L J E V I N A J U G O S L A V I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

41. kos. V LJUBLJANI, dne 29. novembra 1930. Letnik 1» 

V S E B I N A 
Zakon o pooblastilu ministra za trgovino in industrijo za 
uveljavljenje dopolnilnega zapisnika z dne 31. avgu
sta 1930. k trgovinski konvenciji, .sklenjeni med Jugosla
vijo hi Poljsko dne 23. oktobra 1922., in uredba k temu 
pooblastilu. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

259. 

Mi 

Aleksander L, 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za zunanje posle, Našega ministra pravde in Našega mi
nistra za. trgovino in industrijo ter po zaslišanju Našega 

predsednika ministrskega sveta 

Zakon 
o pooblastilu ministra za trgovino ìn indu
strijo za uveljavljenje dopolnilnega zapisnika 
z dne 31. avgusta 1930. k trgovinski konven
ciji, sklenjeni med Jugoslavijo in Poljsko z 

dne 23. oktobra 1922.* 

8V-' 
Minister, za trgovino in industrijo se pooblašča, da 

y sporazumu, s predsednikom ministrskega sveta potom 
uredbe uveljavi dopolnilni zapisnik z dne.31. avgusta 
1Ô30. k trgovinski konvenciji, sklenjeni nied Jugoslavijo 
in Poljsko v Varšavi dne 23. oktobra 1922. 

* >SluŽbene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
80. oktobra 1930, št. 249/LX:XVII/533. 

260. Pravilnik o delokrogu, delovanju in dolžnosti šolskih poli
klinik in šolskih zdravnikov po zakonu o narodnh šolah. 

261. Izpremembe in dopolnitve v. pravilniku za izvrševanje 
predpisov iz št. 62. taksne tarife. 

262. Razpis o potrdilih glede izvora z Grškega. 
, Razne objave л^ Službenih novin«. 

§2.. : 

Ta zakon stopi v veljavo 5» dobi obvezno moč na 
dan razglasitve v >Službenih novmah«. 

V. Beogradu, dne 29. oktobra 1930. 

Aleksander s. r. 
Videa 

in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
Dr. M. Srškić s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 
Peter živković s. r. 

Minister 
za zunanje posle: 

Dr. V. Marinkovié s. r. 
Minister pravde: 

Dr. M. Srškić s. r. 
Minister za trgovino 

in industrijo: 
Jurai Demetrović a. к. 

Uredba ч 

o dopolnilnem zapisniku z dne 31. avgusta 1930» k trgo
vinski konvenciji, sklenjeni med Jugoslavijo in Poljsko 

z dne 23. oktobra 1922. 

• § ! - . ' 

Na podstavi § 1. zakona o pooblastitvi ministra za 
trgovino in industrijo za uveljavljenje dopolnilnega za
pisnika z dne 31. avgusta 1930. k trgovinski konvenciji, 
sklenjeni med Jugoslavijo in Poljsko ; dne 23. oktobra 
1922.J se uveljavlja dopolnilni zapisnik z dne- 31, avgusta 
1930. k trgovinski konvenciji, sklenjeni med Jugoslavijo 
in Poljsko dne 23. oktobra 1922., ki se glasi: 

Dopolnilni zapisnik 
k trgovinski konvenciji, sklenjeni med Jugoslavijo in 

Poljsko v Varšavi dne 23. oktobra 1922. 

Ministra za. trgovino in industrijo obeh strank po-
godnic, po predpisu pooblaščenaj sta dogovorila, ko sta 
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preizkusila sredstva, pripravna za razvoj gospodarskih 
razmer med obema državama, naslednje odredbe: 

Člen 1. 

Poljska daje Jugoslaviji za ves čas, dokler traja tr
govinska konvencija z dne 23. oktobra 1922., letne kon
tingente za izvestne predmete, katerih uvoz v poljsko 
carinsko oblast je prepovedan, in sicer: 

Postavke poljske 
carinske tarif» 

. postavka 3 1.1. b. 
6 t. 1. 

~ „ -• 6 t. 2. 

» 6 t. 6. 
„ 7 t. 1. 

„ • • 7 t : 6 . 
iz postavke 111.1. 
iz.. „ 13t.2. 

Iz „ 271.1. 
iz „ 271.2. 
iz „ 28 
iz „ 371.2. 
iz „ 203 

B ! a £ ? 

pšenična moka . . . 
sveža jabolka . . . 
blive, hruške^ črešnje, mare

lice, breskve in melone . 
sveže grozdje.. . •. •. ,. . 
snha jabolka, hruške, mare

lice, "breskve in višnle . 
suhe' slive . . . . 
orehi . . . . • " ' . . ' . ' 
konserve iz wun^.t o ni üb,,;. 

sllvovka . . . , . , . . 
maraskin , 
vino iz grozdja . . . . . 
ribje konserve . -. . . . . 
preproge . . . 

Letni 
kontin
gent v 
tonah 

1.500 
1.000 i 

: .'300 " 
1.000 

300 
8.000 . 

800 i 

200 
1.200 

10 
5.000 

500 
50 

Člen 2. ' ' : 
Ako jugoslovanska vlada izpremeni ; sedanji uvozni 

režim za premog (postavka 169, točka 2. jugoslovanske 
carinske tarife) v svoji carinski oblasti, obvesti o tem 
poljsko vlado 6; mesecev naprej. ' 

СДеп 3. 

Ne kraté klavzule največje ugodnosti, dogovorjene v 
trgovinski konvenciji z dne 23. oktobra 1922., plačajo 
suhe slive, po izvoru in provenienci iz jugoslovanske ca
rinske oblasti, pri uvozu v poljsko carinsko oblast zni
žano carino, in sicer: 

Postavka poljske 
carinske tarife 

post" 100" iz t. 5.a. 

Blago 

suhe slive brez zaboja aH .z 
' zabojem 75 kg teže ali več 

Carina 
za 

100 kg 

20 zl 

Člen 4. 
Ne kraté klavzule največje ugodnosti, dogovorjene 

v-trgovinski konvenciji z dne 23. oktobra 1922., plača 
prečiščeni parafin, po izvoru in provenienci iz Poljske 
carinske oblasti pri uvozu v jugoslovansko carinsko 
oblast znižano tarifo, in sicer: 

Postavka jugo
slovanske car. 

tarife 

.postavka 183 1.1. 

Blago 

prečiščeni parafin 

Carina v 
zlatih di
narjih za 
100 kg 

15 

Ta protokol se bo ratificiral in stopi v veljavo 15 
dni po izmenjavi instrumentov' ratifikacije, ki ве izvrši 

v Beogradu. V veljavi ostane vse dotlej, dokler velja 
tudi trgovinska konvencija z dne 23. oktobra 1922., ka
tere sestavni del bo tvoril. 

Narejeno v Varšavi v dveh izvodih, dne 31. avgusta 
1930. 

" ' :''8 2-
Ta uredba dobi obvezno moč na dan razglasitve! v 

»Službenih novinah«. ,. . . . ; ,'. "•, 
V Beogradu, dne 29. oktobra 1930: •••>•' « 
Minister za trgovino 

in indu8tr'!r 
Juraj Đemetrović s г. 

Predsednik 
ministrskega svete, 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant 
Nj; Vel. kralja, 

divizijski general 
Peter Živkovie s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 

260. 

Na podstavi § 23. točke 6. § 57, 58., in 110.; zakona 
o narodnih šolah z dne.. 5. XII. 1929. ter v sporazumu 
z ministrom za prosveto (kab. štev. 481- z dne 24. okt. 
1930.) predpisujem 

Pravilnik 
o delokrogu, delovanju in dolžnostih šolskih 
poliklinik in šolskih zdravnikov po zakonu 

o narodnih šolah.* 

A. Š o 1 s k o p o 1 i k 1 i n i k e. 

' • ' • - • č l e n 1. 

' Šolske poliklinike so ustanove, ki skrbe za zaščito 
zdravja učencev in učiteljev ih za polikidnično zdrav
ljenje obolelih. 

Dolžnosti šolskih poliklinik. 

"Člen 2. 
•- - . • ' ' • • • • ' • , ' • ' x \ ' 

Šolske poliklinike morajo: .,.., . . л 

1. vršiti preglede vseh učiteljev in učencev; 
2. vršiti poliklinični pregled in zdravljenje »bodlih 

učencev in učiteljev; 
3. skrbeti za zatiranje nalezljivih bolezni v šolah s 

potrebnimi cepljenji, razkuženji, depedikulàcijami, dez
insekcijami in snažnostjo; , . 

4. nadzorovati higieno šolske zgradbe, posebno glede 
razsvetljave, zračenja, kurjave, beljenja, snaženja stranišč, 
preskrbe z vodo, učil, oprave, zlasti šolskih klopi; 

5. izločati učence po posameznih telesnih to duševnih 
nedostâtkih in, jih pošiljati v posebne šole na specialno 
zdravljenje ali v zdravilišče; . ," , .;"•,.', '••',.•. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije.« z dne 
6. novembra 1930., št. 265/LXXXIX/545.': "":"V 
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6. skrbeti za delovanje Šolske kopalnice, za šolske 
kuhinje, prostor za odmor, nameščanje slabotnih . otrok 
v okrevališčih in pošiljanje na morje; 

7. skrbeti za pouk iz higiene in vršiti zdravstveno 
propagando med roditelji (s, sestanki, predavanji in dru
gimi propagandistdčhimi sredstvi); 

8. po potrebi preizkušati domače razmere učencev, 
navajajoč učitelje, roditelje in skrbnike otrok na potrebne 
ukrepe zaščite; -

, 9. izdajati .vsa potrebna potrdila po zahtevi šolskih 
oblastev in po zakonitih predpisih; 

10. sodelovati z vsemi ustanovami in društvi, ki ima
jo cilj pospeševanja zdravja šolskih otrok in njihovo te
lesno vzgajanje; 

11: po potrebi izvesti vse sooialno-medicdnske, pre
ventivne in terapijske ukrepe, staviti predloge pristojnim, 
pomagati izvajati vse odoločbe, ki se nanašajo na zdrav
stveni napredek učencev, in posredovati, kjerkoli se po
kaže potreba z namenom pospeševanja zdravja učencev; 

12. zaradi medsebojnega obveščanja o zdravju učen
cev vzdrževati stalne zveze in obveščanja z upravniki 
in učitelji šol in izpolnjevati ostiaW dolžnosti, predpisane 
8 § 4. zakona o zdravstveni zaščiti učencev. 

. V Člen S. 

V primerih, kjer Šolska poliklinika nima možnosti 
za specialne preglede in zdravljenja, more poslati bol
nike ali material za klinične ali druge preizkušnje 

, 1. v bolnice in zdravilišča (sanatorije), ako je po
trebno, da se bolnik zdravi; 

2. v bolnične, občinske, zadružne ali javne ambu
lance, «ko se more bolnik zdraviti ambula torno; 

S. v laboratorije higienskih zavodov, domove narod
nega zdravja in javnih bolnic,za /pregled tmateriala, 
vzetega od bolnikov; 

4. v rentgenske oddelke javnih zdravstvenih ustanov; 
5. za otroke roditeljev, zavarovanih za primer bolezni 

po zakonu o zavarovanju, delavcev; v ambulance in spe
cialnim zdravnikom urada delavskega zavarovanja. 

• Člen 4. 

Šolska poliklinika opravlja službo po šolah izven, 
kraja sedeža z obhodom zdravnika in osebja ob določenih 
dneh, najmanj pa enkrat na teden. V teh.krajih morajo 
šolske občine zagotoviti vsaj' eno sobo za čakalnico in 
eno sobo za zdravniški pregled z najpotrebnejšo opravo, 
instrumenti, zdravili, obvezilnim materialom in potreb
nimi učili iz higiene. ; ? . . ' • 

' - • ' • ' • . ' • • • • Č l e n 5 . 

Šolske poliklinike dobiyajo navodila glede strokov
nega dela od higienskih : zavodov, in sicer v okviru 
navodil za delo šolskih poliklinik, ki jih izdaja ministr
stvo za socialno politiko in narodno zdravje. 

'• '- • '•• Člen 6. 

Zdravniki šolskih poliklinik vršijo vse posle v šolskih 
poliklinikah po uradni dolžnosti in jim ne pripada poleg 
rednih prejemkov nikak poseben honorar niti od poli
klinike niti pel bolnikov. . , 

Zdravniki ne smejo sprejemati svojih privatnih bol-, 
nikov v prostorih šolskih poliklinik. 

Člen 7. 

Kadar zahtevajo roditelji, da pristojni zdravnik šol
ske poliklinike poseti njihovega otroka na domu, ali 
kadar zahtevajo to učitelji ali,šolski sluga za sebe ali 
svojo ožjo rodbino, ima šolski zdravnik pravico, do na* 
grade po minimalni zbornični tarifi. 

Zdravnik šolske poliklinike ni dolžen na domu por 
secati otrok tistih roditeljev, ki so zavarovani za slučaj 
bolezni po zakonu o zavarovanju delavcev, ker je za té 
otroke pristojen uradni zdravnik. Prav tako pa .pravilu 
ni dolžen na domu posečati otrok revnih siarišev, temveč 
jih pošlje pristojnemu občinskemu zdravniku. 

Zdravstvene občine morejo za svoje revne pripad
nike, okrožni urad pa za svoje zavarovane člane skleniti 
z zdravniki šolskdh poliklinik, • ako vršijo ti zdravniki 
postransko službo šolskih zdravnikov, posebne dogovore 
za nagrajanje posetov na domu svojih članov, in to po
vsod tam, kjer se.more na ta način zagotoviti otrokom 
hitrejša zdravniška pomoč. Tak dogovor velja, kadar ga 
odobri pristojna banska uprava. 

Primeri nalezljivih' bolezni se izvzemajo od pravice 
do nagrade za hišne posete, ker se vršijo poseti v teh 
primerih po uradni, doJžnosti, . " ' . . . 

Člen 8. 

Na vse, kar dobivajo od šolskih poliklinik učenci 
in učitelji, ima pravico tudi ožja, rodbina učitelja, kakor 
tudi šolski sluge in člani njihove, ožje rodbine, ako niso 
zavarovani1 po zakonu o zavarovanju delavcev. 

Razdelitev šolskih poliklinik. 

Člen 9. 

Spiske poliklinike se dele na: 
1. šolske klinike prvega reda; one obstojajo in se 

osnujejo v Beogradu in na vseh sedežih. banskin uprav, 
smejo pa se osnovati tudi v drugih krajih z več nego 
2000 učencev. One imajo poleg upravnika in,potrebnega 
števila zdravnikov z občo izobrazbo naslednje odseke z. 
zdravniki ,specialisti kot šefi odsekov: 

a) za oči; 
b) za ušesa, nos in grlo; 
c) za usta in zobe. 
Minister za socialno politiko in narodno zdravje-lahko 

predpiše tudi druge odseke) .'kjér je za to potreba in 
možnost. 

2. Šolske poliklinike drugega reda, v katere spadajo 
vse ostale šolske poliklinike. Njihov šef je šolski zdTavnik 
z občo izobrazbo. • 

Minister za socialno politiko in narodno zdravje lahko 
predpiše za polikliniko drugega reda večje število šolskih 
zdravnikov z občo izobrazbo in posamezne aU več odsekov 
z zdravniki specialisti kot šefi odsekov, kjer je za to 
potreba in možnost. 

Člen- 10. 

Šolski zdravniki se praktično izpopolnjujejo v Šolskih 
poliklinikah v Beogradu in na sedežih kraljevskih ban
skih uprav, katerim prizna minister za socialno politiko 
in narodno zdravje sposobnost za to s posebno odločbo. 

Šolske poliklinike v Beogradu in na sedežu banskih 
uprav služijo tudi za praktični pouk in izpopolnjevanje 
šolskih'sester, 
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Osnovanje Šolskih poliklinik. 

Člen 11. 
šolske poliklinike se osnujejo v krajih, kjer je za

dostno število učencev po zakonu o narodnih šolah, in 
obsega vse učence teh šol. 

Člen 12. 

Stroške za osnovanje šolskih poliklinik s kopalnico, 
izvzemši poliklinike iz člena 19., točke 2., tega pravilnika, 
morajo plačati šolske občine, in sicer povsod tam, kjer 
je osnovanje šolskih poliklinik obvezno po § 110. zakona 
o narodnih šolah. 

• Kjer je v enem kraju več šolskih občin, se združijo 
zaradi osnovanja skupne poliklinike. 

Člen 13. 

Šolske občine, ki ne morejo same osnovati polikli
nike, imajo pravico do podpore od države in banovine. 
Ban izdaja odločbe o tem, katerim občinam je potrebna 
državna in banovinska podpora za osnovanje poliklinik, 
in sicer na obrazložene prošnje občin. Proti odločbi bana 
se sme občina pritožiti na ministra za socialno politiko 
in narodno zdravje, ki izda končno odločbo v sporazumu, 
z ministrom za prosveto in z ministrom za linance. 

Člen 14. 

Za osnovanje šolskih poliklinik se morejo občinam 
dovoliti posojila iz sredstev fonda za zdravstveno zaščito 
učencev ter s pogoji, ki jih predpisuje zakon o zdravstveni 
zaščiti učencev. 

Vzdrževanje jlolskih poliklinik. 

Člen 15. 

Stroške vzdrževanja šolskih poliklinik sv kopalnico, 
izvzemšd plače zdravnikov, morajo, nositi šolske občine 
povsod tam, kjer je osnovanje poliklinik obvezno po 
§ 110. zakona o narodnih šolah. 

Kjer se je združilo več šolskih občin zaradi osnovanja 
skupne poliklinike (člen 12. pravilnika), nosijo skupno 
tudi stroške vzdrževanja. . • 

Člen 16. . - ' " ' ' ' 

Šolske občine določijo v proračunu rednih izdatkov 
šolskih poliklinik potrebne vsote: 

1. za plače šolskim sestram in služabništvu; 
2. za vzdrževanje poslopja in vrta (dvorišča), za pi

sarniške stroške, kurjavo, razsvetljavo, vodo in : za ostale 
režijske stroške, za dopolnjevanje oprave in drugega in
ventarja, za nabavo zdravniških instrumentov, zdravil, 
obvezilnega materiala, razkuževalnih sredstev, zdravstve-
no-prosvetnega materiala in ostalih potrebnih stvari za 
polikliniko in kopalnico; 

3. za vzdrževanje šolskih kuhinj tam, kjer tvorijo 
oddelke šolskih poliklinik. 

Člen 17. 

V proračunu dohodkov se določajo: 
à) redni lastni dohodki poliklinike; 
D) -redna dotacija šolske občine; 
c) izredni dokodki (iz volil, daril, posojil in dr.). 

Člen 18. 

Za lastne dohodke šolskih poliklinik veljajo nasled
nja načela: •' 

1. Predpisano sistematsko pregledovanje učencev, 
svetovanje in obveščanje roditeljev o zdravju učencev, 
kakor tudi ostalo preventivno in zdràvstveno-prosvetno 
delo šolskih poliklinik je brezplačno za vse učence brez 
razlike. 

2. Revni učenci se zdravijo ambulatorno v šolski 
polikliniki brezplačno in dobivajo prav tako v njej. v 
mejah odobrenega proračuna, brezplačno zdravila, obve-
zila in ostali sanitetni material. 

3. Šolska poliklinika pobira aledeče svoje davščine 
in dela: . 

a) za obveze in zdravila in ostali sanitetni material, 
potrošen za zdravljenje učencev, kojih starisi niso revni 
po zakonu o bolnicah, se pobira od njih resnična vrednost 
potrošenega materiala; 

b) za zdravljenje in operacije učencev, katerih sta
risi niso revni, pobira poliklinika po minimalni pristoj
bini pristojne zdravniške zbornice; ako te pristojbine niso 
polnoveljavno predpisane, potem jih predpiše minister za 
socialno politiko in narodno zdravje; 

c) za zdravila, obveze in ostali sanitetni material, 
potrošen za učence, ki imajo na to pravico po zakonu 
o zavarovanju delavcev, zahteva poliklinika povračilo v 
višini resnične vrednosti od pristojnih ustanov socialnega 
zavarovanja, ki morajo povrniti nastale stroške.. 

Člen 19. . 

Državne ustanove so: 
i . vse poliklinike v Beogradu in na sedečih bar.*Vih 

uprav; 
2. vse poliklinike za srednje, meščanske in druge 

šole razen narodnih šol. 

Člen 20. 

Občinske. šolske poliklinike (šolske poliklinike za 
narodne šole) se lahko spojijo z državnimi Šolskimi poli
klinikami v administrativno in strokovno celoto. 

Šolske poliklinike, tako državne kakor.tudi občinske, 
se lahko spojijo s higienskimi zavodi, domovi narodnega, 
zdravja in zdravstvenimi postajami, tako, da tvorijo ž 
njimi gradbeno, administrativno in strokovno celoto, toda 
da v tej celoti ipak tvorijo posebne oddelke. 

. Odločbo o tem, ali obstoji šolska .poliklinika kot po
sebna ustanova ali kot oddelek ene izmed gori navedenih 
higienskih ustanov, izda minister za socialno politiko in 
narodno zdravje po zasiišanju pristojnega higienskega 
zavoda, za občinske poliklinike pa tudi pristojne šolske 
občine. 

Člen 21. 

Za sestavljanje proračuna občinskih šolskih polikli
nik, to je poliklinik, ki jih vzdržujejo šolske občine v 
zmtslu člena 15. tega pravilnika, veljajo ta pravila: 

Predlog proračuna sestavi šef poliklinike in ga pošlje 
pravočasno šolskemu odboru pristojne šolske občine. 

Šolski odbor pošlje ta predlog proračuna s svojimi 
pripombami pristojnemu higienskemu zavodu v pregled. 
Higienski zavod mora predlog pregledati, ugotoviti nje
govo končno obliko in ga vrniti šolskemu odboru najdalje 
v roku 14 dni. 
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, Šolski odbor vstavi sedaj proračun šolske poliklinike 
kot posebno partijo v proračun svoje šolske občine in v 
tem okviru postopa ž njim dalje po predpisih § 25. 
zakona o narodnih šolah. 

Ölen 22. 

Za sestavljanje proračuna državnih šolskih poliklinik 
(ölen 19. tega pravilnika) in poliklinik v državni upravi 
(člen 20. tega pravilnika) veljajo predpisi za državne 
higienske ustanove. 

Za materialne izdatke poliklinik iz člena 19., točka 
1., in iz člena 20. morajo šolske občine vstaviti v svoje 
proračune potrebne vsote v znesku najmanj 50% celo
kupnih materialnih izdatkov.. 

Člen 23. 

Dolžnosti upravnih občin nasproti, vsem šolskim po
liklinikam so te:. ' 

1. da dajo na pripravnem mestu potrebno zemljišče 
za šolsko polikliniko; 

2. da vzdržujejo v dobrem stanju vse ceste, ki vodijo 
do šolske poliklinike. • , • 

3. da v okviru proračuna šolskih občin vstavijo pro-
. račune občinskih šolskih poliklinik v svoje. vsakoletne 
proračune, in sicer kot posebne partije. 

Zdravniki šolske poliklinike (uprava in osebje). 
Člen 24. 

Dolžnost šefa šolske poliklinike je: 
1. da upravlja celokupno delo zdravnikov in po

možnega osebja poliklinike; 
2. da je v stalni zvezi s šolskimi oblastvi in učitelji, 

da jih obvešča o vseh vprašanjih zdravja šolskih otrok, 
kakor tudi o higieni šolske zgradbe in pouka; 

8. da vodi celokupno službo in administracijo; 
4. da predlaga pristojnemu oblastvu mesečna in let

na poročila, predpisana v navodilih za delo šolskih poli
klinik; 

' 5. da obvešča upravnike šol mesečno in letno o 
stanju zdravja učencev, kakor tüdi o vseh razmerah in 
odnošajih, ki vplivajo na njihovo zdravje; 

6. da skrbi za nameščenje šolskih otrok v zdravi
liščih in bolnicah. 

: Člen 25. 

. Šef šolske poliklinike prvega reda ima poleg dolž
nosti, navedenih v prednjem členu, še tudi naslednje 

.dolžnosti: 
1. da skrbi, za čim boljši strokovni napredek tistih 

zdravnikov, ki se, izobražujejo na polikliniki za šolske 
zdravnike; v tem pravcu poučuje zdravnike sam in jih 
pošilja š̂ fom odsekov in drugim zdravnikom poliklinike;. 

2. da uvede te zdravnike v vse administrativne po
êle šolskih poliklinik in šolskih zdravnikov; 

3. da vodi nadzorstvo v strokovnem in administrativ
nem oziru nad podrejenimi poliklinikami in šolskimi 
zdravniki svojega področja. 

Člen 26. 

Upravniki šolskih poliklinik prvega reda so obenem 
v strokovnem oziru šefi vseh šolskih zdravnikov na pod
ročju, ki ga opredelijo banske uprave na predlog higien-
ekih zavodov. 

V posameznih primerih more banska uprava na 
predlog higienskega zavoda postaviti tudi šefa šolske 
poliklinike drugega reda za šefa šolskih zdravnikov iz-
vestnega področja, toda on ne more biti nikdar šef 
šolskih zdravnikov v glavnem poklicu. 

Člen 27. 

Dolžnosti'šefov odsekov šolskih poliklinik so: 
1. da vršijo vse dolžnosti po členu 2. tega pravilnika, 

kolikor pripadajo. njim, ter po razporedu dela, ki jim 
ga da šef poliklinike; 

2. da šefu poliklinike predlagajo razpored dela za 
svoj odsek; 

3. da pri svojem specialističnem delu vpoštevajo ce
lokupno socialno in zdravstveno stanje otrok, ki jih pre
gledajo ali zdravijo; 

4. da sodelujejo s šefom poliklinike in ostalimi 
zdravniki obče izobrazbe v vseh njihovih dolžnostih v 
preventivnem in kurativnem delu, in sicer po svoji ini-
dativi in po naredbi šefa poliklinike; 

5. da sodelujejo v šolskih poliklinikah prvega reda 
s šefi poliklinike v praktičnem izpopolnjevanju šolskih 
zdravnikov. 

Člen 28. 

Dolžnost. vseh zdravnikov šolskih poliklinik je: 
1. da vršijo vse dolžnosti šolskih zdravnikov po člena 

33. ter v duhu člena 2. tega pravilnika; 
2. da sodelujejo s šefom poliklinike v vseh strokovnih 

in administrativnih poslih tako s svojo iniciativo kakor 
tudi po naredbi šefa; 

3. da v celokupnem svojem delu in svojih opazovanjih 
obveščajo šefa poliklinike vsak dan ustno, po potrebi pà 
tudi pismeno. 

B. P o m o ž n e u s t a n o v e , ako n i š o l s k i h 
p o l i k l i n i k . 

Člen 29. 

Za učence v krajih, kjer po zakonu ni, treba osnovati 
šolske poliklinike, je pristojna, àko ni šolskih zdravnikov, 

t šolska poliklinika najbližjega kraja, kar odredi banska 
uprava na predlog higienskega zavoda. Na .eno šolsko 
polikliniko se morejo; odrediti največ štiri kraji. 

Člen 30. 

V manjših krajih, kjer ni zakonskih pogojev za 
osnovanje, samostalnih šolskih poliklinik, kjer pa so 
zdravstvene postaje ali ambulance (državne, banovinske, 
občanske, zadružne in slične), se ustanovijo pri njih 
šolske poliklinike za eno ali več bližnjih šol. 

C. Š o l s k i z d r a v n i k i . 

Člen 31. 

Šolski zdravniki v zmislu točke druge § 110. zakona 
o narodnih šolah se postavljajo samo tam, kjer ni zako
nitih osnov za osnovanje šolske poliklinike. 

V krajih, kjer je šolska poliklinika, opravlja on* 
vse posle Šolskih zdravnikov, 
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» Člen 32. 
Solski zdravnika so: 
1. šolski zdravniki v glavnem poklicu; 
2. šolski zdravniki v postranskem poklicu. 
Šolski zdravniki v glavnem poklicu se postavljajo za 

večje število krajev (naselij), zvezanih medsebojno z 
dobrimi prometnimi zvezami, in kjer skupno število 
učencev presega 2000. Oni morajo imeti kvalifikacijo po 
6., odstavku § 110. zakona o narodnih šolah ali § 6. 
zakona o zdravstveni zaščiti učencev. Prednost imajo 
tisti zdravniki, ki razpolagajo poleg dobre obče izobrazbe 
in z zakonom predpisane kvalifikacije tudi še z dobro 
oto-rino-Laringološko in okulistično izobrazbo. 

Šolski zdravniki v postranskem poklicu se postav
ljajo za vse narodne šole, kjer ni niti šolske poliklinike, 
niti šolskega zdravnika v glavnem poklicu. 

Za šolske zdravnike v postranskem poklicu se mo
rejo postavljati tako zdravniki v javni službi, kakor tudi 
privatni zdravniki, ako izpolnjujejo določila § 6. zakona 
o zdravstveni zaščiti u č e n c e v . . ' . , . . 

Člen 33. 
Dolžnosti šolskih zdravnikov so: 
1. da vsak dan po izvestnem redu obhodijo šole 

svojega področja, da jih obveščajo učitelji o zdravstvenem 
stanju otrok in njihovem izostajanju iz šole; 

2. da od časa do časa prisostvujejo pouku v posa
meznih razredih in motrijo zdravstveno in duševno stanje 
in telesno držanje otrok ob času pouka; 

3. da pregledajo u&telje in učence, ki so se prijavili 
za bolne; , 

4 da v primeru pojava nalezljivih bolezni odredijo 
vse potrebne ukrepe; 

5. da vsako leto ponovno cepijo proti osepnicam 
(kozam) novo-vpisane učence in tiste, ki dovršujejo Šolo, 
ako so bili v- prvem razredu brez uspeha cepljeni; 

6. da cepijo proti škrlatinki in davici v sporazumu 
in po pristanku roditeljev, v primeru pojava epidemije 
pa, po, zakonu. o : zatiranju - nalezljivih bolezni ; 

7. da nadzorujejo, higieno šolskega poslopja, učilnice, 
učil in pouka; 

8. da imajo predpisane ure-iz higiene; 
9. da prisostvojujejo učiteljskim sejam, na katerih 

referirajo o stanju zdravja učencev, kakor tudi o vseh 
drugih vprašanjih,'ki se nanašajo na šolsko higieno; 

.10. da predlagajo mesečna in letna poročila in sta
tistične podatke svojemu šefu ali pristojnemu higienske
mu zavodu in'šolskim oblastvóm; 

. H. da vodijo zdravniško nadzorstvo nad šolsko kopal
nico, dijaško kuhinjo, internatom, telesnimi vajami in 
vsemi drugimi ustanovami, ki se jih poslužujejo dijaki; 

• 12. da pregledajo dijaška stanovanja, o katerih se 
zve, da niso primerna, in podajajo mnenje o njihovi pri
mernosti; 

. 13. da skrbijo za osnovanje ustanov za pospeševanje 
zdravja šolskih otrok; 

14. da obveščajo učitelje in stariše o zdravstvenem 
stanju učencev in o ukrepih za njihovo zdravljenje; 

15. da izločajo slabotne, boléhne in one, katerim je 
potrebno posebno zdravljenje in okrevanje zaradi poši
ljanja v pripravne ustanove. . . . 

Člen 34. 

Dokler za kako šolo ni postavljen niti šolski 7/1 rav
nik, nifi hi osnovana šolska poliklinika, vršijo, dolžnost 

šolskih zdravnikov na svojem področju zdravniki zdrav
stvenih občin, ako jih pa ni, sreski sanitetni referenti 
ali drugi zdravniki v državni, oziroma banovinski ali 
higienski službi, in sicer po odredbi kraljevskih banskih 
uprav na predlog higienskega zavoda. 

Dolžnosti in področje dela jim odrede od primera 
do primera banske uprave po predlogih higienskih za
vodov. 

Oni vršijo dolžnost, šolskih zdravnikov po uradni 
dolžnosti ter ne prejemajo zato druge nagrade razen 
povračila potnih stroškov. 

Člen 35. 

Šolske sestre so strokovne pomočnice zdravnikov 
šolskih poliklinik in šolskih zdravnikov; one morajo: 

1. podpirati zdravnika V: njegovem delu; 
2. obhoditi vsak dan vse razrede in zbirati podatke 

o izostankih učenoev; . 
3. nadzorovati Šolske zgradbe, učilnice, hodnike, 

klopi, dvorišča itd.; 
4. skrbeti za način, kako se šolski otroci poslužujejo 

pitne vode; 
5. paziti na snažnost telesa in obleke šolskih otrok; 
6. paziti na zdravje učencev in vse sumljive privesti 

šolskemu zdravniku; • • • . ' ' . 
7. navajati učence v osebni higieni; 
8. posečati izostale otroke po hišah, da bi se pre

pričale o vzroku izostanka, in o tem obvestiti zdravnika 
v primeru sumnje glede nalezljive bolezni; 

9. posečati in sistematsko pVeiskavati socialno sta
nje po hišah s posebej predpisanimi obrazci; 

10. nadzorovati prehrano šolskih otrok v šolskih ku
hinjah; 

11. skrbeti za redno kopanje otrok v šolskih in jav
nih kopalnicah; . , ; 

12. voditi telesno negovanje pri zanemarjenih 
otrokih; \ 

13. delovati po določenem razporedu šefa šolske po
liklinike ali šolskega zdravnika; 

14. o vsem svojem delu voditi dnevnik dela; • ,. 
15. predlagati mesečna poročila o svojem delu in 

redne ustne,referate svojemu šefu o vsem, kar zapazijo 
in zvedo glede zdravstvene zaščite učencev. - , 

Člen 36. 

Delo šolskih poliklinik in šolskih zdravnikov se mora 
voditi v soglasju in v sporazumu s Šolskimi oblastvi. 
Vzdrževati se mora stali » zveza med šolskimi' oblastvi 
in polikliniko, oziroma odrejenimi zdravniki. Upravniki 
šol morajo posečati šolske poliklinike in jim pomagati 
v delu. 

Člen 37. 

Upravniki in učitelji vseh šol morajo podpirati šolske 
poliklinike in šolske zdravnike v vseh njihovih poslih in 
sodelovati pri njihovem izvajanju. -

Člen 38. 

Za pohode po uradni dolžnosti zdravnikov šolskih 
poliklinik, šolskih zdravnikov in vršilcev dolžnosti šol
skih zdravnikov, kakor tudi za njihovo pomožno osebje ' \ 
pripadajo stroški: državnemu osebju po uredbi o potnih 
stroških, osebju zdravstvenih občin pa po § 16. zakona 
o zdravstvenih občinah. ' 
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Člen 39. 
Solski zdravniki in Šolske poliklinike morajo pre

gledati vse učence pred vpisom v srednjo šolo. Vsak: 
otrok, ki prestopi iz osnovne v srednjo šolo, mora priložiti 
k ostalim dokumentom tudi zdravstveni list šole, da j© 
zdrav in sposoben za vpis vsredhjo šolo. Ako v kraju 
osnovne šole ni bilo šolskega zdravnika, niti šolske poli
klinike, se vrši ta pregled pred vpisom v šolski polikliniki 
ali pri šolskem zdravniku šole, v katero se vpisuje. Ta 
pregled 'je brezplačen. 

Člen 40. 
Predpisanega vpisa v prvi razred narodne šole se 

lahko oprosti za leto dni na osnovi komisijskega zdrav
niškega pregleda dveh zdravnikov. Isto določilo Velja tudi, 
za oproščehje od posedanja kakega razreda za leto dni. 
En član zdravniške komisije mora, biti šolski zdravnik. 

Stalno se more otrok oprostiti od pouka v šoli samo 
na osnovi komisijskega zdravniškega pregleda treh zdrav-
nikov v šolski polikliniki.-

Ob tej priliki se ugotovi, ali je otroku potrebna kaka 
šola za defektne, o čemer se obvestijo starši in poroča 
banski upravi. 

Spiski oproščenih otrok se pošljejo na vpogled hi
gienskemu zavodu, ki more predlagati banski upravi po
novni komisijski pregled. 

Komisija more po potrebi poklicati tudi učitelja na 
sodelovanje. t .,•;..„.,' 

Člen 41. 
Ta pravilnik velja od dne razglasitve v »Službenih 

novinah«. 
V, Beogradu, dne 31. oktobra 1830. S. štev. 4172/30. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje: 

Nikola Preka s. r; 

• - 2 6 L - . ' • • • , ' 

Na podstavi 8. pripombe k tarifni številki 62. taksne 
tarife ter po sporazumu z ministrom za notranje posle 
predpisujem 

Izpremembe in dopolnitve 
v pravilniku za izvrševanje predpisov iz 
štev. 62. taksne tarife zakona o taksah,* 
ki se glasijo: 

Točka 2. člena 1. omenjenega pravilnika se izpre
minja in se glasi: 

»2. Za ixdàjanje pravice za točenje pijač so pristojne 
finančne direkcije.« 

, .., . II. 
Clèn 8. se izpreminja in se glasi: 

>Clen 8. 
Finančno oblastvo iz člena 1. tega pravilnika inora, 

kadar prejme prošnjo z vsemi potrebnimi prilogami, iz-

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
12. septembra 1930, St. 208/LXXIII/447, 

dati prosilcu pravico točenja še istegâ due. Tako izdano 
pravico dostavi pristojni davčni upravi, ki začasno od
meri in pobere takso iz tarifne številke 62. taksne ta
rife. Ta taksa se pozneje, kadar se sestane komisija г* 
razvrščanje, naknadno odmeri in ugotovi.« 

• • m ; ' • 

V točki 3. člena 11. je namesto beeed: »pristojno 
oblastvo finančne kontrole« postaviti: >pristpjni oddelek 
finančne kontrole«. 

• • I V . ' 

V točki 3. člena 12. je v drugem stavku' črtati be
sede: »sreškega upravnika finančne kontrole aU ,prić 

Točka 7. člena 18. se izpreminja in se glasi: 
»7. Oddelek finančne kontrole mora té prijavej icp 

jih prejme, proventi in tako preverjene dostaviti davčni 
upravi najdalj do 1. decembra istega leta.« 

V točki 8. istega člena je namesto besed: »šef 
okrožne finančne uprave, oziroma beograjskega davčnega 
oddelka, oziroma direktor finančne direkcije, šef sreske 
uprave finančne kontrole«; namesto besed: »iz kraja 
sedeža okrožne finančne uprave, beograjskega davčnega 
oddelka, oziroma finančne, direkcije« postaviti obakrat: 
>iz kraja sedeža davčne uprave«; namesto besed'is pod^ 
ročja okrožne finančne uprave, beograjskega davčnega 
oddelka, oziroma davčne direkcije> pa dostaviti: >s 
področja davčne uprave«. 

V točki 9. istega člena je namesto besed: >okrožne 
finančne uprave, beograjskega davčnega oddelka, ozi
roma finančne direkcije« postaviti: >davčne uprave«; 
namesto besed: »beograjski davčni oddelek, okrožna fi
nančna uprava ali finančna direkcija« je' postaviti: 
»davčna uprava«; namesto besed: »pristojna oblastva fi
nančne kontrole« pa je postaviti: »oddelkov finančne 
kontrole«. 

V točki 14. istega člena je namesto: »kraljevine Sr-. 
bov, Hrvatov in Slovencev« postaviti: »kraljevine. Jugo
slavije«; \namesto: »beograjski davčni oddelek«, pa: 
»davčna uprava za mesto Beograd«. 

Točka 18. istega člena se izpreminja in se glasi: 
»18. O odmerjeni taksi obvesti davčna uprava najdalj do 
dne 1. januarja vsakega posameznega točilca z odločbo 
o določeni taksi po tarifni številki 62. taksne tarife«. 

V točki 18. istega člena je namesto besed: »okrožna 
finančna uprava, beograjski davčni oddelek, oziroma fii 
nančna direkcija« postaviti: »pristojna davčna uprava«; 
namesto: »Generalna direkcija« pa: »finančna direk
cija«. ,. •. 

Točka 20. istega člena se izpreminja in se glasi: »20. 
Proti odmeri točilniške takse in proti odločbi ò povi
šanju te takse po točki Ì9. tega člena se lahko vloži na 
finančno direkcijo v roku 15 dni pritožba, ki se izroči 

.pristojni davčni,upravi.« 
. v i . ••' 

Točka 3. člena 19. se izpreminja in se glasi; »3. Ta 
taksa sé, plačuje v gotovini pri pristojni davčni upravi.« 

• • : . V I E " • . . : • . - : - . ' - l '_• •• •• o ' 

V točki 1. člena 21. je namesto: »Generalna, direk
cija davkov postaviti: »finančna direkcija«. 

V točki 2. istega člena je namesto: »finančno obla
stvo« postaviti: »davčno oblastvo«; namesto: »genjaalna 
direkcija davkov« pa: »finančna direkcija«. 
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V točki 3. istega Slena je namesto besed: »gene-
rama direkcija davkov« postaviti: »finančna direkcija«; 
namesto: >finan6na oblastva« pa: »davčne uprave«. 

VIII. 
V točki 1. člena 22. je namesto: »finančna uprava« 

postaviti: »davčna uprava«. . . . . . . . 

IX. 
Točka 2. člena 26. se izpreminja in se glasi: »2. Fi

nančni organ sestavi o vsakem zasačenem prestopku 
opis dejanja, oziroma zapisnik o dejanju io ga dostavi 
po pristojni poti davčni upravi in postopa po drugem 
odstavku člena 60. zakona o taksah. Ko se ta opis de
janja, oziroma zapisnik o dejanju vpiše v register pre
stopkov pri davčni upravi in dobi svojo številko, se 
vrne glavnemu odelku finančne kontrole, ki potem vodi 
preiskavo. Ko bo stvar zadostno preiskana, se vrne dav
čni upravi, ki potem izreče razsodbo in jo dostavi ob
sojeni osebi.« 

V točki 3. istega člena je namesto: »generalni, di
rekciji davkov« postaviti: »finančni direkciji«. 

' Točka 4. istega člena se izpreminja in se glasi: »4. 
Razsodbe izvršujejo davčne uprave.« 

X. 

Kjerkoli stoji v pravilniku sreski upravnik ali sre 
ska uprava finančne kontrole, je postaviti »oddelek fi
nančne kontrole, oziroma starešina oddelka finančne 
kontrole« in ž njim se razumeva tudi »glavni oddelek 
finančne kontrole«. 

XI. 
Te izpremembe in dopolnitve dobijo obvezno moč, 

kadar se razglasijo v »Službenih novinah«. 
• V Beogradu, dne 4. septembra 1930. Štev. 66059. 

Minister za financ©: Predsednik 
Dr. S. Šverljuga, s. r. ministrskega sveta, 

minister za notranje posle, 
častni adjutant 
Nj. Vel. kralja, 

divizijski general 
P. Živković s. г. 

262. 

Razpis 
o potrdilih glede izvora blaga z Grškega.* 

Ministrstvo za zunanje posle je z aktom K. T. štev. 
7385 z dne 18. avgusta 1930. obvestilo oddelek za ca
rine, da je po sekretarijatu društva narodov dobilo ob
vestilo, dâ  je grška vlada v zmislu člena 11. medna
rodne konvencije o poenostavljenju carinskih formalnosti 
naznačila kot pooblaščeno oblàstvo za izdajanje potrdil 
o izvoru blaga naslednje organe: 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
12. septembra 1930, št. 208/ÎLXXIII/449. 

1. carinska oblastva; 
2. trgovinske in industrijske zbornice; . 
3. industrijske firme za izvoz proizvodov njihove 

industrije, s pogojem, da bodo potrdila, ki jih izdadó, 
legalizirana od oblastev ali kakega pristojnega .organa 
(trgovinske zbornice); 

4. pisarne, za zaščito grškega tobaka {sedanji se
deži: Volo, Solun, Kavala), za izvoz tobaka, brez pri
krajšanja pristojnosti drugih organov; 

5. svobodni solunski pas. •-•.'• 
Obveščaje o tem carinarnice, se jim odreja, da spre

jemajo za blago z izvorom z Grškega samo tista potr
dila o izvoru, ki so jih izdala zgoraj našteta. grška 
oblastva. 

štev. 31360/IV. — Iz ministrstva za finance — od
delka za carine. • 

V Beogradu, dne 21. avgusta 1930. 

Razne objave iz „Službeaih 
novin". 

Številka 255 z dne 6. novembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 24. okto

bra 1930.: Napredovali so pri direkciji državnih železnic 
v Ljubljani: v 4. skupino I. kategorije: Hojs Franc, 
dosedaj uradnik v 5. skupini iste kategorije in Šef odse
ka; v 5. skupino: Zupane Ivan in L e n a r t Feliks, 
dosedaj uradnika v. 6. skupini iste kategorije; v 6: sku
pino: Punčuh Miroslav, dr. Dekieva Leon in 
inž. Šapi j a Riko, dosedaj uradniki v 7. skupini iste 
kategorije; v 1. skupino II. kategorije: Hubalek Ma
ksimili jan, Zoreč Ivan, Podboj Ivan, Božič Jo
sip, Maselj Andrej, Košuta Martin, Kavšek 
Alojzij, Grilc Josip, Kink For tunat , I lešić Oro-
slav, Cerne. Josip, Jenko Josip, Pustos lemšek 
Franc, dosedaj uradniki v i . skupini — podskupini b 
iste kategorije; Vadnov Josip in Rozman Franc, 
dosedaj uradnika v 2. skupini.T- podskupini a iste kate
gorije; v 2. skupino II. kategorije : B e v e; E d m u n d, 
Gostič Anton, Rožanc Mihael, Medved Janko, 
Vranjek Janko, J.eruc Viktor, Veber Alojzij, 
Jenčič Anton in Celan Valentin, dosedaj uradniki 
v 2. skupini — podskupini b iste kategorije; Visen jak 
Franc, Klemene Viljem in Miler Frâncy dosedaj 
uradniki v 3. skupini iste kategorije; v 1. ' skupino 
III. kategorije: K u s t e r l é Nikolaj, Pšeničnik Jo
sip, Ce,raj-Cerić Vojteh, Star ina Josip, Stojko-
vić Josip, Piš l jar Franc, Urh Ivan, Dragar 
Franc in Daiz inger Ludvik, doeedaj uradniki v 
2. skupini iste kategorije. 

Revija, ki jo je prepovedano Uvažati in razširjati. Z 
odlokom ministrstva za notranje posle I. št, 38396. z dne 
31. oktobra 1930. je prepovedano uvažati v našo državo 
in razširjati v njej revijo »Budućnost«, ki izhaja v jugo
slovanskem in nemškem jeziku v Berlinu ter piše zoper 
današnji red v naši državi..' 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in odgovoren urednik: Pohar Robert v, Ljubljani. 
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur« v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar MiMlek v Ljubljani. 
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K R A L J E V I N A J U G O S LAVI JA 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

42. kos. V LJUBLJANI, dne 5. decembra 1930. Letnik I . 

V S B B I N A : 
Zakon o konvenciji o izvestnih vprašanjih civilnega po
stopka in zasebnega prava, ki je bila sklenjena v Beo
gradu dne 11. novembra 1929. med kraljevino Jugoslavijo 
in kraljevino Ogrsko. 

264. Pravilnik o prebrani gojencev v državnih zavodih za pri
silno vzgajanje otrok. 

26б. Dopolnitev pravilnika o polaganju državnega strokovnega 
izpita iz poljedelske stroke. 
Razne objave iz >Službenih novin«. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

' -, Mi 
Aleksander I., 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na predlog Našega namest-
n^a ministra, za zunanje posle, Našega ministra brez 
portfelja,,in Našega ministra pravde ter po zaslišanju 
Našega predsednika ministrskega sveta 

Zakon 
o konvenciji o izvestnih vprašanjih civilnega 

postopka in zasebnega prava, 
ki je bila sklenjena v Beogradu dne 11. novembra 1929. 
med Kraljevino Jugoslavijo in kraljevino Ogrsko in ki 

se glasi: 

§ L . " . . . -
Odobrava se in dobiva zakonsko moč konvencija o 

izvestnih vprašanjih, .civilnega postopka, in zasebnega 
prava,' sklenjena v Beogradu dne. 11. novembra 1929., 
ki se glasi: 

K o n v e n c i j a 
med kraljevino Jugoslavijo in kraljevino 
Ogrsko o izvestnih vprašanjih civilnega 

postopka in zasebnega prava. 
NjëgQvo Veličanstvo kralj Jugoslavije 

Njegovo' Presvetlo Visocansïvo regent kraljevine Ogrske 

eta se odločila v želji, da sporazumno uredita odnošaje 
med kraljevino Jugoslavijo in kraljevino Ogrsko glede 

• '•-..t < »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
15. oktobra 1930., št. 236/LXXXII/505. 

izvestnih vprašanj civilnega postopka in zasebnega pra
va, skleniti v ta namen konvencijo in sta imenovala za 

• svoja zadevna pooblaščenca, in sicer: 
Njegovo Veličanstvo kralj Jugoslavije: 

g. dr. V o j i s l a v e Mar i n k o v i ć a , svojega ministra 
za zunanje posle; 

Njegovo Presvetlo Visočanstvo regent kraljevine Ogrske: 
g, barona P a v l a F o r s t e r - j a , svojega izrednega 

poslanika in opolnomočenega ministra v Beogradu, 
ki sta se, ko sta si vzajemno priobčila svoja pooblastila, 
ki so popolnoma ustrezala predpisani obliki, sporazu
mela o nastopnih odredbah: 

PRVO POGLAVJE. 

Pristop k sodiščem. 
Člen i . 

Državljani pogodbenih strank so upravičenj zahte
vati in braniti svoje pravice pred sodišči obeh pogod
benih- strank, in sicer proti državljanom obeh strank. 
Sodišča pogodbenih strank morajo uporabljati za nje 
isto postopanje, kakor ga uporabljajo v takih zadevah 
za'lastne državljane. ' '• 

Ta konvencija nikakor ne đerogira'veljavnih občih 
odredb o jezikih, ki se uporabljajo prav tàko, kakor da 
bi šlo za lastne državljane. ! ; '' 

, DJRÛGO POGLAVJE. ; "УЈ: ; 
Sodna in skrbstvena »onioB. 

• Člen 2,... . 
O d n ò š a j i m ë d o b 1 a s t v L • "'' 

Obe pogodbeni stranki si nudita na zahtevo vza
jemno pomoč v sodnih in izvensodnih poslih v civilnih 
in trgovinskih zadevah, pod katerimi je razumeti tu tudi 
posle varuštva .in skrbstva. . 

Ce zaprošeno óblastvo ni pristojno, izroči zaprosilo 
uradoma pristojnemu oblastvu svoje države in obvesti 
o tem istočasno proseče oblastvo. 

Prošnje za priobčila in prav tako zaprosila se poši
ljajo preko ministrstva pravde proseče stranke minist*-
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stvu pravde zaprošene stranke, izvzemši prošnje ali 
priobčila, ki prihajajo od ogrskih skrbstvenih oblastev, 
ali ki so naslovljena na ta oblastva, katera je treba 
glede Ogrske pošiljati preko kraljevskega ogrskega mi
nistrstva za notranje posle. 

Člen 3. 

P r e v o d i n l e g a l i z a c i j a p r o š e n j z а л p r i 
o b č i l a i n z a p r o s i l . 

Prošenj za priobčila.in zaprosil ni treba legalizirati, 
morajo pa biti opremljena s pečatom prosečega obla
stva. Te prošnje in zaprosila in prav tako njih priloge 
morajo biti opremljene za kraljevino Jugoslavijo s srb
skim, francoskim ali nemškim prevodom, za Ogrsko z 
ogrskim, francoskim ali nemškim prevodom, če niso ti 
spisi sestavljeni v enem izmed teh jezikov ali v jeziku 
zaprošenega oblastva. Ti prevodi morajo biti bodisi u-
radni, ali pa sestavljeni ali legalizirani od zapriseže
nega tolmača proseče stranke in opremljeni z njegovim 
podpisom in njegovim uradnim pečatom; dodatna lega
lizacija teh spisov ni potrebna. 

Akti, s katerimi se dokazuje, da je bilo izvršeno 
priobčilo, ali v katerih je navedena okolnost, ki je pre
prečila to izvršitev, odgovori na zaprosila in akti, ki so 
bili sestavljeni ob izvršitvi zaprosila, in prav tako njih 
priloge se opremijo s prevodi samo na zahtevo .proseče 
stranke in proti povračilu stroškov za te prevode. 

Člen 4. 

V s e b i n a p r o š e n j z a p r i o b č i l a i n 
z a p r o s i l . 

Prošnja za priobčilo, mora vsebovati označbo obla
stva, ki pošilja spis, ime in lastnost strank, naslov pre
jemnika in naravo, predmetnega akta. V zaprosilih je 
treba označiti predmet prošnje in po potrebi navesti 
kratek popis zadeve in tudi označiti imena, poklic, bi
vališče, sedež ali domovališče strank. . :, ,. 

Člen б. 

O b l i k a i z v r š i t v e i n p o s t o p a n j e z . 
z a p r o s i l i . ' . ' , . . 

S prošnjami za priobčila in zaprosili se postopa v 
skladu z zakoni zaprošene stranke. 

Vendar pa se sme na zahtevo prosečega oblastva 
Izvesti to postopanje v posebni obliki pod pogojem, da 
ne nasprotujejo temu zakoni zaprošene stranke. 

Pristojno oblastvo se poslužuje pri izvrševanju za-1 

prosila istih prisilnih sredstev, kakor jih uporablja pri 
zaprosilih oblastev v svoji lastni državi ali pri prošnjah, 
k i jih je vložila z istim namenom ena izmed prizadetih 
strank. Prosečemu oblastvu se naznani, če to zahteva, 
čas in kraj izvršitve zaprošenega ukrepa, da se omo
goči prizadetim udeležba pri izvršitvi 

člen 8. 

S p i s , k i g a j e t r e b a p r i o b č i t i . 

če je treba.priobčiti spis v obliki, ki jo določa za 
podobna priobčila zakonodaja zaprošene stranke, se 
testavi v uradnem jeziku te stranke, ali pospremi s pre
vodom v tem jeziku. V nasprotnem primeru se sme 

zaprošena stranka omejiti na to, da izvrši priobčilo,z 
izročitvijo spisa prejemniku; ki ga prostovoljno sprejme. 

.', " ' '"' " ' " .Člen 7. 

Z a v r a č a n j e p r o š e n j z a p r i o b č i 1 a . Ln. 
• • z a ' p r o s i l . ' . . Џ 7 .% 

IzvršAev priobčila je moči odreči samo takimi, kja-
dar pogodbena stranka, na katere ozemlju bi se fijörala 
izvršiti, rugQtQyi, .da bi. mogla ,po, svoji naravi, ogrožati 
njepe suvetene. pravice ali njeno. varnosti, >. i £t ii -i 

_ Razen tega je moči odreči izvršitev zaprosil, če ile 
spada" zaprošeni ukrep v »pristojnost sodišč al i ' skrb
stvenih oblastev. ' ' : '• ' • ,....:, ,У:*р 

Zaprošena stranka mora obvestiti nemudoma drugo 
stranko z navedbo, razlogov, da je bila prošnja za pri
občilo ali zaprosilo zavrnjena. 

Člen V 

D o k a z o i z v r š i t v i p r i o b č i L a , — ...-..-., 

Izvršitev priobčila se dokaže bodisi z datiranim in 
legçliziniÀirn recepispm, izdanlto od prejemnika; ali/pa 
s'potrdilom Obïàstva zaprošene stranke," v kater eni 'se 
ugotovi izvršitev, oblika in datum priobčila! ..' ; ,'; 

Ce je bil spis, "ki ire nàj priobči, dostavljen V dveh 
izvodih, je treba prilepiti recepis ali potrdilo na enega 
izmed izvodov ali pä ga priložiti izvodu. "'* 

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

Cleti 9. 

S t r o š k i p o m o č i . '••••'•'•>:• i 

Za izvršitev priobčil in zaprosil àe he zahteva no
bena pristojbina ali kakoršnokoli povračilo stroškov. Iz
vzeti so stroški za priče in izvedence, ki jih Je kriìà 
zaprošena stranka, in prav tako tudi izdatki,- povz^o-
čen?' z ^zahtevo, da se uporabi posebna oblika posto
panja. ' ->• Ž; ' 

Oblastvo ne sme odreci pomoči iz razloga,,da-, niso 
bili stroški, katerih povračilo je obvezno po,prvem od
stavku tega člena, dejansko vnaprej založeni, izvzemši 
primer, kadar se sme zahtevati za ista uradna: dejanja 
od lastnih državljanov poprejšnja založitev stroškov; > 

Poštne stroške trpi pošiljajoče oblastvo, 

. .'.;" TRETJE POGLAVJE. ,.. ...,, ,„ 

Oprostitev Varščine in ' laJaganje stroškbt: (Cantlo 
judicatum solvi).7 " f > л ' ' 

( ^Clen 10, ,, ;.« 

Od državljanov ene izmed pogodbetiih-istrankv? ki , 
imajo svoje -bivališče na ozomlju druge,pogodbene .sjtçan-
ke in nastopijo kot tožitelji ali intervenienti'' pred so
dišči te stranke, se ne sme zahtevati nobena varščiua 
(cautio judicatum solvit niti depozit, pa najdbi to bilo 

pod kakršnimkoli naslovom, iz razloga, dà so inozemci, 
ali da nimajo bivališča ali stanovališča v državi. 

" ' ' : Člen 11. : - . ' - • t - ; • = • • » ; : • • . 

• - : • • • ; • . : • ••.• • • - . : \ r • • • ; , • . . - . , , . , i . . , ; < , - , " • • . . * > . . 

Izvršljive razsodbe o pravdnih stroških in izdatkih, 
ki so bile izrečene - od Sodišč enè izmed pogodbenih 
strank zoper tožiielje i ali interveniente; oproščene vam 
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№&и,Ш^jud{<^tum ,sdlvi) ali. založitve, ha podstavi 
Ш. ali za tona ' one države, kjer je Mja tožba vio-

scine 
člena 
žena, se morajo na zahtevo, odposlano preko ministr
stva pravde, brezplačno izvršiti po pristojnem oblastvu 
in^s£4z^Jfpjttjb.>;4fugQ,,pogpdbeniB, s t ranke, in, ,to...,brez 
p j y $ a ^ d n £ £ § : t ^ ^ . '/ t. 
£^ифко1»<ДО,>:*1а< je«^razsodba,postala izvršljiva, potrdi, 

pristojna oblast proseče stranke. ;,•.-/•;., >., ;>v 
**• Kvršilni*« predlog • ; htohi bitì r opremi jen ; z izrekom: 

zgoraj omenjene sodbe; glede tëgé predloga, njegovih 
prilog' in prav tako glede potrdila, omenjenega v prej 
šnjem odstavku, se uporabljajo zmiselno odredbe člena 3. 

Ista, pravila se;i. uporabljajo tildi, za, sodne odločbe, 
s katerimi se naknadno, določi znesek- pravdnih stroškov. 

ČETRTO POGLAVJE" 

Brezplačna sodna pomoč. 

iu; v if'-; -Ölen--12.: ; ! , . ; . , , 

. .S^.'V.Uv •>:•. 

. J«'-) l'С. T^: 

TiK» IV: ai üi...';:j. 

Državljani, ene i z m e d , p o g o d b e n ^ , s t r a n k uživajo 
dobroto .̂  brezpjiačne '8Ò,'đne^'lpohìôбiv''l,itià^'òzeÄ1i4'.'''drùgé' 
glranke.po predpisih, ki veljajo za nijerie lastjhë'držav
ljane. ' .Л!.",' .'\u.4- i'i •'.•"..,•:';•: * 

:••••'>••• Stranka, кД ji je bija priznana.pravica revnih.-'uživa 
to ^dobrŠto* y Vseh*1 *dellh p'osTößän ja',, H'4»ë" hifrfäsfejo na 
isti predmet, tudi pred sodnimj oblastvi druge pogod
bene stranke. Glede taks, povzročenih s temi sodnimi 
dejsnjifcee »porabljajo odredbe ičL.9.-• ••;• .!' 

. Cleu 13. ' : ^ ' г ' ; : ! 

'a ;'^'trb6Žno'%pnčevalb morajo izdati oblastva kraja, kjer 
prosilec redno biva, ob pomanjkanju tega: pà oblastva 
kraja, kjer dejansko prebiva. r ( 

-, Ako ..prosilec Лпе -staauje >ла -ozemlju, pogodbenih 
strank, zadostuje potrdilo diplomatskega ali konzular
nega zastopnika^njegove:.d*ža*e«i." t. .<••-.:o-' 

'•'"' "" ": C l e t f ^ 

^ ' j f fpVst fof k ^ e V « s ï ° j n ' o zä izdanje ubožnega'sp'riče-
vaffi,"sme*! ztfttevajf р б Ш к е 6'imovinskem' stanjuptô'-; 
s ika pr i oblastvu druge pogodbene stranke. '''•'.- ; ' \. ' ; 

*"* 'öb^aatvof Aki'' j'e 'poklicano: ; rešiti ' prošnjo, s katero 
se '^afetevà 'sHanâ Wezp^lafiia' pomoč, o h r a n i v nièjatì 
svoje pristojnosti pravico, kontrolirati izpričevala i n po
datke, ki jih je prejelo. 

•' • '• ' .::i'L"-J'/:.,fГ.-ч'.--! 0 ' ^ - * . . ' •-. • 

Odredbe, k i se nanašajo a a haško konvencijo o civilnem 
postopku z dne 17. julija 1905. 

. ai MIHI In» J.ÌN:«(.ÌA iv.M.ßjen j:5â „•,:'../:., ;.'-....»..• <.• <•-..!. vi 
' - Ì K ^ V ' I '«ni' îV-'hd-.' ЈГ.ЧГМ^.-ГЧЈ ••.;.'..'j'-••.'•• i V <;,'v'.').'-; ''v: •"•J .4'-! 

*ji*«CftiPrtetoBÌ .Jtraljevina, Jiigpslavjja,k,: ћ а ^ . Ц о п у е п . 
W&,p; ојуЦпвц* ppeto.pk4n»Дпе|-;П,; julija, IjSQä., Rogla: 
54JOrflogodbjen€»)8tranke, d » najete .konvencija,, čim,; stopi 
Y^^lja.Yft,inapr,am,:isralje,YW.. Jugoslaviji,. .nadomestj ; 9& 

' SESTO. POGLAVJE. . - . . • • • < - • 
: • . . - . ' , ' . ; . :•.:!••;;<:^.-,:t -s: :• : :. y ч • :•. : ••1У1:-у: ; :••<•• i ; г , ' v 4 / ; 

, , Premične zapuščine. ' , ; 

•'••'••:--.--''V'.. .•:---:^- 1 ,- C l e n 1 6 : '< ! ' . - v- ' 4 - ' :•:•:•••••;••> . - . 

' т т ''•'•" v ' ' ! l "'.'''''"' ,•• • • • i ; ; . ' . ' 1 ••:.- i - i f - ".-." т • :; ! }>p\ :'.••: 

u pp.ra,ba 4 e d n : e g a pr, a v a . p . o g o d b e n i h •.-,. 
s t r a n k g l e d e p r e m ič n in . 

Dedno pravo glede premičnih stvari se določa po 
akonu države, ki ji je pripadala umrla oseba. 

'Vprašanje* katere stvari :je smatrati za premične, 
se rešuje po zakonih orte države, hd katere ozemlju je 

••-'-•' --• •-;---= -=i- f. / - . y - . Č l e n 1 7 . ; : : . . . ; > , •••••' •''•;•-:-

:.,,, . I z r o č a h j « , p r ^ i n i č n i h z à p q l ^ i n . 
'.-: Pogodbeni stranki 'se obvezujeta;;da'•''•ЂГ'bosta 'visa-

jemno izročali razen v primerih, določenih v členih 18. 
in 21. te'konvencije^: premične zapuščine svojih držav
ljanov ter * tenu omogočili,' da-razpravlja in odloča e: 
zapuščini «odižče (oblastvo) • zapustnikove države. •• 

•.._;. ( i . . Clen 18;; "' :'•'•' ' ; ; '; ; ' • } ; -•••'• 

w'Prydiukre ip l in , :h . r ! an jen je p r e m i č n i h ' 
• • ' • ' : i i : . .•••••• •.••;• ••'.': S t V . i a . r L : • . ; . • ! ! ; i ; . .-.•.•...:. ; \ . ; ,,. 

[•' SbdišŽe^Oblastvc)) one pogodbene' stranke,''"Џ&'"ka
tere ozemlja je preniična zapulčinar ihoria :/ ' : 

1. Sestaviti zapisnik o ' sinr'tï državljank 'druge po
godbene stranke, ki je Umrl na njenem ozemlju;. 

2. ukreniti vse pot rebne 1 mere radi hranjenja in 
pravilnega (uprayljanja, zapuščinskih. Ejtvari ter s tem 
preprečiti njih raznašanje ali vsako 'drugo eventualno 
š k o d o ; " " : ^ * '";••.•• - ' - : : - : •••• - - ' • . ' . ; • • ' • • ; • •• , . -r-.i-,-. •••/>• 

3. ddrediti,1 d a š e sestavi : predpisani inventar-vseh 
zapuščinskih : stvari '̂'• ' postaviti pO' "potrebi" Mvóje' pečate 
na * bmërtjene ; ; stvari, ali : ödredìti, : dà ' se itìMi jò ; 'V ' ykr-
ném pros toru ; ' a l i pa določiti kakšno zaupanja vredno -
ótìelirò^^iaiipraviiika zapuščine. '•'•; •'• •'-•'•;-!',-;;-' ''••"•J; 

' •" •Pod'števflkama 1;' In 2. ' téga С1епа*;|огЛеаЈеое!m'c-'rë 
ukrene pristojno sodišče' (obraštVo)' ;V "skladu1 s' predpisi ; 
k i , veljajo v njegovi lastni državi. Vendar pa se smejo 
ukreniti te mere na zahtevo druge pogodbene stranke 
tudi na poseben način, če ni v nasprotju z zakorfi, ki 
veljajo v državi' pristojnega sodišča (oblastva). 

' Ce so 'dediči al i yòiilòle'ami'ki drzâvljatiï one pogođ-
bèiie stranke; 'na katère duètìljtf'so zApuŠčrhske stvari, 
aîï' Če ; t a m ".' prebivajo,; ' i 'e pristojno sodišče (èrblàsfVo) 
upravičeno,' zadržati nà zahtévor vse' ä l i ' zadöste i ldel zk-
puščinakiJ)' 'sWäri,- d o k l e r ' ' n é izreče, pïïstojno 'sodišče 
druge'-pogodbene 'ètrarike' svoje končne odïoc%e 6 dednih 

;zAh^vWh!tébi4èfdio^^-àlìvvolflojehimkòv;';-.':- :y"L•••••. ' ' 
^ ' • ^ P i ' a v ' H a l t t f ' s ' é ^ o r ^ 
,»peiijeiie«mere tudi na zahtevo upnikov; -ki-iso- držav-
liaoi- one pogodbene etrankeijina.ka,tepe ozemlju je pre-
jni&aa: zapuščina, ali ki tam prebivajo, pod pogojem;ida 
dokažejo 'sVOi&izaatevke^^ia^predpiBsfai^aaefa. Pravi ta 
odločanja o teh reklamacijah,^'e izključno pridržana so
diščem one stranke, na katere ozemlju je premična za
puščina; •'!••;:.-'! '•'••, •^'•: •.:.-'.• •-. ' •-. •-.•: .:• .': 
"[•;'[;'':'':''"•. ;:\';:..v, '."'. '. '.Ç^/ift: " : ' : : :

; ' • : ; ! " ; ; ' 
R o k z a n a ž i n a ù i l o z a h t e v k o v . : 

. ,.?adi mer, omenjepih ,v . ojis'talvlriï .S. ih.4., prej-
à'një^a iSlenä; öe 'idolovi rök ;od največ ,5 mesecev^'v ka-
t'er'em lahkó ; naznanijo žgbraj om'enjerie osebe ivöjis 
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zahtevke sodišču (oblastvu). Če tega ne naredijo v tem 
roku, ni moči več odreči izročitve premičnih zapuščin
skih stvari. 

Odločbo, s katero se določa ta rok, je treba objaviti 
na ozemlju one estranke, kjer leži premična zapuščina, 
v skladu z zakoni te države, en poverjeni prepis te 
odločbe pa se, odpošlje brez odloga drugi stranki. 

Člen 20. 
O b v e š č a n j e z a s t o p n i k o v , d r u g e p o g o d 

b e n e s t r a n k e i n n j i h i n t e r v e n c i j a . 
Y primeru smrti državljana ene izmed pogodbenih 

strank na ozemlju druge stranke mora pristojno obla-
etvo takoj obvestiti o tem' diplomatskega ali konzular
nega zastopnika države umrle osebe s tem, da mu 
čimprej odpošlje smrtovnico »in v predpisani obliki po
verjeni prepis zapisnika o smrti. 

Ce je zastopništvo v občini, kjer leži premična za
puščina, se smejo ukreniti mere, omenjene pod št. 2. ČL 
18., samo takrat, kadar je bilo diplomatsko }ali konzu
larno oblastvo o tem pravočasno obveš^enp, da bi moglo 
samo pri tem sodelovati. 

V ostalih primerih je treba tega zastopnika nemu
doma obvestiti, o vseh dejanjih, ki so bila izvedena radi 
zavarovanja in uprave zapuščine. Na njegovo, zahtevo 
se smejo te mere izpremeniti ali ukiniti, kolikor ne bi 
imelo to nikakih neprijetnih posledic za državljane one 

• stranke, na katere ozemlju leži zapuščina. 4 

Člen 21. , . . . ' • • 

P r e n o s ( o d s t o p ) p o s t o p k a . 
Če zahtevajo dediči, ki so državljani one pogodbene 

stranke, na katere ozemlju leži premična zapuščina, 
preden preteče rok, določen v čl. 19., da naj se vrši za
puščinsko postopanje pred sodišči te stranke, mora pri
stojno sodišče (oblastvo) zapustnikove države r— če se 
ostali dediči temu ne upirajo, — odstopiti postopanje 
pristojnemu sodišču (oblastvu) one stranke, na katere 
ozemlju leži premična zapuščina. 

Člen 22. 

I z v r š i . t e v i z r o č i t v e 
Po izvedbi ukrepov, določenih v prejšnjih členih, 

ee preda premična zapuščina diplomatskemu ali kon
zularnemu zastopniku zapustnikove države radi izro
čitve pristojnemu sodišču (oblastvu) te države. 

Tudi te izročene stvari so podvržene predpisom, ki 
veljajo za prepoved izvoza. Vendar pa se obe pogod
beni stranki obvezujeta, da bosta postopali s. prošnjami 
upravičencev .za izvozno dovoljenje pravično in dobro
hotno. ... '; -

SEDMO POGLAVJE. ' 

Legalizacija ш dokazna moč listin. 

' ' ' Čleh'23.' , j f '_ • ' ',. '(/ •''' 
Listine, ki so bile sestavljene ali legalizirane od 

sodišč ali raznih minis t r s tev ene izmed pogodbenih 
strank in so opremljene z uradnim pečatom, so oprošče
ne ob njih uporabljanju pred sodišči ali oblastvi druge 
stranke vsake legalizacije. 

Listine, ki so jih izdali notarji, izvršilni in drugi 
sodni funkcionarji, motajo biti, Če se hočejo uporabljati 

v zmislu prejšnjega odstavka,, legalizirane od мхШб* 
one držav«, kjer prebiva ta notar aH funkicioo&c, : 

č l e n 24.-. . ,._ ;;'. •.•;:••: 

• Javne listine in^prav tako tudi trgovinske- kfajige, 
ki so bile sestavljene àli se vodijo na ozemlju* ene >ic-
med pogodbenih strank, imajo ob njih uporabljanjaupreä 
sodišči ali oblastvi druge stranke isto dokazno moč, kot 
jo imajo one, ki so bile sestavljene ali se vodijo H a 
ozemlju te druge stranke.. ; .. ,: 

OSMO POGLAVJE, 

Razglašanje smrti. 

Člen 25. * 
Razglašanje smrti kakšne osebe spada v izključno 

pristojnost sodišč, (oblastev) ;1pne pogodbene stranke, 
katere državljan, je bila ta oseba ob času svoje smrti. 

Odločbe, ki so : bile izrečene / v teb zadevah in 90 pe
stale izvršljive, se bodo priznavale brez slehernih Цгн 
malnosti na ozemlju druge stranke. ;c ... 

DEVETO POGLAVJE. '.' : ^ 

Priobïevanje ali potrjevanje pravnih n o n i . '• 

• Člen 26. 

Ministrstva pravde pogodbenih strank ai bodo-' 
jemno priobčevak pravne norme, ki veljajo na ozemlje 
njih države. '' 

Zadevne prošnje morajo vsebovati točno označbo 
norm, katerih priobčilo *e zahteva, ali besedilo,-agar 
avtentičnost je potrditi. •'. i:-••'.[.'. : 

:••• • DESETO POGLAVJE/ -..y..*. 

-Spori o zakonskem rojstva 

Č } e n 2 7 . ; ••/• :.:-; 

Spori-o zakonskem rojstvu otroka spadajo v prietej-
nost sodišč one pogodbene stranke, kjer ima 'tìfc, držav
ljansko pravico. •.*.'•''',"' 

Odločbe, ki so bile izrečene v teh zadevah in so 
postale izvršljive, se priznavajo brez slehernih forn»al* 
nosti na ozemlju druge stranke. ! 

ENAJSTO POGLAVJE. '• 

Bazresa u k o n a . 

•-, : »•:• :?'01en-28. : ' -'..••'•• ••'•*;.'. - ï v -

Pravica odločanja o veljavnosti (razveljavljenju) za
kona, o razvezi zakona, ali o ločitvi zakona od mize im 
postelje spada v izključno pristojnost sodišč one pogod
bene stranke, katere državljana sta zakonca v t renutke 
vložitve tožbe; č e nimata zakonca v tem trenuiku/ìlrteflii 
državljanstva; so pristojna sodišča • bue strank«, -V kàiéH 
sta imela oba zakonca poslednjič istočasno državljan*«». 

Ce sta zakonca zamenjala državljanstvo, sme. 
dek^' ki se je odigral pred to zameno, služiti » V i 



razveze ali ločitve samo takrat, »ako bi imel značaj raz
loga za razvezo ali za ločitev po zadnji zakonodaji, ki je 
bile skupna obema zakoncema. . 

. :.0dločbeiv teh zadevah, ki so postale izvršne, se bodo 
priznavale' brez slehernih formalnosti na ozemlju druge 
države. . . . ••• . . . . . . . 

< : . : : DVANAJSTO POGLAVJE. 

Posvojitev in pozakonjanje. 

Člen 29. 

'Potrjevanje posvojitev in p.ozâkonjanj spada v pri
stojnost oblaetva one pogodbene stranke, katere držav-
ljan je pseJ>aiJdjïosvojuje_aJi ppzakrajuje, a ne oblastva 
ope države, katere državljan je oseba, ki naj se posvoji 
atópézakoni. "":". "• ": ; . -• ' ' ' 

; ' : Če vsebujejo zakoni -bne države, katere' državljan je 
osfebâ  ki :häj se" posvoji, glede pristanka in potrebnih 
pooblastil drugačne odredbe kakor jih zahteva domači 
zçkon osebe,- ki posvojuje, se postopa po odredbah, ki 
jih vsebuje. domaČi zakon-osebe, ki naj se posvoji. 

• Zadevne odločbe se bodo priznavale na ozemlju dru-
ве.pogodbene stranke brez slehernih formalnosti 

TRINAJSTO POGLAVJE. 
1 Ismenjara aktov civilnega stanja, 

,. :. . :...' ' ' v " - Člen 30. . 
• * * ' - ' * 

, ̂ V ' r o č e v a n j e p o s l u ž b e n i d o l ž n o s t i . 

-i ,A:Ppgodbeni stranki se obvezujeta,-da si bosta vzajem-
no izdajali po službeni dolžnosti v predpisani obliki le
galizirane izpiske iz aktov o rojstvu,4 porokah in smrtnih 
primerih in prav tako tudi iz aktov o pozakonjenju ne
zakonsko rojenih otrok, ki-se nanašajo na osebe, ozna
čene v teh aktih za državljane druge pogodbene stranke. 

Pravkar omenjene pošiljk« *ktov o-nsjstvu, porokah, 
smrtnih primerih in pozakonjanjih morajo vsebovati vse 
bistvene;podatke, vpisane v registre, in navajati po mož-
neçtj'tudi dpmovališče ali rojstni kraj onih oseb, na ka-
tfcre se.nanašajo. . '•';, 
, Ta pribbčevanja se vršijo'letno diplomatskim potom. 

i? ? ' ' . ' ' ' • 

•'• '•<;*•• :'-'••. . . . Ö l e n 8ifc» • . 

.;;/; "i; V r o č e v a n l e n a z a h t e v o . 
. /Zahteve in -vročevanja aktov; o civilnem stanju, ki 

jitf.zahtevajo oblastva ali uradi, se pošiljajo in opravljajo 
brez odloga prekoobeh, ministrstev za. notranje posle. 
• 'S; prošnjami, ki jih vlagajo neposredno prizadeti, 

prebivajoči na ozemlju druge,pogodbene stranke, sami, 
ee »postopa na isti način kakor s prošnjami lastnih držav-

vlt..v-.:"r..-.-.;-.,./:-'.̂  - Oleà 32. : 

"t -aiylt a n j e i n s t r qS k l p o б i IJ a t e -v»;.--' 
•;"fc!i ;0ерга*Цааје pošiljatev se vrši brez prevoda in v 

Bd^ki jerObičajaa- v^vsaki državi. > 
;|Pošiljfttve, kijih zahtevajo bodisi oblastva ali pa za-

•ч^шМ; jse morajo sestaviti, če se prosi za dobeseden 
IWepetek, v istem jeziku in v isti pisavi (latinici ali ciri-
k ^ k a k o r »o bile napisane v izviraiku. 

Legalizacija izpiskov se opravlja v jeziku onega 
oblastva, ki jih izstavlja, ne da bi bila potrebna kakšna 
naknadna legalizacija. 

Odpravljanje in vročevanje pošiljatev, ki se morajo 
pošiljati po službeni dolžnosti, se vrši brezplačno in je 
prosto sleherne takse. Isto velja tudi za pošiljatve, ki 
jih zahtevajo oblastva ali uradi. 

Pošijatve, ki jih zahtevajo zasebniki, se sestavljajo 
in odpravljajo brezplačno samo, če gre za siromašno ose
bo in če je njeno uboštvo potrdilo oblastvo prve stopnje, 
pristojno, po njenem domovališču. 

• ' ŠTIRINAJSTO POGLAVJE. 

Konkurzf. 

Ölen 33. 

Če se zoper aržavl^ana ene izmed pogodbenih strank 
otvori konkurz, obvesti sodišče, ki ga je otvorilo, brez 
odloga onò'pogodbeno stranko, katere državljan je do
tična oseba. 

Če se ob otvoritvi konkurza nad pripadnikom ka
kršnekoli države domneva, da je kaj upnikov na ozem
lju druge pogodbene stranke, mora sodišče,.ki vodi kon-
kurz, razglasiti otvoritev konkurza po upravitelja, v li
stih druge pogodbene, stranke, ki so za.to določeni, in 
po odredbah, ki so tam v veljavi 

Člen 34 

I z r o č i t e v p r e m i č n i n k o n k u r z n e . m a s e . 
; Kadar se otvori konkurz na ozemlju éne izmed po

godbenih strank nad pripadnikom kakršnekoli države, 
konkurzni dolžnik pa poseduje na ozemlju druge države 
premičnine, ne da bi imel tam svoje domovališče, se po
skrbi za zavarovanje, inventariziranje in izločitev prav
kar" omenjenih stvari sodišču, ki je otvorilo konkurz, če 
omenjeno sodišče to zahteva. 

Z dnem, ko se predloži tak zahtevek pristojnemu so
dišču, se ne more osnovati več nobena zadržna, lastnin
ska, zastavna alj druga stvarna pravica na teh stvareh. 
Izjročitev potrebnih stvari se seveda ne izvrši, če so bile 
ohierijene pravice osnovane že pred tem dnem. 

'-. Člen 35. ; ,.-. 

P o ' s t o p i n j ' e z z a d r ž a n i m i ' s t v a r m i 

>Vse odredbe, ki jih je izdati .glede premičnin, ki ne 
tvorijo predmeta-izročitve v prejšnjem odstavku, in prav 
tako tudi odredbe glede nepremičnin konkurznih dolž
nikov spadajo v pristojnost sodišč one pogodbene stran
ke, na katere ozemlju ležijo te stvari. 

Če se te štvarii. prodajo ria prisilni dražbi, se izroči 
presežek, ki je bil po poravnanju upravičenih upnikov 
dosežen na dražbi, sodišču, ki je v skladu z odredbami 
prejšnjega.odstavka vodilo konkurži \ 

.. •;..,. " .'., •..' | ; . ' ' : . ^ Q e n . 3 f t • ; ' . . . . . ' • " • 

. E n a k o p o s t o p a n j e г / n p n i ^ i . 
i » : • • • , . . : V ' , - l i - ' . : . . : - . ' - ' . ' . ' . / \ ; ' 

•Državljani obeh pogodbenih- strank uživajo v' kon-s 
kurznem in. poravnalnem postopanju kot upniki iste pra
vice kakor lastni državljani 
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PETNAJSTO'POGLAVJE. • 

Avtorsko ргато. 

..' . Člen 37. . ,. ', 
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta uporabljali gle

de književnih in umetniških del druge pogodbeûé stran
ke vzajemno odredbe revidirane bernske konvencije z 
dne 13. novembra 1908. o zaščiti književnih in'umetni
ških del in prav tako tudi odredbe dopolnilnega proto
kola z istega dne. : '_ " '" 'r'''-

ŠESTNAJSTO, POGLAVJE... . 

Sklepne odredbe. 

Clën 38. 
Ta konvencija se ratificira in ratifikacije se izmenja

jo; čimprej bo mogoče, v Budimpešti. 

. . . ' • • • - • • •••• ^ ' Č l e n 3 9 ; • ••••-.•;.' . ' - i ••:•• 

Ta konvencija stopi v veljavo tri mesece po izme
njavi^ ratifikacij : in'-'ostane V veljavi šest let po 4em 
dnevu. '• ' :-' • ; ' : "'' •••'"•'• :'••'•-•'' -' •••'• " 

Ce je nobena iznié'd pogodbenih strank "né 4)dpbVé 
šest mesecev pred potekom Omenjene dobe, ostane v -ve
ljavi dò poteka šestih- mesecer od dne, W jo odpove ena 
izmed pogodbenih strank'. '•' \ ' .v.,. .••.••• • 

V potrditev tega so pooblaščenci obeh strank pod
pisali to konvencijo ter pritisnili, nanjo svoje pečate. 

Sestavljeno v Beogradu v dveh izvirnih izvodih dne 
11.'novembra tisoč dèvët sto devet in dvajsetega leta. 

(M. P.) dr. V.'Marinković s. r. 
' "••'';'• •••(fMv P.) Forster s. r. ' • 

Zapisnik : - i 

V 'trenutku, ko podpisujejo današnjo Vk '̂nyériçijo. o 
Izvestnih vprašanjih civilnega postopka in' zasebnega 
prava, izjavljajo podpisani pooblaščenci svoje soglasje r. 
nastopnimi določbami: 

1. Da se olajša občevanje nled posameznimi sodišči'.' 
se obé pogodbeni stranki obvezujeta, dà si vzajemno 
sporočita, ko stopi ta konvencija v veljavo, sfežnaiii svojih1 

eodišč prve stopnje kakor poznejše izpremembe. 
2. Kar se tiče ugodnejših odredb, ki jih omenja člen 

15., določata obe stranki vnaprej, da se bodo smatrale za 
take odredbe: . . , .. .'•".. ž " <: 

, a.) odstavka i., člena 2. o pomoči v zadevah varuštva 
In skrbstva;.' ••* ' i . . .•..'••• ••.-:• , • 

,,b> odstavka 3., člena 2* o posredovanju /ministrstva 
ç) člena 3. o jeziku in prevodih. , , l ; [ ,. 
3. Kraljevska vlada Jugoslavije izjavlja, in Ogrska 

kraljevska ,vlada sprejema to na znanje, da se bodo sma
trala glede uporabe, odstavka 1.,, člcna: 23. -tè; konvencij? 
jugoslovanska .pblastva:. državni svet iti glayna-.kontroja, 
za enaka ministrstvom. . •• . , • - . .' 4J . : : ! 

Ta protokol ima isto veljavo in za isto dobo kakor 
zgoraj omenjena, danes sklenjena konvencija. 

V potrditev tega so pooblaščenci obeh strank podpi
sali ta zapisnik ter pritisnili nanj svoje,, pe£a,te„ 

Sestavljeno v Beogradu v dveh izvirnih izvodih dne 
11. novembra tisoč devet P*I devet in dvajsetega leta. 

'••- ''•'-' •';:'• (M. P V. dtt V. Marinković e.-r>; 

(M. P.) Forster š.rr.: l 

И: 
Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč, kaf'B^ 

izpolnijo odredbe člena 38. in 39. omenjene konvéhcije 
in ko se predhodno objavi v >Službehih aovinah«.«'>'"'•* 4 

Našemu ministru pravde priporočamo, 4a ta'zakW 
objavi, Našemu ministru za notranje ppsle in Našemu 
ministru pravde, da Skrbita zà'njega izvedbo, oblaétvom 
zapovedujemo, da. se. po njem; ray,najp,,weem in vsako^ 
mur pa, da se mu pokoravajo. - . ' 

V B e o g r a d u, dne.24.' februarja 1930. 

V«1»1 ...... . i ^ ' - i r - ^ f ^ T ^ K v , ' , . . . . « 
in pritisnil državni pečat ministrskega,,^^, дж 

öuyar državnega pečata, :, -,' ;;. _,:,. ; j пздоЈЦејГ.ј., T,->; ,, 
, ' : minister .pravde: •'".' . ". "za notranje^ p^e,,,, '^^ 

.', daymjeka,generai... . ч 
, .,• •.•.•.'•."":i .''"'".' :' .Pétór,'.Zivkóue'sl'>v" "" 

(M. P.) i :..,.,.,..,. • ,-j. , - , . . v ^ - ' p ^ H . V i » 
Zastopnik 

ministra za zunanje posle, 
.i•.•.• ;, 'minister,ibrez portfelja 

.'.-,:'-! • ,;••-,'.•;:,.-:•> Dr.'KvttumaDudi s. rlt ,•• 
« i. ; minister pravde -

^"- :v;;';- Dr. M. SrSkié--s-.- r.. -,•«• 
. / i - •" f, ; r ••> ' •; " ' I * ," I '•• i"- <: '• i •; r-, v ' . ';'• ; i "• V i ' ' '* 

il'î-i.." 

Uredbe 03r̂ d]pje ^ d t e 
U ori 

• rtf'i. ' U f f . i d -Л/i :•.'.'• 

••"•u: 1 C 3 Ì . ' C V ' [ 

Ì'.Ì i i ' ; i ! i ' : i ; :'<м;'п!';;Г: 

Na. podstavi člena 25. zakona : z dne 16, februaw 
ja 1929., 8 katerim se uveljavljajb in ugajajo kaz^askj{*a-. 
konik, zakonik o1 kazenskem sodnem postopkUf;Ì4i: аак«Л 
o izvrševanju kazni na prostosti, .predpisujem, 1(, j 

Prayilnik 
o prehrani gojencev r,v državnih zavodih za 

: ;,л 'prisilno vzgajanje ,otr,ok;i*;,;;fil̂ x 

'•''!'": -• •';• Obča doio«ïaô ргепгаи1.,!'\ v ' ; ' ' ( ) v ' :''M 

•'••' : ' '::'"" '"""• ClenlV' ; : i ; ' ;"' ' ; '. 'Vi,-''*'.'"l' 

Gojenci vseh državnih zavodov za prisilno vzg_ajanjp 
otrok se hranijo po pravilu na državne stroške. Toda 
skrbniško sodišče more odrediti, da gre ves'ali delni 
stroßek' za prehrano- n&> breme; Todî ejjey t »1^ -najbHčJe 
rodbine, oziroma njihove zapuščine. Razlika med-delnim 
pokritjem ib vsemi stroški prèHràhë ge potaVna^^kre-
dita za prehrano otrok, poslanih V priŠflrio'vžga^anj^^lrl' 
je odòbrèn: e; proračunom.' i- v i , ! " !;"->?: ^ ^ ' U ^ ' i 

: ' : *;:!>Služberie riövine''kraljevine JugtfslaViie*''^'»®! 
1. oktobra 1930., tt.r224/LXXVIIl/48& '"• « 1°''*}{ Л«* 
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«en 2. 
V hrano gojencev spadajo: kruh, meso, prikuha, ze

lenjava,začimbe, raočnate jedi (testo), mleko, mlečni 
proizvodi, jajca, sadje itd. 

cren s;J 

Hrana za gojence mora biti srednja meščanske hra-, 
na s takimi in tolikimi sestavinami, kakršne in kolike so 
po rezultatih znanstva in izkustva potrebne za pravilni 
telesni razvoj, vzdrževanje zdravja in delovne sile gojen
cev. Razen tega ^nora biti hrana raznovrstna, da se eno
ličnost hranë ne ustavlja gojencem. 

Člen 4 

Upravnik zavoda ali njegov namestnik in zavodski 
zdravnik pregleda in poskusi vsak dan hrano za gojen
ce in sicer zjutraj, opoldne in zvečer in vpiše svoje mne
nje o kvaliteti hrane v posebno knjigo, ki se ustanovi v 
ta namen v zavodu. 

O izdatnosti hrane, se vodi evidenca tudi z občas
nim, najmanj enomesečnim merjenjem teže vsakega go-; 
jenca. 

' "-y. Člen 5. 

Gojenci dobivajo hrano v naravi, kadar pa potujejo, 
se jim izda namesto hrane tolika vsota denarja, ki ustre
za potnim razmeram. Ako potujejo gojenci v skupinah 
in v vzgojevalné nametìe, se jim izdaja hrana na stroške 
zavoda po razmerah potovanja in preudarku upravnika 
zavoda. 

Člen 6. 

Hrana se izdaja gojencem v Štirih obrokih: zajutrek, 
obed, južina in večerja. Odstopiti se more v izjemnih 

primerih in kadar odredi zdravnik. 

Člen 7. 

Ob postnih dneh dobivajo gojenci postno, ob ne-
mesnih dneh nemesno, ob mesnih dneh mesno hrano.. 
Ob postnih dneh se žačinjavajo^ jedi ž oljem, ob vseh 
ostalih dneh pa z mastjo. , ' 

Člen 8. '•• 
;- Postni dnevi so: Križev dan (dne 18. januarja in 

26.septembra);Badnji dan (predbožični), prvi trije dnevi 
prvega tedna velikonočnega in božičnega posta in celi zad
nji teden velikonočnega posta; nemesni dnevi so sreda 
in petek, mesni pa vsi ostali dnevi. Med mesne dneve 
spadajo tudi državni prazniki in dnevi cerkvene in za-
vodove krstne slave. 

• ' • • - ' ' • Č l e n 9 . - ' " 

v. Iz vžgojevalnih razlogov praznujejo vsi gojenci skup
no velike praznike srbsko pravoslavne in katoliške 

'cerkw-

. Člen 10. . , v- , 
Za gojence, ki pripadajo islamski vertki zajednici, 

se pripravljajo jedila, ki odgovarjajo predpisom njihove 
veroizpovedi. .-.[.. 

Vrste hrane «t gojene*. 

Člen 11. 

Z ozirom na telesni sestav in druge zdravstvene raz
mere gojencev se deli hrana v tri vrste: 

1. hrana za zdrave gojence; 
2. hrana za slabe in bolehne gojence in 
3. hrana za bolne gojence. 

Člen 12. 

Katero vrsto hrane in za kateri čas dobivajo posa
mezni gojenci, določa upravnik zavoda na predlog zavo-
dovega zdravnika. 

I. Hrana za zdrave gojence. 

Člen 13. .. 
а) Zajutrek. 
Zdravi gojenci dobivajo vsak dan razen postnih dni 

po 40 cl bele kave ali mleka ali 50 cl prežganke. Ob post
nih dneh dobivajo isto količino črne kave ali čaja. Razen 
tega dobi vsak gojenec po 200 gr kruha, ob velikih praz
nikih pa dobiva namesto kruha 150 g peciva. 

b.) Obed. 
Ob mesnih dneh se daje goveja juha (50 cl), govedi

na in prikuha. Ako se meso peče ali praži, se daje pre-
žganka (50 cl), meso, prikuha in solata (80 cl). 

Ob sredah in petkih se daje jjrežganka (50 cl) in 
kuhana močnata jed (80 cl), ob drugih dneh -prežganka 
in prikuha v zgoraj označenih količinah. 

Ob postnih dneh se daje solata fižolova ali krompir
jeva ali celi kuhani krompirji. 

Ob državnih praznikih in cerkvenih praznikih se da
je poleg pečenke 150 g peciva ali 350 g sadja. 

Za.obed se daje 200 g kruha. 
Obrok mesa mora tehtati v sirovemu stanju 200 g, 

kuhano pa brez kosti in kit 100 g. 
c) Južina. 
Ob 18. uri dobivajo gojenci redno vsak dan- po 200 g 

kruha z marmelado ali maslom. Namesto kruha se sme 
dati tudi 850 g sadja. Ob državnih in cerkvenih praznikih 
se daje namesto kruha 150 g peciva., 

б) Večerja.' 
Za večerjo dobivajo gojenci po pravilu prikuno т 

količini V» od obroka, ki se daje za obed, toda brez juhe; 
in 200 g kruha. 

-• .Ob postnih dneh se daje solata, tižolova ali krom-
pirjeva, na božični večer poleg tega tudi po 350 g sadja. 

Ob državnih in cerkvenih praznikih se daje mesna 
hrana (mesa 120 g) in 150 g peciva ali namesto oeciva 
850 g sadja. 

!,-••.'; Člen 14. . 
Od gornjih predpisov ве sme odstopati samo ob 

dneh, kadar se delajo izleti, zabave in druge manifesta
cije vzgojnega značaja. 

' Člen 15. 

Tua' Miklavžev dan se daje gojencem sadje, n» Veliko 
noč pa po dve barvani jajci. • ' 

O Veliki noči in Božiču dobivajo najboljši gojenci 
na predlog naučno-vzgojnega sveta' ter po odobrenju 

, upravnika zavoda posebne darove, kakor Bleščice, prV 
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pravne igračke, knjige in druge koristne, zabavne in 
poučne stvari. 

Člen 16. 

Kruh za zdrave gojence se dela iz pšenične moke 
Štev. 6. z dodatkom ržene ali koruzne moke v soraz
merju 4:1. 

II. Hrana za slabe in bolehne gojence. 

Člen 17. 

Hrano in kruh za slabe in bolehne gojence določa 
tako po količini kakor po vrsti upravnik, zavoda na 
predlog zavodovega zdravnika. 

III. Hrana za bolne gojence. 

d e n 18.' 

Količino in vrsto hrane in kruha za bolne gojence 
določa upravnik zavoda na predlog zavodovega 
zdravnika. 

Člen 19. 

Jedilni lisi 

Koliko in kakšne sestavine morajo obsegati posa
mezna jedila, ki se dajejo zdravim gojencem, kakor tudi 
način njihovega pripravljanja predpisuje priložena ta
bela. 

Način pripravljanja jedil za slabe in bolehne gojen
ce določa upravnik zavoda v sporazumu z zavodovim 
zdravnikom. 

Hrana za uslužbence zavoda. 

Člen 20. 

Uslužbenci zavoda, ki imajo po členu 36., odstavek 
II. uredbe o načinu vzgajanja v zavodih za vzgajanje 
otrok in mlajših maloletnikov z dne 24. aprila 1930., 
štev. 39.330, pravico do brezplačne hrane, dobivajo živila 
po tabeli obrokov za zdrave gojence. 

Uslužbencem, ki imajo pravico do brezplačne hrane 
In žele sami kuhati, se izdaja v naravi tolika količina 
hrane, kolikor jim pripada po predpisani tabeli. 

Zdravljenje in popravljanje zob. 

Člen 21. .; , •. 

V vsakem zavodu se ustanovi pri zavodovi ambu-
lanci odsek za zdravljenje in popravljanje zob gojencev 

• . - , , - Člen 22. 

Zobje se zdravijo, izdirajo in popravljajo z navad
nimi plombami brezplačno na državne stroške. Vsak go: 

jenec pa lahko na svoje stroške plombira zobo tudi z 
dragimi kovinami, srebrom, zlatom itd., kakor tudi as
inesca kronicè in mostove. V ta namen se pokliče ua 
zahtevanje in na stroške gojenca, oziroma njegovih rodi
teljev ali skrbnikov njegove imovine specislM za zdrav
ljenje in popravljanje zob, fll<o bi zavodov zdravnik u.: 
mogel izvršiti takega popratila. 1 

Sklepno določilo. 

Člen 23. 
Ta pravilnik stopi v veljavo in dobi obvezno тоб 

od dne razglasitve v »Službenih novinah«; od tega dne 
nehajo veljati vse prejšnje naredbe in predpisi, ki bi 
nasprotovali določilom tega pravilnika. 
Štev. 89.121, dne 18. septembra 1930. 

Minister pravde: Dr. M. Srškić s. r. 

Priloga pravilniku 
o prehrani gojencev v državnih zavodih zìa 

prisilno vzgajanje otrok. 

Tabela hrane za zdrave gojence. 

40 cl mleka. 

25 cl mleka, 
8 g kave, 

20 g sladkorja. 

12 g kave, 
30 g sladkorja. 

2. g čaja, 
30 g sladkorja. 

1. Mleko za zajutrek; 

2. Bela kava: 

3. črna kava: 

4. Čaj: 

5. Prežgana juha: 
32 g moke štev. 6, 
12 g masti, r, • 

8 g spli, 
2 g čebule. . . , . • • • - • . . . • ••>•• ..'.i 

6. Goveja juha: 
200 g govedine, 

20 g. zelene,; 
8 g soli. ' 

45 g riža ali ' "'• 
45 g ječmenovega zdroba ali 
35 g pšeničnega zdroba ali 
50 g pšenične moke štev. 4 z dvema jajcema na vsak 

kilogram moke. 

7. Juha od mesa perutnine; ; . 
200 g u.esa perutnine, ostalo pa kakor pri goveji juhi. 

8. Kisla svinjska juha: 
120 g svinjine, : 7 : ,, 
20 g moke štev. G, ... 

200 g krompirja, 
10 g masti, 
10 g soli, 

1 g rdeče paprike, 
2 cl octa (esence), 
5 g čebule. 

, - 9. Krompirjeva јпћм , 
12 g moke štev. 6, 

^0 •« kr' ,~ ,riirja, •!.••;•• •••:•;'•'• 
1 0 g m a s t i , :- ••!••/' 
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10 g soll, 
5 g čebule, 

10 g zelene, 
2 cl esence 

10. Juha z rižem; 

12 g moke štev. 6r 

45 g riža, 
10 g masti, 

8 g soli, 
2 g čebule, 

10 g zelene, 
1 g paprike. 

11. Juha s pšeničnim zdrobom: 

36 g pšeničnega zdroba, ostalo pa kakor za juho z rižem. 

12. Juha z ječmenovim zdrobom: 

45 g ječmenovega zdroba, ostalo pa kakor za juho z 
rižem. ' . - ' . . v 

13. Juha z močnato vkuho: 

60 g moke štev. 4, 
10 g masti, 

8 g soli, 
8 g čebule, 
1 g paprike, 
2 jajci na kilogram moke. 

14. Grahova juha: 

12 g moke štev. 6, 
75 g graha, 
10 g masti, 

8 g soli, 
5 g čebule, 

10 g zelene. 
Ako je kisano, se lahko doda 3 cl octa. 

15. Juha od strožjega graha: 

20 g moke štev. 6, 
200 g stročjega graha, -

10 g masti, 
8 g soli; 
8 g čebule. 

Ako je kisano, se lahko doda še 8 cl octa. 

16. Juha od zelenega grahat 

12 g moke štev. 6, 
200 g zelenega graha, 

10 g masti, 
8 g soli, 
5 g čebule. 

ti. Paradiževa juha: 

20 g moke štev. 6, 
250 g paradižnikov, 

10 g masti, 
8 g soli, 
8 g čebule, 

80 g riža ali 
30 g ječmenovega zdroba ali 

200 » krompirja ali 
40 i mokd 3tev. 4 z 

2 jajcema л& kilogram moke. 

200 g 
16 g 
10 g 

200 g 
8 g 

10 g 

200 g 
16 g 
10 g 

200 g 
16 g 
10 g 

150 g 
10 g 

200 g 
200 g 

16 g 
10 g 

160 g 
8 g 

teletine, 
masti, 
soli 

18. Pečena teletinu 

19. Pečena svinjina: 

svinjine, 
masti, 
soli. 

20. Pečeno meso perutnine; 

mesa perutnine, 
masti, 
soli 

21. Pečena jagnjetinaj 

jagnjetine, 
masti, 
soli 

i2. Pečena svinjina ali jagnjetina na rafnjn: 

pečenega mesa, 
soli 

svinjine ali 
teletine, • 
masti, 
soli 

86. Zrezki-

klobas, 
masti 

150 g klobas. 

24. Pečene klobase: 

25. Kuhane klobase: 

26. Sekljano (fašlrano) meso: 

120 g govedine, 
16 g inasti, 
10 g soli 
5 g čebule, 

50 g belega kruha 

27., Goveji paprikaš s krompirjem: 

120 g govedine, 
10 g moke štev. 6, 
16 g masti, 
15 g soU, 
10 g čebule, 

450 g krompirja, 
1И g paprike. 

28. Svinjski guljai s krompirjem: 

120 g svinjine, 
450 g krompirja, 

8 g masti, 
15 g soli, 

IX g paprike. 

29. Telečji paprikaš s krompirjem: 

120 g teletine, 
450 g krompirja, 
10 g moke štev. 6, 
18 g maeti, 
15 g soU, 
10 g čebule, 

1И g paprika, 
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32. Grah: 
6, 

Grah i ječmenovo kašo: 

30. Svinjski paprikaš s ieljem. 
120 g svinjine, 
450 g zelja sladkega ali kislega, 

8 g masti, 
15 g soli, 

8 g čebule, 
1K g paprike. 

31. Svinjski paprikaš z rišem: 

120 g svinjine, . ' 
100 g riža, 

8 g masti, 
15 g soli, 

8 g čebule, 
1 g paprike. 

18 g moke štev. 
240 g graha, 

15 g masti, 
8 g soli, 
2 g čebule, 
8 cl octa. 

33. 

18 g moke štev. 6, , 
120 g graha, 

60 g ječmenove kaše, 
15 g masti, 

8 g soli, ; ; 
2 g čebule, 
3 cl octa; 

34. Grah s kislim zeljem ali kislo repo: 

18 g moke štev. 6, 
1 2 0 g g r a h a , - •-: .:'•• .. , , 7 ••••••.'•' .'•?; 

210 g kislega zelja ali kisle repe, 
15 g masti, 
8 g soli, 
2 g čebule. 

35. Grah s krompirjem: 

18 g moke štev. 6, 
1 2 0 g g r a h a , ' - '- ''• - ' ' " "•• 
450 g krompirja, 

15 g masti, 
8 g soli, 
2 g čebule. 
3 cl octa. 

36. Grah s korenčkom: 
24 g moke štev. 6, 

450 g korenčka, ostalo pa kakor pod Štev. 36. 

37. Grah s sladko repo: 

18 g moke štev. 6, 
120 g graha, 
450 g sladke repe, 
15 g masti, 

8 g soli, ••: • . i ' '•-. • 

2 g čebule, 
% g Iovorovega lista. 

38. Grah z rižcm: 

18 g moke štev. 6, 
60 g graha, 
60 g riža. 

16 g masti, 
8 g soli, 
2 g čebule. 

39. Suh grah: 
18 g moke štev. 6, ' 

210 g suhega graha, 
15 g masti, 

8 g soli, 
• 3 g čebule, 

% g Iovorovega lista. 

40. Suh grah s krompirjem: 

18 g moke štev. 6, 
105 g suhega graha, 
405 g krompirja, 

15 g masti, 
8 g soli, 
3 g čebule, 

% g Iovorovega lista. 

41. Krompir: 

24 g moke štev. 6, 
750 g krompirja, 

15 g masti, l 

8 g soli, 
2 g čebule, 

Yi g Iovorovega lista. 
Ako je kisano, potem še 2 cl octa. 

42. Krompir kot paprikaš: 

750 g krompirja, 
18 g masti, 

9 g soli, 
15 g čebule, 
Уг g paprike. 

43. Krompir z rižem: 

18 g moke štev. 6, 
450 g krompirja, 

60 g riža, 
15 g masti, 
8 g soli, 
2 g čebule, 

Уз g Iovorovega lista. 

44. Krompir s paradižnikom: 

18 g moke štev. 6, 
600 g krompirja, 
120 g paradižnika, 

15 g masti, 
8 g soli, 
2 g čebule. 

45. Kislo zelje ali repa: 

18 g moke štev. 6, 
450 g kislega zelja ali repe, 

18 g masti, ' 
8 g soli, . ' 
2 g čebule. 

46. Zeleni grah: 

18 g moke štev. 6, 
240 g zelenega graha, 

15 g masti, 
8 g soli, 
8 g čebule. 
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120 g zelenega graha, 
60 g riža, ' <&<•'=-, "'' ?'•• 
16 g masti, .:-i!;;iH /; 

8 g soli, 
3 g čebule. 

48. Sp ina la : 
18 g moke štev. 6, 

1500 g Š p i n a ^ ^ ^ J Д Ј , ; ; . , ; , ^ .; J , » ,, ? « ' Г . '» 
1 8 g m a s h , ' •'• 

9 g soli, " ^ ; '. 
3 g čebule, •'•'"-'''•* v : ^ " '; 
1 g kumine. 

49« « Strróji ' Oelenl) gitth : 
24 g moke štev. 6, 

450 g stročjega graha, , ; i -
15 g masti, / 

8 g soli, :" 
3 g čebule. 

Ako je kisano. jpotenv še 3. ci ,octa. ,;, 

50. Strožji grah s krompir jem: 
18 g moke štev. 6, 

225'g stročjega graha, 
360 g krompirja, 

15 g masti, 
9 g soli,. ;гЛ.»<>к»'*п*;м т »•>«!-.»4.T •"• 
2 g čebule. ; -, 

51. Por s krompir jem: ' 
18 g moke štev. 6j 

375 g pora, 
375 g krompirja, 

15 g masti, 
9 g soli, . ''•'•''• 'y";''-
2 g čebule, 
1 g popra. 

52. Zelje sjaçlko ali ohrovt: 
24 g moke štev. 6, •••..-. -.'•.;.:•! : 

750 g zelja sladkega ali ohrovta, ,.%•?.'( •': 
15 g masti, .: - У: 

9 g soli, • , 
2 g čebule, ' .-.v--.,M;.- -\: 

2 g popra. 

53. Zelje sladko ali ohrovt s paradižnikom:, 
18 g moke, ( . ., -..- .•:., .-i'-.;.- •.._ 

375 g zelja s ladkega "ali ohrovta, ä f;u -i 
120 g paradižnika, 

15 g masti, .-"L"? v' r 

9 g s o l i , •'.-:-i-,-A f;=--.-.;;..ï ••:•:: >•,'.:•'. i!> v 

2 g , č e b u l e . .;!. • i ..... 

54. Zelje sladko «H oh*o*t/4 krompir jem: 
18 g moke Štev. 6, '•'•' : " ^ » : • 

450 g zelja s ladkega ali ohrovta, .:'••' 
300 g krompirja, : ! ', : 

15 g masti, ,. '•;*!•-:•''»-'-• .;-
9 g Šoli, N .•>•'.,':• 
2 g čebule, -'••'•;--: 

, 1 £ kumina, .;-,̂ .-;!--; : 
1 g paprikte'efi 5$>фг*а. " : ' н 1 ' r ; • '•• •• '••>'••'• ; 

MihVi/ /•. }*w-w>T. 

18 
375 
375 

15 
9 
3 

24 
750 

15 
9 
3 
1 

18 
375 
375 

15 
9 
2 
1 

24 
750 

15 
9 
3 
2 
1 

24 
600 
150 

15 
.9 
3 

150 
15 

8 
3 

120 

120 

15 
120 

55. 
g moke, 
g kolerabe, 
g krompirja, 
g masti, ..,..; 
g soli, 
g čebule. 

g moke štev. 
g kumar, 
g masti, 
g soli, 
g čebule e 

g popra. 

57. 
g moke štev. 
g kumar, 
g krpmpirja, 
g masti, 
g soli, 
g čebule, 
g popra. 

g moke šteV.' 
g buč, 
g masti, 
g soli, 
g čebule, 
g popra, 
g kumina. 

TtotcrVba 

6 , ? 

- ,i 

:> -Л ' 

's krompir jem: 

, V ' . - . . - . : •:••• • '•'• 

»6. K u m a r e : . . 

• . . : • • : . 

K u m a r e 

K, 

8, v 

• • J . 

Ako je kisanò, še 

59 

g moke štev. 
g buč, 

' l ~ '-t 

58. 
. : " > • • -

Л ' r • ! > * ; '. 

' ' .. 

8 krompir jem: 

Bue«: 

; . - . ' • • ; ; - . . . - - • ; . • • ! . ; ' . 

3 cl octa 

. Buče s' 

6, 

g paradižnikov, 
g masti, 
g soli, 
g čebule. 

:' 'r. 

60. 
g koruzne kaše. 
g masti, 
g soli, 
g čebule. 

if: y 

paradižnikom: 

. ' " J . ' • • • : . ' • . - ; . . • : . ' : . > : 

Koruzna kaša* 

61, K&ša~od'pšeni{nega i d r o b a : 
g pšeničnega 
Ostalo kakor 

g riža. 
Ostalo kakor 

ввг 
g moke štev. 

zdroba. 
pod 

62. 
• ' . -

pod 

štev. 60. 

Kaša od r iža : 
•.' 

štev. 
* ' r- ' , 'r 

60. 

Jéïmenovft i a s a kieâna: 

6, 
g ječmenove kaše 

3 cl octa. 
Ostalo kakor pod 

• 

štev. 60-

64. Cmoki (fgattei) iabej jent: 
150 g koruzne moke, , 

18 g masti, • ' 
9 g soli, . ' 
5 g čebule. 
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№. Cmoki (iganci) i mlekom: 

150 g koruzne moke, 
80 cl mleka, 

8 g soli, 

66. Sir, domač ali kak drug: 

'150 g eira, domačega ali kakega drugega. 

67. Kislo mleko: 

45 cl kislega mleka. 

68. -Zelena solata: 

900 g zelene solate, 
15 g olja, 
10 g soli, 

5 cl octa. 

69. Solata od graha: 
240 g graha, 

18 g olja, **•••<•• 
8 g soli, 
5 cl octa, 

15 g čebule. 

70. Solata od kislega zelja: 

450 g kislega zelja, 
20 g olja, •**'•• 

8 g soli, 
1 g popra. 

H-

71. Krompirjeva solata: 

750 g krompirja, 
15 g olja, 

8 g soli, 
5 cl octa, 

10 g čebule, 
1 g popra. 

••i. 

••t* 

72. Kumarèna solata: 

900 g kumar, 
20 g olja, 
10 g soli, 

S cl octa, 
2 g češnja, 
1 g popra. 

73. Solata od slad*«ga lelja: 

600 g sladkega zelja, 
20 g olja, 
10 g SOli, . . . ."• 

5 cl octa, •''* " V i 

1 g p o p r a . . ..'-•-•••'. 

74. Solata od selene paprike: 

600 g zelene paprike, 
15 g olja, 

8 g soli, 
5 cl octa. •'••"'• 

'£V-

75. Solata od pese: 

600 g pese, 
10 g olja, 
10 g soli, 
3 j d octa. 

76. Kiele kumare, paprika aH paradiinffir " 

350 g kislih kumar ali kisle paprike ali kislega-paradiž-
m i r a "" e • '• 

TI, Cmoki: 
nika. 

110 g belega kruha, 
140 g moke štev. 2, 

18 g masti, 
8 g soli, 
8 g čebule. 

78. Trganei s pSeničnim sdrobém: 
g moke štev. 2, 
g pšeničnega.,zdroha,,.. .;,.K , , 
g masti, '. c 

g soli 
7fl.,Trganei ,«jwljem: 

g moke štev. 2, 
g sladkega zelja, 
g masti, 
g soli, 
g popra. 

80. Trganci j8 kromplfjem: 
g moke štev. 2, 
g krompirja, 
g masti, 
g soli, 
g Čebule. 

81. Trganci i marmelado: 
g moke štev. 2, 
g marmelade, 
g sladkorja, 
g masti, 
g Soli. -

>82. Trganci e čebulo: 
g moke štev. 2, 
g masti, . 
g soli, 
g čebule. 

205 
40 
15 
15 

150 
240 

18 
15 
И 

150 
300 

18 
15 

8 

210 
50 
10 
18 
10 

240 
18 
15 
15 

120 
18 
15 
10 

1 

120 
150 

50 
8 

50 
10 

2 

120 
i 10 

10 
15 

2 
V* 

83. Tirana: 
g moke štev.-2,, I A ... ' (':..•«:'• ^'/ 
g m a s t i , • .->... ; '..:/r 

8 e o l i > , • "••<• 

g čebule, • -, ' -; '.,','; 
g paprike. 

84. Jabolčni ali črešnjer laritek (porltica); 

g moke štev. 0, />•':; 
g jabolk ali črešenj, 
g masti, ' •,•..;';-•.•:•.•:.•• 
g soli, 
g sladkorja, 
g drobtin od belega kruhaj '•,. ' , 
g cimta. -.".'"', ••'•; 

85. Kolači e ponieaaü: 
g moke štev. Ö, 
g masti, 
g »oli, , ' 
g sladkorja,.. :.,H . '-••£ ± 
g penice, J '. ' 

d mleka. 
Ako je brez mleka^ potem še-6 g masti.., 

im 

• •i'. ' I . ' . ' 
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80 Kokti g penfcaini in s marmelad*: 
1$Q g taoca itev.Q, 
50 g nwmaìade, 

•&?>&&%• v . 
10 g soli, 
lb g sladkorja, 
* jajca, . . . - . ' • . . • . 
*-б etrafoka. \ 
v Ako-'je brez mlete, potem Se 6 g masti. 

.'.','.." «I* Ja#» e?H» (cvrtje): 
. 2 m 
80 g mpelH, 
,.B g'eèÇ.>. 

88. Jaje» kaaaaa tada «Ц »ebka> 
2 Jajcih 

'•8 g soli. • 
'"'•"• Ä. Jijea n» solati: . 

2 
? 8 g eòli, 

-•'8 el с«Ц, 
' '10 g čebule. ,'• 

90. Papaijanlj*: 
2бр g mesa, 
fW g/krompirja, 
80 g zelene, 
40 g m*sti; 
60 g čebula, 
20 g.češnja,'1....:-' •..••' .:. v •;'•.:.*'•.: 

2 g г̂ &бе paprike, 
16 g 8€(H. 

91. Sarma: 
160 g mesa, 
400 g zelja, : 

100 g slanine ali paaterjne (eianiaa z mesom), 

40 g masti, 
* * « ш , ; •• • 

50 g čebule, , 
.? g rdeče paprike, popra in lovorja po potrebi. 

91 Sarma od tatnih listov: 
280 g mesa, 
100 g trtnih Uirtov aü relja, 
11» g rlïà, . 
40, g твод 
16 g soli, 
BOg ôeëoïé, •-
2 g paprike, popra po potrebi. 

.'• %№M*Ì • 
g: mesa,,/' 

luogm^ • 
2ДО g paradižnika, ; t , 
200 g krompirja, 

40 g masti, 
• 1« g ecM/ • •:':--, 

2 g rdeče papripe, 
50 g ceblile, popra po potrebi. 

9СМааака od krompirja ali melancanovc 
9ÈO g m e s a , '"•'•••' 
BOP/g кдатрЈф ali Djelaaçajiov, 

40 g masti, 
20 g soli, 
50 g mleka, 
» g jaje, 
50gòebuta. 

2 » g 
500 g zelja, 
40 g masti, 
15 g soli, 
50 g mleka, 
Wgjajfc 

250 g mesa, 
600 krompirja, 
40 g masti, 
15 g šoli; 
50 g čebule, 

2 g paprike. 

95. Mraka od sofe 

Ä Рм4ем 

97. Zmeikan krompir (j»iré)s 
250 g mesa, 

l 5Ö0 g krompirja, 
50 g mleka, 
40 g masti, 
15 g soli, . - t 
50 g čebule. 

98. FetaJeM baiec 
250 g mesa, 
400 buč, 
100 g riža, 
40 g masti, « 
50 g kislega mleka, 
15 g.soli, 
50 g čebule, 

2 g rdeče paprike» „ 

99. Polnjeee paprike: 
250 g sekljanega mesa, 
100 g paprik«, 
100 riža, 
200 g paradižnika, 

50 g čebule, 
40 g masti, ' ' 
16 g soli, 

2 g paprike, 
20 g moke. , 

пШ. Filo! e s»!»*«« 
200 g meea, 
200 g fižola. 

Ш. Fišol e pattarne ali slanino: 
125 g meda ali slanine, 
200 g fižola, 
50 g čebule, 
40 g masti, 
16 g soli, 
40 g moke. 

102. Püav: 
200 g mesa, 
200 g riža, 

40 g masti, 
15 g soli, 
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60 g čebule, popra in lovorja po potrebi, 
40 g moke. 

103. Kapama: 
250 g mesa, 
500 g čebule, 
40 g masti, 
15 g soli, 

2 g paprike, 
40 g moke. 

104. Podvarak: 
200 g mesa, 
600 g zelja, - : ! Р ' - Ј '.••-•-••г-.Ч W 

40 g m o k e , 
40 g mas t i , .'•;'• 
15 g soli, 

2 g p a p r i k e , p o p r a p o p o t r e b i . 

105. L e č a z m e s o m : . " Ü : 

250 g m e s a , - , ^ 4 , -i.-,--.-^-;• (.„•.,••.• .J-,-,:,' ;•;•; • •' 
200 g leče, , .., 

40 g m a s t i , . •-.,,•... 
50 g soli; ' .•.'•:''••'•.' 
40 g č e b u l e , '••-,.< 

. 10 g češnja, ; ,,. 
40 g moke. •>..:]••• , 

Ako je postna leča, .potem, ni,,mesa in namesto 
pride olje in 20 g octa'.' 

106. Omake: čebulo va, peteršiljeva, каргоуа, 
paradižnikova,, kislih paprik: .;''"' 

•100 g mesa (govedine), :-i - : v ! 

100 g moke, 
okoli 100 g čebule, peterš*ilja, kaper, kisle paririke, 

dižnika,vse po potrebi, -̂  ^ •••'•-•;.•> 
40 g mas t i , 
15 g SOU, , ••••!; •'!•••• '••'••"•-•»"'" •'•* 

2 g p a p r i k e , * • • : .••;.;/ 
50 a č e b u l e . : 

m a s t i 

* * {••••'. 

раГа-

v. I V ; 

. I-

265. 

Dopolnitev pravilnika 
o polaganju d r s n e g a strokovnega izpita iz 

poljedelske stroke. ' . " 
. . ••.-:i'i\ •.. •'-:?'. ' 

M i n i s t e r za pol jedels tvo je p o d št. 63873/1 z d n e 
8. novembrarieSOsUaialio.:-.-*:. ! .;; • !•.•<*.;•« H<<" 

o d l o č b o , . ••'.'••;-''•*•"• ) l / ' - - : , ; / : 'i: '"•'•' 

da se členu. 5. pravilnika/o .polaganju, državnega 
strokovnega izpita, iz poljedelske stroke: d'oda,,nóv/ od
stavek, ki _ sç# glasi: »Uradniki oddelka žVagVarrib poli
tiko pri^ministrstvuza poljedelstvo; k'i so opraviti'dfžaVf 
ni izpit za uradnika I. kategorije upravno-pravpe stroke 
pri ministrstvu za trgOvtnd! irf Industrijo, poìagajo pri i 
ministrstvu za poljedelstvo dopolnilni izpjt samo iz! 
poljedelske zakonodaje v občih obrisih!«- •* ?;;.:•: •., .-.:.• 

Ta dopolnitev .stopi v veljavo z današnjim.dnem. 
K. St. вЗ'873'I. — Iz pisarne rninistrstvari&a polje

delstvo r Beogradu, dne 8. novembra 1930. 

Razne objave iz „Službenih 
..«i'/Jsi.4'li,*«:,M Ji >•*.' 

novin fcfc 

• upravitelj meščanske šole v Tržiču, z 1Q% po 
niškega zakona; M u T a ^ r ^ t f a f u č i t e l j i c a 

ii grauu e> K o i l e 
Ijani 1 Ш oJtt ћ à 
u ^ u ^ r r r t f r ï 

•'К:Л % tei 

ik*. > Ш 
Številka ,257 z dne 8. novembra 1930^$ *«.*•:>•.»•( % $< . 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne,i(VK£®P-

tembra 1930.: Napredovali so: v 1. skupino IfeJsalagoriJtei 
S o r š a k Angela^ učtteljicai na'ßled^La^o'v-ijpiAUfbin, 

čl. 7. urad-

- v §â«fT' 
dosedaj učitelj odnosno učiteljica v 2. skupinj Ш Kate
gorije; v 2. skupino II. kategorije: Očaka^r'lM'a^iVa, 
učiteljica pri Sv. Križu; P i n t e r i č K r i s t i n a , "иШајгса 
v Trdkovu; T^tfaiHerotaVučiteJaid»* ZaJoguj^Sušteršič 
T e r e z i j a , učiteljica v Starem trgu; P e t k Oj.%foejt-

, P e p e l n i k M a r i j a , učiteljica pri Sv. Juriju^Jv-jp d e 
' A n g e l a , učiteljica, na meščanski .šoli v Ljubljani, z 
: 10»/o po čl. 7. uradniškega tSkonïr Wè s i č e k - M[ e ц 1 i б 
S a b i n k a, učiteljica na Jesenicah, dosedaj učiteljice? v 
3. skupini iste kategorije. , * ..'•'••'••» «f " , / 

Sprejem v naše državljanstvo. Z ukazom $Jè'gòveJa 
Veličanstva kralja ,U, br. 43.464 z dne 25. f'l^iernb^t-a 

; 1927. je sprejet v državljanstvo naše kraljevine"^ tVén 
P. V l a d i m i r , dijak v^LjabljiHÎi M 

Številka 259 z dne 1. novembra 1930,: , ' " " ^ * tW": 

Odlok ministrstva za gradbe z dne 4'! o^ófe'rVf Ш 
Postavljeni so: za p. t. uradnike -v-3. skupTüjfiffi Uaî 
gorije: pri p. t. uradu v Qornjëm gradu'!S Wo ft i" 

; M a r i j a ; pri p. t. uradu v Ljubljani 
Z o f i j a , B e z l a j I v a n k a in 
g i c a ; pri p. t. uradu v Mariboru''!'' ;'rt o fJlfjf'r ^Га.-

' r i j a ; pri p. t. uradu v Mariboru 2 J eg l'itc Kori
s t i j a n ; pri p. t. uradu5 ̂ tia^TfcMeku K e m i Č I v a n 
k a ; pri p. t. uradu pri Št. Lenartu v Slovenslîitt'goMcW 
Š t u k é 1 j M a r i j a — vsi p. t. uradniki v ^ «kupila 
iste kategorije^ptfi 4stìh i r^ t. шт^тМл&^Фа&пШ 
V 4. skupini II. kategorije: pri p. t. uradu v Dolnji 5Lêfii 
davi N o v a k A n g e l a ; pri p. t. uradu v ®еђ№ B гФ-
j a k A n a — o b e pripravnici v 5; skupini iste- #atee&-
rije pri .istih p. t. uradih. ,«ij.'«>v>i a T*?, 

w . . ' ' ; ' . ' ! ! ' . - ; <.'4 ,:;.liiv<>i ni ; '.Ц:..<: /.nihil/:«.' »'„•'.< ivî a £ 

Številka 260 z dne 12. novembra 1930.: " 
Ukaz Njegovega;!. VteličanetvaiiireajaSft dne 23. okto

bra 1930.: Postavljen je za predsednika okrožjjjjga # o $ ~ 
šča v Novem mestu dr. K &У,$Џ;4<>$.ј pj, ^ в ф и ј ^ 
sodnik v 3. skupini I. kategorije pri višjem ^efeînflfn, 
sodišču v Ljubljani. -Мкш ? f ) > 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dhejgj, аЦ$-
bra 1930.: Napredovali so: v 1. skupino IL^j^togoryg: 
g . a l e h a r F r a n c , ирга,\дај; u j a o ^ j k ^ r ^ p , , ^ d l r g k -
ciji v Ljubljani, D o l j a k A n d r e j ' , p . t. uradnik v 

; Mariboru 1, J u r k o v.iseTfdjBu J № r t , p. t. uradnik v 
Mariboru 2 — dosfedaj ,.p. t. uradniki v 2. skupinj ФЦ 
kategorije; v 2. skupino H. katégôrifè' 'tiosMfo }MUW 
r ' i j à , p. t ü^adnl'c'ä i>ri p.^t. uradu,«vîii4iibijaqiЏUKÊ 
V o v k A n a , p. f. uradnica'pri p, t^vadtujvi CtelJÜ^ 
obe dosedaj' v 3: skupini II. Kategorije. : jtifusi s ^ 

Ukaz Njegovega veličanstva'Icfalfa ž'.dnei,iB4i sldft-
bra 1930.: Postavljena Šta po' potr^ifjsia^bejvtpriфШt. 
uradu 'Ljubljana 5 za p. U'Jurfedpifca иг&мџкиђааШ!) M-
tegorije J ï o v a k I v a n , p. t. uradnik v isti skupini 
in kategSrt^^W- p^t.^flriO-u^B?!«^j^ffla^l^rVJt uraiiu 
Ljublifl.na 6 za p. t. uradnika v 2. skunifà II*fcftt£°M>nMit 
B a b i c A n t o n , p. t.^radnjfe №Ч\к ^ Ш ^ М » фШ' 
goriji pri p', t. uradu Ljubljana 5. •<••. 



SteTilk* 261 z dne 13. novembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 3. novem

bra 1930.: Upokojeni so: G a m u l i n I v a n , višji ca
rinski kontrolor pri carinarnici v Ljubljani; J e l e n 
F r a n c , glavni carinski skladiščnik pri glavni carinar
nici v Ljubljani. 

Števil^ 262 z dne 14. novembra 1980 : 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. okto

bra 1980.: Postavljena sta: za vršilca dolžnosti šefa ki
rurgičnega oddelka vardarske stalne vojaške bolnice 
sanitetni kapetan II. razreda dr. Ć o s i ć K. N i k o l a j , 
dosedaj vršilec dolžnosti šefa kirurgičnega oddelka drav
ske stalne vojaške bolnice; za vršilca dolžnosti šefa 
kirurgičnega odelka dravske stalne vojaške bolnice sani
tetni poročnik dr. Z o t o y i ć R. Mi r b s 1 a v, dosedaj 
vršilec dolžnosti šefa kirurgičnega oddelka zetske staine 
vojaške bolnice. 

Odlok ministra pravde z dne 8. novembra 1930.: 
Napredovali so v 2. skupino IIÌ. kategorije: a) kancli-
sti 8. skupine III. kategorije: E r s h e n P a v l a , pri 
deželnem sodišču v Ljubljani; A n d r e s K r i s t i n a , 
pri okrožnem sodišču v Novem mestu; S k r e m J o s i p, 
pri okrajnem sodišču v Žužemberku; K r e s n i k An
t o n , pri okrožnem sodišču V Celju; R a j š p Z o r a n , 
pri okrajnem sodišču v Kozjem; K r i ž n i k A n t o n , 
pri okrajnem sodišču na Vrhniki; F r a s L u d v i k , 
pri okrožnem sodišču v Celju; P o i a n e F r a n c , pri 
okrajnem sodišču ; V Črnomlju; 2 e b r e A n d r e j , pri 
Okrajnem sodišču v Litiji; L e b i č M i l o š pri okraj
nem sodišču v Brežicah; P o h a r E r n o , pri dežel
nem sodišču v Ljubljani; Č m e r A n t o n , pri okrož
nem sodišču v Celju; Ri gl er. F r a n c , pri okrajnem 
sodišču v Ribnici; G r a b n a r D r a g o , pri deželnem 
sodišču v Ljubljani; H ö n i g m a n n J o s i p , pri okraj
nem sodišču v Kranju; M i k i i č J o s i p , pri višjem 
deželnem sodišču v Ljubljani; K r o n a b e t h v o g e l 
S t a n k o , pri okrajnem sodišču v Radovljici; F a s t e r 
A n t o n i j a , pri okrajnem sodišču v Radovljici; K a n -
d r i o J a k o b , pri okrajem sodišču v Marenbergu; 
S c h w e i g e r F r a n c , prL okrajnem sodišču v Rib
nici ; M a j c e n M a t i j a , pri, okrajnem sodišču v 
Mokronogu; b) izvršilni uradniki 3. skupine III. katego
rije: , S m e . r d e l j J a k o b , pri okrožnem sodišču v 
Novem mestu; M e r e A n t o n , pri okrožnem sodišču 
V Mariboru; in c) mašinist 3. skupine III. kategorije 
K r ž 1S л: i k V al e n t i n, pri okrožnem sodišču v No
vem mestu: ' ••''..' 

Številka 268 z dne 16. novembra 1930,: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28. okto* 

brà 1980.: Postavljeni so po potrebi službe: za tajnika 
ministrstva za notranje posle v 6. skupini I. kategorije 
V e r b i č A. F r a n c , višji pristav kraljevske banske 
uprave Dravske banovine v 7. skupini I. kategorije; za 
okrožnega inšpektorja v Varaždinu v 4-a skupini I. ka
tegorije F f e i f e r V i l k o , sreški načelnik splitskega 
sreza v 4. skupini I. kategorije; za sreskega načelnika 
mostarskoga sreza v 6. skupim I. kategorije P op o y i.ć 
P e r o , tajnik kraljevske banske uprave Dravske ba
novine v isti skupini in kategoriji. 

Številka 264 z dne 17. novembra 1930.: 
, Odlok ministra za notranje posle z dne 23. oktobra 

,1930.: Postavljeni so: za pristava sreskega načelstva 
sreza Tomislav grad v 8. skupini I. kategorije D e v E. 
B o g o m i r , , poiitično-upravni pripravnik pri sreskem 
uačelstvu v Kranju v 9* skupini I. kategorije — po, po

trebi službe; zà pristava sreskega načelstva • Kočevju 
v 8. skupini I. kategorije dr. Ma s o v i c Z o r i a l a v , 
poiitično-upravni pripravnik pri predstojništvu mestne -
policije v Osijeku v 9. skupini I. kategorije — po po
trebi službe; za upravno-kanclijskega uradnika pri 
upravi mesta B e o g r a d a v 2. skupini III; kategorije 
M i l o s e v i c D r a g o s l a v , upravno-kanclijeki urad
nik pri komisariatu železniške in obmejne policije v 
Mariboru v isti skupini in kategoriji — na lastno prošnjo; 
za pristava v 8. skupini I. kategorije pri kraljevski ban-
Bki upravi Dravske banovine.dr. B r o 1 i h E. M i r.k o, 
poiitično-upravni pripravnik v 9. skupini I. kategorije 
pri isti banski upravi 

Brošura, ki jo je prepovedano uvažati in razširjati. 
Z odlokom ministrstva za notranje posle I. Štev. 84.225 
z dne 7. nev ombra 1930. je prepovedano uvažati v našo 
državo in razširjati v nje brošuro >Crnogorec brez do
movine«, ki jo je izdala v jugoslovanskem jeziku knji
garna Ivana Krešića v Newyorku. 

Buletin, ki ga je prepovedano uvaiati in razširjati. 
Z odlokom ministrstva za notranje posle I. štev. 34.226 
z dne 7. novembra 1930. je prepovedano uvažati v našo 
državo in razširjati v njej periodični buletin >Grič< 
hrvatska korespondenca, ki izhaja v jugoslovanskem in 
nemškem jeziku na Dunaju v uredništvu Ivana Koda-
niča, ker piše tendenciozno o naši državL . 

Številka 26S z dne 18. novembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 9. novem

bra 1930.: Postavljeni so pri direkciji državnih železnic 
v Ljubljani: v 4. skupino I. kategorije za šefa občega 
oddelka D e r Ž i č I v a n , dosedaj uradnik v 5. sku
pini I. kategorije pri isti direkciji; v t>. skupino I. kate
gorije za šefa 2. odseka (transportno-personalnega) voj
ne delegacije R a n d 1 A l o j z i j , dosedaj uradnik v 
isti skupini in kategoriji ter šef občetra odseka, pri isti 
direkciji; v prometno-komercialni oddelek za. referenta 
za industrijske tire in skupne postaje č e r n i g o j 
V e n č e s l a v , dosedaj uradnik v isti skuoini in kate
goriji ter šef 2. odseka (transportno-personalnega) vojne 
delegacije pri isti direkciji. 

Odlok ministra za gradbe z dne 7. novembra 1930;: 
Napredoval je za tehnika v 4. skunini II. kategorije pri 
bftnski upravi v Ljubliani K u g l i č F r a n c , prlnrnv-
nik-tehnik v 5, skupini TL kategorije pri tehničnem od
delku banske uprave v Ljubljani. 

Številka 266 z dne 19. noveribra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 23. oktobra 

1930.: Upokojen'je.: na lastno prošnjo dr. D o j j a n 
J a k o b , predstojnik okrajnega sodišča v Slovenski 
Bistrici v 3-a skupini I. kategorije. 

Številk« 268 z dne 21. noyembra 1930:, 
Sprejem v naše državljanstvo: Z odlokom ministr

stva za notranje posle U. br. 32.856 z dne 31. julija 1928. 
je sprejeta v državljanstvo naše kraljevine Za je Ma
r i c a , zasebna uradnica v Ljubljani. . 

Številka 269 z dne 22. novembra 1930.: 
Odlok ministra za finance z dne 17. novembra 1930.r 

Postavljen je po potrebi л službe za carinika v carinar
nici I. reda v Baru U k m a r D r a'g o t i n, carinik v 
carinarnici v Ljubljani. 

Številka 270 z dne 24. novembra 1930.: . 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne l. novem

bra 1980. Premeščeni so po potrebi službe: za šumar
skoga svetnika V: 6; skupini I. kategorije pri gumarskem 
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odseku kraljevske banske uprave v T '"Mjani N o v a k 
V i k t o r , šumarski svetnik v isti skupini in katego
riji ter sreski šumarski referent pri sreskem načelstvu v 
Ljubljani; za podšumarja v 1. skupini III. kategorije pri 
žumski upravi v Prijepolju R a k o v š e k V e k o s l a v , 
podšumar v isti skupini in kategoriji pri sreskem na
čelstvu v Kočevju; za podšumarja v 1. skupini III. 
kategorije pri sreskem načelstvu v Litiji B u r n i k 
R a f a e l , podšumar. v isti skupini in kategoriji pri 
sreskem načelstvu v Kočevju; za podšumarja v 1. sku
pini. III. kategorije pri sreskem načelstvu v Radečah 
P r e m e r s t e i n R o b e r t , podšumar v. isti skupini 
in kategoriji pri sreskem načelstvu v Brežicah in za 
podšumarja v 1. skupim III. kategorije pri sreskem na
čelstvu v Kočevju Ž u l j a n H u b e r t , ; podšumar v 
isti skupini in kategoriji pri sreskem načelstvu v Litiji. 

Številka 271 z dne 25. novembra 1930.: 
Odlok ministrstva za gradbe z dne 14. novembra 

1930.: Napredoval je za tehničnega višjega pristava v 
7. skupim I. kategorije pri tehničnem oddelku sreskega 
načelstva v Mariboru M u r s a J o s i p , tehnični pri
stav v 8. skupini I. kategorije pri istem oddelku. 

Številka 272 z dne 26. novembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. no

vembra 1930.: Napredovali so: za tehničnega svetnika 
v 5. skupini I. kategorije C e l e s t i n F e l i k s , višji 
tehnični pristav v 6. skupini I. kategorije pri tehničnem 
oddelku sreskega načelstva v Mariboru; za tehničnega 
višjega pristava v 6. skupini I. kategorije C i r i l J o 
v a n , višji tehnični pristav v 7. skupini I. kategorije 
pri tehničnem oddelku banske uprave v Ljubljani. 

Številka 273 z dne 27. novembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. okto

bra 1930.: Napredoval je za profesorja v 5. skupini 
I. kategorije na državni srednji tehnični šoli v. Ljub
ljani N o v a k L e v , profesor v 6. skupini I. katego
rije na isti Šoli. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30. okto
bra 1930.: Sprejeta je ostavka, ki jo* je podal na državno 
službo D i m n i k S t a n k o , profesor v 6. skupini 
I. kategorije na državni tehnični srednji šoli v Ljubljani. 

Številka 274 z dne 28. novembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 25. sep

tembra 1930.: Postavljen je za pomožnega škofa mari
borskega z letno plačo 8000 Din dr. T o m a ž i č I v a n , 
kanonik stolnega kapifelja v Mariboru. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. no
vembra 1930.: Sprejeta je ostavka na državno službo, ki 
jo je podala K u r e n t A n a , p. t. uradnica v 2; sku
pini II. kategorije pri p. t. uradu v Krškem. , 

Odlok ministra za finance z dné 14. novembra 
1930.: Premeščen je na lastno prošnjo za pomožnega 

knjigovodjo v 4. skupini II. kategorije v odsek za raču
novodstvo pri vardarski finančni direkciji v Skoplju 
M a r i n i č A l o j z i j , pomožni knjigovodja v isti sku
pini in kategoriji v odseku za računovodstvo pri dravski 
finančni direkciji v Ljubljani. ; 

Odlok ministra za gradbe z dne 13. novembra 1930.: 
Postavljena sta: za poštno-hranilnično uradnico v 3. sku
pini II. kategorije pri podružnici poštne hranilnice v 
Ljubljani V i d m a r S t a n a , poštno-hranilnična urad
nica pri podružnici poštne hranilnice v Ljubljani v 4. 
skupini II. kategorije; za računovodju v 3. skupini III. 
kategorije pri podružnici poštne, hranilnice y Ljubljani 
R o j š e k J u l i j a , pripravnica pri podružnici poštne 
hranilnice v Ljubljani v 4. skupini III. kategorije. 

List, ki ga je prepovedano uvažati in razširjati. Z 
odlokom ministrstva za notranje posle I. štev. 35.853 z 
dne 24. novembra 1930. je prepovedano uvažati v našo 
državo in razširjati v njej angleški list >The Royalist 
Internacional Herald«, ki izhaja v Kingsbridge - Devon»» 
shire v Angliji v francoskem, angleškem in nemškem 
jeziku, ker slika tendenciozno razmere v naši državi. 

Odbor za biološke proizvode. G. minister za socialno 
politiko in narodno zdravje je imenoval z odlokom z dne 
21. novembra 1930. št. 24.846 ža člane odbora za biolo
ške proizvode: dr. A d o l f a H e m p t a , direktorja hi
gienskega zavoda v Novem Sadu; dr. M i 1 i v o ja Ran* 
k o v a , v. d. direktorja higienskega zavoda v Skoplju; 
dr. E m i l a P r a š k a , profesorja higiene na medicin
ski fakulteti v Zagrebu; dr. A r n o l d a H o l s t e j a, 
profesorja farmakologije na medicinski fakulteti v Beo
gradu; dr.. T i h o m i r a S i m i ć a , profesorja bakte-
riologije na medicinski fakulteti v Beogradu; dr. Vo-
j i n a D i m i t r i j e v i ć a - S p e t a, državnega kontro
lorja za zdravila biološkega izvora pri.. centralnem hi
gienskem zavodu v Beogradu; dr. J e z d i m i r a Ku
ži ć a, višjega pristava pri centralnem higienskem za
vodu v Beogradu in dr. D i m i t r i j a K a l i ć a , pri
stava na šoli za narodno zdravje v Zagrebu. 

S. štev. 24.846/30. — Iz pisarne ministrstva za so
cialno politiko in narodno zdravje. 

Številka 275 z dne 29. novembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 19. no

vembra 1930.: Upokojen je K L a d n i k J e r n e j , višji 
carinski inspektor pri dravski finančni direkciji, odseku 
za carine v Ljubljani, s ; pravico do, pokojnine, ki mu 
pripada po službenih letih. 

• Številka 277 z dne 2. decembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. novem

bra 1930.: Napredoval je za profesorja v 6. skupini I. ka
tegorije na državni trgovski akademiji y Ljubljani Si6 
F r a n c , profesor v 7. skupini iste kategorije na ietf 
akademiji. ; 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in odgovoren ufedriik: Pohar Robert v Ljubljani. 
Tiska in zalaga: Tiskarna >Merkur< v Ljubljani;-njen predstavnik: Qtmar Mlhâlëk v Ljubljani. v 
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266. Zakon o državnih policijskih izvršilnih uslužbencih. 
267. Zakon o žandarmeriji (orožništvu). 
268. Zakon o deklaraciji ministrstva za zunanje posle glede 

priznavanja jurisdikcije stalnega 'mednarodnega sodišča. 
269. Pojasnilo k uveljavljenju dopolnilnega protokola s Poljsko. 

S E B 1 N A : 
270. Razglas o opravljanju občinskih blagajniških poslov v ob

činah Dravske banovine. 
271. Imenovanje Članov banskega odbofa za fond za zaščito 

učencev. 
272. Odločbe državnega sveta. 

Z. ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 4. 
decembra 1930., III. št. 65.255, je bil postavljen za bana 
Dravske banovine g. dr. M a r u š i č D r a g o , odvetnik 
iz Ljubljane in član vrhovnega zakonodajnega sveta. 

G. ban dr. Maruiič Drago je dne 9. t. m. prevzel 
poverjene mu posle. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

266. 

Mi 
ALEKSANDER I., 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na predlog predsednika 
Našega ministrskega sveta in Našega ministra za notra
nje posle 

Zakon 
o državnih policijskih izvršilnih uslužbencih. 

1. RAZDELEK. 

• к Ustrojstvo in služba. 

. § 1 . 
..•• • (4) Državno policijsko izvršilno službo opravljajo po
sebni policijski organi kot uslužbenci resora ministrstva 
za notranje posle. 

(*) Ti policijski izvršilni uslužbenci se delijo na poli
cijske stražnike, policijske agente, nadzorstvene uradnike 
policijske straže in nadzorstvene uradnike policijskih 
agentov ter poveljnike policijske straže in šefe policij
skih agentov. 

- § 2. 
. (*) Policijski izvršilni, uslužbenci se praviloma pri

delujejo v službovanje državnim krajevnim policijskim 

oblastvom. Pri večjih policijskih oblastvih tvorijo poseb
ne formacije: zbor policijske straže in zbor policijskih 
agentov, ki jim načeljuje poveljnik policijske straže, 
odnosno šef policijskih agentov; njim se prideljuje po
trebno število nadzorstvenih uradnikov policijske straže, 
odnosno policijskih agentov. 

(') Zbor policijske straže, odnosno policijskih agen
tov, se deli po potrebi v posamezne skupine in posebne 
tehnične oddelke (n. pr. konjeniški, motociklističniodde
lek policijske straže), ki jim načeljujejo kot neposredni 
poveljniki nadzorstveni policijski uradniki ali starejše 
osebe iz vrst policijskih stražnikov ali agentov. 

§ 3 . 
(*) Številčno stanje in vrsta policijskih izvršilnih 

uslužbencev za posamezna državna krajevna policijska 
oblastva se določata vsako leto v proračunu. 

(z) V proračunu se lahko sistemizirajo mesta policij
skih izvršilnih uslužbencev tudi pri takih državnih 
uradih, ki ne spadajo med državna krajevna policijska 
oblastva. 

,(8) Razdelitev zbora policijske straže, odnosno poli
cijskih agentov v skupine in oddelke pri posameznih 
državnih krajevnih policijskih oblastvih' odobruje v 
mejah s proračunom zagotovljenih sredstev pristojni ban 
na predlog šefa dotičnega policijskega oblastva, za upravo 
mesta Beograda pa minister za ' notranje posle. Prav 
tako se določa po potrebi tudi način izvrševanja policij
ske izvršilne službe za posamezna državna krajevna poli
cijska oblastva s posebnim pravilnikom. 

§ 4. 
C1) Zbòr policijske_sJxaža. je enotno uniformirana, 

oborožena civilna straža javne varnosti. Enotno unifor
mo za policijsko stražo predpiše minister za notranje 
posle š svojo uredbo, v kateri določi tudi način, kako 
naj se te osebe oskrbujejo z uniformo. Uslužbenci poli
cijske straže nosijo praviloma uniformo tudi zunaj 
službe. 

(*) Organi zbora policijskih agentov opravljajo službo 
v civilni obleki. Pri sebi imajo službeno legitimacijo в 
fotografijo, ki jim jo izda njihov urad, in službeni znak. 

.Službeni znak, na katerem sta vtisnjena državni grb in 
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ime urada, rse nosi-na skrivnem mestu. Ti uslužbenci 
morajo vedno imeti pil sebi obe legitimaciji.in se ob 
izvrševanju službe z njima legitimirati, kjer je to po
trebno. 

(3) Oborožitev zbora policijske straže in agentov 
predpiše minister za notranje posle z uredbo, navedeno 
v odstavku (x) tega paragrafa; obenem določi pavšal za 
obleko članov zbora policijskih agentov. 

' • i l - i . ' . ••• 8 5 - •• ••-.' , : : 

(•) Stražniki, ki niso oženjeni, ali so vdovci brez 
otrok ali.sodno ločeni od žene brez otrok, se nastanijo v 
kasarni, dotičnega policijskega oblastva. Šef dotičnega 
policijskega oblastva sme po potrebi odrediti tudi potreb
nemu številu nadzorstvenih uradnikov policijske straže 
stanovanje v kasarni. Prav tako sme šef v izredno važnih 
primerih posameznikom, ki morajo stanovati v kasarni, 
dovoliti, da stanujejo zunaj kasarne, 

'(') Ostali policijski uslužbenci morajo bivati v kraju 
svoje službe io. se, ne.r.smejo brez dovoljenja starešine, 
odnosno brez posebne službene potrebe niti začasno od
daljiti iz tega kraja. -.•••-,, 

'.;<\:,.:.<'.Š.;.'..-;'•'.;.^Л-•..;'.'".•' , ' . ' •'. 
_,.., òrgani zbora policijske straže in agentov so podre
jeni v službenih, osebnih in; disciplinskih odnošajih stare
šini dotičnega urada, ki izvršuje praviloma to oblast po 
poveljniku policijske straže, odnosno šefu policijskih 
agentov, flli.kjer takih ni, v primeru potrebe po dru
gem policijskem uslužbencu. ., 

-y-V•'••.'•• ;•-''••;•'•"•• § ' : : •• : . • " • : - ' ; - • 

Ce se prekršijo veljavni predpisi in mora policijski 
izvršilni uslužbenec postopati pö službeni dolžnosti, se 
obrne na dotične osebe s pozivom >v imenu zakona«. 

'.. §.8. 
(*) Policijski izvršilni uslužbenec ne sme zapustiti 

svoje službe brez očividne potrebe, pa tudi če bi to bilo 
združeno z nevarnostjo za njegovo življenje. 

(s) Policijski izvršilni uslužbenec mora neglede na 
to, ali je y službi, nuditi vsakomur, ki je v nevarnosti 
za življenje, telo, evobpdo ali imetek, takoj potrebno 
pomoč in zaščito ter ob vsaki priliki ukreniti potrebne 
mere za zaščito, varnosti in javnega reda.' 

(2) Policijski izvršilni uslužbenec ne sme,biti brez 
dovoljenja starešine, urada član kakršnegakoli društva 
niti sodelovati pri društvenih pokrètih in gospodarskih 
podjetjih. 

(*) Policijski izvršilni uslužbenec se vobČe ne sme 
ukvarjati z drugim delom in mora javiti starešini urada 
poklic onih članov svoje rodbine, ki žive z njim v skup
nem gospodarstvu. Kolikor bi utegnil njih poklic škoditi 
koristim službe, jim sme omenjeni starešina prepovedati 
opravljanje tefea'póMica. . . V 

(1;ir'.'(•.) Policijski izvršeni ueiuzpenec ne sme izvrševati 
brez dovoljenja, starešine urada v izključno zasebno korist 
oikakih poizvedb, etraienja, nadzorstva in podobnega *ter 
sprejemati za to ali vobČe za opravljanje svojih službenih 
.dolžnosti kakršnokoli .nagrado od privatnih oseb. 
*• i (') Polipi jeki stražnik in agent-pripravnik ne smeta 
itopiti v zakon, b^ez: dovoljenja starešine urada. Stare-
(fina,mc^a pri teh dovoljenjih' paziti, da sme od celokup
nega števila policijskih stražnikov njegovega urada pra

viloma biti oženjena samo ena.tretjina. Kdor.se oženi 
brez dovoljenja, se odpusti iz služhei ..'. ,/*. „..'.. 

(') V ostalem veljata glede dolžnosti policijskih iz
vršilnih uslužbencev zakon o civilnih uradnikih in osta
lih državnih uslužbencih ter zakon o notranji upravi. 

•; "• •• : S r ^ ' 
- , ••-'* § 9 . . ~ i- -—**-•. 

(') Policijski izvršilni uslužbenec sme ob opravlja«-
nju službe, uporabiti svoje orožje samo, kadar, ne inore 
na drug način: Ï ; : ; 

1. odbiti fizičnega napada na svojo osebo; 
2. preprečiti fizičnega napada, naperjenega zoper 

življenje ali zdravje drugih oseb; , ••;,?. ••'••* 
8. obvladati nasilnega protipravnega odporar na ka

terega je naletel ob izvrševanju važnega službenega 
dejanja; -:- -.:,•••.:, :,-.:< . 

4. preprečiti pobega nevarnih zločincev aliv sumlji
vih oseb na državni meji ali. vojaških beguncev v skupi-
ni najmanj treh oseb; in-

5. odbiti napada na--objekt, čigar čuvanje mu je po» 
verjeno. 

(») Pri uporabi orožja mora, kolikor je le s mogoče, 
čuvati človeško; življenje. Kjer prilike to dopuščajo, naj 
uporabi orožje, ki je manj nevarno [h. pr. nož (bajonet)1 

ali sabljo]. Zlasti pa mora pri uporalbi orožja paziti, da 
ne bodo prizadete nedolžne osebe. ., •./ 

(-) Posamezne skupine in oddelki ali njih deli sme
jo uporabiti orožje samo na povelje svojega vodnika. 

(*) Po vsaki uporabi orožja se predloži takojizčrpno 
poročilo starešini. • ' , . . , 

(») Vsaka protipredpišna uporaba orožja ima za po
sledico disciplinsko in morebiti tudi kazenskopravno od
govornost. ; .. ' T 

(•) Če jé policijski izvršilni uslužbenec pri Spravlja
nju službe uporabil orožje, se sme pridržati v sodnem 
priporu samo z dovoljenjem državnega tožilca in samo 
na njegov predlog se sme odrediti preiskovalni zapor. 

2. RAZDELEK. 

, ,. O s e b n e r a z m e r ; e . ( . : .. 

1. Policijski stražniki in agenti. '•-•.*•[<•• 

''• t & { ' • . ' • • 

(*) Kandidat za policijskega' stražnika -la agènte 
mora izpolnjevati te-le pogoje: ' 

1. da je državljan kraljevine; 
2. da je dovršil 21. leto in ni Se/prekoračil 30. leta 

starosti; 
8. da je telesno in duševno zdrav; 
4. da je neoženjen ali vdovec brez otrok ali sodno 

ločen od žene brez otrok; •"-'.- .-.•... >••. 
5. da je neomadeževanega vedenja v preteklosti; -
6. da zna čitati, pisati in računati; in ' : / 
7. da se pismeno zaveže, ostati v policijski izvršilni 

službi najmanj tri leta in v primeru samovoljne oddalji
tve iz službe plačati državni blagajni polovico onih pre
jemkov, ki bi jih bil prejel'tekom one dobe, ki je ne 
odsluži. ., ; . , , т 

(>) Razen tega mora biti kandidat žft ' policijskega 
stražnika visok najmanj 164 centimetre^ Ш mòtó imefl 
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odslužen rok y stalnem kadru y eni Izmed glavnih vrst 
orožja vojske ali mornarice. . "''" " ' 

(8J Minister za notranje posle sme poèdine kandi
date v posebnih,' upoštevanja vrednih primerih izjemoma 
oprostiti pogojev, navedenih pod .'točkama 2. in 4.' 
odet. C). ". 

(*) Ob enakih pogojih imajo prednost policijski 
stražniki, odnosno agenti, dalje odsluženi podčastniki 
ali kandidati z večjo splošno naobrazbo ali osebe, ki 
razpolagajo y zvezi s svojim prejšnjim poklicem s po
sebnim dšiebnim' ali strokovnim znanjem. . 

..-'• (*) Pripravljalna služba-policijskega stražnika, od
nosno agenta, traja tri leta. Pričenja se s sprejemom v 
osrednjo šolo za policijske izvršilne uslužbence. Priprav
niki se sprejemajo v šolo na podstavi natečaja banskih 
uprav, odnosno uprave mesta Beograda, s pogoji'in v 
maksimalnem števili), ki jih določi minister za notranje 
posle. Natančnejše odredbe o tej šoli predpiše minister 
za notranje posle s svojo uredbo. 

(*) Po uspešno dovršeni šold porazdeli minister za 
notranje posle dotične pripravnike za policijske straž
nike in agente v< posamezne banovine, odnosno v upravo 
mesta Beograda. 
-..;••(*)• Stražnik - pripra vnik, odnosno agent - pripravnik, 

sme biti tekom pripravu jalne službe odpuščen brez vsake 
pravice do kakršnegakoli zahtevka proti državi; nasprot
no pa nima stražnik-pripravnlk, odnosno agent-priprav-
tdk, pravice, da bi se sprejela njegova ostavka na službo, 
temveč traja njegova služba obvezno tri" leta. 
, :. (1).<Ро treh letih pripravljalne sužbe, ki se šteje v 
njo tudi doba učenja, se oceni pripravnik radii imenova
nje za policijskega stražnika — agenta in se podvrže ob 
tej priliki ponovnemu zdravniškemu pregledu; 

•' . •• § i 2 . ;...'..; . " ' , " • . ; • 

: ; i i (i) f Stražnik -pripravnik, odnosno ' agent - pripravnik, 
ee- postavi za waniön]ka^Jreyej|k^u^ne;. Ko odsluži tri 
lëtâ pripravljalne službe s povoljno oceno, se postavi za 
ftoUcijskega stražnika III. : razreda, odnosno policijskega 
agente Ш^ razreda, in^sicer kot zvaniònik tretje skupine. 

(*) Policijski stražnik III. razreda, odnosno policijski 
agent III. razreda, lahko napreduje čez štiri leta, ki jih 
prebije na teiii položaju, za policijskega stražnika II. 
razreda, odnosno policijskega agenta II. razreda, in sicer 
kot zvaničnik druge ̂ skupjne. 
••'••• (?) ЂШс&уШ^тЈлШЕГ^. razreda^ odnosno-policijski 

agent II. razreda, lahko napreduje-Čez štiri leta, kd jih 
prebije na tem položaju, za policijskega • stražnika I. _ra?-
reda, odnosno poHdjekega agenta I. razreda,"lta sicer kot 
W^icnikjprWj^rpjfle. 

рЈПРоЈбЗЈаМ' stražnik I. razreda, odnosno policijski 
agent I. razreda, lahko napreduje bea štiri'leta/ki jih 
prebije*-na. tem položaju; za Р?ј1офквЈЈа_ na&strajmikat 
odnosno policijskega višjega agenta, in' sicer kot zvànìc-
njk'-prve- a) skupina.' ••• ••• \ .>•• • • • 
-'•>' H Pil napredovanju policijskih stražnikov in agen
tov po določbah tega zakona ne veljajo roki, določeni v 
Çleau 58. zakona, o uradnikih. 

(•/•.••V ..•• •. ; ' v : ::'•' f i 8 . , •_';. 

/^PçJIçijekim stražnikom in agentom gredo vel pre-
jemfci, ki jih prejemajo zvaničniki na Dodetàvi zakona 

o uradnikih, vštevši semkaj tudi draginjsko doklado. Po
ložajna plača prve a) skupine zvahlčniške kategorije! 
znaša 2400 Din na leto. 

;' § 14. . . . . 
Z ozirom na posebno težavnost in odgovornost poli« 

oljske izvršne službe se določa posebna doklada na eiuž-
bo, ki znaša mesečno: . 

1. za položaje prve a) skupine . . . . Din 400*—• 
2. za položaje prve skupine ,. . . . . Din 300*— 

, 3. za položaje druge 1( skupine . . . . Din250*— 
4, za položaje .tretje skupine, razen pri-
! pravnikov ' : . "'.." . . . . . ' . . _ . Din" 200*—» 

. 5.,za pripravnike '. . . . . . . pin 150-— 
v-endar pa s tem, dà pripravniki, dokler so' v soli, ne 
uživajo le doklade. ' 

• • • • • - • • / • • • ' • • • : § 1 B - K / • : • • • • . ^ • • • . : » . 

(*) Policijski stražniki in agenti se lahko < posebej 
nagradijo za posebne uspehe v službi: . ' 
t-'- .IV.s pohvalo,v dnevnem povelju;, . 

2. s posebno pismeno pohvalo starešine ureda, ki 
se priobči vsem uslužbencem tega urada; 

3. z denarno nagrado, ki jo določi na predlog sta» 
reSine urada ban, odnosno' na predlog upravnika mesta 
Beograda- minister za' notranje posle; : : . 
•'••'• 4. z napredovanjem, ki ga v izrednih primerih po 
zaslišanju strokovnega sveta odobri minister za notranjo 
posle na predlog bana, odnosno upravnika mesta Beo-
grada. ' , : 

(3) V primeru točke 4. prejšnjega odstavka ne veljajo 
določbe odstavkov (») — («)v§ 12. o rokih, ki so potrebni 
za napredovanje, vendar sme napredovati uslužbenec na 
ta način samo za eno višjo skupino in največ enkrat v 
roku' treh let. ; ' o . v.'., r 

(») Vse zgoraj naštete nagrade se vpišejo vslužben. 
list dotičnega uslužbenca. • 

§ ie ........•. /."...: . ,. 

Glede disciplinske odgovornosti veljajo1 v celoti do
ločbe VIII. poglavja'zakona o notranji upravi s tèmi-la 
i z p r e m e m b a m d : .'••-•.•.• . ' . ' • ' ' < • 

1. H kaznim za nerodnosti, navedenim.-/ ČL 125; 
zakona o notranji upravi, se; pristavlja kot najnižja ka
zen: ustni ukor. 

2. Denarno kazen za nerodnost izreka starešina ura
da, ustni ali pismeni ukor pa sme. izreči tudi poveljnik 
policijske straže, odnosno šef agentov. 

3. S pritožbo po čl. 127. zakona o notranji.upravi se 
ne odlaga izvršitev. . 

4.. K discipUnskim kaznim, navedenimi, v. 8J. .100. za
kona p notranji.upravi,; 86 pristavlja kot najnižja disci
plinska kazen: zapor v kasarni do 80 dui z rednim oprav
ljanjem službe. To disciplinsko kazen sme izreoi' po doVi1-
šeni preiskavi in zaslišanju obdolženega stražnika ali 
agenta tudi starešina urada sam, ki lahko prenese to 

, pravico na poveljnika policijske straže, odnosno »šefa 
agentov., Zoper odločbo o kazni je dopustna pritožba po 
čl. 127.. zakona o notranji upravi, s katero'se ne odlaga 
Izvršitev odločbe; ; ' 

5. Med točki 3. in 4. čl. 120. zakona o notranji upravi 
ee uvršča kot posebna kazen samotni zapor do 15. dni, 
tekom katerega Izgubi kaznjenec doklado na službo tejr, 
30% osnovne, dn položajne plače. To in .ostaile kftfni j» 



a. 170. zafema o notranji upravi izrekajo disciplinska 
sodišča, navedena v naslednji točki. 

6. Disciplinsko eedišče prve stopnje je disciplinsko 
sodišče pri državnem krajevnem policijskem oblaetvu, di
sciplinsko sodišče druge in zadnje stopnje pa je disci
plinsko sodišče pri banski upravi, odnosno glede stražni
kov ali agentov uprave mesta Beograda disciplinsko so
dišče pri ministrstvu za notranje posle.' Če bi ne imel 
urad, v katerem služi dotični stražnik aili agent, poseb
nega disciplinskega sodišča, ga sodi na prvi stopnji di
sciplinsko sodišče pri banski upravi, na drugi stopnji pa 
disciplinsko sodišče pri ministrstvu za notranje posle. 
Odločbe disciplinskih sodišč druge stopnje so izvršne. 

7. Predsednik disciplinskega sodišča pri državnem 
krajevnem policijskem oblastvu je starešina urada, odn. 
njegov zakoniti' namestnik, člana pa sta dva uradnika, 
vzeta iz začetka seznama, ki ga določi za vsako leto isti 
starešina. Disciplinskega tožilca in njegovega namestnika 
imenuje za vsako leto starešina urada, in sicer v prvi 
yrsti-iz vrst. palitično-upiravnih uradnikov. 

8. Čim zve starešina za disciplinski prestopek usluž
benca, odredi kratke pismene poizvedbe, ki jih praviloma 
opravi poveljnik policijske straže, odnosno. šef agentov, 
ki poda po dovršenih poizvedbah svoj obrazloženi pred
log. Če se na podstavi teh poizvedb spozna, da ne zado
stuje kazen, ki se sme izreči brez disciplinskega sodišča 
(točka 4. tega paragrafa), izda starešina urada rešitev, 
da se dolični uslužbenec postavi pred disciplinsko sodi
šče. Starešina urada postavi, kjer je to potrebno, tudi po-
sebneoa disciplinskega preiskovalca, in sicer v prvi vrsti 
Iz politično-upravnih uradnikov. 

9i Pri disciplinskem sodišču pri državnem krajevnem 
policijskem oblaetvu glasuje vedno kot prvi po činu 
najmlajši član disciplinskega sodišča, predsednik pa samo 
takrat, kadar se ta dva člana ne strinjata. Disciplinsko 
sodišče sme izreči tudi kazen, ki spada v področje stare-
šine urada, odnosno poveljnika policijske straže ali šefa 
agentov. V tem primeru veljajo glede pritožbe določbe 
točke 4. tega paragrafa. 

10. Zoper sklep o obnovi postopanja (čl. 170. zakona 
o notranji upravi) ima prizadeta stranka pravico do pri
tožbe na disciplinsko sodišče druge stopnje v roku 16 dni. 

11.- Vsaka rešitev o predhodni odstranitvi (odet. (') 
Ja. 175. zakona o notranji upravi) se priobči v treh dneh 
pristojnemu disciplinskemu sodišču prve stopnje. 

12. Zoper rešitev o odstranitvi (čl. 177. aakona o 
notranji upravi) se smeta pritožiti iz službe odstranjeni 
stražnik ali agent in disciplinski tožilec na disciplinsko 
eodišče drugo stopinje. 

§17. 
Ostavke na službo, ki jo poda policijski stražnik ali 

agent, ni treba sprejeti, ako ta uslužljsiec še ni odslužil 
triletnega obveznega roka. Drugače pa je treba sprejeti 
ostavko najpozneje v roku treh mesecev. 

§ 18. 
(*) Policijskemu stražniku, odnosno agentu, gre po 

10 letih službe 50% pokojninske osnove, za Vsako nadalj
nje polletje pa po 1*25%', tako da dobi po 30 letih polno 
pokojninsko osnovo za pokojnino. ' : "̂  

(a) Od doWade na službo po § 14., ki jo je prejemal 
ob času upokojitve, dobi policijski stražnik ali agent, če 
ee upokoji, ko je dovršil 15 let efektivne službe, 50% ; 
če se Upokoji pò dovršenih 20 letin efektivne službe, dobi . 

60%, po 25 letih 70% M končno po 30 fefih efektivne 
službe vso doklado. 

(") V členu 31. uradniškega zakona navedeni 15Ä 
povižek se računi za pokojnino samo onim poUcijskiim 
stražnikom ali agentom, ki imajo 30 let službe. 

(*) Ako je dovršil policijski stražnik ali agent 30 let 
efektivne službe ali 60 let starosti, se mora na svoja 
prošnjo upokojiti. 

2. Nadzorstveni policijski isvršilni uradniki 

§ 19. 
(*) Poleg pogojev, kd jih zahteva zakon o uradnikih 

za sprejem v uradniško službo, je potrebno kandidatu, 
da je dovršil 2/1. leto, a.ni še prekoračil 30. leta starosti. 
Povrh tega je potrebno kandidatu za nadzorstvenega 
uradnika policijske straže, da je odslužil rok v stalnem 
kadru, in sicer v glavnih vrstah orožja vojske to. morna
rice. Tudi tu velja v odet. (8) § lp. navedena pravica 
oprostitve. •.,. . 

(J) Osebe in stroke policijskih stražnikov in agentov 
brez šolske kvalifikacije, predpisane v uradniškem za
gonu, se smejo imenovati za nadzorstvene policijska 
uradnike III. kategorije, če imajo najmanj 10 let neopo
rečne palioijsko-izvršilne službe in če so bile v tej službi 
v posledicah treh letih ocenjene z >odličen<. Mesta nad
zorstvenih uradnikov tretje kategorije se dopolnjujejo za
ključno s takimi osebami. 

(s) Natančnejše odredbe o obiskovanju šole, odnosno 
tečaja za nadzorstvene policijske uradnike, predpiše mi
nister za notranje posle s svojo uredbo. Nadzorstveni' po
licijski izvršilni uradniki I. in II. kategorije, ki opravijo 
po dovršenem tečaju izpit, ne polagajo ob prehodu iz 
pripravniške skupine izpita za policijsko-dzvržilno stroko. 
(61. 54. uradniškega zakona). 

§ 20. 

Ob imenovanju po odst. (*).•§ 19. ee postavi dottcnifc 
na položaj 4. ali 3. skupine III. kategorije, kakor pač-
ena izmed teh dveh skupin najbolj ustreza oni položajni 
plači, ki jo je prejemal prej kot zvaničnik; pri tem se ne 
polaga izpit, predpisan za prehod ia pripravniške skupine. 

§ 2 1 . ' ' •'-• •• 

(*) Zvanja nadzorstvenih policijskih Izvršilnih urad
nikov so ta-le: 

1. Poveljnik policijske straže in šel policijskih agen
tov, ki se postavljata v drugo skupino IL kategorije e 
tem, da po štirih letih, ki jih prebijeta na tem položaju, 
lahko napredujeta v pwrvo skupino. Za onega, ki ima kva
lifikacijo za I. kategorijo, veljajo določbe točke 9. člena 
100. zakona o notranji upravi . 

2. Višji nadzornik policijske straže in visçjd nadzornik: 
agentov, ki se postavljata v tretjo skupino II. kategorije 
s tem, da po petih letih,'ki jih prebijeta na tem po-lozaju, 
lahko napredujeta v drugo skupino! Za onega, ki isia 
kvalifikacijo za. I. kategorijo, veljajo določbe točke 10« 
ČL 100. zakona o notranji upravi 

3. Nadzornik policijske straže in nadzornik agentov, 
M se postavljata v četrto skupino II. kategorije s tem, 
da Čez štiri leta, ki jih prebijeta na tem položaju,,lahko 
napredujeta v tretjo skupino. Za onega, ki ima kvalifika
cijo za prvo kategorijo, veljajo določbe točke 11. JSL. 10(1 
zakona, p notranji upravi^ - ' *! -



. 4 Pripravni nadzornik policijske straže in pripravni 
nadzornik agentov, ki se postavljata v peto skupino II. 
kategorije. Za onega, ki ima kvalifikacijo za I. kategorijo, 
veljajo določbe točke 12. čLlOO. zakona o notranji upravi 

6. Podnadzornik policijske straže I. razreda in pod
nadzornik agentov I. razreda, ki ' se postavljata v drugo 
skupino III. kategorije s tem, da čez pet let, ki jih prebi
jeta na tem položaju, lahko napredujeta v prvo skupino. 

6. Podnadzornik policijske straže II. razreda in pod-
nadzomik agentov II. razreda, ki se postavljata v tretjo 
skupino III. kategorije s tem, da čez pet let, ki jih pre
bijeta na tem položaju, lahko napredujeta v drugo sku
pino. v 

7. Podnadzornik policijske straže III. razreda in pod
nadzornik agentov III. razreda, ki se postavljata v četrto 
ali tretjo skupino III. kategorije (§ 20.) s tem, da lahko 
oni iz četrte skupine čez pet let, ki jih prebijejo na tem 
položaju, napredujejo v tretjo skupino. 

(') Za ta napredovanja veljajo tudi roki iz öl. 57. 
zakona o uradnikih. 

§ 22. 

Z oziram na posebno težavnost in odgovornost poOi-
rijeke izvršilne službe se določa posebna doklada. na 
službo, ki znaša mesečno, in sicer: 

L.v L kategoriji: 
v i skupini 
v 5. skupini 
T 8 . skupini 
• 7. skupini 
• 8. skupini 
v 9. skupini . 

2. v II. kategoriji: 
v 1. skupini . 
v 2. skupini . 
v 3. skupim 
y 4 skupini 
v 5, skupini . 

3. v III. kategoriji: 
- vi-skupini . 
• v 2. skupini . 

v 3. skupini . 
:v-4. skupini . 

920-— Din 

520-— Din 
200-— Din 

600*— Din 
450-— Din 

360-— Din' 

200-— Din 

520-— Din 
ЗСКУ— Din 
25fr— Din 
200-— Din 

§23-

'• Od posebne doMade na službo po § 22., ki jo je 
prejemal ob času upokojitve, dobiva nadzorstveni poli
cijski izvršilni uradnik, če je bil upokojen, ko je dovršil 
20 let efektivne službe, 50%, če je bil upokojen po do
vođenih 26 letih efektivne službe, dobiva 60%, po 80 letih 
70% in'končno po dovršenih 35' letih efektivnej^ažbe 
veb ddklado. 

. '§24 

Za-opravljailje eluïbe nadzorstvenih policijskih izvršil
nih uradnikov se smejo postaviti tudi poMčnoupravni 
mjadniki, za katere veljajo v tem primeru določbe V. po-
-'-*-ја zakona o notranji upravi, 

3. Skupne določbe sa polifijske izrrSilne «lnžbenee. 

§25. . 

Minister za notranje posle predpiše v sporazumu z 
ministrom za finance z uredbo, kakšna nagrada se. bo 
plačevala policijskim, izvršilnim uslrzbencem za nadurno 
opravljanje službe. 

§26. 

Policijski izvršilni uslužbenci imajo prav tako kakor 
orožniki pravico do brezplačne vožnje po državnih želez
nicah in na ladjah. , : 

§27- '"""'.',- . 
(') Policijski izvršilni uslužbenec, ki je dobil letno 

oceno >slabc, v nastopnem letu ne more napredovati, 
niti se mu vobče ne šteje čas, ki ga prebije s tako oceno 
v službi, v rok za napredovanje. 

(") Kdor dobi v d-veh zaporednih letih oceno >eJab<, 
izgubi za leto dni 20% prejemkov, kdor pa dobi v treh 
zaporednih letih to oceno, se odstrani iz službe in se 
mu, če ima pravico do pokojnine, doklada na službo ne 
šteje za pokojninsko osnovo (§ 14. in § 22.). 

§28i •'- .... 

Uslužbenci, ki stanujejo v kasarni aH uživajo stano
vanje v naravi, nimajo pravice do stanarine. V kasarni 
stanujočim uslužbencem se izroči brezplačno v uporabo 
potrebno pohištvo; poleg tega jiim gre tudi 'brezplačna 
kurjava in razsvetljava. 

§ 29." ./;: 
Policijski izvršilni uslužbenci uživajo posebne ugod

nosti za zdravljenje v vseh državnih in samoupravnih 
kopališčih, sanatori jih. in v vseh klimatskih zdraviliščih, 
v državi s pogoji, ki jih sporazumno predpišeta, minister 
za notranje posle in minister za socijalno politiko, in na
rodno zdravje. 

§30: ", -

Kolikor ni v tem zakonu kaj drugega določenega, 
veljajo določbe zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih, odnosno zakona o notranji upravi. 

III. RAZDELEK. 

Prehodne in sklepne odredbe. 

§31. 

(*) Vsa disciplinsko kazniva dejanja, zagrešenapred 
razglasitvijo tega zakona, se sodijo po kazenskih, določbah 
dosedanjih disciplinskih predpisov, kolikor niso kazenske 
določbe tega zakona milejše. .-, 

(*) Glede pristojnosti in postopka disciplinskih obla-
štev se takoj uporabijo, določbe tega zakona tudi za one 
primere, ki so že v teku, izvzemši primere, ki so bili ž« 
razeojeni na prvi stopnji. . .. , .,, r ; 

§ 3 2 , -;. '• 

(*) Prevedbo policijakih izvršilnih uslužbencev na 
zvanja in položaje po tem zakonu izvrši za one osebe, ki 
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jih luna pravico sam imenovati, ban, odnosno upravnik 
mesta Beograda, s svojim odlokom, za ostale osebe pa 
minister za notranje posle, in sicer z veljavnostjo od 
1. oktobra 1930. 

(») C > prevedbi po Jem zakonu ne more dobiti nikđ i 
nitì nižje niti vilje skupine od one, ki ji sedaj pripada, 
niti se ne sme prestaviti iz višje uradniške kategorije v 
nižjo, odnosno med zvaničnike. 

(*) Poedini policijski izvršilni uslužbenci se preve
dejo na oni položaj in zvanje, ki ustrezata oni skupini, ki 
ji -eedaj pripadajo, neglede na. to, da se morda s tem 
izpremeni naziv njihovega dosedanjega zvemja. Vsi poli
cijski stražniki in agenti, ki so dosedaj razporejeni kot 
služite! ji, se prevedejo v tretjo skupino zvaničnikov ujt 
pripravniki. 

§ 33. 

Dokler ne prične pouk v zmislu odst. (') § 11. in 
odet. (*) § 19. tega zakona, bodo še nadalje poslovale 
pri poedinih/državnih krajevnih policijskih oblaetvili ob
stoječe sole, oziroma tečaji; izpiti, opravljeni na teh šo
lah, nadomeščajo izpit v šolah, ki jih predvideva ta zakon. 
Policijski izvršilni uslužbenci, ki niso dovršili obstoječih 
šol ali tečajev in opravili po dovršeni šoli ali tečaju iz
pita, se bodo morali za prehod" iz pripravniške skupine 
podvreči strokovnemu i z p i t U i , 

:.•.'•• ' ' 8 3 4 

' Policijski stražnik, ki-ni rezervni častnik ali obveza-
nec-epecialiet, se ne poziva na vojaške vaje. Dokler ne 
bo to vprašanje nanovo urejeno z uredbo, velja to tudi 
za oprostitev vojaških obvezancev od poziva v vojaško 
elužbo. 

.*•• " & 3 5 . • • • 

Izplačilo po tem zakonu zvišanih prejemkov 'gre na 
račun postavke 467. proračuna ministrstva za notranje 
posle za leto 1930./31. 

§36. 

S tem zakonom se ne izpreminjajo predpisi o občin
skih policijskih organih in obveznostih občin za vzdrže
vanje policije. 

S 37. . 

Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč, ko se 
objavi v >Službenih novinahc 

B e o g r a d , dne 24. oktobra 1930. 
Aleksander s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

totalster za uotrauje posle, Predsednik 
'"'' častni adjutant • v ministrskega' sveta; 

1 Nj. Vel. kralja, ' mitìiste* za notranje posle, 
; divizijski general ; častni adjutant 

P. Zivkovié s. r. - Nj. Veti- kralja, 
divizijski generai ' 

Videl "' ' P. živković в. f. 
in pritisnil državni pečat , 
čuvar državnega pečata, • 

minister pravde: 
dr. SrSkić e r . 

. - , . - , .267. , 

ALEKSANDER L, 
po milosti božji in volji naroda kralj. Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za vojsko in mornarico in ministra za notranje posle ter 
po zaslišanju predsednika Našega ministrskega sveta 

"• .zakon;. 
o žandarmeriji (orožništvn). 

PRVI DEL.' • .' '; _\\. 

Obče odredbe. 

Člen/ 
Orožništvo je pomožna vrsta vojske kraljevine Jugo*: 

slâvije in ima kot specialna êdinica nalogo, da kot organ 
državnih upravnih oblašlev čuva javno varnost, vzdržuje 
javni red in mir in ščiti izvrševanje zakonov. 

Krajevna pristojnost orožništva obsega vse ozemlje 
kraljevine Jugoslavije, izvzemši območja mestnih policij 
in območja policijskih uprav, kjer te obstoje, vendar sme 
v primeru potrebe minister za notranje, pošle razširiti 
pristojnost orožništva tudi na območje mestnih jpplicij in 
policijskih uprav. 

Čler 
Orožništvo je podrejeno:'glede službenega uporab

ljanja, strokovnega pouka in opremljanja ministru za 
notranje poslej glede discipline, osebnega. rafcmefcja, vöja-
sTega pouka m oboroževanja pa ministru, za.vojsko in 
mornarico. 

, Člen 4 
Pod besedo >orožnik« (žandarm) v zmislu tega zako- • 

na je umeti orožniške podčastnike, orožniške kaplare, 
stalne, poizkusne in začasne orožnike in vojake stalnega 
kadra, ki so v službi pri orožništvu. 

Pod besedo >orožniški častnik« je umeti orožniške 
častnike, častnike vojske, ki zavzemajo po formaciji orož
ništva poveljniška mestai in častnike iz vrst vojske 1ц iz 
rezerve, ki se vežbajo>aK izpopolnjujejo pri' otožništvu. 

Člen 5 

Ko vstopijo v orožništvo, položijo častniki, poizkusni 
in začasni orožniki in vojaki v službi pri orožništvu ustno 
prisego, ki se glasi: .. i; à ,, <:,-

>Jaz (rodbinsko in rojstno ime) prisegam pri Vse{, 
mogočnem Bogu^ da bom vrhovnemu poveljniku vseh 
oboroženih sil, kralju Jugoslavije, Aleksandru Prvemu,.-
.vedno in ob vsaki priložnosti zvest, iz vse duše .vdan in 
pokoren, da bom kot orožnik — orožniški častnik — v 
službi javne varnosti, reda in; miru vestno in zvesto 
izvrševal svojo dolžnost po zakonih, pravilih, in pred
pisih in da bom čuvaL uradno tajnost. ' f /' i 

Tako mi Bòg pomagàjk, . 
Orožniški častniki in; poizküeni orožniki ^pjràvljajtf'' 

poleg ustne tudi pismeno prisego. . ' . • • » . • • » •••.•* *> 
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Prisega, ki je bila enkrat opravljena, velja za vso 
dobo službovanja pri orožništvu; kolikor se nanaša na 
Suvanje uradne tajnosti, pa velja tudi po razrešitvi službe 
v orožništvu. 

Kršitve čuvanja uradne tajnosti se kaznujejo po do
ločbah kazenskega zakonika. •'* • 

.T Novemu vladarju se priseže vnovič, 

Člen 

častniki, vojaški uradniki, civilnoosebje pri orožni
štvu m orožniki spadajo pod vojaško disciplino po določ
bah uredbe o vojaški disciplini n̂ god vojaško sodstvo po 
določbah vojaških kazenskih zakonov:"" 

Komandant orožništva je pristojen: da predlaga Uved
bo redne kazenske preiskave in izročitev orožnikov in 
neukaznega osebja vsega orožništva vojaškemu sodišču 
radi kaznivih dejanj, ki jih zagreše; in da odreja izvrši-' 
tev pravnomočnih odločb vojaških sodišč, s katerimi so 
bili obsojeni, pri Čemer mora postopati po predpisih za
konika o vojaškem sodnem kazenskem postopku. Svoje 
zadevne, odločbe pošilja vojaškemu državnemu tožilcu 
onega vojaškega sodišča, ki* je pristojno zâ sojenje ob
toženca. 

Ob izrekanju odločbe, ali naj se radi dejanj, za kate
ra je po zakonu za dobo preiskave predpisan pripor, 
obdolženi častnik ali orožnik postavi v pripor ali ostane 
na svobodi, postopa komandant orožništva po predpisih 
zakonika o vojaškem sodnem kazenskem postopku. 

Če izreče komandant orožništva odločbo, da naj' se 
obdolženec po'potrebi službe izjemoma pusti na svobodi,: 

ga sme takoj premeetiti ali predlagati njegovo premesti
tev iz kraja in čete, kjer je zagrešil kaznivo dejanje. Ob 
taki premestitvi se potni in selitveni strpšjki ne porav
najo,, todače se obdolženec sppzna za nedolžnega, ali če 
se proti njemu kazensko postopanja aH preiskava ustavi, 
ee mu kesneje povrnejo potni in «Htveitf stroški,' 

Člen ЈУ 

Začasnoln kadar je potrebno za javno varnost, lahl?» 
vstopijo v sestav orožništva idržavrii policijski stražniki in 
ob&nild-^rjgani javne varnosti./ Jo se zgodipt)T nalogu . 
banov^.odnosno'upravnika mesta-jBeograda. . 

čim preidejo ti stražniki in občinski organi javne; 

varnosti, v sestav orožništva, spadajo pod oblast orožniških 
s tareš in in so p o d r e j e n i vsem zakonom' in s l u ž b e n i m . 
p r e d p i s o m , ki veljajo za orožništvo. Č© je «potrebna orož-
ni šk im organom za izvršitev s lužbene naloge pomoč ob
činskih organov javne varnost i , f inančnih stražnikov, 
gozdnih-čuvajev1, t e s t n i h nadzornikov in ostalih državnih 
stražnikov, j im morajo n e m u d o m a nudi t i zahtevano 
p o m o č « • •>-, .'\ ,.' .-.,•.••' . 

f t OrožniStvo zahteva to .pomoč od predsednika občine 
(kmeta), odnosno od starešine. dotične državne straže, 
toda v primeru nujne potrebe smejo brožniški organi 
zahtevati to ptfmoč tudi neposredno od dotičnega organa. 

!/ zahtevana'pomoč tfé mora .nuditi brez vsakega od
lašanja. . . . . '•'''-' 'Л: : •'*' . •'-

" " ; " v . •'•••' ••••člen.i:" 

... ycbrimeni. mobüizapije in> vojne mora minister za 
hcrtijan̂ ß posle dati ministru za vojsko* in mornarico po
trebno število orQZniSkegà osebja na razpolago. 

DRUGI DEL. , 

Formacija, ••...- .,.V4..V 

! ' .Člen.9. .. 
Formacijo orožništva predpiše kralj z uredbo na 

predlog ministra za notranje posle in y Bporažumu-z mi-
inistrom za vojsko in mornarico.' ; '""/• * г'"л 

j ' .'.' Člen 10.. .',•"''"'.'.,/" '.""... 
Po potrebi sme minister za notranje posle na predlog» 

komandanta žaridartneiaje izpremenitr .obntočja'orožni*" 
Ških edinic. . . ; , . , ;.;:,•:•«•.;. . ) ; : . 

člen l i : 
. / - i . 

Številčno stanje ljudi in živine v orožništvu se določa 
s proračunom. . 

/ Število orožnikov'v poedinih četah določa' minister za 
notranje posle nà predlog kònWdàntà Žandar meri jê  m;: 

po zaslišanju banov, odnosno ùpVavnika mesta Beograda. • 

'•.[,• ".'.'.• .,';.;,'/., :ciéni2..;^ . ; ' ••;.:.';. y:\'"; :,:r\ 

; V primerih, 1ф*је ; nujna potrebapdmnôii*i&e:vll&-': 

nò stanje orožništva, da ministëf ztf vdjSko In morrtarice;-
i na zahtevo ministra za notranje. !poSle Ш ^ ^ О ђ К ^ Ц в ' 
: predsednika ministrskega sveta na razpolago potrebno 
število vojakov za službo pri orožništvu. 

! " • • . ' • ' " č l e n i s . , ' : . " : •" •^'••":•'"'•' 

Razpored orožnišlcih čet,, vbdpv 4h' stalnih: postaj ' in- > 
ustanavljanje novih det, vodov in stalnih-postaja kako?-' 

! tudi ukinjanje čet, vodov in stalnih postaj vrši ministèri 
j za notranje posle na predlog komandanta žandarmerije 
;in po Zaslišanju banov, odnosno upravnika mesta Beo
grada. • . - - • - . • • : • ... :- ;. > 

"<• ': Č l e n 1 4 . ' '• '.' ''••' '•• •-'• 
• • • \ .• . . * • - . v : .••' • • • • • - - ' ' 

Razpored začasnih postaj, ustanavljanje novih in opu
ščanje že obstoječih postaj, vrši komandant žandarmerije 

Iv sporazumu z bani, odnosno z upravnikom mesta Beo
grada. • '.'••'•'"• •;• 

TRETJI DEL. 
j ' - ••' "- " " • . ' ' * ••-'•••y • - • ' . . ' , t r . ] ' : •',. " • • ; - • ; ' . , • • ; j : V . ••,'.'' 

Razmerje orožništva v službi in njegove dolž^ostu 4 ' * ' 

1 .. •'•'. a) Obče/ '" !'."'-'* ."'. 

j •.'•; '.'••:.'";' :ß*ffa: 
• Dolžnost orožništva jè: da čuva osebnojnjniovinskp 
ivaroost, da vzdržuje javni rgd_ЈП_аи'г,Ж Izeletjjüje kriVceV' 
ki se pregrešijo zoper' zakone, uredbe iii òd*edbé, tor 
dà jih naznanja in izr<tëa pristojnim òbìaatvòin: Poleg 
tega sodeluje pri čuvanju državnih.mej, ptöpfficufc.tie-

;s.reiče, škodo in neva'räosti." :•:'""• '•''- '•,'••• ••<• ; 
Orožništvo opravlja svojo službo po riaiogu nadreje-^ 

nih orožniških starešin in službenih óbl^stey. y mejah 
zakonov. ' ' • • -., ••; .V'.'-"; . 

Njegova služba je dvojna: "' ' . - • ; 
I >ar) redna, ki se opravlja po splošnih pAvRih^pred-
ipimn in odredbah ter sestoji iz preventivno-represivne, 
službe (zlasti iz.pbhodpv postajnih; okolišev zaradi spo-' 
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«îavanja krajev in ljudi ter preprečevanja izvršitve kaz
nivih dejanj; iz odkrivanja že izvršenih kaznivih dejanj, 
zbiranja dokaznega gradiva o kaznivih dejanjih in zasle
dovanja krivcev); 

b) pozivna, ki sestoji iz izvrševanja nalogov službe
nih oblastev. 

Člen / 
Orožništvo je kot organ državnih oblastev notranje 

uprave podrejeno ministru za notranje posle. 
Bani, upravnik mesta Beograda, okrožni nadzorniki 

in sreski načelniki imajo v svojem območju uradno 
oblast nad orožništvom. Starešina sreskih ekspozitur in 
komisarji obmejne, železniške in paroplovrie policije 
imajo uradno oblast samo nad orožniki, ki so jim pri-
deljeni v službo. 

V krajih, kjer se razteza pristojnost orožništva na 
območja mestnih policij in policijskih uprav, imajo urad
no oblast nad orožništvom dotični predstojniki mestne 
policije, odnosno policijski upravniki. 

Orožništvo sprejema naloge glede vzdrževanja jav
nega reda, miru in varnosti izključno od uradnega 
oblastva, ki mu pošilja predpisana poročila in naznanila. 

Ministrstvo za notranje posle in bani izročajo orožni-
škim edinicam svoje naloge v obliki odredb, ostali šefi 
uradnih oblastev pa izročajo svoje zahteve orožniškim 
edinicam, ki jim poveljujejo častniki, z uradnim pozi
vom, onim pa, ki jim poveljujejo podčastniki, v obliki 
odredbe. 

Državna sodišča in državni tožilci smejo zahtevati 
izvršitev zakonite službe neposredno od orožniških 
postaj, toda morajo izdati komandirjem orožniških postaj 
vedno pismenengioge. Če je za izvršitev teh nalogov 
potrebno grupiranje orožnikov, se obračajo državna so
dišča in državni tožilci neposredno na pristojne orožni-
ške starešine. 

Ostalim civilnim in vojaškim oblastvom orožništvo 
sicer ni podrejeno, vendar pa smejo ta oblastva in občin
ske uprave zahtevati od orožništva usluge pri njegovem 
uradnem ojblastvu. 

Vojaška oblastva smejo zahtevati usluge neposredno 
od orožništva samo pri zasledovanju vojaških beguncev 
in glede službe, predvidene v posebnih predpisih, izda
nih v sporazumu z ministrom za notranje posle. 

Člen 17. 

če gre za izvršitev nalog, ki so združene s posebno 
odgovornostjo ali z denarnimi izdatki (kakor so to: zator 
nereda ali pobune, uporaba orožnikov za službe, kjer 
utegne priti do uporabljanja orožja, uporaba orožnikov 
v pomoč civilnim in vojaškim oblastvom In občinskim 
upravam), morajo pristojni starešine državnih oblastev 
notranje uprave izdati starešinam orožniških edinic 
vedno pismene pozive, odnosno naloge. 

Ako bi se z izdajo pismenega poziva ali naloga iz
gubljal čas za nujno izvršitev, se sme izdati tudi ustni 
poziv ali nalog s pogojem, da se izda pismeni poziv ali 
nalog zatem, in sicer najkasneje v 24 urah. 

Če opravlja organ službenega oblastva, sodišča ali 
državnega tožilstva službo na licu mesta in so mu orož
niki prideljeni v pomoč, ni treba pismenih nalogov. 

Za Izvršitev naloga je odgovoren dotični orožniški 
starešina, ki ga je moral izvršiti, za poziv ali nalog pa 
je odgovoren oni ki ga je izdal i z v z e t i nrimer da i> 
bil nalog ali poziv usmerjen na izvršitev očitnega zlo

činskega dejanja, ker je v tem primeru odgovoren tudi 
oni, ki je poziv ali nalog izvršil. 

Oblastvo, ki je izdalo poziv ali nalog, ne more od
rejati načina izvršitve. • , 

Člen 18. '• ' . . . ; 

V primeru skupne akcije vojske in orožništva pre
vzame obče poveljstvo nad strnjenimi oddelki, če ni do
ločen poseben poveljnik, po činu najstarejši častnik. 

Če gre za podčastnike, prevzame poveljstvo starejši 
po činu, če so istega čina, prevzame poveljstvo neglede 
na čin orožniški podčastnik. 

Člen 19. 

Če morajo orožniški častniki ali orožniki, oprav- , 
ljajé orožniško službo, pozvati izvestne osebe, naj se 
ravnajo po zakonskih predpisih in odredbah, morajo 
reči, da delajo to >v imenu zakona«. 

'Člen 20 

Orožniki ne smejo opustiti svoje dolžnosti brez p o 
sebne službene potrebe, najsi bi bilo to združeno tudi 
z nevarnostjo za življenje. 

Člen 21. 

Orožnik mora v službi in zunaj službe vsakomur, 
ki je v nevarnosti za življenje, telo, svobodo in imetje, 
nuditi takoj potrebno pomoč in zaščito, ter ob vsaki pri
liki ukreniti potrebne mere za zaščito reda in varnosti. 

Člen 22. 

V duhu XI. poglavja vojaškega kazenskega zako
nika se smatrajo sledeče službe orožnikov za strežniške, 
odnosno patrolne službe: "~~ ".,',' 

1. služba ščitenja kralja in članov kraljevskega 
doma; 

2. strežniška služba; 
3. spremljevalna služba; 
4. varnostna služba (služba na poretku); 
5. služba, združena z življensko nevarnostjo (čl. 20. 

tega zakona); in 
6. služba nuđenja potrebne pomoči in zaščite (čl. 21. 

tega zagona). 
Kršitve dolžnosti v teh službah se kaznujejo pò 

predpisih vojaškeea kazenskega zakonika. 

Člen 23. 

Državna oblastva morajo ščititi ugled orožništva in 
njega institucije. 

Vsakdo se mora v službenem občevanju z orožništvom 
obnašati z dostojnostjo in pazljivostjo, ki pristoja njega 
javnemu položaju. . -.-iV-, 

Orožniki in njihovi starešine morajo v službenem 
občevanju čuvati dostojanstvo svojega položaja в tem, 
da se proti vsakomur obašajo dostojno in mu gredo v 
svojem področju povsod na roko 

Člen 2 4 ^ 

Orožniški častnik in orožnik uporabita, ko oprav«. 
Ijata službo, svoje orožje samo takrat, kadar ne moreta 
na drugi način: 
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1. odbiti od sebe ali od koga drugega namerjenega 
udarca; 

2; obvladati odpora; 
3. preprečiti bega nevarnih zločincev; 
4. preprečiti bega sumljivih oseb na državni meji; 
5. preprečiti bega vojaških beguncev v skupinah od 

najmanj 3 oseb; in 
: 6; odbiti napada nà objekt, ki jima je poverjen v 

Čuvanje. 
Ce uporablja orožje, mora orožnik, kolikor je mo

goče; čuvati človeško življenje, kjer pa mu dopuščajo 
razmere, naj uporabi manj nevarno orožje nož (bajonet) 
ali sabljo. Ce uporablja orožje, mora paziti tudi na to, 
da ne trpe škode nedolžni ljudje. 

Ce uporabi organ orožništva pri izvrševanju svoje 
dolžnosti orožje, ostane neglede na posledice te uporabe 
me.d zadevno preiskavo na svobodi tako dolgo, dokler 
se s preiskavo ne ugotovi, da je uporabil orožje brez za
konitega razloga. 

-',.•/••.•-. b) P o s e b n e . 

,,';•',':' ! Člen 25. 
v Razen, dolžnosti, »ki jih odrejajo zakonski predpisi 

in uredbe za starešine na ustreznih položajih in za vo
jake v vojski, predpiše posebne dolžnosti poedinih oseb 
v orožništvu kralj z uredbo, izdano na predlog ministra 
za notranje, posle v sporazumu z ministrom za vojsko 
in mornarico. •-.•: 

•- ;-.-...Ó:----...:. :. Člen 26. 

'častnikov;'vojaških uradnikov in ostalega osebja v 
orožniški službi ni mogoče določati za službe zunaj orož
ništva. Orožnikom se ne.smejo odrejati posli, ki se ne 
skladajo z njihovim poklicem, ugledom in orožniško 
službo; 
i-;:-:— •••• • Člen .27. 
; ; Začasnim orožnikom in vojakom, ki služijo kadrski 
rok v orožništvu, se smejo poverjati samostojne naloge 
samo v skrajni potrebi. Za pravilno oceno takih prime
rov so odgovorni pristojni starešine. 

„;, . , ! , , ,.v-;;.;' . , Člen 28.- , • 
•Ocenjevanje delovanja orožništva in njegovih stare-

šinlse izvaja po uredbi; ki jo predpiše kralj na predlog 
miniatra za notranje posle sporazumno z ministrom za 
Vojsko ih mornarico. ' 
• ^Ocenjevanje orožnikov, kaplarjev in podčastnikov se 
vrši po pravilih, ki jih predpiše minister za notranje po
sle sporazumno z ministrom za.vojsko in mornarico. 

. Člen 29. ^ .-, 

;' " 'MitiMetza notranje posle predpiše pravila za oprav-
lfâhljlè ofožniške'službe in navodila o dolžnostih orož
ništva v posebnih primerih izvrševanja službe javne var-
uösll'po fredpteih tega zakona. 

ČETRTI DEL. • 

Dopolnjevanje orožništva. 

.;;.•••.,. Clen3o/ 
' Orožništvo se dopolnjuje iz dobrovòljceVi Prednost 

fankjô-podcaôtoiki Btalnega kadra. Naredniki se ne sprer 
jatoaju. • ••-•V-- ' • • • : ' > • • • . h i -

Da pa se sploh kdo sprejme v orožništvo, je treba; 
1. da je državljan kraljevine Jugoslavije; 
2. da je odslužil rok v stalnem kadru v glavnih vr» 

stan orožja, vojske ali mornarice; 
3. da je telesno in duševno zdrav in najmanj: 164 cm 

visok; 
4. da je samski ali vdovec brez otrok- ali sodnijeko 

ločen od žene brez otrok; 
5. da je neoporečnega vedenja in neomadeževahe 

minulosti; 
6. da ni starejši od 30 let; 
7. da je zmožen čitanja in pisanja; in 
8. da se pismeno zaveže, ostati pri orožništvu naj

manj tri leta in služiti tam, kamor se odredi 

Člen .31. 
Ako bi ne bilo. formacijsko stanje orožništva dopol

njeno s kandidati, ki zadoščajo pogojem v Členu 30. tega 
zakona, a se pokaže, nujna potreba, dâ se dopolni for-
macijsko stanje, sme minister za notranje pošle odre
diti dopolnitev z začasnimi (privreinenimi) orožniki, 
če so: , 

1. državljani kraljevine Jugoslavije; 
2. telesno in duševno zdravi; 
3. neoporečnega vedenja in neomadeževane minu

losti; 
4. odslužili rok v stalnem kadru; in če se • 
6. pismeno zavežejo, služiti pri orožništvu najmanj 

6 mesecev, in sicer tam, kamor se odrede. 

člen 
Služba pri orožništvuv'fraja obvezno tri leta^ ' 
Ob vstopu v orožništvo se daje pismena zaveza, 
Kdor želi po preteku obvezne triletne dobe še na

dalje 'služiti,| mora, dokler ne dovrši 10 let 'službe: pfi 
orožništvu, vsako leto 1 do 2 meseca ргбј pìemeiib 'pri* 
javiti svojo željo, da hoče še nadalje BluŽiti če "ne. iz
vrši orožnik dotične ptijave v označeaidobi! inora.Se 
nadalje služiti leto dni. : . / . ' ' . ' 

Po 10 letih službe pri orožništvu se ,ne daje ve* 
zaveza. Kdor pa po 10 letih službe né želi več 'olužjtl 
pri orožništvu, mora 1 do.2 meseca pred nameravanim 
izstopom iz službe.prositi za odpust, ki se mu mora do
voliti. ' • . . ' . . ' . , . " ' ' ' . ' ' . i : . 

Za mobilizacije in vojne ni mogoče dovoliti odpu
sta iz službe. - '". .' 

Člen 33. "'" • '. ' • 
Služba začasnih orožnikov traja obvezno 6 mesecev. 
Ob vstopu v orožništvo daje začasni-orožnik pisme

no zavezo. - .-
Ce želi začasni orožnik po preteku obivezne šest

mesečne dobe še nadalje služiti, mqra-.i do 2 meseca 
prej prijaviti svojo željo, da ostane še nadalje, v- službi. 
Če se njegovi želji ugodi, ,mora služiti še nadalnjih šest 
mesecev. 

Člen 84. 
Orožniški častniški kader se dopolnjujer ,; 
1. z aktivnimi častniki; 
2. z rezervnimi častniki; 
3. z orožniškimi nateđniki-vodniki;"ia orožHiškiml 

naredniki, ki: . ч 

a) so prebili skupaj najmanj 4 lfetia-v činu naredni
ka in izmed, teh rójmanj leto 4M kot komandirji oiSei-
niSke postaje; . ' 
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•••:.. b) se po strogi . izberi k o m a n d a n t a polka, pouipčm-
ka koinançianta : poxka, pristojnega nadzofinka, nadreje
nega komandir ja čete i n vodnika spoznajo za yredne, 
da se j im dovoli polaganje izpita za čin podporočnika: 

.. c) . položijo : izpit za čin .aktivnega orožniSkega. pod
poročnika po p r e d p i s a n e m sporedu in pravi l ih; 
<., lč) so neoženjeni;. 

d) niso starejši od 35 let; . . . , , 
. e} i m a j o v.poslednjih dveh letih priporočljive ocene; 

f) niso bili v poslednjem letu disciplinsko kazno
vani z več ko 15 dnevi zapora ali z odvzemom : plače za 
več ko 15 dni a l i s 30 dnevi p r i p o r a ; .-

•i:g) niso bili, V: poslednjih dveh letih sodno, kazno
vani, računaje od dne, ko: je posta la razsodba pravno
močna; 

h) niso v času, ko pr idobe pravico do napredova
nja; v redni sodni preiskavi ali sploh sodno zasledovani, 
ali nišo v predhodni kazenski preiskavi zâ dejanja, za 
katera je predvidena kazen na več kot d v e leti zapora 
ali strožja vrsta kazni; in 

i) "so telesno zdravi in sposobni za vojaško službo, 
k a r ugotovi strokovna vojaška komisija. 

Pogoji za sprejem kandidatov, navedenih pod točka
ma^!., in 2. tega člena, si ti-le: : ч '"•,г '••/• 

à) da so aktivni častniki v č i n u ' p o d p o r o č n i k a ali 
porotnika'; ".' : ''•'' '•'' 

b) rezervni častniki v Činu podporočnika ali po
ročnika;' '"•//' ,: ' '".'"'"''. ''" '.''"' ' ' '"' ' ' : '. ' 
' . ^ ' c ) da so iz glavnih vrst orožja vojske in mornar ice; 

č) da so p o p o l n i m a sposobni zà četno službo v m i n i 
In vojni; 

d) da niso starejši o d ' 3 0 let; 
e) aktivni • častniki so morali. dovršiti nižjo ali višjo 

šolo vojne akademije, pomorsko vojno akademijo, pod
častniško šolo ali pa eno izmed civilnih šol, predpisanih 
za rezervne; častnike v, točki I) tega Člena in sicer 2 zre
lostnim, izpitom; , . v ,, ,...'; 

'. 1) rezervni .častniki SO moral i dovršiti ,z najmanj 
zr.elos.tnim izpitom gimnazijo, realnp, gimnazijo, rea lko, 
učiteljišče, srednjo obrtno šolo, nauticno šolo ali višjo 
trgovsko, šolo ,in ne smejo MU ocenjeni; ,. 
;•:',,g) da. nišo bili y poslednjih d v e h . l e t i h v o b č e v pre
iskavi ali obtoženi. ... . .. ; ,..'•... 
._... ferednost jmàjp kandidat i z boljšo kvalifikacijo.. 

Oni aktivni in rezervni poročniki iz vrst vojske, ki 
napredujejo v pripravljalni, dobi, odnosno za izpopolnje
vanja v orožhiški s lužbi, 'v čin k a p e t a n a I I . razreda, se 
prevedejo po končani pripravi, odnosno izpopolnjeva
nju, v orožništvo, če opravijo predpisani strokovni izpit 
za prevedbo v stroko. '•'•'_ '• ' •• ' • 

Minister ' za vojsko i n " möfnarieb dovoli prehod v 
orožništvo onim aktivnim častnikom iz çlavhih vrst 
orožja Vojske in mòrtiàricè, k i b b d o izbrani po natečaju 
te zadoščajoi zgoraj navedenim pogojem. 

Komandant orožništva s e imenuje iz vrst vojske, 
pomočnik komandanta orožništva p a sme. biti. iz vrst 
vojske ali orožništva. ; ' ' J 

.,...•..!-•{..•..,,, .,.• ;..:.,;...,Gten;'.3Ô,',- ;.;.:-':•/:.. ' :' •' 
Častniki iz vrst vojske ali iz rezerve, ki is© javijo za 

prevedbo v drožnfštvd, aluzijo * njeni radi pr iprave leto 
dah. P^ed potekom enoletne pr iprave opravljajo iti' čast
nik i izpit za prevedbo v orožndštvo. •[</ 

. Ko opravijo izpit -in dovršijo enoletno jpripravt», se 
prevedejo aktivni častniki iz vrst vojske v orožništvo» 
Kezervni častniki ostanejo po opravljenem izpitu, in do
vršeni enoletni pripravi radi, izpopolnjevanja šejeno, leto 
pr i orožnietvu y službi, torej s k u p a j ; d v e leti ili se po 
preteku t e d o b e prevedejo za akt ivne prpžniake caetopike. 

. Način pripravljanja častnikov predpiše., |Мп|вЈет;; г% 
notranje posle s pravilnikom n a predlog komandanta 
Orožništva. . , .•/,:•,!.:•: j 

Častniki, ki med pripravo aiiizp<3ipolnjevanjém ne 
pokažejo v zadostni meri, d a ustrezajo.pogojem» ki; se 
zahtevajo od o r o ž m ^ e g a Saetoka,, ali n e , opravijo, izpita 
z uspehom, sev vrnejo v .svoje) у п ^ е ^ р г о Д ј ^ C e n i k i ; ; ? ; 
rezervi pa se razrešijo. Ï 1 častniki n e . morejo tyü .yêg 
sprejeti v pripravljalno službo p r i ; prožništvu., , .', ,. , 

Prevedba orožniškib lastnikov,,y yrßte vpJsjce/mVmo-; 
goča, za prevedbo y stroke pa .morajo, .dojiöni.;..častniki 
izpolniti vse pogoje, k i j ih zahteva zakon o ustrojstva 
vojske in mornarice. ,.,•,•! '• . ! i i r ; 

. Člen 37. 
Upravne in izvršilne posle 1 prt opremljanju orožna 

štva opravljajo p o l e g " p o .dotičnih zakonih odgovornih 
naredbodavcev intendantski častniki, vojaški uradniki , 
vojaški pisarji in orožniškl Častniki,, k i s e v to določijo. 

To osebje se dopolnjuje*.' ••'•••'•• •;••'•• ••-i''.;, лг 
a) iz intendantskih častnikov iz yirst vojske;-' 
b) iz vojaških uradnikov iz vrst vojske; ••• - -.jn.vno •; 
c) iz vojaških pisarjev - orožniekih podöaetnikbv; i n 
č) iz oirožniških častnikov iz vrst orožntetv»,Hki «o 

prebil i najmanj eno lete v službi pri intendantur i orož-
niške k o m a n d e in so bili spoznani za sposobne za \è 
posle. '. . . . . . . . . 

•' ' V - ' ИвћВв.-«'""'1 -'••^;f^' 
• • ' • ; • " - . . • : '•••• : u ! - / . ( { i : . : - ' ( ! . > . : : V ! ' . 1 1 : , 

Predpis i zakona o ustrojstvu vojake i n mornar ice, 
ki se nanašajo na ekonomsko in sodno stroko, naLvpo» 
sebne pogoje za napredovanje intendantskih in sodnih 
častnikov ter vojaških uradnikov ekonomske i n , sodne 
stroke, kakor tudi n a vojaško in civimo овеђje, y službi 
p r i orožnistvu, veljajo tudi za orožništvo.;,,-,;!;; •• \,,lU:l 

' Člen 39. •'• ' ; 

Položaj načelnika intendanture, načelnika sodnega 
o d d e l k a ' i n ostalega osebja v i n t e n d a n t u r i uin sodnem 
oddelku orožniške komande; s e glede pridoblyaoja^psa* 
vice d o napredovanja v nastopni čin smatra M enakega 
položaju načelnika intendanture; sodnega.>rsfareata; iO 
ostalega osebja pri komandi divizijske oblasti i v, yojekL 

/Člen 40. 
>;'м i-

Orožniki smejo izstopiti iz orožniStva: 
1. če odslužijo svoj òbveznrf rok; 
2. če postanejo : edini hranitelj i brezmejne aH/one

mogle (rodbinske) zadruge, ako ni obstojalo Ло, ssfcanje 
zadruge že pred- vstopom• v brpžnižtvp;:to;,:f-,w,.-i v «vt^i« 

' 3. če vstopijo v civilno s luž i» p o določba^, zakooji 
o ustrojstvu vojske in mornarice, k a r se smatra za svoje
voljen izstop iz orožniotv^. ,A ; ; , 

Člen 41. ^f{ 

Orožniki se odpuščajo it oiožniatva: 
-.:,- li. Začasni : orožnikih v, ; ,.;..ij. „•:;!(, yin-^'ii^-iO. is,-
-, a ) $ej so tele«npj .dAiSeyino;j«tó moj«dj3(o, де^ролрј» ! 
za orožniško službo; in AHsuo-ai 
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',,.._. ђ)..бе pokažejo,, v orožniški pripravljalni Soli »lab 
tojepeh. / ... ..'," ..'•ii'''. '".,... 

S. .Staïni. orpžn^i,. kaplarji in 'podčastniki: 
a) če'postanejo telesno ali duševno nesposobni za 

otožniško službo; 
•r,'.b) 'čeimajo v:'ti*ëh koledarskih letih zaporedoma ali 

skupaj v šestih № svoje orožniške" elužbe nepripo-
r90ljiv©,;Qc'eine;.,,':-,!,'' •• 
.-h ç)i če jih obsodi sodišče na najmanj šest mesecev 

strogega zapora ali najmanj leto dni napora, ali бе so 
obsojeni negjede, nä visokost kazni radi nečastnih dejanj; 

" о У Se Škodi jo z'.^rdim obnašanjem, zanemarjanjem 
službe, razvratnim Življenjem,'In sploh s svojim načinom 
življenja koristim orožništva ali ižpodkopujejo ugled in 
dostojanstvo orožnika ta so bili radi teh> pregreškov sodno 
ali disciplinsko kaznovani v teku enega koledarskega 
leta bodisi naenkrat bodisi večkrat s 60 dnevi zapora ah 
pripore, ali v teku dveh zaporednih koledarskih let bo
disi 'naenkrat bodisi večkrat z 90 dnèvi in pridejo njihovi 
nadrejeni starešine po dejanju, zaradi katerega so bili 
kaznovani, po obnašanju in izvrševanju službe do spo
znanja, da je njih nadaljnji ostanek pri orožništvu škod
ljiv redu ш disciplini; 
, „j..:.d),če„se oženijo« tyrez. potrebnega dovoljenja; 

., ;e).kadar izgube čin; in. 
'„ i), če niso, dosegli pravice do pokojnine, a postanejo 

po,, latìni krivdi,, nesposobni za/opravljanje, orožniške 
elužbe. Nesposobnost. ugotovi strokovna komisija. 
,.,• Orožniki,,,ki so bili; oflpuscenj .po določbah pod, a) 

iq-.:b)'-'iç̂ fé.2,1 tega člena, ih so dòffegli pravico do pokoj-
^n>;//ot;r^'jó\'^.prav;co. •. • ' . . ' ' . . ' . 

, ' Orožniki, odpuščeni po točki čj, ohranijo pravico do 
pokojnine, če imajo 9 0 let državne službe in jih za to 
predlaga komandant orožništva. 
• 'л'-]bolnik*, ki' so bili odpuščeni iz službe pO določbah 

tega Člena1, lzvzemšf določbe pod'à) točke 2., se^ne mo
rejo1 več'vtoitr v službo. •;•"••>•::' 

Č l e n 4 2 . 
Kaplarji in podčastniki, ki izgube čin, se takoj od

puste iz orožništva in nimajo'pravice do pokojnine. 
, Gin izgube: , ,--.•.. . . . ..;. . 

?(,;( -'%,:•§, s^no obsodbo naizgubo :čdnarin ,-•:.. 
i'f;;r-.â?l^j^;^!aj/(ugotoyi,,;4a' »o. tekom obveznega 4ali: 
ponovnega roka,Službe pobegnili. Izguba službe ne,iz
ključuje v tem primeru odgovornosti po določbah voja
škega-kazenskega zakonika, i..; . -. '."'. ' 
.il.)i',. -, ' •'..• ••'• ' ' ; : ' - ' . . • . . . . 

l-.Tf „, •/.„:;,.; : :, ,•:•.-. С1вП 48. 

<> -Začattii ' orožniki sé odpuščajo iz elužbe razen v 
primerili; navedenih, v čl^nu 41.. tega zakona, kakor in 
člrt» preeian» 'potreba, odnosno éibi se dopolnï formacij-
sko: stanje orožništva s kandidati, ki zadoščajo pogojem 

'.ià-^miL-Ш'1 ['•••'[ ' , ; • : . ; : . \ . - . ; :• 
ïif'Vbjafcl; ki služijo pri orožništvu, eei vrnejo4 v''svoje 

edirijcë iz razlogov, na vodenih-v členu 41. tega. zakona, 
^k^rör' fodirv iprimeru dopolnitve formacijskega stanja 
otolifflftvÉ»'« i kandidati, ki ' zadoščajo > pogojeni, л odidosno 
čim mine potreba pomnoženega: vzdrževanja številčnega 
stanja orožništva. 

Ölen .44.-
.';. Neoženjeni orožnik, ki izstopf na lastno prošnjo iz 

.ertönl&vaV se-eme, vrniti na prošnjo V orožništvb v roku 
:'«&egk' Ma y 'istem, činu in v'isti. polk, v katerem Je 
р^уртвј''služil ' ' ' ' . " ' ' :"' '•''''*•' •'•'•''•:"'•'••'•- v 

Pogoji za to vrnitev v službo so isti, kakor so bili 
za prvi sprejem v službo po členu. 30. tega zakona. 

Oženjeni orožnik, ki izstopi na : lastno- ptošnjd Iz 
orožništva, se né more več vrniti. • > , 

Odločbe po tem členu izdaje komandant orožništva; 
Čas, prebit zunaj orožništva, se ne šteje -za po-

maknitev na višjo stopnjo • plače. niti za napredovanje v 
orožništvu, V orožništvu poprej prebiti čas se računa 
za višjo stopnjo plače,: napredovanje,' čin' 'in pokojnino. 
To velja tudi za orožnike, ki so se vrnili : v; aktivno 
službo po Členu' 103. tega zakona; : • • 

,..; cien 45. :. •"' ;.'.";;';• ';..;'"* 
Dokler orožniki, kaplarji in podčastniki služijo., pri 

orožništvu, se ne pozivljejo na vaje, todaupo.letih, starosti 
se vodijo . v ustrezaječih seznamih pristojnih vojnih. 
OkrOŽij. ;•;• ,;,;.•:, 

' ' ' P E T I P E L . .';;;,' r';'|;. '.•..'".•/"•/... 

Čini, napredovanja in nagrade prj orezniStvu.. 

'•'•••' : ' ' C l è n " * B ; •'" .' . ' • ' ' - • : . i \ 

Pri orožništvu služijo častniki, podčastniki, .kaplarji 
JU Orožniki. . . , r, - r .;;,.;,.... ..:., .. . . ,, J . ; . , ' " ' , "'.-' ' . 

Orožniki so stalni, podzkusni in začasni-_.. • ..";\'.'•••[•_ 
Stalni so čez leto dni po -vstopu v službo, .poizkusfli • 

do leta dni» začasni ;pa oni, ki se sprejemajo ob; pogojih 
člena 31. tega zakona in nima jo pravice; do napredovanja, 
dokler služijo pri orožništvu v...tej. lastnosti. ;....',; 

Starešinski čini pri.orožniš^iso-ti-ler' ';....!'.';' '".' 
1. orožniški kaplar; , : '" '' ; 

o r o ž n i šk i p o d č a s t n i k j f. ••.:• -••,..„.". 
2. orožniški podnarednik; . : л 

• 3. orožniški narednik; .; .;.i •>, •.-; ' • 
4. orožftiški narednik-vodnik; -.-.' ; ,' , ; : 

o r o ž n i š k i -p-o-d-častnikit ••••. i . 
б. orožniški poo^ročjolk;1 ••'•'• ' <•• '.'•• 
6. orožniški poročniki ' > • •• '••' • }\-i.",'.;:'•.'•• 
7. orožniški kägetan_II, razreda; 
8. orožniški kaipetan I. razreda; 

v i š j i č a s t n i k i : 
9. orožniški .majpj; . ' . . . , 

10: orožniški podpolkovnik; . ; ' '. "' 
11. OrOŽniŠki polkovnik; ... ' . . ' • • ; : , 

g e n e r a l i t e t a ?_ 
12. orožniški bj^adii^gejièraï. » 

•• - - ; . . . . , ; -Cien 4 £ . . ;v . ; .,,:, .;,, •.-.;,•. 

Kaplarski in podčastniški čini, ki 90 bili prid obi jeiiT< 
v vojni, se priznavajo za titularne. . : . ; i:. .V 

Ti tltularnl ;8int sé morejo dobiti pri orožništvu ob 
splošnih pogojih čez pet polnih let, prebitih v enem člotr 
pri orožništvu.: v..;----.'. :_V ,..• 
.' Titularni čini him'ajò nlkakéga vpliva na etužberia' 

razmerja prt orožništvu. ] 

Titularni čiri naredioilca-vodndka ne; obstoji; '•?: ., 
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tten 49. 

Pogoji za pridobitev kaplarskoga бша so: da je do
vršil oTožnilko pripravljalno Solo in služil 18 mesecev 
za poizkusnega in stalnega orožnika. 

Člen 50. 

. Za. pridobi vanje, podčastniških činov so ti-le pogoji: 
, a) Oboi: 

1. krepost značaja, vsetnost pri opravljanju službe, 
telesna sposobnost za službo, dobro vedenje in obnašanje 
ter strokovna sposobnost; 

i 2. da ima priporočljive ocene za poslednji dve ko
ledarski leti; ' . '-

3. da v teku poslednjega leta ni bil disciplinarno 
kaznovan z več ko 30 dnevi zapora, odnosno 60 dnevi 
pripora; in ' 

4. da ob času, ko pridobi pravico do napredovanja, 
ni v redni sodni preiskavi ali vobče sodno zasledovan 
in da prav tako ni. v predhodni kazenski preiskavi radi 
Kaznivih dejanj, za katera je predvidena več ko šest
mesečna kazen strogega zapora ali več ko enoletna ka
zen zapora. 

b) Posebni: 
. l . z a orožniškega podnarednika: da je uspešno do

vršil orožniško podčastniško šolo in da je služil najmanj 
enò lèto za orožniškega kaplar ja; 

2. та orožniškega narednika: da je služil najmanj 
tri lëta V činu podnarednika in da je zavzemal najmanj 
eno lèto položaj namestnika komandirja postaje ali vršil 
dolžnost komandirja postaje; in 

3. za., orožniškega narednika-vodnika: da je služil 
najmanj šest l e t v. činu narednika in da je opravil pred- ' 
pisani izpit. , 

Člen 61. 
Orožniški častniki napredujejo: 
1. do vštetega čina podpolkovnika po starešinstvu — 

občem-rangu; ' < • • -
2. za čine, višje in podpolkovnika,—4po izboru, pri 

čemer se daje. prednost onim častnikom istega čina, ki 
imajo boljšo kvalifikacijo^ in 

3. na prazna mesta po uredbi o formaciji orožništva, 
če izpolnijo še te-le pogoje: " 

a) Obči p o g o j i : 

Člen 62. 
Za napredovanje orožniškib aktivnih, častnikov ve

jo obči pogoji člena 85. zakona o ustrojstvu vojske 
ih. mornarice. 

bi P o s e b n i p o g o j i : . . . 

Člen 58. 
. Posebni pogoji za napredovanje orožniških čast

nikov: 
•••'. Д'., za poročnika: da je služil najmanj eno leto za 

vodnika v stroju v vrstah vojske, mornarice аИ orož
ništva*, . ••; 

2. zđ kapetana II. razreda: da je služil najmanj dve 
lirfä v stroju v vrstah vojske mornarice ali orožništva, 
da jé bdi po svoji službi v stroju spoznan za vrednega, 
napredovati v višji čin, in da je opravil izpit, ki je 
predpisan za ta' čin. - | 

Od opravljanja izpita za kapetana П. raareda se 
oproščajo kandidati, ki so. uspešno dovršili višjo šolo 
vojne akademije ali njej enako šolo v inozemstvu; 

3. za kapetana I. razreda: da je služil najmanj tr i 
•leta v stroju pri orožništvu in bil ocenjen, da more po
veljevati osnovni edinioi pri orožništvu; -•":,.-

4. za majorja: da je kot kapetan najmanj -enö leto 
uspešno poveljeval osnovni edinici pri orožništvu in da 
je opravil izpit za ta čin;' 

,5 . . za podpolkovnika: da je najmanj dve leti uspešno ' 
poveljeval osnovni edinici pri orožništvu; 

6. za polkovnika: da je dovršil z diplomskim izpitom 
pravno fakulteto ali nižjo šolo vojne akademije ali pa 
njej enako šolo v inozemstvu; da je skupno tri leta 
zavzemal kot podpolkovnik položaj, ki ga predvideva 
formacija orožništva, da je uspešno rešil pismeno nalogo 
pod vodstvom komisije, ki jo tvorijo; komandant orož? 
ništva, njegov pomočnik, načelnik javne varnosti pri ko
mandi orožništva in en višji uradnik ministrstva .za" 
notranje posle in da je bil spoznan za sposobnega, pove» 
ljevati orožniškemu polku; in .' , 

7. za brigadnega generala: da je dovršil j . diplom-, 
skim izpitom pravno fakulteto ali nižjo šolo vojne âka-, 
demije ali njej enako šolo v inozemstvu, da je najmanj 
dve «leti uspešno poveljeval orožniškemu polku, odhosno-' 
orožniški podčastniški Šoli, da je bil spoznan za sposob-' 
nega za višje poveljevanje pri orožništvu in ' da je 
uspešno rešil pismeno nalogo pod vodstvom komisije, 
ki jo tvorijo: komandant orožništva, njegov pojnočnik in" 
en načelnik ministrstva za notranje, poslej 

Določbe člena 88. zakona o ustrojstvu vojske, in 
mornarice veljajo tudi za orožniške častnike s to razliko, 
da se smatra za službo v stroju tudi služba učitelja v 
orožniških šolah. Med osnovne orožniške edinice se pri
števajo tudi čete v orožniški podčastniški šoli in šole /A 
vodnike patrol in poizkusne orožnike. 

'Člen 54- . !.. .'•.. ,,, 

Opravljanje izpitov za častniške Čine pri ; orožništvu, 
za prehod v stroko in za vojaške pisarje se'vrši pe 
uredbi, ki jo predpiše kralj na predlog ministra za vojsko 
in mornarico v sporazumu z ministrom za notranje poslej' 

Člen 55. 

Napredovanje rezervnih orožniških častnikov se vrši 
po členu 131. zakona o ustrojstvu vojske in;mornarice 
e to razliko, da velja za napredovanj© v čin-rezervnega-
kapetana II. razreda in y čin rezervnega majorja poleg 
opravljenega izpita namesto- predvidenega poveljevanja 
kot pogoj uspešno prebita vežba. Za trajanja vežbemoTa; 
dotični častnik dokazati, da je sposoben za opravljanje 
poslov, ki se zahtevajo od aktivnih orožniškihčaetriHsoV-
z dotičnim činom, in da s svojim nastopom naJtej vežbi,' 
s svojo izobrazbo in s svojimi- sposobüoetmi ^zasluži n » 
predovanje v. naslednji čin» ?••<• •>•'.. t 

Öen 6ft 

V vojnem Času napredujejo lahko orožhiSki Častniki 
v naslednji čin brez ozira ha roke, šole in izpite, če sé 
odlikujejo B hrabrostjo ih si stečejo v vojni posebne 
zasluge;, kar se predpiše s posebno uredbo. , ' ".' ::*-Г;-
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Člen 57. 
Določbe zakona o ustrojstvu vojske in mornarico 

glede čina, službe, dopustov, bolovanja, pokojnine, ostav
ke in izgube čina veljaje, koHkor ие nasprotujejo določ
bam tega zakona, tudi za 'častnike in vojaške uradnike 
pri orožništvu. 
\ 2enitey častnikov in'vojaških uradnikov v službi.pri 

orožništvu in orožnikov se uredi s kraljevo uredbo na 
predlog ministra za vojsko in mornarico in v sporazumu 
z ministrom za notranje posle tako, da ne sme preko
račiti skupni odstotek oženjenih' orožnikov 30% forma
cijskega stanja orožnikov, kaplarjev in podčastnikov. . 

To ee nanaša na poizkusne orožnike. 

Člen 58. 

Pripravljalna služba in služba- izpopolnjevan ja Čast
nikov pri orožništvu se smatrata glede napredovanja, 
čina, poviškov osnovne plače in pokojnine za aktivno 
službo: 

Rezervni častnik, ki se razreši službe pri orožništvu, 
nima pravice do nikakšne odškodnine razen v primeru, 
ko postane nesposoben- radi poškodbe, zadobljene v 
službi. 

Člen 59. 

Nagrade, pohvale in- odlikovanja se podeljujejo po 
uredbi o podeljevanju nagrad pri orožništvu, ki jo pred
piše kralj na predlog ministra za notranje, posle in mi
nistra za vojsko in mornarico. 

SESTI DEL. 

• Pristojnosti. • 

Člen 60. 

Pristojnosti oseb v službi pri orožništvu predpiše 
kralj z uredbo na predlog ministra za notranje posle in v 
sporazumu z ministrom, za vojsko in mornarico. 

-V •'.-•• Č l e n 61 . 

Razpored častnikov v položaju komandantov in višjih 
uradnikov pri orožništvu se vrši s kraljevim ukazom na 
predlog ministra za vojsko in mornarico sporazumno z 
ministrom za notranje posle po zaslišanju komandanta 
orožništva, 

v Razpored častnikov v položaju komandirjev in čast
nikov ustreznega naziva.ter sodnih in intendantskih čast
nikov in uradnikov vrši minister za. vojsko in mornarico 
sporazumno z ministrom za notranje posle na predlog 
lromandanta orožništva. 
. : Razpored vodnikov, častnikov uetrezajočega naziva 
Ш' častnikov pripravnikov vrši komandant orožhižtva. 

Brez pritrditve ministra za notranje posle se ne sme 
noben častnik in uradnik pri orožništvu ne postaviti, ne 
Dremestiti. ne zamenjati. 

',-•'•" •• ' : • • • Č l e n 6 2 . 

;, .Caefnïkd in orožniki, določeni za -stalne službe, smejo 
biti premeščeni samo te važnih in upravičenih razlogov. 

SEDMI DELL 

Pouk» 

Člen 63. 
Način Izvajanja-pouka pri orožništvu in otvarjanje 

orožniških šol in tečajev predpiše kralj z uredbo na 
predlog ministra za notranje posle v sporazumu z mi
nistrom za vojsko in mornarico. 

оем DEL* 

Oprema. • • 

Člen 64 
Oborožitev, opremo- in obleko predpiše kralj z rared-

DO na predlog ministra za notranje posle v sporazumu z. 
ministrom za vojsko in mornarico. 

DEVETI DEL. 

Prejemki. . , 

Člen 65. -'A- ;Л 
. . . . . i 

Za orožništvo odobreni proračun -se uporablja1,iz
ključno za njegove potrebe na predlog komandanta 
orožništva, kolikor nima on sam prarvice, samostojno' 
odločati. 

Člen 66. 

Vsi aktivni častniki imajo vse one prejemke kakor 
častniki "pri vojski, razen tega pa posebno brožniskđ 
službeno doklado za leta, ki so jih neglede na "cîtï"prébî3i 
v službi pri orožništvu, in sicer: 

Od 1 — 5 let po ,840 Din na leto 
> 5-—. 10 >• > 1080 > > > 
> 10 — 16 > > 1320 > > > 
> 16 ->• 20 > > 1560 > > > 
» 20 — 25 > » 1800 > > > .-••••»•• 
» 25 — 30 > > 2040 > > > •;••••< v, 

čez 30 > > 2280 >.. > ,>.. • 
Določbe tega člena veljajo tudi za- aktivne intendant

ske častnike, sodne častnike in vojaške uradnike, ki so 
v službi pri orožništvu. 

Člen 67. 

Komandantu orožništva in pomočniku-kotoarfdanta 
orožništva gre za službovanje pri orožništvu še tb : ko> 
mandantu po 5000 Din, pomočniku pa po 3000 Din na 
leto. 

Komandant orožništva in pomočnik nimata pravice 
do doklade po členu 66. tega zakona 

Cïen"68 

Aktivni častniki iz vrst orožja: in е№ок, ki služijo pri 
orožništvu, kakor tudi rezervni častniki, ki se pripravljajo/ 
in izpopolnjujejo pri orožništvu za prehod v orožniško 
stroko, imajo iste prejemke kakor orožniki častniki, 

, Rezervnim častnikom gredo ob vstopu v službo pre» 
jemki od dne, ko nastopijo službo, ob dopustu ali izstopu 
iz orožništva pa jim' gredo prejemki do konca msôaca, 
y katejem so razrešeni službe, v 



ав~. 
Člen 69. 

Aktivnim in rezervnim častnikom, ki se prevedejo 
v orožništvo, se računi čas, ko so se pripravljali in iz
popolnjevali, v rok aktivne službe pri orožništvu. 

Clen 70. 
D.oklada, ki se daje častnikom in vojaškim urad

nikom pri orožništvu za službovanje pri orožništvu, je 
sestavni del plače ter vpliva na določitev pokojnine, ako 
imajo ob upokojitvi 10 let orožniške službe ali se že 
pred tem upokojijo radi nesposobnosti, ki je posledica 
službe. 

Orožniiki častniki, ki služijo zunaj orožništva, nimajo 
pravice do doklade za službovanje pri orožništvu. Dokla-
da za službovanje pri orožništvu, ki so jo uživali, ko so 
služili pri orožništvu kot orožniški častniki, intendantski 
in godni častniki in vojaški uradniki, vpliva ob upokojitvi 
na odmero pokojnine, ako so imeli 10 let službe pri 
orožništvu. 

Clen 71. 
Predsednik ministrskega sveta sme po zaslišanju 

ministra za notranje posle' in na predlog komandanta 
orožništva določiti v mejah proračuna starešinam pri 
orožništvu mesto dnevnic pavšalne doklade za službena 
potovanja; -

Clen 72. 
* Orožniki imajo te-le prejemke: 
1. plačo (osnovno in položajno); 
2. doklade v denarju in naravi; 
3. ekonomsko opremo; 
4. kurjavo, razsvetljavo in posteljnino; 
6. orožje, pribor in municijo; 
6. stanovanje; in . 
7. strokovne potrebščine za opravljanje orožniške. 

službe. 
Na predlog komandanta orožništva še določi s po

sebnim pravilnikom ministra za notranja dela, kaj, kdaj 
in koliko iz potrebščin, navedenih v točkah 2. do 7. tega 
člena, pripada orožniku., 

Clen 73. 

Vsak. orožnik-konjenik. prejme za opravljanje svoje 
službe od države konja (ako nima svojega) z jahalnim 
priborom. Orožnik, ki opravlja z odobritvijo službo na 
lastnem konju, prejema od države krmo v naravi ali v 
denarju, jahalni, konjski, hlevski pribor, podkov za konja 
in poleg tega za nakup, čuvanje In oskrbovanje konja 
y denarju po 720 dinarjev pa leto. Ce postane komu 
konj zaradi dobljene poškodbe, dobljene pri izvrševanju 
službe, nesposoben ali če pogine, "mu ga plača država'| 
po ocenitvi, od morebitnega. Dovzročitelia pa zabt?v« ori ! 
škodhirio. Stroške za zdravljenje lastnih službenih konj 
orožnikov trpi država. 

Clen,74. 

Plača se deli na osnovno in položajno. 
Denarne doklade tvorijo: redna in zvišana stana

rina, doklada na stroko in dragihjska do klada (osebna 
in rodbinska). 

Clen 75. 
Osnovna plača orožnikov se rteli v tri kategorije. 

V vsaki kategoriji je deset stopenj: 

L kategorija, ' 
Narednik-vodnik: . . . 

1. stopnja . .. '.. . . . . . . ., 2.70Q 
2. stopnja ,. . . . . . . . ... 3.300. 
3. stopnja . . . . . . .', :. . . 3.900 
4. stopnja . . . . . . . . .4.54)0 

. 5 . stopnja . . . . . . . . . . . . . . 5.Ì00 • ,.. 
6. stopnja . . ..' . . . . . '.' 5.700 
7. stopnja . . . . . . . . . . 6.300 
8. stopnja . . . . . . . . . 6.900 

! 9. stopnja . . . . . . . . . . . 7.620 
10. stopnja . . . . . . . . . '8.680 

II. kategorija. 

Narednik in podnarednik: 
1. stopnja . . . . . . . . . 2.400 
2. stopnja . . . . . . . . . 2.880 
3. stopnja 3.360 
4. stopnja .- , . . . . •.••'.. . 3.840; 
5. stopnja . »•;.' i- . . . . . 4.820 

! 6. stopnja 4.800 . : •'' 
7. stopnja . ••. . . . . . . . 6.280 

• 8. stopnja -. • . . . . . . . . 5.760 
9. stopnja . . , •• i .., . '.' . .6.240, ,•• 

; 10. stopnja ; . . 6.960 :; '' 

; . Ш.... kategorija. 
. Kaplarji In stalni orožniki:. .. ' 

1. stopnja.. . . . . 'i' . ':'"''. '2.Ì0Ó' ''•'' ; 

. /' 2. stopnja . . . . . . . "'J•'-.•'", 2.460'' ''•'•':'• 
' 3 . stopnja' : . '•. ' . '". .' .'• . . 2.820 ! ' !' 

4. stopnja'. . . . V .' . V .'".' 3.180''' L ' '" : 

5. stopnja 3.540 
.6. stopnja . . ,. , .. . . . ' . 3.900 

^ 7. stopnja . .• . . v . ";." . . 4.260 
• 8. stopnja ' . ' , . . 4.620 

9. stopnja . . . . . . . . . 4.980, 
10. stopnja . . . . . . . . . 5.340 

Za določanje stopenj osnovne plače se računijo vsa 
leta priznane državne službe po efektivnem trajanju, ki 
se računi j o tudi za pokojnino. ' ч " "• '•''' "''' 

Za odsluženje róka v stalnem 'kadru'se odbije Vda-'' 
kemu brez razlike 10 mesecev od dobe priznane službe/ 

Za določanje stopnje osnovne plače sé računi tudi" 
predpisani kadrski rok 18 mesecev presegajoča kadreka 
vojaška služba v mirni dobi, ki je bila po predpisih po
krajinskih zakonov ob naboru dotičpe osebe v veljavi. 

'Na vsaki stopnji osnovne plače trajaslužba tri1е<а; 
Po tem roku prejme orožnik avtomatsko plačo prve: 

višje stopnje. Ob prehodu H ene v'-drügo k'àtejgorljò se; 

raduni jo' za določitev stopnje prej odslužena leta. / 
Ko doseže uelužbeuee. najvišjo stopnjo osnovnepla-

če, mu gre za ves čas'riadaijnega službovjiaja' njegova 
najvišja osnovna pijača, zvišana м 15%.'ta'póyieek se 
računi'v pbkojnJo samo oniiri, ki imajo 85 let 'e^Jttìvnè' 
službe. ' • ' ' • ; _: ' ' : '"' : 

Civilna aktivna služba se priznava zä 'stopnjb öeöpv-
ne plače po odsluženju obveznega kadrskega-frokà; fn to 
samo od dovršenega Vi. leta dalje. ' •'••'' 

Orožnikom, ki so bili obvezanoi iz; rèeefvë (po&v' 
častniki, kaplarji in navadni vojakl);-ee za :stopnjo 
osnovne plače in stanarine ne priznava čas, ki so g»'1" 
prebili v vojni. , • .'• >•':••• ; 

• Пт^пИггухп ki so po o*Iuženiu kadrskega roka Se' " 
nadalje ostali v službi, a ee niso javili na poaovnl roki,K 
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sene priznava doba, prebita preko predpisanega kadr-
skega roka za stopnjo osnovne plače in redno stanarino. 

Orožnikom, kisov vojnem času' odslužili svoj kadrski 
rok, ali ki so bili dobrovoljci srbske in črnogorske voj
ake, ee priznava doba, ki so jo prebili v vojnem času 
v vojski, za odsluženje kadrskega roka. 

Dobrovoljcem «rbeke in črnogorske vojske iz bal
kanske in svetovno vojne,; ki so že pred vojno odslužili 
svoj kadrski rok, se priznava pri stopnjevanju osnovne 
plače in stanarine л-за doba, 'ki' so jo prebili'kot dobro
voljci' v Vojüah.- «-*>•«' •<• '-•••• 

Orožnikom,'ki'so"pied' spojim' vstopom v orožništvo 
služIli v ruski vojski, sé priznajo vsa lèta službe, ki so 
ЈШ prebili kot aktivni podčastniki, orožniki ali vojaki 
v ruski vojski, tu sicer tako za. stopnjo osnovne plače in 
stanarino kakor tudi za pokojnino, toda brez pravice do 
materialne odškodnine za dobo pred vstopom v naše 
orožništvo, . ' ' . " ' 

Glede kadrskega „roka, ki so ga odslužili v ruski 
vojski, se smatra, kakor da Je bil ta rok odslužen v naši 
vojski. . . . ... .. o 

Prehod orožnikov, ki sp v redni ali predhodni kazen
ski preiskavi, na višjo stopnjo osnovne plače se z dnem, 
ko se uvede proti njim redna kazenska preiskava, za
drži, dokler se njihova zadeva' definitivno ne reši. 

Cas, ki ga prebijejo radi sodne obsodbe v zaporu, 
čas, ki ga, prebijejo tekom predhodne in redne kazen
ske preiskave v priporu, in čas, ki ga prebijejo^ kot 
obtoženci, se orožnikom ne računi niti,za stopnjo osnovne 
plače niti, za pokojnino, če se spozna obdolženec za 
krivega in, se ö pravomoćno razsodbo obsodi, pa ne izgubi 
čina in. Blužbe, ali če se oprosti radi nedostajanja zadost
nih dokazov. 

Plača ppizkusnega in.začasnega orožnika ter orož-
ntka-kadrovca se ne deli na osnovno in položajno plačo. 
Kot plača., se jim daje: 

Poizkusnemu orožniku 2.760 dinarjev na leto; 
začasneniu orožniku 2.100 dinarjev na leto; in 

r , OTož^ikvi-kadrovoU; 1.800 dinarjev na leto. 
. Ob prevedbi ppizkusnega id začasnega orožnika za 

stalnega se izvrši razvrstitev na ustrezajoco stopnjo 
osnovne plače tako, da se mu za stopnjo vračuni tudi 
ves čas, ki ga je prebi} nepretrgoma v poizkusni ali 
začasni službi pri orožniStvu. ' 

,'•.-. . ' ' . ' • " . Č l e n 7 6 . • '•'•,. •••' •' • ' 

'Lestvica letne položajne plače, za posamezne čine 
Je ta-le: 
. •',. ^arednika-vodniika. . . . . . ,:. Din 3.000'— 

' Najednika4vodni!ka:pp 4 letih . • , » 4.200;— . 
Narednika . . . . . . . . . „ 1.68Q;-—,. 
Narednika po 4 letih , ,,,.«. < . „ 2.400*— 
Podnarednika „ 1.440'— 

' Kaplairja v prvih 12 letih službe ; i,; 1.080— 
Kaplarja z nad 12 leti službe „ 1.440*— ' 

•..; Stalnega orožnika . . . . • . „ ОвО*— 
: Položajna. ..plača. narednika-vodnikà in narednika pò 

4' letih službe in kàplarja po 12 letih kaplarske službe 
teče avtomatski.' 

Prehod na višjo lestvično stopnjo položajne plače se 
zadrži onim orožnikom, ki so v rèdni ali prehodni kazen- . 
ski preiskavi, z dnem, ko se uvede zoper, nje redna ka
zenska v ,pre je la , , d^^ zadeva definitivno 
ne reši» ' , . . . . , . 

Po definitivni rešitvi izgube, ako se bili s sodno 
odločbo obsojeni ali oproščeni radi nedostajanja zadost
nih dokazov, za dobo enega leta pravico do prehoda na 
višjo stopnjo položajne plače. 

Člen 77. 
Redna letna stanarina je ta-le: 

Naredniku-vodniku v prvih 15 letih službe Din 1.200*— 
Naredniku-vodniku z nad 15 leti službe . „ 1.500'— 
Naredniku in podnaredniku v prvih 15 

letih službe . . . . . . . . . . „ 1.020'— 
Naredniku in podnaredniku z nad 16 leti " ' 

i službe „ 1.200'— 
Kaplarju in stalnemu orožniku v prvih 

15 letih službe „ 900*— 
Kaplarju in ualnemu orožniku z nad 15 

leti službe „ 1.020 — 
Ta stanarina gre samo onim oženjenim orožnikom, 

ki žive v kraju stanovališča skupaj s svojo rodbino. 
V primeru odkomandiranja ali premesoenja ozenjë-

nega orožnika, mu gre pravica do stanarine za veo dobo 
odkomandiranja, v primeru premestitve pa samo za dobo 
treh mesecev, če se.ni preselil z rodbino.,, - : •••/ 

Neoženjeni orožniki nimajo pravice de iiredne« «a-; 
natine. -•,••• ••"'••. •• -̂-v--' • 

Predsednik ministrskega sveta zviša na predlog mi
nistra za notranje posle in v sporazumu z ministrom za 
finance redno stanarino za kraje, kjer so cene trajno 
izredno visoke. Glede zvišanja te stanarine se delijo ti 
kraji na tri razrede: v prvem razredu se zviša redna 
stanarina s 30%, v drugem z 20%, tretjem; pa z 10%. 

Oženjenim podčastnikom, kaplarjém in stalnim orož
nikom ne gre stanarina, ako stanujejo v državnih ali od 
države najetih poslopjih. 

Ce je tudi žena državna uslužbenka y istem kraju, 
gre obema skupaj samo ena stanarina, in sicer ona, ki 
je večja. '";' 

Člen 78. 
Vsem oirožnišjdm podčastnikom, kaplar jem in1 stal

nim orožnikom gre brez ozira na čin doklada na àkiivnfr 
službo, in sicer: 

' Do vštevši 5 let elužbe 600 Din na leto; 
od 6 do vštevši 10 let službe 720 Dinma leto; 
od 11 do vštevši 20 let službe 840 Din na leto; 

po 20 letih elužbe 960 Din na leto. 
Poizkusni orožniki nimajo pravice do 4e doklade. 
Ta službena doklada orožnikov teče avtomatsko. 

Člen 79. 4 
Osebna draglnjska dokkda se izdaje, dokler traja 

draginja življenskih potrebščin, z rešitvijo predsednika 
ministrskega sveta. : 

Rodbinska doklada (za ženo, zakonske in pozako-
njene otroke) se izdaje po zakonu o civilnih uradnikih 
in ostalih državnih uslužbencih. 

Za posebno naporno službo v poedinih krajih sme 
odrediti predsednik ministrskega sveta vsem orožnikom 
posebno osebno doklado. Orožnikom dvorne orožniške 
čete se izdaje brez ozira na čin posebna doklada za 
obleko v znesku 720 dinarjev na leto. 

Člen 80. 
Osnovna in položajna plača, stanarina,- doklada na 

aktivno službo in draginjska doklada Pričenjajo teči • 
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prvim dnem meseca, ki nastopi, teči pa prenehajo s 
koncem meseca, v katerem je nastala izprememba. 

Ob vstopu v službo gredo prejemki od dne nastopa 
službe, ob odpustu onih, ki nimajo pravice do. pokojnine, 
pa tečejo prejemki do konca meseca, v katerem so bili 
razrešeni službe. 

Člen 81. 
Oženjeni orožniki, ki so aktivni podčastniki, preje

majo pò (12) dvanajst kubičnih metrov drv na leto. To 
velja tudi za aktivne podčastnike-vdovce, ako imajo za
konske ali pozakonjene otroke, ki jih vzdržujejo. 

' " .' Člen 82. • 
Orožniku prestanejo teči prejemki v teh-le pri

merih: 
a) бе umre; 
b) če se odpusti iz službe; in 
c) če pobegne. 
Orožniku ne gredo prejemki:. 
a) za čas samovoljne odstranitve; 
b) za dobo daljšega dopusta od onega, predvidenega 

v'Stemi 87. tega zakona. V tem primeru oženjeni orož
niki nimajo pravice do drv; 

c) za dobo prestajanja kazni, izrečene s sodno ob
sodbo. V tem primeru pada vzdrževanje dotičnika (hrana 
in naštanišče) v breme države. Zapor prestaja pri naj
bližji vojaški komandi in hrani se po predpisih, ki ve
ljajo tudi za vojsko. 

Neoženjeni! orožniki ne prejemajo v tem času ni-
kakih prejemkov, rodbinam oženjenih orožnikov pa se 
izdaje 50% njihovih prejemkov in vsa pripadajoča ko
ličina drv. ' 

. Vsi prejemki neoženjen ih orožnikov in 50% pre
jemkov oženjenih orožnikov, ki se jim zadržijo, se iz
ročijo blagajni >orožniškega podpornega sklada«, potem 
ko se poravnajo stroški za prestajanje kazni, izrečene 
e sodno sodbo. , . 

č) Za čas predhodne ali redne kazenske preiskave 
ali sojenja, in to samo v primeru, če se zagovarja v 
priporu, se zadrži neoženjenemu orožniku, kaplarju in 
podčastniku 75%, oženjenemu pa 50% celokupnih de
narnih prejemkov.. Drva ocenjenega orožnika se izdajo 
rodbini. - . ' • . . 

Pridržani prejemki se izplačajo dotičnemu orožniku, 
ako pristojni starešina prekine preiskavo, ako se s sodno 
razsodbo proglasi za nedolžnega, ako se s sodnim skle
pom ustavi postopanje zoper.njega in ako pade njegovo 
kaznivo dejanje pod amnestijo. Drugače se izročijo kot 
dohodek »OTOžniškemu podpornemu skladu«; 

d) za čas prestajanja disciplinske kazni zapora, in 
eicer izgube podčastniki, kaplarji in stalni orožniki za 
to dobo položajno plačo, poizkusili in .začasni orožniki 
ter orožniki-kadrovci izgube pa 50% plače. Pridržani 
prejemki se izročijo blagajni >orožniškega podpornega 
elkladac 

Člen 83. 
Ako Je orožnik odgovoren za povračilo škode državi, 

Izda pristojni naredbodavec, najsi bo orožnik v preiskavi 
ali ne, in najsi bo v priporu ali ne, odlok za zavarovanje 
Škode, odnosno za plačilo v.zmislu zadevnih predpisov. 

Ako je orožnik v preiskavi ali obtožen, pa se za
govarja v prostosti in opravlja službo, prejema vse pre
jemke. 

Člen 84. 

Orožnik se zdravi v civilni, vojaški, samoupravni ia 
občinski bolnici. 

V tem času nima oženjeni orožnik pravice do oseb
ne draginjske doklade. 

Oženjeni orožnik dobiva, ako se hrani v bolnici, 
poleg ostalih prejemkov tudi polovico osebne draginjske 
doklade in vso rodbinsko doklado. 

Ako je orožnik v bolnici zaradi rane, dobljene v 
službi, dobiva vse prejemke, kakor bi bil na licu mesta. 

Vsi državni zdravniki (civilni in vojaški) ter vel 
samoupravni in občinski zdravniki morajo nuditi zdrav
niško pomoč vsakemu orožniku, ki jih zanjo prosi, ali 
se vobče obrne nanje radi te pomoči. Prav tako morajo 
vsi pravkar navedeni zdravniki brezplačno pregledati 
vse one osebe, ki se prijavijo orožniškim komandam 
radi sprejema v orožništvo. 

Ob nedostajanju teh zdravnikov morajo zasebni 
zdravniki nuditi prvo pomoč vsakemu orožniku. proti 
nagradi, ki jim gre po zakonu. Nagrado plača država, i 

Člen 85. 

Orožniki in tudi člani njihovih rodbin imajo pra
vico do brezplačnega zdravljenja, ko so na bolovanju v 
svojih hišah, in prav tako tudi pravico do brezplačnih 
zdravil,. če so predpisana z vojaško farmakopejo. 

Prav tako imajo pravico do sprejema in posebnih 
ugodnosti za zdravljenje v vseh državnih in samouprav
nih kopališčih, sanatorijih in klimatskih zdraviliščih v 
državi po predpisih, ki jih predpišeta sporazumno mini
ster za notranje posle ter minister za socialno politiko, 
in narodno zdravje. 

Oboleli častniki, vojaški uradniki, podčastniki, kap
larji ter stalni in poizkusni orožniki imajo pravico do 
denarne podpore za zdravljenje v kopališčih, sanatorijih 
in klimatskih zdraviliščih, ako je njihova bolezen posle
dica vojne ali naporne službe pri orožništvu. 

Ta podpora se zagotovi vsako leto v proračunu, njeno 
velikost kakor tudi pogoje, s katerimi se daje, pa pred
piše minister za notranje posle. 

Člen 86. 

Za bolovanja gredo orožnikom vsi prejemki, kakor 
bi bili na licu mesta. 

Bolovanje orožnika sme trajati nepretrgoma največ 
leto dni. Ce tekom tega roka ne ozdravi, ali ne postane 
zopet sposoben za aktivno službo prj orožništvu, a* si je 
pridobil pravico do pokojnine, se upokoji. Ce si ni pri
dobil pravice do pokojnine, se odpusti iz službe po čl. 41. 
tega zakona. ' . . . . . . . 

• • Člen 87. 

Orožniški podčastniki vobče ter titularni podčastniki 
in kaplarji z nad 10 leti službe imajo pravico do 20 dni 
dopusta na leto. Vsi ostali orožniki imajo pravico do 16 
dni dopusta na leto. 

Ce znaša odsotnost orožnika več ko > 30 dni v enem 
koledarskem letu, nima pravice do prejemkov, i,.. ',. ' .;-

• • • ' • / • . • • ' Č l e n 8 8 . : /. 

Orožniki imajo pravico do brezplačne vožnje po 
državnih železnicah in ladjah ob odhodu in povratku^ 
kadar; . . . . : * -
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1. spremljajo krivce in vojaške begunce; 
2. spremljajo priprte in izgnane osebe; 
3. spremljajo obsojence iz sodnih in policijskih za

porov v kazenske zavode in kadar spremljajo obsojence 
iz enega v drug kazenski zavod; 

4 zasledujejo in preiskujejo, pri čemer smejo upo
rabljati ve© vlake izvzemši mednarodne; 

6. potujejo službeno radi zastraženja železniške pro
ge, cest, smeri in prostorov; 

6. potujejo službeno v koncentracijski kraj; 
7. so odkomandirani in potujejo na službeni poziv 

predstojnikov; 
8. potujejo službeno v svojstvu kurirjev: 
9. spremljajo železniške vlake in ladje; 

10. spremljajo državni denar, opremo in živino; in 
11. potujejo na bolovanje, zdravniški in superrevizij-

eki pregled radi uvrščenja v kategorije, šolo, tečaj ali 
učno središče in na šolska streljanja. 

Orožniški častniki imajo, kadaT obhajajo in nadzo
rujejo orožnike, ki stražijo železniško progo in zgradbe, 
pravico do brezplačne vožnje na vseh vlakih, izvzemši 
ekspresne. Objava velja za listino. 

V vseh drugih primerih plačajo častniki im orožniki 
vozne stroške na ladjah in železnicah po vojaški tarifi. 

Kadar potujejo orožniki kot priče na vabilo preisko
valnega ali sodnega oblastva, gredo s tem združeni 
etroški v breme dotičnega oblastva. 

Vojaki, ki služijo kadrski rok pri orožništvu, dobijo 
kadar gredo na prvi dopust in kadar se odpustijo po od: 
služenju kadTskega roka iz orožništva domov, na za
htevo orožništva od najbližjih vojaških komand objave 
za železniško vožnjo e kreditiranim voznim listkom. 

Člen 89. 

Orožniki se hranijo iz svojih prejemkov in Iz njih 
plačujejo tudi svojo postrežbo, drva za kuhanje jedi, 
razsvetljavo kuhinje in kuhinjsko posodo. 

Država pomaga pri nabavi kuhinjske posode in 
kuhinjske opreme v mejah proračunskih možnosti. 

Člen 90. 

Odtegljaji in rubeži orožniških prejemkov se smejo 
vršiti samo po predpisih zakona o civilnih uradnikih in 
ostalih državnih uslužbencih in zakona o državnem raču
novodstvu 

Člen 91. 

Pisarniške potrebščine, popravila, vzdrževanje pi
sarniškega in ostalega pohištva, pribor in sredstva za 
čiščenje pisarniških prostorov, kurjava, razsvetljava in 
posteljnina za ljudi în ostali materijalni izdatki se smejo 
po potrebi pavsaliratì v mejah proračuna. 

Vsi pavšali in doklade materialnega značaja 4 se 
izplačujejo proti potrdilu. 

Zadevni predpis iisda minister za notranje posle v 
sporazumu z glavno kontrolo. 

Člen 92. 

'-. Obrabljena ekonomska oprema pri orožništvu in 
onemogla in nesposobna živina, vozovi, avtomobili in 

motorna kolesa se prodajo. Na teh prodajah iztrženi de-, 
nar se vlaga kot dohodek v >orožniški ekonomski sklade,, 
ki se ustanovi in čigar področje predpiše- minister za 
notranje posle na predlog komandanta orožništva, in -v 
sporazumu z glavno kontrolo s pravilnikom. 

Člen 93. 

Denarno in materialno oskrbovanje in upravljanje 
pri orožništvu se vrši po dotičnih zakonih in predpisih, 
ki veljajo za vojsko in mornarico. Kolikor Diapiri orož
ništvu ne bilö mogoče po njih postopati radi njegove 
posebne službe in. razmer, sme minister za notranje 
posle odstopiti od teh predpisov in jih prilagoditi s pra
vilnikom in v soglasju z glavno kontrolo potrebam orož
ništva. i 

Člen 94 

Predpisi zakona o ustrojstvu vojske in mornarice 
glede zavarovanja podčastnikov veljajo tudi za orožniŠke 
podčastnike. 

Čas,.ki ga prebijejo orožniki podčastniki v/pripravi-
za prehod v civilnodrzayno, službo,, se na,,ponovnean roku 
ne računi kot služba in tudi. ne za pridobitev pravice do 
napredovanja, ampak se všteje samo za etopnio оаподше-
plače in za pokojnino. 

Člen 95. ''-

Civilnim uslužbencem v službi .pri orožništvu ins lu-
žiteljem gredo prejemki <.po predpisih zakona o civilnih! 
uradnikih in ostalih državnih uslužbencih. 

DESETI DEL. 

Pokojnine. 

Člen 96. 

Vsem podčastnikom, kaplîrjem,. stalnim - in - poizkus-
nim orožnikom v aktivni službi in v pokoju se pridržu
jejo od osnovne in položajne plače, stanarine in dofclad 
na aktivno službo 3% kot vložek za pokojnino^ 

Pridržani zneski s e . izročajo najbližjim iinančniai 
direkcijam. 

Ta vložek se pridržuje, dokler se ne uredi z občim 
zakonom vprašanje pokojninskega-sklad za vse državne 
uslužbence. 

Člen 97. 

Orožniški podčastnik, kaplar in etalni~ orožnik sme 
biti, ko je-dovršil 10 let službe, upokojen na lastno 
prošnjo, ako ji je mogoče ugoditi brez škode za koristi-
službe. Ako je pa dovršil 30 let priznane službe ali 55 
let starosti, se mora na lastno zahtevo takoj upokojiti. 

Člen 98. 

Orožniški podčastnik, - kaplar in stalni orožnik se, 
ako so si pridobili pravico do-pokojnine,-upokojijo.po 
potrebi'službei 



1. ako ne, ozdravijo po nepretrganem bolovanju leto 
dni. V tem primeru ugotovi njihovo zdravstveno stanje 
strokovna vojaška komisija; •..'.. . .,.: 

2; kadar ee po oceni superrevizijske. komisije -pro
glasijo za nesposobne za kakršnokoli službo pri orožni-
štvu; 

3. ako nimajo izobrazbe in sposobnosti za kakršno
koli službi pri orožništvu, ki bi ustrezala njihovemu 
činu: 

4. če se odpustijo iz orožništva po členu 41., točki 2. 
pod a) in b); 

5. orožniki, ki so odpuščeni po členu 41., točki č), 
obdržijo pravico do pokojnine, če imajo 20 let državne 
službe in če jih v to predlaga, komandant orožništva. 

Člen 69. 
Za pokojnino se šteje ves čas, ki so ga pretrgoma 

aH nepretrgoma prebili v aktivni državni službi, kakor 
tudi petali čae, priznan s tem zakonom, in sicer po do
vršenem 21 letu. starosti in po odbitku 18 mesecev kot 
polnega roka službe v stalnem kadru. 

Orožniku, ki je preveden iz začasnega ali poizkus-
nega za stalnega, ee šteje čas,'ki ga je prebil v službi 
kot začasni ali pbižkušni orozniky'^atörvno službo. 

?'-v:•'•••'; - '-'• •"••' ; ' é i è n . i o o : , . . - ' . ' , •'.'. 

Osnova za računanje pokojnine podčastnikov, kaplar-
jev in orožnikov je njihova osnovna in položajna plača, 
doklada na aktivno službo pri orožništvu in redna stana
rina ob upokojitvi Od ' pokojninske osnove jim pripada 
po 10 letih 50% in po vsakem poMefu 1-25%, tako da 
dobijo po 30 letih polno, pokojninsko osnovo za pokoj
nino. Začeto polletje se računa za polno. 

Člen 101. ; 

Od časa, prebitega v orožniški službi v kraju, kjer 
so življenske razmere posebno težke, se šteje za pokoj
nino vsakih 8 mesecev kot polno leto. 

Kateri so ti kraji, določi predsednik ministrskega 
sveta na predlog ministra za notranje posle. Leta, pre
bita v Južni Srbiji, ве štejejo dvakratno za pokojnino, in 
sicer od 1. septembra 1923. do 1. septembra 1980. 

Vojna leta se štejejo orožnikom dvakratno za pokoj
nino, in to brez ozira na trajanje vojne v dotičnem letu. 

Podčastniki, kaplarji in,orožniki tudi ob prevedbi 
v civilno službo ne izgube pridobljene pravice do po
kojnine. 

Člen 102 
Ce se podčastnik, kaplar, stalni ali začasni orožnik 

ob opravljanju službe brez-lastne krivde tako poškoduje 
ali tako zboli na bolezni, ki je nastopila kot posledica 
opravljanja službe, da postane nesposoben za nadaljnjo 
službo, se mu prizna za pokojnino čas, ki ga je do takrat 
prebil v službi, in še 10 let več: Ako pa postane zaradi 
zadubljene poškodbe popolnoma nesposoben za kakršno
koli pridobitno delo vobče, se mu prizna za pokojnino 
vsa njegova osnovna in položajna plača, doklada na 
aktivno službo in redna stanarina, ki jo je do tedaj 
užival. 

Tako obolenje ali poškodbo je treba takoj dokumen
tarno, ugotoviti in hraniti dokumente pri listinah dotič
nih orožnikov. 

Taka pokojnina ne sme biti v : nobenem primeru 
večja od njegove polne pokojnine (člen 100). 

Člen 103. 
Orožniki, upokojeni po točkah 1. in 2. člena 98. in 

po členu 102. tega zakona, se lahko vrnejo v aktivno 
službo, ako strokovna vojaška komisija ugotovi, da BO 
ozdraveli in postali zopet sposobni za sjužbo. " 

Odlok o njihovem povratku y aktivno službo izda 
komandant orožništva. 

Pozivu se morajo odzvati. : ' 
Orožniki, upokojeni po členu 97. in točkah 3., 4. in : 

6. člena 98. tega zakona, se ne morejo več povrniti v-.; 
aktivno službo. 

Člen 104. 
Podčastniku, kaplarju in orožniku, ki ppstane razen . 

primerov.iz člena 102. brez lastne .krivde telesno ali 
duševno nesposoben za službo, a ni pridobil pravice do,; 
pokojnine, niti mu ni določena pokojnina po členu 102. , 
tega zakona, ima pa več.'ko.3 leta službe, se izda kot 
podpora enkrat za vselej letni znesek njégpvë r plače 
(osnovne ih položajne), redne stanarine in doklade na , 
aktivno službo pri orožništvu obenem z draginjsko in 
rodbinsko doklado. • 

Člen 105. • >'•-' o 
Nesposobnost ali sposobnost orožnika za smžbo se 

ugotavlja- samo s pregledom superrevizijske komisije-
one armadne oblasti, na katere ozemlju je štab oroŽni-
škega polka, pri katerem je dotični orožnik v službi. 

; •••'• Č l e n 1 0 6 . ' ' '•• >••••' - i - ' / - A ' . , - ! 

Osebni in rodbinski prejemki;tečejo, s,prvim dnem., 
meseca, ki sledi onemu, v katerem je nastopil primer, 
tadi katerega se odreja pokojnina. 

'•• ' .'• Č l e n 1 0 7 •: '• J . - " . - . - . . ! 

Podčastniki, kaplarji in sialni orožniki izgube' p'ra'r , 
Vico do pokojnine:/ ,, 

1. če jih sodišče obsodi na najmanj 6 mesecev stro-r 
jgega zapora ali najmanj 1 leto zapora, pri nečastnih 
dejanjih pa brez ozira na višino kazni; 
j 2. če izgube čin; i 

. 8. če samovoljno zapuste službo; ". 
" 4. Če se upokojeni orožnik ne odzove pozivu na slu

žbo po čienu 103. tega zakona; 
' .6..če se oženijo v dobi aktivne službe brez potreb-' 
nega dovoljenja; ,,,.,' 

6. če se na lastno prošnjo odpustijo iz aktivne ehi-
jžbe; in . • , 

7. če umrejo. ' , ; -A. •<••••.,. 

i . .'•.-...-. Člen 108. /; : 

1 - - Glede osebne in rodbinske ' drag&jskë dokladé ' ve
ljajo za upokojence ih upokojenke, predpisi, IM obstoje J 
ftudi za ostale civilne državne• uslužbence. 

. : !•:•'. •• : i . ' ! • : : ( • • ,\ J ï . a . v •.•••. ;• 

: Člen 109. 
Pravico do rodbinske pokojnike pridobivajo orožniki 

Jza člane svoje rodbine po predpisih zakona o civilnih 
uradnikih in ostalih državnih uslužbencih. •., • „,, , 
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' Prav takö izgubljajo po predpisih omenjenega zako
na pravico do pokojnine njihove družine. 

Člen 110. 
',t Zla pogreb podčastnika, kaplarja, stalnega, poizkus-

nega in začasnega orožnika, najsi bo aktiven ali upo
kojen, se izdajo onemu, ki je pogreb izvršil, pokojnikovi 
enomesečni prejemki. 

Poleg tega se izdajo ženi ali otrokom kot podpora, 
ako nimajo drugih dohodkov, dvomesečni redni prejem
ki. Ta podpora se izdaje ha odlok ministra za: notranje 
p o s l e . • • :, , . ; • • . • . ' . ' • 

Člen l i t 

Podčastnike, kaplar je in orožnike upokojuje mini
ster za notranje posle. V odloku o upokojitvi odloča 
tudi o pokojninskih prejemkih orožnikov, odnosno njiho
vih' rodbin. "•' 

To svojo pravico sme minister za notranje posle pre
nesti na komandanta orožništva. 

. Odloki o pokojnini se izroče priaadetim strankam, 
in sicer za državo ministru za finance, potem ko se 
predhodno doseže soglasna odločba glavne kontrole. 

Zoper sklep o višini pokojnine imajo nezadovoljne 
stranke pravico do pritožbe na državni svet v roku 30 
dni od dne prejema sklepa. 

.•'.'' : V . •" ••"•. . • C l e n 1 1 2 -

Za vse ' ostalo, kar bi se utegnilo nanašati na osebne 
in rodbinske pokojnine orožnikov, veljajo, kolikor ni v 
tem zakonu predvideno, predpisi zakona o civilnih urad
nikih in ostalih državnih uslužbencih. 

. : • . ' • ' Clen 113. 
Za podpiranje orožnikov v primerih bolezni in ne

zgod se osnuje »orožniški podporni sklade,.čigar pravila 
predpiše'minister za notranje posle na predlog koman
danta oro'žništva. 

.'.'':. Prehodne odredbe. 

Clen 114. 
Orožnikom, ki so na lastno prošnjo izstopili iz orož

ništva in niso' zunaj njega prebili več kot eno leto ter 
se vnovič sprejmejo k orožništvu, se všteječas, ki so ga 
prej prebili pri orožništvu, za višjo stopnjo osnovne 
plače, čin in pokojnino. 

;.To velja samo do konca leta 1930. 

Clen 116. 
Začasni orožniki, ki so sedaj v službi pri orožništvu 

in so prebili v tej svoji lastnosti najmanĵ  tri leta v službi 
pri orožništvu, se smejo prevesti za stalne orožnike do 
konca leta 1930., če jih v to priporočijo starešine. 

V tem primeru se šteje po odbitku 18 mesečnega 
kadrskega roka, Če ga niso že prej odslužili, čas, ki so ga 
prebili kot začasni orožniki, za stopnjo osnovne plače in 
pokojnino, kakor bi bil prebit v poizkusni službi. 

Odlok o prevedbi teh začasnih orožnikov za stalne 
Izdaje komandant orožništva. 

Clen 116; 
Za civilne osebe v službi pri orožništvu veljajo Isti 

zakonski predpisi, ki veljajo tudi za civilne osebe v 
službi pri vojski. 

Clen 117. 

Vojaški uradniki v službi pri orožništvu, ki so bili, 
prej upravni častniki ekonomske stroke in so uživali 
doklado na službo pri orožništvu po členu 68. tega za
kona, ohranijo pravice do prejemanja iste doklade tudi 
po dnevu njihove prevedbe za vojaške uradnike. 

^len 118. 

Pogoji poveljevanja iz člena 53. tega zakona se de 
31. decembra 1931. ne nanašajo na oné častnike, ki so 
do sedaj po potrebi službe prideljeni štabom, ako izpol
njujejo ostale posebne pogoje istega Člena. • -

Ta člen ne velja za one častnike, ki so prideljeni 
štabom zaradi ocene, da niso sposobni za poveljevanje. 

Clén 119. 
Za izvedbo tega zakona sta pristojna minister za 

notranje posle in minister za vojsko in mornarico. Ona 
sta pooblaščena, izdati v pravilnikih natančnejše določbe 
o izvajanju predpisov tega zakona. 

Clèn 120 ' 

Ta zakon stopi v.veljavo z dnem, ko ga podpiše 
kralj, obvezno moč pa dobi, ko se objavi v »Službenih 
novinahe S tem dnem izgube veljavo zakon o orožništvu ( 
in zakon o orožniškem pokojninskem skladu z dne 
1. aprila 1922: ter UTedba o izpcemembah in dopolnit
vah zakona o orožništvu in zakona o orožniškem pokoj
ninskem skladu z dne 22. marca 1929. kakor tudi vse 
določbe ostalih zakonov in uredb, ki se nanašajo na 
predmete, urejene s tem zakonom. .. 

Našemu ministru za notranje posle in. Našemu .mi
nistru za vojsko in mornarico priporočamo, da ta zakon 
objavita; vsem ministrom pa, da skrbe za'njegovo iz
vedbo; oblastvom zapovedujemo, da se po njem ravnajo, 
vsem in vsakomur pa, da se mu pokoravajo; .-

N i š k a B a n j a , dne 27. septembra 1980. i 
Aleksander e. r. 

Minister zà vojsko 
in mornarico, 

častni odjutant 
Nj. Vel. kralja, 

armijski general 
Štet. S. Hadiié s r. 

.,, ...... „Videl ; •• 
in, pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
; Dr. M. Srekié s. r. 

; Predsednik' ! ' 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 

; častni adjutant <••'"• 
Njegovega' Veličanstva 

kralja, < 
'divizijski general 

Dr. M. Srškte š. f. 

« M M 
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sea 

Aleksander L, 
po mflosfi božp m Tolji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega mini
stra za zunanje posle in Našega ministra pravde ter po 
zaslišanju Našega predsednika ministrskega sveta 

Zakon 
o deklaraciji ministra za zunanje posle kra
ljevine Jugoslavije, formulirani dne 16. ma
ja 1930. v ženevi ob podpisu fakultativne 
odredbe, predvidene v protokolu o podpisu 
statuta stalnega mednarodnega sodišča, 

ki se glasi: 

8 1. 
Odobrava se In moč zakona dobiva deklaracija mi

nistra za zunanje posle kraljevine Jugoslavije, formu
lirana dne 16. maja 1930. v Ženevi ob podpisu fakul
tativne odredbe, predvidene v protokolu o podpisu sta
tuta stalnega mednarodnega sodišča, ki se glasi v (iz
virniku in) prevodu: 

Deklaracija 
ministra za zunanje posle kraljevine Jugo
slavije, formulirana dne 16. maja 1930. v 
ženevi ob podpisu fakultativne odredbe, 
predvidene v protokolu o podpisu statuta 
stalnega mednarodnega sodišča (ženeva, dne 
16. decembra 1920.). 

V imenu kraljevine Jugoslavije in s pridržkom rati
fikacije izjavljam, da priznavam tudi brez posebne kon
vencije z vsakim drugim članom Društva narodov ali 
države, katere vlada je priznana od kraljevine Jugosla
vije, in ki sprejema isto obveznost, to je ob pogoju vza
jemnosti, za polnopravno obvezno jurisdikcijo stalnega 
mednarodnega sodišča v skladu s čl. 36. njegovega statu
ta* za dobo petih let, ki se štejejo od deponiranja ratifi-
kacijskih listin, v vseh spornih vprašanjih, ki bi se 
utegnila pojaviti po ratifikaciji te deklaracije, izvzemši 
ona sporna vprašanja, ki se nanašajo na vprašanja, spa
dajoča po mednarodnem pravu izključno pod jurisdik
cijo kraljevine Jugoslavije, in izvzemši one primere, v 
katerih so se ali bi se sporne stranke dogovorile, da 
si izberejo drug način miroljubne poravnave. 

• Opomba: Člen 36. statuta stalnega tnednarodnega 
sodišča v (izvirniku in) prevodu se glasi: 

• Člen 361 

Pristojnost sodišča se razteza na vse zadeve, ki mu 
ЈШ predložijo stranke, kakor tudi na vse primere, ki so 

posebej predvideni v pogodbah, in konvencijah, ki so v 
veljavi. 

Člani društva in države, omenjene v prilogi pakta, 
lahko izjavijo, bodisi ob podpisu ali ratifikaciji proto
kola, kateremu je priključen ta akt, bodisi naknadno, 
da priznavajo že sedaj tudi brez posebne konvencije z 
vsakim drugim članom ali državo, ki sprejemajo isto ob
veznost, za polnopravno obvezno jurisdikcijo sodišča v 
vseh ali nekaterih spornih vprašanjih pravnega značaja, 
ki imajo za predmet: 

a) tolmačenje kakšne pogodbe; 
b) vsako točko iz mednarodnega prave; 
c) stvarnost vsakega dejstva, ki bi pomenila, če bi 

bilo ugotovljeno, kršitev kakšnega mednarodnega „an-
gažmaja. 

Zgoraj omenjena deklaracija se lahko poda prosto 
in enostavno ali ob pogoju vzajemnosti od nekaterih ali' 
izvestnih članov ali držav ali za določeno časovno raz
dobje. 

Ce se ugovarja- pristojnosti sodišča, odloči sodišče. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga podpiše kralj, ob

vezno moč pa dobi, ko se izvrši deponiranje ratifikacij-
skih listin navedene deklaracije pri tajništvu Društva 
narodov v Ženevi in razglasi v >Službenih novinah«. 

Našemu ministru pravde priporočamo, da ta zakon 
razglasi, Našemu ministru za zunanje posle, da skrbi za 
njegovo izvedbo, oblastvom zapovedujemo, da se po njem 
ravnajo, vsem in vsakomur pa, da se mu pokorijo. 

B e o g r a d , dne 30. oktobra 1930. 

Aleksander s. t. 

• Videl 
in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečate, 

minister pravde: 
Dr. M. Srškić s. r. 

(M. P.) 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje poele, 

častni adjutant 
Nj. Vel. kralja, 

divizijski general 
Peter Živkovie s. r. 

Minister 
za zunanje posle: 

Dr. V. Marinkovic" s. r. 
Minister pravde: 

Dr. M. Srškie s. r. 

O p o m b a : Ratifikacijaske listine so bile deponi 
rane v Ženevi dne 24. novembra 1930. 

Pov. št. 23.644. . . . : • 

Iz pisarne ministrstva sa zunanje posle. 
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Uredbe osrednje vlade. 
269. 

Razpis. 
Uveljavljenje dopolnilnega protokola s 

Poljsko. 

V >SluŽbenih novinah«, št 249/LXXXVII/533, z dne 
30. oktobra 1930.* je bil objavljen in je stopil istega dne 
v veljavo dopolnilni protokol s Poljsko, ki je sicer se
stavni del trgovinske konvencije med Jugoslavijo in 
Poljsko, objavljene v >Službenih novinahc št. 162/XXXIII. 
z dne 18. julija 1924. 

Ker je po besedilu člena 4. tega dopolnilnega pro
tokola znižana minimalna uvozna postavka carine za 
parafin iz št. 183., točke 1. uvozne tarife od 30 na 15 
zlatih dinarjev od 100 kg, dajem na podstavi čl, 23. za
konskega predloga o obči carinski tarifi naslednje 

pojasnilo: 
1. Počenši z dnem 30. oktobra 1930. se pobira, in 

sicer v duhu načela največjih ugodnosti, ki se izvaja v 
vseh naših trgovinskih pogodbah in konvencijah, 15 zla
tih dinarjev od 100 kg na ves prečiščeni parafin iz 
št. 183., točke 1. uvozne tarife, ki se uvaža iz držav po
godbenic. 

2. Na prečiščen parafin iz držav-pogodbenic, ki je 
dne 80. oktobra 1980. shranjen v zasebnih carinskih skla
diščih in to tudi v primerih, ko so deklaracije že vpla
čane, blago pa niti deloma ni dvignjeno, naj se uporabi 
v duhu odstavka 2., čl. 24. zakonskega predloga o obči 
carinski tarifi kot ugodnejša carina 15 zlatih dinarjev 
od 100 kg; in 

3. na. prečiščen parafin iz držav-pogodbenic, ki je 
dne 30. oktobra 1930. shranjen v zasebnih carinskih skla
diščih, se uporabi v zmislu predzadnjega odstavka čl. 24. 
zakonskega predloga o obči carinski tarifi carina 15 zla
tih dinarjev od 100 kg, če se parafin ocarini in dvigne iz 
skladišča v roku 15 dni po 30. oktobru 1930.; če pa зе 
parafin ne ocarini in ne dvigne iz zasebnega skladišča y 
roku 15 dni po 30. oktobru 1930., se uporabi minimalna 
carina 30 zlatih dinarjev od 100 kg, toda vedno s pogo
jem, da prihaja prečiščeni parafin iz države-pogodbenice. 

Y Beogradu, dne 30. oktobra 1930., št. 40029/IV. 

Minister za finance: 
dr. St. šverljuga s. r. 

Banove uredbe. 

370. 

Na podüagi čl. 6. zakona o nazivu in razdelitvi kra
ljevine na upravna območja z dne 30. oktobra 1929, Ur. 1. 
i t 899Д00 iz 1. 1909. in točke 2. člf 27. zakona o banski 

* Glej >Službeni listi z dne 29. nov. 1830.,, št 259/41. 

upravi z dne 7. septembra 1929, Ur. L Dravske banovine 
št. 1/1 iz L 1929.7 predpisujem za opravljanje blagajniških 
poslov v občinah Dravske banovine naslednje odredbe: 

Razglas 
o opravljanju občinskih blagajniških poslov 

y občinah Dravske banovine. 

Člen L 

Blagajnik. 

Občinske blagajniške posle opravlja občinaM Magafr 
nik..V nobenem primeru ne sme teh jposlov opravljati 
župan sam. 

Člen 2. 

Dolžnost občinskega blagajnika je skrbeti, da 9» : ob
činska blagajna, občinske blagajniške knjige in dokaailne 
listine v redu, da se pravočasno izterjujejo občinska do
hodki in davščine in da so pravočasno izplačujejo zapadle 
terjatve. 

Člen 3. 

Občinska blagajna 
Občinski denar kakor tudi vsi občinski vrednostni 

papirji se morajo hraniti v občinski železni 'blagajni. 
Večji denarni zneski, ki presegajo pri večjih občinah 
Din 10.O00-—, pri manjših Din oOČO"—, se ne smejo pu
stiti neplodno ležati v občinski blagajni, ampak se mo
rajo pupilarno varno naložiti. 

Zasebni denar in druge zasebne vrednosti se v ob»-
čLnski blagajni ne smejo hraniti. 

Člen 4. 

Blagajnični dnevnik. '" 

V vsaki občini mora voditi občinski blagajnik bla-
gajnična dnevnika občinskega in ubožnega zaklada. 

Kot blagajnični dnevnik se uporablja vezana knjiga; 
strani morajo biti numerirane; vsaka stran ima sledečih 
pet raz,predelkov: datum, tekoča številka, naslov ali pred
met, znesek dohodka, odnosno izdatka. Dohodki se vknji-
žujejo na levi, izdatki pa na desni strani. 

Vpisovanje se vrši s črnilom. Vsako radiranje je 
strogo prepovedano. Če se kljub pazljivosti primeri kak
šna pomota, naj se napačno vknjiženi znesek s tanko vo
doravno črto prečrta, pravilni znesek pa naj se vpiše nad 
prečrtano vsoto. 

Člen 5. 

V blagajnični dnevnik se mora takoj ob vplačilu od
nosno izplačilu vknjižiti vsak prejemek odnosno izdatek. 
Blagajnični dnevnik mora vedno izkazovati natančno sta
nje občinske denarne imovine. Kot prva postavka še vpi
še vsako. leto v blagajnični dnevnik prebitek odnosno 
primanjkljaj prejšnjega leta, za tem se vknjižujejo pre
jemki in izdatki po časovnem redu. Vsako naknadno 
vknjiževanje je nedopustno. 

Vsak vpis je oznamenovati s tekočo številko in na
tančnim datumom prejema, odnosno izplačila. Iz vpisa 
v razpredelku »predmek mora biti točno razvidna oseba, 
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Id je denar vplačala, odnosno prejela kakor tuđi navedba, 
zakaj je bil denar prejet, odnosno izplačan. 

Pri redno ponavljajočih se plačilih se mora vedno 
označiti tudi doba, za katero je bil znesek prejet, odnosno 
izplačan. 

Člen 6. 

Taksni dnevnik: 

Vsaka občina, ki pobira z odobrenjem nadzorne obla
sti občinske takse, mora voditi taksni dnevnik. Vsaka 
stran tëgadhévnïka mora imeti sledeče razpredelke: Te
koča številka, datum, ime plačnika, vrsta takse in vpla
čani znesek. V ta dnevnik se morajo,sproti vknjiževati 
vsi na taksah prejeti dohodki. Ob koncu vsakega meseca 
se prejete takse seštejejo in skupni iznos se prenese v 
občinski, odnosno ubožni. blagajnični dnevnik. Občinske 
takse od izdanih živinskih potnih listov se vpisujejo v 
seznam izdanih živinskih potnih listov, od tu se koncem 
vsakega meseca prenese v taksni dnevnik le skupni iznos 
to takse. 

Člen 7. 

Pomožni blagajnični dnevnik. 

Za obcinskVjwdjietja in že posebne posle, ki zahte
vajo vedno Tôèen pregled dohodkov in izdatkov, se mo
rajo voditi pomožni blagajnični dnevniki. Taki posli so 
zlasti: • , 

a) vsako večje gradbeno delo pri občinskih poslop
jih, cestah in drugih občinskih napravah; 

b) dela, ki jih dela občina s podporo drŽave ali 
banovine, odnosno s prispevki ene ali več vasi ali pod-
občin; 

c) vsa dela in posli, ki jih vrši občina na tuj račun; 
č) dvigi in vloge na tekočem računu; 
d) nakup in prodaja uradnih tiskovin. 
Iz teh pomožnih blagajničnih dnevnikov se prenašajo 

T blagajnični dnevnik le skupni' zneski. Pomožni blagaj
nični dnevnik s prilogami se hrani kot računska priloga 
za dotični vpis v občinskem blagajničnem dnevniku. 
'•'• Tak pomožen blagajnični dnevnik se mora voditi tudi 

za razdelitev vsake; podpore. Poraba podpore mora biti' 
točno razvidna, prejemniki 'podpore morajo potrditi pre
jem z lastnoročnim podpisom. 

'-t'A.'.'.'. '..'."'• • u : ^ e n & '.-.':• 

" " * ' " " Dokazilné- listine. 

Vsi vpisi dohodkov in.izdatkov v blagajničnem dnev
niku morajo biti opremljeni z dokazilnimi listinami, ki 
izpričujejo, da je vpis pravilen.'Te listine morajo biti 
pisane s Črnilom ali в strojem in morajo biti zaznamovane 
• številko, katero ima pripadajoči vpis v blagajničnem 
dnevniku. Ako velja ena priloga za več postavk, jo je 
priložiti prvi postavki, obenem pa na prilogi označiti, za 
katere poznejše postavke še velja. Istotako je v teh pri
merih, pri poznejših postavkah blagajničnega dnevnika 
navesti številko dnevnika, kateri je blagajniška priloga 
priložena. 

Računske priloge je hraniti urejene po tekočih šte
vilkah za vsako leto posebej. 

Člen 9. 

Dokazila o prejemkih 

Za dokaziilne listine občinskih prejemkov veljajo: 
1. Za dohodke občinskih doklad in trošarin, ki jih 

nakazujejo občinam davnče uprave in kraljevska banska 
uprava, kakor tudi za globe, katere nakazujejo občinam 
sreska. načelstva in okrajna sodišča: ddrezki poštnih na
kaznic, pri poslednjih tudi zadevni dopis sreskega. načel-

, nika, odnosno sodišča. Zaradi malega formata se ti od« 
rezki lahko izgube; zato naj se nalepijo na У\ pole pi
sarniškega pairja,- kamor se mora pripisati tudi djatum 
prejema in naslov, na podlagi katerega je,bil znesek 
nakazan, n. pr. občinska doklada k direktnim davkom 
za čas . . . . . . ali občinska trošarina za mesec . . . . . 1930. 

2. Za dohodke občinskih trošarin, katere pobirajo 
občine v lastni režiji: plačilni list, na katerem potrdi 
plačnik resničnost plačane vsote z lastnoročnim podpi
som. Priložen mora biti tudi mesečni seznam'zatroša-
rinjenih predmetov, katerega napravi županstvo pri pii-! 

stojnem oddelku finančne kontrole za vsakega tqcilcä. V 
občinah, kjer je več točilcev, naj se napravi za vsak 
mesec skupen seznam vseh točilcev s sledečimi razpre-
delki: tekoča številka, naslov tooilca, količina zatroša-
rinjenih predmetov, pripadajoča občinska trpšarina in 
končno razpredelek, kjer vsak točilec z lastnoročnliri 
podpisom potrdi plačilo nanj odpadajočega zneska, ' ./ 

8. Za posojila: odlok nadzorne oblasti, s katerim je 
bilo posojilo dovoljeno in potrdilo denarnega zavoda, ki 
je posojilo izplačal. ]•',"',', 

4. Za poslovanje na tekočem računu: vsakokratni 
izpisek iz tekočega računa. ' , 

5. Za občini nakazane podpore: odlok oblastva, ki 
je podporo dovolilo, in odrezek poštne' nakaznice, ki naj 
se prilepi na odlok. :- :v •<'• ' > 

6. Za dvige iz hranilnih knjižic: dotična hranilna 
knjižica, odnosno izpisek ali izplačilni list denarnega 
zavoda. • 

7. Za ves ostali denar, ki pride po pošti: odrézëk 
poštne položnice, pri katerem mora blagajnik pripisati, 
zakaj je bil denar namenjen. ' " 

8. Za vse druge prejemke: piaciini list, ki' mora WÌ 
lastnoročno podpisan od plačnika. ' 

...-.' Člen 10. .:... • 

Dokazila o izdatkih 

Za dokazila o, izdatkih iz občinske blagajne veljajo 
računi, fakture, pobotnice in druge listine, katere sestav
ljajo praviloma stranke, ki prejmejo denar. 

Iz teh izkazil mora biti.jazyidn*. sledeče: 
a) znesek izplačila naveden tudi z besedami, 
b) dobava aH delo, sklep ali. pogodba,( na podlagi 

katere se znesek izplača,.- *• w••• • '~.?i.yivlk 
c) datum in kraj izplačila, 
č) lastnoročni podpis prejemnika s točnim naslovom 

in z dostavkom, da je označeni znesek resnično prejel. 
Za plačila po poštnem uradu nadomešča lastnoročni 

podpis stranke prejemnica poštnega urada, ki naj,se pri* 
lepi na plačani račun. : ; „.y , * 1 

Vsa dokazila o prejemkih morajo biti pisana s orni» 
lom alf strojem, ü > * 
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Pri'-fcadafflrih za uradne pote se mora označiti cilj 
potovanja in čas odsotnosti. Če» se je izvršil uradni pot 
na poziv oblastva, &e mota priložiti računu oblastveni 
O d l o k . - " - .j " . ' • : ' ! . ; • . :•. - i - - : : - . . . 1 . . . . . - . . _ . . • . 

Za plače občinskim uslužbencem naj se napravi sku-
pen^mesečni izkaz, na katerem potrdijo uslužbenci pre
jete zneske. 

Istotakb naj se napravi skupen mesečni izkaz za 
izplačila ubožnih podpor s sledečimi razpredelki: Tekoča 
številka, datum izplačila, naslov prejemnika, podpore,; da^ 
tum odborove seje, v kateri mu je bila podpora dovoljena, 
višina mesečne, ppdppre io končno razpredelek, v kate
rem potrdi stranka resnični, prejem vpisanega zneska. 

e i e n u . '•;;'.•'••'..•'•.••• 

. . Ako je prejemnik denarja nepismen, se inora izvršiti 
izplačilo pred dvema pričama, ki z lastnoročnim podpi
som potrdita resničnost izplačila, prejemnik denarja se 
pa ppdkriža. Enako morata. potrditi izplačilo dve priči, 
če računopolagač_ ne prejme denarja osebno, ampak po_ 
pooblaščencu. " . ,.\ 

Člen 12. 

Občinski blagajnik sme vršiti plačila iz občinske bla
gajne le po predhodnem po županu lastnoročno podpisa
nem nakazilu. Preden znesek izplača, se mora prepričati 
o nastopnem: 

1. da je računska. Èrìloga sestavljena po določilih Čl. 
11., tega razglasi, 

2. da je računska priloga številčno pravilna, 
3. da je pravilno kolkovana, 
4. da je zakonita in proračunska možnost za izplači

lo, kar potrdi župan obenem z nakazifom, 
б. ako se z dobavo izpopolni občinski inventar, da 

Je nabavljeni predmet zabeležen v inventarnem zapisniku. 

Člen i a 

Vse občinsko gospodarstvo se mora vršiti natančno 
po odobrenem proračunu dotičnega leta. 

Ob vsakem nakazilu mora župan ugotoviti, če se sme 
znesek nakazati kot postavno dopusten, zlasti če ima za 
Izdatek kritje v odobrenem~oGSmsîem proraišunu, če je 
cena primerna in če nabavljeni predmet in opravljeno 
delo odgovarjata pogođBi 

.' Člen 14. 

Občinski odbor inora najmanj dvakrat na letò kon
trolirati poslovanje županovo in blagajnikovo ' in izvršiti 
nenapl)vedâlrô sjwnjradjo Občinske blagajne. 0b tej pri-
HkTsè" morajo "zaključiti oba Magajnična dnevnika in vsi 
pomožni blagajnični dnevniki in taksni dnevnik. 0 skon-
traciji se mora "napraviti poseben zapisnik, katerega mo
rajo podpisati, dva pregledovaìca računov, župan in bla-
gkjpik. PregledwàTc^jâ^may določi oJocjnsjdlodibor"^ 
jnéd članov Občanskega odbora. 

Datum in uspeh skontracije se mora zabeležiti tudi 
v vseh blagajničnih dnevnikih s sledečo klavzulo: Za
ključeno, ob priliki skontracije občinske blagajne dne 
• -.'нл.хл ' i n ugpto^jeoo a д г ^ ј ^ о т — ipri^njk'Jaajpm 
Diu ,'i i t . ... • i, . ... 

веа M. 

Inventarni xapienflc 

'" Veè nepremično in premično premoženje obèaìe, fca-
kor pisarniška oprema, zakoniki, poslovne knjige, orodje 
in drugo, mora biti vpisano v občinskem inventarnem 
iSPJsn&u. V inventarnem aapisnßrü se' ШмПфШ1а-

t beležiti vsaka' izpremenrba v občinski imovini. Vodi in 
j izpopolnjuje g r župan. Občinski odbor mora pregtedaü 
'. inventami, zapisnik.vsaj enkrat na. leto, 

Člen 16. ' . . - . ' 

. ' Ta razglas stopi v veljavo in dobi obvezno mo6 i 
dnem, ko ee razglasi v >Slu2benem lieta kraljevske ban
ske uprave Dravske banovine« v Ljubljani 

..Zupani, kateri še Opravljajo občinske blagajniške po
sle, jih} morajo izroči« novo določenim obänakim blagaji 
nikom najkasneje do 1. januarja 193L 

Ćlen 17. ....>>:. 

Občine čabarekega sreza: Čabar, aerdvo, РЗебсе in 
Prezid morajo uporabljati gornje odredbe skladno z od
nosnima zakonskimi',odred'bami,< kiMveđfcjo' na njihovem 
področju, avtonomna mesta Ljubljana, Maribor, Celie m 
Ptuj pa; v КЉкоГ so zdHzTjivi •z o b s t o j a posebnim 
ustrojem njihove blagajniške službe. ! : 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
v- . dne 4. decembra 1Ö30. IL No. 30679. 

Vršilec dolžnosti banas : 
' Dr. Pirmajers. ц. 

271. 

Razglas« 

V smislu §, 37. zakona o zdravstveni zaSčiti učencev 
z dne 30. avgusta. 1930., >Službeni lisfc 197/34 od 30. ok
tobra 1930., postavljam za člana Danskega odbora ionda 
za zaščito učencev:, 

1.- dr. Lončarja Dra^otina, načelnika oddelka za pre> 
sveto, kot zastopnika tega oddelka; 

2. dr. Pirca Ivana, direktorja higienskega zavoda v 
Ljubljani, kot zastopnika higienskega zavoda v Ljubljani; 

3. dr. Jurečka Ivana, zdravstvenega inšpektorja kra
ljevske banske uprave v Ljublja'ni, kot zastopnika od
delka za socialno politiko in narodno zdravje^ r 

* 4. ÌWazija Josipa; vršilca dolžnosti direktorja I. držav
ne realne gimnazije, kot zastopnika srednjih šol. 

L j u b l j a n a , dne 29. novembra 1930. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine. 
VL No. 20846/2. 

Vršilec dolžnosti bana: * 
dr. Pirkmajér'8. r: "/i: 
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272. 

Odločbe državnega sveta.* 
Narobči: seji-državnega sveta, ki se je vršila dne 

27.. oktobra 19304-'so .bile sprejete;pod št. 37.152 nasled-. 
nje odločbe: 

I. 
>Častuiki,~ popolni in težkr invalidi, ki •" uživajo po

kojnino po zakonu o ustrojstvu vojske in mornarice iz 
leta 1929., a so bili upokojeni, preden je stopil v veljavo 
invalidski-zakon z dne 21. novembra 1925., se prevedejo 
po prvem odstavku člena 108. omenjenega invalidskega 
zakona na pokojnino nastopnega višjega čina po ome
njenem zakonu o ustrojstvu vojske in mornarice iz leta 
1923. Odstavek I. in II. člena 108. pravilnika za izvedbo 

• >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
10.-decembra 1930., št. 284/XCVII/605. 

invalidskega zakona, izdan na podstavi pooblastila v ČL 
116. omenjenega invalidskega zakona, da odredi samo 
izvedbo istega zakona, nima pravne veljave, kolikor na
sprotuje omenjenemu predpisu invalidskega zakona.« 

II. in III. 

(Izpadeta kot brezpredmetni.) 

IV. 

>Organom finančne kontrole se šteje čas, ki so ga 
prebili v vojni, za pokojnino prav tako kakor ostalim. 
bojevnikom. Zato nimajo pravice do ugodnosti iz čl. 72. 
zakona o organizaciji finančne kontrole glede časa, pre
bitega v vojni, ker niso mogli, ko so bili na službi v 
vojnij vršiti obenem službe organa finančne kontrole.« 

St. 38.901. Iz pisarne državnega sveta v Beogradu, 
dne 26. novembra 1930. 

Izdaja kraljevska banska uprava Drav-kc banovine: njen predstavnik in odgovoren urednik: Pehat Robert v Ljubljani. 
Tiska in zalaga: ïiekarna >Merkur< v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Mihâlek v Ljubljani. . . . . . . . 

V 
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K R A L J E V I N A J U G O S LAVI JA 

SLU Z B. ENI L IS T 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

44. kos. V LJUBLJANI, dne 20. decembra 1930> Letnik I. 
V S E B I N à 

Razglas. kraljevske banske uprave Dravske banovine o seji 
ministrskega sveta dne 11. decembra 1930. 

273.; Zakon. o državnem sodišču, za. zaščito države.. 
274. Pravilnik za začasna~ skladižča. za petrolej. 
275. Razglas o imenovanju članov za državne strokovne izpite 

v resoru ministrstva za socialno politiko In narodno 
zdravje. >•••-• 

276. Uredba o službenem razmerju •• zdiavnikov združenih 
zdravstvenih občin v Dravski banovini. 

277. Prav:inik o pobiranju davščine na blagovni promet v 
mestni občini Maribor. 

Pov. S. No. 1016. 

Razglas. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine raz

glaša,; • •••.•• 
ч .Dne-IL decembra 1930 ob 5. uri popoldne se je 

"vrilla v dvoru seja ministrskega sveta, kateri je pred
sedoval Njegovo Veličanstvo Kralj. Seji so prisostvo
vali gospod predsednik ministrskega sveta in vsi gg. 
ministri raeen gospođa ministra, za zunanje posle, ki 
Je v inozemstvu. , ' 

Gg. ministri so podali svoja poročila iz potovanj. 
po državi. Ministrski svet je vzel v pretres vsa vpra
šanja, iznesena v teh poročilih, in je glede najvaž
nejših sprejel naslednje sklepe in izdal poedinim re
sornim ministrstvom sledeča navodila: 

Gospod minister financ naj z ozirom na gospo
darske prüike, ki danes vladajo, 

1. donese zakon o znižan ju Osnovne davčne stop
nje za zemljarino od 12 na 10 odstotkov za leto 1931, 
a. veljavo "o"d T. januarja 1931; 

2» zniža državno ^šju-hto jna^vino z a 50 odstot
kov, to je na Б0 par pri ШгцГ Pokritje naj najde v 
povišanju trošarine na pivo in špirit; 

3. Odredi, da se v obrokih tekom 5 let plačujejo 
vsi davČhi zaostanki PO starih davčnih zakonih. Iz
plačani davčni zneski naj se vknjižijo na račun no
vih davkov. Za davčne zastanke naj se računa ob
restna mera 3 odstotkov, namesto dosedanjih 6 od
stotkov; 

4, Izdela novi monopolski_zakon in postopek o 
monopolskih prestopkih, na podlagi katerega se bo po 
nov}h načelih ugotovil prestopek, pri čemer se bo 
oziralo na ugovore, ki so bili dozdaj izraženi v .po
gledu monopolskih prestopkov in kazni. , 

' • ' • • - • • • : • • п >

 v 

Gg. minister financ in minister za kmetijstvo naj 
• sporazumu z ministrom za trgovino in industrijo 

1. ukineta izvozno carino na vojno, taka da bodo 
ukinjene vse izvozne carine na kmetijske ргД&еДке; 

2. ukineta, v kolikor še obstoja, uvozno carino 
na kmetijske stroje in pluge, za kar naj si zagotovit» 
potrebno kompenzacijo; /-

3. minister za kmetijstvo naj čimprej Izdela za
kon, s katerim se spremeni zakon o zemljiških za* 
jednicah, da se bo olajšala delitev zemljiških zajedale 
in da se bođo večje površine zemlje privedle k inSrafe 
zivnejšemu obdelovanju; 

4. podvzame potrebne ukrepe za zboljšanje, pje? 
menske Živine na ta način, da se plemenska živina 
prvenstveno izbira v državi sami, razen najnujnejših 
potreb za obnovo krvi. S;-,tem bo omogočena nabava 
dobre plemenske živine ^Ito^ve^emü številu krajev, 
pomagano pa bo tudi domačini Živinorejcem, ker afe. 
bo živina nabavljala dòma; " 

' 5. minister za kmetijstvo naj podvzame potrebne 
ukrepe za zboljšanje selekcijskih semen, da se bo 
povečala kvantiteta in popravila kvaliteta produk
cije, z ozirom na klimatične prilike poedinih krajev 
in z ozirom na znižanje cen poljedelskih proizvodov. 
V tem cilju bodo delovale zlasti poedine banovine S 
svojimi vzornimi posestvi; ' 

6. v svrho regeneracije vinogradov in sadovnjakov 
naj odredi, da banovinske drevesnice in tttnice po
večajo nasade sadik In znižajo njihove cene'; 

7. minister za kmetijstvo naj pri sestavljanju pri
hodnjega državnega proračuna poveča postavko za 
podpore kmetijskim zadrugam pri ustanavljanju; 

8. da se znižajo obrestne mere, pod katerimi daje 
Privilegirana agrarna banka posojila poljedelcem, in 
da se čim/bolj razvije zadružništvo v državi, bo dr
žava prepustila dohodke od dividend svojih akcij 
P AB za leto 1930 tej banki z naročilom, da ta iznos 
porabi za podporo zadružništvu in za znižanje ob-

' 9. v najkrajšem času naj minister za kmetijstvo 
dovrši in sprejme zakon o likvidaciji agrarnih od-
nošajev v severnih krajih, kakor tudi zakon o likvi
daciji agrarne reforme v južnih krajih, s čimer bi se • 
razen drugega rešilo tudi vprašanje odškodnine za 
odvzeto zemljo, kakor tudi vprašanje naknade haka; 
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10. Izplača naj zaostali hak v Bosni in Hercego
vini iz že odobrenih kreditov. 

Ш. 

Gospod minister za šume in rudnike naj 
1. po zbrani statistiki o gozdnih škodah Izdela 

čimprej zakon, po katerem bodo že izrečene razsodbe 
za letošnje in lansko leto ostale neizpremenjene, vse 
stare obsodbe pa znižane progresivno, tako da bodo 
odškodnine in kazni za prestopke pred 10 leti popol
noma črtane. Del kazni in odškodnin se bo mogel 
odslužiti z delom v gozdnih drevesnicah in v gozdovih 
samih. Isti postopek se bo izvedel tudi pri imovin
skih občinah; 

2. ministrstvu se odobri rešenje št. 3014-1930, s 
katerim so odobrene: akontacije v lesu domačim ža
gam. Zakon o zaščiti domače lesne industrije naj se 
čimprej izvede; • 

3; minister naj sprejme čimprej zakon o izvršitvi 
člena 112. zakona o gozdovih, ki se nanaša na Bosno 
In Hercegovino; 

4. ministru se poveča kredit za razmejitev gozdov 
v Južni Srbiji in v črni gori za 3 milijone dinarjev, 
taka dà. bo moči s potrebnim številom razsodišč kon
čati razmejitvena dela najkasneje v dveh letih; 

5. v svrho pogozdovanja goličav in krasa ter za 
obnovo rastlinstva naj minister ukrene potrebne 
mere, da se izvrši karkoli je mogoče, po prirodni poti 
in zlasti z uporabo mer, s katerimi se prepoveduje paša. 
Pripravi naj se k četrtemu delu zakona o gozdovih 
novelo o pogozdovanju na zasebno pobudo. V krajih, 
kjer je to,mogoče,.zlasti v Vardarski, Zetski in Pri
morski banovini, naj se zasebna iniciativa pritegne 
k delu na pogozdovanju in naj se po razmerah od
stopi do 10 ha zemlje kmečkim domačijam, ki bi v 
določenem roku to zemljo pogozdile; 

6. takse, predpisane za pašo v gozdovih blizu 
vasi, se znižajo za 50 odstotkov (na polovico), zadru
gar jem pa še za nadaljnih 50 odstotkov (na četrtino), 
da se tako da prebivalstvu pobuda za ustanavljanje 
pašniških zadrug; 

7. za ureditev hudournikov naj minister izvrši vse 
potrebno v prvi vrsti v krajih, k jer-so. ogrožena na
selja in nasadi Občinam, ki žele v lastni režiji in z 
lastnimi stroški zagraditi hudournike, naj dà za iz
delavo načrtom in nadzorovanje del brezplačno na 
razpolago državno strokovno osebje. 

IV. 

Gospod minister za gradbe naj: 
1. odredi banskim upravam, da se delo na cestah 

Izvrši čim bolje in čim pravilneje. V bodoče naj se 
Vrši popravilo cest v dobi, kadar je prebivalstvo naj-, 
manj zaposleno s poljskim delom. Delo pri kuluku 
naj se dodeli čim bližje kraju stanovanja, poljedel
cem pa naj se odkupnina za osebno delo zniža kar 
najbolj In tudi pod povprečno delavsko mezdo v do-
tičnem kraju; 

2. s spremembo zakona o nedržavnih cestah omo-
«oči nađomestovanje pri kuluku, ki naj bo: splošno 
-dopustno tudi osebam v starosti od 55 do 60 let, 
rodbinski člani pa' se lahko medsebojno zamenjajo že 
T starosti od 16 let dalje. Sprememba omenjenega 
sakona mora tudi vsebovati določbo, da oseb, ki se 

pošljejo v zamenjavo za odsluženje kuluka, ni treba 
zavarovati pri uradu za zavarovanje delavcev. 

Gospod minister za socialno politiko in narodno 
zdravje naj: 

1. uporabi vsa razpoložljiva sredstvav prvi vrsti 
za građbe vodovodov, vodnjakov, cistern itd. v krajih, 
kjer primanjkuje zdrave pitne vode. V téku prihod
njega leta se mora zgraditi najmanj 651 vodnjakov 
v vaseh, 100 vodovodov po vaseh, 160 cistern in ogra
diti 65 izvirkov; 

2. posveti vso' pozornost asanacìjì vasi in gradbl 
potrebnih bolnic. •'*•• '"'';• 

VI. 

Gospod minister za promet naj: , 
1. zniža In prilagodi železniške tarife in tarife 

rečne plovbe, da se na ta način olajša prevoz In 
znižajo cene življenskhn potrebščinam, zlasti živilom. 
Znižanje naj obsega' pri daljavi nad 400 km in naj
manjši koUčini 10 ton na žitarine 20 dp .45," za otrobe 
60, suhomesnato robo 23 odstotkov: Tudi za 'prevoz 
umetnih gnojil naj sé določijo posebne ugodnosti. S 
primernim voznim redom naj se izboljšajo zveze'olia
ne plovidbe, pri čemer naj še upoštevajo žel je/pre
bivalstva. Rečna plovidba naj zniža svojo tarifo- za 
izvoz cereali] za 25 odstotkov. Z nabavo motornih 
vozil naj se izboljšajo zveze v lokalnem železniškem 
prometu, da se na ta način ves promet prilagodi 
stvarnim potrebam domačega prebivalstva. »'-•.- • !" 

• Vn. • "•';, '.'"'.'):'"-; 

Gospod minister za trgovino in industrijo naj: 
1. takoj v začetku prihodnjega leta poskrbi za to, 

da se otvorita podružnici Državne obrtne'banke y 
Ljubljani in Sarajevu; 

2. razvija čim večjo in močnejšo državno inter
vencijo v cilju boljše organizacije izvoza ter preko 
Privilegirane izvozne družbe, ki bo svoj delokrog raz
širila tudi na izvoz vina; čim bolj podpira izvoz po
ljedelskih proizvodov. Temu cilju naj služijo tudi 
trgovinsko-politične mere v zmislu sklepov, sprejetih 
na konferencah agrarnih držav, kakor tudi že pri
pravljeni zakon o žitniii elevator jih (silosih), po ka
terem jih bo mogoče graditi. 

3. določi s pravilnikom v najširšem obsegu kli-
matične in turistične kraje, da bi se mogle povsod, 
kjer Je to potrebno, zasigurati davčne in carinske 
ugodnosti za zgradbo 1ц izpopolnitev hotelov in pen-
zijonov, brez ozira na število sob,, predvidenih v iz
danih novih zakonih o davčnih in carinskih poobla
stilih. ' • - • ' '••'• >'• ' 

; VIHL .•••• -P • 

Gospod minister za prosveto naj: •> 
1. z zakonom In" administrativnimi merami ! raz-... 

bremeni občine na ta- način, da zniža staharino za 
Ч*!*^?» w J° morajo plačevati občine, na 150~~đo 400 
Din od dosedanjih 200 do 500 Din mesečno; 

2. obvezna dobava kurjave za šole In šolske Upra
vitelje s strani občin naj se olajša na ta način, da 
morejo občine, ki nimajo svojih gozdov, dobiti po
trebni les po režijski ceni in Iz državnih gozdov, ali 
pa dati na mesto drv premog.1 - • ~r 
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Gospod minister notranjih del naj: 
1. izdela In sprejme čimprej zakon ö organizaciji 

ta delokrogu mestnih in podeželskih občin, ter 
Izvede spremembo aprave, kjer to zahtevajo stvarne 
potrebe; 

2. izvrši pregrupaoijo občin, kjer se izkaže za 
to potreba ali kjer prebivalstvo samo Izrazi to željo. 

.X.. 
..... Gg. ministri notranjih del, pravde,, financ, javnih 
del ter Sum in rudnikov naj: 

1. takoj po medmlnlstrski konferenci Izdajo pod
rejenim organom potrebna, navodila o naglem po
stopku pri izdaji taplj v krajih, kjer še nI zemljiške 
knjige; 

2. minister pravde naj Čimprej izdela interkonfe-
sionalni jzakon, da se bo v medsebojnih: verskih 
ođiiošajfji "zasigurala popolna harmonija in verska 
•trpnost. 

Sklenjeno je bilo, da se v prihodnjih proračunih : 
v državnih, banovinskih in občinskih izvede čim 
večja štednja in da se izdatki omeje na najnujnejše 
potrebe in za obče koristi. 

O ostalih vprašanjih, ki,so bila predložena go
spodom ministrom na njihovih potovanjih, bodo gg. 
ministri sami izdali potrebne odloke v lastnem delo
krogu. : 

Z zadovoljstvom je bilo sprejeto na znanje po
ročilo . gg. ministrov o razpoloženju med prebival
stvom, ki se je povsod, izražalo «v izjavah ztestobe 
in vdanosti do Njegovega Veličanstva kralja In o 
navdušenju za novo stanje, ustvarjeno z manife
stom z dne 6. januarja 1929. in z državno ureditvijo, 
ustvarjeno i zakonom od 3. oktobra 1929., kakor-tudi 
o dahu solidarnosti in sloge, ki vlada med ljudstvom 
In s- katerim so se vse zdrave sile naroda neglede na 
nekdanjo razdvojenost združile In zbrale k pozitiv
nemu delo. I 

Kani Dr. Drago Marušič. 

Zakoni 
ta ^ 

. :." ''v "•.'.' - ?*8- ' 
......... ^ . . . 

ALEKSANDER L, 
po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

predpisujemo ïn proglašamo na predlog Našega ministra 
pravde in po zaslišanju predsednika Našega ministrske
ga sveta 

Zakon 
ZAKON o državnem вооШи ea Zaščito dršave.* 

1. Ureditev^ sodišča. 

Državno sodišče za zaž&to_dr&we, ustanovljeno pri 
kasacijekeni; sodišču^ v jBeograd^ z zakonom z dne 8. jâ-

. ', t službeno novine kraljevine Jugoslavije* z dne 
ft novembra 1980., št. ;254/LXXXVIII/689. 

nuarja 1929., in državno tožilstvo pri tem sodišču sta sa
mostojna urada e posebnimi arhivi in pečati 

§2. 

Državno sodišče za zaščito države ima kot sodnike 
deset članov in pet njihovin namestnikov. Minister prav
de sme število članov in namestnikov, če se pokaže po» 
treba, zvišati ali zmanjšati. 

Člani in njihovi namestniki se postavljajo na to dolž
nost s kraljevim ukazom na predlog ministra pravde, po-
dan v soglasju,s predsednikom ministrskega sveta, iz 
vrste sodnikov višjih rednih sodišč ali predsednikov so
dišč prve stopnje, ki obdržijo svoja prejšnja zvanja. 

•.••••' §Л ; ; : 

Predsednik državnega sodišča za zaščito države je 
po sodniSkenv činu najstarejši član. '••'•'. ••• -, 

Če je predsednik zadržan, ga nadomešČVoni član, ki 
je za njim najstarejši po sodniškem činu in дфашо v služ
bi pri državnem sodišču za zaščito drŽave; •-. •.. 

Minister pravde sme odrediti temu sođiš&i na pred
log predsednika državnega sodišča za zaščito države po
trebno število sodnikov zbornih sodišč prve stopnje za 
opravljanje poslov preiskovalnega sodnika, , ..*• ' 

:-:'... ':•"••"-"'". Z ' § ^ ,•/. '. '' '' ^ \l-\ 
. Državni tožilec pri državnem 'sodišču za zaSčito .<!£• 
zave še imenuje s kraljevim ukazom na predlog mindstfa 
pravde, podan v soglasju s predsednikom ''ministrskega 
sveta, iz vrste višjih državnih' tožilcev, namestnikov vr
hovnega državnega,tožilca, sodnikov višjih rednjLh sodišč 
ali predsednikov sodišč prve stopnje, On vrši trajno, dolž
nost državnega, .tožilca pri državnem, ŝodišču za zaščito 
države, toda obdrži svoje .redno zvanje. 

)'-:^.:\:0ЈТ^У^:-' •"/•-'v.'/'r 
Minister pravde sme odrediti na predlog državnega 

tožilca pri državnem sodišču za zaščito države ne delo y 
državnem tožilstvu potrebno število namestnikov iz vr
ste članov državnih tožilstev ali sodnikov. 

' , . ,-><.:•, • , . . ; - с . , : : . - , л . | : 7 . : : : • , ' -•.<-,:. ,•,-, / . 

Pomožno osebje državnega sodišča za zaščito drža
ve in državnega tožilstva pri tem sodišču odreja po po
trebi na delo v teb uradih minister pravde iz vrste,arhiv
skih in drugih pomožnih uslužbencev rednih sodišč in 
državnih tožilstev. 

: Za., posle, zapisnikarjev in druge sodniške jpomožne 
posle odreja minister pravde mlajše sodnike prve ötopnj» 
ali sodniške, pomočnike, ki so opravili sodniški izpit. 

' % 8 . '• ' " ' ';•• " • " ' " ' " ; • 

Sodniki in ostali uradniki državnega sodišča za za
ščito države ter uradniki državnega tožilstva pri tem so-

j dišču se oproščajo, če niso na redni službi v Beogradu, 
j svoje redne, službe, doWer so v redni službi pri državnem 

sodišču za zaščito države, ter imajo za to dobo pravico 
i do dnevnice po: obstoječih predpisih. Razen tega imajo, 
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кааат ee ПГВДКЈО službeno zunaj* sedeža sodišča,, poleg 
potnih stroškov tudi še pravico do povračila stroškov 
za bivanje zunaj Beograda v znesku osemdesetih dinar
jev na dan. 

Sodnikom In drugim uradnikom državnega sodišča 
«a zaščito države ter uradnikom državnega tožilstva pri 
tem sodišču, ki so dirugače na svoji redni službi v Beo
gradu, se sme odrediti, da opravljajo poleg svoje redne 
službe tudi službo pri državnem sodišču za zaščito države 
in državnem tožilstvu pri tem sodišču. V tem primeru 
gre tem uslužbencem za njih povečano delo posebna me
sečna doklada, ki jo določi minister pravde v sporazumu 
ž ministrom za finance. 

Izdatki po drugem odstavku gredo v breme proračun
skega kredita ministrstva pravde za draginjske doklade 
pri ministrstvu pravde,- -J, 

§ 9. 

Uslužbenci državnega sodišča za zaščito države in dr
žavnega tožilstva pri tem sodišču opravljajo.svojo službo 
p^d svojo sodniško ali uradniško prisego in so glede di-
sc'plinske odgovornosti.podrejeni svojim rednim discip
linskim sodiščem. 

§ 10. '' . ' 

Državno sodišče za zaščito države je pod neposred
nim nadzorstvom ministra pravde. 

Državno tožilstvo pri državnem sodišču za zaščito dr
žave je podrejeno uslužbeno neposredno ministru prav
de, ki nra poleg rednih poročil pošilja poročilo o vsaki 
kazenski zadevi, v kateri je odstopilo od nadaljnjega 
pregona. 

in: 
Državno sodišče za zaščito države in državno tožil

stvo, pri tem sodišču vodita vpisnike in ostale pomožne 
knjige po predpisih sedmega poglavja, II., § 187. in si., 
uredbe o poslovnem redu za redna kazenska sodišča z 
dne 21. novembra 1929., št. 94.220, odnosno po predpisih 
uredbe o poslovnem redu za državna tožilstva z dne 21. 
novembra 19r:9., št. 94.230, kolikor jih smatra predsednik 
sodišča za potrebne državnemu sodišču za zaščito države, 
odnosno državni tožilec državnemu tožilstvu. 

§ 12. 
Sodišče prve stopnje za beograjsko okrožje sprejema 

ter ima one osebe, ki jih obsodi na pripor (preiskovalni 
zapor) ' državno sodišče za zaščito države, v svojih pri
porih tudi na potrebnem oskrbovanju po predpisih, ki 
veljajo glede njegovih priprtih oseb in na način, po ka
terem postopa s temi osebami. 

V primeru potrebe določi minister pravde tudi 
druge prostore za nastanjevanje oseb v priporu (pre
iskovalnem zaporu) državnega sodišča za zaščito države. 
V tem primeru določi tudi način, po katerem naj se te 
osebe oskrbujejo v teh prostorih. 

П. Pristojnost. 

§ 13-
\ Državno sodišče za zaščito države je pristojno v ob-
\ močju vse kraljevine za poizvedovanje in preiskovanje, 
\z& razpravljanje in soienje kaznivih deiaoj iz XII. po-
Vlavja, §§ 91.-98., 100., 102.-115., iz XVII, poglavja, 

I - v . .'• ' ''•> ' : )'•••••' •*••• 

§ 191., iz XXXI. poglavja, § 3Ó7. kazenskega zakonika ìa 
kraljevino Jugoslavijo z dne 27. januarja 1929. in kazni
vih dejanj iz čl. 1., 2., 3., 13., 17. in 18. zakona o zaščiti 
javne varnosti in reda v državi z dne 6. januarja 1929. 
po njegovih izpremembah in dopolnitvah po zakonu z 
dne 1. marca 1929. ter drugih kaznivih dejanj, ki so s 
temi v zvezi ali se stekajo z njimi. 

§14. 
Če bi bilo katero izmed kaznivih dejanj, omenjenih 

v § 13., kaznivo po določbah več zakonov, je uporabiti 
strožji zakon. 

§ 1б. 

Pred državnim sodiščem za zaščito države odgovar
jajo tudi oni, ki so v inozemstvu zagrešili kazniva deja
nja iz § 13. 

§16. 

Določba § 30., odstavka 1.,, točke 1., občega dela ka
zenskega zakonika ne velja za starejše maloletnike, ki 
so dovršili osemnajsto leto starosti. 

• § 17. 

Za dejanja iz čl. 1. zakona o zaščiti javne varnost jI-
in reda v državi sme obsoditi državno sodišče za zaščito 
države tudi na kazen dosmrtne robije. 

III. Postopanje. 

§ 18. 

Za postopanje pred državnim sodiščem za zaščito 
države veljajo predpisi zakonika o sodnem kazenskem 
postopanju za kraljevino Jugoslavijo z dne 16. februarja 
1929., izvzemši one, ki po svojem značaju ne morejo ve
ljati za postopanje pred tem sodiščem ali ki so v na
sprotju z odredbami tega zakona. 

§19. 

Kazensko postopanje pred državnim sodiščem za za-
ičito države se lahko pokrene*" lil nadaljujelšamo na pred-

državnegartožUca pritem sodišču. Predpisi zakonika 
o sodnem kažen^Eeirr--posropku, ki se tičejo zasebnega 
tožilca, kakor tudi zasebnega udeleženca glede njegovih 
pravic, določenih v §§ 1., 53. in 64. tega гакошкаДи ne 
veljajo. 

§ 20. 

O zahtevku, da se izloči vse sodišče, predsednik so
dišča ali toliko število sodnikov, da bi se ne mogel se
staviti senat, odloči obča seja, pri kateri* morata biti na
vzoči najmanj dve tretjini sodnikov. 

O zahtevku, da se izločijo poedini- sodniki, odloči se- ' 
nat, v katerem ne sme sodelovati sodnik, ki naj se izloči. 

§ 21. 
O zahtevku, da se izloči državni' tožilec, odloči mi

nister pravde. 
§22. 

Državni tožilec pri državnem sodišču za zaščito dr
žave opravlja posle, ki jih vrši držaVni tožilec pred 
okrožnim sodišČejn, kolikor niso ti posli izključeni po 

> \ i 
\ . \ ^лз 

"'•--> V ^ . / J , ^•4>A/v^. I - A ^ - W 
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značaju državnega eodiSèa sa zaščito države. V njegovo 
področje spada, da pokrene poizvedbe in preiskave za
radi kaznivih dejanj, omenjenih v § 13., kakor tudi da 
vloži obtožbo in jo zastopa na glavni razpravi. 

Državni tožilec pri državnem sodišču za zaščito dr
žave sprožuje kazensko postopanje po svoji svobodni 
oceni. 

§ 23. 

Će gre za obvezno obrambo (§ 60. zakonika o sod
nem kazenskem postopku), mora imeti obtoženec bra
nilca šele po vloženi obtožnici. 

Obdolženec sme imeti pri državnem sodiščru za za
ščito države samo enega branilca. 

§24. 

Branilec ima pravico, da vpogleda spise šele po 
vložitvi obtožnice. 

Obdolženec sme občevati s svojim branilcem pred 
vložitvijo obtožnice in zatem samo v prisotnosti preisko
valnega sodnika ali, izjemoma, sodniškega pomočnika, ki 
ga določi preiskovalni sodnik. 

Po otvoritvi glavne razprave sme občevati obtoženec 
s svojim branilcem šele, ko se zaslišijo vsi obtoženci. 
Predsednik senata, ki določi kraj, čas in način tega ob
čevanja, sme po svoji uvidevnosti določiti enega izmed 
članov senata, da prisostvuje razgovoru. 

§ 25. 

Državno sodišče za zaščito države ima glavne raz
prave in izreka razsodbe v senatu sedmih sodnikov, 
druge odločbe pa izreka v senatu petin sodnikov (članov 
ali namestnikov). • — 

§ 26. 

Sodniške senate za poediiie zadeve sestavlja pred
sednik sodišča in jim določa predsednike praviloma iz
med onih sodnikov, ki so trajno v službi pri sodišču. 
Predsedniki senatov morajo biti po sodniškem činu sta
rejši od članov senatov. 

§27. 

Predsednik sodišča odreja preiskovalne sodnike za 
poedine preiskave samo izmed onih sodnikov; ki so 
trajno v službi pri sodišču, ali ki so po določbi § 4 
določeni za trajno opravljanje poslov preiskovalnega 
sodnika. 

' § 28. 

Glede vročanja sodnih odločb na ozemlju, kjer še 
ni stopil v veljavo zakonik o sodnem kazenskem po
stopku z dne 16. februarja 1929., veljajo dosedanji 
predpisi. 

§ 29. 

Glede policijskih poizvedb na ozemlju, kjer še ni 
etopil v veljavo zakonik o sodnem kazenskem postopku 
z dne 16. februarja 1929., veljajo dosedanji predpisi. 

Tudi na ozemlju, kjer je v veljavi zakonik o sodnem 
kazenskem postopku z dne 16. februarja 1929., se sma
trajo policijska oblastva prav tako kot sreska sodišča za 
poizvedovalna oblastva pri kaznivih dejanjih, za katera 
je pristojno državno sodišče za zaščito države, in so upra
vičena, zbirati vse dokaze (zasliševanja brez prisege, 
preiskave hiš in oseb, oglede) o teh kaznivih dejanjih, 
ki podado državnemu tožilcu pri državnem sodišču za 

zaščito države podstavo za odločbo o tem, aH naj pre
gon nadaljuje ali pa odstopi od njega, in ki jih sme upo
rabiti tudi državno sodišče za zaščito države, ko ocenjuje 
obdolženčevo krivdo. Glede obdukcije, če je nujno po
trebna, pa zaprosi policijsko oblastvo na ozemlju, kjer 
je v veljavi zakonik o sodnem kazenskem postopku z 
dne 16. februarja 1929., ne da bi čakalo, na predlog 
državnega tožilca pri .državnem-sodišču za zaščito drža
ve, pristojno okrožno, odnosno sresko sodišče, da . jo 
opravi. Isto velja tudi za zaslišanje pod prisego, če.je 
nujno potrebno. 

§ 3 0 . 

Okrožna in sreska sodišča na ozemlju, kjer je v ve
ljavi zakonik o sodnem kazenskem postopku z dne 16. 
februarja 1929.,-kakor tudi policijska oblastva na ozemlju 

; vse države'so dolžna, kadar prejmejo prijavo ali drugače 
zvedo za kaznivo dejanje, za katero je pristojno državno 
sodišče za zaščito države, takoj odposlati prepis prijave, 
odnosno prepis prvega svojega uradnega poročila (ra
porta), državnemu, tožilcu pri državnem sodišču za za
ščito države in izvršiti, ne da bi čakala na njegove pred
loge (naredbe), vse najpotrebnejše poizvedbe ter mu 
takoj in neposredno odposlati izvirne spise o poizvedbah* 

Pri poizvedbah se je treba omejiti samo-na to, da 
se ohranijo sledovi kaznivega dejanja, da se storilci ali 
soudeleženci ne skrijejo ali ne pobegnejo in da sé poleg 
njih zaslišanja zberejo najpotrebnejši podatki o krivdi 
in zagovoru odbolženca. , 

§ 3 1 . 

Ko prejmejp državni tožilci na ; sedežu okrožnih so
dišč na ozemlju, kjer je v veljavi zakonik o sodnem ktn 
ženskem postopku z dne 16. februarja 1929., prijava o 
kaznivem dejanju, za katero je pristojno državno sodišče 
za zaščito države, jo morajo poslati v nadaljnje poslova
nje po § 30. okrožnemu ali sreskemu sodišču, pristojne
mu ža poizvedbe, in ne smejo pošiljati sodišču predlogov, 
naj se izreče za nepristojno in mu tudi ne podajati dru
gih predlogov. . 

§32 . 

Če odkaže državni tožilec pri državnem sodišču za 
zaščito države po prejemu prijave, odnosno med poiz
vedbami ali po končanih poizvedbah kazensko zadevo 
rednemu sodišču, pristojnemu za postopanje, ker smatra, 
dà dejanje ne spada v pristojnost državnega sodišča za 
zaščito države, tedaj to sodišče, če spozna med glavno 
razpravo po vsebini poprej ali na glavni razpravi ugo
tovljenih činjenic, da vsebuje dejanje vendarle znake 
kakšnega izmed kaznivih dejanj, za katero je po določbi 
§ 1 3 . pristojno državno sodišče za zaščito države, pre
kine razpravo z utemeljeno rešitvijo in odpošlje rešitev 
s spisi vred državnemu tožilcu pri državnem sodišču za 
zaščito države. Če se ta državni tožilec ne strinja z mne
njem, ki ga navaja sodišče v svoji rešitvi, zahteva, od 
državnega sodišča, za zaščito države, naj izda odlpčhoe 
tem. To odločbo izreče državno sodišče za zaščito države 
y seji, izjemoma v senatu Bedmih sodnikov, in ta odločba 
je obvezna tako za državnega tožilca pri državnem ao-
dišču za zaščito države kakor tudi za redno sodišče. 

§ 33. 

Državni tožilec pri državnem sodišču za zaščito 
države lahko odstopi po prejemu ovadbe kakor tudi med 
poizvedbami aflipo njih zaMjuobu kazensko zadevo, za 
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katero Je po § 13. pristojno državno sodišče za zaščito 
države, bodisi v celoti bodisi v poedinih delih v redno 
postopanje državnemu tožilcu, odnosno sodišču, ki bi bilo 
sicer za to pristojno. 

Ce državni tožilec pri državnem sodišču za zaščito 
države predlaga temu sodišču, potem ko je bila preiskava 
pri državnem sodišču za zaščito države že otvorjena ali 
dovršena, da se odkaže postopanje glede dejanja, za 
katero je po § 13., pristojno državno sodišče za zaščito 
države, bodisi celoma bodisi deloma v redno postopanje 
sodišču, ki bi bilo sicer pristojno, mora preiskovalni 
sodnik tudi postopati po tem predlogu. 

-".' .' ' ' ' S..84- " 
Državni tožilec pri državnem sodišču za zaščito dr

žave sme kazensko zadevo, ki jo je odstopil v redno 
postopanje, dokler.ee ne otvori glavna razprava, vzeti 
vsak čas nazaj v svojo pristojnost, kakor tudi iznova 
vrniti v redno postopanje. 

. _ . : • : , : ' . : . . ,• § 3 5 . . 

Ko poda državni tožilec pri državnem sodišču za 
zaščito države svoj predlog, da se uvedi zoper koga 
preiskava, sme.obenem zahtevati, da se poveri voditev 
preiskale sodišču, ki bi bilo sicer za to pristojno, od-
U03110 na ozemlju, kjer je v veljavi zakonik, ó sodnem 
kazenskem postopku z dne 16. februarja lì>29., tudi kak
šnemu sreskemu sodišču. 

Ko pošlje preiskovalni sodnik državnega sodišča^ za 
zaščito države svoj odlok o uvedbi preiskave, odnosno 
o' odredbi preiskovalnega zapora, izdano na predlog dr
žavnega tožilca, okrožnemu ali sreskemu sodišču, ki mu 
fe:'poverilo državno sodiSče, zâ zaîSCito drŽave voditev 
preiskave, zaprosi dotično, sodišČev da 'naj priobči obdol
žencu po Vsestranskem zaslišanju o njegovi krivdi in 
zagovora njegov odlok o uvedbi preiskave, odnosno od
redbi preiskovalnega zapora, ter nadaljuje postopanje po 
§ 100. zakonika o.sodnem kazenskem postopku. 

Ce bi se po zaslišanju' obdolženca in po priobčitvi 
rešitve o uvedbi preiskave, odnosno odredbi preiskoval
nega zapora, po mnenju sodnika, ki mu je poverjena 
«oditev preiskave, stanje stvari tako izpremenilo, da bi 
ne bilo več povoda za preiskavo in preiskovalni zapor, 
obvesti ta sodnik takoj državno sodišče za zaščito dxï&ve 
in mû pošlje zapisnik o zaslišanju obdolženca, ne da bi 
prekinil nadaljnjega postopanja. Tako mora ta sodnik 
postopati tudi v primeru obdolženčeve pritožbe aH prošnje. 
У obeh primerih izreče zadevno odločbo državno sodišče 
ca zaščito države. 

• .. '§'-88. 

Zaradi'kaznivih dejanj,' omenjenih v § 13., sé mora 
odrediti pripor, odnosno preiskovalni zapor, kadar pred
pisuj^ zakon za to dejanje smrtno kazen ali kazen do-, 
emrtne robije, aß prepušča sodišču izbor med tema kaz
nima in drugo kaznijo, kakor" tudi takrat, kadar je pred
videna v zakonu kot najvišja mèra robija prekò desetin let. 

Senat državnega sodišča za zaščito države sme dovoliti 
v primerih^ ki zal -äjo posebne obzire, da se obdolženec 
pusti nà Bvòbodif ob pogojih § 130. zakonika o sodnem 
kazenskem postopku pb" potrebi in pròti jamstvu* ki ga 
določi senat po svobodni oceni. 

§37. 
^, ,.". Zoper, pripor, ki ga. odrede poizvedovalna sodna ali 

policijska, oblastva, ni pritožbe. Ta oblast va ne morejo i 

ukiniti pripora, ki so ga odredila s svojim pismenim 
odlokom, brez naredbe državnega tožilca pri državnem 
sodišču za zaščito države. * 

§ 36. 

Ce se je odredil pripor, se morajo zaključiti poizved
be v roku osmih dni od dne izvršenega pripora. Državno 
sodišče za zaščito države sme iz važnih razlogov na pred
log državnega tožilca pri državnem sodišču za zaščito 
države in na podstavi prejetih spisov izjemoma podalj
šati ta rok najdalj do enega meseca. 

Prav tako sme državno sodišče za zaščito države. 
svojemu preiskovalnemu sodniku aH sodniku rednega 
sodišča, ki mu je poverjena voditev preiskave, podaljšati 
iz važnih razlogov do štirinajst dni rok za zaslišanje 
priprtega obdolženca, predviden v § 118. zakonika, o so
dnem kazenskem postopku, računajo ga od časa, ko je 
bil pripornik izročen sodišču. ' 

.'., § 39. . . 
Sodišča in oblastva, omenjena v § 30., pri katerih je-

obdolženec v priporu ali preiskovalnem zaporu, ga ne 
smejo odpoelati nobenemu sodišču in tudi ne državnemu 
sodišču za zaščito države, najsi bi obdolženec tò zahteval, 
dokler ne prispe odredba-državnega tožilca pri državnem 
sodišču za zaščito države ali državnega sodišča za zaščito 

! države. 
§ 40. 

O pritožbi zoper odilok preiskovalnega sodnika pri 
državnem sodišču za zaščito države, s katero je uvedel 
preiskavo ali odredil preiskovalni zapor, odloči državno 
sodišče za zaščito drŽave. • -^ 

Prav tako zahteva preiskovalni sodnik odločbo dr
žavnega sodišča za zaščito države, kadar predlaga državni 
tožilec pri državnem sodi&to z» zaščito države, da ee 
uvedi zoper kakšnega obdolženca preiskava ali odTêdi 
preiskovalni zapor; pa sé on ne strinja s tem predlogom. 

' " ' • / ' " • . . ' • : § , 4 i . ' ' . ' . , - • ' ; • • • • • ' • . : ; ' : r r ".••.';'' 

0 podaljšanju preiskovalnega zapora v primeru § 129;, 
tretjega odstavka, zakonika o sodnem kazenskem po
stopku odloči državno sodišče za „zaščito države po-svoji 
oceni, ne da bi se vezalo na. rok, predpisan s to zakonito 
določbo. 

' ; g 4 2 . .: •"•'.,;; ; / . 

Poleg primerov, predvidenih v § 176. zakonika,o 
sodnem kazenskem postopku glede zaprisege prič med 
poizvedbami ali preiskavo, zapriseže pristojno sodno pre
iskovalno oblastvo, če zoper prisego ni zakonitih ovir, 
pričo po zaslišanju, ako je treba ugotoviti Jkrivdo obdol
ženca, kï taji.-

§43. 

Ko se obtožnica priobči obdolžencu ali- njegovemu 
branilcu, stopi s tem v veljavo. • 

Če je obdolženec v zaporu zunaj sedeža državnega 
sodišča za zaščito države, se' vroči obtožnica obdolžencu 
najpozneje vosmih dneh od dne, ko jo je prejelo državno 
sodišče za zaščito države; . ' ' : " / V ; 

. ' ;-'•.»;•:• ' - C l e o ' 4 4 • ' '-': - ' ( • • • ••;•-•? 

Kazni in vse druge ukrepe,, predvidene v §§229. 
in 230. zakonika o sodnem kazenskem postopku, odreja 

1 sam predsednik senata. ! 
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Ce se obtoženec navzlic opominu predsednika senata 
Se nadalje nedostojno obnaša, ali če težje moti red, ga 
sme predsednik senata takoj odstraniti iz dvorane za 
ves čas trajanja razprave. V tem primeru se prečita zapis
nik o njegovem zaslišanju v pripravljalnem postopanju. 

;;.',. ' ' ; ' . ' ; ' :; §45.-j • 
i Ža dejanja iz § 231. zakonika o sodnem kazenskem 

postopku izreka kazni predsednik senata sam. Denarno 
kazen odmeri po svoji oceni. •-, 

...V primeru tretjega odstavka § 231. zakonika o sod
nem kazenskem postopku sme državno sodišče za zašoito 
države" vsakomur odvzeti pravico, nastopati .pred sodišči 
kot zastopnik ali « branilec v kazenskih zadevah, in sicer 
tudi za dobo, daljšo od šestih mesecev. 

§ 46. 
Zoper kazen, ki jo je izrekel predsednik senata, 

kakor tudd zoper, njegove ukrepe,, ki se tičejo voditve 
r.., ..ave, in odločbo o dopustnosti vprašanj §§ 228. in 
257. zakonika o sodnem kazenskem postopku), se ne 
more zahtevata rešitev sodišča. 

Rešitev sodišča se sme zahtevati, kadar zavrne pred
sednik, senata predlog stranke,, da se dopolni dokaz ali 
da se pribavi nov dokaz.. 

§•47... 

Predsednik senata sme na glavni razpravi, tudi ustno 
razglasiti vsebino poedinih listin, zapisnikov ali drugih 
pisem, poročil in spisov, če bi ..se s čitanjem celotnega 
spisa povzročila škoda državnim • koristim. 

.' ;• •• '-; •• , § 4 8 . 

.,' Zapisniki, omenjeni v § "263. zakonika o sodnem 
kazsnskèm postopku, ter zapisniki o zaslišanju osumljenih 
oseb, prič in ' izvedencev, sestavljeni pred policijskimi 
oblastmi vse države, se smejo precitati na glavni razpravi 
tudi takrat, če to predlaga ena izmed strank in če pred
sednik senata za glavno, razpravo, temu pritrdi, ali če 
spozna : predsednik senata po - syx)ji. diskrecijski . oblasti 
to za potrebno, da se dožene materialna resnica. Če se 

. predednik ne strinja s predlogom stranke, odloči sodišče. 
Prav tako se smejo čitati na glavni razpravi zapisniki 

o1 izpovedbah javnih organov, ki so bili zaslišani kot 
priče, tudi'v primeru,. omenjenem v zadnjem stavku 
drugega odstavka § 263: zakonika o sodnem kazenskem 
postopku. , , : 

' • , ' • . • . , ' • ; • . . - ' • " ; ) § 4 9 V . ' . " " ' 

Predsednik i senata na glavni razpravi sme določiti 
radi ogleda in dobave izvedeniškega mnenja (§ 265. za
konika «o sodnem, kazenskem postopku) enega izmed 
članov senata ali drugega sodnika. 

< § 50. 
Če sé pokaže med glavno razpravo, da imajo ugo

tovljene Činjenice znake drugega kaznivega dejanja, za 
katero so pristojna redna: sodišča, razsodi državno yviisce 
za zaščito države, neglede na pravno oceno dejanja po 
obtožbi državnega tožilca, tudi o tem dejanju, 

" § 5 1 - . ! ' 
Za obsodbo po 1. odstavku § 282. zakonika o sodnem 

kazenskem postopku ni potrebna soglasnost vseh članov 

sodnega senata, marveč zadostuje absolutna večina P la
sov, in sodiče jo razen primerov iz § 61. takoj predloži 
s svojim mnenjem in spisi vred neposredno ministru 
pravde. 

§52. 

Zoper razsodbe in druge odločbe državnega sodišča 
za zaščito države kakor tudi zoper obtožnico državnega 
tožilca pri tem sodišču ni pravnega sredstva. 

53. 

O zahtevku za obnovitev kazenskega postopanja radi 
kaznivih dejanj, o katerih je izdalo rešitev ali sodbo 
državno sodišče za zaščito države, odloči to sodišče samo, 
ko je zaslišalo državnega tožuca./ 

§ 6 4 . •,; . ,.-

Zavode, v katerih naj se izvršujejo kazni na prostosti, 
izrečene od državnega sodišča za zašoito države, odreja 
minister pravde. > • 

§ 55. '".' ' ., 
Odločbe v primerih, predvidenih v §§ 418. in 430. 

zakonika o sodnem kazenskem postopku, izreka državno 
sodišče' za zaščito države. 

§56. 

, Denarne kazni in stroške kazenskega postopanja p& 
sodbi ali rešitvi državnega sodišča za zaščito države 
izterjujejo po veljavnih predpisih redna sodna' ali druga 
oblastva, ki bi bila sicer za to pristojna. D.ržavno sodišče 
za zaščito države jim pošlje zaradi tega overjene pred
pise svojih sòdb in rešitev s.seznamom stroškov kazen
skega postopanja. 

• § • 6 7 . . . 

* 
Prošnje za pomilostitev po predpisih § 4S2. zakonika 

o sodnem kazenskem postopku sé vlagajo pri. državnem 
sodišču za zaščito države, ki jih .odpremi, ako ugotovi 
posebno tehtne razloge za pomilostitev, s svojim mne
njem neposredno ministru pravde. > 

§58. _.•/.•'. V.. _ 

Prosti prihod po § 462; zakonika o sodnem kazen
skem postopku dopušča minister prbvde, .ko je zaslišal 
mnenje državnega tožilca pri državnem sodišču, za za
ščito države. 

§59 .;.,. 
Zoper odsotnega ali pobeglega storilca kakšnega iz

med kaznivih dejanj, . omenjenih v § 13.. sme vršiti 
državno sodišče za zaščito države po končani preiskavi 
glavno razpravo in izreči razsodbo v njegovi odsotnosti, 
četudi se med preiskavo ni mogel zaslišati. Zaradi 
obrambe onega, ki je odsoten ali pobegel, mu postavi 
državno sodišče za zaščito države po službeni dolžnosti 
branilca, če ga ni najel sam ali ga niso najele osebe, 
omenjene v drugem odstavku § 57. zakonika o sodnem 
kazenskem postopku.. 

§ 60. 

Glede vrocaoja vabil odsotnim lo pobeglim osebam 
na predsikavo in na glavno razpravo velja predpis ča. 21. 
zakona o zaščiti javne varnosti in reda v državi. 



§ ei.. 
Kdor Je bil obsojen v svoji odsotnosti, sme predložiti, 

ko se vrne, držvnemu sodišču za zaščito države zahtevek 
za obnovo postopanja. Državno sodišče za zaščito države 
postopa z njim po predpisih §§ 366. in nasi, zakonika o 
sodnem kazenskem postopku. S tem obnovljenim posto
panjem se ne ustavi izvršitev kazni na prostosti. 

Ze prestana kazen na prostosti se všteje, če se 
oseba, obsojena v odsotstvu, iznova obsodi na kazen na 
prostosti. Če se izpremeni vrsta kazni, postopa sodišče 
glede trajanja kazni po svobodni oceni. 

Smrtne obsodbe, izrečene, v odsotstvu, ni predlagati 
v pomilostitev po § '283. zakonika o sodnem kazenskem 
postopku. 'Cim pa se obsojenec vrne aid pride v гоке 
našim oblastvom, izgubi smrtna obsodba svojo moč in se 
pokrene po službeni dolžnosti obnova postopanja, tako 
da se vrne kazenska zadeva v stanje preiskave. 

§ 62. 

• Vsa sodišča ter vsa državna in samoupravna oblastva 
morajo nuditi državnemu sodišču za zaščito4- države in 
državnemu tožilcu pri tem sodišču pomoč. 

§63. 
Glede povračila škode državi zaradi kaznivih dejanj, 

omenjenih v § 13., in glede prepovedi nad imovino oseb, 
obdortženih takih dejanj, veljajo predpisi zakona z dne 
14. septembra 1929. o povračilu škode državi zbog dejanj 
veleizdaje in o prepovedi nad imovino oseb, obdolženih 
takih dejanj. ; 

IV! Prehodne in sklepne odredbe. 
§ 64. 

Predpisi tega zakona veljajo tudi za kazniva dejanja; 
ki so bila zagrešena, preden je stopil ta.zakon v veljavo, 
ako ni še izreklo sodbe o téh . dejanjih sodišče prve 
etoipnje. 

§ 65. 
Minister pravde se pooblašča, da izda po potrebi 

uredbo za izvrševanje tega zakona kakor tudi za nadalj
nje izpremembe in dopolnitve zakonika o sodnem kazen
skem postopku, potrebne za njega uporabo pri državnem 
sodišču za zaščito države. 

§66. 
Ta zakon dobi'obvezno' moč onega dne, ko se objavi 

v »Službenih novinah«. S tem dnem prestanejoi veljati 
zakon o državnem sodišču za zaščito države z line 31. 
decembra 1929., juredbn. z dne 4. januarja 1930. o i«vri> 
vanju zakona o državnem sodišču za zaščito države in 
vsi drugi predpisi, Lìlikor so v nasprotju z dol-jčb*.ni 
tega zakona. , 

B e o g r a d , dne 24. Qktóbra 1930., St. 103.660— 
>Z<—572. 

Minister pravde: 
Dr. M. Srškić e. r. 

Videl 
!n pritisnil državni pečat 
fiuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
Dr. M. Srškić s. r. 

Aleksander s. r. 
' Predsednik 

ministrskega sveta, 
minister 

za' notranje poele, 
častni adjutant 
Nj. Vel. kralja, 

c' i vizi jeki general 
Peter Živković s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
274. 

Na podstavi člena 19. zakona o ustanavljanju novih 
državnih monopolov in člena 273. carinskega zakona ter 
v soglasju z upravo državnih monopolov in carinskih 
oddelkov ministrstva za finance predpisujem ta-le 

Pravilnik 
za začasna zasebna skladišča za petrolej.* 

1. Obče odredbe. 

Člen 1. 

Da se olajša trgovina ter rednejše in hitrejše oskr-; 

bovanje s petrolejem, se smejo ustanavljati začasna za-
•ebna monopolska in carinska skladišča tako za petro

lej, izdelan v državi, kakor tudi za petrolej, ki se uvaža 
v državo radi porabe ali za tranzit. 

Začasno zasebno skladišče za petrolej se sme dovo
liti samo onemu, ki se zaveže hraniti V rezervoarjih 
poleg za normalno porabo potrebne količine vedno tudfr 
stalno rezervo petroleja. Ta rezerva, mora znašati v döbi-' 
od 1. septembra do konca februarja najmanj polovico 
celokupnega obsega rezervoarjev, od 1. marca do konca 
avgusta pa najmanj eno četrtino celokupnega obsega re
zervoarjev, v katerih je dovoljeno shranjevanje.. 

Člen 2. 

Ta skladišča smejo biti dvojna: : 
1. Začasna zasebna monopolska skladišča: 
a) za petrolej, izdelan v domačih čistilnicah, in 
b) za uvoženi petrolej, za katerega so plačane carin

ske davščine. , . 
2. Začasna zasebna carinska skladišča za petrolei 

tujega izvora. 

• , Č l e n 3 . ' • • : . ' • 

Za začasna zasebna skladišča za petrolej, se smejo 
proglasiti samo trajni rezervoarji. Ti rezervoarji ne sme-., 
jo imeti tajnih in skritih odvodnih cevi ter .morajo imeti 
odprtine za dovod in odvod petroleja kakor tudi za 'čišče
nje rezervoarja na dnu in na strehi tako urejene, da se 
lahko postavi monopolska ali carinska zapečatba. 

Krog, v katerem so rezervoarji, mora biti ograjen 
z najmanj dva metra visokim zidom. V njem morajo biti . 
zgradbe za potrebne instalacije in pisarniške prostore.' 
(za skladiščno osebje in kontrolnega organa). 

Člen 4. . 

Dovoljenja, da se smejo proglasiti rezervoarji za za
časna zasebna skladišča za petrolej, izdaje, in sicer; ',-. л 

1. Uprava državnih monopolov za začasna zasebna 
monopolska skladišča (čl. 2., t. 1.); 

2. po predhodnem zaslišanju uprave državnih mo
nopolov carinski oddelek ministrstva za finance za carin
ska skladišča (čl. 2., t. 2.). 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
30. oktobra, 1930., St. 249/LXXXVII/536. 
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Člen 5. 

Oeebe ali družbe, ki želijo svoje obstoječe rezervo
arje proglasiti za začasna zasebna monopolska in carin
ska skladišča ali zgraditi nove rezervoarje, morajo vlo
žiti prošnjo in označiti v njej kraj, kjer so rezervoarji, 
oddosno, kjer jih želijo zgraditi, njihov obseg kakor tudi, 
kakšnemu namenu bo rabil petrolej, ki se bo spravljal 
v te rezervoarje (čl. 2.). 

Prošnji morajo priložiti: 
a) načrte s tehničnim proračunom o dimenzijah in 

obsegu rezervoarja; 
b) dovoljenje; pristojnega oblastva, da se smejo hra

niti na tem kraju, kjer žele zgraditi rezervoar, gorljive 
snovi; , 

o) izjavo,' da bodo zavarovali dejansko vrednost pe
troleja, ki'se bo sprejemal v skladišče, proti požaru pri 
zavarovalni družbi; 

č) izjavo, da sprejemajo vso odgovornost za vskla-
diščeno količino in kakovost petroleja; 

d) izjavo, da bodo vodili skladiščno knjigo, ki bo iz 
nje. vedno mogoče razvideti stanje petroleja v rezer
voarjih; • 

,,e) izjavo, da bodo svoje obratovanje v skladišču pri
lagodili temu pravilniku kakor tudi odredbam, ki se 
bodo; pozneje izdajale. 

Člen 6. 

Začasna skladišča ne smejo pričeti z delom, dokler 
ne pregleda strokovna komisija rezervoarjev ter ugotovi 
njih obsega in pravilnosti. 

Za začasna zasebna monopolska skladišča za petro
lej po čl. 2., točkici., tega pravilnika določa komisijo 
uprava državnih monopolov* in sicer: enega kemika, 
enega inženjerja in -#n6ga -višjega uradnika prodajnega 
oddelka. 

Za začaena zasebna monopolska skladišča za petro
lej po čl. 2., točki 1., tega pravilnika določa komisijo 
uprava državnih monopolov, in sicer: enega kemika, ene
ga inžeherja in enega višjega uradnika prodajnega od
delka. - , 

Za začasna zasebna carinska skladišča za petrolej 
po členu, 2., točki 2>, tega pravilnika, določa ministrstvo ' 
za finance — carinski oddelek r— komisijo, ki jo tvorijo: 
en višji uradnik carinskega oddelka, upravnik ali revi
zor carinarnice, pri kateri se ustanavlja skladišče, in 
en inženjer uprave državnih monopolov. Kadar' ugoto
vijo določeni člani komisije pravilnost ' rezervoarja in 
njegov obseg, sestavijo, o tem zapisnik, ki se priloži spisu 
in vsi spisi se odpošljejo uradu, ki je določil komisijo. 

Stroške komi$ije trpi lastnik skladišča. 

.• . : Člen 7. 

•Dovoljenja za uporabo teh skladišč veljajo za tri 
leta in se morajo po;vsakem tretjem letu obnoviti, če\ se 
nameravajo še nadalje uporabljat;. 

Skladišča po čl. 2., točki 1., se, smejo tudi pred po,-, 
tekom roka vsak Čas ukiniti, če prevzame država sama 
razprodajo petroleja v državi ali če se lastniki skladišča 
ne bodo ravnali po predpisih tega pravilnika in odred
bah, ki se bodo izdale v zvezi z njegovim izvajanjem. 

Prav tako se odvzame pravica vsakemu lastniku 
skladišča po čl. 2.-,.'ki se zaloti pri tihotapljenju blaga 
iz skladišča. 

Člen 8. 

Lastniki začasnih zasebnih petrolejskih skladišč 
smejo napovedovati za svoja skladišča samo petrolej, 
ki je izdelan v njihovih čistilnicah kot njih lastnina, ali 
onega, ki je z direktnimi tovornimi listi nakazan iz ino
zemstva na njih naslov, odnosno onega, ki je prenesen 
s tovornimi listi na njih ime. 

Člen 9. 

Pravica do uporabe začasnih zasebnih petrolejskih 
skladišč je osebna pravica lastnika skladišča, kr je ne 
more prenesti na druge osebe brez predhodnega dovo
ljenja uprave državnih monopolov (čl. 4., .točka 1.), od
nosno carinskega oddelka ministrstva za finance (člen 4., . 
točka 2.). 

Člen 10. 

Dovoljenja za uvoz petroleja v državi In za prevoz ' 
petroleja (tranzit) izdaje uprava državnih monopolov. 

V prošnjah za dovoljenje je. treba v vsakem primeru 
uvoza petroleja tujega izvora v skladišče označiti, da li 
je določen za porabo v državi ali za prevoz v inozemstvo. 

Kadar izda uprava državnih monopolov to dovolje
nje, obvesti o tem po-carinskem oddelku ministrstva za 
finance pristojno carinarnico, kakor tudi državnega kon
trolnega organa pri skladišču samem. 

Člen 11. 

Lastnik skladišča dovaža blago v skladišče, ga sprav
lja v rezervoarje in ga iz istih izvaža na svoje stroške, 
toda pbd nadzorstvom monopolskih, odnosno carinskih 
oblastev. 

Člen 12. 
Rezervoarji, ki so proglašeni za začasna zasebna 

skladišča, morajo biti trajno pod monopolsko, odnosno 
carinsko.zapečatbo in nadzorstvom. 

Stroške za postavljanje monopolskih, odnosno carin
skih zapečatb trpi lastnik skladišča. 

Pečate smejo snemati z rezervoarjev samo za to do
ločeni monopolski, odnosno carinski organi, 

Člen 13. 

1. Spravljanje petroleja v skladišča (rezervoar) se 
prijavlja, in sicer: 

a) z raztovornico za petrolej, ki se hoče spraviti v 
začasna zasebna monopolska skladišča, in 

b) s skladično deklaracijo za petrolej, ki se hoče na
znaniti za tranzitna carinska skladišča. 

2. Spravljanje petroleja iz skladišča (rezervoarja) 
se prijavlja: 

a) s, prijavo zä petrolej, š katero se zahteva plačilo 
monopolske takse za količine, ki ве nameravajo spraviti 
iz skladišča, da se izroče v svoboden promet, in 

b) s prevoznimi deklaracijami za petrolej, ki se hoče 
naznaniti za izvoz v inozemstvo, ali z uvozno deklaracijo, 
če se namerava uvoziti v državo. 

Člen 14. 

Začeto črpanje petroleja iz rezervoarja In v rezer
voar se ne sme prekinjati. 

Skladišče mora biti ves čas, dokler je rezervoar 
odprt, pod strogim monopolskim, odnosno carinskim 
nadzorstvom. ' ' . 



Rezervoarji, v katerih se po določbah tega pravil
nika shranjuje petrolej, morajo imeti monopolski, odnos
no carinski pečat (plombo). Ob spravljanju petroleja iz 
rezervoarjev smejo snemati pečate z monopolskih skla
dišč samo za to določeni monopolski ali kontrolni organi, 
s carinskih skladišč pa samo za to določeni carinski 
organi. 

II. Začasna xasebna monopolska skladišča za petrolej. 

Člen 15. 

V začasna zasebna monopolska skladišča (rezervoar
je) se shranjuje samo petrolej, ki je namenjen za domačo 
porabo. 

Začasna zasebna monopolska skladišča za petrolej, 
izdelan v domačih čistilnicah, se smejo otvarjati v vseh 
večjih trgovskih, industrijskih in gospodarskih središčih 
države, kjer obstoje organi finančne kontrole. 

V krajih,-kjer obstoje čistilnice za petrolej, se smejo 
* • njihovi bližini otvoriti zasebna monopolska skladišča, 

toda samo tako, da so rezervoarji, določeni v ta nameu, 
popolnoma izolirani od drugih rezervoarjev čistilnice ter 
pod ključem in plombo skladiščnega kontrolnega organa. 

Člen 16. 

Kadar nameravajo sprejeti skladišča v enega izmed 
svojih rezervoarjev v shrambo petrolej tujega izvora, 
morajo pravočasno obvestiti upravo monopola (prodajni 
oddelek), katerega dne se bo izvršil sprejem, da odpošlje 
lahko pravočasno svojega kemika, ki prisostvuje spre
jemanju in izmerjenju sprejetega petroleja. 

« Člen 17. 

Preden se prične s pretakanjem petroleja, se pre
priča kemik, če so dovodne cevi in ventili v redu in če 
so plombe, ki so bile na njih postavljene po ocarinjen ju, 
nepoškodovane. 

Če se že hrani v rezervoarju izvestna količina pe
troleja, ki j» preostala od prejšnjega sprejema, izmeri 
in ugotovi kemik natančno to količino, in sicer ne samo 
z ugotovitvijo stanja petroleja, temveč izračunati mora 
tudi količino petroleja v kilogramih po specifični teži, 
ki jo ugotovi v trenutku merjenja. 

Kadar se dovrši črpanje in se petrolej v rezervoarju 
poleže in umiri,.ugotovi kemik višino petrolejskega sta
nja in izdela po prej določeni lestvici (ob določanju ob
sega rezervoarja) obračun, in sicer najprej v litrih, potem 
pa ugotovi z množenjem s specifično težo, ugotovljeno v 
trenutku merjenja, uetrezajočo količino, v kilogramih. 

Ako je bila v rezervoarju že prej izvestna količina 
petroleja,, se odbije od celokupne količine, ki je bila 
ugotovljena, in se na ta način ugotovi nova količina 
petroleja. 

Člen 18. 

Ob definitivnem določanju količine petroleja, pod
vrženega monopolski taksi, mora kemik upoštevati ko r 

nosement, pri čemer postopa na ta-le način: 
1. Ce. se ugotovi ob merjenju manjša količina petro

leja v rezervoarju, kakor je označena v ' konosementu, 
ne sme znašati primanjkljaj, ki se prizna, več ko 0*5%, 
pa najsi bi bila'količina; ki je bila ugotovljena ob merje
nju, mnogo, manjša. 

2. Ce se ob merjenju ugotovi primanjkljaj, ki ne 
znaša več kot 5% količine, označene v konosementu, ali 
če se ugotovi presežek preko konosementa, se določi 
monopolska taksa po količini, ugotovljeni z izmero. : 

Po dovršenem delu sestavita kemik in skladiščni 
Kontrolni organ zapisnik v štirih izvodih, od katerih se, 
pošljeta dva upravi državnih monopolov — prodajnemu 
oddelku in oddelku za računovodstvo, tretji se izroči 
državnemu kontrolnemu organu pri skladišču, četrti pa 
lastniku skladišča. 

Člen 19. 

Domače čistilnice, ki želijo imeti skladišče za pe : 

trolej, izdelan v čistilnicah (lastni proizvod), ne smejo 
uporabljati v ta namen istočasno rezervoarjev, določenih 
za monopolska skladišča, ki so določeni odinole za spre
jem uvoženega petroleja, temveč morajo imeti rezer
voarje, določene edinole za hrambo petroleja domače • 
izdelave. 

Ti rezervoarji so pod nadzorstvom državnega ;kon-r : 

trolnega organa. 

Člen 20. 

Prenos petroleja domače izdelave v. rezervoarje, do
ločene za njegovo hrambo, se vrši.na ta-le način: /' 

1. Petrolej domače izdelave, določen za prenos /v 
skladišče, mora biti v čistilnici v rezervoarju, čigar obseg-
je bil prej ugotovljen. 

2. Če naj se izvrši prenos s tankom, se mora pretočiti 
petrolej v tank ob navzočnosti kontrolnega organa pri 
Čistilnici. . . , . • • : ; . . . . , , , . 

Kontrolni organ se pred začetkom pretakanja; pre?: 
priča, če je ta tank v redu in prazen, Z izmero.petroleja 
v rezervoarju, iz katerega .se. pretaka, ugotovi. leoncino 
iztočenega petroleja, za katerega,'serobremeni,l^štnijc,. js,. 
monopolsko takso. ,..•,,. > v„ . '.'.[',i''.[ 

Kadar -se dovrši pretakanje, postavi državni kontrolr. 
ni organ na tank svojo plombo. 

Sprejem dospelega peroleja v skladišče (rezervoar) 
se izvrši takoj po prihodu tanka v ; navzočnosti skladišč
nega kontrolnega organa. Po dovršenem pretočenju iste
ga v rezervoar, se obremeni lastnik skladišča s količino 
petroleja, ki je bila javljena iz čistilnice, če ni nastal pri
manjkljaj spričo višje sile požara, odtekanja, tečenja itd.. 

3. Če se prenaša petrolej.v cisternah, se ugotovi iz 
čistilnice Izvožena količina s'tehtanjem. Cisterne še plom
birajo. Ko prispejo v kraj skladišča, se izvrši sprejem in 
pretakanje v navzočnosti skladiščnega kontrolnega orga
na. Lastnik skladišča se obremeni s količino petroleja, 
ki je bila javljena iz čistilnice, Če ni nastopil primanjkljaj . 
spričo višje sile (požara, trčenja itd.). ''•';' 

4. V primeru opravičenega primanjkljaja (v primeru 
višje sile) se obremeni lastnik z dejansko v skladišče 
sprejeto količino petroleja, kar ugotovi na zahtevo in ra
čun lastnika skladišča posebna komisija, sestavljena po 
2. odstavku člena 6. iega pravilnika. -

5. Ko se delo dovrši, sestavi kontrolni organ pri skla
dišču zapisnik v 4 izvodih, Id jih podpiSe lastnik sk ladi
šča. Dva zapisnika se pošljeta upravi državnih jinonppo^ 
lov, prodajnemu oddelku in oddelku '• za računovodstvo, 
tretjega si pridrži kontrolni organ, četrti pa še izroči'la
stniku skladišča. ' ,' 

Člen 21. ••,,. ' ..' 

Dohodke od monopolsko takse na iz zasebnih skla
dišč izdano količino, petroleja morajo kontrolni organi 
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takoj poslati na čekovne račune uprave državnih mono
polov pri poštni hranilnici. 

Ker se obremenjujejo omenjena skladišča po knji
gah uprave državnih monopolov s celokupnimi vakladi-
ščenimi količinami petroleja in z zneskom monopolske 
takse na te količine, mora kontrolni organ na hrbtu vpla
čilnega Usta označiti v rubriki za pismena priobčila ko
ličino izdanega petroleja, .za katerega se vplačuje mono
polska taksa, kakor tudi tvrdko, ki je lastnica skladišča. 

Člen 22. 
Kontrolni organ pri skladišču mora voditi skladiščno 

knjigo petroleja za vsako, skladišče posebej. 
V tej knjigi se vpisuje na podstavi komisijskega za

pisnika o sprejemu na strand >uvoza< in v ' usrrezajočih 
razpredelkih količina uvoženega petroleja in ustrezajoči 
znesek monopolske takse. 

Na strani >izvoza« se vpisuje količina izdanega pe
troleja in znesek vplačane takse, in sicer ob vsakem iz
dajanju posebej. 

Enako knjigo vodijo tudi lastniki skladišča. 

Člen 23. , 

Skladiščna knjiga se zaključuje ob koncu meseca in 
izvlečki iz te knjige se pošiljajo v dveh izvodih upravi 
državnih monopolov, in sicer eden prodajnemu oddelku, 
drugi pa oddelku za računovodstvo. 

Mesečnemu izvlečku, ki se pošilja oddelku za raču
novodstvo, je treba priložiti tudi prepls komisijskega za
pisnika ö sprejemu blaga, 

.: :Na,tem izvlečku je treba pod sklepom označiti, komu 
in kdaj je bil' poravnan dohodek iz monopolske takse, in 
sicer za vsako vplačilo posebej. 

. Seštevek lako izkazanih vplačanih vsot se mora uje
mati z zneskom monopolske takse na izdano količino pe
troleja. Kontrolni organi morajo vso v^teku meseca vpla
čano monopolsko takso takoj položiti pri krajevni pošti 
na čekovni račun uprave državnih monopolov pri poštni 
hranilnici. 

Cflen M.x 

Ako - lastniki skladišča ne vodijo redno skladiščne 
knjige, ali se vobče ne ravnajo po predpisih tega pravil
nika, зте oblaatvo, ki je dovolilo skladišče; uporabiti do
ločbo drugega odstavka člena 7. tega pravilnika. V tem 
primeru mora • lastnik petroleja takoj vplačati celokupni 
znesek monopolske takse na vso količino-petroleja, ki se 
najde v rezervoarjih. Lastnik skladišča se sme pritožiti 
zoper to odločbo na ministra za finance. 

• Ölen 25. • •' 

Skladiščem se dovoli manipulativen primaojklaj, ki 
eme znašati največ 1%. y 
:';, V mesecu avgustu vsakega leta даога komisija- iz čl. 

6„ odet. 2., na račun lastnikov, pregledati skladišče in iz
meriti petrolej y rezervoarjih. Če: ob tej priliki ugotovi, 
dane presega primanjkljaj petroleja v rezervoarjih 1 %., 
ee. odpise ta primanjkljaj po skladiščni knjigi. Če pà 
}ptesjsga: primanjkljaj i %, se izterja 'za presežek inono-
poiska taksa, skupna količina petroleja, katerega pri-
ôianjkljéij ee je ugotovil, pa se odpiše v skladiščni knjigi 
skladišča. 

0 pravkar navedenem sestavi komisija zapisnik v 
ttììrih izvodih, izmed katerih pošlje dva upravi monopo-

lov-prodajnemu oddelku in oddelku za računovodstvo, po 
enega pa izroči lastniku skladišča in državnemu kontrol-
nejinu organu pri istem skladišču. , 

4 Člen 26. 

Kdor izvaža brez posebnega dovoljenja uprave dr
žavnih monopolov, in ne da bi bil poravnal monopolsko 
takso, petrolej iz zasebnih monopolskih skladišč za po
rabo v državi, se kaznuje kot tihotapec po čl. 4. in 1. od
stavku čl. 19. zakona o ustanavljanju novih državnih mo
nopolov in po čl. 20., c) istega zakona. 

III. Začasna zasebna carinska skladišta la pétrole). 

Člen 27. 

V začasna zasebna carinska skladišča (rezervoarje) 
se vlaga petrolej tujega izvora,|:ia.katerega nista pteča-
ni carina in monopolska taksa. ' '' 

Vskladiščenje takega petroleja v rezervoarje se VW 
šj po skladiščnih deklaracijah, izvažanje pa po uvoznih ali 
prevoznih deklaracijah na način, ki je predpisan s ca
rinskim postopkom in naredbama, izdanimi i& opravlja
nje uvoznih in prevoznih ekspedidj. "'•'." 

Člen 28. 
. I^merjanje petroleja v tanku, jemanje vzorcev radi 

kemičnih' preizkušenj, uvažanje petroleja, v začasna, za
sebna carinska skladišča (rezervoarje) in njega izvažanje 
iz skladišča se vrši v prisotnosti carinskih oblaetev. ift 
enega državnega tehnologa. , . , a i ;.. 

Carinarnica, pri kateri obstoji skladišče, obvešča, 
upravo državnih monopolov (prodajni oddelek) o vsa
kem primeru uvoza petroleja v skladišče (rezervoar), in 
sicer takoj po vplačilu skladiščne deklaracije. 

Količine petroleja, ki se vložijo v začasna zasebna 
skladišča (rezervoarje), se morajo dvigniti najkesneje v 
roku enega leta od dne, ko je bila vplačana, skladiščna 
deklaracija. '• • • :• i • : >. •» 

Člen 29. ч 

Carina in monopolska taksa za vskladiščeni petrolej 
se ne polagata v gotovem denarju, temveč ве zahteva za 
zavarovanje teh terjatev od deklaranta jamstvo. Tò jam
stvo služi carinskim oblastvoih tako za zavarovanje držav, 
nih davščin kakor tudi za zavarovanje morebitnih pri
manjkljajev petroleja, ki bi se pojavili v rezervoarju, ter 
za zavarovanje kazni po carinskem zakonu, če bi se te
kom črpanja petroleja iz rezervoarja zagrešil kakšen ca
rinski prestopek. 

Kot jamstvo za carino in za monopolsko takso smejo 
dati deklaranti po svoji uvidevnosti eno izmed nižje 
označenih zavarovanj: • 

a) zanesljivo osebno jamstvo; ali •"'•'.•• 
b) državne papirje in druge vrednostne papirje, za 

katere jamči država; ali 
c) vknjižbo na prvem mestu na imetek; ali 
č) garancijsko pismo; ali 
d) vložno knjižico, vinkulirano na ime carinarnice. 
Zgoraj naštete vrste zavarovanja prestanejo, ko 

dvigne deponent iz skladišča celokupno količino petro
leja. ••••'••. '•'•••••• i • • . >..-.' ' . . . . . , ' , 

Če izbere deponent osebno jamstvo za garancijo 
državnih davščin, je potrebno, da poleg jamstva poda: 
potrdilo pristojnega občinskega oblastva, da ima porok 
nepremično imetje, z označbo njegove vrednosti in po-
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trtîîlo pristojnega eodfSca prve stopnje, "da Je imetje po
roka neobremenjeno z vknjižbami. Osebna jamstva mo
rajo biti potrjena pri pristojnem oblastvu in se morajo 
glasiti: >Carinarnici v se zavezujem v zmislu 
§ 828. drž. zakona 1), da na prvi poziv carinarnice v 
..-.., deponiram pri njej znesek Din . . . . , ki ga dolguje g. 
(rodbinsko in rojstno ime deklaranta) carinarnici na drž. 
davščinah za petrolej, uvoženo v njegovo tranzitno ca-
risko skladišče po deklaraciji S. M. št z dne 

193 . . . Ta moja obveznost nastopi 
takoj, čim ne bi g. . . . . . plačal carinarnici 
zneska v trenutku, kadar bi moral po določbah carinske
ga zakona položiti ta znesek. (Podpis) .< . 

Ako bi carinarnica dvomila o plačilni sposobnosti 
osebe, ki je dala jamstvo, tedaj tako jamstvo zavrne. 

Ako pa izbere deponent kot garancijo za carinsko 
sahtevko državne papirje, se zaračunajo: 

Po borzni vrednosti, če je borzna vrednost večja od 
nominalne vrednosti državnih papirjev ali vrednostnih 
papirjev, ki se deponirajo kot jamstVo; 

po nominalni vrednosti državnih ali vrednostnih 
papirjev. 

Člen 30. 

Po dovršeni uvozni ali prevozni ekspediciji prijav
ljena količina petroleja se mora spraviti (iztočiti) iz 
skladišča (rezervoarja) najpozneje v 24 urah po vplačilu 
carinskih davščin ter izpeljati po carinskih predpisih 
iz države najpozneje v 5 dneh, ko je petrolej namenjen 
za izvoz (prevoz) iz države. 

Člen 81. 
» 

Otvarjanje In zatvarjanje skladišča (rezervoarja), 
vskladiščenje petroleja v rezorvoarje in izskladiščenje 
istega iz rezervoarja ter postavljanje carinskih plomb 
(pečatov) na odprtine rezervoarja se sme vršiti samo in 
edino z znanjem carinarnice, ki je pristojna za kontro
liranje rezervoarja (skladišča). 

Za vsako novo po3tavljanje carinskih plomb (peča
tov) mora plačati lastnik v zakonu o obči carinski ta
riti predpisano takso. • 

Člen 32. 

Začeto črpanje radi pretakanja petroleja v rezervoar 
(skladišče) in iz rezervoarja se ne sme prekinjati brez 
opravičenih razlogov. • 

Lastnik skladišča mora dati carinskim uslužbencem 
nagrado po carinskih predpisih, če je trajalo delo preko 
uradnih delovnih ur. 

Člen 33. . 

Določbe čl. 22., 23. in 24. veljajo tudi za гасазпа za
sebna carinska skladišča. 

IV. Sklepne odredbe. 

Člen 34. 

Monopolska in carinska oblastva smejo ob vsakem 
času vršiti nadzorstvo in kontrolo nad začasnimi zaseb
nimi petrolejskimi skladišči. 

Ce <зе zbog postopka lastnika skladišča, ki ni v duhu 
tega pravilnika, odpošljejo posebni nadzorstveni organi 
zaradi poizvedb, trpi s tem združene stroške lastnik 
skladišča. 

Člen 36. 

Najpozneje v roku enega meseca po razglasitvi tega 
pravilnika v >Službenih novinahc se mu morajo prila
goditi vsa dosedaj dovoljena zasebna petrolejska skla
dišča, ki jih je dovolil oddelek za carine. 

Člen 36. 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga odobri 
minister za finance, obvezno moč pa dobi deset dni po
tem, ko se objavi v »Službenih novinah«. 

Odobravam ta pravilnik M. št. 22:369/30. 

Minister za finance: 
Dr. S. Šverljuga s. r. 

275. 

Razglas. 
Državni strokovni izpiti v resoru ministrstva 

za socialno politiko in narodno zdravje.* 

Na podstavi člena 54. zakona o civilnih uradnikih 
in ostalih državnih uslužbencih in člena 6. pravilnika 
za opravljanje državnega strokovnega izpita uradnikov 
resora ministrstva za socialno politiko in narodno zdrav
je, O. štev. 15.684 z dne 7. septembra 1930. je odredil 
minister za socialno politiko in narodno zdravje z od
ločbo z dne 28. oktobra 1930., O. štev. 19.501, v komisijo 
za opravljanje državnega strokovnega izpita za prehod 
in pripravne v pomožno skupino fitopatologov v Beo« 
gradu naslednje osebe, in sicer: 

Za predsednika izpra5eTa1ne komisije: 

Dr. Katičića Vladimirja, načelnika sanitetnega od
delka ministrstva za socialno politiko in narodno zdravje. 

Za Slane: 

Dr. Gregovića Dušana, v. d. šefa lekarničarsko-
kemijskega odseka ministrstva za socialno politiko in 
narodno zdravje; 

Dr. Stankovića Radenka, profesorja medicinske fa
kultete v Beogradu; . 

Miholica Stanka, kemika centralnega higienskega 
zavoda v Beogradu; 

Dr. Kuna Iva, svetnika ministrstva za socialno poli
tiko in narodno zdravje. 

Za zapisnikarja izpraševalne komisije: 

Nedeljkovića Ljubomira, administrativnega uradni
ka ministrstva za socialno politiko in narodno zdravje. 

Mandat te komisije traja dve leti, računajo od dne 
1. septembra 1930. 

Na podstavi člena 64. zakona o civilnih uradnikih 
in ostalih državnih uslužbencih in člena 6. pravilnika 
za opravljanje državnih strokovnih izpitov za urad
nike ministrstva za socialno politiko in narodno zdrav-

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
1 15. novembra 1930., št. 263/XC/553. 
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Je, 0. Stev. 15.684 z dne 7. septembra 1930. je odredil 
minister za socialno politiko in narodno zdravje z od
ločbo z dne 28. oktobra 1930., O. štev. 19.506, v komisijo 
za opravljanje državnega strokovnega izpita za prehod 
iz pripravne v pomožno skupino konceptnih in manipu
lativnih uradnikov v Beogradu naslednje osebe, in sicer: 

Za predsednika izpraševalne komisije* 

Hofmanovića Ljubomira, načelnika občega oddelka 
ministrstva za socialno politiko in narodno zdravje. 

Za člane: 
Jeremića Dušana, načelnika oddelka za socialno skrb 

ministrstva za socialno politiko in narodno zdravje; in 
Petroviča Bogoljuba, svetnika ministrstva. 

Za lapisnikarja izpraševalne komisije: 

Djordjević A. Milico, višjega pristava ministrstva. 
Mandat te komisije traja dve leti, računaje od dne 

1. septembra 1930. 
Na podstavi člena 54. zakona o civilnih uradnikih 

in ostalih državnih uslužbencih in člena 6. pravilnika 
za opravljanje državnega strokovnega izpita uradnikov 
resora ministrstva za socialno politiko in narodno zdrav
je, O ĵštev.. 15.684 z dne 7. septembra 1930. je odredil 
minister za socialno, politiko in narodno zdravje z od
ločbo z dne 28. oktobra' Ш&, O. štev. 19.502, v komisijo 
za opravljanje državnega strokovnega izpita za prehod 
iz pripravne v pomožno' skupino kemikov in lekarničar-
jev za člane komisije, ki bo zasedala v Beogradu, nasled
nje osebe, in sicer: ; 

Za predsednika izpraševalne komisije: 

Dr. Katičića Vladimirja, načelnika sanitetnega od
delka ministrstva za socialno politiko in narodno zdravje. 

Za člane: 

Dr. Gregovića Dušana, v. d. šefa lekarničarsko-
kemijskega odseka ministrstva za socialno politiko in 
narodno zdravje; 

Dr. Kuna Iva, svetnika ministrstva za socialno poli
tiko in narodno zdravje. 

Za zapisnikarja izpraševalne komisije: 

Nedeljkovića Ljubomira, administrativnega uradni
ka ministrstva za socialno politiko in narodno zdravje. 

Mandat te komisije traja dve leti, računaje od dne 
t. septembra 1930. 

Na podstavi člena 54. zakona o civilnih uradnikih 
in ostalih državnih uslužbencih in člena 6. pravilnika 
za opravljanje državnega strokovnega izpita uradnikov 
resora ministrstva za socialno politiko in narodno zdrav
je, O., štev. 15.684 z dne 7. septembra 1930. je odredil 
minister za socialno politiko in narodno zdravje z od
ločbo z dne 28. oktobra 1930., O. štev. 19.505, v komisijo 
za opravljanje državnega strokovnega izpita za prehod 
izN pripravne v pomožno skupino fitopatologov v Zagrebu 
naslednje osebe, in sicer: 

Za predsednika izpraševalne komisije: 

Dr. Hribarja Josipa, načelnika oddelka za socialno 
politiko in narodno zdravje pri kr. banski upravi Sav
ske banovine y Zagrebu. 

Eft cimet 

Dr. Vouka Vale, profesorja filozofske fakultete ? 
Zagrebu; 

Dr. Horvata Iva, docenta iste fakultete. 

Za zapisnikarja izpraševalne komisije: 
Pusta Stjepana, uradnika oddelka za socialno poli

tiko in narodno zdravje pri кг. banski upravi Savske 
banovine v Zagrebu. 

Mandat te komisije traja dve leti, računaje od dne 
1. septembra 1930. 

Na podstavi Člena 54. zakona o civilnih uradnikih 
in ostalih državnih uslužbencih in člena 6. pravilnika 
za opravljanje državnega strokovnega izpita uradnikov 
resora ministrstva za socialno politiko in narodno zdrav
je, O. štev. 15.684 z dne 7. septembra 1930. je odredil 
minister za socialno politiko in narodno zdravje t od
ločbo z dne 28. oktobra 1930., O. štev. 19.504, v komisijo 
za opravljanje državnega strokovnega izpita za prehod 
iz pripravne v pomožno skupino kemikov v Zagrehp 
naslednje osebe, in sicer: 

Za predsednika izpraševalne komisI]e< 

Dr. Hribarja Josipa, načelnika oddelka za socialno 
politiko in narodno zdravje pri- kr. banski ццгауј Sav
ske banovine v Zagrebu. 

Za Hanee 

Dr. Bukanovića Ffena, profesorja raeiffietnAie fakul
tete v Zagrebu; 

Dr. Flumiani Zilberta, profeeorja Шаво&ке fa
kultete. 

Za zapisnikarja izpraševalne komisije: 

Pusta Stjepana, uradnika oddelka za socialno poli
tiko in narodno zdravje pri kr.. banski upravi Savske 
banovine v Zagrebu. -

Mandat te komisije traja dve leti, računaje od dne 
1. septembra 1930. 

Banove uredbe. 

276. 

Uredba 
o službenem razmerju zdravnikov združenih 

zdravstvenih občin v Dravski banovini. 

Na osnovi § 11. >Zakona o zdravstvenih občinahc po-
stavlja ban v breme banovinskega_^roxgžuna zdravnike 
združenih zdravstvenffi^oSSn ž določenim službenim se
dežemjpö~ zäBisairjuSanakega sanitetnega sveta, 

§ 2 . 
Službena meeta teh zdravnikov ee oddajajo redno 

z razpisom. Izjema je dopustna le takrat, kadar to zahte
vajo važni iavno-zdiraysitYâni interesi». 
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• Prosilec mora svoji prošnji priložiti vse ooe listóne,' 
ki se zahtevajo za vstop v državno službo. Razen tega mo1-
ra priložiti prošnji še dokaz,'da je vpisan v ioaenik; pri
stojne zdravniške zbornice in da je dovršil predpisani 
etaž. 

' . ',.:'. • ' . § > 

Služba zdravnika združenih zdravstvenih občin je 
prva tri leta začasna. 

, 7 : •: . ' . . ' S 5 

: Po dovršenem tretjem letu postane zdravnik združe
ne zdravstvene občine stalen, ako ga je'pristojna ocenje
valna komisija ocenila sposobnim za stalnost in je do te
daj z uspehom položil strokovni izpit, ki je predpisan za 
državne zdravnike za prestop vi pripravi jadne v pomožno 
skupino. • .••..'' ' , 

Glede ocene za stalnost in glede strokovnega izpita 
veljajo za zdravnike združenih zdravstvenih občin vsi 
predpisi, ki so veljavni za državne zdravnike. 

§ 6 . 

' '•" Zdravniki zdriiženih zdravstvenih občin so banovin
ski nameščenci ter so njih prejemki, 'brez doklad na sh£ 
IboTv okviru § 7. enaki onim barovinekiih nameščencev 
z visokošolsko izobrazbo. 

Tam, kjer opravljajo zdravniki združenih zdravstve
nih občin tudi posle sreskih sanitetnih referentov, jim 
pripada fcidi doklada na službo. 

, Ako se jnavedena položajna skupina in plača v bano
vinski službi izpremeni, se gornja razvrstitev tem izpred 
membam zmiselno prilagodi. 

'•' . § 7 , '" 
Zdravniki združenih zdravstvenih občin so,razvršče

ni po posameznih položajnih skupinah na, sledeči način: 
v VI. skupini 10% vseh zasedenih mest, 
v VII. * 85% „. „ „ 
v VIII. „ 35% „ „ 
v IX. „ 20% „ „ „ 

V primeru kake, izpremembe navedenih razredov in 
plač.v banovinski službi se gornja razpredelite zmisel-
no preuredi 

§ 8 . 
Ban more zdravnike združenih zdravstvenih občin po 

po potrebah službe premestiti tudi v drugo zdravstveno 
občino. Ti zdravniki pa morejo tudi sami prositi za kako 
drugo nezasedeno mesto zdravnika združene zdravstvene 
občine. 

. ' : • : : . . •- : . . . : § 9 : 

Ako prestopijo zdravniki, samostalnih zdravstvenih 
občin po svoji lastni prošnji v banovinsko službo, se jim 
prejšnja službena doba priznava za napredovanje in po : 

kojnino. 

..:; ..§.10. ' 
Napredovanje zdravnikov združenih zdravstvenih ob

čin v višjo skupino se vrši' samo na izpraznjena mesta po 
ključu, navedenem v § 7. z upoštevanjem službenih lèt 
In ocene. 

Razen službenih dolžnosti, ki eo navedene v zakonu 
o zdravstvenih občinah in v pravilniku za zdravnike zdru
ženih zdravstvenih občin, morajo vršiti ti zdravniki tudi 
mrliške oglede po predpisih mrliško-ogiledoega reda. 

* § 12. 

Zdravnik združene zdravstvene občine, ki Ima svoj 
sedež na mestu sreskega nàcélstvâ» je dolžan po potrebi 
prevzeti tudi posle sreskega sanitetnega referenta. Za 
njegova službena potovanja v tej službeni lastnosti ve
ljajo predpisi o povračanju potnih stroškov državnim na* 
meščencem. 

Ako je zdravnik združene zdravstvene občine zaradi 
bolezni ali iz drugih razlogov, odsoten, ga nadomestuje 
zdravnik najbližje združene zdravstvene občine, ter pri
pada temu za čas nadomeétoyànja sorazmerni del po-
vprečhine nadomeščanega zdravnika. , 

; Ce bi to iz važnih službenih razlogov ne Mio mo
goče, poveri ban te posle začasno kakemu drugemu 
zdravniku s posebno pogodbo. 

Isto velja, če. je njegovo mesto izpraznjeno. 
Način nâdomestovanja določa ban na predlog sre

skega načelstva. rn.i---i- ,i 

Glede nastopa službe, obnašanja y. službi in zun^j 
službe, rednih odmorov, odsotnosti po privatnih poslih 
ter dopustov za okrevanje veljajo predpisi državnih na
meščence". 

. .;: \. § 1 5 ; • ' . :•.•..- •". 

Privatna praksa je ^zdravnikom združenih.zdravstve
nih občin dovoljemaj morajo:pa upoštevati določbe g 1&, 
točka 2. >Zakona "o zdravstvenih občinah«. Za vršenje 
vsake druge postranske .službe morajo imeti pristanek 
zdravniške zbornice, in dovoljenje kraljevske banske 
uprave. 

:"' § i e . : ' _ ' ; •"/:[ ;:' 
Starešinska poročila za oceno, teh zdravnikov sestav» 

lja pristojno sresko načelstvo. 
.' ' . *-. 

" ' • ' . " ' § 1 7 ' ' ' . .'. ' ' , 
• V vsem drugem veljajo za zdravnike združenji, adrav-
stvenih občin določila »Pravilnika« o službenih razmer
jih, ustanavljanju mest in prejemkih banovinskih usluž
bencev Dravske banovine z dne 25. aprila 1030.,, Ï. No 
3124/2, Ur. 1. št. 285/58 iz leta 1930. , .' ,. 

Prehodna dolpiila. < • 

' Za popolnitev zdravniških mest v združenih zdrav
stvenih občinah razpiše bati ta' mesta in jih odda do 1. 
aprila 1981; ' . ' . ; , 

Okrožna odnosno občinski ' zdravniki, ki še aktivno 
služijo ob času, ko stopi ta uredba y veljavo ter prosijo 
za sprejem v banovinsko službo, ee prevedejo' kot zdrav
niki' združenih zdravstvenih občin p\j tej Uredbi.; Njih 
službena sedeži ostanejo neizpremenjenl, ako to dopušča 



>Uared'ba o ustanovitvi zdravstvenih občin na področju 
Diraveke banovine« ~r Službeni list it. 192/31 iz 1. 1930. 

• § 1 9 . • • • 

. . v" drugem odstavku § 18. omenjeni prosilci morajo 
prošnjam za > razpisana mesta priložiti vse dokumente, 
ki se zahtevajo za sestavo uelužbenakih listov, državnih 
.uradnikov. 

§20. 
V.drugem odstavku § 18. omenjeni zdravniki, ki ob 

razglasitvi te .uredbe še nimajo 6 let službe ter se pre
vedejo za zdravnike združenih zdravstvenih občin, mo
rajo v 2 letih opraviti v § 5. predpisani strokovni izpit, 
ker jim'sicer prestane služba. 

V - : ' . - ; - •'"'•'•'."•'• . : • . •'§ - 2 1 . . , ' • 

Ta uredba stopi v veljavo in je obvezna z dnem, ko 
ee razglasi v >Službenem listu« kraljevske banske upra
ve Draveke banovine. 

; Ljubljana, dne 12. decembra 1980. VI. No. 24261/30. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine. 

Ban: 
Dr. Marušič s. r. 

277. 

Razglas. 
Na osnovi § 75. občinskega reda za mesto Maribor 

razglašam nastopni pravilnik mestne občine mariborske, 
sprejet na seji občinskega sveta z dne 3. oktobra 1930. 
in odobren z odlokom ministrstva financ z dne 17. no
vembra 1930., br. 55.799: 

A--'1'' r.:j ..PRAVILNIK" '". 

o pobiranju občinske davščine na blagovni 
promet v mestni občini Maribor. 

' -, . • § ! . ' • . ' • ' • • ' . • • • 

Občinska davščina na blagovnic pjromet se pobira 
od vsega blaga, katero dospe, na katerikoli način na 
ozemlje mestne oJ»činje..marSbrjke, po postavkah, pred
videnih* v'tarifi, odobreni po tem pravilniku. 

-' : § 2. 

Nobeden tej davščini podvrženi predmet, aonesen 
na katerikoli način v katerikoli namen, ne sme priti ha 
mestnem ozemlju v promet, preden ni izvršena prijava, 
odnosno plačana odpadajoča davščina. 

§ 3. 

Davščine so oproščeni: 
1. blago državnega erarja, 

..-..,. 2. blago mestne občine mariborske, 
. 3 . monopolsko blago, 

.,.._ 4- P.ÌRJP zft potrebe vojaštva na podlagi čl. 26. za-' 
kona o.vojaškjh dobavah,,. 

5. rabljeno pohištvo in hiine potrehžčina jpk aeUtad, 

6. vzorci blaga, kateri se ne morejo za ničesar dru
gega uporabiti, 

7. živila, ki se prinašajo v mesto v svrho neposredne 
prodaje na dnevni ;trg, tedenski in letni sejem, 

8. pošiljke vina, vinskega mošta, piva, navadnega in 
poslajenega, žganja in likerjev, 

9. špirit, namenjen izdelavi alkoholnih pijač, 
10. transitno blago. Za transitno blago se smatra le 

tako blago; ki se v teku treh dni v neizpremenjeni ob
liki izvozi iz mestnega ozemlja, 

11. reekspedicije. Kot reekspedicije se smatrajo Že
lezniške pošiljke, ki so iz tarifaričnih (ne trgovskih) 
ozirov naslovljene na mariborske prejemnike kot po
srednike za nadaljnjo odpremo. Reekspedirati se mo
rajo z novimi tovornimi listi v teku 3 dni v neizpreme
njeni obliki, vsebini in teži, ne da bi bile zapustile ko
lodvorsko ali carinsko območje. 

12. Poštne pošiljke, v katerih urad za žigosanje dra
gocenih kovin v Celju vrača puncirane predmete. 

/' 
' . § 4 - ' • • 

Davščina se odmerja po bruto teži. Pobira se pa na 
podlagi železniških tovornih listov, poštnih spremnic, ali 
na podlagi ustne prijave, podkrepljene z dobavnicami ali 
drugimi prevoznimi dokumenti. 

Za plačilo jamči lastnik in voznik z blagom in eveufc 
priprego. ,.,... 

• § 5 , , . . : " ; ' 

.Stranke, ki imajo obsežnejši blagovni promet (tvor
nice, veletrgovine itd.), se lahko glede plačila davščine 
pogode z mestno občino za mesečni ali letni odkupni 
pavšal. Tak dogovor mora odobriti mestno načelstvo; ' ' 

§6. 

Že plačana davščina se povrne samo, če je dokaza
no,* da se je pomotoma previsoko odmerila; v tem pri
meru se seveda povrne le presežek. 

Po preteku 6 mesecev od dneva plačila se povra
čilo ne more izvršiti pod nobenim pogojein. 

.':••*§ V . ' ; 
Kdor se na katerikoli način odtegne plačilu davSčl« 

ne, temu sme mestno načelstvo, ne da bi uvedlo zoper 
njega kazensko postopanje, predpisati 20-kratni iznos 
prikrajšane davščine. 

§ 8 . ' \ ' . 
Celokupno poslovanje pri pobiranju davščine vrli 

mestno načelstvo po teh predpisih; za pobiranje dav
ščine na kolodvorih se lahko pooblasti «železniško osebje, 
za poštne pošiljke pa poštna uprava. Od pobrane vsote 
pripada kolodvorskemu odnosno poštnemu osebju odsto
tek, ki ga določi mestni občinski svet. -

§9. ; . 
Zaostanki iz naslova te davščine se izterjavajo s po

litično eksekucijo. > 
§ 10. 

V zadevah te davščine odloča v prvi stopnji mestno 
načelstvo. 
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Zoper odloke mestnega načelstva je dopusten priziv 
na kraljevsko bansko upravo Dravske banovine v Ljub
ljani. Priziv je vložiti pri mestnem načelstvu tekom 14 
dni, računšl od dneva, ki sledi dnevu dostavitve. 

Priziv nima odložilne moči. 

T a r i f a . 

1. Za 100 kg Din 8'̂ —: Tekstilno volneno in suknje-
no blago ter volnena roba, volneni in suknjeni izdelki, 
volnene tkanine in pletenine vseh vrst itd. Svila in so
rodno blago. Godbeni in glasbeni instrumenti kakor kla
virji, pianini, harmoniji, gramofoni, orkestroni, violine 
itd. ter njih sestavni deli. Ure vseh vrst. Potrebščine zla
tarske in urarske stroke. Vse vrste orožja in razstreljiva. 
Avtomobili in motorna kolesa ter njih sestavni deli, vsi 
predmeti precizne mehanike, šivalni in pletilni stroji, 
pisalni in računski stroji, otroški vozički, železne bla
gajne. FoLograiski aparati. Brušeno in luksuzno steklo. 
Krzno in izdelki iz krzna. Novo pohištvo. Porcelanasti 
predmeti in izdelki. Kavčuk v kateremkoli stanju in nje
ga izdelki. Klobučevinasti izdelki. Galanterijski izdelki 
in predmeti vseh vrst. Lekarniške in drogerijske potreb
ščine kakor kemikalije vseh vrst, kozmetična sredstva, 
dišave, toaletna in medicinska mila itd. Čaj, južno sadje, 
čajno in slično pecivo. 

2. Za 100 kg Din 6-—: Aluminijasta in nikljašta plo
čevina in vsi izdelki, iz aluminija in nikla. 

3. Za 100 kg Din 5'—: Medena, bakrena in cinkasta 
pločevina in vsi izdelki iz medenine in, bakra. Papir vseh 
vrst (razen časopisnega) in njega izdelki. 

4. Za 100 kg Din 4#—: Usnje in izdelki iz usnja. 
Elektro-materijal in sorodno blago, elektromotorji in aku
mulatorji in njih sestavni deli. Vse vrste stroji od teže 
1000 kg in setavni deli strojev. Razni aparati in njih se
stavni deli. Bicikli in sestavni deli. Lesni izdelki kakor 
parketi, mizarski izdelki za stavbe, novi sodi in doge, 
kolarski izdelki itd. Steklo in izdelki, kolikor ne spad:i 
pod tarifno postavko 1. Lončarski izdelki in predmeti 
Vrvarski izdelki. Klobučevina, Pisarniške potrebščine 
vseh vrst. Spirit. Špecerija kakor melasa, sirup, kandiš, 
vsi izdelki iz sladkorja kakor bomboni, sladkorčki itd. 
ter vse slaščice, čokolada, kakao, kava in kavni surogati 
vseh vrst, riževa moka, škrob vseh vrst, ostala špecerij
ska in kolonijalna roba itd. Jedilno olje. Laki in firneži. 
Sčetarsko blàwo. Pietàr*V izdelki. Tekstilno bombažno 
blago in bombažni izdelki 

5. Za 100 kg Din 3*—: Vse vrste meso, vse vrste ži
vali. Vseh vrst sadje (izvzemši južno sadje). Kruh in 
slično pecivo ter vse testenine. Stročje vseh vrst, zele
njava in sočivje vseh vrst, semena in oljnata semena vseh 
vrst. Surovo in kuhano maslo. Sir in slanina vsake vrste. 
Ribe in lupinarji vsake vrste. Jajca in vsa druga živila od 
živali in rastlin. Kvas, med, jedilna mast. Mast za maza
nje in vse vrste olja za tehnične svrhe. Karbid, bencol, 
nafta, surovo olje, vosek in voščeni izdelki. Navadno mi
lo. Katran in smole vseh vrst. Lubje in čreslo. Barve in 
barvila vseh vrst. Umetna gnojila. Vodovodni materijal. 
Rezan les (deske). Stroji, težki od 1000 do 10.000 kg. 

, 6. Za 100 kg Din 2*—: Surova ovčja volna in odpadki 
volne vseh vrst. Konoplja, lan, predivo, juta, preja, vse 
druge predilne rastline. Tesan les in leseni pragi. Po
ljedelsko orodje. Mavec in trsje. Vse v kovinarsko in že-
lezninarsko stroko spadajoče blago, v kolikor ni 2e na
vedeno v drugih tarifnih postavkah. Stroji s težo nad 
10.000 kg. , 

7. Za 100 kg Din 0*50: Premog in drva. Cement, 
apno, gramoz, pesek, opeka, lomljeno kamenje. Okrogel 
les. Vse vrste paličnega železa, traverze! Črna in pocin
kana pločevina, črna in pocinkana žica, vse vrste žičniki 
in strešna lepenka. Sladkor, surov in rafiniran, ter slad
korna moka. Loj. Kokosovo olje. Surovi bombaž. 

B. Za 100 kg Din 0'25: Vsake vrste žito, namenjeno 
predelavi (mletju). 

9. Ža 100 kg Din l#—:Vsi :predmeti, ki niso vsebo
vani v zgornjih tarifnih postavkah. 

Za nobeno pošiljko ne more znašati davščina manj 
nego Din 1"—. ' 

Teža se zaokroži tako, da se vsakih začetih 10 kg 
vzame za polnih 10 kg. Teža izpod 50 kg se vzame za 
polnih 50 kg. 

Poštne pošiljke. 
Za poštne pošiljke velja v svrho poenostavljenja po

slovanja naslednja tarifa: 
pošiljke brez označbe,vrednosti: do 5 kg Din 1*—, 

od 5 kg do 10 kg Din 1-50, nad 10 kg Din 2 — ; 
pošiljke z označbo vrednosti: 0-50% označene vred

nosti. 
Pravilnik s tarif o stopi v veljavo s 1. januarjem 1931. 
V L j u b l j a n i , dne 15. decembra 1930. . , 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine. 
Ban: dr. Marušič š. r. 

Izdaja kraljevska banska uprava Draveke banovine; njen pr eds.tavnik in odgovorni urednik: Pohar Bobert v Ljubljani. 
Tiska in zalaga: Tiskarna >Merkur< v Ljubljani; njen predstavnik: Otmàr Mlhâlek v Ljubljani. \ / 



K R A L J EV I N A J U G O S L A V U A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

45. kos. V LJUBLJANI,, dne 27. decembra 1930. Letnik .1. 
V S E B I N A 

278. Pravilnik a nabavi in razpečevanju domaîih in tujih bio
loških proizvodov. 

27». Navodila za izvrševanje pravilnika o prometu in kontroli 
narkotičnih drog in strupov, ' 

280. Navodila za izvajanje asanacijskih del.. 
28Д. Pravilnik o sestavi, dolžnostih in delokrogu odbora za 

" biološke proizvode. 

Uredbe osrednje vlade. 
278.. 

Na podstavi § 2 2 . zakona o kontroli zdravil biolo
škega izvora ter v soglasju s predsednikom ministrske
ga sveta <zak. štev. 465 z dne 3. novembra 1930.) pred-' 
pis u jem: 

Pravilnik 
o nabavi in razpečavanju domačih in tujih 
bioloŠJrih proizvodov (zdravil biološkega iz

vora) v domačih javnih zavodih.* 
Člen 1. 

Centralni higienski zavod v Beogradu in Sola za na
rodno zdravje v Zagrebu morata imeti vedno v zalogi v 
zadostni količini raznih serumov, cepiv in drugih biolo
ških preparatov, potrebnih za zdravljenje in ustavitev 
nalezljivih bolezni. 

Člen 2. . 

Serume in cepiva proizvajata ta dva zavoda po mož
nosti, sama, kolikor pa jih še ne proizvajata ali jih pro
izvajata v nezadostni količini, jih nabavljata sama: 

Člen 3. 

Centralni higienski zavod v Beogradu in šola za na 
rodno zdravje v Zagrebu prodajata vse vrste serumov, 
cepiv in ostalih bioloških proizvodov za preventivne dia
gnostične in. terapijske potrebe neposredno vsem le-
karnicam, bolnicam, zdravnikom in veterinarjem s pri
ročnimi lekarnioami, priročnim lekarnicam zdravstve
nih zadrug, lekarnicam urada za zavarovanje delavcev, 
drogerijam na debelo. 
'+•••', / г • • • . • ' : < _ • : . . • 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
Џ. novembra 1930., žt, 2Q8/XélI/668. 

282. Dopolnitev uredbe :.o organizaciji ministrstva; ta>promet 
in prometne službe. 

283. Tzprëmemb'a'pravilnika o' državnih strokovnih izpitih v 
resoru ministrstva'za financé/- ' . " - , ; х • ,\ 

284. Izprememba razpisa o potrdilih o izvoru blaga. 
285. Razpis o železnih bobnih za uvažanje magnezij, klorida. 
286. Odredba o. dovoljevanju ' banovinskih denarnih prispevkov 

,. za.diplomirane,praktične živinozdravnike. . . . .<• 

"' Ostali higienski zavodi in zdravstveni domovi1 smejo. 
prodajati te proizvode neposredno samo na sVqjém pod
ročju ustanovam in osebam-iz prvega1 odstavka.''' ; 

Člen 4. 

Higienske ustanove smejo dajati,proizvode tudi brez
plačno po predpisih ministrstva za socialno politiko iû: ' 
narpdno zdravje. •" -

Člen 5. ' - " ' ' 

Centralni higienski zavod v Beogradu in šola za na
rodno zdravje^, v. Zagrebu morata medsebojno zalagati 
svoje potrebe v prvi vrsti z lastnimi proizvodi. 

CÏènT 
Po določilu § 5. zakona o kontroli zdravil biološke

ga izvora morajo vse državne, samoupravne in druge 
javne ustanove nabavljati zdravila biološkega izvora sa
mo od teh dveh zavodov! 

• •• ', / ••• - • ! • . Č l e n . 7 . .:•.•..'•;: •• •- .;•• .-. ' .,. 

Kolikor se kaki proizvodi iz § i . zakona o kontroli 
zdravil biološkega izvora še ne izd^ujejo pri nas, morajo 
vse državne, samouplavn4 in 'javffë ustanove nabavljati 
te proizvode^ po centralnem higienskem zavodu y Beo
gradu ali po' šoli za' harodho zdravje V'Zàgcebtiï 

'• . • • . > • . : : ' . " ! . : - - i -y.-, i'" y ' •: •: • ^ - ? : ') : : •: . ' ! , . - у ; : - . :, ,: ; ? ' 

• :• • ;.•.-.. - len : 8. , . 

V nujnih izjemnih primerih smejo dfŽaVriefn samo
upravne ustanove nabavljati posàTOfezné* "preparate di
rektno pri privatnih4pooblaščenih osebah." Vienipr ime
ru mora dotična ustanova'takoj'obvestiti o tern .minisrr-
stvo za socialno politiko in narodno zdravje kakor tudi 
kontrolni1 urad. : ' " , ; J '••''•". ' J v ^ г , -

•: ; • ..•:•.-. ' Č l e n 9 . 

.-••'.'• Cene , zdravilom -biološkega • izvora, po katerih jih 
prodajajo zavodi iz člena 3. tega pravilnika, predpisuje' 
minister, za socialno politiko in narodno zdravje na pod-
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stavi £22.. fe>&e 3, iakona o kontroli zdravil biološkega 
izror? , ., . . . . 

'/••"V . • . » ' ... den-10.- • 
Higienski zavodi, morajo imeti v zalogi vsak čas tele 

sejgjyne: 
ç ; l i jenim ;pÄfi davki (difteriji) (od konj) raznih 

napolnjenih 100 ampul; •,:;".» 
2. serum proti davici'(difteriji) goveji-ali kake-.df û-

ge živali 20 ampul; 
.; 3, serum proti škrletinki po lO'in^Ocm^lOO ampul; 

4. serum proti tetanusu konjski 100 ampul; 
5. serum proti tetonusu goveji ali druge živali 20 

ampul; 
,Д,6. serum proti desmteriji; mono- in polivatenten 50 

ainpül; /:. 
,v 7. serum proti streptokokom 20 ampul. 

Ostale serume imajo v zalogi po naredbi ministrstva 
za socialno politiko in narodno zdravje. ' 

- Člen 11. '""-'• 

Po izteku roka veljnosti seruma se brezplačno za
menjujejo do 20% naročene količine. Čez to število cen
tralni higienski zavod v Beogradu in šola za narodno 
zdravje v Zagrebu nista dolžna vršiti zamene.. Cepiva-in 
ostali biološki preparati se ne zamenjujejo. 

•'-..••'• - ••„ "'.' ' Č l e n - 1 2 . : ' ' 

Ta pravilnik /velja-od dne. razglasitve v >Službenih 
novinah«.; j •'••. i 
•'•ivi.uV B e o g r a d u ; , dne 4. novembra 1930. S. št.li.001. 

.. Minister za socialno politiko 
; ;, V ; in narodno zdraVjec 

j , , - . • Nikola Freka'à r. 

' m»m 

• • • - , , : : . • - • ' • • • - • . 2 7 « . 

Na podstavi, člena 23. predloga o obči carinski tari
fi ter za izvrševanje tistih odredb pravilnika o kontroli 
in prometu narkotičnih drog iü' strupov, ki spadajo v 
delokrog carinskih oblastev, i dajem naslednja 

Navodila 
za izvrševanie pravilnika o prome

tu in kontroli narkotičnih drog in strupov.* 
1. Narkotične droge, in preparati, ki jih Vsebujejo, 

se morejo «vaiati samo čez carinarnice Beograd, Zagreb, 
Ljubljana in Novi Sad. 

X Stradi зе jtuerejo uvažati »amo čez carinarnice 
Beograd. Ул^геЦ,. Ljubljana, Novi. Sad, - Osijek, Sarajevo, 
Skoplje ta Split ,..,-• 

3. Isvoc, narkotičnih drog, kolikor bi ga bilo,. Je do
voljen samo čez carinarnice, omenjene- v- točki 1. 

* >Slulbene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
3. septembra 1930., št 200/LXXI/429. — Pravilnik glej 
>S^bôm liaUa dne 14, oktobra 1Ö30., š t 191/31, 

4. Provoz narkotičnih drog, preparatov,. ki jih vse
bujejo, in strupov se more vlom samo cez niüjue cari
narnice na železniški progi.' 

5. Kolikor se narkotične droge, preparati, ki jih 
vsebujejo, in strupi uvažajo v notranjih zavojih, v kate
rih se carinijo, se za-carinjenje jemlje, oziroma prijav
lja njihova skupna teža, ne pa teža čistega blaga, ki je 

.označena v uvoznem dovoljenju. 
6. O priliki uradnega pregleda narkotičnih dròg in 

preparatov, ki jih vsebujejo, se mora ugotoviti, da sé 
uvažajo, izvažajo ali provažajo tiste teže in številčno to
liko in v tistih zavojih (škatle, flàkoni itd), ki so v do
voljenju označeni, kakor tudi, da preparati z narkotič
nimi drogami, kadar je v dovoljenju naznačen tudi od
stotek narkotičnih drog, v resnici vsebujejo tolik odsto
tek narkotičnih drog. 

Ugotavljanje, da se točno uvažajo, izvažafo in pro
važajo tiste teže čistega blaga, kakor tudi, da preparati 
z narkotičnimi drogami imajó v sebi točno tisti odstotek 
narkotičnih drog, kadar je poleg čiste teže tudi to v do
voljenju naznačeno, se vrši s primerjavo teh naznačb v 
dovoljenju z naznačbo na zavojih, v katerih je blago. 

7. Pošiljke narkotičnih drog in preparatov, ki jih 
vsebujejo, ki se v vsem ujemajo z dovoljenjem, se cari-? 
nijo brez kakršnegakoli zadržka. Pravtako se postopa tu
di s takimi pošiljkami, ki so po teži ali številčno manj
še, nego je označeno v dovoljenju, toda v takih primerih 
se zadaj na dovoljenju vpiše najdena razlika. 

8. Ako se ugotovi,» da se uvažajo, izvažajo ali pro
važajo večje količine po teži ali po številu narkotičnih 
drog ali preparatov, ki'jih vsebujejo,, ali kadar se naj
de, da se odstotne označbe narkotičnih drog v prepara-
tih, naznačene v uvoznem dovoljenju, ne ujemajo z označ
bami, postavljenimi na izvirnih notranjih zavojih, se od-' 
prava zadrži, primer pa dostavi oddelku za carine v od
ločbo. V primerih, kadar se vse ujema, kadar pa je dan 
upravičen sum glede točnosti označbe na notranjih za
vojih, se odprava tudi zadrži, toda o tem se mora pred
ložiti obrazložen referat, ki ga carinarnica takoj pošlje 
oddelku za carine v odločbo. 

9. Uvozno, izvozno in provozno dovoljenje za narko-* 
tične droge in preparate, ki jih vsebujejo, se predloži v 
dveh izvodih. 

Uvozna in izvozna dovoljenja se predlagajo k uvoz
ni deklaraciji, pri poštnih ( paketih pa v momentu cari
njenja. 

Provozno dovoljenje za narkotične droge in prepa
rate, ki jih vsebujejo, se predloži k carinsko-železniŠki, 
oziroma carinsko-poštni provozni listini. 

Eden izvod teh dovoljenj se priloži unikatu listine, 
po-kateri se je izvršilo carinjenje, oziroma unikatu ca-
rinsko-železniške ali carihsko-poštne provozne listine, 
drugi pa se pošlje oddelku za carine za statistični od
sek, združen s statistično prijavo, oziroma s triplikatom 
poštne deklaracije. Ta dovoljenja z dotičnim! statistični
mi prijavami — triplikatom poštne deklaracije — je 
treba poslati statističnemu odseku na koncu vsakega me
seca, in sicer ločeno od ostalih statističnih prijav. 

10. Pri uvozu strupov zadošča en izvod uvoznega 
dovoljenja, ki se tudi priloži unikatu listine, po kateri 
se je carinilo. 

11. Kadar se sumi, da se pri uvozu v nekih lekarni
ških spečialitetah skrivajo narkotične droge, se vzamejo 
uradno obeleženi vzorci in se dostavijo pristojnemu ca-
rinsko-kemijskemu laboratoriju y preizkušanje. Ako 8* 
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najde, da v preizkušenih vzorcih ni narkotičnih drog, se 
odprava takoj izvrši, v nasprotnem primeru pa se do
stavi oddelku za carine v odločbo. 

12. Izvoz sirovega opija in vršenje kontrole prome
ta sirovega opija sta izvzeta od določil pravilnika o kon
troli in prometu narkotičnih drog in strupov in spadata 
pod določilo pravilnika o kontroli prometa z opijem. 
C. štev. 38.268 z dne 19. decembra 1929 in izvozne od
prave sirovega opija se vršijo tako, kakor se je to go
dilo tudi doslej. 

13. Ta razpis stopi v veljavo na dan razglasitve v 
»Službenih novinah« in ž njim" ukinjam vse prejšnje raz
pise, ki so bili v veljavi za uvoz, izvoz in prevoz narko
tičnih drog in za uvoz strupov. 

V B e o g r a d u , dne 19. avgusta 1930. Št. 31.297/IV. 

Minister za finance: Dr. S. Šverljuga s. r. 

280/ 

Na podstavi zakona o ustrojstvu socialne in zdrav
stvene uprave v sporazumu z ministrom za gradnje (št. 
83400 z dne 8, novembra 1930.) predpisujem | 

Navodila 
za izvajanje asanacijskih del.* 

Člen l;1 • ' \ 

Dela na asanacijah vasi in manjših naselij, katerih : 
izvedba spada v pristojnost higienskih ustanov po pred- , 
pisih: uredbe o ureditvi ministrstva za socialno politiko 
in narodno zdravje čl. 3., točka III., zakona o banskih 
upravah čl. 41., točka 14., zakona o podpori za asanacijo 
vaBi!§ 3. fin 5. in pravilnika o izvajanju del za asana
cijo vasi člen 7., 8., 9., 12. in 14., zakona o zatiranju ', 
nalezljivih bolezni § 9. in 49., uredbe o organizaciji iu j 
delokrogu centralnega higienskega zavoda v Beogradu 
člen 1., 5. in 7., uredbe o organizaciji in delokrogu hi
gienskih zavodov, zdravstvenih domov in. zdravstvenih 
postaj člen 1., 2., 4., točka 3. in 9., in pravilnika o delu . 
zdravstvenih domov člen 5. in 26., uredbe o organizaciji 
in področju dela šole za narodno zdravje v Zagrebu člen 
.Ц,3...ш-.6> —,obsegajo: 

1. zgradbo novih in rekonstrukcijo in popravo ob
stoječih uredb za preskrbovanje s pitno vodo; zajemanje ; 

vrelcev, vodometi, vodovodi, Vodnjaki, cisterne in drugo; 
2. asaniranje močvirnega terena za zatiranje mala

rije: kanaliziranje zemljišč, ureditev potokov in hudo
urnikov, ureditev mlak in drugo; 

3. čiščenje in asaniranje zajezenih zemljišč^ hiš in 
naselij: kanalizacije, stranišča, ureditev dvorišč, staj in 
gnojišč, vzorne vaške hiše, gnojišča in drugo;; 
: 4. javna kopališča, zdraptveni domovi in zdravstvene 

postaje. 
člen 2. 

Ne more se pristopiti k izvajanju asanacijska del, 
ako dotični projekti niso poprej pristojno odobreni. 

•"»Službene novine kraljevine Jugoslavije* z dne 
20, novembra 1930, it, 267/XCI/56Q, 

Cleo 3. ; v 

Projekte za asanacijska dela izdeluje strokovnotefr 
niško osebje centralnega higienskega zavoda, šole ж 
narodno zdravje in higienskih zavodov, pri katerih 06-
stojé sanitetno4ehniški oddelki. '> 

Pred izdelavo projekta se morajo izvršiti vsa po
trebna predhodna dela na terenu: preiskovanja, -mefrje-
nja, snemanja, sondaže, zbiranje podatkov o krajevnih 
cenah delovne sile in materiala, o potrebi ekspropria-
cije in obremenitev s pravico služnosti, kakor tudi vseh 
ostalih podatkov, .potrebnih za obrazložitev projekta, taty 
v higienskem, kakor v tehniškem oziru. .... /"'•'. 

Člen 4. 

Centralni higienski zavod, šola za narodno zdravje 
in higienski zavodi izdelujejo tipične načrte (standard 
načrte) za posamezne vr̂ ste asanacijskih del in morajo 
te tipične načrte na zahtevanje dati drugim higienskim 
ustanovam, občinam in privatnikom na upofabg.""•' 

Privatne osebe morajo plačati za izdane jim-tipične 
načrte režijske stroške za njih izdelavo. 

• Člen 5i: ',-•'• , 

- Projekt mora obsegati,: .občo situaciju, pjudrobnè na
črte (situacijo, poprečne in dolžinske profile, podrob
nosti konstrukcije), izkaz vseh potrebnih d$l in nafenv, 
analizo cen, proračun stroškov, tehniške pogoje za Ì'ZVT-
šenje posameznih del in nabav in obrazložitev projekta 
v tehniškem in higienskem oziru z vsemi potrebnimi 
statističnimi in hidravličnimi proračuni. 

Pri projektih za asanacijska dela, ki se izvajajo iz 
državnih ali banovinskih-kreditov ali iz dotacij raznih 
fondov, se mora v proračunu stroškov vnesti tudi vred
nost, delovne sile in gradbenega materiala, ki ga dajo 
eventueltio vasi ali interesenti brezplačno, oziroma ga 
nabavljajo--na svoje stroške, istotako pa tudi vre^ost 
ekspropriàcij, ki padajo na njihovo breme, tako, da se 
more iz proračuna ugotoviti, kaj^prispevajo vasi; ozi
roma interesenti in kateri strošek gre na breme države, 
banovine ali fonda. 

Ako :se morajo dela izvršiti po podjetnikih, sé io-
rajo projektu priložiti tudi obči pogoji za oddajo drla 
potom lioÀtacijej;'predpisane-öd ministrstva» za gradnje za 
izvrševanje gradbenih deL. : <• . •.';-.- ; ; 

Po vrsti, in obsegu del ^manjša popravila, enostavne 
tipične ureditve) lahko odpade katera "izmed zgoraj 
predpisanih prilog projdkla: 

Vse priloge projektu^morajo biti podpisane in da
tirane od projektanta. 

" • ' • - " ; ' ;Г" Č i e n 6 . " ' . ••UV.-." ;• ;V ''"• 

• ' : ' s " • • • • • * " • • * . - . - - . ' ' . ' . . • ; • • . . ' 

Projekte. &:_. proračunom do<- 50.000. Bin --•revidirajo 
sanitetno-tehn^ški oddelki higienskih ustanov,,,; omenje
nih v členu 8. ' V •" - • ...-ĵ -j: 

Po, predloženom predlogu oddelka' izdajo šefi teb 
higienskih ustanov kot pooblaščeni naredbodavci" druge 
stopnje odločbo o odobrenju projekta, o fevriftvì'pro
jektiranih '•-'del in o načinu-» njih izv^äbe (àH'v-režiji ali 
potom dìrèfctne pogodbe ali potom licitacije).' 

V odločbi ee mora označiti način .finaneiranja del: 
Koliko Odpade *hä breme vasi ali iqterësé'ntoy,; kolibe 
na nekake.'ргогаСидакУ kìedite àli «mdo; * 
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Prepisi odločbe se morajo dostaviti pristojni banski 
upravi zaradi evidence o asanacijskih delih, ki se vodi 
jr njenem tehnièlrem oddelku, glavni kontroli pa zaradi 

jsoglasnosti za potr osek iz proračuna. 
•-''-. Omenjeni .naredbodavci so pristojni tuđi za odobra

vanje rezultatov izvršenih' licitacij do 50.000 Din, odlo
čajo o oddaji dela napovoljnejšemu ponudniku in dolo
čijo nadzorni organ, oziroma vodjo delj i ako se dela iz
vršujejo : v režiji; ., ••,:.•. ,-••••• 

.,'.'.' ^ e n 7-r 

• Revizijo; projekta e 'proračunom čez 50.000 do 
100.000 Din vrše sanitetno-tehniški oddelki higienskih 
ustanov, omenjenih v členu 3. 

Revidirane projekte dostavijo higienski zavodi in 
šola za narodno zdravje banskim upravam, centralni hi
gienski zavod pa ministrstvu za socialno politiko in na
rodno zdravje, ki po predloženem predlogu izdajo od
ločbo'v zmišlu 'Člena 6.j odstavek 2., 3. in 5. teh navodil. 

Prepisi odločbe se morajo dostaviti tehniškemu od
delku banske uprave zaradi evidence, glavni kontroli 
pa zaradi soglasnosti za potrošek \z proračuna. 

Člen 8. 

Projekte s proračuni čez 100.000;—do 500Л00— Din 
dostavljajo higienski: zavodi in šola za narodno zdravje 
banskim upravam na revizijo. Te projekte revidira v 
tehniškem oziru tehniški. oddelek banske uprave. Po 
predloženem predlogu.izda ban odločbo po členu 6., od
stavek 2., 3. in 5., in zahteva soglasje glavne kontrole za 
potrošek iz proračuna, . , •:.-.: . : и. 

Člen 9.:':; 

• Projekti s proračuni Čez 500.000"—• Din ee morajo 
dostaviti po banskih upravah ministrstvu za socialno po
litiko in narodno zdravje, ki jih po izvršeni reviziji v 
higienskem oziru in s predlogom glede izvedbe in fi-
nansiranja, del pošlje ministrstvu za gradnje zaradi odo
britve projekta, razpisa in odobrenja licitacije in izvr
šitve del. 

Postopek po prednjem odstavku velja tudi za pro
jekte e* proračunom čez 100.000'— Din,. ki ; jih izdeluje 
in dostavlja ministrstvu za socialno politiko in narodno 
zdravje centralni higienski zavođv ; 

CÌén'lO. ••'•••'•-• ' . • 

Pri gradnji..vodovodov in.ur.editvi vodotokov se mora 
pred začetkom del zahtevati priiprietpjnih upravnih 
oblastvih z zakonom predpisano vodopravno dovoljenje, 
za ostala asanacijska dela večjega obsega pa gradbeno 
dovoljenje, kolikor je predpisno. 

Ta dovoljenja zahtevajoObčine; òzirdma interesenti, 
katerim v korist sé haj izvršijo projektirana àsapacijska 
d e l a . . . . ' • • • - • • • 

-• ..-. Člen 11; L .• •'• •• :.,: • • •,. -;:-Л 

Po đovršitvi del 'zahteva nadzorni organ/ oziroma 
vodja delkolavdacijo del in pripjavi vse potréfche ko-
laydacijske aokuriiéntèl ; ' 
' "'; KolavđacijoI odredi ih odobri, "tisto oblasivo, k i j e 
odobrilo "projekt in izvedo 'dei,.'/"' .','.'".'.'4 • 

Člen Ti. 

•'" V kolavdacijskò komisijo se morajo odrediti: 
1. za dela s proračunom do 50.000-— Din: 

predstavnik higienske ustanove, ki je dejk> izvr 
šila, in 

predstavnik občine ali interesentov, katerim se 
odstopa izvršena zgradba v vzdrževanje; 

2. za dela s proračunom do 100.000-— Din: 
šef tehniškega oddelka, na čigar ozemlju je iz

delani objekt, ali njegov namestnik, 
šef higienske ustanove, ki je izvršila delo, ali 

njegov namestnik, in 
predstavnik občine ali interesentov; 

3. za dela s proračuni do 500.000-— Din: 
inžener, ki ga odredi banska uprava, 
šef higienske ustanove, ki je izvršila delo, ali 

njegov namestnik in 
predstavnik občine ali interesentov; 

4. za dela s proračunom čez 500.000*—: 
predstavnik ministrstva za gradnje, 
predstavnik ministrstva za socialno politiko in 

narodno zdravje in 
predstavnik občine ali interesentov. 

Č l e n i s : . • • • • • • • : ..'••!• 

Predpisi odločbe & odobrenju kolavdacije se mo
rajo dostaviti pristojni banski upravi zaradi evidence o 
asanacijskih delih v podrejenim ji tehniškem oddelku, 
prav tako pa tudi pristojnim higienskim ustanovam, ko
likor so odločbe izdala višja pristojna oblastva. 

Člen 14. 
Stroški nadzorovanja in za vodstvo del, kđkor. tudi 

potni stroški in dnevnice stalnega osebja, zaposlenega 
pri teh delih, se ne morejo vnesti v proračun projekta. 

Kolikor je potrebno, ве ti stroški odobravajo pose
bej iz kredita ustanove, ki izvršuje delo. 

Potni stroški in dnevnice za kolavdacijo del padajo 
na breme tiste ustanove in pristojnega oblastva, čigar 
predstavnik je vstopil v komisijo. ' • 

Člen 16., .,:' . ,: 
V oddajnem zapisniku, s katerim izroča kbiavdacij-

ska komisija izdelani in kolavdirani objekt občini v 
daljno vzdrževanje, mora biti izjava; občinskega pred
stavnika, da sklene občinski odbor polnóveljavni sklep 
o prevzemu objekta v daljno vzdrževanje.. 

Člen .16. 

Ker dela na zgradbi novih in rekonstrukciji obeto 
ječih uredb za preskrbovanje d pitno vodo, kakor tudi 
dela za kanalizacije in uravnavo vodotokov — v zmisiu 
zakona o ustrojstvu ministrstva za. gradnje in njegove 
zunanje službe — projektirajo in izvajajo tudi organi mi
nistrstva za gradnje, vrše revizijo projektov v higienskem 
oziru, ki jih izdelajo tehniški odelki pri srezkih načel-
stvih ali tehniški oddelki banskih uprav, pristojni hi
gienski zavodi. 
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Za projekte, ki se dostavljajo v odobrenje ministr
stvu za gradnje, izreka mnenje v higienskem oziru mi
nistrstvo za socialno politiko in narodno zdravje. 

Člen 17. 

.Prošn je za izvajanje asanacijskih del za preskrbo-
ranje s pitno vodo in na kanalizacijah močvirnatega hi 
zajezenega zemljišča, morajo, ako so manjšega obsega, 
tako da proračunska vsota projekta ne znaša čez 100 
tisoč Din, dostaviti banske uprave in podrejeni jim or
gani pristojnim higienskim zavodom v nadajjno poslos-
vanje. 

У Beogradu, dne 8. novembra 1930. S. štev. 22718/30. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje 
Nikola Preka s. r. 

281. 

'Z Na podstavi § 22. zakona o kontroli zdravil biolo
škega izvora ter v soglasju s predsednikom ministrskega 
sveta (zak. št. 456 z dne 3. novembra 1930.) predpi
sujem 

Pravilnik 
ô sestavi, dolžnostih in delokrogu odbora za 

biološke proizvode.* 

Člen 1 

• Pri,, ministrstvu za socialno politiko in narodno 
zdravje se ustanavlja odbor za biološke proizvode. Člani 
odbora so: . 

1, dva direktorja higienskih zavodov; 
i 2. profesor bakteriologije na medicinski fakulteti v 
Beogradu; 
••<.".: 8. profesor higiene in bakteriologije na medicinski 
fakulteti v Zagrebu; 
<: 4. profesor farmakologije na medicinski fakulteti v 

Beogradu ali Zagrebu; 
5. državni kontrolorji kot šefi kontrolnega urada ali 

njihovi namestniki; 
6. šefi oddelkov za biološke proizvode v Beogradu 

in Zagrebu. : 

Člane postavlja minister za socialno politiko in na
rodno zdravje. 

Člani pod 6 se smatrajo samo za posvetovalne člane 
odbora., 

Člen 2. . 

članstvo y odboru je častno. 
•Članom .odbora pripadajo, kadar potujejo, dnevnice 

In potni stroški po uredbi o potnih in selitvenih stroških. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
21. novembra 1930, št. 268/XCII/564. 

Člen 3. 

Odbor je strokovni organ ministrstva za socialno 
politiko in narodno zdravje za reševanje in razpravlja
nje . vprašanj po zakonu o kontroli zdravil biološkega 
izvora. 

Člen 4. 

Poslovnik o delu odbora odobri ministrstvo za.sq-
cialno politiko in narodno zdravje na predlog odbora 
samega. 

Člen 5. 

Dolžnosti odbora so zlasti te-le: ' 
1. da vrši nadzorstvo nad proizvodnjo, uvozom, iz

vozom, prodajo domačih in tujih zdravil biološkega iz
vora po kontrolnih uradih; 

2. da spremlja razvoj te stroke znanosti;, 
3. da zbira podatke o delovanju posameznih prepa

ratov; 
4. da stavi ministrstvu za socialno politiko in na

rodno zdravje predloge o proizvodnji, uvozu, izvozu in 
razpečavanju bioloških proizvodov; 

6. da daje strokovno mnenje o vseh vprašanjih, ki 
spadajo v to stroko medicine; 

6. da daje mnenje glede izvrševanja odredb zakona 
6 kontroli zdravil biološkega izvora in vseh uredb in 
pravilnikov, izdanih na njegovi podstavi; 

7. da izreka mnenje o. dajanju dovoljenj za proizva
janje zdravil biološkega izvora; 

8. da izreka mnenje po § 3. zakona o kontroli zdra
vil biološkega izvora; 

9. da izreka mnenje v strokovnih in spornih vpra
šanjih, ki nastanejo med proizvajalci, zastopniki tujih 
firm in kontrolnimi uradi. 

Člen 6. 

Ta pravilnik "velja od dne razglasitve v >Službenih 
novinahç • 

V Beogradu, dne 4. novembra 1930. S. štev. 10933/30. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje: 

Nikola Ргека s. т. -

282. 

Dopolnitev uredbe 
, o organizaciji ministrstva za promet in 

prometne službe. 
Nà podstavi § 65. uredbe o organizaciji ministrstva 

za promet in prometne službe z dne 30. marca 1927. 

odločam: 
da se pri §§ 14. pod IV in 21. pod IV iste uredbe 

vstavijo (na ustreznih, mestih, kjer. se govori o sestavi 
in delu. strojnega oddelka generalne direkcije državnih 
železnic) naslednje dopolnitve, in sicer:* •}..-.•., 

* >Službene novine kraljevine Jugoôlavijô« z dne 
12. avgusta 1930, š t 182/LXVII/400 
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Pri § M. se glasi dopolnitev: 
4 odsek elektrotehniški: 
a) skupina za električne centrale in električne mire-

Se; 
b) skupina za električne uredbe na voznih sredstvih; 
c) skupina za študij elektrifikacije pogonske sile, 

normalizacijo in preizkušanje materijala. 

Pri § 21. se glasi dopolnitev: 
4 Elektrotehnički odsek: 

a) Skupina za električne centrale in razvodne mreže: 

1. Študij in zbiranje podatkov o vodnih strmcih in 
tovorih goriv v državi v zvezi z izbero kraja za zgraditev 
električnih centraL 

2. Studij velikih termičnih in hidroelektričnih central 
in proučavanje obstoječih central v državi in v inozem
stvu na licu mesta, kakor tudi z zbiranjem podatkov. 

3. Izdelava. preliminarnih proračunov in tehniških 
pogojev za razne varijante električnih central, ki bi 
elužili za podlago za definitivne projekte električnih 
central. 

4 Statistika električnih central, električnih naprav 
in instalacij, kakor tudi njih kontrola v tehniškem in 
gospodarskem pogledu. 

6. Statistika proizvajanja in potrošnje električne 
energije in kontrola prodajnih in kupnih cen električne 
energije. 

6. Statistika potrošnje goriv in mazil in kontrola 
potrošnje s pomočjo poprečnih, vrednosti. 

7. Statistika potrebe potrošnoga materiala. 
8. Zbiranje in urejevanje tehniških podatkov in na

črtov , o obstoječih električnih centralah in električnih 
napravth na podlagi podatkov oblastnih direkcij. 

,9. Btudij, pregled in kontrola križanja vodov močne 
struje z železniškimi objekti. 

10. Projektiranje električnih central za razsvetljavo 
in motorno silo. 

11. Proračun in konstrukcija posameznih podrobnosti 
električnih uredb. 

12. Pregled projektov za močno strujo, poslanih od 
strani oblastnih direkcij, kakor tudi , podeljevanje pri
stojnega dovoljenja za elektrotehniška dela. 

b) Skupina za elektrifikacijo železniških objektov. 

1. Normalizacija električnega materiala in izdelava 
njegovega imenika in tehniških pogojev za nabavo. 

2. Laboratorijsko preizkušanje električ. materiala. 
3. Laboratorijsko preizkušanje električnih strojev, 

aparatov in uredb močne struje. 
4 Električna merjenja. 
5. Študij laboratorijskih aparatov in metod preizku

šanja električnega materiala v laboratorijih in delav
nicah, tako na licu mesta v inozemstvu in v državi, kakor 
tudi z zbiranjem podatkov. ' 

6. Statistika in kontrola vzdrževanja vagonske in 
lokomotivake električne razsvetljave ia. .kurjave, 

7. Izdelava predpisov in pravilnikov ta elektroteh
niško službo na železnicah. 

8. Izdelava pravilnikov za izvajanje in vzdrževanje 
električnih instalacij za- železniško uporabo. 

9. Študij organizacije vzdrževanja in statistike za 
električne naprave močne struje v inozemstvu in v dr
žavi, tako na licu mesta, kakor tudi z zbiranjem 
podatkov. 

10. Izdelava projektov in proračunov za elektrifika
cijo delavnice, črpalk, dvigal, okretnic in za električno 
razsvetljavo postaj, delavnic, kurilnic in drugih zgradb 
ministrstva za promet 

11. Studij električnih uredb na licu mesta v delav
nicah in v tvornicah v inozemstvu in v državi tako na 
licu mesta, kakor tudi, z zbiranjem podatkov. 

12. Zbiranje podatkov za moderne strokovne litera
ture za električno uredbo močne struje. 

c) Skupina za elektrifikacijo pogonske sile, normali
zacijo in preizkušanje materiala. 

z 1. Zbiranje podatkov o prometu in trasah na obsto
ječih in novo-projektiramh progah za preizkušanje teh
niške gospodarske možnosti elektrifikacije. 

2. Študij s tehniškega in gospodarskega stališča 
obstoječih električnih daljnovodov, transformatorskih po
staj in električnih mrež za elektrifikacijo pogonske sile 
v inozemstvu, pozneje pa tudi v državi tako na licu 
mesta, kakor tudi z zbiranjem podatkov. 

3. študij za izbero in normalizacijo vrste toka in 
napetosti za izvedbo elektrifikacije pogonske sile. 

4 Izdelava preliminarnih proračunov in tehniških 
pogojev za razne varijante daljnovodov, transformatorskih 
postranskih postaj in električnih mrež za elektrifikacijo 
pogonske sile, ki bi služili za podlago bodočim defini
tivnim projektom. . • v.. •;. '<• 

5. Zbiranje podatkov o pogonski sila in prometu-na 
obstoječih projektiranih progah za izbero tipa in osnov
nih podatkov električne'lokomotive; 

6. Študij raznih tipov obstoječih električnih loko
motiv in proučevanje njihovih lastnosti v inozemstvu, 
pozneje pa tudi v državi na licu mesta in. z zbiranjem 
podatkov. 

7. Izračunavanje elektrifikacije pogonske sile-̂ z go
spodarske in tehniške strani. 

8. Normalizacija elektrotehniškega materiala; in ob
jektov za elektrificiranje proge. : 

: 9. Preizkušanje tako laboratorijskega, kakor tudi v 
tvornicah raznega elektrotehniškega materiala, ki ee naj 
uporabi za elektrifikacijo proge. 

10. Izdelava pravilnikov in predpisov '.. za elektrod 
tehniško službo na elektrificiranih progah. 

11. Imenik elektrotehniškega materiala za električno 
pogonsko silo. ; 

Te dopolnitve uredbe veljajo od danes kot dneva 
mojega podpisa. 

V B e o g r a d u , dne 24. Julija 1980. 
Mildster za promet 

Laz. Radivojerié s. r. 
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283. 

Izprememba pravilnika. 
Državni strokovni izpiti v resoru ministrstva 

za finance.* , 
G. minister za-finance je pod štev. 56.469 z dne 4. no

vembra 1930. izdal odločbo naslednje vsebine: 
Na podstavi člena 54 . zakona o civilnih uradnikih in 

ostalih državnih uslužbencih odločam, da se v pravilniku 
za opravljanje državnih, strokovnih izpitov v resoru mini
strstva za finance z dne 31. marca 1925., štev. 1578, izvr
ši naslednja izpiramemba: 

Člen 4. se izpreminja in se glasi: 
Pripravniki državnih pravobranilstev morajo pred 

prehodom iz pripravne v višjo naslednjo skupino opraviti 
državni, strokovni izpit za uradnike I. kategorije, izvzem-
si slučaj, ako so opravili sodniški (odvetniški) izpit, po 
predpisih, ki veljajo za opravljanje tega izpita. Samo s 
tem sodniSkim (odvetniškim) opravljenim izpitom morejo 
ti uradniki napredovati iz pomožnih v glavne skupine.« 

Te izpremembe stopijo v veljavo od dne razglasitve 
v >SluŽberiih Novinah.« 

H!"»:!' > 

284. 

Razpis. 
O potrdilih o izvoru blaga. — Ukinitev raz
pisa C. štev. 18.292/28 in izprememba točke 3 

pod I. razpisa C. štev. 43.918/22. 
Na podstavi zakona o mednarodni konvenciji 2a po

enostavljenje carinskih formalnosti ter skladno s členom 
11. mednarodne konvencije odločam: 

1. da se ukine razpis C. štev. 18.292 z dne 14. ma
ja: 1928.; 

2. da se točka 3 pod I. razpisa C. štev. 43.918 z dne 
18. julija 1922. glasi: 

>Ako se blago ne uvaža neposredno iz države izvo
ra, temveč se pošilja čez ozemlje kake tretje države po-
godnice, prejmejo carinarnice kot polnöveljaven dokaz 
pogodbenega izvora potrdila, ki jih za tako blago v do-
tičnem kraju izdajajo: . 

a) trgovske in industrijske zbornice; 
b) carinarnice in 
c) uprave javnih skladišč.« 
Y B e o g r a d u, dne 18. avgusta 1930. Št. 31.180/IV. 

Minister za finance: 
Dr. S. Šverliuga s. r. 

* >Služb. nov. bral]. Jugoslavia©« z dne 16. novembra 
1Ô30, öt 263/XC/554 

285. 

Razpis. 
železni bobni se priznavajo za zavoj, kadar se 

v njih uvaža magnezijev klorid.* 
Pomočnik ministra za finance je na podstavi člena 

7. in 23. predloga zakona o obči carinski tarifi odločil, 
da se kot priznam zavoj v zmislu § 10. pravil o tari vra-
čunavajo tudi železni bobni, kadar se v njih uvaža mag
nezijev klorid. , 

V B e o g r a d u , dne 12. novembra 1930. — Štev. 
42.360/1V. — Iz pisarne ministrstva za finance — oddel
ka za carine. 

286. 

Banove uredbe. 

Na podlagi § 27. zakona o banski upravi z dne 7. no
vembra 1929. predpisujem za dovoljevanje denarnih 
prispevkov (subvencij) za diplomirane.praktične ži-vino-
zdravnike iz banovinskih sredstev za področje Dravske 
banovine nastopno 

odredbo: 
I. Obča pravila. 

1. Radi pospeševanja nastanitve diplomiranih prak
tičnih živinozdravnikov na področju Dravske banovine 
v krajih, kjer ni (stalnih) državnih ali. stalnih občinskih 
(klavničnih) živinozdravnikov, se bodo dovoljevali pri
stojnim občinam iz banovinskih sredstev redni mesečni 
denarni prispevki (subvencije). 

2. Višina teh prispevkov naj se ravna: 
a) po višini drugih rednih in izrednih prejemkov, ki 

jih dobiva dotični živinozdravnik, 
b) po krajevnih prilikah, kakor oddaljenosti bivališča 

od železnice, draginjskih razmerah i. d. 
3. Načelno naj znaša redna mesečna subvencija Din 

600-— do Din 1.000-—. 
4. Ta prispevek pa se bo izplačeval občinam, kjer 

ima živinozdravnik svoje bivališče, le s pogojem, da tudi 
dotična občina in druge okoliške občine prispevajo za 
živinozdravnika mesečno skupaj vsaj Din 600'—:. 

5. Nastanitev živinozdravnika se bo pospeševala v 
prvi vrsti v središčih živinorejskih okrožij in v drugih 
večjih krajih (mestih, trgih), za katere se dokaže po
treba nastanitve živinozdravnika. 

Kot tahka mesta in kraji se bodo upoštevali zlasti: 
Sevnica, sreza Brežice, 
Sv. Jurij ob juž. žel., sreza Celje, 
Braslovče, sreza Celje, 
Slov. Bistrica, sreza Maribor,. des. breg, 
Sv. Lenart v Slov. gor., sreza Maribor, levi breg, 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
15s novembra 1930., št 263/XC/555, 
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Ormož, sreza Ptuj, 
Šoštanj, sreza Slovenjgrađec, ' 
Kozje, sreza Šmarje pri Jelšah, 
Rogatec (ali Rog. Slatina), sreza Šmarje pri Jelšah, 
Prevoje ali Lukovica, sreza Kamnik, 
Ribnica, sreza Kočevje, 
Velike Lašče ali Dobrepolje, sreza Kočevje, 
Tržič, sreza Kranj, 
Mokronog, sreza Krško, 
St. Jernej, sreza Krško, 
Višnja gora ali. Stična, sreza Litija, 
Vrhnika, sreza Ljublana, 
Cerknica, sreza Logatec, 
Trebnje, sreza Novo mesto, 
Žužemberk, sreza Novo mesto, 
Bled, sreza Radovljica. 

IJ. Pogoji za podelitev subvencij: 

6. Redni mesečni denarni prispevki iz banovinskih 
sredstev se bodo dovoljevali občinam za živinozdravnike 
pp zaslišanju pristojnega sreskega načelstva na osnovi 
prošnje, ki jo mora vložiti pristojna občina preko sreske
ga načelstva na kraljevsko bansko-upravo Dravske ba
novine v Ljubljani. 

V prošnji je navesti: 
Ime, kraj, dan, mesec in leto rojstva, državljanstvo, 

dosedanje službovanje, šolsko izobrazbo, znanje jezikov, 
ki jih govori in piše dotični živinozdravnik. 

Prošnji je priložiti dokazilo, da je dotični živino
zdravnik upravičen izvrševati živinozdravstvo v kralje
vini Jugoslaviji, da je vešč državnega jezika in tudi fi
zično sposoben za opravljanje živinozdravstva. 

Sploh mora dotični živinozdravnik ugoditi predpi
som pravilnika, ki ga je izdalo ministrstvo za kmetij
stvo dne 29. marca 1926., Vt. br. 3847, za oceno stro
kovne izobrazbe veterinarjev ob vstopu v državno ali 
samoupravno Službo. 

Ш . Dolžnosti subvencioniranih občinskih živinozdrav-
nikov. 

7. Živinozdravnik,* za katerega naj se od banske 
uprave dovoli in izplačuje redni mesečni prispevek iz 
banovinskih sredstev, se mora nasproti občini, v kateri 
ima svoje bivališče, pismeno zavezati, da 

a) bo stalno bival v dotični občini; 
b) se bo vsakokrat odzval klicu aü pozivu živinorejcev 

in da bo proti primernemu honorarju nudil živino-
zdravniško pomoč pri oboleli živini ali dal za to 
potrebne nasvete; 

c) bo deloval na izboljšanju higijenskih pogojev doma
čih živali ter sodeloval pri pospeševanju živinoreje; 

č) bo v sporazumu s sreskim načelstvom vršil zaščitna 
cepljenja domačih živali proti kužnim boleznim; 

d) bo sodeloval V svoem okolišu pri izvajanju živino-
zdravstvenih nalog občin v lastnem in prenesenem 
delokrogu (ogledovanje klavne živine, mesa, ani
malnih živil, nadzorovanje živinskih sejmov); 

e) bo sodeloval pri zavarovanju živine; 
f) bo sodeloval po naročilu sréskega načelstva ali kra

ljevske banske uprave pri odvračanju in zatiranju 
živalskih kužnih bolezni in da bo 

g) redno poročal, kakor mu bo naročeno, o stanju veto-' 
rinarskih in živinorejskih prilik svojega okoliša. 

IV. Pravice subvencioniranih občinskih veterinarjev. 

8. Za dela, ki jih vrši subvencionirani občinski Ži
vinozdravnik v zmislü 7. točke, pristoja istemu. 
a) za živinozdravniško pomoč in nasvete pri oboleli ži« 

vini primerna nagrada (honorar); ' 
b) za izvršena cepljenja živine odškodnina po naredbi 

gospoda ministra za kmetijstvo in vode, z dne 2Ï. ju
lija 1925, Vt. br. 7387; , ' . . . , . • , . 

c) za pregled klavne živine in mesa nagrada po dogo
voru s pristojno občino v zmislu pravilnika ministr
stva za' kmetijstvo z dne 8. septembra 1925, Vt br 
8749 (Ur. 1. 104/1925); .. 

č) za opravila, izvršena po naročilu državnih oblastev, 
povrnitev stroškov po naredbah, ki so veljavne za 
taka opravila, če jih vrše državni uradniki. 
V spornih primerih odloča glede višine v 1. instanci 

sresko načelstvo, v 2. instanci pa kraljevska banska 
uprava. 

9. Dnevnice je — izvzemši, ako gre za oprayila na 
račun državnih kreditov — v vseh primerih odmeriti po 
Din 50*— za pol- in po Din 100'— za celodnevno opra
vilo. 

Kjer po obstoječih zakonih in predpisih ni kaj dru
gega določenega, plačuje nagrade (honorar), dnevnice, 
potnine za izvršena dela ono oblastvo, odnosno zaseb
nik, ki je izvršitev posla zahteval ali naročil, za opravila 
nà poziv državnih oblastev pa jih izplača kraljevska 
banska uprava iz državnih, oziroma banovinskih sred
stev. 

V. Odstranitev iz bivališča (začasno) (trajna). 

10. Odstranitev iz,bivališča za daljšo dobood 3 dni 
mora veterinar prijaviti sreskemu načelstvu in.pristoj
nemu županstvu svojega bivališča. • --• • :-' •' 

Ako. traja odsotnost predvidoma vßc ;nego mesec 
dni, mora poskrbeti dotični živinozdravnik za namest
nika. •• • 

Ravno tako mora subvencionirani veterinar name-
ravain stalni odhod iz svojega bivališča 8 dni pred od
hodom naznaniti pristojnemu, županstvu in pa sreskemu 
načelstvu. 

11. Začasna ustanovitev izplačevanja rednega. me
sečnega prispevka iz banovinskih sredstev se mora od
rediti, ako traja odsotnost črez mesec dni. in če dotični 
živinozdravnik ni poskrbel za namestnika. 

Trajna ustavitev subvencije pa se more odrediti 
tudi brez navedbe razloga, pač pa je pristojno županstvo 
o tem 30 dni popreje obvestiti. 

12. Razen obveznosti za izplačevanje jednih meseč
nih denarnih prispevkov, oziroma dnevnic, potnin ter 
morebitnih drugih nagrad za dela, navedena pod 7. to
čko, nima kraljevska banska uprava Dravske banovine 
nobenih drugih obveznosti niti napram občini niti na
pram subvencioniranemu živinozdravniku. 

V L j ù b 1 j a n i , dne 13. decembra 1930. 

III. No. 18.408. 
Ban: Dr. Maruši? s. r. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen pr edstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert v. Ljubljani., 
Tiska ih zalaga: Tiskarna >Merkur<' v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Mihâlek v Ljubljani. • 

V 



PoitniM plalana • gotovini. 

K K A L J E V I NA J U G O S LAVI JA 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

16. «os. V LJUBLJANI, dne 30. decembra 1930. Letnik I. 
V S B B I N A 

287. Pravilnik. o zatiranju nalezljivih bolezni po šolah. 
288. Pravilnik o delu. zdravstvenih odborov. 
289. Pravilnik o obmejni službi, da se ne zanesejo nalezljive 

1 bolezni iz tujih držav.' 
290. Pravilnik sia izdajanje ostankov zastav in'depozitov Pe-

trograjske zastavne banke in Ruske državne banke. 
291. Objava o pobiranju občinske trošarine v občini Motnik. 
292. Objava o pobiranju občinske trošarine v občini Ribnica 

na Pohorju., 
Razne objave iz »Službenih novin«. 

-'HI! I1 

Uredbe osrednje vlade. 

287. 

Na podstavi § 59. zakona o zatiranju nalezljivih bo
lezni v:sporazumu z ministrom za prosveto (št. 17896 v 
dne 3. julija 1930.) ter y soglasju s predsednikom mini
strskega sveta (zak. štev. 455 z dne 3. novembra 1930.) 
predpisujem 

Pravilnik 
o zatiranju nalezljivih bolezni po šolah.* 

Člen 1. 

Učitelji vseh šol razen Vojnih šol morajo, Čim sumijo, 
da je kak učenec obolel na kaki nalezljivi bolezni, od
straniti ' ga iz šole in o tem obvestiti stariše, osebo, pri 
kateri, je učenec na stanovanju, in upravo šole. Za ver
jetne znake obolenja na nalezljivi bolezni,je treba sma
trati: povišanje toplote, bljuvanje, drisko, sumljiv kašelj, 
izpuščaj in vratobol. 

Člen 2. 

Uprava šole mora s predpisano prijavno karto ob
vestiti šolBkega ali drugega pristojnega zdravnika, kadar 
zve od učitelja, po šolski sestri ali na kak drug način, 
da obstoja sum glede okužbe pri učencu, ki se je odpu-
Htil iz šole ali je vobče izostal. 

. , , i • • • , ; . . - , • . • i- . • 

' v ; ' '-:•''•'• • ' / Č l e n 3 . 

-i 'Vsi zdravniki morajo o priliki pregleda učencev iz 
ktajaal i iz tujine, ako je kateri izmed njih obolel ali ako 
je dan sum, da je obolel na kaki nalezljivi bolezni, pri
javiti pristojnemu zdravniku in takoj obvestiti tudi pri
stojno šolsko upravo. Istotako morajo priporočiti, da šole 
ne poeejačo zxrravi učenci iz okuženih domov. 

••• »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
21. novembra Д930.Ј št. 268/XÇII/562. 1 

Ölen 4 

Kadar se pojavi kaka nalezljiva bolezen v kraju, pre
davajo šolski, oziroma drugi pristojni zdravniki ali uči
telji učencem po vseh šolah in razredih: o naravi, načinu 
širjenja in ukrepih za varstvo pred boleznimi in za njih 
zatiranje. Učitelji opominjajo ves Čas, dokler traja epide
mija, o vsaki primerni priliki svoje učence na te ukrepe, 
navajajoč pri tem tudi pripravne primere, ki so znani 
učencem. 

Člen 5. 

Pristojni zdravniki se morajo iz higienskih zavodov 
preskrbeti z letaki o nalezljivih boleznih. Ako se pojavi 
katera izmed njih v šoli, se razdelijo ti letaki vsem nje
nim učencem. 

Letaki o širjenju nalezljivih bolezni se nabijejo na 
vidnem mestu v šolskih prostorih. 

Ako takih letakov ni tiskanih pri pristojnem higien
skem zavodu, se pobrigajo zdravniki, da šolski odbori 
natisnejo vsaj najpotrebnejše število teh letakov za svoje 
šole. 

Ölen 6. 

Kjer je to mogoče, pa ne preti nevarnost v mestih 
in po vaseh, se skličejo na skupne sestanke učitelji in 
starili, da se obvestijo, zakaj se šola zapre, in da se upo-
znajo z ukrepi za nadzorstvo nad gibanjem. 

Člen 7. 

Šola se zapre kot skrajno sredstvo samo pri akutnih 
otroških boleznih, kakršne so: škrlatinka, davica (difte
rija) in nalezljivo vnetje možganske mrene, izjemoma 
pa tudi pri ošpicah ali rabeoli in pri hripah samo, ako 
imajo te bolezni posebno hud značaj ali ako oboli toliko 
število učencev, da je potrebno to storiti iz učnih razlo
gov, in samo dotlej, dokler trajajo ti razlogi. 

1. Pri škrlatinki in davici (difteriji) se šola zapre, 
ako je iz raznih rodbin obolelo več otrok v različnih ča
sih drug za drugim; ako se ne more izvedeti za pravi iz
vor okužbe; лако so se po prvih primerih izvršili vsi 
ukrepi, določeni v členih 4., 5., 6. in 11. terça pravilnika, 
se more šok zapreti v tem primeru največ 4 tedne. 

\ 
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2. Zaradi nalezljivega vnetja možganske mrene se za
pre šola, ako se pojavi več primerov drug za drugim ali 
ako vlada v kraju huda epidemija, četudi je vge storjeno 
po členu 4 , 5., 6. in 11. tega pravilnika, dokler se ne iz
vrši desinfekcija vseh prostorov, toda ne dalje nego dva 
tedna. 

3. Zaradi lega rja in disenterije se šole ne zapirajo, 
toda potrebno je samo, da zdravniki preizkusijo, ali je 
vzrok obolenjem v šoli ali v okolici. V tem primeru, se 
šola zapre, dokler se ta izvor bolezni ne odstrani, največ 
pa za 3 dni. V tem času se razkužijo pitna voda in stra
nišča, koliko so sumljiva kot izvor infekcije. ' 

4. Kadar se pojavi pegavica ali povratna mrzlica, ee 
izvrši pregled vseh učencev. Ušivi in tisti iz njihove oko
lice, tudi ako se pri njih ne najdejo uši, se ókópajo, telo 
se očisti od uši in gnid, obleka pa se desinficira. V tem 
primeru se more razred, v katerem se je pojavila' bole
zen, zapreti na 8 dni. 

5. Zaradi oslovskega kašlja se zapre šola samo, ako 
boluje ob istem času takó mnogo učencev, da otežava 
pouk, toda največ za dva tedna. 

6. Zaradi osepnic (koz) se more zapreti-šola ali rat-
red na 10 dni, toda potrebno je takoj izvršiti ponovno 
cepljenje učenčev. 

Ölen 8. ; 
Kadar obolljo učenci na škrlatinki, davici (difteriji) 

i n nalezljivem Vnetju možganske mrene, odredi starešina 
šole na predlog šolskega aH drugega pristojnega zdrav
nika odpust učencev tega razreda za 24 do 48 u r in takoj 
ob istem času čiščenje in desinfekcijo razreda. V primeru 
škrlatinfee in davice se more po pristanku starišev ali 
skrbnikov izvršiti tudi cepljenje, ako šolski ali drugi pri
stojni zdravnik smatra, da je to potrebno. 

Cleo 9. 
Preden se šola zapre, izvrši pristojni zdravnik v Šo

lah pregled vseh učencev in prepove, vsem, ki se poka
žejo sumljive, da so oboleli, pohajanje v šole za čas, 
dokler se n e ugotovi, da so zdravi in da niso klioonosci. 

•Člen 10. 

Ako se v enem razredu pojavijo v presledkih časa 
pr i učencih iz raznih rodbin davica ali nalezljivo vnetje 
možganske mrene, zahteva šolski ali drug pristojni 
zdravnik od higienskega zavoda ali zdravstvenega doma 
potreben pribor za odvzetje kužnega materiala iz grla, 
oziroma nosa in ga odvzame pri vseh učencih ter pošlje 
pristojni ustanovi na pregled, da se vidi, da niso klico-
nOSCL : ; 

Člen 11. 

Ako se po desinfekclji šole, po izoliranju sumljivih, 
po zasledovanju kliconoscev vendar neprestano ponav
ljajo nova obolenja učencev, ki pripadajo raznim rodbi
nam in žive v raznih delih mesta, oziroma vasi, pa ho
dijo v leto šolo, se šole začasno zapro; 

V tem primeru mora pristojna higienska ustanova 
poslati 'strokovnega epidemiologa zaradi: preiskavanja In 
zatiranja epidemije. / i : v ;. ' 

Člen 12. . ' ; ' ". ' " . . ' j - . ' ' . ' . ' 
Začasni razpust vse učencev ene šote predìava pri

stojni Šolski zdravnik, kjer ga pa ni> občinski zdravnik, 

oziroma sanitetni referent obče uprave v sporazumu ž 
upraviteljem šole. Sola в е more začasno »zapreti največ 
za sedem dni, v katerem časU se morajo izvršiti vsi ukre
pi, določeni v členu 11. tega pravilnika. 

ölen 18. •,.• • - ••<*•*•• 

" л, « ' . . V • " "• ' *' *-*?* 
Ako šolski, oziroma drug pristojni zdravnik , * ' t e k u 

prvih treh dni začasnega razpusja smatra^da j e potretmo 
zapreti šolo za daljši čas, predloži po upravi šole obraz
loženo predetavko pristojnemu higienskemu zavodu,; k i 
jtf pošlje" s svojini mnenjem upTavhemu" obiasfvu* druge 
stopnje, oziroma na področju uprave mesta Beograda, 
Zemuna in Pančeva ministru presvete v odobrenje.'Od
ločbe o tem morajo dospeti pristojni šolski upravi "ptii. 
iztekom začasnega -razpusta. 

Šolski, oziroma drug pristojni zdravnik mora v pred
stavki predložiti tele podatke: koliko časa traja epide
mija v kraju, kako. močna je, in koliko primerov obolôr 
nja je bilo; koliko učencev je obolelo v posameznih dneH, 
iz posameznih razredov, in iz koliko raznih rodbin; kako 
so razporejena obolenja učencev po- kraju; koliko bolni» 
kov je po hišah, iz katerih so okuženi učenci; kaj se je 
predhodno ukrenilo, da se bolezen nemiri. Џ ШЦ ali so 
se Šola in hiše bolniko de^itiioirale; ali se 'je pazilo, 
da se učenci, ki ozdravijo, ne vračajo v šolo prezgodaj, 
dokler so še tudi klioonosci; ali se je izvršila preiskava 
otrok, kakšno mnenje ima zdravnik o širjenju kužne bo
lezni učencev v šoli ali vobče v kraju; in za kateri čas 
se predlaga, da se šola zapre. 

Oblastvo obče uprave druge stopnje odredi s po
sebnim spisom zdravniku, kaj mòra vse ukreniti za za<-
tiranje kužne bolezni. ZdravnikObvešča o 'vsem tèm Mä 
gienski zavod zaradi evidence. - ;- ; ' 

Člen 14 .,-
Dokler je šola zaradi bolezni zaprta, se mora v njej 

izvršiti čiščenje in desinfekcija. V tem času ukrene šolski 
ali občinski zdravnik, kjer pa jih ni, sanitetni referenti 
občega upravnega b&lastva v/зе potrebne, ukrepe, predpi;-
sane z zakonom, da se nalezljiva bolezen v dóti<£nem ^ra
ju čimprej zatré, in omogoči otvoritev..šole. Ta otvoritev 
šole, ki je zaprta zaradi."'kužne bolezni,t,se mpr,e izvršiti 
samo na odobrenje oblastva obče uprave "toriige stoj>pj0 
po zaslišanju higienskega zavoda. .'' > '...., ... ,,,.%r 

Člen 16. 

Kadar . se zaradi nalezljive bolezni; r a j u s t é - š o l e pe 
mestih, prepovedo -šolska oblastva učencem osnovnih, in 
srednjih Šol posečanje bioskopov, gledališča in vseh.javr 
nih krajev, kjer bi se mogli okužiti; >Pray itako prepove 
učiteljem in učencem, d«K ne smejo zahajali v hiše, kjer 
so bolniki ,-ali umrli od oalesljivlh bolezni, svetuje jim, 
da se ne vozijo z javnim tramvajem, omnibus!, vozovi, 
avtom in drugimi prevoznimi sredstvi Poleg tega obve
sti tudi policijsko óWaetvoj, da prepove lastnikom'javnih 
lokalov pristop učencev. ••••[•,;•••• 

? />; 

Sen' 16. 

V šolah г več ločenimi zgradbami, kjer imafo učenci 
H' raznih rfl^redW malo рНИке. :da se weSaJor' kjer pa 
se nalezljiva bolezen r^Javlja veuom'tAZjedUj'se ne &* 
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pre cela $ola, temveč samo tisti razred v zgradbi, v kateri 
ee bolezen pojavi. 

Člen 17. 

Cim prejme prijavo o pojavil nalezljive bolezni v šoh. 
mora pristojni zdravnik po zakonu o zatiranju nalezljivih 
bolezni iti na lice mesta in preiskati vzroke epidemije 
in njeno razširjenost izven Sole. 

C l e o 1 8 . ^ • •:.••: 

, O priliki zdravnikovega prihoda, ter po njegovem za-
btèyariju ' mora ' občina sklicati, sestanek vseh starišev 
tiČehoeV na primeren kraj, da bi'mogel zdravnik zbrati 
potrebne' podatke io predavati ö narayi dotične bolezni, 
načinu 'njenega prenosa in ukrepih za preprečenje. \ 

Člen 19.S 

• i Sola sé ne. niöre nikdar zapreti za'nedoločen Čas, 
temveč samo v mejah, predpisanih s tem pravilnikom. 

V - ; .-.:••; .<;•• ..•,,/ • • •••' c i e n 20. :; 

šolske uprave morajo voditi evidenco o dnevu obo
lenja učenca in dovoliti povratek v šolo samo v rakovih 
öd pojkva1 bolezni' po določilih člena 22. tega pravilnika. 

• " ' " • --'••or, < : • • • • ; > . • • - , . • • . • : >••• " ' . . . . 

" : и ••• '- Ölen 2 1 i ; ' ; •• 
i •• .• : . . , ' ) : • ' ' • • . 

V krajih, kjer so higienski4 zavodi (zdravstveni do
movi), bo pri boleznih, za katere se more bakteriološko 
ugotoviti, aH so ozdraveli učnciŠe kliconošci ali ne, po
trebno to ugotoviti bakteriološko. » 

Ta pregled se vrši na zah$evanje šolskih, oziroma 
drugih pristojnih zdravnikov brezplačno. Material za pre
gled .mora poslati zdravnik, ki je zdravil bolnika. 

Ölen, 22* 

••, ,Na nalezljivih boleznih obolelemu in od posečanja 
šole začasno izključenemu učencu se more ponovno do
voliti prihod v šolo po naslednjih pogojih: 

Pri d a v i c i je pottebnof da tri preiskave v pre
sledku sedem dni dokažejo negativen rezultat, da se uče
nec okop:â,';mënjël'aerilo iri oblekoV • 

Ako "sé ta1'pregled ne rnore bakteriološko izvršiti, ne 
eme učenec hoditi v šolo 4 tedne, računaje od dneva obo
lenja; 

pri o s e p n i c a h (kozah), da so vse kraste odpadle 
4p ni; več • luskin,. da je grlo. popolnoma zdravo,,da je 
otrok okopan ž milom in toplo vodo, da, je izvršena des-
infekcija stanovanja in obleke; 

Pri' i k r 1 a t i ti k i, da je clobà luSčenja prešla in 
da nI'mikafeib znamenj bolezni več na učencu. 

ra^e^o^K^.ta/lcaSlIic/da^Jerprofflo 6 tednov 
od dneVrf óWofeojà. ! ' ' 

Pri m u m p s u, da je prešlo 20 dni od obolenja in 
da ni nikakih znakov bolezni na učencu. 

Pri n a l e z l j i v e m v n e t j u m o ž g a n s k e 
m r e n e , da je minilo 40,dni od dneva, ko je učenec 
ozdravel, in da sta dve preiskavi nosnega in vratnega 
eekreta v, presledku 8, dni podali negativne .rezultate. 
••i~ rrj'iî'ÇreT' r/>r:;ritr.v u i ^'i$v • ' ••••••••••• 
, .^Pri: ofšplcab,, da je preelq.8 dni, ko je tempera-. 

Pri. l e g a r ju in d i e e n t e r i j i , da je učenec 
popolnoma ozdravel in okopan in da so tri zaporedni pre
gledi blata in seči v presledku 6 do 7 dni po ozdravljenju 
podali negativen rezultat. Ako je izvid-tudi 14 dni po 
ozdravljenju pozitiven, more učenec hoditi! v šolo, toda 
biti mora pod stalnim zdravniškim nadzorstvom. 

Pri t r a h o m u , da je prešlo gnojenje. 
Pri t u b e r k u l o z i , da ni znakov odprte tuber

kuloze. 
O vsem tem'.zahteva starešina šole, da izda potrdilo 

zdravnik, ki je zdravil bolnega učenca. 

Člen 23. 
Sostanovalci bolnika na kaki nalezljivi bolezni, ka

kor učitelj, pri katerem je v hiši kaka nalezljiva bolezen, 
ne smejo prihajati v šolo," hoditi pa morejo spet v šolo 
samo tedaj, ako jé bolnik popolnoma odločen in nevar
nost prenosa bolezni prestala. 

Vrniti se smejo v šolo: pri da v i c i : teden dni po 
izoliranju bolnika; poleg tega je potrebno izvršiti dez
infekcijo obleke, v krajih, kjer je bakteriološka postaja 
pa tudi, bakteriološki pregled. 

V primeru osepnic, koz: po izoliranju, desinfekciji 
obleke in stanovanja, da je prešlo 10 dni od ponovnega 
cepljenja. 

V .primeru š k r 1 a t i n k e : da je minilo teden dni 
od izoliran'a in da se je razkužila obleka, grlo in koža 
pa da ne kažeta nikakšnih sumljivih znakov kake bo
lezni. 

Člen 24. 
Kdor se pregreši zoper odredbe tega pravilnika, se 

kaznuje po predpisih § 61. zakona o zatiranju nalezljivih 
bolezni. ~ 

Člen 25. 

Ta pravilnik stopi v veljavo od dne objave v »Služ
benih novinahc in velja za vse Šole in otroška zabavišča 
v državi. 

: V Beogradu, dne 4, novembTa 1930., S. štev. 10993/30. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje: 

Nikola Prcka 8. r. 

288. 

Na podstavi § 59! zakona o zatiranju nalezljivih bo
lezni ter v soglasju s predsednikom ministrskega sveta 
(zak. št. 55. z dne 3. novembra 1930.) predpisujem 

Pravilnik 
o delu zdravstvenih odborov.* 

',',.,'• Oleh 1 ., 

V občinah odredi, obče upravno oblastvo prve stopnje 
osnovanje zdravstvenih odborov v zmislu § 24. o zatira
nju nalezljivih bolezni. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 
2^ novembra 1S30., št. 2В8/ХСЦ/5в7. 
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Člen 2. 
Odborova naloga je: 1) da dela na širjenju osebne in 

Javne higijene; 2) da podpira vsako delo, da se dvigne 
narodno zdravje; 3) da proučava in predlaga potrebna 
dela za asanacijo nezdravih razmer; 4) da predlaga o pri
liki sestavljanja občinskega proračuna potrebna higijen
ska dela in sredstva za njih izvedbo; 5) da z vsemi pri
pravnimi sredstvi obvešča narod o nevarnostih nalezlji
vih bolezni in o načinu zaščite (lepaki,, letaki, knjižice, 
predavanja itd.); 6) da se redno obvešča o gibanju na
lezljivih bolezni, da preiskuje vzroke obolenj, izvoTe in 
načine, kakor tudi prenose, da predlaga potrebne ukrepe 
za zatiranje nalezljivih bolezni. 

Člen 3. 
V zdravstvene odbore pridejo po položaju predstav

niki občin, predstavniki cerkvenih (verskih) oblastev pri
znanih veroizpovedi (župniki, džematski in mali rabini 
in drugi) in občinski zdravniki. Poleg fijih imenujejo 
sreski načelniki na predlog sanitetnega referenta v 
zdravstveni odbor osebe iz vrst učiteljev in po enega 
uglednega državljana iz vsake upravne občine v združe
nih zdravstvenih občinah. V samostojnih zdravstvenih 
občinah izvoli občinski odbor na vsakih 6000 prebival
cev po enega uglednega državljana v zdrastveni odbor. 

Člen 4. 

Zdravstveni odbori se morajo sestajati najmanj en
krat v dveh mesecih. Ako se pojavijo nalezljive bolezni, 
ako se pomnožijo obolenja na teh boleznih ali smrtni 
slučaji, najmanj enkrat na teden. 

Člen 5. ) 

Zdravstveni odbor izvoli predsednika in zapisnikar
ja, ki beleži vse predmete, razpravljane na sejah. 

Predsednik se voli iz vrst občinskih odbornikov. 

Člen 6. 

Dolžnost narodnih učiteljev članov odbora je, da 
na sejah: 1) o stanju narodnega zdravja; 2) o vseh pri
likah in razmerah iz narodnega življenja na področju 
zdravstvenega odbora, ki vplivajo na zdravje; 3) o giba
nju akutnih in kroničnih nalezljivih bolezni na tem pod
ročju. 

Člen 7. 

Dolžnost duhovnikov in voditeljev matičnih knjig je, 
da predlagajo redna poročila o gibanju prebivalstva (roj
stvu, porokah, umiranju) na področju zdravstvenega od
bora in da obveščajo o vseh razmerah in prilikah, ki jih 
zapazijo v izvrševanju svoje dolžnosti in ki morejo vpli
vati na zdravstveno stanje državljanov. 

Člen 8. 

Dolžnost narodnih učiteljev, članov odbora je, da 
predlagajo poročila o izostajanju, snažnosti in obolenjih 
med učenci po šolah na področju zdravstvenega odbora, 

kakor tudi o vseh prilikah in razmerah, kd morejo vpli
vati na zdravstveno stanje učencev. ••:...-.-

Člen 9. . 

Dolžnost članov odbora je: 1) da opazujejo vse, okol
nosti, ki morejo nepovoljno vplivati na zdravjeç 2) da se 
na svojem področju poučijo o obolenjih ter da o tem takoj 
obveščajo občinsko oblastvo in odbor zaradi nadaljnega 
postopka. 

Člen 10. 

Higienski zavodi in zdravstveni domovi imajo dolž
nost podpirati delovanje zdravstvenih odborov, morejo 
pa v slučaju potrebe po posebnih zdravstvenih, razone-
rah izdajati zdravstvenim odborom navodila in zahtevati 
od njih podatke. 

Člen 11. 

Iz poročil o delu zdravstvenega odbora sestavlja sre
ski sanitetni referent mesečno poročilo o delu vseh od-; 
borov svojega področja in ga najdalje do 15. dne v mesecu 
pošlje zdravstvenemu domu, ki o tem obvešča pristojni 
higienski zavod. 

-• Člen'12. • ••'•-; 

Ako se pojavijo akutne nalezljive , boležnj,- morajo 
zdravniki, č!ani • odbora, stalno obhoditi svoja področja in 
se poučevati o obolenjih ter jih takoj dostavljati občin
skemu oblastvu. 

'• • •" Č l e n i & . •• ; »• ••• 

Članstvo v zdravstvenem odboru je častno. 

. Člen 14. . 

Občin?ke uprave stavijo odboru na razpolaganje pro
store za seje, pisarno in ves potrebni'pisarniški material. 

Člen 15. 

Občinske uprave morajo obveščati zdravstveni ödbor 
o vseh predlogih, ki se nanašajo na zdfâvstvne ra*mere. 

' C l e t i 16. ; '••'• ; 

V samostojnih zdravstvenih občinah- imenuje, občii^, 
ski odbor na predlog občinskega načelnika, člane zdrav
stvenega odbora za svoje, področje. ,]k< ,._ 

Člen 17. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z 'dnem; razglasitve <v 

»Službenih novinah«. , ;' , ; ' '' " '•''•'''•'' " : ' i ; ; 
V B e o g r a d u, dne 4. novembra 1930. Si št. 5870/30. 

iMinister za;socialno politiko 
i . . . . . -in narodno pdravje:, 

Nikola Freka s. r. 

Na podstavi § 59. zakona o zatiranju nalezljivih' Bo
lezni, v sporazumu z ministrom za promet (M. S. Stev.4 
6865 z dne 16. aprila 1930.) ter v soglasju'^predsednikom 
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ministrskega sveta (zak. štev. 455 z dne 3. novem
bra 1930.) predpisujem • 

Pravilnik 
o obmejni službi, da se ne zanesejo nalezljive 

, bolezni iz tujih držav.* 

Za izvrševanje profilaktičnih ukrepov po zakonu o 
mednarodni sanitarni konvenciji, sklenjeni v Parizu dne 
21. junija 1926."'(»Službene novinec z dné 25! decembra 
1929., štev: 302/ÇXXVIII »Uradni list«'z dne 18. aprila 
1930.;-ät. 250/51,; je postavljena komisija iz predstavnikov 
ministrstva za socialno politiko in narodno zdravje, za 
notranje posle, za zunanje posle, promet, trgovino in in
dustrijo, ki jih na zahtevanje ministra za socialno politi
ko in narodno zdravje določijo- resorni ministri. 

T Člen 2. ; 

Naloga komisije je, da spremlja gibanje nalezljivih 
bolezni v inozemstvu in da predlaga potrebne ukrepe po 
Pariški konvenciji iz leta 1926. 

1 ••• ' Č l e n 3.- ••'•-

Predstavnik ministrstva za, socialno politiko in na
rodno zdravje.zbira vsappjoČila o gibanju nalezljivih bo
lezni-v inozemstvu in sklicuje po potrebi seje. 

Člen 4. 

Ta komisija odredi v slučaju omejitve prometa in 
prometa blaga vhodne postaje iz okužene države skladno 
z določili mednarodne konvencije in odredi vse ukrepe, 
ki jih je treba po konvenciji ukreniti na meji. 

Člen 6. 

'* Predstavnik ministrstva &&, Socialno' politiko in na,-
rodno .zdravje pošlje takoj predlog komisije ministrstvu, 
da izda odločbo o omejitvah, da obvesti pristojna mihi-
etrstva in da odredi potrebne ukrepe obmejnim ob
lastveni. , 
:' ;' ';' ,' ' ''' Člen. 6. ...'.' ,;", .'."'. , -

Kada* se v oblasti ene tuje države pojavi kužna bo
lezen kuge, kolere, pegavice, povratnega legarja in osep-
nic (kòz), se more na odobrenih'vhodnih postajah v našo 
državo uvesti' «Iravnjški pregled, ki ga vršijo zdravniki, 
določeni od ministrstva za socialno politiko m narodno 
zdravje zàïtd službo.: : • 

• > ' . ! • Člen 7. 
Ta pregled je treba opravljati, ako je mogoče, s ca

rinskim pregledom, da bi- se potniki čim manje zadrža
vali..;' ...-'•-•-. i- ';•. :; ••...•• •' '". i : • : •' 

•'-••-•••••»• ' ' C l e r i ' « . " " ; " ' • " • ' . '-• 

Ako ee eumi na kolero ali. kugo, se izvrši natančen 
telesniЏ_ bakteriološki pregled zlasti izseljenikov,. be-

* >81užbene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
2 t novembra 1930., št. 268/ХСИ/566. 

guncev, krošnja jrjev (pecalbarov), romarjev, klatržev in 
drugih sumljivimi oseb in njihove prtljaga 

Člen 9. 

Potniki, na katerih se opazijo znaki kuge, kolere in 
rumene mrzlice, se morajo na zahtevanje službenega 
zdravnika zadržaiiti na meji, izolirati in zdraviti v po
sebej zato zgraj&pd postaji e strani ministrstva za social
no politiko in nairodno zdravje. . 

Člen 10. 

Potniki, ki niso oboleli, pa so pod sumnjo, da eo 
okuženi, se klinično in bakteroiloško opazujejo v kraju 
stanovanja, oziroma v krajnem mestu, kjer prekinejo po
tovanje, in sicer: pri koleri 5 dni, pri kugi 7 dni, pri po
vratnem legar ju 8, pri pegavici in osepnicah 14 dni. Sum
ljivi potniki ne smejo brez odobrenja menjati smeri svo-< 
jega potovanja; obmejni zdravnik mora v potno izpriče
valo sumljivega vpdsati: na katero nalezljivo bolezen je 
dan sum, kakor tudi, kje bo kraj opazovanja. 

den 11. 

Inozemsko železniško, sanitetno, finančno, policijsko 
in poštno osebje se podvrgava tem ukrepom samo, kadar 
v resnici boluje na omenjenih nalezljivih boleznih. 

Člen 12. 

Vozovi, uporablj eoi za transport potnikov, pošte in 
prtljage, se ne morejo zadržati na meji. Ako se pa zgodi, 
da so kateri teh voz • okuženi ali se v njih nahaja primer 
kuge in kolere, se od klopijo od vlaka zaradi čim hitrejše 
desinfekoije v vhodnii postaji pod kontrolo državnega 
obmejnega zdravnika. Isti postopek je tudi z vozovi 
za blago. Na blagopa ,<» uporabljajo določila pariške kon
vencije iz leta 1926. 

Člen 13. 

Osebna prtljaga so desinficira, kadar to odredi po
stajni zdravnik.: . 

Člen 14 

..,• Pri potnikih, ki potujejo v skupinah (kTosnjarji ali 
pečalbari, romarji, cigani itd.), more zdravnik odrediti 
tudi telesno deeinfekcij o, desinsekciio. oziroma depedi-
kulacijo. 

Člen 15. 

Predpisi zakona o mednarodni sanitarni konvenciji, 
sklenjeni v Parizu 21. dne junija 1926, se morajo v vseh 
slučajih izpolnjevati in pei določeni ukrepi administra
tivne narave najtočneje v ršiti. 

V Beogradu, dne t novembra Î9S0. Štev. 9448Д50. 

< Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje 
Nikola Preka s. r. 
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290. 

Gosp. minister za finance je predpisal na podstavi 
soglasne odločbe g. predsednika minisi arskega sveta z 
dne 17. septembra 1930., §tev. 2458, iz-đane po sklepu 
i t II. 92944 z dne 10. julija 1930., naslednji ' 

Pravilnik . 
za izdajanje ostankov zastav in depozitov 
Petrograjske zastavne banke in Ruske držav
ne banke, ki sta bili preneseni iz, Rusije preko 

Kotora v Beograd..** 

Č l e n 1 . ' -' ••' -;.• 

.Dragocenosti, ki eo bile zastavljeme in~ deponirane 
pri Petrograjski zastavni banki in Ruski državni banki, I 

se bodo izdajale njih lastnikom po predipisih tega pravil
nika in veljavnih bančnih pravilih, kcđikor ne nasprotu
jejo ta poslednja temu pravilniku^ tocbd samo na podstavi 
originJnih zastavnih listov ali depozirtmh potrdil. 

Člen 2. 

Poslovni organi pri izdajanju zastav in depozitov in 
vodstvu nadzorstva nad, tem poslovati jem so: 1) uprava; 
2) komisija; 3) komisar in 4) nadzorstveni odbor/ 

Člen 3. 

Upravo tvorijo 3 (tri) osebe, ki jih Imenujejo nekda
nja ruska oblastva in upravnik dragjocenosti petrograjske 
zastavne banke in 'Ruske državne buinke. 

Uprava opravlja neposredno v se posle, ki so zdru
ženi s hranjenjem dragocenosti ih rijih izdajanjem lastni
kom. Uprava hrani dragocenosti, knjige in vse akte, ki 
se nanašajo na te dragocenosti; vodi knjige, in dopisuje 
s terjalci dragocenosti ter drugimi osebami in ustanova
mi; sprejema prošnje za izdajanj^ dragocenosti in jih 
odpremlja z vsemi dokumenti in spojimi referati-predlogi 
vred komisiji, da o njih odloči; i; »deluje obračun* za iz
terjavo zahtevkov, ki obremenjujejo dragocenosti; 'pri
pravlja proračune in zaključne nuîune, izvršuje naročila 
zastavljalcev in deponentov y majati bančnih pravilni
kov; sprejema in hrani proračunske vsote Ter opravlja 
izdatke iz teh vsot. 

Člen 4. - -

Komisijo tvori 6 (šest) osebi, ki jih določi s svojim 
edflokom minister za finance iz sirede rojenih državljanov 
kraljevine Jugoslavije. '. ' ' 

Komisija vrši nadzoirtvo ned hrambo dragocenosti 
in gotovine; določa smeri celokfo pnemu delu uprave; iz
reka na predlog uprave odločbe o izdajanju dragocenosti 
njih lastnikom; opravlja skupno, z upravo izdajanje..dra
gocenosti; pretresa in odobrava proračune in zaključne 
račune ter kontrolira pravilnost izdatkov iz proračunskih 
vsot. 

Člen Pi. 

Komisar, akrlvni državni uradnik ali upokojenec s 
činom načelnika, je zaupnik miteiistra za finance in izvaja 

* >Službene novine kraljevine J"f*oelävije« z dne 
29. oktobra 1928., ât. 248/LX2 tXVI/532? 

državno nadzorstvo nad celokupnim poslovanjem hranje
nja in izdajanja d ragocenoe ti. 

Komisarja imenuje s svojim sklepom minister za 
finance iz srede rojenih državtljanov kraljevine Jugo
slavije. 

Komisar mora, kontrolirati celokupno poslovanje hra
njenja in izdajanja dragocenosti. Komisar prisostvuje 
sejam komisije in nadzorstvenega odbora. On vidira 
odločbe komisije o izdajanju dragocenosti; poverja pro
račune in zaključne račune ter vodi neposredno nadzor
stvo nad celokupnim poslovanjem uprave. , . <>v 

Ce bi komisar kadarkoli ugotovil, da je kakšna od
ločba uprave, komisije ali nadzorstvenega odbora v na
sprotju z bančnimi pravili ali s tem pravilnikom, ima 
pravico in dolžnost, zadržati izvršitev takih odločb, dokler 
ne predloži poročila ministru za finance in dokler ne 
prispe njegov odlok. , - . . , . , ,.. ' 

• - . . • • ; • . ' -Člen 6. ,.',.v- : 

Nadzorstveni odbor tvori 6 (šest) oseb, ki jih določi 
s svojim sklepom minister za finance iz srede ruske 
emigracije v Beogradu. 

Nadzorstveni odbor opravlja reden pregled računskih 
knjig, denarnih dokumentov, blagajne in zaključnih ra
čunov. •:•••'•'....• i • •'•••' -1-Л'1\-"-\ 

Glen 7. ; .. . . •-.. ;•;-V--, 
Komisija in nadzorstveni odbor rešujeta zadeve, ki 

spadajo v njih pristojnost; na; sejah. Seji morajo priso
stvovati najmanj 4 (štirje) člani. Odločbe komisije ali 
nadzorstvenega odbora se izrekajo z navadno-Večino gla
sov. : Ce so glasovi enako razdefljerii, se smatra, da je 
večina na oni strani; kjer je glasoval predsednik.'Vzdr
žati se glasovanja ni dopuščeno, temveč se mora podati 
ločeno mnenje. ••••'.; 

•Člen O , . . . . ( . ..... 
V primeru nesoglasja med bančno upravo in komisijo 

se predloži sporna zadeva z mnenjem komisarja vred 
ministru za: finance, da o1 njej končnoveljavno ; odloči. ;•'>• 

Člen 9. 
... Podaike o dragocenostih, je treba..čujtfati y tajnosti. 

Uprava jih sme priobČevati., stuho jetnikom.ali. njih ЈИ>; 
obla^čenim ztótop^iikom, in sicer.pò predb!o<iW..tigótòvityj 
istovetnosti.' . ' '"•'•';" ' '"•''.•""". 
-'•" ' '' 'c-:''-'" ' :" ' : : ; : e l en io / V ; "•' : ' : '•••.•••I 

, ; V . . , . ' . . • • 

Noben član uprave, komisije in nadzorstvenega od
bora ne sme biti pooblaščenec lastnikov deponiranih ali 
zastavljenih dragocenosti v zadevi njih izdajanja. 

- ' " • '. •:•:::'••':•: ! C S j é n . U . . .•.'.:'.•.•,.,,• . . . . , : . . , , i .-; 

Clatìi uprave, komisije iq nadzorstvenega odbora 
odgovarjajo osebno in. solidarno. z vsem- svojtm imetkom^ 
in tudi kazensko, za vsako škodo, ki bi (nastala PjSitrpgcaJr, 
ski zastavni banki in Ruski državni banki v likvidaciji 
radi nepravilnega ali protizakonitega opravljanja svoje 
službe. ' •'••• '•'• ••••'" .!:-;'-.-r.ri'. :••'•••>•• V; 1;Гм.;У:.-; i-T 

Od te odgovornosti so: izvzeti samo oni'člapi^n ki so 
takoj protestirali zoper nepravilno odločbo organa, ki mu> 
pripadajo, in so izročili ta protest pismeno komisarju. 

' Mandat članov komisije ta nadzorstvenega odbora''nt*, 
vezan na noben,rok in njinister zâ finance4ih.sme vsak 
čas odstaviti, ï •.• t n \ :•'•: •'•:••': i . ' ï ' j ' f f? - ' K' 
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; >••• .-.. ,••;•••:-.•.• ö l e n 1 8 . • • • - • . 

Služba Članov komisije in nadzorstvenega odbora je 
častna služba. •••' 

Ölen 14 '.. " ' 

Kdor zahteva! izroditev zastave «li depozita, mora 
priložiti svoji prošnji zastavni list ali depozitno potrdilo 
vi izvirniku, potrdilo b svoji istovetnosti in ostale doku
mente, predvidene v bančnih pravilih in v tem pravilniku. 

•••'••;••» ;•• ; . •' >:••''•:• •'•••-" C t a b 1 5 . 

Izdanje zastav in depozitov zastavnikovim ali de-
ppnentovim naslednikom se vräi po čl. 14. tega pravilnika 
m .na ßbdptavi;ekleipa prisojnih sodišč. ; 

''',:,.«•..., ';';.',.,'.".:".' , demie. .. :); 

Izdajanje- zastav in depozitov pooblaščencem zastav-
nfltbv- ali deponentov ali njih naslednikom ee vrši po 
61. 14 hv 15. tega pravilnika £ni na'podstavi pooblastil, 
sestavljenih po zakonitih predpisih in overovljenih ' od 
pristojnega oMastvà. '• ' 

':, .:; _.;;.._ ,. .. Ölen 17. 
1 ! Zastavni dolgovi, pristojbine za hranjenje depozitov 

vdobi; dokler biso bili1 preneseni iz Rusije v Jugoslavijo, 
in na 5% ocenjene vrednosti zastave jn depozita določeno 
povračilo stroškov, združenih e prenosom depozitov in 
zastav iz Rusije v Kotor, sé računajo in izterjujejo po 
bančnih pravilih v zlati valuti (ruskih rubi jih, zamenjanih 
al pori z angleškimi fiinti), in ејсет tako, da prizadeti 
lahko poplačajo svoje dolgove v dinar jih po kumi ponud
be ;ha'beograjski borzi na dan obračuna. 

Pristojbina za hranjenje zastav in depozitov v dobi 
Od njih prenosa'v Jugoslavijo do 4 januarja 1929. se 
računa'•• in izterjuje po bančnih pravilih v dinarjih. 

Od l r januarja 1029. dalje je hranjenje zastav in 
depozitovbrezplačno; 

'.'•'• Clén 18. 

Kot povračilo stroškov za prenos zastav in depozitov 
dz,Kotora v Beograd ter stroškov za njih popis jn.oceno 
ee. izterjujejo za zastave en odstotek, za depozite pa trije 

, odstotki, vrednosti, ocenjene v dinarjih po dnevnem kur-
zu beograjske borze na dan; obračuna, in sicer tako, kakor , 
predpisuje Člen Ï7. tega pravilnika. 

• . ..':•'.•: ' .;.',', •'-. .• •'• -Člen 19. ' 

Če prekorači' celotni znesek bančnih zahtevkov po 
čl. 17. in 18. tega pravilnika pri zastavah 86%, pri depo
zitih pà 20%' njih vrednosti, ugotovljene od prve komi
sije ob, popisu in oceni, sme komisija vsoto pristojbine ' 
«?"Шајјепје, označene v drugem pdetavku 6L 17. tega 
pravilnika, znižati ali jo tüdi popolnoma črtati, pri center . 
tišij : pazi,-da 'heJ prekorači* omenjena* celotna terjatev pA ' 
zastavah norme 85%, pri depozitih pa 20% njihove óoe-, 
ïijeniffwednoeU. V; ^' •:• • ; . . ! , ) " . '! 

i. ih C: Členi 20. 

•'"-'•'feMä^eetoeoe öö̂ öoba, da nàj se izdajo dragoceno
st^ Wtipdtljo prizadeti s spremnim pieniom-dbracutìi na 
Narodno banko kraljevine Jugoslavije, da vplačajo na 
tekoči račun Petrograjeke zastavne banke лјеј pripada
joče zneske, nîlcar'iS'ji'm Izdajo" prbtì fofflan'oWaifr 
nem 'Vplačilu гавЏуЦфо ali ааддојдое etyax î. , 

Člen 24 

Vsi drAmmenti o povrnjenih zastavalì te depozitih 
se morajo, hraniti v trésor». 

Člen 28. 

Plače upravnega Itt pomožnega osebja Petrograjske 
zastavne in Ruske državne banke ter: drogi neobhodno 
potrebni bančni stroški se krijejo iz dohodkov bančnih 
operacij -ob izdajanju zastav in depozitov. 

Člen 23. 

Poto.iebni mesečni krediti se izplačujejo upravi za 
v^k. ВДвзес vnaprej po proračunih, odobrenih od komi
sije in vidi i ani h od komisarja, iz tekočega računa Petro
grajske-zastavne' banke pri Narodni banki, odnosno Dr
žavni tiipotekarai banki, kjer obstoje ti računi, in sicer 
po nak>gu oddelka z& državno računovodstvo in proračun. 

IV 

Ölen 24 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ee objavi v 
>SlužT>enih novinahc, in 8 tem dnem izgubi veljavo pra
vilnik. L. št 36.516 z dne 21. decembra 1924, objavljen 
v >Sl,iu$benih novinah«, Št. 11 z dne 17. januarja 1925. 

sSst. II.—134158. Iz oddelka za državno raounovođstv« 
in proračun pri ministrstvu za finance z dne 1& oktobra 
1930, 

Banove uredbe. 

291. 

Objava. 
• Občina Motnik; sréz Kamnik, bo pobirala v zmleta 

odloka kraljevske banske uprave' II. No. 35893 v letu 1931. 
naslednje občinske trošarine: ' 

a) od 100 1 vina Din 90'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 90*—, 
c)u9d 100 1 piva Dm;80-—, •• -

. č) od hI stopnje alkohola, špirita, žganja, likerja, ra
ma in konjaka Din 8*—. r : . . 

Ljubljana, dne 28.' decembra 1980; 

: Kraljevska banska uprava Dravske banoTÎne. 

. i i i «t 

Pomočnik bana: 
Dr. Pirkmà jer s. r. 

.M'..:i;i ••")._ 
»•<•• 

Objavam 
Občina Ribnica na Pohorju, srez dravogradski, bo 

poWralà T"2mîBlu" odloka . kraljevske banske uprave 
^'Nö, 34Z22 k letul^Sl. rmslednje občinske trošarine: 
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a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 100 1 piva Din 40—, 
č) od hI stopnje alkohola, špirita, žganjja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10—. 
Ljubljana, dne 28. decembra 1930. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine. 
Po odredbi bsina 

načelnik upravnega oddelka: 
Dr. Stare, s. r. 

• i » 

Razne objave iz „Službenih 
• u novm 

Štev. 278 z dne 3. decembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 6. novem

bra 1930.: 
Premeščen je na lastno prošnjo za profesorja v 

7. skupini I. kategorije na gimnazijo v Mariboru V a v -
k e n E v g e n , profesor v isti skupini in kategoriji ua 
gimnaziji v Nikšiću. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 7. novem
bra 1930.: 

Postavljen je za sekretarja v 2. skupini II. kate
gorije na moškem učiteljišču v Ljubljani M a r j a n o v i « ? 
H u m b e r t , , sekretar državnega arheološkega muzeja 
v Splitu v isti skupini in kategoriji. 

Štev. 279 z dne 4. decembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. novem

bra 1930.: 
Napredovali so: v 3. skupino I. kategorije: V .a z - ; 

z a z L j u d e v i t , profesor na moškem učiteljišču v ; 
Ljubljani, dosedaj v 4-a skupini I. kategorije in 
dr. D e m š a r J o s i p , profesor na moškem učiteljišču ' 
v Ljubljani, dosedaj v Д-а skupini I. kategorij?; v 4-a 
skupino I. kategorije : dr. G o r j a n e c M a r t i n , ' p r o 
fesor na realki v Ljubljani, dosedaj v 4. skupini I. kate
gorije; v 6. skupino I. kategorije: Z a l a z n i k A l b i n , 
profesor гм I. gimnaziji v Ljubljani, dosedaj v 7. sku
pini I. kategorije, i n d r . Š u š n i k F r a n c , gimnazijski 

• profesoT v Mariboru, dosedaj v !.. skupim I. kategorije. 
Štev. 280 z dne 5. decembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. novem

bra 1930.: 
Napredoval je za izrednega profesorja'v 4>a'skuoini 

I. kategorije na filozofski fakulteti univerze kralja Ale
ksandra L v -Ljubljani dr. S a r i a B a l d u i n , dosedaj 
izredni profesor v 4. skupini I. kategorije. 

Štev. 282 z dne 8. decembra 1930.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. novem

bra 1930.: 
Napredovali so: v 3. skupino I. kate<?oriie: dr. S a r a - < 

b o n V i n k o , profesor na I. gimnaziji v Ljubljani, do
sedaj v 4-a skupini T, kate^orife; v 4-a skupino I. kate
gorije: dr. A ž m a n Cir iL gimnazijski profesor v Novem 

mestu, dosedaj v 4. stuprai I. kategorije, in G r o š e l j 
Rudolf,.pfuiuóor na !.. gmhiuziji v ^juoljani, dosedaj v 
4. skupini 1. kategorije; v 4. skupino I. kategorije R.iba-
r i č J o s i p , profesor na učiteljišču v Kastvu, dosedaj v 
5. skupini i. kategorije. ' 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 9. julija 
1930.: •:•••••• • ••-••• •::,•':•.. 

Napredovali so:; v 8.-skupino I. kategorije:'dri Ar* 
ne je Ivan, profesor na I. gimnaziji v Ljubljani, ;dosedaJ 
v 4-a skupini I. kategorije; v 4-a skupino I. kategorije: 
D o l e n c Ivan, profesor na,ЈЦ. realni gimnaziji v Ljub
ljani, dosedaj v 4. skupini I. kategorije, S t o p a r F r a n c , 
gimnazijski profesor v Kranju, dosedaj y 4. skupini 
I. kategorije; dr. S n a j d e k , profesor na moškem učite
ljišču v Ljubljani, dosedaj v %. skupini I. kategorije;'v 
4. skupino I. kategorije: K o l e t i ć J o s i p , profesor na 
I. gimnaziji v Liubljani, dosedaj v 6. skupini I. katego
rije, in F. a .v a j I v a n , - gimnazijski profesor v Mariboru, 
dosedaj oba v 6,. skupini L. kategorije.; ,v , 6. ; skupino 
L kategorije P r e g e l j Maks, profesor na realki v Ljub
ljani, dosedaj v. 7. skupini I. kategorije. •• .,•• 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne, \ Juli
ja 1930.: 

Napredovali so: v 4-a Skupino I. kategorije: F e r -
j a n F r a n c , profesor na III, realni; gimnaziji, v Ljub-
lianif d r . H e r i c Matko, pr.ofesor.jna xealki y Mariboru,; 
Pro.se.n P e t e r , profesor na realni frìmnaziji v ,Novem 
mestu; Dolžan F r a n c , .profesor na realki y Ljubljani; 
B u r g a r A n t.o n, ravnatelj-realne, gimnaz.ije;v Kočevju, 
P r e b i l A n d r e j , profesorna T. gimnaziji v Ljubljani» 
dosedaj vsi v 4. skupini I. kategorije; v, 4. skunino 
I, : kategorije: dr. K o t n i k J a n k o , profesor, pa realH ч 
Mariboru in V r h o v n i k F rane,., profesor,, na .realki .v 
Ljubljani, dosedaj' oba v 5. skunini I. kategorije: v 
6. skupino I. kategorije . Ž i t n i k Alojzi j , profesor na 
1. pimnaziii,:.v Liubli*ni, dosedaj v, 7....skunini) J..ikater 
«rorije; y 1. .skunino IT. kategorije1 T r o š t . F r a i n e , stro
kovni učiteli пч TT. realni frimn^ziji v LjuHHini, dosedaj 
v 2. skupini II. kategorije:, v 2 skupino TT. kate<?oriie 
Čop J o si nestrokovni učitelj na T. gimnaziji v Ljubljani, 
dosedaj v 3. skupini IT 'kategorije.1''-'•-• •'•'•• '"'• -r 

Odlok ministra pravde z: dne 27/ novembra 193Ö.: 
.Premeščen je pisarniški oficiai 2. skupine Tipkate- \ 

górije pri okrajnem ^sodišču v ' Laškem' ' S t a n o y š e k 
F o r t u n a t У istem svojstvu k okrajnemu sodišču v Ko
njicah; postavljena sta pa: za pisarniškega oficiala v 
2. skupini III. kategorije pri okrajnem sodišču v Maren-
bereru Urš iČ I v a n in za kanclista v 2. skupini III. kate
gorije .pri .okrajnem,.sodišču v Laškem.;S.u p a n e . B e r -
na-r.çL'-; , .• , ., ,;... ,.;.,,..; , , . r •••' , ..... -i'.;-- ; 

Odlok nj(nistra za, prosveto z,.d^e .26. >nqyembra 
•1930.; "j ' \ ,,', ',;'.; . . '.'; ,.','..'.;., " ; '.": "j-. Z- ".. ' , . '-.: 

., Napredoval, je za asistenta ,y 7. skupini t. kategorijo 
na filozofski • fakultet».!,;univerze kralja Aleksandra. I. v 
iLjubljani dr. Reja Oskar^ dosedaj asistent v 8. skupini 
I...kategorije na.isti.univerzi.;. ; , ; ,.-, . . <,. 

List, ki ga je prepovedano uvažati in razširjati. ;Z 
odlokom ministra za notranje posle I. štev. 36.208 z dne 
27. novembra 1930. je prepovedano uvažati v našo drža
lo. m,;razširjati-y njej list >Plamen«, ki.;izhaja;y:jugo-
^slovanskem jeziku.; v , Parizu, in piše y komunističnem 
.duhU.. - •.- I ; , : . ; . i i . • • I : ' , - : , . •.. lì:'.1 I.-..-./K-.-' 

i ;—Г7~1 ., • . V T 
Izdaia kraljevska hanska uprava Dravske banovine:njen predstavnik 'in . odirovorrii uretÎTl^î.T'oïiaT Robert v Ljubljani, , ., 

J • • —'• Merkur< v Ljubljani; njen predstavnik : Otmar Mihâlek v Ljubljani; l " ' - ' Tiska in zalaga: Tiskarna >Merkur< 

/r 
" " • * • • > • , ' ' . 
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Poštnina plačana v gotovi ovini. / 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
V •'. Priloga ik 1. kosu letnika I. z dne 18. maia 1930. 

4 . - jtfćiaM-rtram 

Razglasi kraljevske 
banske uprave. 

• . — 

II. No. 17612 
Razpust društva. 

Podružnica Krščanske Sole pri Sv. Jakobu 
db Savi je razpuščena, ker že več let ne de-
iuje,ker nima ne članov ne imovine in torej 
tudi ne pogojev za pravni obstoj. 

V L j u b 1 j a n i, dne 28. aprila 1930. 
Po banovi odredbi: 

načelnik upravnega oddelka 
dr. Stare s. r. 

stre 4 Ljubljani, Turjaški trg št. 1 (odde
lek V. bffiïsike uprave^ "Pri 1êî"£omisiji fé 
treba plačati izpitno takso, določeno z na
redbo bivšega oddelka ministrstva trgovine 
in industrije v Ljubljani z dne 24. januarja 
1926, Uradni list z dne 24. januarja 1925, 
št. 27/7. 

V L j u b l j a n i , dne 7. maja 1080. 
Kraljevska banska uprava 

dravske banovine. 

II. No. 18048. 
Razpust društva. 

Društvo «Podružnica Krščanske šole na 
Do3u> je raapuščeno, ker že več let ne de
luje, nima ne članov niti imovine in torej 
tudi ne ipogojev za pravni obstoj. 

L j u b l j a n a , dne 5. maja 1930. 
Po odredbi bana: 

načelnik upravnega oddelka 
dr. Stare s. r. 

I. No. 6287. 
Razpis. 

VI. No. 11.240. 

Pregled nalezljivih bolezni 
v dravski banovini 

od dne 8. do dne 14. aprila 1930: 

Na ipodlagi § 31. zakona o banski upravi 
razpisujem službo e k o n o m a javne bol
nice v Murski Soboti in službo e k o n o m 
s k e g a p r i p r a v n i k a v isti bolnici v 
staležu banovinskih uradnikov II. katego
rije po >Zakonu o civilnih uradnikih in 
osrtalià državnih uslužbencih« in § '20. >Za-
kona o bolnicah«,' ki predpisuje za to službo 
strokovno šolsko izobrazbo iz trgovskih ali 
ekonomskih «znanosti, ki ustreza dovršeni 
srednji šoli. Prosilci za službo ekonoma 
morajo imeti vsaj 5 let ekonomske službe 
v bolnicah.— PreeiJci naj avoje, jpo dolo-

jtójpai ÈL,t?- j£^#.PÄve4enega uradniškega,; 

S r e z S3 
R O 

Ž* 
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Skupina tifuznib bolezni 
Celje 
Dolnja Lendava . 
Kamnik . . • . . 
Krško . . . . . 
Laško . . . . . 
Logatec . . . . 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 

Radovljica . . . 
Šmarje pri Jelšah . 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

i ! 
; i 
13 

— 
— 

. — 
i 

— 

i 

— 
— 

i 
— 
i 

2 

_ 
— 
— 
— 

— 

— 

— 

1 
1 
1 
3 

12 Skupaj 

Škrlatinka. — Scarlatina. 

S r e z 
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so 
1° 

i-a 

Mmnps. -
Celje (mesto) 
Konjice . . 
Murska Sobota 
Ptuj 

Parotitis epidemica. 

Skupaj 

— 

2 
26 
28 

1 
1 

27 
16 
44 

1 

2 
24 
27 

— 

— 
-

1 
27 
17 

- 45 

Odrevenelost tilnika. — Poliomyelitis 
acuta. 

Ljubljana (srez) . . •. | 1 — — I — I 1 
Skupaj •! i 

.-Г 

YI./2 No. 11.273. 
od dne 15. do dne 21. aprila 

Brežice . . . . 
Celje . . . . . 
Čabar 
Gornjigrad . . . 
Kranj 
Konjice . . . . 
Krško 
Laško 
Litija 
Logatec . . . . 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer . . . . 
Maribor desni, breg 

10 
2 
2 

1 
4 
7 
1 
2 

10 
4 
9 

5 
1 
5 
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Skupina tifuznib. bolezni. 
Celje . . 
Dolnja Lendava 
Kamnik . . . 
Krško . . . . 
Laško . . . . 
Logatec . . . 
Ljubljana (srez) 
Ljubljana (mesto) 
Radovljica . . • 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 12 

Škrlatinka. — Scarlatina. 
Brežice . . . . 
Celje . . . . . . 
Čabar 
Gornjigrad . . . 
Kranj . . . . . 
Konjice . . . . 
Krško 
Laško . . . . . 
Logatec . . . . 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto^-L . . 

1 1 
4 
7 
1 
o 
10 
4 
9 
5 
1 
5 

4 
1 

— 

2 
1 
— 
1 
.,-. 

ј^л 

— 

— 

— 

— 
— 
2 
— 
1 

kS=B 

— 

-

2 
1 
— 
— 
— 

15 

5 
5 
7 
1 
2 
8 
5 

10 
3 
2 
4 

S r e z 
o._ 
O Ф 

P o 
«••s ^ s 
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Mumps. -
Konjice . . 
Murska Sobota 
Ptuj . . . 

Parotitis epidemica. 

Skupaj 

Odrevenelost tilnika. -
acuta. 

Ljubljana (srez) . . . | 

1 
27 
17 
45 

2 
3 
5 

6 
13 
18 

__ 
— 
— 
— 

1 
24 

7 

32 

Poliomyelitis 

1 I -
Skupaj . 

• 

1 -
u_ 

- 1 

VI./2 No. 11.275. 
od dne 22. do dne 30. aprila 1930. 

S r e z a'S d JA 

Skupina tifuznih bolemi. 
Brežice . . . . 
Celje (mesto) . . 
Čabar 
Dolnja Lendava . 
Kamnik . . . . 
Kočevje . . . . 
Krško 
Laško 
Logatec . . . . , 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) 
Maribor (mesto) . . 
Radovljica . . . , 
Šmarje pri Jelšah . •. 

Skupaj . j 15 10 I 4 

Škrlatinka. — Scarlatina, 
Brežice . . . 
Celje . . . . 
Čabar . . . . 
Dolnja Lendava 
Gornjigrad . . 
Kranj . . . . 
Konjice . . . 
Krško . . . . 
Laško •.&•-. . . 

o 
5 
7 

1 
2 
8 
5 

10 

20 

,.SS 

Џ:.- S t 17044. 1605 

Razglas. 
o dobavi emajliranih napisnih tabel 
za oznamenovanje krajev, ulic in bis. 

Po zakonu o imenih krajev in ulic in o 
oznamenovanju hiš s številkami z dne 18. fe
bruarja 1930. objavljenem v «Uradnem1 listu» 
št. 45 z dne 31. marca 1930 se morajo vsi 
kraji, uMce, trgi in hiše oznamenovati e 
tablicami predelanega formata in trpežno-
eti. Oznamenovanja krajev (občin in srezov) 
se bo za celo banovino enotno izvedlo. 

Vabijo se emajlerska in graverska (pod
jetja, da predlože кг. banski upravi do 
15. maja 1930 pismene ponudbe 1er jim pri
lože vzorce ali načrte tabel. 

Table morajo biti iz železne pločevine, v 
ognju emajlirane, lično izdelane, dobro vid
ne, trpežne (eventuelno z garancijo) ter 
morajo imeti po zakonu predpisani format. 

Vpošljejo naj se oferte tudi za table za 
oznamenovanje ulic in numeriranje hiš. 

Kr. banska uprava dravske banovine 
v Ljubljani, dne 3. maja 1930. 

Ban: Inž. Dušan Sernec s. r. 

Ošpice. — MorbilU 
Kamnik . . 
Kranj . . . 
Krško . . . 
Laško '• . . 
Litija . . . 
Murska Sobota 
Prevalje . . 
Ptuj . . . 
Radovljica . 

— 
5 
1 

28 
1 

1 
36 

31 
— 

1 

5 
7 

44 

— 
2 

28 
1 

— 

31 

— 
— 

— 

— 

— 

-

31 
3 
1 
1 

Skupaj 

Davica. — Diphter ia et Croup. 

49 

V. No. 20&-9. 

Razglas 
o reku za izpraševanje prosilcev za konce
sijo zidarskega, tesarskega, kamnoseškega 

in rodnjakarskega mojstra. 
M& osnovi § io. arm. naredbe z dne 

27. decembra 1893. drž. zak. št. 195 raz-, 
pisujam rok za pismene izpite prosilcev za 
koncesijo zidarskega, tesarskega, kamno
seškega in .vodnjaikarakega mojstra za dan 
10. j u n i j a 1930. Na ta dan se bodo 
pričeli pismeni izpiti, ustni pa ee bodo 
•vršili dne 20., oziroma po potrebi tudi 21. 
j u n i j a . .-..••-

Prošnje za pripustitev k izpitu, M morajo 
biti opremljene z izkazi, navedenimi v 
§§ 10. do 12. zakona z dne 26. decembra 
1893., drž. zak. št. 198, naj ee vlože naj
kasneje do 

30. m a j a 1)93 0. 
pri izpraševahti komisiji za zidarske, te-
eaneke, kamnoseške m vodajakarake moj-

9 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
41 

2 
4 

3 
— 
1 
— 
— 
2 
— 

4 
— 

2 
6 
23 

7 
4 

2 
1 
2 
1 
1 
— 
1 

Z 
1 

2 
22 

— 
— 

— 
1 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 
1 

Brežice 
Celje 
Kamnik . . . . . 
Kranj 
Konjice 
Krško 
Litija . . * . . . . 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer 
Murska Sobota . . . 
Novo mesto . . . . 
Prevalje . . . 
Ptuj 
Radovljica . . . . 
Slovenjgradec . . 
Šmarje pri Jelšah . . 

Skupaj 

Nalezljivo vneti« možganov. — Meningitis 
cerebrospinalis epidemica. 

Kranj . . 
Ptuj 

Skupaj . 

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 
Celje 

Skupaj » 
1 1 -

TT 
Sen. — Erysipelas. 

Brežice . . 
Celje . . 
Kočevje . . . 
Laško . . . . 
Ljutomer . . . 
Maribor levi breg 
Maribor (mesto) 
Prevalje . . ; 
Ptu j . . . . . . : . . . -
Ptuj (mesto). 

2 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
—. 
10 

— ' 

1 

3 

1 
1 
6 

— 

1 
— 

— 
— ' 
1 

— 

— 

-

— 
• — 

— — 15 
Krčevita «drevenele*. — Tetanus. 

Maribor desni breg 
Murska Sobota. . 

Skopaj 

ììadóvljìca 
Šmarje pri Jelšah . . 

. Skupaj 

' 2 
11 
90 

— 

16 

*џ 
— 
13 

~—-X 

'— 
3 

Ošpice. — Morbilli. 
Kamnik 
Kranj . . 
Krško . . 
Laško . . 
Prevalje . 
Ptuj . . . 
Radovljica 

Skupaj 

31 
3 
1 
1 
5 
7 
1 
49 

— 
2 
— 
1 

15 
— 
18 

31 
3 
1 
— 

1 
— 
36 

— 
— 
— • 

— 

— 
— 
-

90 

— 2 

2 
5 

21 
1 

Davica. — Diphteria et Croup. 
Brežice 
Celje . 
Kamnik 
Kranj . 
Krško . 
Litija . 
Ljubljana (srez) 
Ljubljana (mesto) . 
Maribor desni breg 
Murska Sobota". . 
Novo mesto . . . 
Prevalje . . . . 
Ptuj, 
Radovljica . . . 
Slovenjgradec . . 
Šmarje pri Jelšah . 

31 

Skupaj . 41 20 12 1 48 

Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis 
cerebrospinalis epidemica. . 

Kranj . . . . . . 
Ptuj 

Skupaj 2 

Dašljivi kašelj. — Pertussis, 
C e l j e •• - I 1 | - 1 -

S k u p a j 1 -

Sen. — Erysipelas. 
BTežice . .. . 
Celje . . . . 
Kočevje .' . . 
Laško . . . > 
Ljutomer. 
Maribor (mesto) 
Prevalje . . 
Ptuj. . . . . 
Ptuj (mesto). . 
Radovljica 

Skupaj 

2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 

15 

:--' 

— 

S 
— 
— 

2 
6 

2 

1 

4 
2 
1 

1 
11 

— 

— 

—; 

— 
'— 

— 
— — 9 

Krčevita odreyeneleet — Tetanae. 
Laško 

Skupaj 
1 I — I — I 
1 — - 1 

>К(шезШ ; 
Murata Sobota. . 
Ptuj . . . . . . . 
Ptuj (mesto). . . 
Radovljica . . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj 

Ospice. — Morbilli. 

WW 
7 
3 
2 

t — 

2 
11 
90 

Wm 
2 
1 
1 
1 

• — 

1 
22 

-— 
— 
— 
— 
1 
4 
36 

^ 
— 
— 
— 
— 
— 
1 

9-
4 
3 
1 
1 
8 

Kamnik . 
Kranj . . 
Laško . . 
Prevalje . 
Ptuj . . . 
Radovljica 

Skupaj . 

— 
2 
2 
5 
21 
1 
31 

11 
— 
— 
141 
3 
— 
155 

— 
2 
2 
1 
8 
— 
13 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ' 

76 

11 

145 
16 

1 
173 

Davica. — Diphteria et Croup. 
Brežice . . . . 
Celje 
Kranj 
Konjice . . . . 
Krško 
Litija 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Maribor desni breg 
Novo mesto . . . 
Prevalje . . . . 
Ptuj 
Radovljica . . . 
Slovenjgradec . . 
Šmarje pri Jelšah . 

6 
1 
8 
— 
2 
1 
2 
7 
2 
1 
6 
2 
1 
4 
5 
48 

1 
— 
— 
3 
1 

3 
2 
1 

3 
— 
1 
2 
4 
21 

1 
1 
8 
— 
1 

3 
— 

5 
2 
1 
5 
3 
30 

1 
— 
— 
3 
— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
4 

Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis 
cerebrospinalis epidemica. 

P t u j • - I 2 j - • [ 1 j 1 [ -
S k u p a j . | 2 ITITI 

Dugljivi kašelj. — Pertussis. 
Brežice 
Kranj . 

Skupaj .; 1 8 

Sen. — Erysipelas. 
Brežice . . . 
Gornjigrad . . 
Kranj . . . . 
Laško . . . . 
Litija . « , . . . . 
Ljutomer . . . 
Maribor levi breg 
Maribor (mesto) 
Prevalje i . . 
Ptuj. . . . . 
Ptuj (mesto) ; . 
Radovljica . 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

Skupaj . 9 10 4 1 14 

Krčevita odrereneleet — Tetanus. 
Laško .1 1 I — I -

Stopaj. | 1 | - | -
•1 



Stran 2. 
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Parotitis epidemica. 

> ) ' 
• - . . 

3F 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je 
oglasiti pri sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače -p" a? opozarja na dražbeni 

Ptuj. I v '< I — I — 

3 2 - — Skupaj . j 32 | 

Odrevenelost tilnika. — Polyomyelitis 
acuta. 

Ljubljana (srez) . . . | 1 | — | — | — [ 1 
Skupaj . | 1 | — | — | — | 1 

V L j u b l j a n i , dne 13. maja 1930. 
Po banovi naredbi: 

zdravstveni inspektor dr. Majer s. r. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev. 

Preds. 585 13/30—1. 1219 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je spre

jelo notarja Hanžiča Ivana v Velikih Laščah 
na njegovo prošnjo v imenik kazenskih za
govornikov svojega okoliša. 

Predsedništvo 
višjega deželnega sodišča r Ljubljani, 

dne 7. maja 1030. 

il le m; !;•! 

nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega so
dišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 9. aprila 1930. 

dišča. 
Okrajno sodišče v Rogatcu, 

dne 25. aprila 1930. 

ìli öÖO/i i«—üü. 

E Ш/30-6 . 1178 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 9. m a j a 1 9 3 0. dopoldne ob de

vetih bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Vo
dice, vi. št. 235, parcela št. 93, njiva. 

Ceniina vrednost: 6.115 Din; najmanjši 
ponudek: 2.039 Din. 

Pravice, katere bi ne pripuščale dražbe, 
je oglasiti pri sodišču najpozneje pri draž-
benetm naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se jih ne moglo več uveljavljaiti glede 
nepremičnine v škodo «tražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče r Kamniku, -
dne 16. aprila 1930. 

i 172 

Dražbeni oklic. 

S 9/30—2. 1141 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini T r t -

n i k a F., trgovca z mešanim blagom v 
Gozdu št. 4, pošta Kranjska gora. 

Konkurzni komisar: dr. Kotnik Fran, 
starejšina okrajnega sodišča v Kranjski 
gori. 

Upravnik mase: dr. Grašič J., notar v 
Kranjski gori. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču, 
v Kranjski gori dne 13. m a j a 1 9 3 0. 
ob desetih. Oglasitveni rok do dne 10. junija 

J030. Ugotovitveni narok pri ieteft sodišču 
^^O^jib; l 3 de^e | ih, 

E 149/30—7. nei 
Dražbeni oklic. 

[¥j0®LW?W<t 

Dne 2 7. m a j a 1 9 3 0. dopoldne ob de
setih bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 21 dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Gančani, vi. št. 414. 

Cenilna vrednost: 3.500 Din; najmanjši 
ponudek: 2.333-32 Din. 

Pravice, katere bi ne pripuščale dražbe, 
je oglasiti pri sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se -jih ne moglo več uveljavljaiti glede 
nepremičnine v šlkodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit nä uradni deski sodišča. 
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, odd. II., 

dne 1. maja 1930. 

Dne 2 3. j u n i j a 1 9 3 0 . ob desetih 
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 1 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Ro
gatec, vi. št. 57 in 196. 

Cenilna vrednost: Din 273.574-—; naj
manjši ponudek: Din 139.518-—. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je 
oglasiti pri sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega so
dišča. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, 
dne 25. aprila 1930. 

E 342/30—9 1113 

Dražbeni oklic. 

S 6/30—1 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini J a r c a 

Antona, posestnika in trgovca z lesom v 
Malih Dulah št. 9. 

Konkurzni komisar: Močnik Ivan, starej
šina okrajnega sodišča v Višnji gori. 

Upravnik mase: Zevnik Anton, notar v 
Višnji gori. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču 
v Višnji gori dne 17. m a j a 1 9 3 0 . 

Oglasitveni rokdodne 10. j u n i j a 1930. 
ob sedetih pri istem sodišču. 

Ugotovitveni narok pri istem sodišču dne 
2 4. j u n i j a 1930. ob desetih. 
Okrožno kot konkurzno sodišče y Novem 

mestu, oddelek II., 
dne 1. maja 1930. 

S 3/29-^14. 1195 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec S t a d l e r Ivan, trgovec 

v Šoštanju. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom 

opravilna številka S 3/29—3 o imovini pre-
zadolženca, se odpravi, ker je bila razde-
iljjena vsa masa, po §u 139. k. r. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 
oddelek I., 

dne 30. aprila 1930. 

E 179/29—18. 1171 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 0. j u n i j a 1 9 3 0 . ob desetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 1 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Topole, a) polovice vi. št. 15, in zemljiška 
knjiga Sv. Mohor, b) polovice vi. št. 8, 
c) polovice vL št. 111 in d) celotnega vi. 
š t 112. 

Cenilna vrednost: ad a) Din 42.639-25, 
ad b) Din 9:684-50, ad c) Din 1.901-—. m 
ad d) Din 11.222-—, skupaj Din 65.446-75;, 

I" prednost pritiklin: ad a) Din 327w50; naj--
inajši ponudek:'"ad".a) Diu 28.863-—, ad! 

i ìb) Din 6.456-50, ad c) Din 1267-50 in ad; 
i: ii) Din 7.481-50, eku>aj Din 4*068<50. \ 

Dne 6. j u n i j a 1 9 3 0 . ob. devetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 1 draž
ba nepremičnin: zemljiška knjiga Krsinji 
vrh, vi. št. 586. 

Cenilna vrednost: Din 6.750-—; vred
nost priteklin: Din 500-—; najmanjši po
nudek: Din 4.834-—. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je 
oglasiti pri sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega so
dišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
„ dne 24. aprila 1930. 

E 14/30—9. 1168 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. j u n i j a 1 9 3 0Г ob osmih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 draž
ba nepremičnin: zemljiška knjiga Zirov-
ski vrh, vi. št. 247. 

Cenilna vrednost: Din 18.000-—; naj
manjši ponudek Din 12.000-—. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je 
oglasiti pri sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega so
dišča. 

Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek II., 
dne 30. aprila 1930. 

Na predlog, ki sta ga vložila J a k š e 
Franc in J a k š e Julijana, zasebnika v 
Arji vasi, zastopana po drju. Pinterju Ri-
hardu, odvetniku v Celju, bo dne 6. j u 
n i j a 1 9 3 0. ob desetih pri tem sodišču 
v sobi št. 4 na podstavi obenem odobre
nih pogojev dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Leveč, vi. št. 2: stavbna par
cela št. 189/1 (hiša z mlinom), cenilna 
vrednost Din 20.000-—, gospodarska po
slopja (parcela št. 189/2), cenilna vred
nost Din 10.000-—, 1 kozolec (večji), ce
nilna vrednost Din 5.000-—, 1 kozolec 
(manjši), cenilna vrednost Din 1500-—, 
zemljiška parcela št. 1449 (vrt), cenilna 
vrednost Din 1.496-—, zemljiške parcele 
st. 1399, 1455/78, 1384, 1391, 1455/129, 
1455/132, 1386 (travnik), cenilna vrednost 
Din 20.096-25, zemljiške parcele št. 1400, 
1450, 1455/76, 1455/77, 1448/104, 1455/130, 
1455/131 (njive), cenilna vrednost Din 
3$gŠ&5av Pritikline (%, star pjng, 1 star 

': y$e}£ сфШп¥ vrednost Din 80§*—7 vói 
moč, cenilna vrednost Din 2.000- sku
paj Din 89.155-25; najmanjši ponudek 
Din 59.437-—; vadij Din 8.916-—. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo 
prodajalo. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III.. 
dne 31. marca 1930. 

A 274/29—22. 1167 

Poziv upnikom. 

E 55/30—6. 1169 

Dražbeni oklic. 
. Dne 2 3. m a j a 1 9 3 0 . ob devetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 1. dra|-( 
ba nepremičnin: zemljiška knjiga Trži
šče, vi. št. 495 in 496. 

Cenilna vrednost: Din 9.876-—; najmanjši! 
|>onudek Din 6.684*—. j 
; Pravice, .ki.лв.Ш pripuščale dražbe, je' 
bglasiti pri sodišču najpozneje pri draž-) 
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede; 

V zapuščinski stvari po L o k a j n e r j u 
Francetu, posestniku na Lomnem št. 18, 
umrlem dne 27. septembra 1929., se po-
zivljejo vsi zapustnikovi upniki, naj se 
zglase dne 17. m a j a 1 9 3 0. ob devetih 
pri podpisanem sodišču, da prijavijo svo
je terjatve s pripadki vred. 

Na pismeno prijavljene terjatve se bo 
oziralo sodišče samo, če in kolikor bi de
diči priznali take terjatve. 

Kdor ne prijavi svoje terjatve, tega za
denejo posledice § 814. o. d. z. 

Okrajno sodišče v Krškem, oddelek L, 
dne 29. aprila 1930. 

Kps 52/30—7. 

Razglas. 
1165 

Podpisano okrajno sodišče je s sodbo z 
dne 5. marca 1030., Kps 52/30—7, po § 55. 
k. z. prepovedalo Slovencu Mihaelu, roje
nemu 14. avgusta 1901. v Krški vasi, prist. 
v Cerklje, srez Krško, oženjenemu, čevljar
skemu mojstru v Brežicah, sinu Mihaela 
in Apolonije roj. Zakušek, zahajati v krčmo 
za dobo treh mesecev. Prepoved je stopila 
v veljavo dne 6. maja 1930. in traja do dne 
5. avgusta 1930, 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek III., 
dne 3. maja 1930. 

• 

Ç 128/30—1. 1159 

Oklic. 
• Posojilnica za Loški potok, Drago in 
îravo, r. z. z n. z., Loški potok, je vložila 
jruti ' Ž a g a - r fvamr in Frančiški, pos. 
f Novem kotu Št. 25, sedaj neznanega; 
fcivališoa y fCanadi, ; radi 7>1Q0 Din. e pri
padki, k opr* št. C 128/307TTÌ tožbo. 

• Kos 1. 

Narok za :л-4Пм razpravo se je določil na 
•Л. m a j a 1 9 3 0 . 
ob p.i davetih pred tem sodiščem v izbi 
št. ;:. i-azpravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke neznano, 
se postavlja dr. Arko Ivan, odvetnik v Ko
čevju, za skrbnika, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne na r 

stopi sama ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 4. maja 1930. 

S 7/30—5. 1154 

Oklic. 
O imovini V u r n i k Franceta iz Ra

dovljice je bil otvorjen konkurz. 
'Ker je bivališče Vurnik Franceta ne-

anano, se mu postavlja za skrbnika g. Vidic 
Joško, tovarnar v Radovljici, ki ga bo za
stopal na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler se ne oglasi sam ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

R a d o v l j i c a , dne 5. maja 1930. 
Konkurzni komisar: 

dr. Štular. 

A I. 154/29. 1191 

Oklic 
s katerim se sklicujejo zapuščinski upniki. 

P u k š i č Marija, Želarka v Spuhlju št. 72, 
je dne 3. aprila 1030. umrla. 

Vsi, ki imajo terjetve do zapuščine, se 
pozivljejo, naj jih napovedo in dokažejo 
pri tam sodišču v sobi št. 19 dne 2 2. m a j a 
19 3 0. ob pol devetih ustno ali pa do tega 
dne pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki 
niso zavarovani z zastavno pravico, nikake 
nadaljnje pravice do te zapuščine, če bi 
zaradi plačila napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek L, 
dne 1. maja 1930. 

C 100/30—1. 1217 

Oklic. 
Vidergar Alojzij, posestnik in gostilničar 

v Vidergi št. 32, je. vložil proti P r a z n i 
k a r Antonu, čevljarskemu mojstru v 
Vidergi št. 32, sedaj neznanega bivališča, 
radi 1.781 Din s pripadki, k opr. štev.. 

. С ^ О Ј З / З О ^ ! , tožboin predlog na začasno-

Naro iza ustno razpravo se je določil na 
2 3. m a j a 1930. 

ob pol devetih pred tem sodiščem v sobi 
štev. 21, razpravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke neznano, 
se postavlja Zebre Andrej, kanclist v Litiji, 
za skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno ne
varnost in stroške, dokler ne nastopi sama 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek II., 
dne 5. maja 1930. 

Ne I. 115/30-3. 

Oklic. 
1218 3—1 

Na predlog J u <v a n a Franceta iz Vokle-
ga št. 8 je dovolilo podpisano sodišče s 
sklepom z dne 6. maja 1930., opr. št. Ne I. 
115/30—3, uvedbo amortizacije naslednjih 
pri predlagateljevem zemljišču vi. št. 76 ko. 
Voglje zastavnopravno zavarovanih terja
tev: 

1.) Jagodic Marije, Helene, Primoža in 
Mihaela iz 4 obligacij od 1. septembra 1819, 
za vsakega v znesku 26'02^ gld.; 

2.) Jagodic Marije roj. Žuimer iz pogodbe 
z dne 25. januarja 1821. v znesku 320 gld. 
konv. velj.; 

3.) Jagodica Janeza iz dolžnega pisma z 
dne 7. oktobra 1826. v znesku 110 gld. s 
pripadki; 

4.) Juvana Jerneja iz dolžnega pisma z 
dne 15. februarja 1876. v znesku 1244 gld. 
s pripadki. 

Vsi, ki mislijo, da imajo kako pravico do 
teh terjatev, se pozivljejo, da jo priglase 
pri podpisanem sodišču najkasneje do 12. 
m a j a 1 9 3 1 . , ker se bo sicer po brez-
vspešnem preteku tega roka na zopetno 
prošnjo predlagatelja dovolila amortizacija 
vknjižbe za te terjatve bremeneče zastavne 
pravice in njen töbris. 

Okrajno sodišče y Kranju, oddelek I., 
dne 6. maja 1930. 

Cg la 290/30—1. 1150 

Oklic. 
Konzumno društvo za Slovenijo, r. z. z 

o. z. v Ljubljani, ki ga zastopa dr. Reis-
man Avguštin, je vložilo zoper dr ja. J u 
r i t s c h a Fritza, odvetnika v Mariboru, 
tožbo zaradi Din 11.895-10 s pripadki. 



F Kos 1. 3 Stran 3. 

Prvi narok za ustno razpravo se je do
ločil na dan 

2 6. m a j a 1 9 3 0 . 
ob pol devetih pri tem sodišču v sobi 
št. 80. 

Ker je dr. Juritsch Fritz dne 19. aprila 
1930. umrl, se postavlja za skrbnika dr. 
Novak Josip, odvetnik v Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 

dne 28. aprila 1930. 
• 

Cg la 312/30. •. 1151 

Oblic 
Dr. Bratkovič Alojzij, odvetnik v Slo-

venjgradcu, je vložil zoper drja. J u ri t -
s e h a Fritza, odvetnika v Mariboru, tož
bo zaradi Din 5.0000 s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je do
ločil na dan 

2 6. m a j a 1 9 3 0. 
ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 
80. 

Ker je dr. Juritsch Fritz dne 19. aprila 
1930. umrl, se postavlja za skrbnika dr. 
Novak Josip, odvetnik v Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 

dne. 28. aprila 1930. 

C 105/30—2. . 1144 

Oklic 
Kralj Jože, kurjač v Mostah, je vložil 

zoper R e m č e v o Frančiško, posestnico 
v Mošnjah, sedaj nekje v Ameriki, tožbo 
zaradi Din 2393-70. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na dan 

4. j u n i j a 1 9 3 0 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 26. 

Ker je bivališče Remčeve Frančiške ne
znano, se ji poslavlja za skrbnika Kobler 
Fran, odvetnik v Radovljici. 
Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek II., 

dne 29. aprila 1930. 

Sa 2/30—2. 1199 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o imo

vini dolžnice • zapuščine po pok. dr. J u -
r i t s c h Fritzu, advokatu v Mariboru. 

'Poravnalni sodnik; dr. Kovča Franc, sod-

_im ...... ... ..,.... ... 
Mariboru. - " "•' ' ' 

Narok za sklepanje poravnave pri ime
novanem sodišču, soba št. 84, dne 16. j u 
n i j a 1 9 3 0 . ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 11. junija 1930 pri 
okrožnem sodišču v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 5. maja 1930. 

P 44/30, 45/30, 47/30, 49/30, 50/30, 46/30-1. 
1173 

Razglasitev preklicev. 
S sklepi podpisanega sodišča so bili 

preklicani (sta bili preklicani) : 
a) o m e j e n o : 
1.) zaradi zapravljivosti Š u t j a Aloj

zija, delavka v Spodnjem Kocijanu št. 10 
(sklep z dne 25. februarja 1930., L 
4/30—5); pomočnik: Pele Franc, župan v 
Kapeli; 

2.) zaradi slaboumnosti S t a ne k Jo
žef, posestnikov sin v Radincih (sklep z 
dne 22. februarja 1930., L 11/29—10); po
močnik: Vajs Jožef, posestnik v Radincih; 

3.) zaradi slaboumnosti R i d i Alojzi
ja, stanovnica v Segovcih (sklep z dne 1. 
marca 1930., L 1/30—6); pomočnik: Pauš 
Rudolf, župan v Segovcih; 

4.) zaradi slaboumnosti S e r n e c An
ton, posestnikov sin v Kunovi št. 34 
(sklep z dne 28. februarja 1930., L 
2/30—7); pomočnik: Sernec Peter, župan 
v Očeslavcih; 

5.) zaradi zapravljivosti Z a n e r Mati
ja, preužitkar v Negovi (sklep z dne 15. 
marca 1930., L 15/29—12); pomočnik: 
Stic Anton, posestnik v Lokavcih; 

b) p o p o l n o m a : 
zaradi slaboumnosti R i d i Anton, sta

novnik v Segovcih (sklep z dne 21. fe
bruarja 1930., L 1/30—5);. skrbnik: Pauš 
Rudolf, župan v Segovcih. 

Okrajno sodišče r Gornji Radgvni, 
oddelek L, 

dne 26. aprila 1930. 

P 98/30—5. 10ÌO 

Razglasitev preklica. 
S škftpoto- «trajnega sodišča v Dolnji 

Lendavi z dne 2. aprila 1930, opravilna šte
vilka L 4 / 3 0 ^ 2 П е Ш GffnlTJozeï; poTjeP 

delec, stanujoč v Dolgi vasi št. 44, zaradi 
slaboumnosti popolnoma preklican. 

Za skrbnika je bil postvaljen njegov brat 
Gone Jane«, posestnik v Dòlgi vasi št. 44. 

Okraja« sodišče v Dolnji Lendavi, oddel. I., 
dne 2. maja 1930. 

P 62/30. 1181 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodi

šča z dne 3. aprila 1930., opr. št. L 1/30—7, 
je bila B e z j a k Marija, poeestnica v Bišu 
štev. 9, zaradi zlorabe alkoholnih pijač in 
zapravljivosti omejeno preklicana. 

Za pomočnika ji je postavljen Toplak 
Martin, posestnik v Bišu št. 10. 
Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Sloven

skih goricah, oddelek II., 
dne 28. aprila 1930. 

T 24/30—2. 1192 

Amortizacija. 
Na prošnjo D o l n i ö a r Ivane, prej po-

sesftnice v Zgornjem Kašlju, sedaj restavra-
terke v Mariboru, Aleksandrova cesta št. 3, 
se uvaja postopanje za amortizacijo knji
žice varnostnega zaklada št. 785 Kreditnega 
društva Kranjske hranilnice v Ljubljani z 
imovino 6250 Din na ime: Dolničar Ivana. 
Knjižico je prosilka baje izgubila. Imetnik 
te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne, ko 
se razglasi ta oklic v Službenem listu, ker 
bi se sicer po tem roku izreMo, da je knji
žica 'brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 20. aprila 1930. 

S 4/30—96. 1200 

Naknadni ugotovitveni 
narok. 

Prezadolženec: W e l l e Rudolf, prekaje-
valec v Mariboru. 
' V svrho ugotovitve naknadno prijavlje

nih terjatev, in terjatev, ki se še do raz
pisanega naroka eventuelno prijavijo, se 
razpiše naknadni ugotovitveni narok na 

Okrožno sodišče T Mariboru, 
dme 3. maja 1930. 

S 12/30—82 

Sklep. 
1196 

V konkurzni zadevi fcvrdke Fr. & A. 
L e b e n v Škof j i Loki je bila prisilna po
ravnava, sklenjena pri podpisanem sodišču 
pri naroku za sklepanje prisilne poravnave 
dne 25. aprila 1930., odobrena s sklepom 
deželnega kot konkurznega sodišča z dne 
2. maja 1930., S 12/29—80. 

Okrajno sodišče v Skorji Loki, odd. I., 
dne 6. maja 1930. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev. 
Št.3910/II. 1155 2—1 

Razpis dobave. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje na dan 22. m a j a 1 9 3 0 . o b 
11. n r i sledeče nabave: 2000 ikg pšenične 
moke št. Ogg, 8000 kg št. Og, 15.000 kg št. 
6, 300 kg rozina, 2500 koruze, 1000 kg buč
nega olja, 1000 kg kave Santos Extra Pri
mes, 1000 kg koruznega zdroba, 300 kg 
pšeničnega zdroba, 500 kom. sirkovih me
tel, 100 'kg čaja, 2O00 kg svinjske masti. 
Pogoji se dobe pri podpisani. 

Direkcija državnega rudnika Velenje, 
dne 3. maja 1930. 

1163 
* .. 

Opr. št. 3648/II. 1147 2—1 

Razpis dobave. 
Podpisana direkcija razpisuje, na dan 

19. m a j a 1 9 3 0 . ob 11. uri nabavo: 
2 t r o f a z n i h o l j n i h t r a n s f o r 

m a t o r j e v in 
1 5 0 0 fcg t r a č n.i,k.p ». ... -
Pognoji se dobijo ргд njp|» 

Direkcija državnega radnika т Velenju, 
29. aprila 1980. 

Opr. št. 3753/11. 1148 2—1 

Razpis dobave. 
Podpisana direkcija razpisuje na dan 

19. m a j a 1 9 3 0. ob 11. uri nabavo: 
10 v e n t i l o v in 
1 0 0 m M a n n e s m a n n o v i h c e v i . 
Pogoji se dobijo pri njej. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
29. aprila 1930. 

Opr. št. 3802/11. 1182 2—1 

Razpis dobave. 
Podpisana direkcija nalbavi dne 19. 

m a j a 1 9 3 0 . ob 11. uri : 1 elektromotor, 
12 HP, poluzaprta konstrukcija, 500 Voltov, 
50 per/sek. 

Pogoji se dobijo pri njej. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 2. maja 1030. 

Št. 3371. 
Razglas. 

1162 

Okrajno sodišče v Radovljici je s pravo
moćno razsodbo z dne 14. aprila 1930. 
Kps 20/30^15 v zmislu § 65 kaz. zak. pre
povedalo Š p a r o v e c Alojziju, sinu Fran
ca in Marije roj. Justin, rojenemu dne 21. 
junija 1876. v Mošnjah, občina Mošnje, srez 
RadovJjica, dravska banovina, delavcu, 
vdovcu, brez stalnega bivališča, zahajati v 
krčme za dobo enega leta in sicer od 23. 
aprila 1930. do 23. aprila 1931. 

V zmislu §§ 52. in 55. uredbe o izvrše
vanju očuvalnih odredb (Službene novine 
z dne 23. januarja 1930., št. 17/VI) opozar
jam nä to prepoved s pripombo, da se po 
§ 268 t. 4. kaz. zak. kaznuje z zaporom 
do šestih mesecev i n v denarju do Din 
5000*— vsakdo in ne samo gostilničarji in 
kavarnarji, ki vedoč za tako prepoved po 
§ 55. kaz. zak. postrežejo tem osebam na 
javnem kraju z alkoholnimi pijačami. 

Sresko načelstvo v Radovljici, 
dne 28. aprila 1930. 

Sp. št. 1301/1—30. 1186 

Razglas. 
Javna dražba lova oibčine Zaibukovja, do

la». 28, ,аргаЈаДаЗО.. "je, končala 

r̂aWMft̂ H5jä 
tega lovišča na četrtek, dne 15. m a j a 
1 9 3 0 . Dražba se bo vršila v občinski pi
sarni v Sevnici s pričetkom ob 10. uri. 

Pogoji so na vpogled pri sreskem načel-
stvu v Brežicah. 

V B r e ž i c a h , dne 1. maja 1930. 
Srezki načelnik. 

Razne objave. 
St. 463/30. 1146 

Objava. 
Po § 8. zakona o advokatih se objavlja, 

da je gospod dr. J a š k e Josip z današnjim 
dnem vpisan v tukajšnji imenik advoka
tov s sedežem v Ljubljani. 

V L j u b 1 j a n i , dne 1. maja 1930. 
Za odbor advokatske zbornice v Ljubljani: 

podpredsednik dr. Žirovnik Janko s. r. 

Štev. 436/30. 1157 

Objava. 
Gospod K r i š t o f Vladimir, advokat v 

Konjicah, še je dne 1. maja 1930. preselil 
s svojo pisarno v Radovljico. 

V L j u b l j a n i , dne 5. maja 1930. 
Advokatska komora v Ljubljani. 

Dr. Žirovnik Janko, s. r., 
podpredsednic. 

1136 3—2 ' , % 

Poziv upnikom. 
Zadruga: E r w e r b s - u n d W i r t -

schaf t s g e n o s s e n s c h a f t d e r v e r 
e i n i g t e n S c h u n m a c h e r m e i -
s t e * f ü r H e e r e s l i e f e r u n g , regi
strierte Genossenschaft mit beschränkter 
Haftung für Marburg und Umgebung v 
Maribora v likvidaciji, pozivlje upnike, 
naj 'ji pri|javij«r terjatve äo dne 1. j u n i 
j a 1930. 

V « a r i b ó t t i V dtìe 2*. aprila 198Ö. 
Likvidator: Potočnik Ivan e. r.' 
v Mariboru, Tkalska ulica št. 11. 

St. 454/30. 1184 

Objava. 
Po § 8. zakona o advokatih se objavlja, 

da je gospod dr. God nič Josip z današnjim 
dnem vpisan v tukajšnji imenik advokatov 
s sedežem na Vranskem, srez Celje. 

V L j u b l j a n i , dne 2. maja 1930. 
Advokatska komora v Ljubljani. 

Dr. Žirovnik Janko, s. r., 
podpredsednik. 

1205 
Objava. 

Izgubil sem potni list za vsesokolski iz
let v Prago izdan leta 1926 za dobo petih 
let od sreskega načelstva v Ptuju na ime: 
TopQak Alojz iz Sv. Unbana pri Ptuju. 

Proglašam ga za neveljavnega. 
Toplak Alojz s. r. 

1185 

Objava. 
Izgubil sem izpričevalo VI. a razreda 

državne realke v Ljubljani za šolsko leto 
1928./1929. na ime A š i č Alojzij iz Lok pri 
Zagorju ob Savi. 

iProglašam ga za neveljavno. 
Ašič Alojrij, s. r. 

Objava. 
1184 

Izgubil sem izpričevali I. in VI. razreda 
II. državne realne gimnazije v Ljubljani za 
šolski leti 1922./1923. in 1927./1928. in iz
pričevalo V. razreda III. državne realne 
gimnazije v Ljubljani za šol. leto 1926./27. 
na ime V a l e Maks iz Št. Jerneja na Do
lenjskem. 

Izpričevala proglašam za neveljavna. 
Vale Maks, s. r., 

učenec VIII. razreda drž. realne gimnazije 
v Kočevju. 

1188 

Objava. 
Izgubil sem odpustnico drž. osnovne šole 

v Cirkovcah št. 32 z dne 16. novembra 1915. 
na ime S o r š a k Simon iz Šikolj, srez Ptuj. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Soršak Simon, s. r. 

Pripisani likvîdator'pozivlja vse upnike 
tvrdke >Droždjenka« destilacija lavlje men
tol droždjenice, društvo s. o. j . v likvidaciji, 
da se sglaeijo pri podpisanem likvidatorju 
tekom treh mesecev. 

Medic Fran, s. r. 

1180 

Objava. 
Izgubil sem odpustnico V. razreda deške 

osnovne šole v Ptuju z dne 10. maja 1905.. 
na ime L a č e n Johann. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Lačen Johann, s. r. 

1179 

Objava. 
Izgubil sem originalno odhodno izpriče

valo državne dvorazredne trgovske šole v 
Ljubljani iz šolskega leta 1921 ./1922. na 
moje ime. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Na B o h . B i s t r i c i , dne 5. maja 1930. 

Torkär Julij, s. r. 

1187 

Objava. 
Izgubljeno zrelostno izpričevalo v origi

nalu, glaseče se na ime B a d i u r a Maks 
iz Kranja, izdano na državni gimnaziji v 
Kranju dne 4. julija 1921. pod št. 1., se pro
glaša za neveljavno in uničeno. 

Badiura Maks, s. r. 

Objava. 
1152 

Iegubll sem legitimacijo medicinske fa
kultete univerze v Ljubljani na ime T o -
d o r o v i ć Stevan iz Pančeva. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Tedorović Stevan, «. r. 

Objava. 
1206 

Izgubil eem izpričevalo VI. a Razreda 
drž. realke y Ljubljani za leto. Ш»Д92б. 
na ime: Czurda Vladimir iz Trsta. 

.Proglašam ga za neveljavno. 
Czurda Vladimir s. r. 



Stran 4. 

Objava. 
Izgubil sem maturitetno izpričevalo drž. 

velike realke v Splitu za leto 1918, absolu-
torij in indeks filozofske fakultete univerze 
v Ljubljani na ime G r i s o g o n o Bruno iz 
Budve. 

Proglašam jih za neveljavna. 

Grisogono Bruno g. r. 

S. žt. 370/30. 

Natečaj. 
Ravnateljstvo državne žole za sestre po-

ч močnice razpisuje natečaj za šolsko leto 
Ш30/1931. 

Ministrstvo prosvete je dne 4. januarja 
1930. pod št. 487 rešilo, da se; priznava di-
pSomiranim sestram, ki so dovršile triletno 
sestrsko šolsko kvalifikacijo za drugo kate
gorijo državnih uradnikov. 

Natečaj, ki se s tem razpisuje, traja tri 
leta. 

Šola ima namen vzgajati strokovne sestre 
za zdravstveno delovanje v eocijalno-higijon
skih institucijah in za zdravstveno-vzgojno 
delovanje med narodom. Strokovna izobraz
ba je teoretična in praktična. Šola traja tri 
leta; prvi štirje meseci so pripravljalni 
tečaj, ki so obenem poskusna doba za učen
ko. Sprejemajo se samo deklice, ki dajo s 
svojimi teoretičnimi in praktičnimi uspehi, 
a tudi z moralnimi kvaflitetami zadostno ga
rancijo za dobre sestre. 

Sprejete učenke stanujejo v internatu, ki 
je spojen s šolo. Izjemoma sme hoditi učen
ka,v šolo kot eksternistrnja. 

Interne učenke plačajo za cel čas šolanja 
za celo oskrbo in pouk mesečno: 

a) 700-—Din 
to) 350-— Din. 
Učenka, ki se sprepne za polovično oskrb

nino, se mora obvezati, da bo služila po do
vršenih naukih državi toliko število let, ko
likor let je uživala polštipendijsko mesto. 

cX Brezplačna mesta s e podele najgiro-
mašnejšim in obenem majmarljivejšim učen
kam po pripravljalnem tečaju. Učenka, ki 
dobi brezplačno mesto, se mora obvezati, 
da bo služila državi dvakrat toliko let, ko
likor let je uživala brezplačno mesto v 
šoH. 

& - , ,Pö dovršeni Ioli in položenem diplom-
l e k e m - i ^ ^ J ^ g ^ ^ ^ ^ i z a j k j r a u -okuggidp. 

občnem zboru. Vsaka~ delnica daje imetni
ku po en glas. 
kaznice, ki upravičujejo do udeležbe na 

Dnevni red občnega zbora je: 1.) Pred
ložitev poslovnega poročila in bilance za 
poslovno leto 1929. 2. Poročilo računskih 
revizorjev. 3.) Sklepanje o zaključku bi
lance in razbremenitvi Upravnega sveta. 
4.) Volitev novega upravnega sveta. 5.) Vo
litev računskih revizorjev in njih namest
nikov in določitev njihovih nagrad. 6.) Slu
čajnosti. Upravni sve t 

• 
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Vabilo na Izredni občni zbor 
ki ga bo imel 

»BAJTAR«, 
registrovana stavbna in kreditna zadruga 
železniških uslužbencev, z. z o. z. v Ljub
ljani 

" d n e 1. j u n i j a 1 9 3 0 . 
ob pol 9. uri (dopoldne) v steklenem salo
nu kolodvorske restavracije v Ljubljani na 
glavnem kolodvoru s sledečim dnevnim 
redom: 

1. Sprememba pravil; 
2. slučajnosti. 

Če ob določeni uri občni zbor zaradi sla
be udeležbe — č e n e bi bila navzoča polo
vica članov — ne bi bil. sklepčen, s e bo 
vršil pol ure kasneje now občni zbor, ki bo 
sklepčen ob vsakem številu navzočih čla
nov. 

Opomba: Zadružna knjižica služi vsake
mu članu, ki s e hoče udeležiti občnega 
zbora, kot vstopna legitimacija. 

V L j u b l j a n i , dne 7. maja 1930. 
Načelništvo. 

» 

Vabilo na VIIL redni občni 
- zbor 
ki ga bo imela 

Črna - Kaolin d. d. 
v s r e d o d n e 2 8 . m a j a 1 9 3 0 . o b 
1 1 . u r i v poslovnih prostorih: Wolfova 
ulica 8/1. s sledečim dnevnim redom: 

1.) Poročilo ravnateljstva o poslovanju 
družbe v letu 1929. 

2.) Poročilo nadzorstvene sveta in skle-
'радпе o-odofbritvi.računskih zaključkov za 

— _ — - Kosi. 

Računski zaključek tvrdke »Splošna stavbena dražba«, 
Maribor, za leto 1929. 

Račun bilance k 31. decembru 1929. Aktiva. 

^ A u ï j a ^ i è ^ o c J o g o l i à v j è ^ . . . . . , , , - , - ; , Л}.*,г 

'2. ) s krstnim listom v dokaz, da ш dovršile ' 
' 1 8 . leto, da pa niso prestopile 28. leta sta

rosti. 
Izjema je dopustna pri učiteljicah z več

letno prakso, pa celo v takem slučaju sta
rost ne sme prekoračiti 32. leta. 

3.) zadnje šolsko izpričevalo. Reflektanti-
: nja mora z uspehom dovršiti vsaj štiri raz

rede srednje šole; prednost imajo prosfflke 
z gimnazijsko maturo ali z učiteljiščem; 

4.) z nravstvenim izpričevalom uprave 
^policije; 

5.) z zdravniškim izpričevalom. Reflek-
tantinje s e opozarjajo, da jih pregleda pred 
dokončno rešitvijo prošenj zdravniška ko
misija in da s e sprejmejo samo one, ki so 
telesno in duševno popolnoma zdrave; 

6.) s potrdilom občine, kje s o bivale in s 
čim so se bavile, odkar so dovršile šolo; 

7.) s kratkim popisom dosedanjega živ
ljenja (curriculum vitae). Prosilke morajo 
biti popolnoma vešče srbsko - hrvatskemu 
ali slovenskemu jeziku. 

Svojeročno pisane prošnje, opremljene s 
potrebnimi dokumenti, pravilno kolkovane 
(prošnja s 5 Din in 20 Diri za njeno rešitev), 
morajo vložiti prosilke pri ravnateljstvu 

• državne šole za sestre pomočnice v Zagrebu, 
Mlinarska cesta š t 12. 

Natečaj traja do dne 30. junija 1930. 
S t e m s e razveljavlja natečaj v «rUradneon 

listu* št. 53 z dne 23, aprila 1930. 

Državna šola sa sestre pomočnice 
v Zagrebu. 

Ravnatelj šole: dr. š imee A. s. r. 
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Vabilo na tretji redni občni 
•"••' *--i ' z b o r : 

Janja grela T h u r n s k eg.'a jeMarae 
na Ravnah, delniške družbe, 

s e sMicu^e ha dan 2 8 . m a j a 1 9 8 0 . ob 
: pol šestnajstih v Maribor v pisarno dr. 

Leskovarja Josipa, Sodna ulica št. 16. 
Delnice s e morajo založiti najpozneje do 

dne 26. maja 1930., ali pri družbeni blagaj
ni r.Rjavnah--Guštanju ali.pa pri ^Kredit
nem" zavodu za. trgovino in1 industrijo v 
Ljubljani, Prešernova uL š t ; 50. Pò izro-

gpžttvi delnic se izreče imetnikom delnic iz-

; V smislu § l ï - p ) f a v ü imajo delničarji, 
ki hočejo vršiti glasovalno pravico, polo
žiti najmanj 6 dni pred sestankom občne
ga zbora svoje delnice pri druzbini bla
gajni v Ljubljani. 

Ravnateljstvo. 
— • 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 

Stanje z d n e 30. aprila 1930. 

Aktiva. Dinarjev 
Metalna podloga . . . 377,193.627.20 
Posojila 1.310,284.205-57 
Račun za odkup 'kronskih 

I novčanic 948,308.444-85 
! Račun začasne zamene . 177,935.637-69 

Dolg države . . . 2Л97,155.034-— 
Vrednost državnih domen, 

zastavljenih za izdajanje 
novčanic 2.138^77.163-— 

Saldo raznih računov . . 1.637,209588-99 

9.586,463.501-20 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v 
kovanem zlatu: od t e 
vplačano 30,000.000-— 

Rezervni fond . . . . 12,501.535-39 
Novčanice v obtoku . . 5.221,042^60-— 
Državni račun začasne za

mene . . . . 177,935.637-59 
Terjatve države po raznih 

računih 868,088.954-60 
Razne obveznosti , . . .1^666,481.480-62 
Terjatve države za zastav

ljene domene . . . . 2.138,377.163-— 
Nadavek za kupovanje 

zlata za glavnico * in 
fonde . . 88,055Л70-— 

11#4 9^86,463501-20 
V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu 

za en dinar, angleški funt za 25 dinarjev, 
dolar za 5 dinarjev, lira za e n dinar, švicar
ski in Jrancoski frank za en dinar, dinar v 
kovanem srebru-za en dinar itd. -

Obrestna mera po eekootn menic — ta 
vse bančne doünike brei гажШсе — 6 % 
na leto. 

Obrestna m e n sa posojila na sastave 
8% na le t» . 

Račun nepremičnin . . . 
Račun strojnih naprav . . 
Račun inventarja . . . . 
Račun orodja 
Račun blaga . . . . . . 
Račun naipolradelkov . . . 
Račun blagajne 
Račun dolžnikov . . . . 
Račun vrednostnih papirjev 

Pasira. 
Din 

3,711.673-62 
3,421.783-06 

103.304-66 
1-— 

3,982.258-49 
102-209-20 

67-800-74 
11,144-423-33 

172-000-— 

Račun delniške glavnice . . 
•Račun bank 
Račun upnikov . . . . . . . 
Prenos dobička a 1928 111.65097 
Čisti dobiček 1929 . . 430.275-36 

V breme. 

22,695.454--

Račun sgube in dobička k 31. decembru 1929. 

Din 
5,000.000'— 

11,292.166-97 
5,861.360-70 

541.926-33 

II22 695.454-— 

V dobro. 

Odpisi . . . 
Pridohnina 
Čisti dobiček 

Din 
1,160.695-17 

65.656-— 
541.926-33 

Dr. Fran Pavlin 1. r. 
|| 1,768.277-50 

Henry Furrer 1. r 

Prenos dobička iz 1928 
Skupni dobiček . . . 

Din 
111.650-97 

1,656.626-53 

Fran Gogala 1. r. 
Za knjigovodstvo: Prok. Ludvik Rottner Lor. 

Il 1,768.277-50 
Stjepan Kenlelj l.r. 

OBJAVA. 

P o sklepu IX. rednega občnega zbora z dne 30. aprila 1930. bo izplačevala firma 
«%>losha stavbena družba> v Mariboru za leto 1929 7% dividendo, t j . Din 3:50 po 
delnici za kupon št. 9, ki s e bo vnovčeval pri Prvi hrv. štedionici, Zagreb, Ljubijo kred. 
banki, Ljubljana, Zadružni gosp. banki, Ljubljana, kakor rudi pri njih podružnicah in 
p n blagajni firme v Teznem pri Mariboru. 

M a r i b o r, 30. aprila 1930. Upravni svet. 

Računski zaključek Kolinske tovarne hranil d. d. v Ljubljani 
za leto 1929. 

Izguba. Bilanca za leto 1929. Dobiček. 

Gotovina . . . . 
Naročniki . . . . 
Dobavitelji . . . 
Zaloge 
Nepremičnine . . 
Premičnine . . . 
Vrednostni papirji 
Kavcije . . . . 

Din 

8.421-66 
125.219-57 
461.425-29 

1,533.973-90 
1,386.035-— 

758-032-— 
6.553-— 
3 . 0 0 0 -

Delniška glavnica . . . . 
Naročniki 
Dobavitelji 
Denarni zavodi . . 
Fondi : oa kritje izgub . 

uslužbencev . . . 
Dobiček: prenos iz L1928 . 

zal. 1929 

Din 

2,000.000-— 
39.419-10 
82.732-50 

1,749.180-— 
172.500--
133.456-80 
36.637-66 
68.734-36 

Aktiva. 

II 4,282.660-42 

Račun igube in dobička dne 31. decembra 1929. 

|| 4,282.660-42 

Pasiva. 

Pogon in obrat . . 
Mezde 
Vzdrževanje naprav 
Ambalaža. .- . .. 

DÒDiZeìk^énóI^. 1928 
zal~1929 .,--... . . . 

Din 

178.495-98 
401.23765 
181.498-45 
689.394-24 
4&Q08-8& 

6j9jfc 

68.734-36 

4,929.92066 

Prenos iz 1.1928 
Kosmati donos . 

• žfei>..4h:^j 

Din 

36.637-66 
4,893.283-— 

4,929.92066 
1189 OBJAVA. 

Po sklepu rednega občnega zbora z d n e 28. aprila 1930. ise bo izplačevala za leto 
1929 5%na dividenda pri blagajni Kreditnega zavoda za .trgovino in ind. v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 28.aprila 1930. U p r a v n i s v e t 

Računski zaključek Trboveljske premogokopne družbe 
za leto 1929. 

Aktiva. Bilančni račun dne 31. decembra 1929. Pasiva. 

Montanska .posest . . . 
Posest zemljišč in gozdov 
Visoke zgradbe . . . . 
Strojne naprave . . . 
Rudniške naprave . . 
Predčasno odkrivanje na 

nih kopih . . . 
Industrije: 

Cementarna . . 9,982.168 — 
Ostali obrati . . 2,в67Л50 — 

dnev-

Inventar 
Zaloge: 

Premog . . . . 2,386.490 — 
Cement . . . . 645.010 — 
Razni obratni 
materijal . . 23,716.69915 

Efekti 
Kurzna diierenca posojil . . 
Gotovina v blagajnah . . . . 
Debjtorji . 

Din 
50,461.059-— 
5,476.744'— 

18,309.514-— 
13,314.716 — 
56,684.628-— 

26,687.251-— 

12,649.613-— 

17.458--

26,748.09915 

2,346.672-35 
2,776.908-03 
2,522.178-46 

190.966.142-67 

Delniška glavnica 
4%no izžrebljivo zlato posojilo 

ein. 1889 
4%DO izžrebljivo zlato posojilo, 

em. 1893 . . . 
5%no izžrebljivo prioritetno po

sojilo, em. 1907 
Rezervni fond 
Glavnična rezerva 
Posebna rezerva za kritje valu-

itaimib izgub 
Specialni rezervni fond . . . . 
Neizplačane izžrebane obligacije 

in kuponi 
Obresti posojil (pro rata de

cember) 
Nevnovčeni dividendni kuponi . 
Mezde za december 
Kreditorji 
Račun zgube in dobička . . . . 

Din 

200,000.000-— 

594.5-44-— 

• 320.348*— 
5,019.350-— 

14,742.909-81 
12,789.926-62 

35,600.000-— 
7,705.369-85 

1,057.771-25 

49,361- -
1,816.105-35 
5,159.1fi9-79 

78.564.416-96 
46,f>39.628-ll 

408,858.880-641 || 408,868.880'64 
Pregledali in našli v soglasju e knjigami: Za knjigovodstvo: 
Ivan Avsenek, Jules Bénard, Ing. Milan Šnklje. Anton Geriini«, glavni knjigov 

"Sat i . Račun « g u b e in dobička za leto 192». j j , ,^ 

Stroški in plače . . . . 
Obresti in etroški posojil . 
Izdatki za socialno skrbstvo 
Davki 
Odpisi . 
Saldo dobička, . . . . . 

Din 
7,609.001-22 

376.941-03 
11,046.333-69 
25,474.979-28 
19,609.429 — 
46^39.628-11 

Prenos dobička iz leta 1928 
Kosmati dobiček . . . ... 

Din 
1,849.702-04 

w. 107,705.240-29 

109,654.312-33 
Pregledali in uašli v soglasju e (knjigami : 
ivaaAveeaek, Jules Bénard, Ing. Milan šnklje, 

OBJAVA. 

Po eMepu 57. rednega občnega zbora z dne 6. maja 1930 
1660. naprej dividenda Dût 35-

109,664.312-33 
Za knjigovodstvo: 

Anton Gerünie, glavni fattjig. 

maja ee izplačuje od 7 
za delnico, kupon št. 17. 

üpravmsvet 

Izdaja krarjeveka banaka opreva dravske banovine. Odgovorni urednik: iDr. Vldio Fran v Ljubljani. 
Teka in zalaga: Tiskarna >Merirarc v Ljubljani; njen predetavn&: Otanar Mkhalek ir Ljubljani. 

ikikik^i 
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Poätnina glačana v gotovini. 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga k 2. kosu letnika I. z dne 16. maja 1930. '-"V 

Razglasi kraljevske 
banske uprave. 

I. No. 2618/1. ' 1238 

Razpis. 
Na podlagi čl. 31. zakona o banski upravi 

ponovno razpisujem službo banovinskega 
cestarja v območju okrajnega cestnega od
bora litijskega, in sicer cestarsko mesto za 
cestno progo od podklanca pri Vačah do 
brdske okrajne meje na cesti Hotič—Vače. 

Prosilci za to mesto ne smejo biti mlajši 
od 23 in ne starejši od 30 let. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za Din 
5*— kolkovane prošnje, opremljene z vsemi 
predpisanimi in pravilno kolkovanimi pri
logami (rojstni list, domovinski list, nrav
stveno izpričevalo, zdravniško izpričevalo, 
zadnje šolsko izpričevalo, potrdilo o uredi
tvi vojaške službe, potrdilo pristojnega 
oblastva, da ni bil obsojen zbog kaznivih 
dejanj iz koristoljubja ter eventualna do
kazila o strokovni usposobljenosti) je pred
ložiti tekom štirih tednov po razglasitvi raz
pisa kraljevski banski upravi v Ljubljani. 
Kraljevska banska uprava dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 9. maja 1930. 

ženca, se odpravi, ker ni pokritja za stro
ške postopanja, po § 166, odsL 2 k. r, 

Deželno sodišče v Ljubljani, 
oddelek III., dne 6. maja 1930. 

» 
S 8/29-45. 1229 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: K u r a l t Jože, trgovec 

v Domžalah. 
Konkurz, k je bil razglašen s sklepom 

opr. št. S 8/29 o imovini prezadolženca, 
se odpravi, ker ni pokritja za stroške po
stopanja, po § 166, odst. 2 k. r. 

Deželno sodišče v Ljubljani, 
oddelek III., dne 3. maja 1930. 

S 10/29-47. 1244 

III. No. 9586/1930. 

Izkaz živalskih kužnih bolezni 
v območju dravske banovine 

po stanju z dne 10. maja 1930. 
O p o m b a : Imena sedežev sreskih načel
nikov (mestnih magistratov) so natisnjena 
z debelejšimi, imena občin pa z navadnimi 
črkami; kraji s številom zakuženih dvorcev 

so navedeni v oklepajih, 
V r a n i č n i p r i s a d . 

Krško: Cerklje (Mrtvice 1 dvorec), 
S t e k l i n a . 

Ljutomer: Kamenščak (КаДотегје eden 

Ptuj: Cirkovci (Pongerci in Zgornje Ja
blane po 1 dvorec), Slovenja vas (Skorba 
1 dvorec), Št. Janž na Dravskem polju (Zla-
toličje 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a , 
Kamnik: Domžale (Studa 1 dvorec), Pre-

_voje (Št Vid 1 dvorec). Kočevje: Dane (Sa-
jevce 1 dvorec), Dolenja vas (Kakitnica in 
Zadolje po 1 dvorec), Jurjevica (Breze in 
Brinje po 1 dvorec, Kot 5 dvorcev), Kočevje 
(Kočevje 2 dvorca), Ribnica (Otavice 1 dvo
rec). Krško: Smarjeta (Zbure 1 dvorec). 
Laško: Trbovlje (Loke 2 dvorca, Pleska 
1 dvorec). Litija: Cešnjice (Male Cešnjice 
1 dvorec), Gradišče (Ježce 1 dvorec), Tre-
beljevo (Veliko Trebeljevo 1 dvorec). Lega
tee: Rakek (Unec 1 dvorec). Maribor desni 
breg: Sv. Marjeta na Dravskem polju (Sveta 
Marjeta na Dravskem polju 1 dvorec). Novo 
mento: Dobrniče (Gornje Kamenje 1 dvo
rec), Novo mesto (Novo mesto 1 dvorec), 
Selo-Sumperk (Gornji Šumperk in Pod-
bukovje po 1 dvorec), Zagradec (Cešnjice 
1 dvorec), Žužemberk (Drašca vas in Heber 
po 2 dvorca). Ptuj: Breg (Draženci 1 dvo
rec), Cvetkovci (Cvetkovci 2 dvorca), Sveti 
Lovrenc na Dravskem polju (Spodnje Ple-
terje 1 dvorec), Trgovič (Trgovič 4 dvorci). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Brežice: Globoko (Mali vrh 1 dvorec). 

Kamnik: Križ (Križ 1 dvorec), Radomlje 
(Radomlje 1 dvorec). Ljubljana, okolica: 
Dobrova (Dražovnik in Podsmreka po eden 
dvorec), Moste (Zelena jama 1 dvorec), 
Rudnik (Babna gorica 1 dvorec). Novo 
mesto: Velika Loka (Korenika 1 dvorec). 
Radovljica: Begunje (Zgoša 2 dvorca). 
Kraljevska banska uprava dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 12. maja 1930. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: J a n č a r Albin, stavb

ni mizar v Smledniku. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom 

opr. št. S 10/29—2 o imovini prezadolžen
ca, se odpravi. 

Deželno sodišče v Ljubljani, 
oddelek lil., dne 8. maja 1930. 

T 26/30. • 1242 

Amortizacija. 
Na prošnjo Pavla K o v i c a , sodar ja v 

Tacnu štev. 68 pri Ljubljani, se uvede 
postopanje zaradi amortizacije sledečih 
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec 
baje izgubil, ter s njih imejitelj pozivlje, 
da uveljavi tekom.6 mesecev od razgla
sitve tega sklepa v >Službenem listu« svo
je pravice, sicer bi se po poteku tega ro
ka proglasilo, da so vrednostni papirji, 
brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Stalna priznanica direkcije državnih že

leznic, zvezek XXI., broj 10 à 1000 Din. 
Deželno sodišče v Ljubljani, 

oddelek V., dne 6. maja 1930. 

glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, 
oddelek II., dne 8. maja 1930. 

E 163/30—5. 1203 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. j u n i j a 1 9 3 0 . ob devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi š t 21 draž
ba nepremičnin: zemljiška knjiga Čenti-
ba, vi. št. 5, 640, 542, 544, 583, 601, 583, 
605, 674, 677, 722, 737, 751, 768, 780. 

Cenilna vrednost: 9.446 Din; najmanjši 
ponudek: 6.108 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je 
oglasiti pri sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega so
dišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
dne 5. maja 1930, 

Premičnine, ki se bodo prodajale, so 
velike starinske vrednosti in priporočlji
ve v nakup zlasti muzejem. J 

Seznam posameznih predmetov si lahko 
interesenti ogledajo med uradnimi ura
mi pri sodišču v sobi št. 18. 

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski tega sodišča* 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
oddelek IV., dne 29. aprila 1930. 

C 192/30-1. 
Oklic. 

1225 

T 25/30—1, 1243 

[ Г ^ ^ И з о ^ Ш ^ Р ? ж ^ а ^ 
posrednika v Mariboru, Meljska cesta št. 1, 
ki ga zastopa dr. Filip Kumbatovič, od
vetnik v Mariboru, se uvede postopanje v 
svrho amoritizacijé sledečih vrednostnih 
papirjev, ki jih je prosilec baje izgubil, 
ter se njih imejitelj poživlja, da uveljavi 
tekom 6 mesecev od razglasitve tega skle
pa v >Službenem listu« svoje pravice, si
cer bi se po poteku tega roka proglasilo, 
da so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Starna priznanica (reverz) depozitne 

blagajne direkcije državnih železnic v 
Ljubljani, broj 05, zvezek VI./541-49/V 1924) 
za znesek 10.000 Din. 

Deželno sodišče v Ljubljani, 
oddelek V., dne 3. maja 1930, 

dne 3. maja 1930. 

E 148/30-5. . 1202 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. j u n i j a 1 9 3 0 . ob devetih bo 

pri podpisanem sodišču dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Strehovci2 vi. št. 237. 

Cenilna vrednost: 1.050 Din; najmanjši 
ponudek: 700 Din. 

Pravice, katere bi ne pripuščale draž
be, je oglasiti pri sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se jih ne moglo več uveljavljati 
glede- nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
dne 6. maja 1930, 

Gorčan Alozij, čevljar T Krajni š t 49, 
je vložil zoper W o l f Terezijo, posestni-
co v Krajni, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo radi 200 Din. 

Narok za ustno sporno razpravo se je. 
določil na dan 

12. j u n i j a 1 9 3 0 . 
ob enajstih pri podpisanem sodišču v sobi 
š t 18. 

Ker je bivališče toženke Wolf Terezije 
neznano, se ji postavlja za skrbnika Haj-
dinjak Štefan, posestnik v Gorici. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, -> 
oddelek II., dne 1. maja 1930. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev. 

S 31/27—91. 1230 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka: tvrdka Derénda Fran 

& Co., družba z o. z. v Ljubljani. 
Konkurz, ki je bil razglašen z sklepom 

opr. št. S. 31/27—4 o imovini prezadol-

E 52/30/8, 76/30/6, 64/30/7. 

Dražbeni oklic. 
Pri podpisanem sodišču v sobi štev. 2 

bo dražba sledečih nepremičnin: 
1.) Dne 2 3. m a j a 1 9 3 0 . ob devetih, 

vi. št. 26 katastrske občine Dob, hiša št. 24 
v Dobu, gospodarsko poslopje in zemljišče 
ter pritikline v skupni cenilni vrednosti 
43.639 Din, najmanjši ponudek 29.093 Din; 
29.093 Din; 

2.) Dne 2 3. m a j a 1 9 3 0 . ob desetih, 
vL št. 145 in 266 katastrske občine Buko
vica, hiša št. 11 na Grmu, gospodarsko po
slopje in zemljišče v skupni cenilni vred
nosti 33.017 Din, najmanjši ponudek 
22.012 Din in 

3.) Dne 2 3. m a j a 1 9 3 0. ob devetih, 
vi. št. 70 kat. obč. Polica se bo prodajalo v 
4 skupinah in sicer: 

I. parcela 2146/1, 1246/2, 1247 to je hiša 
št. 11 na Spodnjem Brezovem in 2 zem
ljiški parceli v skupni cenilni vrednosti 
11.685 Din, najmanjši ponudek 7.790 Din; 

II. parcela 1130, njiva ceujena 4.733 
Din, najmanjši ponudek 3.156 Din; 

III. parcela 1277 vrt in 1278 travnik v 
cenilni vrednosti 5.94350 Din, najmanjši 
ponudek 3.963 Dn in 

IV. parcela 1378 gozd v cenilni vred
nosti 2.710 Din, najmanjši ponudek 1.807 
dinarjev. 

Pravice, katere bi ne pripuščale draž
be, je oglasiti pri sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se jih ne moglo več uveljavljati | 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. j u n i j a 1 9 3 0 . ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi š t 27 zo-
petna dražba nepremičnin: zemljiška knji
ga Ruta, vi. št. 17 in 34. 

Cenilna vrednost: a) vL š t 17, k. o. Ru
ta: 135.835-95 Din; b) vL št. 34, k. o. Ru
ta: 5.982 Din; vrednost pritikline: 300 di
narjev; najmanjši ponudek: skupaj 71 ti
soč 59 Din. 

Pravice, katere bi ne pripuščale draž
be, je oglasiti pri sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se jih ne moglo več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Maribora, 
dne 29. aprila 1930, 

C 304/30-1, 1 -% . 1224 

Okl iC. К_кЛЛк<а* 
Banko Adam, posestnik v Dankovcih 

š t 16 je vložil zoper H o r v a t Marijo, 
rojeno Šeruga, bivšo posestnico y Dan-
kovcih, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
radi 575 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na dan 

12. j u n i j a 1 9 3 0 . 
ob enajstih pri podpisanem sodišču y so-
bi št. 18. 

Ker je bivališče toženke neznano, se ji 
postavlja za skrbnika dr. Goljevšček Jo
sip, odvetnik v Murski Soboti. 

Okrajno sodišče v. Murski Soboti, 
oddelek II., dne 1, maja 1930, 

jÉ*ftrt«sti:.'̂ v.:*.vs' fšu- Ш 

E 7419/29-11. 1207 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. j u n i j a 1 9 3 0. ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 15 draž
ba nepremičnin: zemljiška knjiga k. o. 
Vel. Lipljenje, vi. št. 197. 

Cenilna vrednost: 16.833 Din; najmanj
ši ponudek: 11.222 Din. 

Pravice, katere bi ne pripuščale draž
be, je oglasiti pri sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se jih ne moglo več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri.^ 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 17. aprila 1930. 

Okrajna hranilnica v Slovenjgradcu, M 
jo zastopa dr. Bratkovič Alojzij, odvetnik 
v Slovenjgradcu, je vložila zoper L a m -
p r e c h t Mariji, posestnici v Šoštanju, od
nosno ležeči zapuščini po pokojni Lam-
preeht Mariji, tožbo radi 990 Din g pri
padki. 

Drugi narok za ustno razpravo se je 
določil na dan -

4. j u n i j a 1 9 3 0 . 
ob devetih pri tem sodišču y sobi š t 74 

Ker se k toženi zapuščini niso oddale 
dedne prijave, se postavlja dr. Schreiner, 
Hinko, odvetnik v Slovenjgradcu, za skrb* 
nika, ki jo bo zastopal na njeno nevarnost 
in stroške, dokler sé ne oddajo dedne pri
jave. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, 
oddelek II., dne 29. aprila 1930. 

E 231/30—3. 1176 

Dražbeni oklic. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti bo 

prodajalo v dneh od 2. j u n i j a 1 9 3 0 . 
naprej od devete do dvanajste ure in od 
trinajste do sedemnajste ure v Murski 
Soboti v Gradu sledeče premičnine: 

večje število dragocenih iii starinskih 
slik, starinsko pohištvo, kakor škrinje, 
etaže, omare, mize; za približno 15.000 
zvezkov raznih knjig; večje število starin
skega orožja; pregrinjala; preproge itd. 

A 82/30—12. 1233 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Kovač Marija, posestnica in gostilničar' 
ka pri Sv. Katarini št. 40 (Hrastnik— Bo
ben) je dne 25. februarja 1930. umrla. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se 
poživljajo, naj jih napovedo in dokažejo 
pred tem sodščem y sobi š t 3 dne 

3. j u n i j a 1 9 3 0 . 
ob desetih ustno ali pa do tega dne pi
smeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki niso 
zavarovani z zastavno pravico, nikake na* 
nadaljne pravice do te zapuščine, ako bi 
zaradi plačila napovedanih terjatev pošla, j 

Okrajuo sodišče v Laškem, 
dne 6. maja 1930, t \ i 

— < — . - - W ? ' " 
C 163/30-1. r '.• 1 1 6 0 

Oklic. 
Zver Franc, posestnik iz Melincev š t 

29, zastopan po dr. Strasser Arminu, od
vetniku v Dolnji Lendavi, je vložil zoper 
Z v e r Andreja in Klaro, roj. Horvat^ 
posestnika iz Melincev, sedaj neznanega 
bivališča v Ameriki, tožbo radi 13.700 di
narjev s pripadki. 

Narok za ustno sporno razpravo se da-, i 
loča na dan ' 

2. j u n i j a 1 9 3 0 . 
pri podpisanem sodišču v sobi š t 21. 

Ker je sedanje bivališče tožene stran* 
ke neznano, se ji postavlja za skrbnika > 
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dr. Pikuš Janko, odvetnik v Dolnji Len
davi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
oddelek II., dne 3. maja 1930. 

C 131/30—1. 1215 

Oklic 
Poje Stefan, delavec v Kočevju št. 81 

je vložil proti P o j e Mariji, posestnici v 
Novih Lazih št. 46, sedaj neznanega biva
lišča v Ameriki, tožbo radi 1125 Din s pri
padki. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na dan 

3 1 . m a j a 1 9 3 0. 
ob pol devetih pred tem sodiščem v sobi 
št. 3. 

Ker je bivališče tožene stranke nezna
no, se postavlja g. Cerček Matija, vpoko-
jeni sodni eluga v Kočevju, za skrbnika, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
oddelek II., dne 6. maja 1930. 

Ne I. 115/30—3. 

Oklic 
1216 3—1 

Na predlog J u v a n a Franceta iz Vokle-
ga št. 8 je dovolilo podpisano sodišče s 
sklepom z dne 6. maja 1930., opr. ît Ne I. 
115/30—3, uvedbo amortizacije naslednjih 
pri predlagateljevem zemljišču vi. št. 76 ko. 
Voglje zastavnopravno zavarovanih terja
tev: 

1.) Jagodic Marije, Helene, Primoža în 
Mihaela iz 4 obligacij od 1. septembra 1819, 
za vsakega v znesku 264)2& gld.; 

2.) Jagodic Marije roj. Zumer iz pogodbe 
z dne 25. januarja 1821. v znesku 320 gld. 
konv. vel j . ; 

3.) Jagodica Janeza iz dolžnega pisma z 
dne 7. oktobra 1826. v znesku 110 gld. s 
pripadki; 

4 ) Juvana Jerneja iz dolžnega pisma z 
dne 15. februarja 1876. v znesku 1244 gld. 
s pripadki. 

Vsi, ki mislijo, da Imajo kako pravico do 
teh terjatev, se pozivljejo, da jo priglase 

prošnjo, predlagatецаг'ЖД _.__ T._^l-.__^_i_ 
vknjižbe za te terjatve bremeneče zastavne 
pravice in njen izbris. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek Lg 
dne 6. maja 1930. 

Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme — slovenski: «Universal:», 

trgovska in industrijska delniška družba — 
srbskohrvatsti: «Universal:», trgovačko i 
industrijsko dioničko društvo. 

Obratni predmet: a) delovati kot central
na- prodajna organizacija .in kot taka po
speševati in olajševati prodajo izdelkov 
tuzemske industrije in obrti, zlasti vsak© 
vrste manufakturnih izđelkov in konfekcij
skega blaga, perila, obutev, klobukov, dež
nikov metalnih aH lesenih, kuhinjskih in 
sploh hišnih potrebščin, športnih potreb
ščin vsake vrste, galanterijskega blaga, 
igrač itd., e tem, da od tuzemskih industri
jalcev in obrtnikov ter prvenstveno od 
svojih delničarjev prevzame bodisi z na
kupom, bodisi s prevzemom v komisijsko 
prodajo izdelke zgoraj navedenih vrst, usta
navlja zaloge in skladišča ter jih razpečava 
dalje v svojih prodajalnah na drobno in na 
debelo; b) dajati po možnosti predujme na 
blago zgoraj navedenih vrst, ki ga pre
vzame v komisijsko prodajo; c) izvažati in 
uvažati v ino- in tuzemstvo blago zgoraj ad 
a) navedenih vrst; d) nakupovati v tu- in 
inozemstvu vse za izdelavo zgoraj navede
nega blaga potrebne sirovine ter izdelo
vati iz istih; v lastnih ali tujih tvornicah 
blago, s prodajo katerega se družba bavi; 
e) ustanavljati podružnice družbe v drugih 
mestih (zaloge, prodajalne in delavnice) ; 
f) tiskati in razpošiljati cenike prodajnega 
blaga, kakor tudi reklamnih časopisov, no-
vin in tako dalje v svrho razširjenja in po
pulariziranja tvrdke ter zlasti tudi blaga tu
zemskih producentov, ki ga bo razpečavala; 
g) voditi zastopstva inozemskih in domačih 
tvrdk zgoraj navedenega blaga. 

Družbina oblika: Delniška družba, usta
novljena na občnem zboru dne 18. III. 1930 
na podlagi pravil, odobrenih od kraljevske 
banske uprave dravske banovine v Ljub
ljani dne 22.febr. 1930 opr. št. 1807/3/HI-l. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Temeljna glavnica delniške družbe znaša 

.1,000.000 Din in je razdeljena na 1000 v 

gotovini polno vplačanih delnic, glasečih se 
na donositelja z nominalno vrednostjo po 
1000-—Din. 

Ta delniška glavnica se more po skle
pu občnega zbora z izdanjem novih v go
tovini vplačanih delnic v nominalni vred
nosti po 1000-—Din povečati do 5,000.000 
Din brez posebnega državnega dovoljenja. 
Za povišek glavnice čez ta znesek je po
trebna odobritev državne oblasti. 

Družbi načeluje upravni svet, ki sestoji 
iz šestih do dvanajstih članov, člani uprav
nega sveta so: Brumen Franc, prokurist v 
Ljubljani, Frančiškanska ulica št. 4; Ska-
berne Milan, velelržec v Ljubljani, Mestni 
trg št. 10; IvančičJosip, industrijec konfek
cijskega blaga v Ljubljani, Šelenburgova 
ulica št. 1; Ravnihar Anton, trgovec v Ljub
ljani, Ilirska ulica št. 31 ; mag. pharm. 
Borčič Slavka v Ljubljani, Tržaška cesta 
št. 29 in Sergejev Vladimir, generalni rav
natelj v Ljubljani, Krekov trg št. 10. 

Firma se pod^^uje tako, da postavljata 
svoja podpisa pod njeno z roko ali s stro
jem napisano, natisnjeno ali s štampiljko 
odtisnjeno besedilo kolektivno ali po dva 
člana upravnega sveta ali pa en član uprav
nega sveta in ravnatelj družbe, ki je po
verjen s prokuro. 

Družba priobčuje pravnoveljavno svoje 
objave v «Službenem listu kraljevske ban
ske uprave dravske banovine> v Ljubljani, 
razglasitve o rednih in izrednih občnih 
zborih pa tudi v »Službenih novinah« v 
Beogradu. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 12. aprila 1930. 
(Firm. 448/30 — Rg BIII45/1.) 

Sedež firme: Ljubljana, Sv. Petra cesta 
št. 2/II. 

Besedilo firme: «Dentaria», Franjo Ko-
kolj. 

Obratni predmet: trgovina z zobozdrav-
niškimi in zobotehničnimi potrebščinami. 

Imetnik: Kokolj Franjo, trgovec v Ljub
ljani, Dunajska cesta št. 47. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 5. maja 1930. 
. (Firm/644/30 — Kg A VII 17/1.) 

BesediloErme: "cOpeKoi," trgòvskó-ìndu-
strijska družba z o. z. ali srbohrvatsko v 
cirilici ali latinici: «Alpeko», trgovačko-
industrijelno društvo s o. j . 

Obratni predmet: Proizvajanje in prodaja 
vsakovrstnega gradbenega materiala last
nega ali tujega izdelka, industrijskih po
trebščin in kemičnih proizvodov za lasten 
in tuj račun. — Prevzem zastopstev in ko
misijskih prodaj, pridobivanje in nakup 
sorodnih podjetij, soudeležba na istih. — 
Izvrševanje splošne krovske obrti in snova
nje podružnic 

Družbena pogodba: z dne 26. aprila 1930 
posi. štev. 8772. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Višina osnovne glavnice: 100.000 Din 
Na to vplačani zneski v gotovini: 100.000 

dinarjev. 
Poslovodja: Pečevnik Albert, Ljubljana, 

Masarykova cesta 23. 
Za namestovanje upravičen: Poslovod

stvo družbe obstoji iz enega ali več poslo
vodij. Dokler je en sam poslovodja, za
stopa družbo in podpisuje zanjo samostojno 
tako, da pod besedilo tvrdke, pisano od ko
garkoli, natisnjeno aH s štampiljko vtis
njeno, pristavi svoje lastnoročno znamenje. 
Takisto podpisuje firmo za celotno poslo
vanje imenovani prokurist, toda s pristav-
kaom «pp>. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 5. maja 1930. 

(Firm. 667/30 — Rg CIV 157/1.) 

Sedež firme: Mokronog. 
Besedilo firme: Mokronoška tovarna us

nja, preje F. Penca, družba z o. z. 
Obratni predmet družbe: je tvorniško iz

delovanje usnja vseh vrst, obrat parne žage, 
elektrarne in mlina. 

Družbena pogodba: z dne 5. maja 1930. 
Višina osnovne glavnice: 100.000 Din, 

ki je vplačana v gotovini. 
Poslovodstvo družbe obstoji iz dveh po

slovodij. 
Za namestovanje sta upravičena in firmo 

podpisujeta poslovodji-družabnika: KaUn 
Savel, trgovec v Ljubljani, Zalokarjeva 
cesta št. 13 in Penca Franc, posestnik v 
Mokronogu kolektivno. 

N o v o m e s t o , dne 8.maja 1930. 
(Fijm. 86/30 — Reg. C1106/1.} 

Sedež firme: Bled. 
Besedilo firme: Pension vila Danica, d. 

z o. z., Bled. 
Obratni predmet: Sprejemanje tujcev v 

stanovanje in oskrbo in sprejemanje teh 
stanovalcev in drugih gostov na hrano. 

Družbena pogodba: z dne 22. aprila 1930 
opr. štev. 2660. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Višina osnovne glavnice: 20.000 Din. 

Na to vplačani zneski v gotovini: 20.000 
dinarjev. 

Poslovodje: Skale Danica, zasebnica na 
Bledu, vila Danica. 

Za namestovanje upravičen: Družbo za
stopa in njeno tvrdko podpisuje poslovod-
kinja na ta način, da pristavlja pod tiskano 
aH s pečatom odtisnjeno ali od kogarkoli 
pisano tvrdkino besedilo samostojno svoje 
ime. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 25. aprila 1930. 

(Firm. 632/30 — Rg C IV 153/1.) 

Sedež firme: Rožna dolina. 
Besedilo firme: Battelino, stavbena druž

ba z omejeno zavezo v Rožni dolini. 
Obratni predmet: Izvrševanje vsakovrst

nih v stavbeno stroko spadajočih del. 
Družbena pogodba: z dne 26. aprila 1930 

opr. štev. 2668. 
Višina osnovne glavnice: 80.000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovini: 80.000 

dinarjev. 
Poslovodja: Battelino Valentin starejši, 

stavbeni podjetnik v Rožni dolini e. XV/8. 
Za namestovanje upravičen: Družbo za

stopa in njeno tvrdko podpisuje poslovodja 
na ta način, da pristavlja pod tiskano ali s 
pečatom odtisnjeno ali od kogarkoli pisano 
tvrdkino besedilo samostojno svoje ime. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 5. maja 1930. 
(Firm. 658/30 — Rg CIV 155/1.) 

* 
V firmskem registru odd. B., se je vpisala 

tvrdka «Singer šivalni stroji d. d.», hrvatski 
«Singer šivaći strojevi d. d., angleški «Sin
ger Sewing Machine Company:». 

Sedež glavne družbe: mesto Elizabeth, 
država New Jersey. 

Sedež podružnice:, Slovenjgradec. 

'îtcL^vse >eh drugih tozadevnih predmetov, iz
delanih v tvornici -Singer Manufacturing 
Company of New Jersey:» kakor tudi s tem 
v zvezi stoječi posli. 

Trajanje družbe: za nedoločeno dobo. 
Družbena oblika: delniška družba usta

novljena na podlagi pravil ddo. New York 
od 12. novembra 1904 in odobrenja ministr
stva trgovine in industrije z dne 22. marca 
1929, br. VI. 1323. 

Delniška glavnica: 1,000.000 amerikan
skih dolarjev, razdeljena na deset tisoč del
nic po 100 dolarjev, ki se glase na ime last
nika. 

Imovina vložena v Kraljevini Jugoslaviji 
predstavlja vrednost 17.040.000-—Din. 

Tvrdka «Singer šivalni strojevi d. d., 
glavna podružnica v Zagrebu> je pravna na
slednica tvrdke «Društvo za prodaju Sin-
gerovih šivaćih strojeva Bourne I Co. u 
Zagrebu», ter je prevzela vsa aktiva i pa
siva te slednje tvrdke. ' 

Glavni (generalni) zastopnik podružnic v 
kraljevini Jugoslaviji je Inglessis A. Ernest 
v Zagrebu, ki je pooblaščen, da podružnico 
zastopa in njeno tvrdko podpisuje na ta 
način, da pristavi svoj podpis pod tiskano, 
pisano ali štampiljirano besedilo tvrdke. 

Družba objavlja svoje oglase po en
krat v službenem listu »Narodne novine« v 
Zagrebu. 

Glavno družbo v New Jersey-u zastopajo 
vsi člani ravnateljstva kolektivno. 

Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju, 
odd. L, dne 30. aprila 1930. 

(Firm. 111/30 — Rg B II 64/2.) 
* 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zadružna gospodarska 

banka, d. d. v Ljubljani: 
Ustanovila se je podružnaica na Bledu 

pod firmo: slovenski: Zadružna gospodar
ska banka, d. d. v Ljubljani, podružnica na 
Bledu — srbski: Zadružna privredna ban
ka, a. d. v Ljubljani, filijala na Bledu. 

Firma se podpisuje pravnoveljavno tako, 
da postavljata svoja podpisa pod njeno na
pisano, natisnjeno ali s pečatnikom od
tisnjeno besedilo ali po dva člana upravne
ga sveta aH en član upravnega sveta in en 
prokurist ali pa ravnatelj s prokuro in pro
kurist, vsi kolektivno, ravnatelj in proku-
risti vselej s pristavkom »p. p.« (per pro
cura). 

Zaradi olajšanja poslovanja sme. upravni 
svet podeliti pravico podpisovanja za posa

mezne posle dvema aH več višjim uradni
kom, ki podpisujejo firmo s pristavkom kot 
pooblaščenci. 

Za podružnico podpisujeta pravnoveljav
no pod sodno registriranim besedilom fir
me r.-.zen oseb, upravičenih za podpisova
nje po § 31. družbenih pravil, še kolektiv
no: 1.) en voditelj, odnosno eden izmed 
njegovih namestnikov, in ena izmed oseb, 
upravičenih za podpisovanje po § 31. druž
benih pravil; 2.) voditelj in eden izmed 
njegovih namestnikov in 3.) po dva na
mestnika. 

Voditelj (dirigent) podružnice je Zupan 
Franc, njegov namestnik pa Golias Ivan. 

L j u b l j a n a , dne 29. aprila 1930. 
(Firm. 639/30 — Rg B I 625/48.) 

II. V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

Sedež: Ljubljana, v. Petra cesta št. 4. 
V trg. registru se je vpisala dne 26. apri

la 1930. pri firmi besedilo: I. Kostevc. 
Obratni predmet: Trgovina z manufak

turnim in modnim blagom. 
Naslednja izprememba: Besedilo tvrdke 

odslej: I. Kosteve nasi. A. Pirš. 
Sedež tvrdke odslej: Ljubljana (Wolfova ' 

ulica št. 12). 
Imetnik: Pirš Alojzij, trgovec v Ljublja

ni, Wolfova ulica št. 12. 
Izbriše se dosedanji imetnik tvrdke Ko

stevc Ivan, trgovec v Ljubljani. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 26. aprila 1930. 
(Firm. 46/30 Zadr. III 3/7.) 

* 
Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Alko», veletrgovina žga

nja, družba z o. z. 
Po sklepu občnega zbora z dne 3. aprila 

1930., opr. št. 8670, so se izpremeniH §§ 7., 
8., 10. in 16. družbene pogodbe z dne 6. fe
bruarja 1920. 

Družba ima enega ali več poslovodij. 
Družbo zastopa poslovodja Šarabon An

drej sam samostojno. Firma se podpisuje 
tako, da postavlja svoje ime poslovodja pod 
njeno besedilo, ki je lahko od kogarkoli na
pisano, natisnjeno aH s štampiljko odtis-
najeno. Postavljeni prokurist podpisuje ve
dno s pristavkom, ki označuje prokuro. 

^j^^i^VUjmrm Novakovič^NakoM ' ^ ' 
L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1930. 

(Firm. 655/30 — Rg C180/22.) 
* 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Friderik Hertle. 
Besedilo firme odslej: Friderik Hertle, 

Jugoradiator. 
L j u b l j a n a , dne 12. aprila 1930. 

(Firm. 410/30 — Rg A VII 15/2.) 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Droždjenka», destilacija 

lavlje mentol-droždjenice, društvo s. o. j . 
Po notarskem zapisu z dne 17. aprila 

1930, so sklenili družabniki razdružbo in 
likvidacijo. 

Besedilo likvidacijske firme: «Droždjen
ka», destilacija lavlje mentol-droždjenice, 
društvo s. o. j . v Ukvidaciji. 

Likvidator je vpisani poslovodja Medic 
Fran, trgovec v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 26. aprila 1930. 
(Firm. 643/30 — Rg CIV 70/2.) 

Sedež: Ljubljana (Kongresni trg št. 7). 
Besedilo firme: M. Drenik. 
Izbrisala se je imetnica Drenik Marija, 

trgovka v Ljubljani, Gledališka ulica št. 2; 
vpisala pa se je imetnica Schweiger Ga
briela, profesorjeva soproga in trgovka v 
Ljubljani, Gledališka ulica št. 10/11. 

L j u b l j a n a , dne 12. aprila 1930. 
(Firm. 534/30 — Rg A VI257/2.) 

* 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ig. KleinmayT & Fed. 

Bamberg, družba z o. z. 
Izbrisal se je poslovodja Greif Fran; vpi

sal pa se je poslovodja Maimer Ivan, banč
ni prokurist v Ljubljani, Miklošičeva cesta 
št. 36. 

L j u b l j a n a , dne 22. aprila 1930. 
(Firm. 579/30 Rg C II 63/17.) 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Rastlinska destilacija 

»Florian«. (Izdelovalec Edmund Kavčič), 
družba z o. z. 

Po sklepu občnega zbora z dne 3. aprila 
1030., opr. št. 8.669 a, se je izpremenila 
družbena pogodba z dne 24. februarja 
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1926., in sicer toòke >Petič«, >SedmiČ<, 
>Devetič« in »Dvanajstič« v celoti, točka 
išestičc pa deloma. 

Načelništvo družbe sestoji iz dveh ali več 
poslovodij. 

Družbo zastopata sodno in izvensodno 
kolektivno po dva poslovodji, ki podpisuje
ta za firmo tako, da pristavljata svoja pod
pisa njenemu natisnjenemu, napisanemu 
ali štampiljiranemu besedilu. 

Izbrisali so se poslovodje Spitzer Viljem, 
Spitzer Armin in Novaković Nikola. 

L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1930. 
(Firm. 656/30 Rg C III 37/8.) 

Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Tovarna kovinskih izdel

kov M. Lajovic, družba z o. z.: 
Po notarskem zapisu z dne 4. januarja 

1930., posi. št. 8378, so se izpremenile točke 
>Desetič«, >Enajstič« in »Sedemnajstič« 
družbene pogodbe z dne 17. marca 1928. 
ter se glasita točki: >Desetič<: Družba ima 
dva ali več poslovodij. — Od poslovodij, po
stavljenih v družbeni pogodbi z dne 17. 
marca 1928. ostane nadalje poslovodja 
družbe le še gospod Lajovic Milivoj Emil 
nepreklicno v tej funkciji do (enointridese-
tega) 31. decembra 1934. (tisočdevetstošti-
riintrideset). — Gospod Lajovic Milivoj 
Emil se more v tej dobi odpoklicati od po
slovodstva le tedaj, če postopa pri poslo
vodstvu alt polaganju računa nepošteno, 
ali se stori krivega kakega kaznivega de
janja, zlasti prestopka po §§ 121, 122 in 
123 z dne 6. marca 1906., štev. 58 drž. zak. 
avstr. — S tem se izključuje uporaba § 27 
zakona o trgovskih pomočnikih z dne 16. ja-
nuarja 1910. drž. zak. avstr. štev. 20. — Si
cer se pa imenujejo poslovodje družbe od 
strani družabnikov bodisi na občnem zbo
ru ali potom sklepa, storjenega v smislu 
§ 34 zakona o družbah z omejeno zavezo. 
— V teh sklepih se določi tudi število po
slovodij.« »Enajstič«: Družbo zastopata dva 
poslovodji kolektivno. Tvrdka družbe se 
podpisuje tako, da pod besedilo tvrdke, ki 
je lahko od kogarkoli pisano, tiskano ali 
čtampiljirano, pristavi vsak poslovodja ko
lektivno z drugim poslovodjo svoj podpis, 

Prokurist podpisuje ve favkom, kt" 
označuje prokuro.« 

Izbrisala sta se poslovodja Hrovat Jakob 
in Lajovic Mira; vpisala pa sta se poslo
vodji ing. Bečka Okffich v Pragi, Snmchov, 
Klicperova ulica št. 1, in Hebek Josef, 
Obratovodja v Kolinu V. 

L j u b l j a n a , dne 26. aprila 1930. 
(Firm. 82/30 Rg C III 209/2.) 

Sedež: Ljubljana. 
V trg. registru se je vpisala dne 5. maja 

1930 pri firmi: besedilo: »Jeklo«, trgovina 
Jeklenih predmetov, družba z o. z. v Ljub
ljani, obratni predmet: komisijska trgovina 
% jeklenimi predmeti in vsem orodjem za 
obdelovanje lesa, naslednja izprememba: Z 
notarskim zapisom z dne 28. aprila 1930., 
opr. štev. 8776, se je z veljavo sklepa, stor
jenega na občnem zboru, spremenila dru
žabna pogodba z dne 6. maja 1925, opr. 
Štev. 3.950, v odstavku »Tretjič«. 

Obratni predmet družbe je trgovina z že-
leznino in z vsemi predmeti, ki spadajo 
IV to stroko in s tozadevnimi polizdelki, si-
rovinami in potrebščinami. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
od. III., dne 5. maja 1930. 

(Firm. 660/30 Rg C II 219/9.) 
* 

Sedež: Kranj. 
V trg. registru se je vpisala dne 5. maja 

1930. pri firmi besedilo: »Vulkan«, tvornica 
sa gumijeve izdelke, družba z o. z. v Kra
nju naslednja izprememba: 

Izbriše se poslovodja Beer Julius; vpi
šeta se poslovodji Goldschmid Hugo, ko-
mercijski svetnik in generalni direktor 
tvrdke Semperit-Werke, Wien I, Helfers-
dorferstrasse 11/13 in dr. Fuchs Hugo, na
mestnik generalnega direktorja, ondi. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd III., dne 5. maja 1930. 

(Firm. 631/30 Rg C I 114/27.) 
* 

Sedež: Ljubljana. 
V trg. registru se je vpisala dne 5. maja 

1930., pri firmi Matko Arko sledeča izt ,e-
memba: 

Izbriše se dosedanja imetnica tvrdke 
Pav vdova Arko roj. Več; vpiše se imetni

ca tvrdke Kramar Josipina, trgovka y 
Ljubljani, Reeljeva cesta1 št. 5. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
od. III., dne 5. maja 1930. 

(Firm. 659/30 Pos. II 173/4.) 
* 

Sedež: Ljubljana. 
. V trg. registru se je vpisala dne 26. apri
la 1930. pri firmi besedilo: Kreditni zavod 
za trgovino in industrijo, sledeča izpre
memba: 

Izbrišeta se prokurista Greif Fran in 
Sark Rudolf. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., due 26. aprila 1930. 

(Firm. 625/30 Rg B I 136/14.) 
* 

Sedež: Ljubljana. 
V trg. registru se je vpisala dne 26. apri

la 1930 pri firmi besedilo: Bergodae & Co., 
družba z o. z., naslednja izprememba: 

Izbriše se poslovodja Salvador Anton; 
vpiše pa se poslovodja Žirovnik Janko, tr
govec v Ljubljani, Tavčarjeva ulica št. 6. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 26. aprila 1930. 

(Firm. 621/30 Rg C IV 106/2.) 
* 

Sedež firme: Šmartno pri Slovenjgradcu 
V trg. registru odd. A se je vpisalo pri 

firmi: »J. Pušnik i dr.« obratni predmet: 
izdelovanje in prodaja mlinskih izdelkov in 
nakup ter prodaja poljskih pridelkov, 

da se je družba razdružila in da je sto
pila v likvidacijo. 

Likvidatorja: družabnika Hribernik 
Franc Franc in Marzel Aleš. 

Likvidacijska firma: J. Pušnik in dr. v 
likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidacijsko firmo pod
pisujeta kolektivno oba likvidatorja. 

Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju, 
odd. L, dne 30. aprila 1930. 

(Firm. 109/30 Rg A II 219/5.) 

Sedež: Jesenice: 
..V trg. registru se je vpisala dne 26. apri

la 1930. pri firmi besedilo: Markelj Maks, 
carinski posrednik naslednja izprememba : 

т o d i Ш.,- dne 26. aprila 1930. 
(Firm. 627/30 Rg A VI 255/2.) 

III. I z b r i s a l e s o s e n a s t o p n e 
f i r m e : 

Sedež firme: Ljubljana. 
Izbrisala se je v registru dne 22. aprila 

1930. radi prenosa sedeža v Mirno. 
Besedilo firme: Bule & Ko., tovarna za 

izdelovanje krede in krednatih produktov 
Jugokreda, družba z o. z. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 19. aprila 1930. 

(Firm. 603/30 C III 220/3.) 

Sedež firme: Ljubljana. 
Izbrisala se je v registru dne 5. maja 

1930. radi razdružitve: 
Besedilo firme: »Alpeko«, trgovska indu

strijska družba Al. Pečevnik & Cie., Ljub
ljana. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 5. maja 1930. 

Firm. 6.66/30 Rg A V 182/2.) 
* 

Sedež firme: Ljubljana. 
Izbrisala se je v registru dne 5. maja 

1930. radi prodaje tvrdke. 
Besedilo firme: V. Scagnetti. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 5. maja 1930. 

(Firm. 661/30 Rg. A 1 124/28.) 

Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e 

z a d r u g e : 
Sedež zadruge: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Lastni dom>, registri

rana zadruga z omejeno zavezo. 
Obrat in predmet: Zadrugaтша namen, 

da svojim članom (fizičnim ali pravnim 
osebam) preskrbuje primerna stanovanja s 
tem, da zida ali nakupuje hiše, katere 
potem članom prodaja ali prepušča v na
jem, oziroma jim oddaja v njih posamezne 
prostore. 

Zadružna pogodba: z dne 11. aprila 1930. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravil

nim deležem in pa še z enkratnim zneskom 
istega. 

Oznanila se izvršujejo po objavi v listu 
«Narodni go&podar>. 

Načelništvo obstoji iz zadružnikov. Člani 
načelništva so: Ovsenek Josip, profesor v 
Ljubljani, Florjanska ulica 18; Valenčič 
dr. Vlado, uradnik Zadružne zveze v Ljub
ljani, Pražakova ulica 11; Kulovec dr. Fran, 
min. v p. v Ljubljani, Miklošičeva cesta 7; 
Debevc dr. Fran, zdravnik splošne bolnice 
v Ljubljani, Miklošičeva cesta 18; Kržan 
dr. Franc, ravnatelj Ljudske posojilnice v 
Ljubljani; Mohorič dr. Jakob, odvetnik v 
Ljubljani, Miklošičeva cesta 10 in Zor Vin
ko, tajnik v Ljubljani, Sv. Petra cesta 80. 

Pravico zastopati zadrugo ima: Zadrugo 
zastopa in zanjo podpisuje nacelstvo na ta 
način, da se pod tvrdko zadruge, ki je lahko 
pisana ali s pečatom natisnjena, podpišeta 
po dva uda načelstva. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 26. aprila 1930. 

(Firm. 594/30 — Zadr. IX. 139/1.) 
* 

Sedež firme: Trstenik. 
Besedilo firme: Živinorejska zadruga na 

Trsteniku, registrirana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Obrat in predmet: Namen zadruge je po
vzdigniti živinorejo z zboljšanjem domačih 
in udomačenih pasem vseh vrst živine z 
ozirom na določen rejski cilj in zboljšanje 
prodajnih razmer glede živine. 

Kot rejski cilj si postavlja zadruga vzrejo 
živine, ki se odlikuje po čim večji hasno-
vitosti, posebno glede mlečnosti, nadalje 
glede mesnosti in uporabe za vprego. 

V ta namen zadruga: a) preskrbuje dobre 
plemenjake one pasme, ki je v njenem oko
lišu zakonito določena, oziroma daje pod
pore za njih nakup ali vzdrževanje; b) vpe
lje rodovnik (matično knjigo) in skrbno 
izbira živali, ki so za vpis v rodovnik spo
sobne; c) skrbi za vzrejo telet, ki izvirajo 
od živali, vpisanih v rodovnik; č) skrbi za 
zavarovanje živine; d) posreduje pri pro
daji in nakupu plemenske živine s tem, da 
objavlja od časa do časa podatke iz rodov
nika in da vodi sezuam živali, ki so na 
prodaj; dalje posreduje pri prodaji žive ah 
zaklane živine; e) širi pouk o umni živino
reji s posebnim ozirom na dobro pokolenje 
in vzrejo živine; f) se udeležuje živinorej-

Zadružna pogodba: z dne 30. marca 1930. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravil

nim deležem in pa s petkratnim zneskom 
istega. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjem na raz-
glasno desko zadruge. 

Načelništvo obstoji iz načelnika, tajnika 
in štirih odbornikov. 

Člani načelništva so: Perné Alojzij, posest
nika sin, Povije 1, načelnik; Perčič Andrej, 
posestnika sin, Povije 9, tajnik; Rozman 
Anton, posestnika sin, Povije 8; Perčič 
Janez, posestnika sin, Babni vrt 1; Kokal 
Valentin, posestnik, Srednja vas 5; Logar 
Alojzij, posestnika sin, Letence 9. 

Pravico zastopati zadrugo ima: Zadrugo 
zastopata in njeno tvrdko podpisujeta po 
dva člana načelstva. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 26. aprila 1930. 

(Firm 609/30 — Zàdr. IX. 142/1.) 
• 

Sedež zadruge: Primskovo. 
Besedilo firme: Kmetijska strojna zadru

ga na Primskovem pri Kranju, registrirana 
zadruga z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga ima namen 
pospeševati gospodarstvo svojih članov in 
sicer s tem, da nabavi potrebne kmetijske 
stroje in druge priprave za pogon in ob
delavo ter jih daje svojim članom v upo
rabo. 

Zadružna pogodba: z dne 16. marca 1930. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravil

nim deležem in pa s trikratnim zneskom 
istega. 

Oznanila se izvršujejo z enkratnim okli
cem pred cerkvijo na Primskovem. 

Načelništvo obstoji iz načelnika, pod-
načelnika in treh odbornikov. 

Člani načelstva so: Lokar Ivan, posest
nik, Primskovo št. 11, načelnik; Krč Miha, 
posestnik, Gorenje št. 7, podnačelnik; No
vak Janez, posestnik, Primskovo št. 30; 
Celar Miha, posestnik, Primskovo št. 9 in 
Likozar Franc, posestnik, Primskovo št. 1. 

Pravico zastopati zadrugo ima: Zadrugo 
zastopa in njeno tvrdko podpisuje nacelstvo 
na ta način, da se podpišeta pod njeno 
tvrdko po dva člana načelstva. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 26. aprila 1930. 
_fFirm. 610/30 — Zadr. IX. 145/1.) 

Sedež zadruge: Voglje. 
Besedilo firme: Živinorejska ladruga ' 

Vogljah, registrirana zadruga z omejen' 
zavezo. 

Obrat in predmet: Namen zadruge je po 
vzdigniti živinorejo z zboljšanjem domači! 
in udomačenih pasem vseh vrst živine » 
ozirom na določen rejski cilj in zboljšanj« 
prodajnih razmer glede živine. 

Kot rejski cilj si postavlja zadruga vzrej< 
živine, ki se odlikuje po čim večji hasno 
vitosti, posebno glede mlečnosti, nadalji 
glede mesnosti in uporabe za vprego. 

V ta namen zadruga: a) preskrbuje dobri 
plemenjake one pasme, ki je v njenen 
okolišu zakonito določena, oziroma daj' 
podpore za njih nakup ali vzdrževanje 
b) vpelje rodovnik (matično knjigo) u 
skrbno izbira živali, ki so za vpis v rodov 
nik sposobne; c) skrbi za vzrejo telet, k; 

izvirajo od živali, vpisanih v rodovnik 
č) skrbi za skupne pašnike za plemeusk( 
živino in po možnosti za zavarovanje ži 
vine; d) posreduje pri prodaji in nakupi, 
plemenske živine s tem, da objavlja od času 
do časa podatke iz rodovnika in da vod! 
seznam živali, ki so na prodaj; dalje po 
sređuje pri prodaji žive ali zaklane živine: 
e) širi pnuk o umni živinoreji s posebniu 
ozirom na dobro pokolenje in vzrejo živine: 
f) se udeležuje živinorejskih razstav in pri
reja krajevne oglede onih plemenskih ži 
vali, ki so vpisane v rodovnik. 

Zadružna pogodba: z dne 7. aprila 1930 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravil

nim deležem in pa s petkratnim zneskom 
istega. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjem na raz-
glasno desko zadruge. 

Nacelstvo obstoja iz načelnika, tajnika in 
5 odbornikov. 

Člani načelništva so: Zupane Anton, po 
sestnik, Voglje 36, načelnik; Vehovec Ja
nez, posestnika sin, Voklo 16, tajnik; Tičai 
Franc, posestnik, Voglje 33; Globočnii 
Vencelj, posestnik, Voglje 34; Tičar Janez 
posestnik, Voglje 15; Milar Franc, posest 
nik, Voklo 23; Čebašek Jurij, posestnik. 
Voklo 41. 

Pravico zastopati zadrugo ima: Zadruge 
zastopata in njeno tvrdko podpisujeta po 
dva člana načelništva. 
s Piezelho kot trgovsko-OTđi|če TLjtjJbljani, 
'iH;"л; ' ^ е Ш ^ М ^ З Ж Ж а р п Ј а 1930. 

(Firm. 618/30 — Zadr. IX. 148/1.; 
* 

I I . V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e 
i n d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a 

d r u g a h : 
Obrtno hranilno in posojilno društvo, re 

gistrovana zadruga z omejeno zavezo na 
Bledu. 

Pravica sopodpisovanja za zadrugo se je 
podelila uradniku zadruge Arku Bogomiru 
z Bleda. 

L j u b l j a n a , dne 22. aprila 1930. 
(Firm. 458/30 Zadr. VII 76/28.) 

* 
Kmetijsko društvo v Gorjah, registrova-

na zadruga z omejeno zavezo. 
Izbrisal se je član načelništva Polda Ja 

kob; vpisal pa se je član načelništva 
Kocjančič Anton, posestnik v Krnici št. 50 

L j u b l j a n a , dne 22. aprila 1930. 
Firm. 528/30 Zadr. II 17/63.) 

* 
Splošna hranilnica in posojilnica za Je

senice in okolico, registrovana zadruga г 
omejeno zavezo na Jesenicah. 

Izbrisal se je član načelništva Pintar Jo
sip; vpisal pa se je član načelništva Mirtič 
Ivan, tvorniški delavec na Javorniku št. 55. 

L j u b l j a n a , dne 22. aprila 1930. 
(Firm. 599/30 Zadr. VII 278/6.) 

* 

Kovinarska in nabavna zadruga v Les
cah, registrovana zadruga z omejeno za 
vezo. 

Izbrisala sta se člana načelništva Pri
stave Ignac in Kapus Ivan; vpisala pa sta 
se člana načelništva Fajfar Janko, ključav
ničar v Predtrgu, in Mandeljc Anton, kovač 
na Dovjem. 

L j u b l j a n a , dne 23. aprila 1930. 
(Firm. 435/30 Zadr. IX 7/2.) 

* 
Občekoristna stavbena zadruga »Ljudski 

dom«, registrovana zadruga z omejeno za
vezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 25. fe
bruarja 1930. so se izpremenila zadružna 
pravila v §§ 6., 10., 12., 17., 19., 21., 28. 
in 34. 

Načelništvo sestoji iz petih članov. 
Izbrisali so se člani načelništva dr. Basaj 

Josip, Medved Anton, Gruber Karel, Ras-
berger Anton, Voje Ignacij in Pleničar Bo
go; vpisali pa so se člani načelništva 



Stran 4. 
Л 

'Kos 2. 

dr. Demšar Josip, profesor, Osana Josip, 
gimnazijski profesor, dr. Pečjak Oregorij, 
gimnazijski profesor v p., in Vrhovec Ivan, 
zasebni uradnik — vsi v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 22. aprila 1930. 
(Firm. 581/30 Zadr. V133/33.) 

* 
Zadruga državnih uslužbeneev ca nabavo 

potrebščin T Ljubljani, registrovana zadru
ga z omejeno zavezo. 

Izbrisali so se člani upravnega odbora 
dr. Modic Ivan, ing. Fatur Dragotin, Rostan 
Ivan in Fink Ignacij; vpisali pa so se člani 
upravnega odbora Žigon Alojzij, sodnik 
okrožnega sodišča v Ljubljani (predsed
nik), dr. Šapla Anton, agrarni inspektor v 
Ljubljani, Subičeva ulica št. 3, (podpred
sednik), Pečnik Anton, arhivski uradnik v 
Ljubljani, Vrazov trg št. 3, in Ilovar Ivan, 
davčni izterjevalec v Ljubljani, Gosposvet-
ska cesta št. 6. 

L j u b l j a n a , dne 22. aprila 1930. 
(Firm. 597/30 Zadr. VII 88/19.) 

* 
V zadružnem registru se je dne 6. ma

ja 1930. vpisalo pri firmi: Nabavi jalna za
druga državnih nameščencev na Bledu, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 2. febru
arja 1930. se je zadruga razdružila in pre
šla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Stuchly Leopold, podpol
kovnik v p., Rus Franc, nadučitelj, in Torn
io Valentin, kr. gozdar. 

Likvidacijska firma: Nabavljalna zadru
ga državnih nameščencev na Bledu, r. z. z 
o. z. v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji skupno podpi
sujejo likvidacijsko firmo. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 6. maja 1930. 
(Firm. 624/30 Z dr. VII 152/12.) 

Razglasi raznih 
inoblastev. 

jgfc 2663Д H. F. 1930: ' "Ï232 

Razpis. 
Oblastna uprava bolniškega fonda pri di

rekciji drž. železnic v Ljubljani odda na os
novi pravilnika za zdravniško službo bol. 
fonda za drž. prometno osebje in pravilnika 
o ureditvi centralnih ambulant za special
no zdravljenje službo s p e c i a l i s t a za 
p l j u č n e b o l e z n i v centralni ambu
lanti v Ljubljani, Celovška cesta 4 

Natančnejša pojasnila daje podpisana 
uprava med uradnimi urami. 

Kolkovano in pravimo opremljeno proš
njo je treba vložiti do 25. maja t. L pri pod
pisani upravi. 

Oblastna uprava bolniškega fonda 
pri direkciji državnih železnie v Ljubljani, 

dne 10. maja 1930. 

1260 ßr. 463/3 ex 1930. 

Razglas. 
Ker zakupna doba za občinski lov v Bra-

elovčah poteče z dnem 31. maja 1930, se 
razpisuje v emisi u § 13. zakona z dne 21. 
septembra 1906. dež. zak. in ukaza št. 5 iz 
leta 1907. radi oddaje lova v zakup za 
bodočo zakupn o dobo, to je, od 1. junija 
1930. do 31. maja 1936., javna dražba 
na dan 

21. m a j a 1930 ob Yi 10. u r i 
in sicer v občinski pisarni Braslovče. 

Predmetno lovišče obsega 4545 ha in 
67 a. Že izvzeto od zakupa je pri tem 
lastno lovišče gè. Cerri Hane v izmeri 
118 ha, 11 a in 30 m». 

Izklicna cena znaša 3500 Din, vadi j 3500 
dinarjev. Na dražbi dognana zakupnina se 
zviša ali zniža, ako se radi končne od
ločitve o morebitnih prizivih ali v smislu 
daljnjih določb citiranega lovskega zakona 
občinsko lovišče poveča ali zmanjša, in si
cer v razmerju razsežnosti povečanja ali 
zmanjšanja. 

Ostali dražbeni pogoji se morejo vpo-
gledati med uradnimi urami na sreekem 
načelstvu v Ceiju eu teden pred dnem raz-
yfaane dražbe med običajnimi uradnimi 

urami ali na dan dražbe pol ure pred na
povedanim časom dražbe. 

Sresko načelstvo v Celju, 
dne 14. maja 1930. 

Štev. 21. 1254 
Razglas. 

Na podlagi § 23. zakona o narodnih šolah 
in odobrenega načrta in proračuna ter sej
nega sklepa krajevnega šolskega odbora z 
dne 11. maja 1920. razpisuje podpisani od
bor javno ofertno licitacijo za gradnjo nove 
šole v Mohorjih, to je zidarskih, tesarskih, 
mizarskih in raznih rokodelskih del. 

Pravilno kolkovane-ponudbe je predložiti 
županstvu občine Rob v zaprti kuverti naj
pozneje do 2. j u n i j a 1930. do 12. ure 
opoldne. 

Načrt, stroškovnik, splošni in tehnični po
goji so na vpogled pri županstvu občine 
Rob. Odbor si pridržuje pravico oddati delo 
ne glede na višino vsote, ne da bi mu bilo 
treba za to navesti razlogov. 

Krajevni šolski odbor v Mohorjih, 
pošta Rob pri Vel. Laščah. 

Opr. štev. 4034Д1. 1236 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, razpisuje 

na dan 2 6. m a j a 1930. ob 11. uri na
bavo: 500 m vodovodnih cevi VA", 100 
kmd. flanš, okroglih 1Уа", 40kmd. ventilov, 
transportnega traka. 

Pogoji se dobe pri podpisani 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 9. maja 1930. 

1147 2 - 1 Opr. št. 3648Д1. 
Razpis dobave. 

Podpisana direkcija razpisuje 
19. m a j a 193 0. ob 11. 

2 t r o f a z n i h o l j n i h 
m a t o r j e v in 

1500 kg t r a č n i k o v . 
Pogoji se dobijo pri njej. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
29. aprila 1930, 

na dan 
uri nabavo: 
t r a n s f o r -

Razpis dobave. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje na dan 2 2. m a j a 1930. ob 
11. u r i Sledeče nabave: 2000 kg pšenične 
moke št. Ogg, 8000 kg št. Og, 15.000 kg št. 
6, 300 kg rozin, 2500 kg koruze, 1000 kg buč
nega olja, 1000 kg kave Santos Extra Pri
mes, 1000 kg koruznega zdroba, 300 kg 
pšeničnega zdroba, 500 kom. eirkovih me
tel, 100 kg čaja, 2000 kg svinjske masti. 
Pogoji se dobe pri podpisani. 

Direkcija državnega rudnika Velenje, 
dne 3. maja 1930. 

1163 

Opr. št. 3753Д1. 1148 2-1 

Razpis dobave. 
Podpisana direkcija razpisuje na dan 

19. m a j a 193 0. ob 11. uri nabavo: 
10 v e n t i l o v in 
100 m M a n n e s m a n n o v i h cev i . 
Pogoji se dobijo pri njej. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
29. aprila 1930. 

Opr. št. 3802/11. 1182 2-1 

Razpis dobave. 
Podpisana direkcija nabavi dne 19. 

m a j a 193 0. ob 11. uri: 1 elektromotor, 
12 HP, poluzaprta konstrukcija, 500 Voltov, 
50 per/sek. 

Pogoji se dobijo pri njej. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 2. maja 1930. 

Razne objave. 

Objava. 
Odbor Mestne hranilnice v Ptuju je skle

nil na svoji seji dne 8. maja 1930. likvidi
rati Kreditno društvo mestne hranilnice v 
Ptuju in izvesti likvidacijo v štirih mesecih 

po objavi v >Službenem Listu«. Za likvida
torje so izvoljeni gg. Anton Brenčič, dr. Ma
tej Senčar, Alojz Brenčič, Ivan Steudte, 
Honko Kreft in Franc ZorčiČ, vsi v Ptuju. 

л P t u j u , dne 8. maja 1930. 

1136 3-2 ' 
Poziv upnikom. 

Zadruga: E r w e r b s - u n d W i r t 
schaftsgenossenschaft der ver
e i n i g t e n S c h u h m a c h e r m e i 
s t e r f ü r H e e r e s l i e f e r u n g , regi
strierte Genossenschaft mit beschränkter 
Haftung für Marburg und Umgebung v 
Mariboru v likvidaciji, pozivlje upnike, 
naj ji prijavijo terjatve do dne 1. j u n i 
ja 1930. 

V M a r i b o r u , dne 24. aprila 1930. 
Likvidator: Potočnik Ivan s. r. 
v Mariboru, Tkalska ulica št. 11. 

» 
1235 

Objava. 
Šolsko izpričevalo I. razreda deške me

ščanske šole v Celju, izdano leta 1910, gla
seče se na ime Kopač Adalbert^ rojen 
24./VIII. 1896, se je izgubilo, in se s tem 
proglaša za neveljavno. 

Kopač Adalbert s. r. 

1239 
Razid društva. 

«Prosvetno in podporno društvo za Barje 
v Ljubljana se je glasom sklepa občnega 
zbora z dne 30. marca 1930, prostovoljno 
razšlo. 

V L i u b 1 j a n i, dne 13. maja 1930. 
Zadnji društveni loredsednik: 

Ivan Keržin, 
Ljubljana, Ižanska cesta št. 21. 

1240 
Objava. 

Izgubila sem uradniško legitimacijo, iz
dano leta 1926. v Tržiču na ime A n ž i č 
Marfja, učiteljica. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Anžič Marija, učiteljica, Trebemo, s. Ï* 

1246 

drž. 
realne gimnazije v Kočevju za šolsko leto 
1928/29 na ime: G o o d r i c h Pavel iz 
Lounke pri Krnovem (Č. S. R.). 

IzprieevaJo proglašam za neveljavno. 
V K • č e v j u, dne 12. maja 1930. 

Goodrich Pavel s. r., 
učenec VIII. razreda drž. realne gimnazije 

v Kočevju. 

Vabilo na izredni občni zbor 
Trgovske industrijske delniške družbe 

»Merkura v Ljubljani 
na d a n 

2 6. m a j a 19 30 ob 11. u r i d o p . 
v posvetovalnici Kranjske hranilnice v 
Ljubljani e sledečim dnevnim redom: 

1. Poročilo predsedstva. •—. 2. Volitev 
upravnega sveta. — 3. Volitev nadzorstva. 
— 4. Sprememba pravil: § 10. p r v i od
s t a v e k : >Upravni svet sestoji iz naj
manj 5, največ 9 č lanov.« K § 14. s e 
d o d a še 4. o d s t a v e k : >V posebno 
nujnih primerih se lahko donese sklep 
uprave tudi pismenim ali brzojavnim po
tem. Ce se kak član na tak predlog tekom 
14 dni o njem ne izjavi, se smatra, da se 
z njim strinja.« — 5. Slučajnosti. 

Glasovalno pravico na občnem zboru 
imajo oni delničarji, ki najkesneje 8 dni 
pred občnim zborom založe delnice, ki 
tvorijo podlago za njihovo glasovalno pra
vico, pri Kranjski hranilnici v Ljubljani. 
Delničarjem, kateri na tu način dokažejo 
svojo glasovalno pravico, se izdajo legiti
macije, ki se glase na njihovo ime, in v 
katerih je navedeno število založenih del
nic in na iste odpadajočih glasov. 

L j u b l j a n a , dno 12. maja 1930. 
1265 Upravni svet. 

1241 
Vabilo na IX, redni občni zbor 
t, t. »Kovina« prva metalu.giena jugoslo

vanska industrija J. d. Maribor, 
ki se vrši 

d n e 30. m a j a 1930 ob 3, u r i pop. 
v pisarniškem poslopju na Teznem. 

Spored: 1.) Poročilo upravnega sveta. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 3.) Odo
britev bilance za leto 1929. 4.) Volitve • 
nadzorstveni svet. 5.) Volitve v upravni 
svet. 6.) Slučajnosti. 

Posest vsakih 10 delnic daje pravico na 
en glas. Delničarji, kateri hočejo izvrševati 
pravico glasovanja, morajo svoje delnice 
položiti najmanj 4 dni pred sestankom obč
nega zbora pri družbeni blagajni v Mari
boru. 

M a r i b o r , datum izdaje <S1. listaš. 

Upravni svet. 

Vabilo na IX. redni občni zbor 
delničarjev firme »S 1 o g r a d«, slovenska 
gradbena in industrijska d. đ. v Ljubljani, 

ki bo 
d n e 3. j u n i j a 193 0. ob 16. u r l 
v prostorih Prometnega zavoda za premog 
d. d. v Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 15.. 

Dnevni red: 1.) Poslovno poročilo uprav
nega sveta za leto 1929. 2.) Predložitev 
bilance za leto 1929. 3.) Poročilo nadzor
stvenega sveta. 4.) Sklepanje o absoluto-
riju upravnemu in nadzorstvenemu sveta 
5.) Sklepanje o.uporabi čistega dobička. 
6.) Dopolnilna volitev v upravni svet. 
7.) Dopolnilna volitev v nadzorstveni svet. 
8.) Slučajnosti. 

Iz § 16 družbenih pravil: Na občnem 
zboru daje vsakih 20 delnic pravico do 
enega glasu. 

Zaradi glasovanja morajo položiti delni
čarji 6 dni pred občnim zborom svoje del
nice pri družbeni blagajni. 

V L j u b 1 j a n i, dne 14. maja 1930. 
1258 Upravni svet. 

- • — • 

Vabilo na izredni občni zbor, 
ki ga bo imela 
>DRAVA< 

lesna industrijska relniška družba 
v Mariboru, 

y s o b o t o , d n e 31. m a j a 1930, 
ob 15. uri,v prostorüXLiubljanske kreditne 

°i £' ifcfe *П$ШВД^г nastopnim 
dnevnim redom: 

Volitev, odnosno določitev nadzorstvene
ga sveta za poslovna leta 1927., 1928., 1929. 
in 1930. 

P r i p o m b a : Po § 10. pravil družbe, 
daje posest 10 delnic pravico do enega gla
su. Delnice, upravičene za glasovanje, ee 
morajo založiti z nezapadlimi kuponi vred 
vsaj štiri dni pred občnim zborom pri Ljub
ljanski kreditni bankij podružnici v Mari
boru. 

Upravni svet. 
• 

Vabilo na VII. redni občni zbor 
ki ga bo imela 
j>SLA V I JA« 

jugoslovanska zavarovalna banka 
v Ljubljani, 

v č e t r t e k , d n e 12. j u n i j a 1930. 
ob 15. uri v prostorih Ljubljanske kreditne 

banke v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta in predloži

tev računov za VIL poslovno leto; 
2. poročilo nadzorstvenega sveta in po

delitev absolutorija upravnemu in nadzor
stvenemu svetu; 

3.) predlog o razdelitvi čistega dobička; 
4) dopolnilne volitve v upravni svet; 
6.) volitev revizorjev in njih namestni

kov; 
6.) slučajnosti. 
Po § 14 pravil se lahko udeleži občnega 

zbora vsak delničar, ki je upravičen za gla
sovanje, in sicer osebno ali po zastopniku, 
ki se mora izkazati s pismenim pooblasti
lom in biti sam delničar, če je vsaj osem 
dni pred občnim zborom deponiral naj
manj 10 delnic s še nezapadlimi kuponi 
vred na mestu, določenem v razglasu. Na 
vsakih deset delnic pride na občnem zboru 
en glas. Delnice se deponirajo pri Ljubljan
ski kreditni banki ali Obrtni banki v Ljub
ljani, 

V L j u b l j a n i , dne 14. maja 1930. 
Upravni svet. 

Indija kraljevska banska uprava dravske banovine. Odgovorni urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 
Tiska in zalaga: Tiskarna >Merkur< v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michâlek v Ljubljani. 



.Poštnina plačana s gotovini 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga k 3. kosu letnika I. z dne 22. maja 1930. 

Obvestilo. 
Vsi uradi, oblastva itd., kakor tudi za

sebni interesenti se naprošajo, da pošiljajo 
svoje objavi v Službenem listu kraljev
ske banske aprave dravske banovine na-
mejene uradne, odnosno zasebne sestav
ke na naslov uredništva >Službcnega li
sta« pri kraljevski banski upravi v Ljub
ljani. 

UREDIs'IŠTVO. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave. 

V. No. 2955/1. 

Razglas. 
Na podstavi odloka ministrstva za grad-

be z dne 7. aprila 1930., št. 25811, in § 38. 
zakona o ustroju min. za gradbe in njego
ve zunanje službe z dne 16. jan. 1930. 
(Ur. 1. št. 116/26 ex 1930), se objavlja: 

Vsakdo, ki hoče pridobiti dovolilo min. 
za gradbe (podjetniško pravo), da se sme 
po čl. 87. zak. o drž. računovodstvu in ta
rifni post. 257, pripombi 2., zakona o tak
sah, nadalje po čl. 187., toč. 6., pravilnika 
za izvrševanje tega zakona udeleževati 
javnih ponudbenih licitacij za izvrševanje 
gradbenih poslov ali dobave materialij 
vseh vrst, mora priložiti prošnji, naslov
ljeni na min. za gradbe: 

1. obrtni list ozir. koncesijsko listino, če 
je koncesoiniran obrtnik; 

2. izpričevalo o položenem mojstrskem 
izpitu, ozir. diplomo tehnične fakultete, če 
je inženjer ali arhitekt; 

3. potrdilo trgovinskega sodišča, da je 
firma protokolirana, če gre za trgovsko 
firmo, drugače pa potrdilo trgovinskega 
sodišča, da podjetnik ni zavezan protoko
la« ji; 

4. potrdilo zbornice za TOI o svoji spo
sobnosti in zmožnosti.: ^Pooblaščenim inže
njer jem in arhitektom izdaje ta potrdila 
inženjerska komora; 

5. potrdilo o državljanstvu; 
6. potrdilo, da je plačal davke za dotično 

četrtletje; 
7. tehnične pisarne in družbe morajo 

priložiti poleg tega svoja pravila ali svoje 
pogodbe, pooblaščeni inženjerji in arhi
tekti pa še overovljen prepis dovolila min. 
za gradbe za civilno prakso; 

8. na prošnjo takso v kolkih za Din 25*— 
ter posebej v kolkih Din 500— kot takso 
za dovolilo za celo državo. 

Prošnje je vlagati pri pristojnem teh
ničnem razdelku sreskega načelstva, 

V Ljubljani, dne 9. maja 1930. 
Kraljevska banska uprava 

dravske banovine. 

V. No. 2774/4-1930. 1259 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava dravske ba

novine v Ljubljani razpisuje za prevzem 
gradnje železnega mostu čez Soro v Me
dvodah na drž. cesti Ljubljana — Kranj 
(spodnji ustroj brez montaže in preloži
tev ceste) 

L javno pismeno ofertno licitacijo 
na dan 20. junija 1930., ob 11. uri, 

v prostorih 1. odseka tehničnega oddelka 
banske uprave v Ljubljani. Istotam se do
bivajo med uradnimi urami potrebni po
datki, pojasnila in ofertni pripomočki pro
ti plačilu napravnih stroškov. 

Ponudbe se morajo glasiti v obliki enot
nega popusta v odstotkih na cene odo
brenega proračuna, ki znaša 

1,221.862 Din 24 p 
(en milijon dve sto dvajset en tisoč osem 
sto šestedeset dva dinarja 24/100). 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz raz
glasa o licitaciji v «Službenih novinah> in 
na razglasni deski tehničnega oddelka 
banske uprave. 

V Ljubljani, dne 14. maja 1930. 
Kraljevska banska uprava 

dravske banovine. 
Za bana, 

namestnik pomočnika 
načelnik upravnega oddelka 

dr. Stare s. r. 

I. No. 2139/1. 

Razpis. 
Na podlagi § 31. zakona o banski upravi 

se razpisuje služba banovinskega cstarja v 
območju okrajnega cestnega odbora v 
Kranju, in sicer cestarsko mesto za cestno 
progo Kokrica—Preddvor od stika s cesto 
Kranj—Golnik do stika s cesto Preddvor 
—Gorice. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnjevati 
pogoje iz člena 2. uredbe o službenih raz
merjih državnih cestarjev in njih prejem
kih in ne smejo biti mlajši od 23 in ne 
starejši od 30 let. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za 5 Din 
kolkovane prošnje ter opremljene s pred
pisanimi in zadostno kolkovanimi prilo
gami (rojstni in krstni list, domovinski 
Ust, zadnje šolsko izpričevalo, dokazilo o 
odsluženju vojaškega roka, zdravniško iz
pričevalo, nravstveno izpričevalo, dokazilo 
pristojnega oblastva, da ni bil obsojen 
zbog kaznivih dejanj iz koristoljubja, do
kazilo o eventualni strokovni usposoblje
nosti) je predložiti najkesneje 

d o 15. j u n i j a 1 9 3 0. 
kraljevski banski upravi v Ljubljani. 

V Ljubljani, dne 17. maja 1930. 
Kraljevska banska uprava 

dravske banovine. 

I. No. 5462. 

Razpis. 
Na podlagi § 31. zakona o banski upravi 

razpisujeta v območju okrajnega cestnega 
odbora za ljubljansko okolico dve službeni 
mesti banovinskih cestarjev, in sicer: 

Eno mesto cestarja na banovinski cesti 
Ljubljana—Besnica za cestno progo od 
srede vasi Zadvor do vrh klanca pri Pe
čarju, od km 6-000 do 10-500. 

Eno mesto cestarja za cestne proge: 
a) Črnuče—Sv. Jakob od km 0000 do 

3-892; 
h) 5v-.Jakob^rPšataf öd stika s. cesto 

Ljubljana—Sv. Jakob do ókr. meje pri 
Pšati (km OÛOO-̂ -2-200); 

c) Ljubljana—Sv. Jakob—Domžale: od ce
ste v Črnuče do kamniške okr. meje 
(km 5-00—6 75). 

Prosilci za ti dve mesti morajo izpol
njevati splošne pogoje iz čl. 2. uredbe o 
službenih razmerjih drž. cestarjev in njih 
prejemkih in ne smejo biti mlajši od 23 
in ne starejši od 30 let. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za 5 Din 
kolkovane prošnje ter opremljene e pra
vilnimi in zadostno kolkovanimi prilogami 
(rojstni in krstni list, domovinski list, zad
nje šolsko izpričevalo, dokazilo o odsluže
nju vojaškega roka, zdravniško izpriče
valo, nravstveno izpričevalo, potrdilo pri
stojnega oblastva, da niso bili obsojeni 
zbog kaznivih dejanj iz koristoljubja ter 
event, dokazila o strokovni usposobljeno
sti) je predložiti najkesneje 

d o 15. j u n i j a 1 9 3 0. 
kraljevski banski upravi v Ljubljani. 

V Ljubljani, dne 17. maja 1930. 
Kraljevska banska uprava 

dravske banovine. 

Agrarni primer D o b r a v a . 
Štev. RU 588/28—8. 

Razglas 
o razgrnitvi načrta za nadrobno delitev 
menjalnih senožeti posestnikov iz Zg. in 
Sr. Dobrave. 

Načrt o nadrobni delitvi menjalnih se
nožeti, t. s. parcele št. 435 in 440, vpisanih 
pod vi. št. 512, k. o. Kropa, bo na podsta
vi § 96. zakona z dne 26. oktobra 1887, 
kranj. dež. zak. št. 2/1888 od dne 24. maja 

.1930. do dne 6. junija 1930 v občinskem 
uradu Ovšiše razgrnjen udeležencem na 
splošen vpogled. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu sa
mem se je že izvršila. 

Načrt se bo pojasnil dne 
2 3. m a j a 1 9 3 0 o d 10. d o 1 1 . u r e 

pri županstvu v Kamni gorici. 
To se daje splošno na znanje s pozivom, 

da morajo neposredno, kakor tudi posred
no udeležene stranke svoje ugovore zo
per ta načrt vložiti pismeno ali dati ustno 
na zapisnik pri podpisanem komisariatu 
za agrarne operacije I. v Ljubljani v 39 

dneh od prvega dneva razgrnitve dalje, 
t. j . od 24. maja 1930 do 23. junija 1930. 

L j u b l j a n a , dne 15. maja 1930. 
Komisar za agrarne operacije I. 

v Ljubljani: 
Pokorn s. r. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev. 
Vpisi v zadružni register. 

V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u 

g a h : 
V zadružnem registru se je vpisala dne 

26. aprila 1930. pri zadrugi: Hranilnica in 
posojilnica na Homcu, registrovana zadruga 
z neomejeno zavezo, sledeča izprememba: 

Izbriše se član načelništva Benda Janez; 
vpiše pa se član načelništva Tomelj Ja
nez, posestnik, Smarca, h. št. 14. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 26, aprila 1930, 

(Firm. 623/30 Zadr. V 170/29.) 
* 

V zadružnem registru se je vpisala dne 
26. aprila 1930. pri zadrugi: »Skupni dom« 
v Ljubljani, registrovana zadruga z omeje
no zavezo, sledeča izprememba: 

Izbriše se član načelništva Sterle Franc, 
vpiše se član načelništva Vončina Miro
slav, železničar, Ljubljana VII., Cernetova 
10. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 26. aprila 1930. 

(Firm. 608/30 Zadr. VIII 243/5.) 
* 

V zadružnem registru se je vpisala dne 
26. aprila 1930. pri zadrugi: Stavbna zadru
ga >Trnofski prosvetni dom« v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, sle
deča izprememba:. 

Izbriše se član načelništva dr. Jerič Jo-
sip; vpiše se član načelništva Cvek Franc, 
nadzornik držav, železnic v p., Ljubljana, 
Vrstovškova ul. št. 8. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 26. aprila 1930. 
(Firm. 633/30 Zadr. VII 263/9.) 

* 

V zadružnem registru se je vpisala dne 
6. maja 1930. pri zadrugi: Nabavi jalna za
druga državnih nameščencev v Kranju, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo, sle
deča izprememba: 

Vpišejo se člani načelništva: Roje An
drej, učitelj v Kranju, Tavčar Tomo, davčni 
upravitelj v Kranju, in Leber Albin, gim
nazijski sluga v Kranju; izbrišejo se člani 
načelništva: Ravnik Janko, Zontar Primož 
in Plut Stefan. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 5. maja 1930. 

(Firm. 646/30 Zadr. VII 92/16, 17.) 
* 

V zadružnem registru se je vpisala dne 
6. maja 1930. pri zadrugi: >Bajtar«, regi
strovana stavbna in kreditna zadruga želez
niških uslužbencev v Ljubljani, registrova
na zadruga z omejeno zavezo, sledeča iz
prememba: 

Izbriše se član načelništva Cerček Sreč
ko; vpiše se član načelništva Košmerlj J., 
vpiše se član načelstva Košmerlj Janko, 
višji uradnik državnih železnic v Ljublja
ni, Gosposvetska cesta 8/II. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
od. III., dne 5. maja 1930. 

(Firm. 665/30 Zadr. VIII 31/17.) 
* 

V zadružnem registru se je vpisala dne 
6. maja 1930 pri zadrugi: Delavsko kmečka 
hranilnica in posojilnica v Tržiču, registro
vana zadruga z omejeno zavezo, sledeča 
izprememba: 

Izbrišeta se člana načelništva Flander 
Silvo in Oblak Jernej; vpišeta se člana 
načelništva Snoj Henrik in Ahačič Ignac, 
čevljarja v Tržiču. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
od. 111., dne 5. maja 1930. 

(Firm. 272/30 Zadr. VII 287/18.) 
* 

V zadružnem registru se je vpisala dne 
6. maja 1930. pri zadrugi: Kmetijska na
bavna in prodajna zadruga v Šmartnem pri 

Litiji, registrovana zadruga z omejeno za
vezo, sledeča izprememba: 

Izbriše se član načelništva Lavrič An
ton, vpiše se član načelništva Lovšin Vin
ko, kaplan v Šmartnem št. 1. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
od. III., dne 6. maja 1930. 

(Firmi 662/30 Zadr. VII 221/18.) 
• 

V zadružnem registru se je vpisala dne' 
6. maja 1930. pri zadrugi: Zadružni kredit 
v Kranju, registrovana zadruga z omejeno; 
zavezo, sledeča izprememba: 

Na obenem zboru z dne 10. aprila 1930< 
je bil izpremenjen § 24. zadružnih praviL 

Načelništvo podpisuje zadrugo na ta na
čin, da se podpišeta pod njeno tvrdko pO 
dva člana načelništva ali en član načelni
štva in en za sopodpisovanje pooblaščen 
uradnik. 

Ako podeli občni zbor načelniku ali pod-
načelniku prokuro, sme isti tudi sam pod
pisovati zadrugo, toda vedno le z dostav 
kom >p. p.« (per procura). 

Deželno kot trgovsko sodišče т Ljubljana 
od. III., dne 5. maja 1930. 

(Firm 622/30 Zadr, VIII 251/4.) 
* 

V zadružnem registru se je vpisala pri 
zadrugi: Surovinska zadruga čevljarjev za 
celjski sodni okraj v Celju, registrovana za
druga z omejeno zavezo, sledeča izpre
memba: 

Izstopila sta iz načelništva: Kolšek Mar
tin in Bucej Iv.; vstopila sta v načelništvo: 
Plevčak Josip, čevljarski mojster in pos. V! : 
Celju, ter Podpečan Ignac, čevljarski moj
ster in pos. v Sp. Hudinji, št. 59. 

Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju, ; 
odd. L, dne 30. aprila 1930, 

(Firm. 65/30 Zadr, I 278/70.) 
џ 

V zadružnem registru se ]e vpisala dna 
Ï. maja 1930. pri zadrugi: Kreditna zadru
ga za trgovino in obrt v Murski Soboti, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo, sle
deča izprememba: 

Izbriše se član načelništva Vogler Josip, 
Okrožno kot trgovsko sodišče v Mariboru, 

dne 30. aprila 1930. 
(Firm. 444/30 Zadr. III 64/19.) 

* 
V zadružnem registru se je vpisala dne 

1. maja 1930. pri zadrugi: Agrarna zajedni
ca v Zgornji Volčini, občina Zg. Volčina, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
sledeča izprememba: 

Izbriše se dosedanji član načelništva 
Golob Franc; vpiše se novoizvoljeni član: 
načelništva Kmetic Jožef, posestnik v Zg. 
Volčini, št. 53. 
Okrožno kot trgovsko sodišče т Maribora, 

dne 1. maja 1930. 
(Firm, 462/30^ Zadr. IV 57/3.) _ ' 

• 
V zadružnem registru se je vpisala dne 

1. maja 1930 pri zadrugi: Kmetska hranil
nica ia posojilnica v Beltincih, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo, sledeča iz
prememba: 

Izbriše se dosedanji član načelništva 
Bešek Franc; vpiše se pa novoizvoljeni 
član načelništva Pozderec Matija, posest
nik v Beltincih, št. 101. 
Okrožno kot trgovsko sodišče v Maribora, 

dne 1. maja 1930. 
(Firm. 448/30 Zadr. IV 27/6.) 

* 

V zadružnem registru se je vpisala dne 
1. maja 1930. pri zadrugi: Posojilnica pri 
Sv. Trojici v Slov. gor., registrovana zadru
ga z neomejeno zavezo, sledeča izpre
memba: 

Izbrišejo se člani načelništva Luk man 
Mihael, Kovačič Jakob, Babošek Lovro, 
Lorber Peter, Golob Iv., Mulec, Fr. Polio 
Georg in Fekonja Ivan. 
Okrožno kot trgovsko sodišče v Mariboru, 

dne 1. maja 1930. 
(Firm. 457/30 Zadr. I 31/46.) 

V zadružni register se je vpisala dna 
1. maja 1930. pri zadrugi: Tiskovna založ
ba, osrednja registrovana zadruga z omeje
no zavezo v Mariboru, sledeča izpremem
ba: 

Izbriše se dosedanji član načelništva dr. 
Fran Irgolič; vpiše se pa novoizvoljeni član 



/rt 
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načelništva dr. Makso Šnuderl, odvetnik v 
Mariboru. 
Okrožno kot trgovsko sodišče т Maribora, 

dne 1. maja 1930. 
(Firm. 286/30 Zadr. III 15/14.) 

I z b r i s a l e so s e n a s t o p n e 
z a d r u g e : 

Sedež zadruge: Ljubljana. 
Izbrisala se je v registru dne 22. aprila 

1930. radi končane likvidacije: 
Gospodarska uadruga ljubljanskih mizar

skih mojstrov v Ljubljani, registrovana za
druga z omejeno zavezo v likvidaciji. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

L j u b l j a n a , 22. aprila 1930. 
(Firm. 625/30 Zadr. VII 61/17.) 

* 

Sedež zadruge: Ljubljana. 
Izbrisala se je v registru dne 6. maja 

1930. radi končane likvidacije: 
Besedilo zadruge: Slovenska Socijalna 

Matica v Ljubljani. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 5. maja 1930. 
(Firm. 585/30 Zadr. VI145/48.) 

S 37/26—79. 1272 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: R i h a r Valentin, trgo

vec in posestnik v Pristavi pri Polhovem 
gradcu. 

Eonkurz, ki je bil razglašen s sklepom 
opravilna številka S 37/26—2 o imovini 
prezadolženca, se odpravi, ker je bila raz
deljena vsa masa, po § 139 k. r. 
Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 

dne 10. maja 1930. 

tilnica, 1 slamoreznica, razno poljedelsko 
orodje, sodi itd. v cenilni vrednosti 8480 
Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne pro
daja. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 26. aprila 1930. 

E 75/30—8. 1270 
Dražbeni oklic. 

Dne 10. j u n i j a 1930., dopoldne ob 
9. uri, bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 3 dražba nepremičnin, 1. zemljiška 
knjiga Verace, vi. št. 274, 2. zemljiška 
knjiga Virštanj, vj. št. 158. 

Cenilna vrednost: ad 1. Din 17.774-—; 
ad 2. Din 4315-50; najmanjši ponudek: ad 
1. Din 11.850—; ad 2. Din 2877-—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti 'sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski sodišča v 
v Kozjem. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 1. maja 1930. 

1226 

Rc 1.115/30—3. 

Oklic 
1216 3-3 

Na predlog J u v a n a Franceta iz Vokle-
ga št. 8 je dovolilo podpisano sodišče e 
sklepom z dne 6. maja 1930., opr. št Ne I. 
115/30—3, uvedbo amortizacije naslednjih 
pri predlagateljevem zemljišču vi. š t 76 ko. 
УрдЦе zastavnopravno zavarovanih terja-

Mihaela iz 4 obligacij od Ì. septembra Ï8i9jj 
za vsakega v znesku 26-02& gld.; 

2.) Jagodic Marije roj. Zumer iz pogodbe 
z dne 25. januarja 1821. v znesku 320 gld. 
konv. velj.; 

3.) Jagodica Janeza iz dolžnega pisma z 
dne 7. oktobra 1826. v znesku 110 gld. s 
pripadki; 

4) Juvana Jerneja iz dolžnega pisma z 
dne 15. februarja 1876. v znesku 1244 gld. 
e pripadki. 

Vsi, ki mislijo, da imajo kako pravico do 
teh terjatev, se pozivljejo, da jo priglase 
pri podpisanem sodišču najkesneje do 12. 

, m a j a 1931., ker se bo eicer po brez-
| uspešnem preteku tega roka na zopetno 
prošnjo predlagatelja dovolila amortizacija 

j yknjiibe za te terjatve bremeneče zastavne 
1 pravice in njen izbris. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek L, ' 
dne 6. maja 1930. . 

E 560/29. 
Dražbeni oklic. 

Dne 11. j u n i j a 193 0., dopoldne ob 
10. uri, bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 1 dražba nepremičnin, zemljiška knji
ga Kočice, vi. št. 5, 64 in 186. 

Cenilna vrednost: 126.587 Din 45 p, 
vrednost pritikline: 34.050 Din 50 p, naj
manjši ponudek: 107.273 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski sodišča y 
Rogatcu. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, 
dne 6. maja 1930, 

sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 30. aprila 1930. 

1204 E IV. 603/30-6. 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. j u n i j a 1930. ob devetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 27 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Pobrežje, vi. št 404. 

Cenilna vrednost 68.416 Din; najmanjši 
ponudek: 45.61066 Din. 

Pravice, katere bi ne pripuščale draž
be, je oglasiti pri sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 2. maja 1930. 

1158 

Е26Ш0^11 

^Ше'-

.'•,'. 1264 

E 868/30. 1263 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. ma ja 1930. ob И 11. uri se 

bodo prodali v Radovcih in v Bedencih 
na javni dražbi sledeči predmeti: 1 nova 
mlatilnica — garnitura na parni pogon, 
2. kup slame, nekaj pšenice in žita ter 
druge stvari. 

K draženju se bo začelo pozivati šele 
pol ure po zgoraj navedeni uri; medtem 
pa se lahko ti predmeti ogledajo. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, odd. IV., 

dne 5. maja 1930. 

E 280/30-17. 1251 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke dr. Go

ričana Alojza, odvetnika v Celju, bo dne 
8. j u n i j a 1930 ob devetih pri tem so
dišču v sobi št. 4 na podstavi s tem odo
brenih pogojev dražba sledečih nepremič
nin: zemljiška knjiga Leveč, vi. št. 170. 

Cenilna vrednost: hiša z gospodarskimi 
poslopji 39.150 Din, zemljišča 135.759 Din 

JÓ0 p, pritikline 8480-— Din. Po odbitku 
„vknjiženih vzdrževalnih pravic Rojca Iva-
fiia, cenjenih na 12.000 Din, skupna cenilna 
{Vrednost 171.389-50 Din; vadij 17.138-95 
:Din; najmanjši ponudek 114.259-60 Din. 

K nepremičnini zemljiška knjiga Leveč, 
yL Št 170, spadajo sledeče pritikline: 1 
[par konj, več raznih voz z vprego, 1 mla-

Na predlog zahtevajoče stranke, Savinj
ske posojilnice v Žalcu, bo dne 13. j u 
n i j a 1930 ob devetih pri tem sodišču 
v sobi št. 7 na podstavi s tem odobrenih 
pogojev dražba sledečih nepremičnin: 
zemljiška knjiga Pirešica 130 (hiša z go
spodarskimi poslopji, zemljišča). 

Cenilna vrednost 25.612 Din; vadij 2600 
Din; najmanjši ponudek 18.000 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne pro
daja. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 28. aprila 1930. 

E 91/30—7. No. I. 442/20—2. 1213 

Dražbeni oklic 
Dne 13. j u n i j a 1930. ob dveh po

poldne bo na licu mesta Lahomnem draž
ba nepremičnin: a) zemljiška knjiga: La-
homšek, vL št. 99; cenilna vrednost: 16894 
Dio; b) yL_Jt 47, Jk e, Lahojnno, cenilna 
vrednost: 19.252-35 Din; vrednost pritikli
ne: 1210 Din I najmanjši ponudek: ad a) 
11.265 Di in ad b) 12.828-20 Din. 

Cenilna vrednost: 16894 Din; b) vi. št. 
47, k. o. Lahomno; cenilna vrednost 
19.252-35 Din; vrednost pritikline: 1210 
Din; najmanjši ponudek: ad a) 11.265 
Din in ad b) 12.828-20 Din. 

Glede posestva ad b) _ se vrši prosto
voljna dražba. 

Pravice, katere bi ne pripuščale draž
be, je oglasiti pri sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče Laško, 
dne 6. maja 1930. 

E 184/30-11. 
Dražbeni oklic. 

Dne 13. j u n i j a 1930. ob devetih 
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga d. 
o. Veliki Okič, vi. št. 51, 66 ter 112. 

Cenilna vrednost: 15.920 Din; vrednost 
pritikline: 1.400 Din; najmanjši ponudek: 
11.550 Din. 

Pravice, katere bi ne pripuščale draž
be, je oglasiti pri sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dne 28. aprila 1930. 

E 50/30-9. 1174 

Dražbeni oklic. 
^ Ш С ^ Ш о ЈА5кјЖ&-вi?.8Ä« ; Pfe enajstih; 
К̂ ЛртД' podpisanem sodišču v; sobi š t 5 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Trnovo, vi. št 20. 

Cenilna vrednost 8.638-35 Din; vrednost 
pritiklin 400 Din; najmanjši ponudek 
5.893 Din. 

Pravice, katere bi ne pripuščale draž
be, je oglasiti pri sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 2. maja 1930, 

E 59/30-7. 1175 

Dražbeni oklic. 

1231 E 899/30-8. 
Dražbeni oklic. 

Dne 13. j u n i j a 1930. ob desetih 
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 15 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga k. 
o. Verbljenje, vi. št. 162. 

Cenilna vrednost: 26.164-50 Din; naj
manjši ponudek: 17.444 Din. 

Pravice, katere bi ne pripuščale draž
be, je oglasiti pri sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom dražbe. 

Dne 13. j u n i j a 19 3 0. ob pol enaj
stih bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 
5 dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
I. Zabukovje. vL št. 27^ zemljiška knjiga 

"TîTZabufeovje, vi. Št. Ô; геШЗИкТ knjiga 
III. Podgorje, vi. št. 99. 

Cenilna vrednost: I. 11.615*15 Din; II. 
32.031 Din; III. 25.919-20 Din; vrednost 
pritikline: 830 Din; najmanjši ponudek 
I. 7.750 Din; II. 21.360 Din; III. 17.280 
dinarjev. 

Pravice, katere bi ne pripuščale draž
be, je oglasiti pri sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem sé opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 2. maja 1930. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega so
dišča. 

Okrajno sodišče v Ložu, 
dne 3. maja 1930. 

E 298/30—12. 1250 

Dražbeni oklic 
Na predlog zahtevajoče stranke Podgor

ška Andreja, posestnika v Kasazah, zasto
panega po Erhartiču, odvetniku v Celju, 
bo dne 17. j u n i j a 193 0., ob devetih, 
pri tem sodišču v sobi št 4 na podstavi s 
tem odobrenih pogojev dražba polovice 
sledečih nepremičnin: zemljiška knjiga k. 
o. Petrovce 27: poslopja skupno 43.000 Din, 
zemljišča skupno 35.511-70 Din, pritikline 
skupno 4948 Din. 

Cenilna vrednost celotne nepremičnine 
83.459-70 Din; И celotne nepremičnine 
41.729-85 Din; vadij 4173 Din; najmanjši 
ponudek 27.818 Din. 

K nepremičnini zemljiška knjiga k. o. 
Petrovce, vi. št. 27, spadajo sledeče pri
tikline: 1 konj, konjska oprema, hmeljski 
kultivator, hmelovke, slamoreznica, plug z 
brano, lahek poljski voz in razno drugo 
poljsko orodje v cenilni vrednosti 4948-— 
Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne pro
daja. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 17. aprila 1930. 

E 222/30—8. 1234 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. j u n i j a 19 3 0., ob desetih, bo 

pri podpisanem sodišču v sobi štev. 22 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Ho-
tič, vi. š t 104. 

Cenilna vrednost: 13.427-10 Din; vred
nost pritikline: 4265-— Din, ki je všteta 
že v cenilni vrednosti; najmanjši ponu
dek: 8960-— Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je 
oglasiti pri sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več'uveljavljati glede 
nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit* na uradni deski sodišča 
v Litiji. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 1. maja 1930. 

E 341/30-11. 1209 

Dražbeni oklic 

E 24/30—9. 1201 

Dražbeni oklic 
Dne 16. j u n i j a 1930. ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 draž
ba nepremičnin: zemljiška knjiga Babno-
polje, vi. š t 113. 

Cenilna vrednost: 46.910 Din; najmanjši 
ponudek: 24.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je 
oglasiti pri sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri 

Dne 17. j u n i j a 193 0., predpoldne 
ob 9. uri, bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 6 dražba nepremičnin, zemljiška 
knjiga d. o. Paradiž, vi. št. 102. 

Cenilna vrednost: 7170 Din; najmanjši 
ponudek: 4780 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski sodišča y 
Ptuju. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 

" " • 

E 156/30. 
Dražbeni oklic 

1194 

Dne 17. j u n i j a 1930., ob 10. uri 
dopoldne, bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št 6 dražba nepremičnin, zemljiška 
knjiga Crnova, vL št. 26. 

Cenilna vrednost: 29.718 Din 60 p; vred
nost pritikline: 200 Din; najmanjši ponu
dek: 19.946 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski sodišča v 
Šoštanju. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, 
dne 18. aprila 1930, 

E 162/30. 1211 

Dražbeni oklic 
Dne 17. j u n i j a 193 0. ob УЛ0. uri 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 
dražba nepremičnin: 2 hiš, gospodarskih 
poslopij, zemljišč in pritiklin, zemljiška 
knjiga k. o. Polzela, vi. št. 79, 324, 538, 
376, 582, 577 in k. o. Založe, vi. št 35, 
111, 220. 



Kos 3. V Stran 3. 

Cenilna vrednost: 637.185*75 Din; naj
manjši pónudek: 358.130 Din. 

Pravice, katere bi ne pripuščale dražbe, 
Je oglasiti pri sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je rav
nal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Vranskem, 
dne 2. maja 1930. 

1214 E 135/30—7. 
E 95/30—6. 
E 143/30—7.: 

Dražbeni oklic. 
Pri podpisanem sodišču bo dne 18. j u 

n i j a 1930 v sobi št. 3 dražba nastopnih 
nepremičnin: 

1. ob 9. uri: Zemljiška knjiga Mozelj, 
vi. št. 375. Cenilna vrednost: 4800 Din 
60 p, najmanjši ponudek 3200 Din in va-
dij 500 Din; 

2. ob 10. uri: Zemljiška knjiga Trava, 
vi. št 63. Cenilna vrednost po odbitku 
bremen, ki jih je prevzeti brez zaračuna 
na najvišji ponudek: 51.687 Din, najmanjši 
ponudek 34.458 Din in vadij 5170 Din. K 
navedenemu zemljišču spadajo sledeče 
pritikline: ena krava, ena čistilnica za ži
to, 200 kg sena in ena kad v cenilni vred
nosti 2820 Din; 

3. ob 11. uri: Zemljiška knjiga Bosljiva 
loka, vi. št. 155. Cenilna vrednost po od
bitku bremen, ki jih je prevzeti brez za
računa na najvišji ponudek: 7001 Din 
85 p. Najmanjši ponudek 3900 Din 67 p 
in vadij 700 Din. K tej nepremičnini spa
da 5 m* apna, ki leži na parceli št. 2136, 
y cenilni vrednosti 1250 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je 
oglasiti pri sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega so-
,'dišča. 

Okrajno sodišče v Kočevja, odd. П., 
dne 2. maja 1930« 

::'%l^«W«is Sr;-zr>*.,''>i'- :-«V 
1193 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. j u n i j a 1930., ob 9. uri do

poldne, bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 19 dražba nepremičnin, zemljiška knji
ga Dobrina, vi. št. 422 in 423. 

Cenilna vrednost: 3321 Din 15 p; naj
manjši ponudek: 2214 Din 10 p. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
pi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri, 

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, 
jki je nabit na uradni deski sodišča v 
•Šmarju pri Jelšah. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, 
dne 11. aprila 1930, 

E 314/30-13. 1227 

Dražbeni oklic. 
T"fine 20. Ј1ВДТ1930., ob 9. urî, bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št 6 draž
ba nepremičnin,*-zemljiška knjiga đ. ö. 
IGruškovje, vi. št. 215. 
, Cenilna vrednost: 4820 Din; najmanjši 
ponudek 3213 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri yeri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski sodišča y 
Ptuju. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 2. maja 1930. 

E IX 942/30-9. 1233 

Dražbeni oklic 
Dne 2 3. j u n i j a 1930., dopoldne ob 

10. uri, bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 27 dražba nepremičnin, zemljiška knji
ga a) k. o. Zgornji Duplek, vi. št. 367; 
b) k. o. Zg. Duplek, vi. št. 327; c) k. o. 
Zg. Duplek, vi. št. 321. 

Cenilna vrednost: a) 1520 Din, b) 3978 
Din, c) 358*50 Din; najmanjši ponudek: a) 
1013-50 Din, b) 2652-— Din, c) 2342— Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri draž-

benem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V-ostalem se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski sodišča v 
Mariboru. . . 

Okrajno sodišče v Maribora, odd. IX., 
dne 23. aprila 1930. 

E 1455/29—10. 1166 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. j u n i j a 193 0., ob 9. uri do

poldne bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št 24 dražba nepremičnin, zemljiška knji
ga Lakovnice, vi. št. 53. 

Cenilna vrednost: 16.182 Din; najmanj
ši ponudek: 10.888 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti "sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski sodišča v 
Novem mestu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 28. aprila 1930. 

E 58/30 in E 62/30—21. 1245 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 5. j u n i j a 1930., dopoldne ob 

10. urij bo na licu mesta v Stolovniku 
dražba nepremičnin, zemljiška knjiga Sto-
lovnik, vi. št. 35 in 48. 

Cenilna vrednost: I. Din 7463-—; II. 
Din 5796-50; III. Din 23.065-50;'IV. Din 
24.050-90; V. Din 89.684-90; VI. Din 
150.060-80. 

Najmanjši ponudek: I. Din 4975*33; II. 
Din 3864*33; III. Din 15.377*—; IV. Din 
16.033*93; V. Din 59.789*93; VI. Din 
100.040*53. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v ' škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri.veri. 

Sevnici. 
Okrajno sodišče v Sevnici, 

dne 9. maja 1930. 

E 74/30—7. 1277 
Sklep. 

S sklepom z dne .8. februarja 1930., opr. 
št. 74/30—2, dovoljeno dražbeno postopa
nje ee ustavlja po § 200 št. 4 i. r. glede 
nepremičnin vi. št. 200 k. o. Trnove 

Za zgoraj označene izvršljive terjatve se 
ne sme dovoliti nova dražba, dokler ne po
teče od te ustavitve pol leta. 

Okrajno sodišče v Sevnici, odd. IL, 
dne 14. maja 1930. 

C II 423/30—f. 1282 

Oklic. 
Tožeča stranka Artač Frančiška, Podpeč 

št 8, je vložila proti toženi stranki Artaču 
Matevžu mL, bivšem posestniku, Plešivica 
33, od C II 423/30 tožbo radi 6078 Din s 
prïp'., ta sd 0 II 424/30 Tadi 5vS0 Din s 
prip. tožnik Camernik Josip, pos. Drago-
mer št. 18, pa ad C II 471/30 tožbo radi 
700 Din s prip. 

Sporni narok za ustno razpravo se je do
ločil na 

31. m a j a 1930., 
ob ^10. uri dopoldne, pred tem sodiščem 
v sobi št. 50, razpravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke neznano, 
se ji postavlja dr. Krivic Rudolf, odvetnik 
v.Ljubljani, za skrbnika, M jo bo zastopal 
na njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sama ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče r Ljubljani, odd II., 
dne 5. maja 1930. 

A 108/30-18. 
Oklic, 

s katerim se sklicujejo zapuščinski upniki. 
Knez Franc, pos. in trgovec v Sapoti št. 

14 je umrl dne 9. aprila 1930. 
Vsi, ki imajo kako terjatev do zapušči

ne, se pozivljejo, da napovedo in dokažejo 
svoje terjatve pri tem sodišču. 

dne 14. j u n i j a 1930., 
predpoldne ob 10. uri, v sobi št. 23 ustno, 
ali pa do tega dne pismeno. Sicer ne bi 
imeli upniki, ki niso zavarovani z zastavno 
pravico, nikakršne nadaljnje pravice do 

te zapuščine, ako bi pošla radi plačila na
povedanih terjatev. 

Okrajno sodišče v Litiji, odd. L, 
dne 15. maja 1930. 

Cg la 359/30. 1237 
Oklic 

Tožeča stranka Občinska hranilnica v 
Marenbergu je vložila proti toženi stranki 
Skazedonig Rajnhardu, trgovcu v Gortini, 
p. Muta, k opr. št. Cg la 359/30 tožbo 
zaradi 14.144 Din s prip. 

Prvi narok za ustno razpravo se je do
ločil na 

14. j u n i j a 1930 
ob K 9. uri dopoldne pred tem sodiščem 
v sobi št. 80. 

Ker je bivališče tožene stranke nezna
no, se ji postavlja Franc Skazedonig v 
Gortini, pošta Muta, za skrbnika, ki jo bo 
zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje po
oblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 

dne 8. maja 1930. 

A VI 139/30. 1228 
Oklic 

s katerim se sklicujejo zapuščinski upniki. 
Dr. Fritz Juritsch, odvetnik v Mariboru, 

je umrl dne 19. aprila 1930. 
Kdor ima kako terjatev do zapuščine, 

se pozivlje, da napove in dokaže svoje ter
jatve pri tem sodišču 

dne 16. j u n i j a 1930. 
ob 16. uri v sobi št. 4 ustno, ali pa do tega 
dne pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki 
niso zavarovani z zastavno pravico, nikake 
nadaljnje pravice do te zapuščine, ako bi 
radi plačila napovedanih terjatev pošla. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 3. maja 1930. 

1280 Sa 1/30-2. 
Poravnalni oklic. 

Uvedba poravnalnega postopanja o imo
vini dolžnice tvornice <aSna> v Hočah, re-
gistrovane pod firmo <Sana>, tvornica čo
kolade v Hočah, družba z omejeno zavezo. 

Poravnalni sodnik dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru; po
ravnalni upravnik dr. Slokar Kari, advokat 
v Mariboru. 

aNrok za sklepanje poravnave pri ime
novanem sodišču, soba št 84, dne 18. ju
n i j a 1930. ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 18. junija 
Okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 12. maja 1930. 

1286 Sa 3/30—2. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o imo

vini dolžniće tvornice >Sana« v Hočah, re-
Glavni trg št. 6, registrovanega pod firmo 
«Alojzij Gniušek> v Mariboru. 

Poravnalni sodnik dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru; po
ravnalni upravitelj Fabijan Anton, davčni 
upravitelj v pok. v Mariboru, Koroščeva 
ulica št. 2. 

Narok za sklepanje poravnave pri ime
novanem sodišču, soba št. 84, dne 2 6. ju
n i j a 193 0., ob 10. uri. 

Rok za oglasitev do 21. junija 1930. 
Okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 15. maja 1930. 

C 315/30-1. 

Oklic 
1253 

Oškola Ludvik, posestnik v Kančevcih, 
h. št. 24 in Horvat Štefan, posestnik isto-
tam, h. št 40, sta vložila zoper Pozvek 
Mihaela, posestnika v Kančevcih, h. št. 1, 
sedaj neznanega bivališča, in Pozvek Ano 
roj. Fujs, posestnico v Kančevcih, tožbo 
zaradi 14.313 Din 50 p s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na 
20. j u n i j a 1930. 

ob enajstih pri podpisanem sodišču v sobi 
štev. 18. 

Ker je bivališče Pozvek Mihaela nezna
no, se mu postavlja za skrbnika dr. Valyi 
Aleksander, odvetnik v Murski Soboti. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, odd. II., 

de 10. maja 1930. 
— . • 

NC-Ï44W 1267 

Proglasitev za mrtve. 
O k r o ž n o s o d i š č e v C e l j u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj 

navedeni pogrešana, za mrtve, ker se mora o njih po § 1 ces. naredbe z dne 31. 
marca 1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi o kateremkoli 
teh pogrešancev kaj vedel, naj to sporoči sodišču ali skrbniku. Pogrešance same pa 
pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj dajo to kako drugače 
na znanje. 

Ime 
in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče 

pogrešanca 

Miklië Martin, 
rojen dne 30. okt. 1885. 
v Bmici št. 4, pristojen 
v občino Dol pri Hrast
niku, oženjen rudar, na

zadnje v Brnici. 

Crenk Karel, 
rojen dne 14. okt 1890 
v Novi cerkvi št. 23, pri
stojen v občino Nova 
cerkev, nazadnje pos. v 

Novi cerkvi. 

Volker Anton, 
rojen dne 25. sept 1893. 
v Trbovljah - Loke, pri
stojen v občino Trbovlje, 
ključavničarski pomočnik, 
samski, nazadnje v Tr

bovljah. 

- Lesko všek Franc, 
rojen dne 27. apr. 1878. 
v Podgorju, občina Bra-
slovče,. pristojen v obč. 

Braslovče, posestnik v 
Podgorju. 

Kač Matevž, 
rojen dne 16. avg. 1879. 
v Rušah štev. 4, občina 
Petrovce, tja pristojen, 
samski, pos. sin, nazad
nje stanujoč v Rušah št. 

4, obč. Petrovce. 

Lapuh Jože, 
rojen dne 12. jan. 1891. 
v Artičah, pristojen v ob
čino Artiče, srez Brežice, 
nazadnje v Artičah štev. 

13. 

Mihelin Franc, 
rojen dne 12. avg. 1881. 
v Brezovici št. 14, pristo
jen v obč. Bizeljsko, srez 
Brežice samski delavec v 

Brezovici. 

Bistvene 
okolnosti, na katere se 

opira predlog 

Je ob splošni mobilizaciji 
1. 1914. odrinil s 6. stot-
nijo 87. pp. na rusko 
fronto in od avgusta 
leta 1914. ni več glasu o 

njem. 

Se je meseca septembra 
1915. vrnil k 3. gorski 
bateriji na ital. fronto in 
od tega časa ni več gla

su o njem. 

Je meseca decembra 1914 
odrinil s 4. dom. pp. na 
rusko fronto in od tega 
časa ni več glasu o njem. 

Je leta 1915. odrinil kot 
črnovojnik - voznik k vo
jakom in je leta 1918. 
prišel v itâl. ujetništvo. 
Od konca leta 1918. ni 

več glasu ' o njem. 

Je leta 1914. ob splošni 
mobilizaciji odrinil s 87. 
p. p. na srbsko fronto, 
kjer je bil meseca no
vembra 1914 ujet in pre
peljan v taborišče v Za-
ječar, odkoder je še pi
sal meseca oktobra 1915., 
a od tega časa ni več 

glasu o njem. 

Je ob izbruhu evetovne 
vojne odrinil 8 87. p. p. 
na rusko bojišče. Prišel 
je kmalu v rusko ujet
ništvo in od leta 1917. 

ni več glasu o njem. 

fronto in je najbrže 14 
Je odrinil julija 1914. kot 
vojak 87. p. p. na rusko 
dni potem v nekem ve
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Stran 4. Kos 3. 

C II 351/30. 1289 
Oklic. 

Antonu Fischerju, čevljarskemu mojstru, 
Mutà-Vuzenica, je vročiti v pravni stvari 
tožeče stranke tvrdke Maks Štosel, trgovi
na z usnjem v Celju, zastopane po dr. Pin-
tarju, odvetniku v Celju, zoper toženo stran
ko Antona FLscherja, čevljarskega mojstra, 
Muta-Vuzenica, sedaj neznanega bivališča, 
zamudno sodbo z dne 5. maja 1930., opr. 
št. C II 351/30—2, s katero je bil obsojen 
v plačilo zneska Din 3973'— s prip. 

Ker je bivališče Antona Fischerja ne
znano, se mu postavlja za skrbnika dr. 
Voršič, odvetnik v Celju, ki ga bo zastopal 
na njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
ne oglasi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, odd II., 
dne o. maja 1930. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev. 
II. No. 19.719. 1284 

Objava. 
Iz občinskega urada Sv. Križ pri Kosta

njevici je bila odnesena štampilja s pod
pisom župana Unetiča Martina (faksimil). 

Štampilja se proglaša po predlogu na
vedenega županstva za neveljavno. 

Po banovi odredbi: 
načelnik upravnega oddelka 

dr. Stare s. r, 

3tev. 505/30. 1263 
Objava. 

Po § 8 adv. zakona se objavlja, da je 
gospod dr. S k r . i n j a r D rago tin z današ
njim dnem vpisan v tukajšnji imenik ad
vokatov s sedežem v Kozjem. 

Y L j u b l j a n i , dne 14. maja 1930. 
Advokatska komora v Ljubljani. 

Dr. Žirovnik Janko, s. r., 
podpredsednik. 

:^y.314/30. . , . „ , . „ , , 1 2 6 8 
Objava. 

Po § 8 adv. zakona se objavlja, da je 
jospod dr. V o v k Janko z današnjim 
luem vpisan v tukajšnji imenik advoka
tov s sedežem na Jesenicah. 

V L j u b l j a n i , dne 15. maja 1930. 
Advokatska komora v Ljubljani 

Dr. Žirovnik Janko, s. r., 
podpredsednik. 

ÌL 4264/11. 1279 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje razpisuje 

îa dan 2. jun . 1930. ob 11 uri nabavo: 
fentilor in armatur, raznih vijakov in ma
de, podloženih plošč, stežačev. 

Pogoji se dobe pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 15. maja 1930. 

)pr. štev. 4034/11. 1236 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, razpisuje 

ia dan 2 6. m a j a 1930. ob 11. uri na-
>avo: 500m vodovodnih cevi lVi", 100 
und. flanš, okroglih. 1)4", 40kmd. ventilov, 
ransportnega traka. 

Pogoji se dobe pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 9. maja 1930, 

itev. 358/30. 

Oglas. 
Ministrstvo socialne politike in narod

nega zdravja je s svojim odlokom z dne 
i. novembra 1929., St. br. 76.381, dovolilo 
/sem onim absolventom petmesečnega 
olekarsko-sirarskega tečaja na Specialni 
kmetijski šoli za mlekarstvo v Škofji Loki, 
d so najmanj z dobrim uspehom položili 
zpit iz predmeta >Nauk o kurjenju parnih 
totlov«, da morejo polagati predpisani iz-
M za kurjače pri parnih kotlih in loko-
inobilih, ako so dovršili vsaj dvomesečno 
predpisano prakso pri parnih kotlih, od

nosno lokomobilih In to brez ozira, da U 
so dovršili to prakso pred obiskovanjem 
šole ali kesneje. 

V S k o f j i L o k i , dne 15. maja 1930. 
Specialna kmetijska šola т Skorji Loki 

Upravitelj: 
Inž. Sabec Srečko. 

Štev. 244—prež—30. 

Razpis. 
Rektorat univerze kralja Aleksandra Pr

vega v. Ljubljani razpisuje mesto kontrak-
tualnega asistenta v-institutu za rudarska 
merjenja in geofizična raziskavanja na 
tehniški fakulteti. 

Kandidat mora imeti diplomo rudarske 
stroke. 

Zahteva se znanje enega svetovnega je
zika. 

Prosilci, ki se zanimajo za to mesto, naj 
pošljejo prošnje, opremljene z listinami 
(originalnimi in po dva overjena prepisa), 
naštetimi v členu 12. uradniškega zakona, 
do dne 

20. j u n i j a 1930. 
podpisanemu rektoratu. 
Rektorat univerze kralja Aleksandra I. 

v Ljubljani, dne 15, maja 1930. 
Rektor: 

Dolenc, s. r. 

St. 2326/1. 

Seznamek 
najdenih predmetov, prijavljenih upravi 
policije v Ljubljani v času od dne 16. do 
dne 30. aprila 1930: 60 Din; 100 Din; 50 
Din; 1 zeleno pleskan čoln; 1 prazna ak
tovka; 1 par rjavih moških nogavic; 1 li
sičja boa črne barve; 1 otroška torbica s 
14 Din; 1 otroški črn dežnik; 1 par žen
skih rokavic rumene barve; 1 ročna tor
bica s 14 Din in raznimi skavtskimi be
ležkami; 1 ženska srebrna ura; 1 moško 
kolo znamke <Peugeot>; 1 ženski dežnik; 
1 ženska ročna torbica z 72 Din 50 p in 
1 električna žična cev. 

V ,železniških,rvozovih,tso~se. našli tUle 
predmeti: 17 dežnikov, 4 palice, 1 peleri
na, 2 čepici, 2 površnika, 1 ročni kovčeg 
s perilom, 1 ročna torbica s perilom, 1 
ročna torbica z 940 Din, 1 ročna torbica 
z 32 Din, 2 moška klobuka, 1 nikljasta 
ura z verižico, 1 cepin, 1 žensko krilo, 1 
aktovka s knjigami, 1 košara s staro ob
leko, 1 aktovka s spisi, 1 ročno delo, 1 
kolesna sesaljka, 1 nemško - italijanska 
knjiga, 1 košarica s prtičem, 1 nahrbtnik 
s srajco, 2 dečja slamnika, 1 ravnilo in 1 
očala. 

Uprava policije v Ljubljani, 
dne 14. maja 1930. 

St. 3226/1. 

Seznamek 
izgubljenih predmetov, prijavljenih upravi 
policije v Ljubljani v času od dne 16. do 
dne 30. aprila 1930: 100 Din; 1 denarni
ca, v njej 90 Din in 3 listki; 1 denarnica, 
v njej okoli 140 Din; 1 denarnica, v njej 
100 Din in železniška legitimacija na ime 
Selau Ana; 1 ročna torbica, v njej želez
niška legitimacija na ime Mülier Marija 
in 40 Din; 1 ročna torbica z okoli 1000 
Din; 1 ročna torbica, v njej več privatnih 
pisem in 1 denarnica brez denarja; 1 list
nica, v njej 50 Din in železniška legitima
cija, glaseča se na ime Žužek Alojzij; 1 
listnica črne barve, v njej zastavljalni li
stek Mestne zastavljalnice ljubljanske; 1 
listnica z 1110 Din; 1 delavska knjižica na 
ime Butina Martin; 1 svilen ženski dež
nik; 1 zlat poročni pretan; 1 rumunski 
potni list, glaseč se na ime Duschka Fr.; 
1 zavitek, v njem 1 par ženskih čevljev 
in 1 otroške hlačke; 1 zelen nov plašč; 1 
potni list, glaseč se na ime Bučar Franc, 
izstavljen pri policijski direkciji v Ljub
ljani pod štev. 2327 dne 15. junija 1929; 
1 ovratnik iz dehorjeve kože, rjave barve; 
1 zlata zapestna ura z zlato sklepno veri
žico; 1 pletena jopica temne barve; 1 zlat 
briljantni prstan z malimi briljanti; 1 za
stavljalni listek za 1 moško in 1 žensko 
obleko, glaseč se na ime Rutar. 

Uprava policije v Ljubljani, 
dne 14. maja 1930. 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 

Stanje % dne 8. maja 1930. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga • • • • 376,241.551-84 
Posojila , . , • ! , « 1.335,006.507-54 
Račun za odkup kronskih 

novčanio • • « • i a 948,308.444-85 
Račun začasne zamene t , 175,935.667-50 
Dolg države 2,997,155.034-—> 
Vrednost državnih domen, 

zastavljenih za izdajanje 
, novčanio . . . i i i 2,138,377.163-— 
Saldo raznih računov • > 1.608,540.536-26 

9.579,564.905-08 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v 
kovanem zlatu: od te 
vplačano . . . i , ! 30,000.000-— 

Rezervni fond 12,531.347-39 
Novčanice v obtoku , i * 6.286,280.275*— 
Državni račun začasne za

mene , 175,935.667-59 
Terjatve države po raznih 

računih. . . . , , , 350,977.988-91 
Razne obveznosti . . . t 1.502,406.593-19 
Terjatve države za zastav

ljene domene . . . » 2.138,377.163-— 
Nadavek za kupovanje zla

ta za glavnico in fonde . 83,055.870-— 
9.579,564.905-08 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu 
za en dinar, angleški funt za 25 dinarjev, 
dolar za 5 dinarjev, lira za en dinar, švicar
ski in francoski frank za en dinar, dinar v 
kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za 
vse bančne dolžnike brez razlike — 6% 
na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 
8% na leto. 

> 
Stanje z dne 15. maja 1930. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga , ж , 346,760.299-38 
Posojila . . « , , , 1.321,744.088-81 
Račun za odkup kronskih 

novčanic . . * . i 948,305.924-85 
Račun začasne zamene , 173,937.472-59 
Dolg države * . ( , , 2.997,155.034--̂  
Vrednost državnih domen, 

zastavljenih, za izdajanje 
novčanio . . '. . , , 2.138,377.163-— 

Saldo raznih računov i , 1.471,336.503-02 
9.397,616.485-65 

Pasiva. 
Glavnica Din 50,000.000 v 

kovanem zlatu: od te 
vplačano . , , , » 30,000.000-— 

Rezervni fond . , , , 12,531.387-39 
Novčanice v obtoku . , 5.143,437'.795-— 
Državni račun začasne za

mene s 173,937.472-59 
Terjatve države po raznih 

računih . . . , , , 290,995.363-24 
Razne obveznosti .- , , 1.525,281.434-43 
Terjatve države za zastav

ljene domene . . . * 2.138,377.163-— 
Nadavek za kupovanje 

zlata za glavnico in 
fonde . . . . , , 83,055.870-— 

1290 9.397,616.485-65 
V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu 

za en dinar, angleški funt za 25 dinarjev, 
dolar za 5 dinarjev, lira za en dinar, švicar
ski in francoski frank za en dinar, dinar v 
kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za 
vse bančne dolžnike brez razlike — 6% 
na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 
8% na leto. 

2—240, izdano ođ poliejiske uprave in mif-
niško potrdilo, vse na ime: Tavčar Ante, 
Ljubljana. 

Proglašam izgubljene dokumente za ne
veljavne, 

Tavčar Ante 1. r, 

Razne objave. 
• 

Štev. 5. 1287 
Objava. 

Nabavljalna zadruga državnih uslužben
cev, r. z. z o. z. na Bledu, se je po sklepu 
občnega zbora dne 2. februarja 1930. pro
stovoljno razdružila. 

Eventualni upniki se pozivljejo, da ja
vijo svoje terjatve likvidatorjem. 

Likvidatorji. 

Objava. 
Izgubil sem avtomobilsko tipno izpriče

valo, dekret o dodelitvi evidenčne številke 

• 1294 
Vabilo 

na XXII. redni občni zbor 
Občekoristne zadruge za stavbe in stano-* 

vanja, r. z. z o. z. v Ljubljani 
ki se vrši v petek, dne 30. maja 1930., ob' 
20. uri v gostilni pri Mraku na Rimski & 

D n e v n i r e d { 
1. Poročilo načelništva o poslovanju y 

poslovnem letu 1929. 
2. Pritožba nekega člana glede oddaje 

stanovanja. 
3. Poročilo nadzorništva o pregledu po

slovanja in računskega zaključka za leto 
1929. 

4. Sklepanje o porabi poslovnega pre« 
bitka. 

5. Poročilo sodnega revizorja. 
6. Samostojni predlog g. ravnatelja Ob« 

čekoristne zadruge o stavbeni akciji, 
7. Slučajnosti. 
L j u b l j a n a , dne 20. maja 1930. 

Načelništvo. 

1291 
Vabilo 

na redni letni občni zbor, 
ki ga bo imela delniška družba 

»TRIGLAV«, tovarna hranil v. Smarci, 
dne 7, junija 1930., ob desetih, y Celju, 

hotel <Union>. 
D n e v n i r e d : 

1. Poročilo uprave in odobritev bilance 
za leto 1929. 

2. Poročilo nadzorništva in podelitev ab-
solutorija. 

Pravico do glasovanja na občnem zbora 
ima le oni delničar, ki založi vsaj šest dni 
pred občnim zborom potrebno število del
nic v družbeni pisarni v Smarci. Vsaka 
delnica ima en glas. 

У. S m a r c i , dne 19. maja 1930. 
Upravni svet. 

1276 
Vabilo 

na obč. zbor Ljudske tiskarne 
d. d. v Mariboru, 

ki se bo vršil v nedeljo, dne 1. junija 1930., 
ob 10. uri dopoldne, v prostorih Hranilne

ga in posojilnega društva v Mariboru, 
Frankopanova ulca 38, 

D n e v n i r e d : 
1. Čitanje zapisnika zadnjega občnega 

zbora. 
2. Čitanje bilance in poročilo ravnatelj

stva. 
3. Poročilo nadzorništva. 
4. Glasovanje o bilanci in absolutory. 
5. Volitev nadzorstva. 
6. Samostojni predlogi, 
7. Slučajnosti. 
Izpisek iz društvenih pravil? • ' 
§ 26: Vsaka delnica daje pravico do. 

enega glasu. 
§ 27: Glasgvalno pravico na občnem 

zboru imajo oni delničarji, ki so vpisani 
v delniško knjigo družbe. 

§ 28: Občni zbor je sklepčen, če je za
stopana na njem vsaj ena desetina vsega 
delniškega kapitala.. 

Upravni svet, 
4 ' 

1275 
Hranilnica za Rogaševce 

in okolico d. d. 
(Szarva9lakvideki Takarekpenztar r» t.) 

vabi na 
izredni občni zbor, 

ki ee vrši v soboto, dne 7. junija 1930., 
ob 10. uri dopoldne, v prostorih Prekmur
ske posojilnice r. z. z o. z. v Murski Soboti 

s sledečim d n e v n i m r e d o m ; 
1. Predložitev bilance. 
2. Sklepanje o likvidaciji. 
3. Volitev likvidatorjev in določitev na

čina likvidacije. 
4. Slučajnosti. 
R o g a š e v c i , dne 16. maja 1930. 

Ravnateljstvo. 

Ieđaja kraljevska banska uprava dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert v Ljubljani, 
Tiska in zalaga: Tiskarna »Merkur« v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michâlek v Ljubljani, 



Poštnina plačana v gotovini. 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga k 4. kosu letnika I. z dne 27. maja 1930. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave. 

+ — 

V. No. 2774/4—1930. 1259 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava dravske ba

novine v Ljubljani razpisuje za prevzem 
gradnje železnega mostu čez Soro v Med
vodah na drž. cesti Ljubljana — Kranj 
(spodnji ustroj brez montaže in preloži
tev ceste) 

I. javno pismeno ofertno licitacijo 
na dan 20. junija 1930., ob 11. uri, 

ff prostorih 1. odseka tehničnega oddelka 
banske uprave v Ljubljani. Istotam se do
bivajo med uradnimi urami potrebni po
datki, pojasnila in ofertni pripomočki pro
ti plačilu napravnih stroškov. 

Podrobnosti razglasa so razvidne iz 
«Službenega lista kraljevske bauske upra
ve) št. 3 z dne 2. maja 1930. 

V L j u b l j a n i , dne 14. maja 1930. 
Kraljevska banska uprava 

dravske banovine. 
Za bana, 

namestnik pomočnika 
načelnik upravnega oddelka 

dr. Stare s. r. 

I. No. 5209. 

Razpis. 
Na podlagi § 31. zakona o banski upravi 

se razpisuje eno mesto kulturno-tehničnega 
ali šumarskega inženjerja pri komisiji za 
agrarne operacije v Ljubljani. 

Prosilci za to mesto morajo poleg sploš
nih pogojev, ki se zahtevajo za sprejem 
v drž. službo, dokazati, da so po dovršeni 
popolni fakulteti službovali najmanj pet let 
v državni ali drugi tej enaki javni službi. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene 
po čl. 12. uradniškega zakona z zadostno 
kolkovanimi prilogami, je vložiti najkes-
neje do 15. junija 1930 pri kraljevski ban
ski upravi v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 19. maja 1930. 
Kraljevska banska oprava dravske banovine 

• 

II. No. 19610 1304 

Razglas 
o dobavi emajliranih napisnih tabel za 

oznamenovanje krajev, ulic in hiš. 
Podaljšanje roka. 

V razglasu kraljevske banske uprave 
dravske banovine z dne 3. maja 1930., II. 
br. 17044, objavljenem y prilogi k «Službe-
nemm listu kraljevske banske uprave> z 
jdne 13. maja 1930., kos 1., določeni rok za 
predložitev ponudb radi prekasne objave 
v «Službenem listu> podaljšuje do vključ
no sobote, 31. maja 1930. 

V L j u b l j a n i , dne 20. maja 1930. 
Pomočnik bana: 

dr. Pirkmajer, s. r. 

I. No. 4128/1. 
Objava. 

Za rimokatolike se praznuje na podstavi 
§ 3. odstavek 2. zakona o praznikih, praz
nik s-v̂  Çirila j n Metoda dne 5. juUja. 
. L j u b l j a n a , dne 21. maja 1930. 

Namestnik bana, 
pomočnik: 

dr. Pirkmajer, s. r. 

I. No." 4858/2. 

Razpis. 
Na podstavi § 31. zakona o banski upravi 

ee razpisujejo nastopna mesta: 
1. Dve mesti kletarskih nadzornikov, v 

Ljubljani in v Mariboru, s predpisano kva
lifikacijo za L uradniško kategorijo. Po
goji za sprejem so: Absolviranje kmetijske 
visoke šole in najmanj petletna praksa v 
vinogradniškd-kletarski stroki. 

2. Dve mesti pomočnikov kletarskih 
nadzornikov, v Celju in v Krškem, s pred
pisano kvalifikacijo za II. uradniško kate
gorijo. Pogoji za sprejem so: Absolviranje 
erednje vinarske šole in najmanj dveletna 
praksa v vinogradarsko-kletarski stroki. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene 
po čl. 12. zakona o civilnih uradnikih in 
ostalih drž. uslužbencih, naj se vlože do 
15. junija 1930 pri kraljevski banski upra
vi v Ljubljani. 

V Ljubljani, dne 20. maja 1930, 
Kraljevska banska uprava 

dravske banovine. 

VI. No. 11.957. 

Objava. 
D r . K u t l e š i ć Vidosava, zdravnica 

zdravstvenega doma v Celju, je bila vpi
sana v imenik zdravniške zbornice za 
dravsko banovino. 

L j u b l j a n a , dne 19. maja 1930. 
Kraljevska banska uprava dravske 

banovine. 
Po odredbi bana: 

Zdravstveni inšpektor: 
Dr. Mayer, s. r, 

» 
VI. No. 11.859. 

Objava. 
D r . P i e e j Jože, zobozdravnik v Slo-

venjgradcu, je bil vpisan v imenik zdrav
niške zbornice za dravsko banovino. 

L j u b l j a n a , dne 17. maja 1930. 
Kraljevska banska uprava dravske 

banovine. 
Po odredbi bana: 

Zdravstveni inšpektor: 
Dr. Mayer, s. r. 

Bazglasi dravske 
finančne direkcije. 

St. 32.460. 

Razglas 
Z razpisom ministrstva financ oddelek 

za davke od 6. marca 1930., štev. 9364, usta
novljena davčna uprava v Cabru je pričela 
uradovati dne 10. maja 1930. 

Dravska finančna direkcija v Ljubljani, 
dne 19. maja 1930. 

Za finančnega direktorja: 
pomočnik: Bajië. 

1 • w 

in sodnih oblastev. 
E 28/30—8. 1311 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. j u n i j a 1 9 3 0 . ob devetih bo 

na licu mesta v Grahovem št. 34 dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga Grahovo, 
vi. št. 92, 93, 481, 630, 664, 692 in 796 ter 
zemljiška knjiga Otok II, vi. št. 332 in 340. 

Cenilna vrednost: 66.755 Din; vrednost 
pritiklin: 3000-— Din; najmanjši ponudek: 
44.513 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Cerknici, 
dne 10. maja 1930. 

1314 E 127/30—12. 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. j u n i j a 1 9 3 0 . ob devetih bo 

na licu mesta v Sv. Križu dražba Ve nepre
mičnin: zemljiška knjiga Sv. Križ, vL št. 
949, 620, 673, 1156. 

Cenilna vrednost: 5430-60 Din; vrednost 
pritikline 37-50 Din; najmanjši ponudek: 
3620-62 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 17. maja 1930. 

E 210/30. 1212 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 7 . - j u n i j a 1 9 3 0. ob pol enaj

stih bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 
5 dražba nepremičnin: hiša gospodarske
ga poslopja, zemljišča, pritiklin: zemljiška 
knjiga k. o. Založe, vi. št. 69. 

Cenilna vrednost: 24.919-50 Din; naj
manjši ponudek: 16.613 Din. 

Pravice, katere bi ne pripuščale draž
be, je oglasiti pri sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 3. maja 1930. 

E 8591/29—9. 1296 

Dražbeni oklic. 
Dne 20. j u n i j a 1 9 3 0. dopoldne ob 

desetih bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 15 dražba nepremičnin: zemljiška knji
ga k. o. Studenec, vi. št. 252 in 615. 

Cenilna vrednost: 20.112 Din in 16.265 
Din; vrednost pritikline: 300 Din in 1075 
Din; najmanjši ponudek: 25.168 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
dne 3. maja 1930, 

E 158/30. 1264 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. j u n i j a 1930., dopoldne ob 

И10. uri, bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 5 dražba nepremičnin (hiša, go
spodarska poslopja, zemljišča), zemljiška 
knjiga k. o. Ojstrška vas, vi. št. 57, 313, 
322 in k. o. Dobrovlje, vi. št. 82. 

Cenilna vrednost: 141.319-70 Din; vred
nost pritikline: 3051 Din; najmanjši po
nudek: 94.220 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine, v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski sodišča y 
Vranskem. 

Okrajno sodišče v Vranskem, 
dne 7. maja 1930. 

E 207/30. 1271 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. j u n i j a 1930., dopoldne ob 

K i l . uri, bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 5 dražba nepremičnin (hiša, zem
ljišča, gospodarska poslopja), zemljiška 
knjiga k. o. Zaplanina, vi. št. 21. 

Cenilna vrednost 172.788-10 Din; naj
manjši ponudek: 115.192 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski sodišča v 
Vranskem. 

Okrajno sodišče v Vranskem, 
dne 10. maja 1930. 

E 133/30—11. 126f 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. j u n i j a 1930., dopoldne ob 

9. uri, bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 6 dražba nepremičnin, zemljiška knji
ga d. o. Strajna, vi. št. 132; zemljiška 
knjiga d. o. Kodni vrh, vi. št. 106; zem
ljiška knjiga d. o. Sedlašek, vi. št. 182, 
102, 171 in 62. 

Cenilna vrednost: 35.540-— Din; vred
nost pritikline: 2300-— Din; najmanjši 
ponudek: 25.235*— Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski sodišča v 
Ptuju. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dne 9. maja 1930. 

E 219/30. 1261 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 5. j u n i j a 1930., dopoldne ob 

XII . uri, bo pri podpisanem sodišču v 

sobi št. 5 dražba nepremičnin (poslopja in 
zemljišča), zemljiška knjiga k. o. Letuš8 

vi. št. 90. 
Cenilna vrednost: 199.178 Din; najmanj

ši ponudek: 132.786 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri draž« 
benem naroku pred začetkom dražbe, sicer, 
bi se ne mogle več uveljavljati glede, 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je, 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni oklic, 
ki je nabit na uradni deski sodišča s 
Vranskem. 

Okrajno sodišče v Vranskem, 
dne 29. aprila 1930. 

1288 E 128/30—8. 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. j u n i j a 1930. , dopoldne ob" 

9. uri, bo pri podpisanem sodišču v sobil 
št. 4 dražba polovice nepremičnina: zem«' 
ljiska knjiga Iljaševci, vi. št. 96, 183, 221J 
in 275. 

Cenilna vrednost: 25.175 Din 50 p; naj< 
manjši ponudek: 16.783 Din 85 p. I 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri draž-' 
benem naroku pred začetkom dražbe, sicefl 
bi se ne mogle več uveljavljati glede пвч 
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri 

Glede podrobnosti se opozarja na draži 
béni oklic, ki je nabit na uradni deski 
sodišča v Ljutomeru. ^ — 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, -
dne 14. maja 1930, ^ 

E 166/30—7; 130$ 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 7. j u n i j a 19 30. ob УЛ1. u 

bo pri podpisanem sodišču v sobi štev. 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Za4 
bukovje, vi. št. 249. * 

Ceniina vrednost: 2621-80 Din; najmantì 
ši ponudek: 1748-— Din. 

Pravice, M bi ne pripuščale dražbe, j0> 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe^ 
nem naroku pred začetkom dražbe, sicerj 
bi se ne mogle veö uveljavljati glede ne4 
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž« 
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
sodišča. -• 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 20. maja 1930, ", ~ 

E 106/30. 
Dražbeni oklic. 

132d 

Dne 3. j u l i j a 1930., ob desetih bo pril 
podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba ne^ 
premičnin: zemljiška knjiga Sp. Koseze^ 
vi. št. 86 (do polovice zidane hiše z gospo-* 
darskim poslopjem in zemljišči). Cenilna; 
vrednost: 4511*30 Din; cenilna vrednost 
pritiklin 80 Din; najmanjši ponudek 370Q 
dinarjev. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe^ 
je priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe
nem naroku pred začetkom dražbe, siceU 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž« 
beni oklic, ki je nabit na uradni deski legaj 
sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, 
odd. II., dne 14. maja 1930, 

1281" E 4398/29—16. 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. j u l i j a 1930., dopoldne ob 

10. uri, bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 27 dražba nepremičnin: zemljiška knji
ga Sv. Lovrenc, vi. št. 9, 243 in zemljiška 
knjiga Reoenjak, vi. št. 10. 

Cenilna vrednost: 918.467-44 Din; vred
nost pritikline: 30.295 Din; najmanjši po
nudek: 486.052-54 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem патоки pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 12. maja 1930. 
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E 11/30 1321 

Dražbeni oklic. 
Dne 26. j u 1 i j a 1930., ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v 3obi št. 5 dražba po
lovice nepremičnin: zemljiška knjiga Zlato-
polje vi. št. 105 (zidana hiša z gospodarski
mi pos-lopji in zemljišči). Cenilna vrednoeat 
5292-57 Din; najmanjši ponudek' 4000 Din. 

Pra-ice, ki ne bi pripuščale drr-.be, je 
priglasiti sodišču napozneje pri dražbenem 
naroku pred začetkom dražbe, sicer bi se 
ne mogle več uveljavljati glede nepremič
nin v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri 
veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na dražbe
ni oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, 
odd. II., dne 12. maja 1930. 

1276 E 78/30—15. 

Dražbeni oklic. 
Dne 1. a v g u s t a 1930., dopoldne ob 

desetih, bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 10. dražba nepremičnin: zemljiška knji
ga d. o. Brezovica, vi. št. 21 in 371. 

Cenilna vrednost: 67.018 Din 40 p ; vred
nost pritikline: 6662 Din; najmanjši ponu
dek: 44.678 Din 94 p. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri 
. Glede podrobnosti se opozarja na draž

beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
eodišča. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, 
dne 9. maja 1930. 

Ugotovitveni narok pri imenovanem so
dišču, dne 21. julija 1930. ob devetih, soba 
št. 84. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 19. maja 1930. 

S 2/30-148. 

Oklic 
1315 

Konkurzna zadeva o imovini prezadol-
ženca Omahna Mihaela, trgovca v Višnji 
gori. 

Naknadni ugotovitveni narok in narok za 
sklepanje o poravnavi se določa na dan 
6. j u n i j a 1 9 3 0 . ob devetih pri podpisa
nem sodišču, soba št. 3. 

Poravnalni predlog se glasi: 
1. upniki I. in II. razreda se plačajo po

polnoma, 
2. upniki III. razreda prejmejo 12% v 

3 mesecih "po odpravi konkurza. 
Okrajno sodišče v Višnji gori, odd. L, 

dne 20. maja 1930. 

S 7/29—143 

Oklic 
1325 

Б 222/30—5. 1299 

Dražbeni oklic 
Dne 8. a v g u s t a 1 9 3 0 . ob K i l . uri 

bo pri podpisanem sodišču v sobi štev. 5 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Dol
sko, vi. št. 3. 

Cenilna vrednost: 145.308-68 Din; vred
nost pritikline: 1200 Din; najmanjši ponu
dek:96.873-— Din. 

nem naroka pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ine mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
sodišča. 

ч Okrajno sodišče v Sevnici, «l 
dne 19. maja 1930. * 

E 106/30-7. 1310 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 4 a v g u s t a 1 9 3 0 . ob osmih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga Sv. Gregor, 
vi. Št. 100 in 1Ó1. 

Cenilna vrednost: 61.Ì48 Din; vrednost 
pritikline 4070 Din; najmanjši ponudek: 
40.766 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
y dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vel. Lašče,, 
dne 19. maja 1930, 

Sa 2/30—26. 1331 

Sklep. 
Dolinica: Zapuščina po pok. dr. Juritschu 

Fricu, advokatu v Mariboru. 
Ker je dolžnica umaknila poravnalni 

predlog, se s tus. sklepom od 5. maja 1930., 
opr. št. Sa 2/30—2, uvedeno poravnalno po
stopanje v smislu § 56., točka 4, zakona o 
prisilni poravnavi izven, konkurza, ustavi. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 19. maja 1930. 

fit. '•'.• 

I' 

S 10/30—2. 1330 

Razglasitev konkurza. 
Razglasitev konkurza o imovini zapušči

ne po pok. dr. Juritschu Fricu, advokatu 
v Mariboru. 

Konkurzni sodnik dr. Kovča Franc, sod
nik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Upravnik mase dr. Štor Stanko, advokat 
v Mariboru. Prvi zbor upnikov pri imeno
vanem sodišču, soba št. 84, dne 2. junija 
1930. 

Konkurz prezadolžene zapuščine Vink-
šlja Franca, trgovca v Gradacu št. 47. 

Na predlog konkurznega upravnika skli
cuje konkurzni komisar na dan 

11. j u n i j a 1930 
ob desetih zborovanje upnikov na okrajno 
sodišče v Metliki, soba št. 20. 

Razpravljalo in sklepalo se bo o pred
logu konkurznega upravnika: 

a) ali in kako naj se vnovčijo v konkurz 
spadajoče nepremičnine (z dražbo ali pod 
roko in za kako ceno), 

b) aili naj se za primer vnovčenja pre
vzame konkurzni sklad (odnosno konkurzni 
upniki) obveznost, da krije one vknjižene 
upnike, ki bi sicer iz izkupička ne prišli 
do kritja. 

Okrajno sodišče v Metliki, 
odd. L, dne 6. maja 1930. ' 

S 2/30—24. 1313 

Določitev naroka, 
za ugotovitev naknadno priglašenih terja
tev. Prezadolženec: »Skupni dom< r. z. z 
o. z. v Mežici. Za ugotavljanje naknadno 

sodišču vsobi štev. it. 
Okrajno sodišče na Prevaljah, odd. L, 

dne 19. maja 1930, 

E 828/29—45. . . 1903 

Sklep. 
Izvršba po prisilni dražbi nepremičnin 

vi. štev. 7, k. o. Pernica, ki jo je dovolilo 
podpisano sodišče s sklepom z dne 11. no
vembra 1929., je s privolitvijo zahtevajoče 
stranke po § 39, štev. 6 i. r., ustavljena. — 

Okrajno sodišče v Marenbergu, odd. II., 
dne 16. maja 1930. 

C 50/30—1. • 1298 

Oklic, 
Tožeča stranka Senica Leopold, trgovec 

v Sevnici, je vložila proti toženi stranki 
Kosančič Neži in Antonu, posestniku, Cerov 
breg štev. 17, Log, pošta Boštanj, radi 
1183 Din 50 p s prip. k. opr. št. C 50/30—1 
tožbo. 

Ker je bivališče tožene stranke neznano, 
se ji postavlja Schroll Franc, sod. oiicial v 
Sevnici, za skrbnika, ki jo bo zastopal ria 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne na
stopi sama ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Sevnici, odd. I., 
dne 16. maja 1930. 

E 292/30. 1301 

Dražbeni oklic 
D n e 3 1 . m a j a 1 9 3 0 . ob pol dese

tih se bo vršila pri okrajnem sodišču na 
Vranskem javna dražba v konkurzno maso 
spadajoče nerazdelne polovice zemljišča 
vi. št. 283 k. o. Sp. Gorče, obstoječega iz 
gospodarskega poslopja s stanovanjsko so
bo in pašnika. Cenilna vrednost 7.707 Din; 
najmanjši ponudek 3.865 Din. 

S pritrdilom sodišča se bo hratu vršila 
tudi prostovoljna dražba druge nerazdelne 
polovice vi. št. 283 k. o. Sp. Gorče; cenilna 
vrednost enaka; najmanjši ponudek enak. 

Zemljišče je v Sp. Gorčah pri Braslov-
čah. — Vadij 10%. — Izdražitelj mora po
ložiti najvišji ponudek takoj z domikom v 
gotovini ali v hranilni knjižici. — Podrob
nejša pojasnila daje sodišče ali podpisani. 

Dr. Trco Dragotin, Ljubljana, 
konkurzni upravnik. 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

Sedež firme: Maribor, Rotovški trg š t 6. 
Vpisala se je v register dne 8. maja 

1930.: 
Besedilo firme: Močivnik & Ogriseg. 
Obratni predmet: Trgovina z manufak

turo na debelo. 
Družbena oblika: Javna trgovska druž

ba od 6. maja 1930. 
Družabniki: Močivnik Franc in Ogriseg 

Valdemar, oba trgovca v Mariboru, Ro
tovški trg š t 6. 

Za namestovanje sta upravičena oba 
družabnika kolektivno. 

Podpis firme se vrši s tem, da prista
vita oba družabnika kolektivno pisanemu, 
tiskanemu ali s štampiljo odtisnjenemu 
besedilu tvrdke svoja lastnoročna podpisa. 
Okrožno kot trgovsko sodišče v Mariboru, 

odd. III., dne 8. maja 1930. 
(Firm. 488/30 — Rg AIII . 146/1.) 

Sedež družbe: Rogatec. 
Vpisala se je v register dne 14. maja 

1930.: 
Besedilo tvrdke — slovensko: Združena 

rogaška brusna industrija, Hermetter, Jc-
lovšek, Sporn & Plevčak, družba z o. z.; 
nemško: Vereinigte Rohitschcr Schleif
steinwerke, Hermetter, Jelovšek, Sporn & 
Plevčak, Gesellschaft m. b. H. 

Predmet podjetja: Razpečavanje brusnih 
izdelkov in vseh drugih v stroko brusne 
industrije spadajočih predmetov. 

Družbena pogodba z dne 2. maja 1930., 
opr. št. 908. 

Višina osnovne glavnice: 20.000 Din. 
Vplačila na osnovno glavnico: 20.000 di

narjev. 
Poslovodje: Herman Hermetter, posest

nik, Viktor Zigrosser, major v pok., Josip 
Sporn star., posestnik, vsi trije v Rogatcu 
in Emanuel Baumann, posestnik v Terlič-
nem, stanujoč v Dobovcu š t 8. 

Družbo zastopata kolektivno po dva po
slovodji ali en poslovodja in en prokurist, 
kadar je samo en poslovodja, pa on sam. 

Popis tvrdke: Pod besedilo tvrdke, ki 
je od kogarkoli napisano, tiskano ali s 
štampiljo odtisnjeno,. pristavita svoj pod-

poslovodja in èri prókiirisfì kadar pa je 
samo en poslovodja, on sam. 

Prokurist pristavi vselej p. p. 
Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju, 

dne 14. maja 1930. 
(Firm. 121/30 — Rg CII . 46/1.) 

* 
Sedež firme: Ljubljana, Ilirska ulica. 
Vpisala se je v trg. register dne 20. 

maja 1930. 
Besedilo firme: »Staklo« B. Tober. 
Obratni predmet: trgovina s steklom. 
Imetnik: Tober Bohumil, trgovec v Ljub

ljani, Miklošičeva cesta 6. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 19. maja 1930. 
(Firm. 954/30 — Rg A VIL 18/1.) 

V p i s a l e s p s e i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

Sedež: Pragersko. 
V trgovskem registru se je vpisala dne 

8. maja 1930 pri firmi: besedilo: Podlož-
Hrastovec, premogovna družba z o. z., 
Pragersko naslednja izprememba: 

Družbena pogodba se je izpremenila v 
točkah »tretjič«, »šestič«, »devetič« in »de
setič« z notarskim zapisom z dne 5. janu
arja 1930., posi. št. 2736, in dodatkom z 
dne 15. aprila 1930., posi. št. 2967. 

Osnovna glavnica znaša 525.000 Din ter 
je v celoti vložena, odnosno vplačana, in 
sicer v gotovini 425.000 Din v stvarni vlo
gi (apporti) 100.000 Din. 

Stvarna vloga obstoji iz nepremičnin 
družabnika inž. Majš Theodor (Teodor) 
Bogdanoviča, prevzetih od dosedanjega 
družabnika Witham Ralph Elworthy-a, ki 
so dane družbi na razpolago v smislu 
družbene pogodbe z dne 1. aprila 1922. 

Obratni predmet se je razširil na točko 
»č«, ki se glasi: >Ustanavljanje in obrato
vanje parnih žag ter drugih industrijskih 
podjetij, trgovina z lesom, premogom in 
drugim kurivom.« 

Izbrišeta se poslovodji William Ralph 
Elworthy in Pearce Herbert Stanley, vpiše 
pa se nova poslovodkinja Majš Katarina, 
inženirjeva soproga na Pragerskem. 

Okrožno kot trgovsko sodišče v Mariboru, 
odd. L, dne 8. maja 1930. 

(Firm. 259/30 — Rg C1.51/15.) 

Sedež: Tezno pri Mariboru. 
V trgovskem registru se je vpisala dne 

8. maja 1930. pri firmi: besedilo: Jugo-
slovenska »Metro«, topilna družba z o. z. 
naslednja izprememba: 

Družbena pogodba se je izpremenila z 
notarskim aktom z dne 2. maja 1930., opr. 
štev. 3830, in sicer v členih »sedmič«, 
>osmič< in »sedemnajstič«. 

Za namestovanje upravičen: Družbo za
stopa na zunaj, napram tretjim osebam ter 
napram oblastvom in sodiščem, po en po
slovodja samostojno. Za primer, da bi 
družba imenovala enega ali več prokuri-
stov, zastopa vsak prokurist družbo samo 
kolektivno z enim poslovodjem, ali dva 
prokurista tudi kolektivno. 

Podpis firme: Tvrdka družbe, ki je lahko, 
od kogarkoli pisana, tiskana ali s štam-' 
piljo odtisnjena, se podpisuje s tem, da 
pristavi pod besedilo tvrdke svoj lastno
ročni podpis en poslovodja, ali en poslo
vodja in en prokurist kolektivno, ali dva 
prokurista kolektivno. Prokuristi podpi
sujejo vedno s pristavkom, ki označuje 
prokuro. 

Izbriše se poslovodja Velebir Radovan 
in prokurist Košir Franc, vpiše pa se novi 
poslovodja Jeršan Slavko, komercialni rav
natelj v Mariboru, Mariborski dvor. 

Okrožno kot trgovsko sodišče v Mariboru, 
dne 8. maja 1930. 

(Firm. 479/30 — Rg CII. 55/3.) 

* 
Sedež: Celje. 
V trgovskem registru se je vpisala pri 

firmi: besedilo: Prva hrvatska štedionica 
u Zagrebu, podružnica v Celju naslednja 
izprememba: 

Izbrišeta se kot upravitelja: Fischer 
Ivan in Allnoch Kurt. 

Vpiše se pri že vpisanem drugem rav
natelju podružnice Selišku Leopoldu, da 
je odslej prvi upravitelj in da je kot tak 
pooblaščen sopodpisovati firmo navedene 
podružnice v Celju po instrukcijah, ki ve
ljajo zanjo. 

Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju, 
odd. L, dne 7. maja 1930. 

(Firm. 113/30 — Rg B 1.37/29.) 

V "trg. registra ee je vpisala dne 12- V. 
1930 pri firmi: - ' 

Besedilo: Drogerija Sanitas, družba z 
o. z. 

Sedež: Ljubljana, 
naslednja izprememba: 

Po sklepu občnega zbora družabnikov z 
dne 10. decembra 1929 se je znižala osnov
na glavnica od Din 45.000 na Din 20.000, 
ki so v gotovini popolnoma vplačani. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

od. III., dne 12. maja 1930. 
(Firm. 790/30 Rg C III 1/7.) 

* 
Sedež: Ljubljana. 
V trg. registru se je vpisala dne 12. ma

ja 1930. pri firmi: besedilo: G. Giulini, 
Gesellschaft m. b. H., naslednja izprememba 

Z notarskim zapisom z dne 27. mar
ca 1930., opr. štev. 8631, se je z veljavo 
sklepa, sprejetega na občnem zboru, izpre
menila družbena pogodba z dne 15. mar
ca 1915 posi. štev. 1871, v §§ 1., 4. in 22., 
točka 2. 

Besedilo firme odslej tudi v slovenskem 
jeziku: G. Giulini, družba z o. z. 

Osnovna glavnica se je zvišala za Din 
7,925.000-— na Din 8,000.000-— ter je v 
gotovini popo.'noma vplačana. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

od. III., dne 12. maja 1930. 
(Firm. 779/30 — Rg C I 33/125.) 

Sedež: Ljubljana. 
V trgovskem registru se je vpisala dne 

12. maja 1930. pri firmi: besedilo firme: 
Srečko Potnik in drug, naslednja izpre
memba: 

Javni družabnik Potnik Srečko se izbri
še, ker je umrl, in je odslej edina lastnica 
tvrdke trgovca poedinca Potnik Terezija. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 12. maja 1930. 

(Firm. 876/30 — Rg A V 226/3.) 

Sedež: Ljubljana. 
T trg. registra se je vpisala dne 12. ma

ja 1930. pri firmi: besedilo firme: Stavbna 
družba d. d., naslednja izprememba: 

Vpiše se član upravnega sveta Božičković 
Aleksander, direktor Jugoslavenske udru
žene banke d. d. v Beogradu. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 12. maja 1930. 

(Firm. 799/30 — Rg B I 57/33.) 



tfpfr «.;•*: 

Eoe: 4. 

Sedež: Ljubljana. 
, V trg. registru se je vpisala dne 12. ma
ja 1930. pri firmi: besedilo tvrdke: I. Pre
mele, naslednja izprememba: 

Izbriše se prokurist Ravnikar Anton. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 19. maja 1930. 
Firm. 939/30 — Rg A II 218/7.) 

* 
Sedež: Kranj. 

V trgovskem, registru se je vpisala dne 
20. maja 1930. pri firmi: besedilo: Jugo-
bruna, kranjske tekstilne tovarne, družba 
z o. z., Kranj, naslednja izprememba: 

Izbriše se poslovodja Sire Franjo. 
Vpiše se poslovodja Bruna František, 

Fabrikant v PlaVy, C. S. R. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III.,- dne 19. maja 1930. 
(Firm. 897/30 — Rg CIII . 222/5.) 

* 
Sedež: Škofja Loka. 
V trgovskem registru se je vpisala dne 

20. maja 1930. pri firmi: besedilo: Tovar
na klobukov >Sešir«, d. d. v Škofji Loki, 
naslednja izprememba: 

Izbriše se prokurist Peklič Josip. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 19. maja 1930. 
(Firm. 899/30 — Rg B II. 1/10.) 

* 
Sedež: Ljubljana. 
V trgovskem registru se je vpisala dne 

20. maja 1930. pri firmi: besedilo: Kranj
ska industrijska družba naslednja izpre
memba: 

Vpiše se član načelništva Panic K. Ilija, 
trgovec v Beogradu, Kneginje Ljubice uli
ca br. 9. 

Izbriše se član načelništva Krofta Hanuš. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 19. maja 1930. 
(Firm. 937/30 - Rg B1.12/62.) 

• 

Sedež: Ljubljana, Spodnja Šiška š t 256. 
V trgovskem registru se je vpisala dne 

20. maja 1930. pri firmi: besedilo: Peter 
Stepie naslednja izprememba: 

Radi novega označenja ulic v Spodnji 
Šiški se je sedež Spodnja Šiška št. 256 iz-
premenil v Ljubljana VIL,- Tržna ulica 6. 

*л^^ ^pis^Wgprokürist Stepić Mirka'v'Litiïte-
ljani VIL, Tržna ulica š i 6. 

Deželno kot trgovsko sođišcV v Ljubljani, 
odd. III., dne 19. maja 1930. 
(Firm. 938/30 - Rg A V: 74/2.) 

* 
Sedež: Ljubljana. 
V trgovskem registru se je vpisala dne 

20. maja 1930. pri firmi: besedilo: Drago 
Schwab naslednja izprememba: 

Radi smrti javnega družbenika Schwaba 
Dragota je glasom sklepa okrajnega so
dišča v Ljubljani z dne 5. aprila 1930., 
opr. št. A I. 900/29—16, zapustnikova vdo
va Schwab, roj. Razinger Jelka, Ljubljana, 
Gledališka ulica 12/ÏL, upravičena tvrdko 
samostojno zastopati in podpisovati, in si-
eer poslednje na ta način, da bo lastno
ročno napisala besedilo tvrdke. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 19. marca 1930. 
(Firm. 781/30 — Rg AII . 260/6.) 

* 

Sedež: Ljubljana. 
V trg. registru se je vpisala dne 20. ma

ja 1930. pri firmi besedilo: Jugoslovanske 
Stever — tovarne v Ljubljani, družba z o. z. 
naslednja izprememba: 

Besedilo firme odslej: Jugoslovanske 
ßteyer - tovarne, družba z o. z., srbskohr-
vatsko: Jugoslavenske Steyr - tvornice, dru
štvo s o. j . Izbriše se poslovodja ing. Sääf 
Hans. Vpiše se poslovodja ing. Götzl Paul, 
,Wien XIX WoUefgasse 2. 

V Zagrebu se jeosnovala podružnica pod 
tvrdko: Jugoslavenske Steyr - tvornice, 
društvo s o. j . podružnica Zagreb, 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 19. maja 1930. 
(Firm. 960/30 — Rg C III 256/4.) 

* 
Sedež: Ljubljana. 
V trg. registru se je vpisala dne 20. ma

ja 1930. pri firmi besedilo: Tovarna ko
vinskih izdelkov M.-Lajovic, družba z o. z. 
naslednja izprememba: 

Vpiše se poslovodja Ptaček Jaroslav, 
prokurist tvrdke Kolinska tovarna na Tuby, 
epolečnost s ručenim obmezenym v Koline 
v Kolinu 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 19. maja 1930. 

(Firm. 919/30 — Rg C III 209/3.) 

Stran 3. 

I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a f i r m a : 
Sedež firme: Mokronog. 
Besedilo firme: Бг. Penca. 
Lastnik: Franc Penca. 
Obratni predmet: strojarstvo in trgovina 

z usnjem. 
Izbrisala se je radi opustitve. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
dne 14. maja 1930. 

(Firm. 95/30 — Pos. 1.149/4.) 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l e s o s e n a s t o p n e 

z a d r u g e : 
Sedež zadruge: Maribor. 
Vpisala se je v zadružni register dne 

8. maja 1930.: 
Besedilo .firme: >Delavski dom«, regi-

strovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obrat in predmet: Namen zadruge je: 
1. Z združenimi močmi članov nabav

ljati in prodajati živila, obleko, domače 
potrebščine, kakor blago vseh vrst, in si
cer z nakupovanjem, s pridelovanjem si-
rovin, z izdelavo in predelavo; 

2. izvrševanje brezalkoholne gostilniške 
in kuharske obrti po pridobitvi za to po
trebnih koncesij; 

3. nakup zemljišč in poslopij, zidanje 
društvenih stanovanjskih hiš ter obrato
valnih prostorov in oddaja teh svojim čla
nom v najem; 

4. navajanje k varčevanju, sprejemanje 
hranilnih vlog in njih obrestovanje; 

5. zbirati del poslovnih prihrankov v 
podporne sklade za pomoč članom in njih 
rodbinam v primeru dolgotrajne bolezni, 
brezposelnosti ali smrti. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 30. 
aprila 1930. 

Opravilni delež znaša 125 Din in se 
mora plačati v celoti takoj ob pristopu ali 
pa v obrokih, ki jih določi načelništvo. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravil
nim deležem in pa še z njegovim dva
kratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z naznanili, raz-
obešenimi v zadružni pisarni ali pa z ob
javo v glasilu, ki ga določi načelništvo. 

Načelništvo obstoji iz 5 zadružnikov; 
člani načelništva so: 

1. Jelene Adolf, novinar v Mariboru, 
Ruška ,)№sjta 6;<pred$ednik^j'- # v ^ .-••'•• 

2: Eržen Viktor; novinar ~v Mariboru, 
Wildenrainerjevä ul. 8 (podpredsednik), 

3. Pelikan Hubert, knjigovodja v Mari
boru, Koroška cesta št. 6, 

4. Ceh Alojz, tajnik v Mariboru, Ruška 
cesta št. 7, , , 

5. Ribič Martin, strojevodja v Mariboru, 
Ruška cesta št. 7. 

Pravico zastopati zadrugo ima načel
ništvo. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisu
jeta skupno po dva člana načelništva, in 
sicer predsednik in en član načelništva. 
V odsotnosti predsednika podpisuje pod
predsednik in en član načelništva. 

Okrožno sodišče. v Mariboru, 
odd. IV., dne 1. maja 1930. 

(Firm. 463/30 — Zadr. IV. 81/1.) 
* 

Sedež zadruge: Medvode. 
Vpisala se je v zadružni register dne 

13. maja 1930.: 
Besedilo firme: Kmetska gospodarska 

zadruga v Medvodah, registrovana zadru
ga z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga ima namen, 
pospeševati gospodarsko in naravno po-
vzdigo svojih članov s tem, da: 

1. prodaja za svoje člane vse njih kme
tijske pridelke in izdelke na debelo in na 
drobno, odnosno da posreduje te kupčij-
ske posle za svoje člane; 

2. preskrbuje svojim članom poljedel
ske stroje in orodje, semena, umetna gno
jila, močna krmila za živino ter druge po
trebščine, odnosno posreduje te pòsle za 
svoje člane; 

3. predeluje pridelke svojih članov; 
4. skrbi za strokovni pouk in poglobi

tev zadružne misli med svojimi člani; 
5. si oskrbi v dosego teh namenov po

trebne stavbne in tehnične naprave ter 
pridobi za to potrebne koncesije. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 19. 
marca 1930. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravil
nim deležem in še z njegovim trikratnim 
zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po okrožnici, ki 
jo mora podpisati vsak član, ali s pisme
nimi vabili. 

Načelništvo obstoji iz načelnika, podna-
čelnika in 3—7 odbornikov. 

Člani načelništva so: 
Jamnik Franc, pos., Bodreča 25, načel

nik; Janhar Valentin, pos., Žeje 7, pod-

načelnik; Knific Janez, pos., Svetje 6; 
Draksler Anton, pos., Mavčiče 7 in Tehov-
nik Janez, pos., Zg. Senica 20. 

Pravico zastopati zadrugo ima: Zadru
go zastopa in njeno tvrdko podpisuje na
čelništvo s tem, da se podpišeta po dva 
člana načelništva pod zadružno tvrdko. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 12. maja 1930. 
(Firm. 878/30—Zadr. IX. 157/1.) 

Sedež zadruge: Rakek. 
Vpisala se je v zadružni register dne 

13. maja 1930.: 
Besedilo firme: Zadruga nakladalcev in 

razkladalcev na Rakeku, registrovana za
druga z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Namen zadruge je, 
pospeševati gospodarsko in naravno po-
vzdigo svojih članov s tem, da: 

1. sprejema in izvršuje po svojih članih 
z združenimi močmi vsa v področje na
kladalcev in razkladalcev lesa spodajoča 
opravila ter po določbah v ta namen od 
občnega zbora posebej sprejetega pravil
nika obračunava š člani; 

2. sprejema in obrestuje hranilne vloge 
in vloge v tekočem računu; 

3. skrbi za strokovni pouk in širjenje 
izobrazbe ter zadružne misli med člani. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 30. 
aprila 1930. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravil
nim deležem in pa z enkratnim zneskom 
podpisanega deleža. 

Oznanila se izvršujejo po enkratni ob
javi v zadružni pisarni, kjer se oznanilo 
nabije, in po enkratni oglasitvi v glasilu 
zadružne zveze, pri kateri je zadruga včla
njena, in eventualno v listu, ki ga določi 
načelništvo. 

Načelništvo obstoji iz treh zadružnikov. 
Člani načelništva so: . 
Vrabec Alojzij, delavec, Rakek št. 150; 

Juvančič Franc, delavec, Rakek št. 151 in 
Kraje Anton, delavec, Rakek št. 79. 

Pravico zastopati zadrugo ima: Zadrugo 
zastopata in njeno tvrdko podpisujeta dva 
člana načelništva ali en član načelništva 
in en pooblaščenec. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

. .odd..IIL,,dne12. maja 1930. 
(Firm. 822/30— Zadr. IX. Ì51/1.) 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev. 
Štev. E. r. 752/30. 

Razglas. 
Agrarni primer: H u d i v r h II. gozd. 

Po § 106. zakona z dne 26. oktobra 1887., 
dež. zak. št. 2 iz leta 1888:, se s tem razgla
ša zaključek postopanja, nanašajočega se 
na nadrobno delitev skupnega sveta, ki 
je vpisan pod vi. št. 33 kat. obč. Metule 18, 
in vi. št. 8 kat. obč. Hudi vrh, sodni okraj 
Lož, ker je ta agrarna operacija popolnoma 
izvršena. 

Z dnevom, ko se objavi ta razglas, neha 
glede te agrarne operacije pristojnost agrar, 
nih oblasti, tako da ta ostanejo odslej pri
stojna samo še za razsojanje § 100. zakona 
z dne 26. oktobra 1887. dež. zak. št. 2 iz leta 
1888. zadevajočih zahtev. 

L u b l j a n a , dne 20. maja 1930. 
Komisija za agrarne operacije 

^ » v Ljubljani. 
Za predsednika: Detela 1. r. 

Br. 469/3. 
Dražbeni oklic. 

1302 

Štev. E. r. 955/30. 

Razglas. 
Agrarni primer: S m a r a t a—pašnik— 

senožet. 
Po § 106. zakona z dne 26. oktobra 1887., 

dež. zak. št. 2 iz leta 1888., se s tem razgla
ša zaključek postopanja, nanašajočega se na 
nadrobno delitev skupnega sveta, ki je 
•vpisan pod vlogo št. 132 in 220 kat. obč. 
Kozarše, sodni okraj Lož, ker je ta agrarna 
operacija popolnoma izvršena. 

Z dnevom, ko se objavi ta razglas, neha 
glede te agrarne operacije pristojnost agrar, 
nih oblasti, tako da ta ostanejo odslej pri
stojna samo še razsojanje § 100. zakona z 
dne 26. oktobra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta 
1888., zadevajočih zahtev. 

L j u b l j a n a , dne 20. maja 1930. 
Komisija za agrarne operacije 

v Ljubljani. 
Za predsednika: Detela 1. r. 

Ker poteče zakupna doba za občinski lov 
v občini Sv. Lovrenc pod Prožinom z dnem 
31. maja 1930., se razpisuje v smislu £ 13. 
zakona z dne 21. septembra 1906. dež. zak. 
in ukaza štev. 5 iz leta 1907., radi oddaje 
lova v zakup za bodočo zakupno dobo, t. j . 
od dne 1. junija 1930. do dne 31. marca 1936, 
javna dražba na dan 2 8. m a j a 1 9 3 0 . ob 
10. uri, in sicer pri sreskem načelstvu v 
Celju. 

Predmetno lovišče obsega 1159 ha in 
27 a; izklicna cena znaša Din 1800.—, vadij 
Din 1800. Na dražbi dognana zakupnina se 
zviša ali zniža, ako se s končno odločitvijo 
o morebitnih prizivih ali v smislu nadalj-
nih določb citranega lovskega zakona ob
činsko lovišče poveča ali zmanjša, in sicer 
v razmerju obsega povečanja ali zmanj
šanja. 

Ostali dražbeni pogoji se morejo vpogle-
dati med uradnimi urami na sreskem na
čelstvu v Celju en teden pred dnem raz
pisane dražbe med običajnimi uradnimi 
urami ali na dan dražbe pol ure pred na
povedanim časom dražbe. 

Sresko načelstvo v Celju, 
dne 20. maja 1930. 

Br. 2601/4. 1317 

Razglas 
Ker zakupna doba za občinski lov v ob

čini Sv. Pavel pri Preboldu poteče z dnem 
31. maja 1930., se razpisuje v smislu § 13 
zakona z dne 21. septembra 1906., dež. zak., 
in ukaza. štev. 5 iz leta 1907., radi oddaje 
lova v zakup za bodočo zakupno dobo, t. j . 
od 1. junija 1930. do 31. marca 1936., javna 
dražba na dan 3 0. m a j a 1 9 3 0 . ob dese
tih, in sicer pri sreskem načelstvu v Celju. 

Predmetno lovišče obsega 2030 ha. Iz
klicna cena znaša 3300 Din, vadij 3300 Din. 
Na dražbi dognana zakupnina se zviša ali 
zniža, ako se po končani odločitvi o more
bitnih prizivih ali v smislu določb citira
nega lovskega zakona občinsko lovišče po
veča ali zmanjša, in sicer v razmerju raz
sežnosti povečanja ali zmanjšanja. 

Ostali dražbeni pogoji se morejo vpogle-
dati med uradnimi urami na sreskem na
čelstvu v Celju en teden pred dnem raz
pisane dražbe med običajnimi uradnimi 
urami ali na dan dražbe pol ure pred na
povedanim časom dražbe. 

Izvzeto je lastno lovišče Vincenca Hudo-
vernika v izmeri 118*84 ha, kar je pri iz
meri občinskega lova že upoštevano. 

Sresko načelstvo v Celju, 
dne 20. maja 1930. 

Br. 467/5. 1316 

Razglas. 
Ker zakupna doba za občinski lov v Voj

niku poteče z dnem 31. maja 1930., se vno
vič razpisuje v smislu § 13. zakona z dn6 
21. septembra 1906., dež. zak., in ukaza 
štev. 5 iz leta 1907., radi oddaje lova v 
zakup za bodočo zakupno dobo, t. j . od dne 
1. junija 1930. do dne 31. marca 1936., javna 
dražba na dan 3 1 . m a j a 19 3 0. ob 10. uri, 
in sicer pri sreskem načelstvu v Celju. 

Predmetno lovišče obsega 234 ha in 25 a, 
izklicna cena znaša 375 Din, vadij 375 Din. 
Na dražbi dognana zakupnina se zviša ali 
zniža, ako se po končni določitvi o more
bitnih prizivih ali v smislu določb citira
nega lovskega zakona občinsko lovišče po
veča ali zmanjša, in sicer v razmerju raz
sežnosti povečanja ali zmanjšanja. 

Ostali dražbeni pogoji se morejo vpogle-
dati med uradnimi urami na sreskem na
čelstvu v Celju en teden pred dnem raz
pisane dražbe med običajnimi uradnimi 
urami ali na dan dražbe pol ure pred na
povedanim časom dražbe. 

Sresko načelstvo'v Celju, 
dne 20. maja 1930. 

Št. 16356/30. 

Objava. 
Mnogokratnik davščine od prirastka na 

vrednosti nepremičnin v okolišu mestne 
občine ljubljanske 

z a m e s e c a p r i l 1930. 
Komisija za določitev mnogokratnikov 

davščine od prirastka na vrednosti je v 
smislu § 5 naredbe pokrajinskega namest
nika za Slovenijo z dne 21. oktobra 1922, 
Uradni list št. 365/113 določila mnogokrat
nik za m e s e c a p r i l n a 9*12 za vred
nosti in zneske, izražene v dinarski veljavi. 

Mestni magistrat ljubljanski. 
dne 15. maja 1930. 

— » 
Št. 4264/11. 1279 3 - 1 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje razpisuje 

na dan 2. j u n . 1 9 3 0. ob 11 uri nabavo? 



Stran ï . ; 

TentiloT in armatur , raznih vijakov in ma
tic, podloženih plošč, stežačer. 

Pogoji se dobe pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
d n e 15. maja 1930. 

* 
Štev. 4357/11. 1322 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje raz

pisuje za dan 6. j u n i j a 1930. ob 11. ur i 
nabavo 400 m s jamskega lesa. 

Pogoji se dobe pri podpisani. 
V e 1 e n j e , d n e 20. maja 1930. 

Direkcija državnega rudnika Velenje. 

Razne objave. 
1303 

Objava. 
Izgubila se je avtomobilna št. 2—97, iz

d a n a od uprave policije v Ljubljani dne 
10. marca 1930., t e r se proglaša za neve
ljavno, 

Lajovic & Wiesbauer, 
avtobusno podjetje y Ljubljani. 

Objava. 
1308 

Izgubil sem orožni list za posest in no
šenje lovske puške dvocevke, k i mi je bil 
izdan od sreskega načelstva v Brežicah 
pod štev. 200/29 na moje ime. 

Proglašam ga za neveljavnega. 
B r e z j e , dne 4. maja 1930. 

Kelhar L o r r o s. r. 

1312 

Objava. 
Ukraden mi je bil (z drugimi l istinami 

vred) orožni list (glaseč se na ime ing. Ho-
man Anton, Laško), izdan pod vložno šte
vilko 5.836 in številko orožnega registra 72, 
z dnevom izstavitve 15. novembra 1928., 
srezkega načelstva v Laškem. 

Proglašam ga za neveljavnega. 
L a š k o , dne 21. maja 1930. 

Ing. Homan Anton, 
:• • f rudnišk i obratovodja, Laško. 

! ' • 1324 

Objava. 
Izgubil sem odpustnico drž. osnovne šole 

v Št. Vidu pr i Brdu na ime: Rak Lovrenc 
od istotam, ter jo proglašam za neveljavno. 

Kak Lovrenc s. r, 
; r v' — — • 

1327 
Vabilo 

na redni letni občni zbor, 
Delniške trgovske in industrijske družbe 

H a r t n e r v Murski Soboti, 
k i ga bo imela 

d n e 1 6 . j u n i j a 1 9 3 0 . 
ob devetih v prostorih P r e k m u r s k e banke 
d. d. v Murski Soboti, z naslednjim dnev
nim redom: 

E o s 4. 

1. Ugotovitev sklepčnosti, imenovanje 
skrutinatorjev in zapisnikarja; 

2. poročilo upravnega sveta; 
3. predložitev računskih sklepov za leto 

1929; 
4. absolutorij upravnemu svetu in pre

glednikom računov; 
5. volitev preglednikov; 
6. slučajnosti. 
Po § 17. družbenih pravil daje posest 

desetih delnic pravico do enega glasu. Vsak 
delničar, ki hoče. glasovati na občnem zbo
ru, mora položiti potrebno število delnic z 
nezapadlimi kuponi vred polnih šest dni 
pred občnim zborom pri družbeni blagajni. 

Upravni svet. 

130S 

Vabilo na izredni občni zbor 
Trgovske - delniške družbe >Merkur< v 

Ljubljani n a dan 
12. j u n i j a o b 11. u r i d o p o l d n e 

v posvetovalnici Kranjske hranilnice v 
Ljubljani s sledečim dnevnim redom: 
1." Poročilo predsedstva. 2.) Volitev uprav
nega sveta. 3.) Volitev nadzorstva. 4.) Slu
čajnosti. 

Glasovalno pravico na občnem zboru 
imajo oni delničarji, k i najkesneje 8 dni 
pred občnim zborom založe delnice, k i 
tvorijo podlago za njihovo glasovalno pra
vico, pr i Kranjski hranilnici v Ljubljani. 

.Delničarjem, kater i na ta način dokažejo 
svojo glasovalno pravico, se izdajo legi
timacije, ki se glase n a njihovo ime, in v 
kater ih je navedeno število založenih del
nic in nanje odpadajoči glasovi. 

S tem se hkratu preklicuje pomotoma na 
26. t. m. sklicani izredni občni zbor. 

L j u b l j a n a , dne 12. maja 1930. 
Upravni svet. 

» 
1297 

Stavbna družba d. d., 
Ljubljana. 

Zaključni računi za leto 1929. 

B i l a n c a . 
Aktiva: Objekti in zemljišča 1,231.933-77, 

inventar 6,878.410-14, material 852.556-79, 
nedovršene stavbe 41,122.357-73, vrednost
ni papir j i 625.203—, gotovina 159.141-74, 
izguba (izguba iz leta 1928. 372.961-16, odb. 
dobiček iz leta 1929. 10.494-34) 362.466-82, 
skupaj 51,232.069-99. 

Pasiva: Delniška glavnica 1,500.000-—,, 
rezervni sklad 1,006.721-13, t rate 2,500.000, 
upniki (upniki 74,717.401-09, odb. dolžniki 
28,492.052-23) 46,225.348-86, skupaj 51 mili
jonov 232.069-99. 

R a č u n d o b i č k a i n i z g u b e . 
Dat i : Prenos izgube iz 1.1928. 372.961-16, 

režija 1,599.143-81, odpisi 79.641-47, skupaj 
2,051.746-44. 

Imeti : Dobiček na stavbah in na pro
metu z materialom 1,689.279-62, izguba (iz
guba iz leta 1928. 372.961-16, odb. dobiček 
iz leta 1929. 10.494-34) 362.466-82, skupaj 
2,051.746-44. 

V smislu zaključka 57. rednega občnega 
zbora z dne 19. maja 1930. se dividenda 
za leto 1929. n e bo izplačevala. 

Upravni odbor. 

Prejemki 

Vzajemna zavarovalnica v Ljubljani 
( D u n a j s k a c e s t a š t . 17) 

Račun izgube in dobička za leto 1929. 

1283 

Izdatki. 

Preiios zav. prihrankov in 
visečih škod iz leta 1928 

Zavarovalnine . . . . 
Obresti 
Pristojbine in drugo . . 
Delež pozavarovalnic na 

Škodah 
Prenos na leto 1930 (po

zav. deli) 

Oin 

16.639.365 
11,996.625 

964.971 
3,839.043 

2,611.152 

9,134.210 

46,185.269 

93 
24 
65 
57 

07 

60 

06 

Prenos iz leta 1928 (pozav. 
deli) 

Škode 
Odkupi 
Uprava in provizije . . 
Zavarov. prihrane, prenosi 

in viseče škode koncem 
leta 1929 

Pozavarovalnine . . . .' 
Prebitek 

Din 

7,227.261 
4,285.465 

558.375 
6,280.987 

20.311.450 
6,429.534 

92.193 

69 
79 
68 
09 

Aktiva, Bilanca za leto 1929. 

45,185.269 06 

Pasiva. 

Blagajna 
Denarni zavodi . . . . 
Vrednostni papirji , , , 
Posojila . . . . , , , 
Inventar 
Nepremičnine 
Zavarovalnice in pozava

rovalnice 
Podružnice in zavarovanci 
Zav. depot pri zavaroval

nicah 
Zav. prihrane in prenosi 

(pozav. deli) . . . . 
Prehodne postavke . . . 

Din 

69.736 
10,570.356 

22.730 
4,408.223 

32.282 
3,958.012 

42.092 
4,408.322 

1,665.223 

9,134.210 
986.779 

40 
99 
99 
01 

62 

14 
23 

52 

60 

U 35,197.969 | 50 

Ustanovni zaklad . . . 
Varnostni z a k l a d . . . . 
Eurznorazlikovni in ostali 

zakladi 
Zavarov. prihrane, preposi 

in viseče âkode koncem 
leta 1929 

Pozavarovalnice . . . . 
Podružnice 
Depoti pozavarovalnic . . 
Razni upniki . . . . » 
Prebitek 

Din 

125.000 
2,125.893 

146.031 

20,311.450 
1,831.019 
1,950.309 
8,238.583 
377.488 
92.193 

J 35,197.969 | 

P 
_ 
20 

13 

14 
63 
68 
33 
49 
90 

60 

Računski zaključek Združenih papirnic Vevče, Goričane 
in Medvode d. d. v Ljubljani za leto 1929. 

'Aktiva. Bilanca z dne 31. dcembra 1929. Pasiv* 

1. Blagajna 
2. Tovarne Vevče, Goričane in 

Medvode 
3. Gozdno posestvo Jatna . . 
4. Sirovine in polfabrikati , . 
3. Papir 
6. Dolžniki za blago . . , . 
7. Devize in razni dolžniki , . 
8. Vrednostni papirji i 

a) lastni , . 
b) last dr. Karel Trillerja 

pokojninskega sklada 

Din 

• 197.706-22 

26,477.614-42 
371.555-83 

11,606.047-46 
2,276.618-— 

22,131.789-54 
698.513-87 

316.733-33 

625.000'— 

1. Delniška glavnica < • • . 
2. Rezerve: 

I. redni rezervni sklad • . 
II. rezervni sklad za event, 

padanje cen zalog blaga . 
III. rez. sklad za dubijozne 

terjatve 
IV. azijska rezerva . . . . 
V. rezervni sklad za kurzne 

izgube pri eksportu . . . 
.VI. rezerv, sklad za pokri

vanje škod po č l 3 valo-
rizac. zakona 

3. Nedvignjene dividende . . 
4. Upniki 
5. Pokojnin, in podpor, skladi: 

I. Dr. Karel Triller pokojn. 
sklad za uradništvo in 

II. Delavski pokojninski in 
preskrbovalni sklad . . . 

III. Podporni sklad za urad
ništvo . . , . . , . . 

6. Dobiček: 
Prenos dobička iz 1. 1928 . 
čisti dobiček za L 1929 . . 

Izdatki. 
| 64,971.915-671 

Račun zgube in dobička dne 31. decembra 1929. 

Din 

25,000.000-— 

1,166.692-71 

917.348-49 

1,325.000--
6,417.005-81 

400.000-52 

1,792.171-70 
10.387-— 

23,019.588-89 

1,380.840*— 

750.672*— 

86,178--

14.133-57 
2,669.688-39 

408,858.880-64 

Prejemki. 

1. Upravni stroški , , , 
2. Davki . . . i i i 
3. Obresti , , . . , . 
4. Odpisi 
5. Cisti dobiček za L 1929 

vštevši prenos iz L 1928 

Din 
2,236.402-60 
1,591.821-23 

754.814-61 
3,986.727-86 

2,683.821-96 

1. Prenos iz leta 1928 . . » . 
2. Kosmati dohodki za L 1929 

Din 
14.133-57 

11,239.454-69 

| 11,253.588-26 11,253.588-26 

OBJAVA. 

P o sklepu občnega zbora z dne 14. maja 1930 se b© izplačevala izza 21. maja za 
poslovno leto 1929 prot i kuponu št. 10 družbenih delnic 8% dividenda, t. j . Din 
8.— na delnico p r i Ljubljanski kredi tn i banki v Ljubljani in p r i njeni podružnici 
v Zagrebu. 

V L j u b l j a n i , dne 14. maja 1930. U p r a v n i svet . 

Računski zaključek šentjanškega premogovnika And. Jakil 
d. d. v Krmelju. 

Aktiva, Razmera na 31. decembra 1929. Pasira. 

Gotovina 
v blagajni . . . 44.74361 
pri poštni hranilnici 36.661-72 

Premogovnik in rudniške na
prave . . , 4 . . . . . 

Material 
Vrednostni papirji , , , , . 
Menice » . . . , , , , . 
Dolžniki 
Premogokopna družba «Belo 

krajina> , . 
Inventar , . 
Ustanovni stroški , , , . 

Din 

81.405-33 

4,187.267-89 
456.496-49 
111.000*— 
680.700*— 

5,783.128*— 

440.778-— 
16.939'— 

170.000*— 

Delniška glavnica 
Redni rezervni fond 
Reeekompt . , , 
Upniki . , . , 

denarni zavodi . 
dobavitelji , 

128.1674-
506.836-36 

ostali ," , , . 7,541.904-59 
Dobiček 

prenos dobička iz 
leta 1928 . . . . 6.267-10 
dobiče?c iT, 1. 1929 134.523-11 

V dobro. 

11,600.553*— 

Zguba in dobiček n a 31. decembra 1929. 

Din 
3,000.000*— 

10.000-— 
600.000*— 

8,176.907-95 

11,927.698-16 

11,927.698-16 

V breme. 

Odpisi od: 
šahtnih naprav, zunanjih ob
rat, naprav, inventarja, usta
novnih stroškov 

Stroški produkcije: 
delav. mezde, plače tehnične
ga osobja, material, prodajni 
stroški, prodaja premoga, Čr
nomelj, dovlačnine, frankatu-
re, deputati, kalorič. centrala, 
odškodnine, vzdrževanje stro
jev 

Upravni stroški : 
režijski stroški, obresti in 
bančni stroški, komisije, tak
se iu pristojbine . . . . 

Stroški zavarovanja: 
bratovska skladnica in pokoj, 
zavod 

Pokrajinski pokojninski sklad 
Davki 
Dobiček 

prenos dobička iz 
leta 1928 . . . . 6.2674)0 
dobiček leta 1929 134.52311 

Din 

446.244-01 

9,464.644-71 

710.525-69 

415.830-96 
200.964-— 
227.820-83 

140.790-21 

Prenos dobička iz leta 1928 
Fakturirani premog , 

Din 
6.267-10 

11,600.553-21 

11,606.820-31 |J 11,606.820-31 

OBJAVA. 
Po sklepu občnega zbora družbe z\dne 10. maja 1930 se bo izplačevala za leto 

1929. n a delnico 4% dividenda, izplačljiva od d n e 1. junija 1930 dalje p r i druž
beni blagajni v Krmelju. 

V K r m e l j u , dne 31. decembra 1929. Upravni svet. 

Bilanca Banke Pehani&Eo., družbe z o. z. v Ljubljani, 
Aktiva. dne 31. т ч ч i.ibra 15)29. Pasiva. 

Blagajna 
Poštna hranilnica . 
Vrednostni papirji . 
Lombardni dolžniki 
Dolžniki v tek. rač. . 
Inventar 

Din 

17.630 
41.454 
81.160 

837.292 
2,252.727 

40.696 

3,270.961 

50 
14 

74 
30 
40 

08 

Družbena glavnica 
Upniki . . . . 
Dobiček . . . . 

Din 

100.000 
3,166.488 

4.473 

| 3,270.961 

07 
01 

08 

Izdaja kraljevska banska uprava dravske banovine; njen predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 
Tiska In zalaga: Tiskarna >Merkurc v Ljubljani; njen predstavnik: Otmar Michâlek v Ljubljani. 



latama plačana v gotovini. 

SLUŽBENI Ш KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga k 5. kosu letnika I. z dne 31. maja 1930. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave. 

I. No. 148/11. 

Razglas. 
Y zvezi s tuuradnim razglasom z dne 

9. maja 1930., I. No. 148/8, o ustanovitvi 
»Službenega lista« kraljevske banske upra
ve dravske banovine se razglaša, da se 
bodo uradni razglasi in druge objave, v 
kolikor "še"''""žmislu zgoraj označenega raz
glasa tek. št. 1—7, n | objavljajo v s l u ž 
benem listu«, priobčevale v službenem 
delu dnevnika »Jugoslovan«. 

Ta odredba stopi v veljavo z dnem 1. 
junijem 1930. 

L j u b l j a n a , dne 30. maja 1930. 

Kraljevska banska uprava dravske 
banovine. 
Ban: Sernee Dušan s. r. 

r 

II. No. 11983/2 

Razpust društva. 
Olepševalno društvo v Prevorju je raz-

puščeno, ker že več let ne deluje, nima ne 
Članov niti imovine in torej tudi ne po
gojev za pravni obstoj. 

Kraljevska banska uprava dravske banovine 
v Ljubljani, 

dne 20. maja 1930. 

Po odredbi bana 
načelnik upravnega oddelka: 

dr. Stare s. r. 

V. NO. 2774/4—1930. 2—2 1259 

Razglas o licitaciji 
Krajjevska banska uprava dravske ba

novine v Ljubljani razpisuje za prevzem 
gradnje železnega mostu čez Soro v Med
vodah na drž. cesti Ljubljana — Kranj 
(spodnji ustroj brez montaže in preloži
tev ceste) 

I. javno pismeno oiertno licitacijo 
, na dan 20. junija 1930., ob 11. uri, 
v prostorih 1. odseka tehničnega oddelka 
banske uprave v Ljubljani. Istotam se do
bivajo med uradnimi urami potrebni po
datki, pojasnila in ofertui pripomočki pro
ti plačilu napravcih stroškov. 

Podrobnosti razglasa so razvidne iz 
«Službenega lista kraljevske banske upra
ve» št. 3 z dne 2. maja 1930. 

V L j u b l j a n i , dne 14. maja 1930. 

Kraljevska banska uprava 
dravske banovine. 

Za bana, 
** ^ namestnik pomočnika 

načelnik upravnega oddelka 
dr. Stare s. r. 

E. r. 1095/30. 
Agrarni primer: Prilipe. 

Razglas 
Po § 106. zakona z dne 26. oktobra 1887. 

iež. zak. št. 2 iz leta 1888., se s tem raz
glaša zaključek postopanja, nanašajočega 
se na nadrobno delitev skupnega sveta, 
ki je vpisan pod vlogo št. 411 ter parcele 
it. 381/1, vpisane pod vložno št. 86 k. o. 
Ceknica, sodni okraj Kostanjevica, ker je 
!a»agrarna operacija popolnoma izvršena. 

Z dnevom, ko se objavi ta razglas, pre-
aeha glede te agrarne operacije pristoj
nost agrarnih oblasti, tako da ta ostanejo 
pdslej pristojna samo še za razsojanje § 
[00 zakona z dne 26. oktobra 1887, dež. 
kàk. sì. 2, iz leta 1888. zadevajočih zahtev. 

Ljubljana, dne 30. aprila 1930. 

Komisija za agrarno operacijo v Ljubljani. 
Za predsednika: Detela 1. r. 

III. No. 10.336/1930. 

Iskaz 
živalskih kužnih bolezni v območju 

dravske banovine 
po stanju z dne 25. maja 1930. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z na-
radnimi črkami; kraji s številom zakuže-
aih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Dolnja Lendava: Beltinci (Beltinci 1 

Ivorec), Dol. Lendava (Trimlini 1 plani
la), Dol. Bistrica (Dol. Bistrica 1 dvorec), 

Kos (Kos 1 dvorec), Vel. Polana (Vel. 
Polana 1 dvorec). Novo mesto: Toplice 
(Uršna sela 1 dvorec). 
M e h u r č k a s t i i z p u š č a j i k o n j . 

Ptuj-: Cirkovci (Pongerci in Zgornje Ja
blane po 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Kamnik: Domžale (Studa 1 dvorec), 

Prevoje (Št. Vid 1 dvorec). Kočevje: Da
ne (Sajevce 1 dvorec), Dolenja vas (Ka-
kitnica in Zadolje po 1 dvorec), Jurjevica 
(Breze in Brinje po 1 dvorec, Kot 5 dvor
cev), Kočevje (Kočevje 2 dvorca), Ribnica 
(Otavice 1 dvorec), Stara Cerkev (Hoblar-
ji, Slovenska vas in Stara Cerkev po 1 
dvorec), Željne (Zeljne 1 dvorec). Krško: 
Smarjeta (Zbure 1 dvorec). Laško: Trbov
lje (Loke 2 dvorca, Pleska 1 dvorec). Li
tija: Krka (Gmajna 1 dvorec), Trebeljevo 
(Veliko Trebeljevo 1 dvorec). Logatec: 
Lož (Lož 1 dvorec), Rakek (Unec 1 dvo
rec). Maribor desni breg: Sv. Marjeta na 
Dravskem polju (Sv. Marjeta na Drav
skem polju 1 dvorec), Zgornja Polskava 
(Zgornja Polskava 1 dvorec). Novo mesto: 
Dvor (Dvor 4 dvorci, Dol. Kot, Gor. Kot, 
Podgozd in Stavca vas po 1 dvorec in Ja
ma 2 dvorca), Selo-Šumperk (Gornji Šum-
perk in Podbukovje po 1 dvorec), Smre
ka (Gor. Topla reber 1 dvorec), Zagradec 
(Češnjice 1 dvorec), Žužemberk (Žužem
berk 1 dvorec). Ptuj: Breg (Draženci 1 
dvorec), Cvetkovci (Cvetkovci 2 dvorca), 
Sveti Lovrenc na Dravskem polju (Spod
nje Pleterje 2 dvorca), Trgovič (Trgovič 
4 dvorci). Slovenjgradec: Otiški vrh 
(Otiški vrh 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Brežice: Artiče (Arnova sela 1 dvorec), 

Zakot (Sv. Lenart, Zakot in Zverinjak po 
1 dvorec). Kamnik: Dob (Čemšenik 1 dvo
rec), Krašnja (Vrh 1 dvorec). Ljubljana 
okolica: Devica Marija v Polju (Dev. Ma
rija v Polju in Zgor. Kašelj po 1 dvorec), 
Dobrunje (Fužine in Zagradišče po 1 dvo
rec), Dol (Beričevo 1 dvorec), Dolsko 
(Osredki 1 dvorec). Logatec: Rakek (Unec 
1 dvorec). Kočevje: Kočevje (Kočevje 1 
dvorec). Kranj: Šenčur (Olšavek 1 dvo
rec). Krško: Boštanj (Dol. Boštanj 1 dvo
rec), Cerklje (Hrastje 1 dvorec). Laško: 
Dol (Brce 2 dvorca, Marun 1 dvorec), Lo
ka (Loka 2 dvorca). Litija: Češnjice (Do
brova 2 dvorca, Pristava 1 dvorec-), Litija 
(Vernek 1 dvorec), Vače (Selo 1 dvorec). 
Radovljica: Radovljica (Radovljica 1 dvo
rec). Škof ja Loka: Poljčane (Hotovlje 1 
dvorec). Šmarje pri Jelšah: Kostrivnica 
(Žagaj 2 dvorca), Sv. Katarina (Sv. Kata
rina 2 dvorca). Ljubljana, mesto: 1 dvo
rec). 

Kraljevska banska uprava dravske bano
vine v Ljubljani, 

dne 27. maja 1930. 
Po naredbi bana: 

veter. šef. 
Paulin Alojzij. 

II. No. 13988/1. 1351 

Razglas. 
Z odločbo velikega župana ljubljanske 

oblasti od 11. septembra 1925., H. br. 477, 
se je glavnemu odboru za obdelovanje 
ljubljanskega barja v Ljubljani podelilo 
vodnopravno dovolilo, da uravna po pred
loženih načrtih Gradaščico, Glinšico in Ma
li graben. 

Ker je dovršen prvi del omenjene urav
nave, in sicer Gradaščice v progi od Ko-
lezije do vodne naprave Vojnoviča, in Glin-
šice od njenega izliva do Herzmanskega, 
prosi imenovani odbor za kolavdacijo do
tičnih del. 

Istočasno prosi glavni odbor, da se radi 
prostega in neoviranega dostopa do urav
nane struge Gradaščice, ki je potreben, da 
se morejo vršiti potrebna popravila, določi 
na obeh bregovih šestmeterski pas kot 66-
staven del struge in da se razlasti v ta 
namen potrebni svet, kolikor ni le-ta radi 
izvršenih parcelacij že postal javna imo
vina in bi ne bilo mogoče doseči prosto
voljnega odstopa. 

Za prost in neoviran dostop do manjše 
struge Glinšice pa prosi imenovani odbor, 
da se ustanovi na dotičnih zemljiščih zanj, 
odnosno za njegove organe in delavce služ
nost steze in kolovoza. 

O vsem tem se na podstavi §§ 54 in 74 
vodopravnega zakona kranjskega razpisu
je na dan 

2 3. j u n i j a 1 9 3 0 . 
komisijska obravnava na mestu samem. 
Komisija se sestane imenovanega dne ob 
p o l d e v e t i h v K o l e z i j i , odkoder se 
izvrši obhod omenjene proge obeh imeno
vanih potokov, obravnavanje in sestava za
pisnika takoj sproti med obravnavanjem. 
Če bi bilo treba, se obravnava nadaljuje 
prihodnjega dne. 

Načrti in drugi pripomočki ter seznam 
za razlastitev upoštevnih zemljišč z naved
bo zahtevane površine, so do dneva obrav
nave razgrnjeni med uradnimi urami pri 
sreskem načelstvu v Ljubljani, in vsako
mur na vpogled. 

K obravnavi se vabijo vsi udeleženci s 
pristavkom, da morejo svoje ugovore zo
per morebitne nedostatke izvršenih del ter 
zoper predlagano razlastitev, odnosno 
obremenitev zemljišč, prijaviti ustno ali 
pismeno do dne pred obravnavo pri sres
kem načelstvu v Ljubljani ali pa pri kra
ljevski banski upravi dravske banovine v 
Ljubljani. Najkesneje pa se morejo taki 
ugovori prijaviti pri komisijski obravnavi 
sami vodji komisije, ker bi se sicer sma
tralo, da se udeleženci strinjajo z dosedaj 
izvršenimi deli ter z razlastitvijo, odnosno 
obremenitvijo svojih zemljišč, ter se bo v 
zadevi razsodilo brez ozira na poznejše 
ugovore. 

L j u b l j a n a , dne 24. maja 1930. 
Kraljevska banska uprava 

dravske banovine. 

VI. No. 12410. 

Pregled nalezljivih bolezni 
v dravski banovini 

od dne 8. maja do dne 14. maja 1930. 

Sr ez Iz 
a o 

Skupina tiiuznih bolezni. 
Brežice . . , , „ . 1 1 — — .2 
Celje . . , • •_» . 3 — 1 — &? 
Cabar . . . . » » . 1 — 1 — — 
Dolnja Lendava , » -. 1 — 1 — — 
Kamnik . . . . i . 1 — — — 1 
Kočevje . , . , • . 1 — 1 ^ - — 
Krško . . . , . . , 2 — 2 — — 
Laško . , » i , i . 2 — — — 2 
Logatec . . . « • • 1 — — — 1 
Ljubljana (srez) . > . 1 — — — 1 
Ljubljana-(mesta)—t . 4 — — — 4 
Radovljica . . •'<*,»,..,. 1 — — — 1 
Šmarje pri Jelšah . . ' . 2 — 1 — 1 

Skupaj 

Skrlatinka. — Scarlatina. 
Brežice 
Celje . . . . • • 
Čabar . . . . , , 
Dolnja Lendava . t 
Gornjigrad , 9 • • 
Kamnik . . . . , 
Kranj . , , i i . 
Konjice . « i i i 
Krško . . « * • • 
Laško . , . . , , 
Logatec . . . . , 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer 
Maribor desni breg . 
Maribor levi breg . , 
Maribor (mesto) . , 
Murska Sobota . . . 
Ptuj . 
Ptuj ( m e s t o ) . . . . 
Radovljica . . . , 
Slovenjgradec . . . 
Šmarje pri Jelšah . . 

5 
6 
1 
1 
2 
1 
3 
9 
4 

10 
2 
2 
3 

1 
8 

12 
3 
3 
1 
2 
1 
7 

— 15 

Skupaj . 87 24 1201 2 89 

Ošpice. — Morbilli. 
Brežice . . . 
Dolnja Lendava 
Gornjigrad . . 
Kamnik . . . 
Kranj . . . . 
Murska Sobota . 
Prevalje . . . 
Ptuj 
Radovljica . . 

Skupaj 

3 
45 
29 

'ož 
12 

1 
196 

3 

7 
25 

3 

28 
— 
— 
66 

— 

29 

58 
8 

— 
95 

— 

— 

^_ 
— 
— 
— 

3 
3 

52 
25 

3 
1 

75 
4 
1 

— 167 

Davica. — Diphteria et Croup. 
Brežice . . . , 
Celje 
Dolnja Lendava . 
Krško 
Litija 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Maribor desni breg 
Maribor levi breg . 
Maribor (mesto) . 
Prevalje . . . . 
Radovljica . . . 
Slovenjgradec . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 39 12 10 41 

S r e z 

S3 ° 

— A 
3.5 
m fi 

itüK Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis 
cerebrospinalis epidemica. 

Novo mesto . . . . . [ 1 | -
Skupaj . 

D uši ji vi kašelj. 

1 

Brežice 
Kranj . 

— Pertussis 
1 
7 
8 

10 
3 

13 

'— 
—. 

№> 

, ' 

.SU 
— Skupaj 

Sen. — Erysipelas. 
Celje . . . . « 
Gornjigrad 4 1 . 
Kranj , ,•',' 1 • 
Litija . . V , » 
Ljutomer. . . • 
Maribor levi breg , 
Maribor (mesto) » 
Prevalje . . . . 
Slovenjgradec . • 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 

— 
14 

— 
1 

— 
— 

3 

1 

1 
1 
7 

1 
«4*4-

1 
1 

— 

2 

1 
— 
6 

— 
• — 

— 
—. 

-

— 
— 
— 
— 1 
- *iei 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 
Murska Sobota. •I 1 

Skupaj . j 1 
l ~ l - l Ü 

- - - 1 

Odrevenelost tilnika. — Polyomyelitis 
acuta. 

Ljubljana (srez) . •i M'hhLa 
i. 1 - i - - r s * Skupaj 

Ljubljana, 20. maja 1930. 
Po naredbi banal 

Dr. Mayer. 

VI. No. 11857. ^ ^ 

Izprememba > ^ 
v seznamku zdravnikov vpisanih v imenik 
zdravniške zbornice za dravsko banovino. 

Dr. Bajželj Ivo, zasebni zdravnik v Ljub
ljani, je bil izbrisan iz imenika zdravnišk^ 
zbornice za dravsko banovino, ker se je 
preselil v Beograd. 

V L j u b l j a n i , dne 17. maja 1930.•--. 

Kraljevska banska uprava dravske banovine 
v Ljubljani, 
> Po naredbi bana: 

Zdravstveni inšpektor! 
' * ' ' dr. Mayer s. E. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev* 

Preds. 616 5/30 — 1. 1333 

Razglas. 
Dr. Vovk Janko, odvetnik na Jesenicah", 

se imenuje tolmačem za nemški in itali
janski jezik pri deželnem sodišču v Ljub
ljani 

Predsedništvo 
višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 21. maja 1930. 

S 3/30 — 78. 1335 

Razglas. . . ^ 
Prezadolženec Kveder Vincenc, trgovec 

v Žalcu. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni 

poravnavi, ki jo predlaga prezadolženec, in 
za ugotovitev naknadno prijavljenih terjal 
tev, se določa narok na dan 23. junija 
1930. ob pol devetih pri tem sodišču, soba 
št. 2. Prezadolženec'mora priti k naroku 
osebno. 

Okrožno kot konkurzno sodišče т Celju, 
dne 21. maja 1930. 

— • / • 
Cb 26/30-1. -V " 1 3 4 5 

Oklic. ч 
Spilak Matjaž, posestnih v Centibi J t 

50, ki ga zastopa dr. Strasser Armin, o<£ 
vetnik v Dolnji fendavi , je vložil zo^ej 
ležečo zapuščmbpb pokojni Koša Manj£ 
roj. Bažika, poseštnici iz Petešovca, tožbo 
na izstavitev listine, ki bo omogočila zem-
ljgknjižno vknjižbo. 

Narok za sporno razpravo se je določil 
na dan . ,.„•.•,>, 

21 . j - u k 4 i a 1 9 3 0 . 

ob osmih pri podpisanem sodišču v sobi 
štev. 21. 



Stran 2. Kos 5. 

Navedeni ležeči zapuščini se postavlja 
га skrbnika dr. Janko Pikuš, odvetnik v 
Dolnji Lendavi. 
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, odd. IL, 

dne 16. maja 1930. 

Cb 24/30-1. 1295 

Oklic. 
Spilak Matjaž, posestnik v Čentibi, za

stopan po dr. Strasserju Armimi, odvet
niku v Dolnji Lendavi, je vložil zoper leže-
io zapuščino po pok. Pozniču Luki, posest
niku iz Murskega Središča, zastopanem po 
skrbniku dr. Pikušu Janku, odvetniku v 
Dolnji Lendavi, tožbo na izstavitev listine, 
ki bo omogočala vknjižbo v zemljiški 
knjigi. 

Narok za ustno sporno razpravo se je 
določil na dan 14. j u n i j a 1 9 3 0 . ob 
osmih pri podpisanem sodišču v sobi št. 21; 

Navedeni ležeči zapuščini se postavlja za 
skrbnika dr. Pikuš Janko, odvetnik v Dol
nji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, odd. IL, 
dne 14. maja 1930. 

C II 614/30 — 2. 1358 

Oklic. 
Tožeča stranka »Prometni zavod za pre

moge d. d. v Ljubljani je vložila proti 
toženi stranki Martinu Kvderju v Žalcu 
radi 1151 Diu s prip. k opr. št. C II 614/ 
30 — 2 tožbo. 
-. Narok za ustno razpravo se je določil na 
dan 4. julija 1930. ob desetih pri tem sodi
šču v sobi št. 6., razpravna dvorana. 

Ker je tožena stranka umrla, se postav
lja g. Pogačar Josip, višji sod. oiic. v pok. v 
£elju za skrbnika, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne na
stopi sama ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče r Celju, odd. IL, 
dne 21. maja 1930. 

231/30. 1368 

Preložba dražbenega 
naroka. 

_Jlada^ 2v junija 1930. razpisana prodaja 

iädi predhodne cenitve preloži na 
4. a v g u s t a 1 9 3 0. o b d e v e t i h 

| n naslednje dni. 
Načrt prodaje se razglasi pozneje. 

Okrajno sodišče т Murski Soboti, 
odd. IV., dne 28. maja 1930. 

na njej, za najmanjši ponudek 189.556 di
narjev. 

Pozneje pa se izkličeta zemljiški par
celi št. 725/2, njiva, in 725/3, vrt, za naj
manjši ponudek 18.383-50 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je rav
nal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž-
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IV., 
dne 18." maja 1930. 

E 172/30—9. 1340 

Dražbeni oklic. 

E 58/30—9. 1338 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. j u n i j a 19 3 0. ob 13. uri bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 20 draž
ba nepremičnin: zemljiška knjiga k. o. 
Strekljevec, vi. št. 46, k. o. Dole, vi. št. 
266, k. o. Pribišje, vi. št. 30. 

Cenilna vrednost: 40.095-— Din; vred-
"nost pritikline: 800*— Din; najmanjši po
nudek: 27.246-— Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,"je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
ibi*ee ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

i Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
tega sodišča. 

Okrajno sodišče Metlika, 
dne 23. maja 1930. 

Dne 16. j u n i j a 1 9 3 0 . ob devetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 26 draž
ba nepremičnin; zemljiška knjiga Ljubno, 
vi. št. 346 (stavbna parcela ši. 262/2 s hišo 
štev. 86 in vodnjakom). 

Cenilna. vrednost: 67.110-— Din. — V 
tej cenilnj vrednosti so upoMtfv.ine tudi 
sledeče pritikline: реб za žganje lončenih 
izdelkov in električna napeljava; najmanj
ši ponudek: 33.555*— Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več. uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 10. maja 1930. 

E 135/30—4. 1341 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. j u n i j a 1 9 3 0 . ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 3 draž
ba nepremičnin: zemljiška knjiga Lastnic, 
vi. št. 77 (do ene polovice). 

Cenilna vrednost: Din 37.176-30, po od
bitku bremen Din 26.964*80, čista vred
nost: Din 13.482-40; vrednost pritikline: 
jwiovaca Din., 230--̂ -v 'najmanjši ponudek 
ВтШхк-г^' V- - ' : ' Г - Р . ;-Г •'•'"' 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 15. maja 1930. 

Ш IV 1105/30-2. 1339 

Dražbeni oklic. 

& 

Dne 1 1 . j u n i j a 1 9 3 0. dopoldne bo 
pri podpisanem sodišču v sobi štev. 27 
dražba nepremičnin: -

Zemljiška knjiga k. o, Pobrežje, vi. štev. 
394, stanovanjska hiša. 
* Cenilna vrednost: 406.686-90 Din. Vred
nost pritiklin: 70.900 Din. 

Dražba predmetnih nepremičnin in pri
tiklin se bo v smislu dražbenih pogojev 
izvršila kakor sledi: 

Tovarna s pritiklinami in zemljišči vred 
se najprej ponuja kot celota in znaša naj
manjši ponudek glede stavbne parcele 
It. 228 kakor tudi na tej parceli stoječih 
tovarniških poslopij s pritiklinami polovi
co cenilne vrednosti, to je 189.556 Din; 
Piede zemljiških parcel št. 725/2, njiva, in 

25/3, vrt, na dve tretjini cenilne vrednosti, 
to je 18.383-50 Din, skupaj 207.939-50 Din. 

Ako prodaja tako ni mogoča, se izkliče 
.najprej stavbna parcela št. 228 s tovar
niškimi DosloDJi in Dritiklinami,. stoječimi 

E 173/30. 
Dražbeni oklic. 

1326 

Dne 2 4. j u n i j a 19 30. dopoldne ob 
pol devetih bo pri podpisanem sodišču v 
sobi štev. 5 dražba nepremičnin, in sicer: 

Zemljiška knjiga k. o. Gomilsko, vi. št. 
84; najmanjši ponudek 61.573 Din; 

zemljiška knjiga k. o. Gomilsko, vi. št. 
194; najmanjši iponudek 12.802 Din; 

zemljiška knjiga k. o. Gomilsko, vi. št. 
22Š; ' najmanjši ponudek 16.278 Din; 

zemljiška knjiga k. o. Gomilsko, vi. št. 
183; najmanjši ponudek 13.692 Din; 

zemljiška knjiga k. o. Šmiklavž, vi. št. 
67; najmanjši ponudek 7300 Din. 

Dražba se bo vršila najprej glede vlož
kov posamič, nato pa glede nepremičnin v 
celoti. Obvelja pa oni način dražbe, pri ka
terem se doseže višji ponudek. 

Cenilna vrednost vseh vložkov je Din 
139.555, najmanjši ponudek vseh vložkov 
pa znaša Din 111.644. Vrednost pritiklin 
je 3728 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, 
dne 17. maja 1930. 

E 539/30—10. 1332 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 7. j u n i j a 1 9 3 0 . ob devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 draž
b a nepremičnin: zemljiška knjiga d. o. 
Vel. Okič.jvl. št. 11 iu 86; zemljiška knjiga 
d. o. Mali Oklč. vi. št. 35, 40 in 47, 

Cenilna vrednost: 25.839*— Din; vred
nost pritikline: 1100-— Din; najmanjša 
ponudek: 17.960-50 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
tega sodišča. 

Okrajno sodišče т Ptuju, 
dne 12. maja 1930. 

E 332/30 — 13. 1355 

Dražbeni oklic. 
Dne 1. j u 1 i j a 1 9 3 0. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga d. o. Rodni 
vrh, vi. št. 9, 10 in 76. 

Cenilna vrednost: 25.020-—Din; najmanj
ši ponudek: 16.680-—Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
beuem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 13. maja 1930. 

E 145/30 — 14. 1361 

Dražbeni oklic. 
Dne 1. j u l i j a 1 9 3 0 . dopoldne ob de

setih bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 22 dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Sv. Anton, vi. št. 219. 

Cenilna vrednost: 4.449 Din 30 p; naj
manjši ponudek: 2.976 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, eicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
tega. sodišča. -••.• 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 23. maja 1930. 

E 148/30—8. 1329 

Dražbeni oklic. 
Dne 2. j u l i j a 19 30. ob devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 19 draž
ba nepremičnin: zemljiška knjiga Voduce, 
vi. št. 212. 

Cenilna vrednost: 20.014*40 Din; vred
nost pritikline: 60 Din; najmanjši ponu
dek: 13.382-95 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, 
dne 9. maja 1930. 

E 836/30 — 9. 1356 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. j u 1 i j a 1 9 3 0. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba ne
premičnin: a) zemljiška knjiga d. o. Bu
kovci, vi. št. 305, 470 in 467; b) ideelna 
polovica d. o. Medribnik, vi. št. 36. 

Cenilna vrednost: ad a) 71.792— Din; 
ad b) 6.130-— Din; najmanjši ponudek: ad 
a) 47.862-— Din; ad b) 4.087*— Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 15. maja 1930. 

E IV 574/30-5. 1328 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. j u l i j a 1 9 3 0 . ob devetih bo 

pri'podpisanem sodišču v sobi št. 27 draž
ba nepremičnin: zemljiška knjiga Gerečja 
vas, vi. št. 139. 

Cenilna vrednost: 64.699-80 Din; naj
manjši ponudek: 43.133-20 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 16. maja 1930. 

E 791/30—15. 1342 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. j u l i j a 19 30. ob devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga ideelna po
lovica d. o. Gruškovje, vi. št. 117. 

Cenilna vrednost: 28.950 Din; vrednost 
pritikline: 1310 Din; najmanjši ponudek: 
20.180 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je, 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražoe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski 
tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dne 19. maja 1930. 

149/30-4. E 1343 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. j u 1 i j a 1 9 3 0. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi. štev. 3 dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga Virštanj, 
vi. št. 333. 

Cenilna vrednost: Din 37.552*20; vred
nost pritikline: Din 550*—; najmanjši po
nudek: Din 25.050*—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede ne
premičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na draž
beni oklic, ki je nabit na uradni deski ч 

tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Kozjem, 

dne 21. maja 1930. 

Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 
Rg. C IV. 159/1 

121. Sedež: Mekinje pri Kamniku. 
Dan vpisa: 20. maja 1930. 
Besedilo: Bratje Hočevar, družba z o. z. 
Obratni predmet: Predmet podjetja je 

prevzetje kovačije (fužin) s pripadajočimi 
poslopji in zemljiškimi parcelami in nada
ljevanje kovaškega obrata za račun družbe, 
ki ga je doslej izvrševal Hočevar Franc za 
račun svoje matere Hočevar Ivane v njeni 
kovačnici na podlagi obrtnega lista sreske-
ga načelstva v Kamniku z dne 23. decem
bra 1927., štev. 18.051, in bo v ta namen 
družba nabavljala za obratovanje kovaške 
sirovine, jih predelovala v kovaške izdel
ke, ter te izdelke, kakor tudi po potrebi 
drugod za razpečavanje nabavljene gotove 
kovaške izdelke razpečavala v trgovskem 
prometu na drobno in na debelo, prevze
mala dobave kovaških izdelkov ter tudi 
prevzemala izdelavo kovaških predmetov 
po naročilu iz naročnikovih ali lastnih si-
rovin ter sploh opravljala vse posle, ki so 
z navedenim obrtnim in trgovskim obra
tom v zvezi, zanj potrebni ali koristni. 

Družbena pogodba z dne 3. maja 1930., 
opr. št. 4.801. 

Družba ustanovljena za nedoločen čas. 
Višina osnovne glavnice: 30.000 dinarjev.' 

Družbena pogodba ima sledeča določila 
glede stvarnih vlog: 

Družbeniki: Hočevar Franc, Hočevar 
Ciril in Hočevar Davorin izroče in prepu
ste družbi parcele št. 142, 141/1, 141/4 in 
138, k. o. Mekinje, v vrednosti 30.000 Din 
z dovoljenjem, da se sme pri teh parcelah 
vknjižiti lastninska pravica za to tvrdko. 

Poslovodje: Hočevar Franc, Hočevar Ci
ril in Hočevar Davorin, vsi kovači v Me
kinjah št. 14. Za namestovanje upravičen: 
Družbo zastopata in njeno tvrdko podpi
sujeta po dva poslovodji kolektivno s tem 
da se pod njenim, po komurkoli napisa
nim, natisnjenim ali s štampiljo odtisnje-, 
nim besedilom svojeročno podpišeta dva 
izmed poslovodij. 

Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 19. maja 1930. 



Kos 5. Stran 8. 

122. Sedež: Škarnice št. 28, občina Dob je. 
Dan vpisa: 21. maja 1930. 
Besedilo firme: Guček Martin, trgovina z 

mešanim blagom. 
Obratni predeet : Nakup m prodaja me

šanega blaga. 
Imetnik: Guček Martin, trgovec v Škar-

nicah št. 28. 
Okrožno kot trgovsko sodišče v Celjua 

dne 21. maja 1930. 
(Firm. 135/30 — Rg A III 92/1.) 

* 
I I . V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

123. Sedež: Gaber je pri Celju. 
Dan vpisa: 14. maja 1930. 
Besedilo: A. Westen, delniška družba v 

Celju: 
Prokura se je podelila: a) Grògerju Kur-

tu, tovarniškemu uradniku v Gaberju pri 
Celju; b) dr. Rihi Albertu, tajniku tvrdke 
A. Westen d. d. v Gaberju pri Celju, in 
c) Tomiču Feliksu, tovarniškemu uradniku 
v Gaberju pri Celju. 

Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju, 
dne 14. maja 1930. 

(Dn. št. 117/30 — Rg B II. 45/4.) 
* 

124. Sedež: Radenci. 
Dan vpisa: 15. maja 1930. 
Besedilo firme: Zdravilišče Slatina Ra

denci Höhn & Co. 
Izbriše se prokura, podeljena dr. Wer-

nerju Höhnu. 
Okrožno kot trgovsko sodišče v Mariboru, 

dne 15. maja 1930. 
(Firm. 490/30 — Rg A I 207/19.) 

* 

125. Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 21. maja 1930. 
Besedilo: Frane Berger in sin. 
Obratni predmet: Trgovina z vinom na 

debelo. 
Obratni predmet je odslej: Trgovina z 

vinom na debelo in trgovina z mešanim 
blagom. 

Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju, 
dne 21. maja 1930. 

(Krni.št. 130/30—.Rg A III 32/3.) 

" Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l a s e j e n a s t o p n a z a 

d r u g a : 
126. Sedež zadruge: Črnuče. 
Dan vpisa: 13. maja 1930. 
Besedilo firme: Zadružna elektrarna na 

Črnučah, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga ima namen, 
pospeševati gospodarske koristi svojih čla-

-nov s tem, da: .„ . 
1. dobavlja svojim članom električni ton 

(silo) na skupen račun in nevarnost; tok 
dobavlja iz lastne ali iz tuje elektrarne; 

2. izvršuje za svoje člane potrebne in
stalacije; 

3. dobavlja svojim .članom za razsvet
ljavo in za obrat potrebne stroje, svetiljke 
in druge v stroko spadajoče predmete. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 6. ma
ja 1930. .. '.. 

Vsak zadruužnik jamci s svojim opravil
nim deležem in poleg tega še z dvakrat
nim zneskom deleža. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjem raz
glasa na zadružni deski na Črnučah ah 
pa s pismeno okrožnico na vse člane. 

Načelništvo obstoji iz načelnika, njego
vega namestnika in treh odbornikov. 

Člani načelništva so: Pečar Ivan, po
sestnik, Ježa št. 12, načelnik, Cibašek Ivan, 
posestnik, Črnuče št. 37, načelnikov na
mestnik, Rotar Pavel, posestnik, Podborst 
št. 6, Vavpotič Ivan, posestnik, Črnuče 
št. 46 in Bolta Franc, posestnik, Ježa št. 6. 

Pravico zastopati zadrugo ima: Zadrugo 
zastopa in njeno tvrdko podpisuje načelni-
štvo e tem, da pristavita dva člana načel
ništva od kogarkoli napisanemu ali natis
njenemu besedilu zadružne tvrdke svoja 
lastnoročna podpisa. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 12. maja 1930. 
(Firm. 855/30 Zadr. IX 154/1.) 

* 
I I . V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e 
i n d o d a t k i p r i n a s t o p n i h za

d r u g a h : 

127. Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 7. maja 1930. 
Besedilo: Ljudska kuhinja v Celju, regi

strovana zadruga z omejeno zavezo: 
Izstopili so iz načelstva: Hrastnik Valen

tin, Kralj Oton, Šmerc Ivan in Košič Blaž, 
Vstopili so v načelstvo: Mar Joško, urad

nik • OUZD v Celju, Vodnikova ulica 3, 
kot predsednik, Leskošek Alojz, poslovodja 
pekarne Celje, deL zbornica, Oset Franc, 

kem. laborant, Zavodna 49, in Godnik Vik
tor, urar, Celje, Za kresijo. 

Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju, 
odd. I., dne 7. maja 1930. 

(Firm. 64/30 Zadr. III 199/7.) 
* 

128. Sedež: Šmarje. 
Dan vpisa: 7. maja 1930. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Šmarju, registrovana zadruga z neomeje
no zavezo: 

Izstopil je iz načelništva: Rihtarič Peter, 
živinozdravnik v Šmarju. 

Vstopil je v načelništvo: Pustek Ferdo, 
trgovec in posestnik v Šmarju. 

Okrožno kot trgo-vsko sodišče v Celju, 
odd. I., dne 7. maja 1930. 

(Firm. 92/30 Zadr. I. 146/53.) 
* 

129. Sedež: Slovenjgradec. 
Dan vpisa: 7. maja 1930. 
Besedilo: Zadruga državnih službenika 

za nabavku namirnica v Slovenjgradcu, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 22. mar
ca 1930. se je zadruga razdružila in prešla 
v likvidacijo. 

Likvidatorji: dosedanji člani upravnega 
odbora: Eiletz Franc, Schechel Alojz, Ga
bron Karl in Kavs Ivan. 

Likvidacijska firma: Zadruga državnih 
službenika za nabavku namirnica v Slo
venjgradcu, registrovana zadruga z omeje
no zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji skupno pod
pisujejo likvidacijsko firmo. 

Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju, 
odd. L, dne 7. maja 1930. 

(Firm. 80/30 — Zadr. III. 20/15.) 
» 

130. Sedež: Ribnica. 
Dan vpisa: 7. maja 1930. 
Besedilo: Nabavljalna zadruga državnih 

nameščencev in vpokojencev za Ribnico in 
okolico, z. z o. z. v Ribnici: 

Zbrisala sta se člana načelništva Lulik 
Avgust in Zdravič Matija ter vpisala nova 
člana načelništva Kmet Herman, upravi
telj deške osnovne šole, in Cešarek Anton, 
pismonoša, oba v Ribnici. 

Okrožno sodišče v .Novem mestu, 
dne' 7.maja 1930. 

*;УЦШ?-;;: 

131. Sedež: Sodražica. 
Dan vpisa: 7. maja 1930. 
Besedilo: Posojilnica za Sodražico in 

okolico, reg. zadr. z neom. zavezo: 
Izbrisal se je dosedanji član načelništva 

Hudolin Rudolf in vpisal se je nov član 
načelništva Kovačič Drago, posestnik y 
Sodražici št. 53. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
dne 7. maja 1930. 

(Firm. 75/30 — Zadr. I. 37/35.) 

132. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. maja 1930. 
Besedilo: Tiskovna zadruga v Ljubljani, 

r. z. z o. z.: 
Izbriše se član načelništva dr. Pretnar 

Janko, vpiše pa se član načelništva Borko 
Božidar, urednik »Jutra« v Ljubljani, Tr
žaška cesta št. 28. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 12. maja 1930. 
(Firm. 798/30 - Zadr. VI. 109/26.) 

* » 
133. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. maja 1930. 
Besedilo: >Dcpa«, parna pekarna v Ljub

ljani, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Vpišeta se člana načelništva: Vičič Mi
lan, knjigovodja Zadružne banke v Ljub
ljani, Sv. Križ št. 64, in Pretnar Slavko, 
poslovodja v Ljubljani, Postojnska ul. 13. 
• Izbrišeta se člana načelništva Podkraj-
šek Emil in Koren Franc. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 12. maja 1930. 
(Firm. 875/30 Zadr. VII 64/28.) 

* 
134. Sedež: Zagorje ob Savi. 
Dan vpisa: 12. maja 1930. 
Besedilo: Eclektrična zadruga v Zagorju 

ob Savi, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo: 

Izbriše se član načelništva Raučigaj Ro
bert. 

Vpiše se član načelništva Ino Janko, 
posestnik in mesar v Zagorju. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 12. maja 1930. 
(Firm. 638/30 Zadr. VII 140/24.) 

* 
135. Sedež: Zagorje ob Savi. 
Dan vpisa: 12. maja 1930. 

Besedilo: Splošna gospodarska zadruga 
>DeIavski dom< Zagorje ob Savi, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrišeta se člana načelništva Debelak 
Jurij in Muc Jernej. 

Vpišeta se člana načelništva Regancin 
Rudolf, rudar v Toplicah pri Zagorju št. 
11, in Rus Hinko, ključavničar v Toplicah 
pri Zagorju št. 9. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 12. maja 1930. 
(Firm. 647/30 Zadr. V 295/43.) 

136. Sedež: Vrhnika. 
Dan vpisa: 12. maja 1930. 
Besedilo: Gospodarsko društvo na Vrh

niki, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Izbriše se član načelništva Smuk Matija. 
Vpiše se član načelništva Kržmanc An

ton, posestnik, Bevke št. 29. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 12. maja 1930. 
(Firm. 555/30 Zadr. VII 218/11.) 

137. Sedež: Sava - Jesenice. 
Dan vpisa: 12. maja 1930; 
Besedilo: Stan in dom, obče koristna 

stavbna in kreditna registrovana zadruga 
z omejeno zavezo za Gorenjsko, Sava-
Jesenice: 

Vpišejo se člani načelništva: Zorman 
Franc, kurjač, Toman Franc, vodja žerja
va, in Snoj Karol, strugar, vsi pri KID, Je-
senice-Fužine. 

Izbrišejo se člani načelništva: Jeraoi 
Martin, Žagar Jožef in Kovačič Leopold. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 12. maja 1930. 
(Firm. 548/30 Zadr. VIII 264/7.) 

« 
138. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. maja 1930. 
Besedilo: Stan in dom, občekoristna 

stavbna in kreditna registrovana zadruga 
z omejeno zavezo v Ljubljani: 

Vpiše se član načelništva Slapničar Jan
ko', rač. nadrevident, Ljubljana, Kobaridska 
ulica 50. 

Izbrišeta se člana načelništva dr. Fus 
•Riko in Bučan Franc. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 12. maja 1930. 

143. Sedež: Zamostje. 
Dan vpisa: 15. maja 1930; 
Besedilo zadruge: Agrarna zajednica- i 

Zamostju, registrovana zadruga z neome< 
jeno zavezo. 

Zadružna pravila so se izpremenila v 
§§ 20 in 90. 
Okrožno ket trgovsko sodišče v Mariboru^ 

dne 15. maja 1930. 
(Firm. 352/30 — Zadr. III 26/5.) 

* 
144. Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 15. maja 1930. 
Besedilo zadruge: Posojilnica v PtujUjj 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo.; 
Izbriše se član načelništva Toplak Francj 

vpiše pa se kot član načelništva Josip Zu-> 
pane, kmetijski referent v Ptuju. 
Okrožno kot trgovsko sodišče v Mariboru, 

dne 15. maja 1930. 
(Firm. 508/30 — Zadr. Г 11/44.) 

145. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 15. maja 1930. 
Besedilo zadruge: Kreditna zadruga dr-< 

žavnih uslužbencev, registrovana zadruga; 
z omejeno zavezo v Mariboru. 

Po sklepu občnega zbora z dne 22. marca. 
1930. so se zadružna pravila izpremenila; 
v čl. 2., 6., 13., 40., 41., 45., 56., 62. т 66.; 
Po členu 65. se uvrsti namesto dosedanjega* 
člena 66., ki dobi številko 67., nov člen 66^ 
— Opravilni delež znaša 100 Din, ki sej 
lahko plača v celoti takoj ob pristopu v; 
zadrugo, ali pa tako, da se plača ob pri
stopu ena desetina, ostanek pa v desetih 
mesecih vsak mesec po eno desetino. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravHn 
nim deležem in pa še z njegovim devet«! 
kratnim zneskom. 

Izbriše se dosedanji član načelništva dr,j 
Vidovič Franc, vpiše pa novoizvoljeni član 
načelništva dr. Jančič Ivan, starešina drž«! 
tužiteljstva v Mariboru. 
Okrožno kot trgovsko sodišče v MariborUj) 

dne 15. maja 1930. 
(Firm. 509/30 — Zadt. IV 39/3.). 

139. Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 12. maja 1930. 
Besedilo: Stavbena zadruga v Tržiču, 

r. z. z o. z.: 
Po sklepu občnega zbora z dne 6. aprila 

1930. se je zadruga razdružila in prešla v 
likvidacijo. 

Likvidatorji so dosedanji člani načel
ništva. 

Likvidacijska firma: Stavbena zadruga v 
Tržiču, r. z. z o. z. v likvidaciji. Podpis 
firme: Likvidatorji skupno podpisujejo 
likvidacijsko firmo. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. HL, dne 12. maja 1930. • 
(Firm. 874/30 — Zadr. VIII. 249/6.) 

* 

140. Sedež: Dobova pri Brežicah. 
Dan vpisa: 14. maja 1930. 
Besedilo: Kmečka posojilnica za župnijo 

Dobova pri Brežicah, registrovana zadru
ga z neomejeno zavezo: 

Izstopila sta iz načelništva: Smrekar 
Ivan in Volovec Martin. Vstopila sta v na
čelništvo: Jurkas Vinko, posestnik, Sela 
št. 16, in Toporišič Franc, posestnik in 
župan, Sela št. 26. 

Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju, 
dne 14. maja 1930. , 

(Firm. 128/30 — Zadr. II. 60/42.) , 
* 

141. Sedež: Frankolovo. 
Dan vpisa: 14. maja 1930. 
Besedilo: Posojilnica na Frankolovem, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 
Izstopil je iz načelništva: Jakob Štefan. 

Vstopil je v načelništvo: Sojč Janez, po
sestnik v Belem potoku št. 2. 

Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju, 
dne 14. maja 1930. 

(Firm. 129/30 — Zadr. I. 220/47.) 
* 

142. Sedež: Vitanje. 
Dan vpisa: 14. maja 1930. 
Besedilo: Kmečka hranilnica in posojil

nica v Vitanju, reg. zadr. z neom. zavezo: 
Izstopil je iz.načelništva: Volavc Matija. 

Vstopil je v načelništvo: Musi Jože, žup
nik v Vitanju. 

Okrožno kot trgovsko sodišče т Celju, 
dne 14. maja 1930. 

(Firm. 125/30 — Zadr. II. 118/33.) 

146. Sedež: Gornja Lendava. 
Dan vpisa: 15. maja 1930. 
Besedilo zadruge: Kmečka hranilnica i»; 

zadruga z neomejeno zavezo. 
Izbrišejo se dosedanji člani načelništva; 

Gomitar Janez, Perkič Jožef in Prelesnikj 
Anton, vpišejo pa novoizvoljeni člani na
čelništva Šaruga Friderik, posestnik Y 
Gornji Lendavi, št. 11, Pelcer Franc, po
sestnik v Kuzmi, š t 19 in Zöks Mihael, po
sestnik v Koračevcih, št. 11. 

Okrožno kot trgovsko sodišče v Mariboru^ 
dne 15. maja 1930. 

(Firm. 492/30 — Zadr. III 44/10.) 
* 

147. Sedež: Voklo pri Kranju. 
Dan vpisa: 20. maja 1930. 
Besedilo: Kmetijsko društvo v Voklem 

pri Kranju, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo: 

Vpišeta se člana načelništva Zmrzlikar 
Franc, posestnik, Voklo št. 26 in Mila?' 
Franc, posestnik, Voklo št. 23. 

Izbrišeta se člana načelništva GoloreJ 
Franc in Žerovnik Martin. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, . 

odd. III., dne 19. maja 1930. 
(Firm. 894/30 — Zadr. VI. 97/37.) 

* 
148. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. maja 1930. 
Besedilo: Hranilni in posojilni konzorcij 

kreditna zadruga državnih uslužbencev з 
sedežem v Ljubljani: 

Izbrišeta se člana načelništva Beguš Jo
sip in Paternoster Milan. 

Vpišeta se člana načelništva dr. Rožič 
Valentin, profesor v Ljubljani, Gorupova 
ulica 18, in Zupane Franc, dohodarstveni 
uradnik v Ljubljani, Tržaška cesta št. 24. 

Dr. Rožič Valentin je podpredsednik. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 19. maja 1930. 
(Firm. 918/30 — Zadr. 1.4/64.) 

* • 
149. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. maja 1930. ^ ^ 
Besedilo: Nova založba v Ljubljani, re

gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 
Izbriše se član načelništva dr. Jerič Jo

sip. Vpiše se član načelništva dr. ZiÜyj 
Stanislav, odvetnik v Ljubljani, Miklošiči!* i 
va cesta št. 8. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani,'; 

odd. III., dne 19. maja 1930. 
(Firm. 873/30 - Zadr. VI. 129/32.) 
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150. Sedež: Češnjica pri Železnikih. 
Dan vpisa: 20. maja 1930. 

• Besedilo: Gospodarska zadruga na Češ-
njici pri Železnikih, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo: 
• Izbriše se član načelništva šturm Miha. 
,Vpiše se član načelništva Šmid Tomaž, po
sestnik v Podklonu. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 19. maja 1930. 
(Firm. 952/30 - Zadr. I. 108/93.) 

151. Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 20. maja 1930. 
Besedilo: Posojilnica za Bled in okolico, 

reg. zadr. z neomej. zavezo na Bledu: 
* Zadruga temelji odslej na pravilih, spre
jetih na občnem zboru dne 4. aprila 1930. 

Zadruga ima namen pospeševati gospo
darsko in nravno povzdigo svojih članov, 
zato: 1. sprejema in obrestuje hranilne 
vloge in vloge na tekoči račun; 2. prido
biva nadaljnja potrebna denarna sredstva 
v obliki kredita; 3. daje чsvojim članom 
posojila in kredit na tekoči račun; 4. oskr
buje svojim članom vnovčevanje terjatev 
in druge denarne posle. 

Javni razglasi zadruge se enkrat objav
ljajo v zadružni pisarni z nabitjem raz
glasa. Po potrebi pa razglaša načelništvo 
lahko tudi na druge načine. 

:Zadrugo zastopa in njeno tvrdko podpi
suje načelništvo s tem, da se podpišeta pod 
njeno tvrdko po dva člana načelništva, ali 
en član načelništva in eden za sopodpiso-
'vanje pooblaščeni uradnik. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 19. maja 1930. 
(Firm. 950/30— Zadr. I. 66/101.) 

.152. Sedež: Sv. Jurij ob j . L 
Dan vpisa: 21. maja 1930. 

. Besedilo zadruge: Hranilnica in posojil
nica v Sv. Juriju ob južni železnici, registro-
Lvana zadruga z neomejeno zavezo. 

Dosedanja pravila se nadomestujejo z 
novimi, sprejetimi na občnem zboru dne 
4. maja 1930. 

nere s^oj 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev. 
Br. 473/3. 1347 

Razglas. 
Ker poteče zakupna doba za občinski lov 

v občini Petrovce z dnem 30. junija 1930., 
se razpisuje v smislu § 13 zakona z dne 
21. IX. 1906. dež. zak. in ukaza št. 5 iz 
leta 1907., radi oddaje lova v zakup za 
bodečo zakupno dobo, t. j . od 1. julija 1930. 
do 31. marca 1936., javna dražba na dan 

4. ju n i j a 19 3 0. ob d e s e t i h , 
in sicer pri ereskem načelstvu v Celju. 

Predmetno lovišče obsega 2889 ha in 
76 a, izklicna cena znaša 2750 Din, vadij 
2750 Din. Na.dražbi dognana zakupnina se 
zviša ali zniža, ako se po končni odločitvi 
o morebitnih prizdvih ali v smislu daljnjih 
določb cit. lovskega zakona občinsko lo
višče poveča ali zmanjša, in sicer v raz
merju razsežnosti povečanja ali zmanjšanja. 

Ostali dražbeni pogoji se morejo vpo-
gledati med uradnimi urami na sreskem 
načelstvu v Celju en teden pred dnem raz
pisane dražbe med običajnimi urami ali 
na dan dražbe pol ure pred napovedanim 
časom dražbe. 

V C e 1 j u , dne 20. maja 1930. 
Sresko načelstvo. 

^vzpoÄÜjäti varčitost ш s svojim zadruž
nim kreditom preskrbovati svojim udom 
y gospodarstvu potrebna denarna sredstva. 

Ta namen doseza zadruga s tem, da 
a) sprejema in obrestuje tomilne vloge 

ter vloge v tekočem računu; 
b) si pridobiva nadaljnja denarna sred

stva, kolikor so za dosego zadružnega smo
tra potrebna, s svojim zadružnim kreditom, 
!V. prvi vrsti pri Zadružni zvezi v Ljubljani; 

c) daje svojim članom posojila; 
č) oskrbuje svojim članom vnovčevanje. 
•Vsa razglasila zadruge se vršijo po v 

Uradnem prostoru nabitem naznanilu. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 
dne 21. maja 1930. 

(Firm.. 124/30.— Zadr. I 277/70.) 

Pov. broj 47/5. 

Uprava policije 
prosto železniško 

ava. 
v Ljubljani je izgubila 
vozovnico št. 4466, ve

ljavno za leto 1930. za II. razred vseh prog 
v območju ljubljanske in zagrebške želez
niške direkcije in jo proglaša za neveljavno. 

L j u b l j a n a , dne 23. maja 1930. 
Uprava policije v Ljubljani. 

Upravnik policije: 
Dr. Gustin. 

Štev. 275—prež—30. 

Razpis. 
Na juridični fakulteti v Ljubljani se raz

pisuje mesto"docenta ali izrednega profe-

15.141 in 82.868; 1 zavoj perila,,.in sicer: 
4 bele prevleke za blazine, 1 bela ženska 
srajca, 1 prevleka za pernico, 1 prt, 2 rju
hi in 1 plenica. 

Iz hotela »Union« so bili prineseni ti-le 
predmeti: 1 star dežni plašč, 1 par novih 
črevljev, 1 stara suknja, 1 moški dežnik, 
1 ženski dežnik, 1 pas od moške suknje, 
1 par ženskih rokavic, 2 cigaretni dozi, 2 
mala ključa in 3 žepni robci. 

V železniških vozovih so se našli ti-le 
predinoti: 13 dežnikov, 2 palici, 1 zaboj 
slik, i italijansko-nemška slovnica, 1 učna 
knjiga, 1 zavoj perila, 1 damska jopa, 1 
ročna torbica z denarjem, 2 moška klobu
ka in 1 zavitek kotonine. 

Uprava policije v Ljubljani, 
dne 22. maja 1930. 

Štev. 2326/9. 

S e znam ek 
izgubljenih 'predmetov, prijavljenih upra
vi policije v Ljubljani v času od 1. do 15. 
maja 1930.: 

Din 100; Din 200; 1 listnica, v njej Din 
180 in kupon bolniške blagajne na ime 
Robič Vinko; 1 listnica, v njej Din 100, 
10 srečk državne loterije, vojaško potrdi
lo o nesposobnosti, obrtni list na ime Šu-
šteršič, več razglednic in cenik; 1 listnica 
z okoli Din 1000 gotovine; 1 listnica, v 
njej okoli Din 1000 in več listin na ime 
Stele Frančiška; 1 denarnica, v njej Din 
320 do 330 in 1 mitniški listek; 1 kuverta, 
v njej Din 550, razni računi in legitimaci
je, glaseče se na ime Jančigaj Marija; 1 
ročna torbica z Din 180; 1 ročna torbica, 
v njej železniška legitimacija, razni carin
ski dokumenti, stare znamke in 1 par 
damskih rokavic; 1 srebrn uhan s safir-
jem; 1 srebrna verižica; 1 zlat prstan z 
dvema belima in 1 modrim kamnom; 1 
damska zlata zapestna ura z zlato zapest
nico; 1 damska zlata ura z verižico; 1 zla
ta verižica z zlatim svinčnikom; 1 otroški 
levi čeveljček; 1 črn deški dežnik; 1 rjav 
ženski šal; 1 zavoj, v njem 2 m crepe de 
chine in 2 m sifona; 1 suknen ponosen 
suknjič sive barve, v njegovem žepu: 1 
ključ, 1 svinčnik, 1 samoveznica in 1 ra
čun; 1 denarnica, v njej Din 70 do 80 in 
2 ključa ter 1 denarnica z Din 140. 

opremljene in kòlkòvame prošnje, katerim 
je dodati curriculum vitae ter znanstvene 
spise, do 31. julija 1930. pri podpisanem 
rektoratu. 

Rektorat univerze kralja Aleksandra I. 
v Ljubljani, 

dne 20. maja. 1930. 

Rektor: Dolenc 1. r. 

Konkurzni razglasi. 
Sa 3/30—2. 

1бз. Popravek. 
V poravnalnem oklicu okrožnega sodišča 

v Mariboru z dne 15. maja 1930., opr. št. 
Sa 3/30—2, objavljenem pod št. 1280 v pri
logi h 3. kosu »Službenega lista« z dne 22. 
maja 1930. (3. stran, 4. stolpec), se mora 
prvi odstavek pravilno glasiti: 

Uvedba poravnalnega postopanja o imo
vini dolžnika Gniuška Alojzija, trgovca v 
Mariboru, Glavni trg št. 6, registrovanega 
pod firmo Alojzij Gniušek v Mariboru. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru, 
dne 24. maja 1930. 

S 5/28-24. • 1337 

154. Odprava konkurza. 
Prezadolženca: Jožef in Jožefa Geršak, 

posestnika v Dekmarcih št. 39. 
Konkurz, ki je bil razglašen o imovini 

prezadolžencev s sklopom opr. št. S 5/28-2, 
se odpravi, ker ni kritja za stroške postop
ka, po § 166., odst. 2. k. r. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 
dne 21. maja 1930. 

Štev. 4357/11. 2—2 1322 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje raz

pisuje za dan 6. j u n i j a 1930. ob 11, uri 
nabavo 400 m3 jamskega losa. 
•Pogoji se dobe pri podpisani. 

V e l e n j e , dne 20. maja 1930. 
Direkcija državnega rudnika Velenje. 

4684/11. * " 1354 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju 

nabavi na dan 10. junija 1930. ob enajstih 
6 komadov polnih gumijevih obročev za 
tovorni avtomobil. 

Pogoji se dobe pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika v Velenju, 

dne 26. maja 1930. 

Štev. 2888/30. 

Raspis 
zdravniškega službenega mesta. 

Higienski zavod v Ljubljani razpisuje v 
sir/islu pooblastila ministrstva socialne po
litiko in narodnega zdravja z dne 20. aprila 
1S-30, S. br. 10.100, mesto zdravnika-pri-
pravnika. I. kategorije IX. skupine pri 
Zdravstvenem domu v Mariboru. Za raz
pisano mesto se zahteva enoletna praksa v 
interni medicini in poilletna praksa v bak-
teriologiji. Svojeročno spisane,, pravilno 
kolkovane ter z dokumenti po čl. 12 zakona 
o civilnih uradnikih opremljene prošnje 
naj se vlože pri Higienskem zavodu v 
Ljubljani najdalje do dne 5. junija 1930. 
Čo je prosilec že v državni službi, je pri
ložiti prošnji odobrenje za prestop in po
trdilo glede dosedanjega službovanja. 

V Ljubljani, dne 19. maja 1930. 

V. d. direktorja: 
dr. Pire Ivo, s. r. 

Štev. 1049/30. 
% 

1357 

Slev. 4493/11. 1323 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje raz

pisuje za dan 30. j u n i j a 1930. ob 11. uri 
nabavo: kompletne naprave za čiščenje 
transformatorskega in turbinskega olja. 

Pogoji se dobe pri podpisani. 
V e l e n j e , dne 21. maja 1930. 
Direkcija državnega rudnika Velenje. 

Štev. 2326/9. " ~* 

Seznamek 
najdenih predmetov, prijavljenih upravi 
policije v Ljubljani v času od 1. do 15. 
maja 1930: 

Din 20; Din 30; Din 100; Din 200; 1 
ročna torbica z Din 344-30; 1 torbica z 
Din 14; 1 torbica, v njej Din 15, 1 srebrna 
verižica, 1 škarje in 1 zavitek aspirina; 
1 torbica, v njej 2 žepna robca; 1 moško 
kolo, zeleno pleskano; 1 zlata zapestnica; 
1 kompletno autokolo; 1 polnilno pero; 
1 damska tula zapestna ura; 4 srečke dr
žavne razredne loterije št. 12.155, 78.650, 

rpis. 
Županstvo mesta Šoštanj odda s pisme

no ofertno licitacijo zgradbo vodovoda z 
dobavo vseh cevi in armatur. 

Načrti in pogoji so na vpogled od dne 
28. maja 1930. dalje med uradnimi urami 
v občinski pisarni, kjer se dobe tudi na
stavki proračunov proti plačilu 50 dinar
jev za izvod. 

Ponudbe, ki naj se glasijo za celokupno 
delo, in vse dobave je treba izročiti v za
pečatenem zavitku najkesneje do 1. julija 
1930. do dvanajstih v občinski pisarni. 

Županstvo ni vezano, sprejeti najcenej
še ponudbe in tudi ne obrazložiti draži-
teljem izbero enega ali drugega. 

Vsak ponudnik mora položiti pri občin
ski blagajni do zgoraj navedenega roka 
kavcijo 5% ponujene vsote bodisi v goto
vini ali v vrednostnih papirjih, odnosno v 
garancijskem pismu prvovrstne banke. 

Župan mesta Šoštanj: 
Dr. Mayer Fran s. r. 

Štev. 30. 1346 

Raspis služIl. 
Podpisani zdravstveni zastop razpisuje 

pri ženski javni bolnišnici v Novem me
stu: I. službo zdravnika - sekundarija z 

1.500 Din mesečne plače, prosto hrano in 
stanovanjem in II. službo upravnega 
praktikanta. 

Pogoji za sekundarija: Prosilci morajo 
biti doktorji vsega zdravilstva, absolvira-
ni stažisti in imeti namanj šestmesečno 
ginekološko in porodniško prakso. Privat
na praksa je izključena. 

Pogoji za upravnega praktikanta: Do
vršena srednja šola (gimnazija ali trgov
ska šola), zadostitev vojaški obveznosti in 
samski stan. 

Upravni praktikant dovrši šestmesečno 
poizkusno brezplačno prakso, eventualno 
dobi adjutum po dogovoru. Po zadovolji
vem šestmesečnem službovanju se uvrsti 
glede plače in doklad v II. kategorijo dr
žavnih uradnikov. 

Pravilno opremljene prošnje je vposlati 
najkesneje do 15. junija 1930. podpisane
mu zastopu. 

V Novem mestu dne 21. maja 1930. 
Zastop zdravstvenega okrožja v Novem 

mestu. 

ave. 
Štev. 576/30. 1344 

Objava. 
Po § 8 adv. zakona se objavlja, da je 

gospod dr. Gozani Leon z današnjim dnem 
vpisan v tukajšnji imenik advokatov s se
dežem v Mariboru. 

Advokatska komora v Ljubljani, 
dne 24. maja 1930. 

Podpredsednik: dr. Žirovnik Janko s. r. 
* • 

1362 

Izgubila sem izpričevalo V. a razreda 
drž. realke v Mariboru za šol. leto 1927./28. 
na ime: Kraigher Nada iz Trsta. 

Proglašam ga za neveljavno. 
L j u b l j a n a , dne 27. maja 1930. 

Kraigher Nada s. r. 

1336 

Podpisani Anton Zupaii, rojen 24. okto
bra 1906. v Ljubljani, sem izgubil imatri-
kulacijsko izpričevalo juridične fakultete 
»Univerze kralja Aleksandra« v Ljubljani 
in ga proglašam za neveljavno. 

L j u b l j a n a , dne 27. maja 1930. 
Zupan Anton s. r. 

1353 

Naredna feaisfea kralj-svine 
Jugcslavijs. 

Stanje z dne .22. maja 1930. 
Aktiva. 

Metalna podlega . , . 
Posojila 
Račun za odkup kronskih 

novčanic 
Račun začasne zamene , 
Dolg države . . . . . 
Vrednost državnih domen, 

zastavljenih za izdajanje 
novčanic . . . . . 

Saldo raznih računov . * 

Dinarjev 
367,864.683-83 

1.319,880.322-86 

948,305.924-85 
171,937.562-59 

2.997,155.034-— 

2.138,377.163-— 
1.505,335.012-79 

Pasiva. 
Glavnica Din 50,090.000 v 

kovanem zlatu: od te 
лф1асапо 30,000.000-— 

Rezervni fond . . . . 12,531.387-39 
Novčanice v obtoku . . 5.066,341.690-->. 
Državni račun začasne za

mene 171,937.562-59 
Terjatve države po raznih 

računih . . ' . . . . 364,166.23656 
Razne obveznosti . . . 1.582,445.794-38 
Terjatve države za zastav

ljene domene . . . . 2.138,377.163-— 
Nadavek za kupovanje 

zlata za glavnico in 
fonde . . , >: * . 83,055.870-— 

9.448,855.703-92 
V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu 

za en dinar, angleški funt za 25 dinarjev, 
dolar za 5 dinarjev, lira za en dinar, švicar
ski in francoski frank za en dinar, dinar v 
kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za 
vse bančne dolžnike brez razlike — 6% 
na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 
8% na leto. 

-u I 



Kos 5. 

Ad št. 7567/30. 

•'•f 
\/ Stran 5. 

Razglas. 
Zbornica za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani razglaša po členu 11. na-

redbe gospoda ministra za trgovino in industrijo z dne 27. jun. 1928., št. 14.402/IH 
o legitimiranju trgovcev, industrijcev, obrtnikov in njih potnikov, kadar zbirajo na
ročila, in o izdajanju legitimacij za trgovinske potnike (Uradni list z dne 24. avgu
sta 1928., št. 289/81), da je izdala v razdobju nadaljnjih treh mesecev, in sicer od 
dne 20. februarja 1930. do dne 19. maja 1930., naslednje nove legitimacije-
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Ime in bivališče 
lastnika legitimacije 

7 

Ažnoh Franjo, Trebnje. 

Viternik Maks, Gnštanj-Ravne. 
Romih Ivan, Toplice, p. Za

gorje ob Savi. 
Vuković Dobroslav B., Beo

grad. 
Bratuš Josip, Ljubljana. 

Fischer Desiderij, Brod ob 
Savi. 

Vorobjov Mihajlo, Sombor. 

Fijan Rudolf, Budinščina. 

Zidar Alojz, Litija. 

Blenk Robert, Ljubljana. 

Jarosch Brunhilda, Maribor. 

Kovšca Janko, Lipa, občina 
Teharje. 

Jerman Slavko, Lom, p. Tržič. 

Naslov firme 

Lenard Josip, Titel. 
Ogrizek Jurij, Gaberje 

Celju. 
Stolzer Gustav, Kranj. 

pri 

Holzman Franc, Maribor. 

Bratec Gustav, Gornji Slaveči. 

Macarol Vladimir, Maribor. 
Novak Franjo, Sv. Lenart. 
Golob Ivan, Sv. Marjeta o. P. 
Viternik Maks, Guštanj. 
Vahen Ivan, Vonarje. 

Gliha Vekoslav, Novomesto. 

Camer Amalija, Maribor. 

Schweiger Florjan, Ljubljana. 

Štiglic Franjo, Kranj. 

Perko Kari, Verjane. 

Scbroll Juri j, Ptuj . 

Velkavrh. Franjo, Sv. Trojica 
v Slov. gor. 

Pasterk Boštjan, Gor. Mozelj. 
Jošt Ignac, Maribor. 
Pollak Slavko, Studenci pri 

Mariboru, 
Klemene Jakob, Ljubljana. 

Plaveč Ivo, Cerje Tužno. 

Štraus Viktor, Kranj. 

Petrovič Božidar, Novi Sad. 

Lapaine Dragotin, Stara vas, 
obč. Žiri. 

Smetiško Marjan, Maribor. 

Joachim Schapira, Ljubljana, agen
tura in komisija «Omnia». 

Isti. 
Menart J., trgovina z mešanim bla

gom, Domžale. 
«Ika», mehan. tovarna nogavic, ple

tenin, trikotaže, d. z o. z., Kranj. 
Tehnični biro «Tehna», družba z 

o. z., Ljubljana. 
«Unio», družba z o. z., tovarna kem. 

tehničnih izdelkov, Maribor. 
Ješe Anton, izdelovanje in izvoz 

čevljev, Tržič. 
Jugoslovanska industrija kemično-

kosmetičnih proizvodov Baszler 
Ernest, Petrovce pri Celju. 

Ljubljanski oblačilni bazar, družba 
z o. z., Ljubljana. 

Tea Import, družba z o. z., Ljub
ljana. 

Zupančič Ivanka, trgovska agentu
ra, Maribor. 

Menart J., trgovina z mešanim bla
gom, Domžale. 

Lindič Josip, trgovska agentura, 
Ljubljana. 

Cerne Anton, graver, Ljubljana. 
Fajs Mirko, agentura in komisija, 

Celje. 
Jugočeška, jugoslovansko-češka tek

stilna industrija d. d., Kranj. 
Lipošek Gustav, agentura in komi

sija, Maribor. 
Prometna bančna drn*ha z o. z., 

Maribor. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 
Isti. 

Cotič Rudolf, kozmet. laboratorij, 
Ljubljana VII. 

Habbe Otmar, glavno zastopstvo 
oblačimice «Ilirije» v Ljubljani, 
Novomesto. 

Zupančič Ivanka, trgovska agentu
ra, Maribor. 

«Alko» družba z o. z., tovarna alko
holnih in brezalkoholnih pijač, 
Ljubljana. 

«Petovia» usnjarska industrija d. 
d., Ptuj. 

Tehnični biro «Tehna» družba z o. 
г., Ljubljana. 

Schwab F. C , veletrgovina s špe
cerijskim in kolonijalnim bla
gom ter kemikalijami, Ptuj. 

Prometna bančna družba z o. z., 
Maribor. 

Isti. 
Isti. 
Isti. 

Sok Ivan, Ljubljana. 

Gorup Ivan, Maribor. 

A » 

10. III . 1930. 
11. III . 1930. 

11. III . 1930. 

11. III . 1930. 

11. III . 1930. 

12. III . 1930. 

12. III . 1930. 
12. III . 19307 

12. III. 1930. 

12. III . 1930. 

Novak Jakob, Sv. Martin, p. 
Vurberk. 

Guštin Rudolf, Hrušica pri 
Fužinah. 

Munda Valerijan, Rečica ob 
Paki. 

Scherbinek Josef, Maribor. 

Mažir Antonija, Maribor. 
Reiter Edi, Cankova. 
Moor Viktor, Celje. 

Bihorac Ibrahim, Zenica. 

Hrastnik Adolf, Gaberje pri 
Celju. 

Kolarec Štefan, Klanečno-
Desenič. 

Gradišnik Anton, Maribor. 

Štuhec Vekoslav, Godemarci. 

Meze Josip, Gor. Logatec. 
Katalinica Stjepan, Sušak. 

Štefanski Marija, Maribor. 

Žejn Pavle, Slov. Javornik. 

Furlan Viktor, Ljubljana, 

Wurster Nelly, Beograd. 

Breclan Bino, Oplotnica. 
Bedraç Josip, Ljubljana. 

Pire Josip, Ljubljana. 

Abram Ana, Loke pri Trbov
ljah. 

Jelacin & Komp., tovarna zaina-
škov, Ljubljana. 

Prometna bančna družba z o. z., 
Maribor. 

Prešern Ivan, tovarna čevljev, 
Kranj. 

Mednarodna bančna družba z o. z., 
Maribor. 

Lapaine Dragotin, izdelovanje čipk 
in čipkarskih izdelkov, Žiri. 

Ussar Alojz, trgovina s šivalnimi 
stroji, kolesi in motorji, Mari
bor. 

Oblačilnica «Ilirija», trgovina z ma
nufakturo, Ljubljana. 

Oleum d. z o. z., industrijska druž
ba za rafiniranje olja, Ljubljana. 

Hajny Ivan, tovarniška zaloga po
ljedelskih strojev, plugov in mo
torjev, Maribor. 

Lajovic Franc, tovarna pletenin in 
trikotaže, Litija. 

Prvi mestni mlin, Celje inž. Ra-
kuseh in dr. 

Prometna bančna družba z o. z., 
Maribor. 

Isti. 
Jsti. 

«Pekatete» družba z o. z., tovarna 
testenin, Ljubljana. 

Tovarna motvoza in vrvarna d. d., 
Grosuplje pri Ljubljani. 

Goričar & Leskovšek, knjigarna, 
umetnine in muzikalije, Celje. 

Tehnični biro «Tehna», družba z o. 
z., Ljubljana. 

Rosner Marko, trgovina z manufak
turo, Maribor. 

Joachim Schapira, Ljubljana, agen
tura .in komisija «Omnia». 

Kos A., pozlatar, Ljubjlana. 
Lindič Josip, trgovska agentura, 

Ljubljana. 
Jugoslovanska tovarna za izdelo

vanje dr. Oetker-jevega pecil
nega praška, družba z o. z., 
Maribor. 

Oblačilnica «Ilirija», trgovina z ma
nufakturo, Ljubljana. 

Pražarna «Slada», družba z o. z., 
Ljubljana. 

Prometna bančna družba z o. z., 
Maribor. 

Isti. 
Petrič J. & Co., družba z o. z., trgo

vina s tekstilnim blagom, Ljub
ljana. 

Janežič Anton, industrija poslovnih 
knjig in šol. zvezkov, črtalni za
vod in knjigoveznica, Ljubljana. 

Tehnični biro «Tehna», družba z o. 
z., Ljubljana. 
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Klein Oskar, Novi Sad. 

Boroš Bela, Subotica. 
Kraner Leo, Ljubljana. 

Roesner Georg, Maribor. 

Kolar Martin, Vojnik pri Celju. 

štokan Tomaž, Studenci pri 
Mariboru. 

Lukovnjak Anton. Studenci pri 
Mariboru. 

König Pavel, Subotica. 

Marcie Božidar, Novi Bečej. 

Zimmerl Richard, Prevalje. 

Goltes Lado, Ljubljana. 

Kocmut Franc, čagona, pošta 
Sv. Anton v Slov. gor. 

Kraigher Avgust, Kranj. 

Koštomej Josip, Celje. 

Urbančič Valentin A., Ljub
ljana. 

Engelman Albin, Ljubljana-
Moste. 

Kurent Filip, Maribor. 

Obilčnik Josip, Ljubljana. 

Zabukovec, Franc, štegberk. 

Iglic Avgust, Ljubljana. 

Urek Anton, Loke-Trbovlje. 

Pavkov Gjorgje, Novi Sad. 

Novak Viktor, Ljubljana-Moste. 

Schauritsch Fric, Maribor. 
Hladnik Franc, Jezero pri 

Ljubljani. 
Felber Hinko, Ljubljana. 

Avsenar Franc, Breg, pošta 
Stražišče pri Kranju. 

Lavrič Josip, Ljubljana. 

Jereb Joško, Stožice pri Ljub
ljani. 

Naglic Drago, Muta ob Dravi. 
Vidicky Isidor L., Alibunar. 
Kurt Franc, Novomesto. 

Lozar Leopold, Dobrunje pri 
Ljubljani. 

Ladjevič Stevo, Drljače, srez 
Petrinja. 

FilipoYic Ilija, Skoplje. 

Kobler Zvonimir, Litija. 

Gross Henrik, Sp. Hudinja pri 
Celju. 

Pavaletz Franc, Pobrežje pri 
Mariboru. 

Pavalec Jakob C, Ložane, Sv. 
Marjeta ob Pesnici. 

Gostiša Josipina, Moste pri 
Ljubljani. 

Zadnik Mirko, Novi Vodmat 
pri Ljubljani. 

Podkrajnik Josip, Ptuj. 

Naslov firme 

Orešković Djuro, Osijek. 

Kudrić Marija, Osijek. 
Slišković Milan, Osijek. 
Trettier Ivan, Slovenjgradec. 

Pušnik Eia, št. Jernej na Do
lenjskem. 

Dular Metod, Grosuplje. 

Černjar Marija, Zagreb. 

Rebić Dušan D., Osijek. 
Biočić Ljudevit, Sušak. 

Toniolli Ida, Ljubljana. 

Novak Štefan, Ljubljana. 
Velikonja Matko, Ljubljana. 
Koritnik Jernej, Ljubljana. 
Grilj Rudolf, Zalog pri Ljub

ljani. 

Skorepa Ivan Beno, Celje. 

Nedog Franc, Ptuj. 

Kernc Ivan, Ljubljana. 

Karadzic Peter, Beograd. 

Schein Walter, Maribor. 

Slatič Franc, Ljubljana. 

Rnkenberger Franjo, Lukovk. 

Grobin Mihael, Maribor. 

Schimmel & Co., d. z o. z., trgo
vina s kemičnimi proizvodi, Celje. 

Isti. 
Kolinska tovarna hranil d. d., Ljub

ljana. 
P. Beiersdorfer & Co., d. z. o z., 

kemična tovarna, Maribor. 
Fajs Mirko, agentura in komisija, 

Celje. 
Prometna bančna družba z o. z., 

Maribor. 
Isti. 

Reich Jos., tvornica kem. izdelkov, 
Maribor. 

Bančni zavod «Merkator» Kavčnik 
& Co., družba z o. z., Ljubljana. 

«Trgovski dom» I. Pregrad, vele
trgovina z manufakturo, Mari
bor. 

Savnik Ivan, trgovina z manufak
turo, Kranj. 

Hajny Ivan, tovarniška zaloga po
ljedelskih strojev, plugov in mo
torjev, Maribor. 

«Ika», mehanična tovarna nogavic, 
pletenin, trikotaže, d. z o. z., 
Kranj. 

Menart J., trgovina z mešanim bla
gom, Domžale. 

Bergodac & Co., družba z o. z., vele
trgovina s tehničnimi in elektro
tehničnimi predmeti vseh vrst, 
Ljubljana. 

Isti. 

«Ro-va», Fr. Rozman, trgovina s 
predmeti za gospodinjstvo in go
spodarstvo, Maribor. 

Žilic Bogdan, trgovina železnine in 
poljedelskih strojev, Ljubljana. 

Tehnični biro «Tehna», družba z o. 
z., Ljubljana. 

Tovarna tkanin in pletenin Josip 
Kune & Komp., Ljubljana. 

Vok Ign., veletrgovina s šivalnimi 
stroji in kolesi, Ljubljana. 

Tvornica «Zlatorog», preje C. Bros, 
tovarna mila, Maribor. 

Oblačilnica «Ilirija» trgovina z ma
nufakturo, Ljubljana. 

Tscheligi Josef, pivovarna, Maribor. 
Rastlinska destilacija «Triglav» L. 

pristavec, Jezero pri Ljubljani. 
«Adria» Filip Šibenik, izdelovanje 

praška za pecivo, Ljubljana. 
Tehnični biro «Tehna», družba z o. 

z., Ljubljana. 
Jelačin & Komp., tovarna zama-

škov, Ljubljana. 
«Centra» Milka June, trgovina s 

šiv. stroji, kolesi itd., Ljubljana. 
Isti. 

Čeme Anton, graver, Ljubljana. 
Habbe Otmar, glavno zastopstvo 

oblačilnice «Ilirije» v Ljubljani, 
Novomesto. 

Oblačilnica «Ilirija», trgovina z ma
nufakturo, Ljubljana. 

Zorko A., trgovska agentura in 
komisija, Maribor. 

Franzi Henrik; toyanm "leteiîir. 
Ljubljana. 

Mednarodna bančna družba z o. z., 
Maribor. 

Majdič Peter, paromlin, Celje. 

Generalno zastopstvo za srednjo 
Evropo, H. Tobisch ČSR Radium-
chema-St. Joachimsthal, Glavno 
vodstvo za Jugoslavijo Hugo 
Withalm, Maribor. 

Isti. 

«Tekstilbazar» družba z o. z., trgo
vina z manufakturo, Ljubljana. 

Isti. 

Blanke Wilhelm, tiskarna, knjigar
na, trgovina s papirjem in 
knjigoveznica, Ptuj. 

Mednarodna bančna družba z o. z., 
Maribor. 

Isti. 
Isti. 

Menart J., trgovina z mešan L i bla
gom, Domžale. 

Mikuš Eia, razpošiljalnica galante
rijskih in gospodinjskih pred
metov, Ljubljana. 

Tovarna motvoza in vrvarna d. d., 
Grosuplje pri Ljubljani. 

Prometna bančna družba z o. z., 
Maribor. 

Isti. 
Bančni zavod «Merkator», Kavčnik 

& Co., družba z o. z., Ljubljana. 
«Tekstilbazar» družba z o. z., trgo

vina z manufakturo, Ljubljana. 
Isti. 
Isti. 
Isti. • 

«Gramofon» A. Rasberger, centrala 
za splošno gramofonijo, Ljub
ljana. 

Joachim Schapira, Ljubljana, agen
tura in komisija «Omnia». 

Franz Henrik, tovarna pletenin, 
Ljubljana. 

«Vinocet» tovarna vinskega in špi-
ritovega pisa, družba z o. z., 
Ljubljana. 

Kolinska tovarna hranil d. d., Ljub
ljana. 

«Trgovski dom» I. Pregrad, vele
trgovina, Maribor. 

Lindič Josip, trgovska agentura, 
Ljubljana. 

Prometna bančna družba z o. z., 
Maribor. 

Hajny Ivan, tovarniška zaloga po
ljedelskih strojev, plugov in mo
torjev, Maribor. 
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Verber Ludovik, Sp. Vižinga. 
Ribič Franc, Maribor. -" 

Neuwirth Teodor, Dunaj,. 

Acs Frančiška, Novi Sad. 

Krainc Franjo, Oplotnica. 

Babich George O., Zagreb. 

Krepčik - Bachmann Konrad, 
Maribor. 

,Malavašič Ciril, Vrhnika. 
Kvas Frido, Trbovlje. 

Petrušević Aleks, Dubrovnik. 

Nedeljkovič Kosta, Ruma. 
Ribič Ivan, Maribor. 

Cvetković Milivoj, Zagreb. 

Lotrič Josip, Vodmat pri Ljub
ljani. 

Godnič Slavko, Novomesto. 

Hoffmann Filip, Crvenka. 

Ritovšek Viktor, Dravlje. 

špunt Vincane, Ljubljana. 

Ilovar Franc, Zadobrova. 

Žerjav Jakob, Nova vas pri 
Rakeku. 

Divjak Kari, Maribor-Pobrežje. 

Črešnjar Rosi, Gaberje pri 
Celju. 

Mam Juri j, Gmajnica. 

Zajelšnik Matija, Prevrat. 

Zupančič Ciril .Murska Sobota. 

Primožič Oton, Litija. 

Beer Stevo, Beograd. 

Bele Anton, šmihel pri Novem 
mestu. 

Gvozdenović Branko, Zagreb. 

Priher Andrija, Nedeljanea 

Hriberšek Anton, Celje. 

Ilovar Marija, Sp. Zadobrova. 

Mužik Etuška, Sombor. 

Samardžić Gjorgje, Beograd. 

Lorinšie Albert, Split. 
Jost Karol, Celje. 

Mumlek Stjepan, Zagreb. 

Vrtačnik Anton, Ljubljana. 

Petrič Martin, Krasina, pošta 
Studenice pri Poljčanah. 

Hermann Štefan, Klek, Banat. 

Zagorčić Smajl, Ljubljana. 

Salibašić Alif, Ljubljana. 
Zlokarnik, Josip, Ljubljana. 

Pancić Vilim, Podravska Sla
tina. 

Tanascović Milan, Beograd. 

Mellitzer Andreas, Mengeš. 

Karner Eduard, Maribor. 

Kantužar Franc, Ljubljana. 
Mejač Ivan, Ljubljana. 

Verderber Ivan, Celje. 

Kinkel Friderik, Moste p. Ljub
ljani. 

Schön Ivan, Maribor. 

Samobor Martin, Beograd. 

Pučko Jakob, Budina pri Ptuju. 
Matelič Alojzij, Ljubljana. 

Böhm Ciril, Ljubljana. 

Svete Martin, Moste pri Ljub
ljani. 

De Cecco Franc, Ljubljana, 

Mrkonjić Petar, Bosanski Sa
mac. 

Jerše Leo, Celje. 

Domanjko Josip, Trbonjak, p. 
Vuzenica. 

Kandorfer Alojz, Pilštajn. 
Laketic Sava, Beograd. 

Kisić Rista, Beograd. 

Antić Anton P., Split. 

Vegi Julius, Gaberje pri Celju. 

atev. 
legiti
macije 

Isti. 
Vielhaber H., agentura in komisija, 

Maribor. 
Lešnik Fran Ksav., glavna zaloga 

Maggi-jevih izdelkov za kralj. 
Jugoslavijo, Maribor. 

Salomon Karol, agentura in komi
sija, Maribor. 

Prometna bančna družba z o. z., 
Maribor. 

Mednarodna bančna družba z o. z., 
Maribor. 

Obča zavarovalnica Assicurazioni 
Generali,, generalni zastop za 
Slovenijo "v Ljubljani. 

Vajt Ciril, tovarna pletenin, Celje. 
Premelč Gvido, agentura in komi

sija, Šoštanj. 
«Alko» družba z o. z., izdelovanje 

alkoholnih in brezalkoholnih pi
jač, Ljubljana. 

Isti. 
Zorko A., trgovska agentura in 

komisija, Maribor. 
Mednarodna bančna družba z o. z., 

Maribor. 
«Tekstilbazar» družba z o. z., trgo

vina z manufakturo, Ljubljana. 
Habbe Otmar, agentura in komisi

ja, glavno zastopstvo oblačilnice 
«Ilirija» v Ljubljani, Novomesto. 

Videmšek Josip, trgovska agentura 
in komisija, Maribor. 

Jugoslovenska industrija kemično-
kosmetičnih proizvodov, Baszler 
Ernest, Petrovce pri Celju. 

Zaje Ivan, izdelovanje črevljev, 
Žiri. 

Joachim Schapira, Ljubljana, agen
tura in komisija «Omnia». 

Prometna bančna družba z o. z., 
Maribor. 

Lipošek Gustav, agentura in komi
sija, Maribor. % __ 

Zorko A., agentura in komisija, 
• Maribor. 

Prometna bančna družba z o. z., 
Maribor. 

Kratz Friderik, družba z o. z., za
loga poljedelskih strojev, Stra-
žišče pri Kranju. 

Hartner Karola sin, mlin in opekar
na, Murska Sobota. 

Tehnični biro «Tehna» družba z o. 
z., Ljubljana. v 

Bančni zavod «Merkator», KavcniK 
& Co., družba z o. z., Ljubljana. 

Habbe Otmar, agentura in komisi
ja, glavno zastostvo oblačilnice 
«Ilirija» v Ljubljani, Novomesto. 

Prometna bančna družba z o. z., 
Maribor. 

Zorko A., agentura in komisija, Ma
ribor. 

Tovarna hranil «Mirim» Kari Za-
lokar, Maribor. 

Joachim Schapira, Ljubljana, agen
tura in komisija «Omnia». 

Lindič Josip, trgovska agentura, 
Ljubljana. 

Sitar & Svetek, graverski zavod, 
Ljubljana. 

Isti. 
Rakusch D., veletrgovina z želez-

nino, Celje. 
Mednarodna bančna družba z o. z., 

Maribor. 
Peteline Josip, tovarniška zaloga 

šivalnih strojev, Ljubljana. 
Smola Ferdo, tovarniška zaloga po

ljedelskih strojev v in plugov, 
Sv. Jurij ob južni železnici. 

Zorko A., trgovska agentura in ko
misija, Maribor. v 

«Teheran» orijentalni salon Musan 
Mutevelič, Ljubljana. 

Isti. 
Tovarna tkanin in pletenin Josip 

Kune & komp., Ljubljana. 
Lindič Josip, trgovska agentura, 

Ljubljana. 
Bančni zavod «Merkator» Kavčmk 

& Co., družba z o. z., Ljubljana. 
Stemberger & Mellitzer, tovarna 

klobukov, Mengeš. 
Prometna bančna družba 

Maribor. 
Isti. 

Vzajemna Zavarovalnica, 
oddelek, Ljubljana. 

Kolbezen Franc, trgovina z manu-
Celje. 

«Jugoslavija» splošna zavarovalna 
družba v Ljubljani. 

Tovarna hranil «Mirim» Kari Za-
lokar, Maribor. 

Lindič Josip, trgovska agentura, 
Ljubljana. 

Isti. 
The Rex Co., spec, trgovina pisarni

ških potrebščin, Ljubljana. 
«Proja» velepražarna kave, mlin za 

dišave, tovarna kemičnih pro
izvodov družba z o. z., Ljubljana. 

Gospodarska zveza, r. z. z o. z., 
Ljubljana. 

Osrednja zadruga «Brezalkoholna 
produkcija» r. z. z o. z., Ljubljana. 

Lindič Josip, trgovska agentura, 
Ljubljana. 

Podpečan H., eksport i anufakture, 
Celje. 

Premelč Gvido, agentura in komi
sija, Šoštanj. 

Isti. 
Bančni zavod «Merkator», Kavčnik 

& Co., družba z o. z., Ljubljana. 
Jugoslovanska tiskarna, r. z. z o. z., 

Ljubljana. 
L. Slanovec «Jugospecial» družba 

z o. z., trgovska agentura in ko
misija, Ljubljana. 

Vegi & Bave, modna in manufak
turna trgovina, Celje. 

z o. z., 

požarni 
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2. V. 1930. 

2. V. 1930. 

2. V. 1930. 

3. V. 1930. 

3. V. 1930. 

3. V. 1930. 
3. V. 1930. 
5. V. 1930. 

5. V. 1930. 
5. V. 1930. 
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5. V. 1930. 

5. V. 1930. 

5. V. 1930. 
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6. V. 1930. 

6. V. 1930. 

6. V. 1930. 

7. V. 1930. 

7. V. 1930. 

7. V. 1930. 

8. V. 1930. 

8. V. 1930. 

9. V. 1930. 

9. V. 1930. 

9. V. 1930. 

9. V. 1930. 
9. V. 1930. 
9. V. 1930. 

10. V. 1930. 

10. V. 1930. 
10. V. 1930. 

10. V. 1930. 

10. V. 1930. 

12. V. 1930. 

12. V. 1930. 

13. V. 1930. 

13. V. 1930. 

13. V. 1930, 

14. V. 1930. 

14. V. 1930. 

14. V. 1930. 

14. V. 1930. 

15. V. 1930. 

15. V. 1930. 

16. V. 1930. 

16. V. 1930. 

16. V. 1930. 

17. V. 1930. 

17. V. 1930. 

17. V. 1930. 

19. V. 1930. 

19. V. 1930. 
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19. V. 1930. 
19. V. 1930. 

19. V. 1930. 
19. V. 1930. 

19. V. 1930. 

Naslov firme 

Miklavc Josip, Ljubljana. 

Ćinotti Angjeo, Maribor. 

Sovič Anton, Mislinje. 

Martelanc Hinko, Ljubljana. 

Mayer Adolf, Maribor - Nova 
vas. 

Križane Engelbert, Maribor. 
Ferk Franc, Maribor. ' 
Zafuta Rudolf, Celje. 

Marcie Paula, Hrastnik. 
Zornado Josip, Ljubljana, 

Kurelac Josip, Ogulin. 

Poglajen Metod, Ljubljana. 

Damiš Franc, Radvanjo pri 
Mariboru. 

Drobnič Franc, Radeče pri Zi
danem mostu. 

Kreačič Franjo, Okonina. 
Pichler Jurij, Ptuj. 
Vodopivec Josip, Ljubljana, 
Kandorfer Anton, Pilštajn pri 

Kozjem. 
Bevka Dragotin, Mrkopalj. 

Hanželič Ivan, Maribor. 

Dolinar Franc, Ljubljana. 

Kippert Josip, Novi Futog. 

Mekinc Viktor, Zagreb. 
Stober Ivo, Vransko. 

Januš Viktor, Ljubljana. 

Rottmann Štefan, Pobrežje. 

Karis Josip, Ljubljana. 

Bavdek Vekoslav, Moste pri 
Ljubljani. 

Hribar Valentin, Ljubljana. 
Detela Milan, Ljubljana. 
Werk Jakob, Ljubljana. 
Jakob Peter, Sarča. 

Tuttner Ferdinand, Hrastnik. 
Vrtovec Bogomil, Ljubljana. 

Moor Viktor, Celje. 

Blanke Herbert, Ptuj. 

Bedö Jelena, Feketič. 

Stevanović Branko, Skoplje, 

Zadnik Mirko, Ljubljana-Moste. 

Kožuharov Aleksander, Ljub
ljana. 

Turk Alojz, Maribor. 

Plešej Feliks, Vuzenica. 

Oblak Josip, Trboje. 

Zeman Zdenko, Ljubljana. 

Sergaš Franjo, Vič pri Ljub
ljani. 

Koželj Štefan, Zagreb. 

Pasztori Katica, Novi Sad. 

Malic Marko, Sekulić pri Me
tliki. 

Požlep Jožef, Zadvor, p. Sp. 
Hrušica. 

Smetiško Marjan, Maribor. 

Majcen Anton, Bistrica. 

Šef Ludovik, Maribor. 

Radaković* Nikola, Karlovac. 

Fatur Lado, Rakek. 

Berložnik Franjo, Maribor. 

Močnik Viljem, Maribor, 
španinger Anton, Maribor. 
Pavalec Jakob, Sv. Marjeta ob 

Pesnici. 
Glušič Josip, Maribor. 

Peternel Franc, Ljubljana. 
Torkar Ernest, Ljubljana. 

— ^ Г " 
Mariborska tekstilna tvornica druž«, 

ba z o. z., Maribor. 
Jugoslovanska tovarna za izdelova

nje Ur. Ôetkerjevega pecilnega 
praška, družba z o. z., Maribor; 

Lindič Josip, trgovska agentura, 
Ljubljana. 

Bergodac & Co., družba z o. z., vele« 
trgovina s tehničnimi in elektrod 
tehničnimi predmeti, Ljubljana? 

Manufaktura «Saava», Maribon 

Isti. 
Isti. . 

Prva kranjska tovarna biskvitov1^ 
desertov, keksov Tn napolitani 
A. Kern, Kranj. 

Zorko A., trg. agentura, Maribor.^ , 
Peteline Josip, tovarniška zaloga ši

valnih strojev, Ljubljana. 
Ježek K. & R., tovarna strojev, li

varna železa in kovin, Maribora 
Tehnični biro «Tehna» družba z o. z.| 

Ljubljana. 
Ornig Jos., veletrgovina z vinom, 

Ptuj. 
Isti. 

Isti. 
Isti. 
Isti. 

Mikuš L., tvornica dežnikov i * 
solnčnikov, Ljubljana. 

Korenčan J., trgovina norimber* 
škega in galanterijskega blaga, 
Ljubljana. 

Lešnik Fran Ksav., glavna zaloga 
Maggi-jevih izdelkov za kralj, 
Jugoslavijo, Maribor, _ •' 

Jelačin Ivan, trgovina s kolonijalJ 
nim blagom, Ljubljana. 

Kratz Friderik, družba z o. z., trgö« 
vina s poljedelskimi stroji, Stra« 
žišče T>ri Kranju. 

Isti. 
Lindač Josip, trgovska agentura, 

Ljubljana. 
Eber Eligij, krznar in izdelovatel^ 

čepic, Ljubljana. 
Leban Franc, zastopništvo za po«; 

večevanje slik, Maribor. 
«Feniks» zavarovalna družba na' 

življenje, Ljubljana. 
Isti. 

Isti. 
Isti. 
Isti. 

Kratz Friderik, trgovina s poljedel« 
skimi stroji, družba z o. z.< 
Stražišče pri Kranju. 

Isti. 
Lindič Jc-ip, trgovska agentura^ 

Ljubljana. 
Rauch M., veletrgovina stekla iri 

porcelana, Celje. 
Blanke Wilhelm, tiskarna, knjigar-j 

na, trgovina s papirjem in knji-* 
goveznica, Ptuj. 

Salomon Karol, trgovska agentura; 
in komisija, Maribor. 

«Unio» družba z o. z., tovarna кбШ.-
tehničnih izdelkov, Maribtr. 

Ljubljanski oblačilni bazar, družba 
z o. z., trgovina z manufakturo)) 
Ljubljana. 

Isti. 

Lipošek Gustav, agentura in ko«, 
misija, Mariboru. 

Smola Ferdo, tovarniška zaloga poJ 
ljedelskih strojev in plugov^ 
Sv. Jurij ob južni železnici. 

Satler Pero, trgovina šivalnih stro» 
jev, Kamnik. 

«Proja» velepražarna kave, mlin 
dišave, tovarna kemičnih pr< 
izvodov, dr. z o. z., Ljubljana. . 

«Centra» Milka June, trgovina s šiv^ 
stroji, kolesi itd., Ljubljana. , 

Lešnik Fran Ksav., glavna zaloga', 
Maggi-jevih izdelkov za kraljj 
Jugoslavijo, Maribor. 

Salomon Karol, trgovska agentura 
in komisija, Maribor. 

Podpečan H., eksport, manufakture, 
Celje. 

Lindič Josip, trgovska agentura^ 
Ljubljana. 

«Centra» Milka June, trgovina s ši-i 
valnimi stroji, kolesi itd., Ljub-' 
ljana. 

Kratz Friderik, družba z o. z., za
loga poljedelskih strojev, Stra
žišče pri Kranju. 

Papiršef družba z o. z., tovarniška 
zaloga papirja, lepenke in kleja, 
Maribor. 

Ornik L., specijalna trgovina z gu
menimi dežnimi plašči, podvez« 
nicami, naramnicami, pasovi; 
žepnimi robci in drugim impreg
niranim blagom, Maribor. 

Gospodarska zveza, r. z. z o. z., 
Ljubljana. 

«Centra» Milka June, trgovina s šiv. 
stroji, kolesi itd., Ljubljana. 

Isti. 
Isti. 
Isti. 

Lindič Josip, 
Ljublj na. 

Isti. 
trgovska 

Isti. 

agentura, 

Zbornica za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani, 
dne 20. maja 1930. 

Predsednik: Tajnik:. 
Jelačin Iran ml. s. r. dr. Windischer Fran s. r. 

Izdaja kraljevska banska uprava dravsko banovine; n|en predstavnik in odgovorni urednik: Pohar Robert^LjublJanl. 
Tiska i« lalaga: Tiskarna »Merkurt v LJubljani! njen predstavnik: Otmar yichalek » LJubljani. 
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